شرکت :

فروسيليس ايران

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

فروس

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

874,491

271017

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/11/21 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/07/30 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
مونا سادات عقيلي

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
شرکت
کارآفرينان
صنعت ذوب

عضو
مستقل

 0063622041رييس کميته

بله

مجيد رجبي

2142102069

عضو کميته

خير

بله

آرش مختاري

2142134858

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

حسابداري

کارشناسي

1395/02/25

مدير حسابرسي از مهر 1393
تاکنون و مدير مالي شرکت کار
آفرينان صنعت ذوب فلزات از
 1389تاکنون

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1393/12/01

موسسه حسابرسي آزموده کاران
،موسسه حسابرسي رايمند و
همکاران،رييس حسابداري
شرکت هکلند

بله

حسابداري

دانشجوي
کارشناسي
ارشد

1398/10/30

شرکت لبني صالح-مدير مالي
شرکت لبني دوشه آمل  -مدير
حسابرسي داخلي شرکت صنايع
چوب خزر رييس حسابداري
صنعتي شرکت لبني کاله -
حسابرس داخلي شرکت تيان
گاز استيل رييس حسابداري
مالي موسسه حسابرسي آبان
روشن هميار سرپرست
حسابرسي سازمان حسابرسي
واحد مازندران کمک حسابرس

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/07/30

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
غلمرضا بهمنيار

کد ملی
6309572334

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1397/06/21

اهم سوابق  -مدت زمان
موسسه حسابرسي هدف ،شرکت دارو سازي زهراوي ،
شرکت لبنيات پاک

نام و نام خانوادگی
مهدي مشايخي

کد ملی
1219686591

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/10/01

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت مميز بعنوان
حسابرش ارشد ،شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت
مدير حسابرسي داخلي  ،شرکت نشت بن ( ليکومولي )
مديرمالي و اداري  ،شرکت فراب مدير حسابداري
پيمان  ،شرکت روغن هاي روانساز دماوند مدير مالي و
اداري

