کالسيمين

سرمایه ثبت شده :

2,000,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

فاسمين

سال مالی منتهی به :

272007

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/11/20 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/05/02 :
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 امير حسين
ابطحي نائيني

0045851441

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دانشجوي
دکترا

1398/02/04

حسابدار رسمي  ،شريک و
مدير عامل در موسسات
حسابرسي عضو جامعه
حسابداران رسمي ايران  ،سابقه
کار در سازمان حسابرسي ،
مشاور در شرکتهاي وابسته به
وزارت دفاع  ،عضو در هيات
هاي حل اختلف مالياتي و
عضو کارگروه موسسات
حسابرسي جامعه حسابداران
رسمس ايران جمعا  32سال

غل مرضا ميرابي

 6309843648رييس کميته

خير

خير

بله

مديريت
صنعتي

کارشناسي
ارشد

1398/02/04

سابقه کار در سمت مدير بودجه
و تشکيلت دانشگاه شهيد
بهشتي و سابقه کار در سمتهاي
رياست هيات مديره و عضو
هيات مديره شرکتهاي مختلف
از جمله شرکتهاي سرمايه
گذاري ملي ايران  ،توسعه
معادن جنوب و معادن بافق و
سابقه کار مالي جمعا  45سال

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/02/04

سابقه کار اجرايي در سمتهاي
مدير عامل و عضو هيات
مديره شرکتهاي توسعه صنعتي
ايران و تکنوتار و رياست هيات
مديره و عضويت در هيات
مديره شرکتهاي مختلف ،سابقه
کار مالي در سمت هاي معاون
سرمايه گذاري و معاون مالي
اقتصادي در شرکتهاي مختلف،
سابقه کار در سازمان حسابرسي

محمد حسين
طالقاني

2992468991

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/05/02

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
رمضان خلج

کد ملی
0384929699

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1396/12/01

سابقه کاردر موسسات حسابرسي مفيد راهبر  ،آگاه نگر و
حسام تا سطح سرپرست ارشد حسابرسي– سابقه کار مالي
در سمتهاي معاونت مالي اداري و مدير مالي در شرکتهاي
پارس بنفشه آزاد  ،سرمايه گذاري شهر  ،توسعه صنعتي
ايران و تجارت نور ابرار– سابقه کار درسمت مدير بازرسي
و حسابرسي داخلي در سازمان هاي سرمايه گذاري ،
بازرسي شهرداري تهران و ليزينگ ايران خودرو و
کالسيمين – سابقه کار اجرايي در سمت مدير عامل در
شرکتهاي مکان شهر ابرار و توسعه تجارت دنيز جمعا 30
سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

کد ملی

سمت

نام و نام خانوادگی

محمد رضا شباني نژادچاورچي 4431693981

بازرس مالي
هيات مديره

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

ACCA

فوق دکتري

1398/05/01

اهم سوابق  -مدت زمان
سوابق اجراي در سمتهاي مدير عامل و عضو هيات
مديره در شرکتهاي مختلف  ،سوابق مديريتي با
سمتهاي معاون يا مدير مالي اقتصادي و مدير مالي در
شرکتهاي مختلف جمعا  22سال

