شرکت :

سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,800,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

وصنا

سال مالی منتهی به :

659908

1397/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/07/10 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/07/01 :
تعداد اعضا :

4

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

ابوالفضل علي مراد

0073329134

عضو کمیته

خیر

سید مهدي آستاني

 0044282052ريیس کمیته

بله

نام و نام
خانوادگی

کد ملی

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/07/01

نايب رئیس هیات مديره
شرکت آزاد راه تبريز ،عضو
هیئت مديره شرکت سرمايه
گذاري نیرو ،عضو هیئت مديره
شرکت کمپرسور سازي ايران

خیر

بله

مالي

دکتراي
تخصصي

1394/02/30

مدير عامل شرکت سرمايه
گذاري سايپا ،مديرعامل سرمايه
گذاري فرهنگیان،معاون مالي
بانک صنعت و معدن

احمد جاويدي
قريچه

1717693776

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1394/06/02

مدير عامل شرکت سرمايه
گذاري کشتیراني،حسابدار
رسمي،معاون پشتیباني و
اجرايي بورس اوراق بهادار
تهران

بهزاد خاکي

0079029558

عضو کمیته

خیر

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/06/27

مدير حسابرسي داخلي
مارگارين ،شرکت گهر انرژي
سیرجان مشاور مالي 4،سال
سابقه حسابرسي در موسسات
حسابرسي اديب ،مجربان پويا و
هشیاربهمند

صندوق
بازنشستگي
کشوري

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1396/06/27

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
صاحب حیدري

کد ملی
3859895011

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابرس داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1396/09/28

موسسه حسابرسي هوشیار بهمندحسابرس ارشد 4سال -
موسسه حسابرسي کوشامنش  1سال حسابرس  -شرکت
نگین خودرو سرپرست مالي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
علي هدايتي

کد ملی

سمت

0919940285

معاون مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

دانشجوي دکترا

1396/05/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير حسابرسي داخلي شرکت سرمايه گذاري گروه
صنايع بهشهر ايران،حسابرس ارشد موسسه حسابرسي
آروين ارقام پارس ،مدرس دانشگاه

