شرکت :

رينگ سازي مشهد

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

خرينگ

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

445,000

343010

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/04/26 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/11/28 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
احدضابط

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
موسسه آينده
سازان مديريت
نوين پارت پويا

عضو
مستقل

 0930643747ريیس کمیته

بله

عباس علیزاده تقي
آباد

0933170920

عضو کمیته

خیر

بله

مريم کاهاني

0942982479

عضو کمیته

خیر

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خیر

بله

مهندسي
مواد

دکترا

1397/05/06

مشاور در امور تحقیق و توسعه
و کیفیت شرکت قطعات
اتومبیل ايران -رئیس هیئت
مديره شرکت قطعات محوري
خراسان -مدير عامل مجتمع
صنعتي اسفراين -عضو هیئت
علمي دانشگاه فردوسي مشهد

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/05/06

سرپرست حسابرسي موسسه
حسابرسي رهیافت -معاون مالي
و اداري موسسه مالي و
اعتباري میزان -مدير عامل
موسسه خدمات مالي و
مديريت معیار حساب و انديشه

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/04/26

کارشناس طرح و بودجه شرکت
پارت سازان  -رئیس تضمین
کیفیت و مديرمهندسي صنايع
شرکت بسپارسازه توس

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/12/24

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
اجسان خرسندي

کد ملی
0920708511

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابرسي

کارشناسي ارشد

1396/06/04

مسئول حسابرسي موسسه حسابرسي و خدمات مديريت
ارقام پويا  -رئیس حسابرسي داخلي شرکت رينگ سازي
مشهد

نام و نام خانوادگی
جواد غلمي

کد ملی
0930804813

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1398/02/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مسئول مالي پیروز بافت خراسان به مدت يکسال
،مديرمالي شیشه ايمني طوس به مدت شش سال،
رئیس حسابداري صنعتي پويا گستر خراسان و مدير
مالي نوين پارت پويا

