شرکت :

صنعتي و معدني ستبران

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

20,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

ستبرا

سال مالی منتهی به :

549903

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/01/27 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/01/27 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
محمدرضا
توتونچيان

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

 0039789926رييس کميته

بله

بله

بله

حسابرسي

کارشناسي

1399/06/15

عضو هيات مديره و مشاور
مالي چند شرکت توليدي از
سال  1354تاکنون

قاسم اسلمي مقدم

0081201291

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/06/15

از سال  1389تاکنون سرپرست
حسابرسي موسسسه حسابرسي
آريا بهروش ،حسابرس داخلي از
سال  1394لغايت  1396در
شرکت دريايي بندري کاوه و
خدمات مالي و مشاوره اي در
شرکتهاي حائز اهميت

جواد قرباني

4989022211

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1399/01/27

از سال  1379نا  1381سازمان
حسابرسي ،از سال  1382تا
 1391شرکت ايران ترانسفو ،از
سال  1392تا  1397گروه
صنعتي درسا ،از سال 1397
تاکنون شرکت سرما آفرين
ايران

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/02/30

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
جواد قرباني

کد ملی
4989022211

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي

حسابداري

کارشناسي

1399/01/27

از سال  1379نا  1381سازمان حسابرسي ،از سال  1382تا
 1391شرکت ايران ترانسفو ،از سال  1392تا  1397گروه
صنعتي درسا ،از سال  1397تاکنون شرکت سرما آفرين
ايران

نام و نام خانوادگی
عليرضا قبادي زيوه

کد ملی

سمت

0079908632

مدير مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديريت مالي

کارشناسي ارشد

1395/06/01

اهم سوابق  -مدت زمان
سرپرست حسابرسي در موسسه حسابرسي آريابهروش
 1385تا  ،1392مدير مالي و اداري شرکت تلشگران
انديشه کاراد(گروه مالي گردشگري) از  1393تا ،1395
مدير مالي و اداري شرکت صنعتي و معدني ستبران و
توليدي سرام ديرگداز از سال  1395تا کنون ،مدرس
دانشگاه علمي و کاربردي و دانشگاه مادول اتريش

