شرکت :

ليزينگ صنعت و معدن

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

ولصنم

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

2,000,000

659102

1396/09/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1396/09/30 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1396/09/12 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
حسن رضوانفر

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
شرکت
سرمايه گذاري
صنعت و

عضو
مستقل

 0046347161رييس کميته

بله

عبداله سلطاني ثاني

0859853640

عضو کميته

خير

بله

عباس صفري

0052558428

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

مديريت

کارشناسي

1395/06/28

مديرعامل شرکت رايان سايپا

بله

مهندسي
صنايع

کارشناسي
ارشد

1396/10/01

نايب رئيس هيات مديره
کارگزاري رسمي بيمه سايپا

بله

مديريت

کارشناسي

1393/11/19

مدير فروش و بازاريابي
شرکت واسپاري ملت

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1396/09/12

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
سعيد آدم بيک

کد ملی

سمت

0036269387

مدير
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديريت بيمه

کارشناسي

1389/08/01

حدودا  31سال سابقه مالي در اداره پست و پست بانک،
حسابدار ،مسئول امور مالي ،رئيس اداره معاون مديرکل و
معاون مديرعامل و مدير امور اعتبارات

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
عباس منادي

کد ملی

سمت

0060075562

معاون
مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديريت مالي

کارشناسي ارشد

1394/03/31

اهم سوابق  -مدت زمان
حدود  13سال سابقه مالي در شرکتهاي توليدي و
صنعتي  2سال در شرکت ساخت ماشين آلت نساجي
غدير  2سال در شرکت صدف تفلون و تاوا تفلون و 9
سال در شرکت ليزينگ صنعت و معدن با سمتهاي
رئيس حسابداري و مدير مالي و معاون مالي و
اقتصادي

