شرکت :

سيمان سفيد ني ريز

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سنير

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

50,000

سرمایه ثبت نشده :

50,000

کد صنعت :

539414

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/26 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/01/25 :
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

مجتبي انديشگر

2297711115

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1398/06/26

حدود  3سال مشاور مالي
شرکت هاي مختلف و حدود 2
سال حسابرس سازمان حسابرسي
برد شيراز و از سال  85تا کنون
به عنوان رئيس حسابداري
مديريت و مدير مالي شرکت
لعابيران

مهدي طالبي

 0071416277رييس کميته

بله

شرکت سيمان
فارس نو

خير

بله

حسابداري

کارشناسي

1394/07/20

معاونت مالي و پشتيباني سيمان
خاش وعضويت درهئيت مديره
شرکتهاي مختلف و حدود 4
سال سابقه عضويت در کميته
حسابرسي سيمان سفيد ني ريز

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/03/30

حدود  3سال سابقه حسابرسي
مستقل و حدود  9مسئوليت
حسابداري صنعتي و مالي
شرکت نيرو ترانس و حدود 7
سال مديريت حسابرسي داخلي
شرکت نيرو ترانس و تدريس
دروس حسابداري و حسابرسي
در موسسات علمي و کاربردي و
 ...تا کنون و حدود  4سال
سابقه عضويت در کميته هاي
حسابرسي سيمان فارس و
سيمان سفيد ني ريز

عليرضا قهرماني

2397622351

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1389/09/01

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
بهنام علوي

کد ملی
1819109690

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1391/02/25

حدود  19سال سابقه سرپرستي و مديريت حسابرسي
داخلي در سيمان فارس وخوزستان و سيمان سفيد ني ريز
و9سال سابقه درامورمالي وحسابرسي شرکتهاي مختلف و
ارائه خدمات مشاوره حسابرسي و مالي و از سال  88تا
کنون عضو هيات رئيسه و مدير مالي و خزانه دار هيات
ورزشي هاکي استان فارس وعضو اصلي انجمن حسابرسان
داخلي ايران از سال  92تا کنون

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
سيد عليرضا حميدي

کد ملی
2296933297

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1398/02/29

حدود  15سال امورمالي در شرکت نوآوران صنعت سبز
پارس و سيمان سفيد ني ريز و عضويت در هيئت مديره
شرکت نوآوران صنعت سبز با مسئوليت محدود

