شرکت :

ارتباطات سيار ايران

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

همراه(ذهمراه)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

9,600,000

642002

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/10/28 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1390/04/18 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

کاوه مهراني

2279628910

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1395/07/15

دانشيار دانشگاه تهران

علي صفر علي

0534030432

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مديريت
مالي

دکترا

1395/07/05

معاون مالي و سرمايه گذاري و
عضو هيات مديره شرکت
کشتيراني بنياد  -عضو هيات
مديره موظف در شرکت بي.
اس.ال ايتاليا  -مديرعامل و
عضو هيات مديره شرکت
بازرگاني امين دبي  -مديرعامل
و عضو هيات مديره شرکت
کشتيراني بنياد  -مديرعامل و
عضو هيات مديره شرکت
بازرگاني بين المللي اردم کشور
ترکيه

سيد اسداله دهناد

0382183878

عضو کميته

بله

خير

خير

خير

مهندسي
فناوري
اطلعات

کارشناسي
ارشد

1395/11/10

مدير عامل شرکت مخابرات
ايران  -مشاور وزير ارتباطات و
فناوري  -رئيس هيات مديره
شرکت مخابرات استان قم -
مديرعامل شرکت مخابرات قم

علي بقائي

 1288782081رييس کميته

بله

خير

بله

بله

مديريت
مالي

دکترا

1396/05/01

مديرعامل گروه توسعه
اقتصادي تدبير  -نايب رئيس
هيات مديره شرکت مخابرات
ايران  -عضو هيات مديره
بانک کارآفرين

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1395/07/05

عضو جامعه حسابداري رسمي
ايران  -شريک موسسه
حسابرسي  -معاون اداري و
مالي صندوق بازنشستگي -
حسابرس ارشد سازمان
حسابرسي  -مديرمالي و برنامه
ريزي شرکت ايجاد محيط

کيهان مهام

0051292890

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1384/01/01

تعداد کارکنان :

8

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

نام و نام خانوادگی
رحيم علي اکبري

کد ملی
5559120472

سمت
مدير

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1395/01/01

مدير مالي -حسابرس ارشد -رئيس اداره حسابرسي داخلي
مالي -سرپرست اداره کل حسابرسي داخلي -مديرکل
حسابرسي داخلي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
سيد مهدي قاسمي زاويه
سادات

کد ملی

سمت

0067597904

معاون مالي و
تدرکاتي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديريت کسب و کار

دکترا

1397/10/28

مدير عامل سازمان بازنشستگي شهرداري
تهران -معاون مالي و اقتصادي سازمان گسترش و
نوسازي صنايع ايران-مشاور ارشد مالي شرکت فناپ-
معاون اعتبارات و عضو کميته اعتبارات بانک سامان-
مديرمالي و عضو هيات مديره شرکت مهندسي و
ساختمان صنايع نفت -مديرعامل و عضو هيات مديره
شرکت تجارت بين المللي سمند (سيتکو)-مدير بازاريابي
ايران خودرو

