شرکت :

مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

شوينده(هلد بهشهر)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

1,000,000

442404

1399/09/30

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

تاریخ تشکیل 1395/10/28 :
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

مريم رستمي

0062948679

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/07/29

داراي  9سال سابقه اجرايي و
خدمات مالي در شرکت سرمايه
گذاري گروه توسعه ملي ،
شرکت پويا راهبران و شرکت
صنعتي اسوه و موسسه خدمات
مالي ارديبهشت و يکسال
حسابرسي در موسسه حسابرسي
بهروزان ،عضو هیئت مديره
شرکت سرمايه گذاري مديريت
سرمايه مدار

احسان بادپا

 0071428887ريیس کمیته

بله

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/08/22

مدير امورمالي شرکت توسعه
صنايع بهشهر به مدت 15
سال ،مدرس مدعو دروس
حسابداري در دانشگاه شهید
بهشتي ،عضو موظف هیات
مديره شرکت صنعتي بهپاک،
عضو هیات مديره کارگزاري
بانک آينده ،صندوقهاي
سرمايهگذاري (صندوق گنجینه
آينده ،تجربه ايرانیان و فرداي
ايرانیان) و شرکت پردازش
اطلعات ايرانیان

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/03/31

معاون مالي و سرمايه گذاري
شرکت سرمايه گذاري صنايع
پتروشیمي ،مديرعامل و عضو
هیئت مديره شرکت بازرگاني
بین المللي ايدرو ،عضو موظف
مالي-بازرگاني هیئت مديره
شرکت توسعه بارگاني برنا،
معاون مالي و اقتصادي شرکت
سايپا ،عضو هیئت مديره شرکت
ستاره سفیران ،رئیس برنامه
ريزي و کنترل فروش گروه
خودروسازي سايپا

محمدعلي ترحمي
امیري

2063500169

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/10/28

تعداد کارکنان :

3

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

نام و نام خانوادگی
مهدي نزادي نوش آبادي

کد ملی
6199980840

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديرحسابرسي
داخلي

حسابرسي

کارشناسي ارشد

1397/10/30

به مدت  1سال در موسسه حسابرسي آذين ترازارقام-از  93تا کنون در گروه توسعه صنايع بهشهر )سهامي
عام(

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
سید رحمت اله هاشمي

کد ملی
4251210956

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت
مالي،اقتصادي و
منابع انساني

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/10/01

اهم سوابق  -مدت زمان
حدود  7سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي؛
مدير مالي شرکت مديريت صنعت شوينده از اسفند
 ، 1395معاونت مالي ،اقتصادي و منابع انساني از دي
ماه  97تاکنون ،عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

