مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان

سرمایه ثبت شده :

400,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

زماهان

سال مالی منتهی به :

014101

1399/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/08/24 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/08/24 :
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

هادي ثامتي

 0452531799رييس کميته

بله

شرکت گروه
سرمايه گذاري
عمران و

خير

بله

حسابداري

کارشناسي

1397/12/25

داراي  3سال سابقه به عنون
مدير مالي در پروژه امين
شرکت عمران نيرو و  3سال
سابقه حسابرسي در موسسه
خدمات مالي کوثر محاسب و 3
سال مدير مالي در شرکت
کشاورزي جهان و در  4سال
گذشته رئيس حسابداري در
شرکت سرمايه گذاري
کشاورزي کوثر

اکبر دليريان

6189336191

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/12/25

داراي  10سال سابقه اجرائي
مالي در موسسه خدمات مالي
کوثر و  6سال مدير امور مجامع
سازمان اقتصادي کوثر و  4سال
مدير مالي شرکت بهستان
پخش

محمد علي بيداري

0070441901

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/12/25

عضو هيات علمي دانشکده
حسابداري و اقتصاد واحد
تهران مرکز -مدير امور مالي و
سرمايه گذاري و حسابرس
اداره کل حسابرسي بانک سپه
– مدير امور نظارت  ،عضو
کميته حسابرسي ،رئيس کميته
عالي انتصابات بانک رفاه –
کارشناس رسمي دادگستري در
زمينه حسابداري و حسابرسي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/06/19

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
صلح احمدي

کد ملی
3732770370

سمت
سرپرست
مديريت
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/07/27

داراي  15سال سابقه شامل مشاور مالي در شرکتهاي آبيدر
و ريبوار سازه کردستان و شرکت عمراني ماگما در تهران
در سالهاي  1382الي  1389و مدير عامل شرکت
خدمات مالي و حسابرسي آريان کردستان در سالهاي
 1386الي  1389و سابقه حسابرسي از سال  1389در
موسسه حسابرسي بهروزان حساب و از سال  1392لغايت
 1393درموسسه حسابرسي پارس و از سال  1393لغايت
شهريور  99در موسسه حسابرسي بهراد مشاور با سمت
سرپرست حسابرسي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
شهرام گيلني

کد ملی
0068705980

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

معاون اداري و
مالي

حسابرسي

کارشناسي ارشد

1397/12/25

داراي  20سال سابقه مالي و حسابرسي (  7سال در
موسسه حسابرسي مفيد راهبر و آرمان بصير سابقه 13
سال مدير مالي و اداري در شرکتهاي سرمايه گذاري
سبحان سيمان هرمزگان فولد غدير هلدينگ آتيه سازان
مهر اقتصاد عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران و
کارشناس رسمي دادگستري در رشته حسابداري و
حسابرسي و در حال حاضر معاون اداري و مالي مجتمع
گوشت و مرغ ماهان

