شرکت :

کارخانجات کاشي و سراميک سعدي

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

کسعدي

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

250,000

499311

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/07/28 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/11/24 :
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

يوسف حسن زاده

0046323155

عضو کميته

خير

0

بله

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1398/07/01

رئيس هيأت مديره موسسه
حسابرسي و خدمات مديريت
نهال نيگ نگر  ،حسبدار رسمي
و عضو کليه انجمن هاي
حسابرسان و حسابداران رسمي
ايران  ،مدير دپارتمان
حسابرسان داخلي و مشاور ارشد
معاون وزير راه و شهرسازي ،
حسابرس و بازرس قانوني ،
مشاوره مديريت مالي
حسابداري و مالياتي جمعأ به
مدت  29سال

علي اسماعيل زاده

2060333482

عضو کميته

خير

0

بله

بله

مديريت
مالي

دکترا

1398/07/01

مدير مالي دانشگاه آزاد اسلمي
واحد علوم و تحقيقات -عضو
شوراي پژوهش سازمان امور
مالياتي کشور-رئيس هيأت
مديره (غيرموظف )شرکت
کشت و صنعت محيا-مشاور
مديريت و عضو کميته
حسابرسي موسسه اعتباري
توسعه -مشاور مالي معاونت
گروه بهمن -عضو هيأت
مديره ايزينگ اميد

مهدي رشيدي
النگه

 0047825227رييس کميته

بله

0

بله

بله

مديريت
اجرايي

دانشجوي
دکترا

1397/11/24

معاون اقتصادي و برنامه ريزي
شرکت سرمايه گذاري خانه
سازي ايراني-معاون برنامه
ريزي مپنا -مدير عامل شرکت
-CCCCCCCCCمدير برنامه
ريزي شرکت سرمايه گذاري
صدرتأمين به مدت  28سال

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/11/24

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد 0 :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
نرگس چوپان الوار سفلي

کد ملی

سمت

0480082995

رئيس
حسابرسي
داخلي و دبير
کميته

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1397/05/15

حسابدار ارشد تنظيم اسناد ،حسابدار فروش،حسابدار اسناد
انبارو هزينه ها ،رياست حابرسي داخلي جمعأ  6سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حميدرضا حافظ قرآن

کد ملی
4072603074

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت مالي و

ACCA

فوق دکتري

1397/06/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي  ،معاون مالي و اداري و قائم مقام مدير
عامل و عضو هيأت مديره شرکتهاي بورسي و غير
بورسي جمعأ به مدت  23سال

