شرکت :

توليدي ايران تاير

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

286,469

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

پتاير

سال مالی منتهی به :

251101

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/06/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/02/03 :
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

سيد احمد موسوي

4130853945

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي

1392/02/03

حسابرس و مدير مالي سازمان
قند و شکر کشور  8.5سال-
مدير مالي کارخانه هاي
ريسندگي فخر ايران 4سال-
مدير مالي شرکت سيمان سفيد
ني ريز  6سال -معاون مالي و
اقتصادي شرکت موتوژن  5سال
 معاونت مالي و پشتيبانيشرکت سيمان فارس خوزستان

مهران متين فرد

2002559929

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/06/01

حسابرس ارشد سازمان
حسابرسي-کارشناس ارشد
مديريت پذيرش و امور مجامع
اوراق بهادار-معاون مالي و
اداري شرکت ليزينگ آريادانا و
توسعه ساختماني بهمن-مدير
حسابرسي داخلي بيمه سينا

فرهاد سعدلو
پاريزي

 3050102071رييس کميته

بله

خير

بله

مديريت
اجرايي

دکترا

1397/02/31

عضو هيئت مديره شرکت
سرمايه گذاري وفاق تهران-
مدير عامل شرکت صدر معادن
ايرانيان -رئيس هيئت مديره
شرکت مجتمع معادن مس
تکنار  -مدير عامل شرکت عطا
استيل -مدير عامل شرکت بين
المللي صنعتي معدني پارس
الوند -رئيس اتاق فکر بنياد
تعاون ناجا

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1343/03/09

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
محمد نوبخت کوهستانق

کد ملی
1533992401

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابرس ارشد

حسابداري

کارشناسي

1397/08/01

اهم سوابق  -مدت زمان
 5سال سابقه حسابرسي داخلي در شرکتهاي توليدي
مختلف

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مهدي ملئي

کد ملی

سمت

1261163524

معاونت مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابرسي

کارشناسي ارشد

1394/04/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي و اداري شرکت لستيک خوزستان -مدير
مالي شرکت لستيک پارس  -مدير مالي و اداري
شرکت دارويي ايران دراگ -معاونت مالي و اداري
شرکت کوير تاير

