شرکت :

سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

سيدکو

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

4,800,000

539440

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/05/28 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/05/28 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مالی

عضو
مستقل

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

سعيد خدامرادي

 3874614433رييس کميته

بله

سرمايه گذاري
توسعه ملي

بله

بله

مديريت
صنعتي

دکترا

1398/05/28

3سال مديرعامل هلدينگ صبا
تامين 3 -سال معاون برنامه
ريزي و توسعه شستا 2 -سال
معاون امور شرکتهاي سرمايه
گذاري غدير 2 -سال عضو
کميته حسابرسي داخلي
پاليشگاه بندرعباس -رئيس
کميته حسابرسي سرمايه
گذاري اعتل البرز

محسن بازارنوي

0931453781

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1393/05/26

2سال سابقه در سازمان
حسابرسي و بيش از  23سال
سابقه مديريت مالي و مشاور در
شرکتهاي مختلف

محمدهادي دفتري
بشلي

2161866680

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1398/05/28

يک سال حسابرس حوزه
بازرسي ويژه شستا -مدير
حسابرسي داخلي شرکت پارس
الکتريک-عضو کميته
حسابرسي شرکت ايران ترانسفو

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/05/28

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
حميدرضا گنجي

کد ملی
0074060260

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

دکترا

1395/01/30

مدير حسابرسي داخلي تامين سرمايه امين -عضو کميته
حسابرسي شرکت گلتاش و ساينا -مدير مالي پتروشيمي
سلمان فارسي -مدرس دانشگاه  15سال

نام و نام خانوادگی
مجيد امدادي

کد ملی

سمت

1581742258

مدير مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديريت کسب و کار

دانشجوي دکترا

1393/05/01

مدير مالي و اداري شرکتهاي خودرويي از سال  1380تا
 -1393مدير مالي و اداري شرکت سرمايه گذاري و
توسعه صنايع سيمان از سال  1393تاکنون -عضو هيئت
مديره شرکت مازند ترابر از سال  1395تا  1397و عضو
هيئت مديره شرکت سيمان شمال از سال 1397
تاکنون -عضو کميته حسابرسي سيمان فيروزکوه از سال
 1395تاکنون

