شرکت :

سيمان شرق

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

سشرق

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

2,653,560

539415

1399/06/31

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/12/04 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/11/29 :
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

مهدي شليله

3873255987

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/03/01

عضو هيات عامل سازمان
حسابرسي عضويت در هيات
تشخيص صلحيت حسابداران
رسمي

مهدي معدنچي
زارج

1260460649

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مديريت
بازرگاني

دکترا

1397/10/30

عضويت در هيات مديره
شرکتها،مدير عامل شرکت
مشاوره سرمايه گذاري ديدگاه
نوين ،عضو هيات علمي
دانشگاه آزاد اسلمي واحد
الکترونيک (مجازي) مدرس
دانشگاه در مقطع دکتري و ...

حسن خوشپور

 0045595577رييس کميته

بله

سيمان سپاهان

خير

بله

اقتصاد

کارشناسي
ارشد

1395/11/18

مديرعامل سابق سرمايه گذاري
بيمه ،سي سال سابقه اجرايي و
مديريتي در شرکتهاي بيمه
ساختماني معلم

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1390/12/01

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
مجيد گواهي

کد ملی
0639821723

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1398/11/01

مدت  8سال سابقه حسابرسي در سازمان بازرسي و
حسابرسي آستان قدس رضوي ،موسسه حسابرسي دايا
رهيافت و موسسه حسابرسي مختار و همکاران 3 ،سال
مدير حسابرسي داخلي شرکت ساروج بوشهر ( سهامي عام)

نام و نام خانوادگی
محمدرضا اولي

کد ملی
0943353211

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت مالي و
اقتصادي و
عضو موظف
هيات مديره

حسابداري

دکترا

1389/08/26

اهم سوابق  -مدت زمان
 4سال سابقه حسابرسي در سازمان حسابرسي 4 ،سال
سابقه اجرايي و مديريتي در شرکتهاي الکتريک خودرو
شرق و شرکت سناباد خودرو به عنوان مدير مالي ،عضو
هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد مشهد

