شرکت :

تامين ماسه ريخته گري

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

کماسه

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

162,000

141001

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/07/16 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/07/16 :
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

عادل افخمي

3559763258

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مديريت
مالي

دکترا

1398/07/16

مدير عامل و عضو هيات
مديره سرمايه گذاري لقمان/
عضو هيات مديره کارگزاري
ستاره جنوب  /عضو مستقل
کميته حسابرسي داخلي فولد
خوزستان /مدرس دانشگاه

عبدالرضا قنبري

0061633461

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/07/16

موسسه حسابرسي آبان حساب/
موسسه حسابرسي بهرنگ
روش/مدير مالي و اداري
شرکت شهر آفتاب  /مدير مالي
و پشتيباني گروه توسن

عبداله عاليشوندي

 2451891858رييس کميته

بله

بله

خير

بله

مهندسي
مالي

دکترا

1398/07/16

مديرعامل و عضو موظف هيات
مديره سرمايه گذاري صنعت
بيمه /مدير عامل و نائب رئيس
هيات مديره سرمايه گذاري
راهبرد بيمه  /عضو هيات
مديره کارگزاري سپهر باستان/
معاونت سرمايه گذاريها و امور
مجامع سرمايه گذاري صنعت
بيمه  /مدرس دانشگاه

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/07/16

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
ليل اسمعيلي دازميري

کد ملی
2093009341

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت
خير

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1398/07/16

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابداري و مديريت اجرايي از سال 1377

نام و نام خانوادگی
مهدي اکبري

کد ملی
0322785529

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

دکترا

1398/02/01

اهم سوابق  -مدت زمان
موسسات حسابرسي به مدت  7سال  /مديريت اجرايي
به مدت  8سال

