صنايع کاشي و سراميک سينا

سرمایه ثبت شده :

529,550

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

کساوه

سال مالی منتهی به :

499310

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/07/30 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/12/14 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

حسين شاه بلقي

2239797983

عضو کميته

خير

بله

خير

مديريت

کارشناسي
ارشد

1399/05/20

مسئول شعب بانک سينا 12
سال  -مسئول شعبه مرکزي 8
سال -ازسال 91به طور همزمان
مشاور هيئت مديره شرکت
ساختماني ايمن سازان ارمه

وحيد رضائي

0451275748

عضو کميته

خير

بله

خير

حسابداري

کارشناسي

1399/05/20

کارمند بانک سينا  15سال 5-
سال رياست شعب بانک سينا -
هم اکنون رئيس شعبه ميدان
مادر

سيد نظام الدين
اشرفي زاده

 2002004870رييس کميته

بله

خير

خير

متالورژي

دکترا

1399/07/30

استاد دانشگاه /دانشگاه علم و
صنعت /از سال  1376تا کنون-
عضويت در هيئت مديره سينا
کاشي از سال  1381تا کنون

شرکت ره نگار
خاورميانه
پارس

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/01/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
روزبه درنشان

کد ملی
0071784081

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1397/04/01

موسسه حسابرسي بيداران  2سال حسابرس -نشر
صمديه  2سال حسابداري مالي -سازمان بهزيستي 1/5
سال حسابداري مالي  -شرکت شماران سيستم  2سال
مدير پروژه -شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي  7ماه
سرپرست حسابداري -شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا
 3سال سرپرست بهاي تمام شده -هلدينگ پايا صنعت
سينا 1سال ارزيابي عملکرد  -شرکت لجستيک گلديران 2
سال بودجه -شرکت توليدي ادوات کشاورزي  2سال مدير
مالي  -شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا (سهامي عام)
 2سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
امين کامراني

کد ملی

سمت

5279665363

معاون مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1389/03/04

موسسه چکاد حساب انديشان حسابرس  4سال -
توليد دارو  3سال رئيس حسابداري صنعتي  -شرکت
شهاب  2سال رئيس حسابداري صنعتي  -شرکت ول 3
سال مديريت مالي  -سينا کاشي  11سال معاونت مالي
و اقتصادي

