شرکت :

کشتيراني درياي خزر

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,080,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

حخزر

سال مالی منتهی به :

611002

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/05/15 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/12/21 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
محمدرضا خزاعي

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

کشتيراني
والفجر

 0651705411رييس کميته

بله

مجيد تاجيک
جليري

3257119879

عضو کميته

خير

بله

محمدرضا سميعي

0066804531

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

اقتصاد

کارشناسي
ارشد

1398/05/15

مشاور و معاون دفتر سرمايهانساني کشتيراني ج ا ا96-93
مدير امور کارکنان کشتيراني ج
اا-90-87مدير دفتر تشکيلت
کشتيراني ج اا-96عضو هيات
مديره و معاون اداري و مالي
سازمان حمايت مصرف کنندگان
و توليد کندگان 76ا84

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1394/12/06

مدير امور مجامع و حسابرس
قرب نوح قرارگاه سازندگي
خاتم2سال-مدير مالي شرکت
آسمان آفرين سرمايه گذاري
شاهد2.5سال-مدير حسابرس
داخلي شرکت بين المللي پرشيا
اميد بانک سپه1سال-مدير
حسابرس داخلي شرکت حمل و
نقل ريلي رجا3.5سال-

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1395/03/17

3سال کارشناس مالي شرکت
ملي فولد ايران-از سال80تا83
رييس حسابداري و دبير کميته
مالي و اداري شرکت توزيع برق
تهران

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/02/21

تعداد کارکنان :

3

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

نام و نام خانوادگی
وحيد شمسايي

کد ملی
2709853019

سمت
مدير واحد
حسابرسي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1394/10/28

اهم سوابق  -مدت زمان
استاد دانشگاه از سال91تاکنون

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حميدرضا سيدي

کد ملی
2219863190

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

دانشجوي کارشناسي
ارشد

1395/11/18

اهم سوابق  -مدت زمان
رييس حسابداري کشتيراني درياي خزر 2سال-رييس
هيئت مديره کشتيراني درياي صلح و دوستي

