شرکت :

ذغالسنگ نگين طبس

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

کطبس

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

150,000

101001

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/09/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1393/06/23 :
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

عليرضا سعيدي

1199614531

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1393/03/26

فعاليت حسابرسي 6سال(موسسه
حسابرسي رايمندوهمکاران)-
فعاليت حسابرس داخلي 7سال(
عضوانجمن حسابرسان داخلي
ايران)-فعاليت اجرايي 9سال(
مديرمالي ومنابع انساني
شرکتهاي بورسي وغيربورسي

محمد رضا زماني

1289477728

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1393/03/26

فعاليت حسابرسي داخلي 10سال
(عضوانجمن حسابرسان داخلي
ايران)-عضوهيات مديره
شرکتهاي بورسي وغيربورسي -
فعاليت اجرايي8سال(مديرمالي
ومنابع انساني

مهدي حسيني
منجزي

1091584109

عضو کميته

خير

معادن منگنز
ايران (سهامي
عام)

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1395/03/20

فعاليت مديريت اجرايي 12سال
در شرکتهاي سرمايه گذاري (
بعنوان عضو هيات مديره ،مدير
عامل و مدير سرمايه گذاري)

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/06/23

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
مهدي مطهري ناييني

کد ملی
1240000510

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/09/01

فعاليت حسابرسي داخلي7سال(عضو انجمن حسابرسي
داخلي ايران-عضو انجمن حسابرسي ايران-عضو انجمن
حسابدارن خبره ايران)-فعاليت اجرايي2سال(مدير مالي)

نام و نام خانوادگی
سيد فرهاد درخشنده

کد ملی

سمت

1288885253

مدير مالي و
منابع انساني

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1393/01/01

اهم سوابق  -مدت زمان
فعاليت حسابرسي 7سال (موسسه حسابرسي رايمند
وهمکاران)-فعاليت اجرايي 17سال(مديرمالي ومنابع
انساني ورييس حسابداري شرکتهاي بورسي و غير
بورسي)-عضو انجمن مديران مالي حرفه اي ايران

