شرکت :

سيمرغ

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

سيمرغ(زمرغ)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

1,300,000

012253

1398/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/16 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/06/11 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
محمدرضا مرواريد

سمت

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 4500683798رييس کميته

بله

خير

بله

مديريت
دولتي

کارشناسي
ارشد

1398/06/10

قائم مقام معاون مالي و
اقتصادي شهرداري تهران 2
سال،استاندار ايلم 4سال،معاون
مالي اداري سازمان راهداري و
حمل و نقل جاده اي 8
سال،معاون مالي اداري
استانداري کرمان 7سال،مدير
کل جهاد کشاورزي استان ايلم
7سال

ايرج مرحمتي
خامنه

1728590124

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1398/06/10

حسابرس سازمان
حسابرسي28سال،مشارکت در
موسسه ي حسابرسي آزمون
شش سال

صدر اميني

1287645348

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1398/06/10

مدير کل امور مالي و درآمد
سازمان راهداري و حمل و نقل
جادهاي کشور 12
سال،سهامداروعضو هيئت
مديره وحسابرس موسسه
حسابرسي بهنود 3سال،مدير
امور مالي شرکت سهام سيمان
سپاهان 3سال ،معاون اداري و
مالي و مشاور امور مالي سازمان
هاي وابسته شهرداري
اصفهان4سال،،

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/06/11

تعداد کارکنان :

0

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

نام و نام خانوادگی

کد ملی

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی

کد ملی

فخرالسادات طباطبايي کاظم
آبادي

0702317632

سمت
مديرمالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1386/08/01

اهم سوابق  -مدت زمان
بيش از 30سال سابقه ي مالي و حسابداري در شرکت
سيمرغ

