شرکت :

گروه صنعتي بارز

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

پکرمان

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

2,526,500

251105

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/27 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/05/27 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

محمدعلي اسدي

3178789049

عضو کمیته

خیر

فربد پارسا

 3130910387ريیس کمیته

بله

عضو کمیته

خیر

نام و نام
خانوادگی

افشین نظريان زاده

کد ملی

4529880346

شخص
حقوقی

شرکت سرمايه
گذاري گروه
توسعه ملي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/05/27

تعداد کارکنان :

4

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

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1392/05/27

سازمان حسابرسي  27سال -
معاون پشتیباني و اقتصادي
مديرعامل بیمه پارسیان -
معاون مالي البرز بالک

خیر

خیر

مديريت
کسب و
کار

دانشجوي
دکترا

1398/06/27

عضو هیات مديره طرح فولد
وزارت صنعت معدت تجارت،
مديرعامل شرکت آبادگران رفاه
بخش ،رئیس هیات مديره
شرکت آبادگران رفاه بخش،
رئیس هیات مديره شرکت هور
تابان پارمیس ،مدير مالي
اقتصادي هلدينگ شرکت جهاد
نصرکرمان

بله

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1395/02/18

رئیس حسابرسي داخلي شرکت
سرمايه گذاري تامین اجتماعي
 معاون اداري و مالي مجتمعصنايع سیمان غرب آسیا -
مدير حسابرسي داخلي سیمان
سفید ساوه و سیمان خاکستري
زرند ساوه  -مدير حسابرسي و
مجامع هلدينگ تولیدي و
بازرگاني ال جي  -سرپرست
حسابرسي ويژه شرکت هاي
تابعه شستا

نام و نام خانوادگی
محمد رمضاني ياسوري

کد ملی
2690496135

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت صنعتي

کارشناسي

1394/11/01

اهم سوابق  -مدت زمان
موسسه حسابرسي آب و برق  3سال  -فروشگاه هاي
زنجیره اي رفاه  7سال  -لیزينگ پارسیان  2سال -
موسسه حسابرسي هوشیار ممیز  7سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محمد امیري

کد ملی
2948858003

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

معاونت مالي و
امور شرکت ها

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/11/01

حسابرسي در سازمان حسابرسي ،مديرمالي شرکت کیوان،
مدير حسابرسي پاکسان و شرکتهاي تابعه ،معاون مالي
و عضو هیات مديره شرکت پخش البرز ،عضو جامعه
حسابداران رسمي ايران

