شرکت :

صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

کشرق

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

84,000

101002

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/09/30 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/09/30 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سعيد سميعي

0063416727

عضو کميته

خير

محمدرضا زماني
نوکابادي

 1289477728رييس کميته

بله

عضو کميته

خير

نام و نام
خانوادگی

عباس فتوحي فيروز
آباد

کد ملی

0011326141

شخص
حقوقی

شرکت فرآوري
مواد معدني
ايران

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/09/30

عضو کميته حسابرسي شرکتصنعت روي زنگان مديرمالي
شرکت ذوب وروي بافق

خير

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1399/09/30

20سال نديرمالي ومدير
حسايرسي شرکت سيمين نو -
مجتمع کوثر غدير سپاهان -
شرکت تکادو-پتروشيمي
اصفهان

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/09/30

 11سال سابقه حسابرسي در
موسسات حسابرسي -عضو
کميته حسابرسي شرکت هاي
بورسي -مدير حسابرسي داخلي
شرکت توسعه معادن روي ايران
مشاورمالي شرکت هايبورسي و غير بورسي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/09/30

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
محمدصادق حسني

کد ملی
4591798501

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1396/06/20

عضو انجمن حسابداران خبره ايران-عضو انجمن
حسابرسان داخلي ايران-حسابرس ارشد موسسه
کوشامنش-مدير حسابرسي داخلي شرکت فولد-مشاور و
مديرمالي شرکت هاي قند کامينه-قند شميم-
الوندژنراتورشاهرود-فوم سازه آبتين

نام و نام خانوادگی
رحمت ال حضوري

کد ملی
2269725603

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

سرپرست مالي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/07/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي شرکت سحر گشت ايليا -شرکت غذايي
رادماني -شرکت غذايي همينه -سرپرست مالي شرکت
شمالشرق هم اکنون

