شرکت :

توسعه خدمات دريايي و بندري سينا

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

500,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

حسينا

سال مالی منتهی به :

600305

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/08/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/11/14 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

محمد حسين صفر
زاده بندري

2993321651

عضو کميته

خير

اميد شميراني

 0056405154رييس کميته

بله

محمد حسن
فاميلي

عضو کميته

خير

نام و نام
خانوادگی

کد ملی

0060702818

شخص
حقوقی

شرکت
مديريت
سرمايه گذاري

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

حسابداري

دکترا

1395/03/16

عضو هيات علمي گروه
حسابداري دانشگاه شهيد
بهشتي( 8سال) -سازمان
حسابرسي( 11سال)  -سازمان
بورس و اوراق بهادار ( 1سال)

خير

بله

حسابرسي

کارشناسي

1399/02/22

مدير منطقه  -مدير وصول
مطالبات  -مدير اعتبارات و
معاون اعتبارات و بين الملل
بانک سينا( 12سال)

بله

بله

حسابداري

DBA

1393/11/11

مدير فني موسسه حسابرسي
فريوران( 8سال) -شريک و
عضو هيات مديره موسسه
حسابرسي دايا روش ( 5سال)-
مدير حسابرسي داخلي شرکت
صنايع پتروشيمي خليج فارس
( 2سال)

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/12/11

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
مژگان حيدري

کد ملی
0079888534

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1392/12/11

مسئول بودجه و گزارشات هلدينگ برق و انرژيصبا (2
سال) -سرپرست امور مالي شرکت گسترش برق و انرژي
صبا( 2سال)  -مدير حسابرسي داخلي شرکت توسعه
خدمات دريايي و بندري سينا

نام و نام خانوادگی
علي نصيري

کد ملی

سمت

6319359676

معاون مالي و
سهام

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اقتصاد

دکترا

1399/08/01

اهم سوابق  -مدت زمان
رئيس هيات مديره شرکت صنعتي و معدني شمالشرق
شاهرود( 2سال)-نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل
شرکت صنعتي شمالشرق شاهرود( 6سال)عضو هيات
مديره ذغالسنگ نگين طبس ( 3سال)عضو هيات
مديره شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران ( 2سال)
عضو هيات مديره شرکت صدر معادن ايرانيان وابسته
به صندوق بازنشستگي کشوري( از سال  98تاکنون) –
رئيس کميته اقتصادي انجمن ذغالسنگ ايران(3
سال) -مدير مالي شرکت سرمايه گذاري انديشه
محوران( 5سال) -فعاليت در بازار سرمايه طي مدت 20
سال گذشته

