صنعتي آما

سرمایه ثبت شده :

900,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

فاما

سال مالی منتهی به :

289902

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/05/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/05/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
احمدرضا نوراني

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 1287626742رييس کميته

بله

شرکت خدمات
پرسپوليس

خير

بله

حسابداري

کارشناسي

1397/05/01

معاون مالي شرکت بوتان  ،مدير
مالي شرکت ايران ريوت ،رئيس
حسابداري صنعتي ،مدير مالي ،
عضو هيات مديره و مدير
عامل شرکت تيک تاک ،عضو
هيات مديره شرکت صنعتي آما
(کل سابقه  48سال)

کيوان شيخي

2871178917

عضو کميته

بله

خير

بله

خير

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1397/05/01

الي-1397موسسه آريا
حسابرس خبره از سال 1385
الي  -1386رئيس حسابداري
شرکت خوش ديس از سال
 1383الي  -1385مدرس
دانشگاه آزاد ،علمي -گاربردي و
پام نور از سال  1386الي 1394
رئيس اداره آمار و اطلعات بازار
شرکت بورس از سال 1386

وحيدرضا جللي

0057311110

عضو کميته

بله

خير

بله

خير

مديريت
صنعتي

کارشناسي

1397/05/01

حسابرس موسسه حسابرسي
ايران مشهود ،معاون مالي،
مديرحسابرسيداخلي ،مدير تعالي
سازمان ،مديرماليشرکت قاسم
ايران و عضو هيات مديره
شرکت خدمات مالي معين
آزادگان (کل سابقه  25سال)

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1397/07/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
فرهاد محمد زاده

کد ملی
0063542412

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

سرپرست واحد
حسابرسي

حسابداري

کارشناسي

1397/07/21

حسابدار شرکت چاپ واژه ( 1سال) -کارشناس حسابرسي
شرکت پخش هجرت ( 6سال)

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حميدرضا واشقاني فراهاني

کد ملی
0063070121

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

دانشجوي کارشناسي
ارشد

1396/09/01

سرپرست حسابداري شرکت ماموت ،کارشناس حسابداري
 ،سرپرست حسابداري ،رئيس حسابداري ،مدير مالي
شرکت صنعتي آما (کل سابقه  14سال)

