شرکت :

سيمان فارس

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

233,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

سفار

سال مالی منتهی به :

539428

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/12/19 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/12/23 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

غلمحسين
مهدوي

2529636435

عضو کميته

خير

غلمعباس پايدار

 2298898510رييس کميته

بله

عضو کميته

خير

نام و نام
خانوادگی

رامين راهب

کد ملی

2296038670

شخص
حقوقی

شرکت سيمان
بهبهان

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/03/28

حسابدار رسمي-استاد دانشگاه
شيراز-مدير اسبق سازمان
حسابرسي-شريک موسسات
حسابرسي-عضو سابق کميته
حسابرسي شرکت سيمان فارس
نو-مولف و مترجم بيش از
 100عنوان کتاب و مقالت
تخصصي مالي(30سال)

خير

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1399/12/19

حسابرس مستقل و داخلي و
مدير مالي شرکت پشم شيشه
ايران و تعميرات نيروي برق
فارس (جمعا 18سال)

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1399/12/19

مدير مالي شرکت سيمان سفيد
ني ريز-مدير امور شرکتها و
مجامع شرکت خدمات مهندسي
سيمان فارس و خوزستان-مدير
مالي شرکت سيمان فارس نو-
کارشناس رسمي دادگستري(
جمعا30سال)

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/04/21

تعداد کارکنان :

2

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
مجتبي مجيدي

کد ملی
2300711818

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1396/08/01

اهم سوابق  -مدت زمان
سابقه 7ساله در امور مالي و حسابرسي مستقل و  2سال
حسابرس داخلي شرکت سيمان سفيد ني ريز و  3سال
رييس و مدير حسابرسي داخلي شرکت سيمان فارس

نام و نام خانوادگی
بهنام خوشکلم

کد ملی
1828983462

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اقتصاد

کارشناسي

1384/04/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدت  3سال مسئول بودجه طرحهاي عمراني برق
هرمزگان 10-سال رييس بودجه و گزارشات سيمان
فارس 15-سال مدير مالي سيمان فارس3-دوره عضو
هيات مديره شرکت سيمان سفيد ني ريز1-دوره رييس
کميته حسابرسي شرکت سيمان سفيد ني ريز -عضو
هيات مديره شرکت گچ ماشيني فارس و شرکت سيمان
فارس نو

