شرکت :

کشت و صنعت شريف آباد

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

زشريف

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

520,000

012108

1399/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/02/02 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/01/26 :
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

سعيد رضايي قديم

0058507991

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/02/02

سرپرست ارشد موسسه
حسابرسي مفيد راهبر  -شريک
و مدير عامل موسسه حسابرسي
پيش داد انديشه مهرگان-
عضو جامعه حسابداران رسمي
ايران  -عضو انجمن حسابداران
خبره ايران  -عضو انجمن
حسابداري ايران  -عضو انجمن
حسابرسي ايران

کريم رحيميان

 2658860803رييس کميته

بله

گروه سرمايه
گذاري عمران
و ساختمان

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/01/26

مديريت حسابداري
مجموعه سازمان اقتصادي کوثر
از سال -74عضو هيات مديره
روغن نباتي پارس-عضو هيات
مديره شرکت سامان نور

رضا نژاد محمد
باقري

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/01/26

مديرمالي مجتمع مرغ
ماهان-عضو هيات مديره
شرکت دي-معاون مالي اداري
مجتمع فولد اسفراين-مدير
مالي شرکتهاي هلدينگ
کشاورزي کوثر

0062455419

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/01/26

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
آرش سليماني فارساني

کد ملی
4670051547

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

دانشجوي دکترا

1399/02/02

حسابرس موسسه حسابرسي مفيد راهبر  -مدير مالي
مجتمع کشت و صنعت شهر کرد  -مدير حسابرسي داخلي
شرکت آبزي اکسير کوثر و شرکت توسعه مکانيزاسيون
کشاورزي کوثر

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مرتضي صمصاميه

کد ملی
0057579997

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1398/01/26

مدير مالي و اداري شرکت سرمايه گستر نور-
مدير مالي و اداري شرکت بازرگاني يادمان برديا -رئيس
حسابرسي داخلي شرکت تجارت الکترونيک پارسيان-
حسابرس ارشد موسسه حسابرسي مفيد راهبر

