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نام و نام 

خانوادگی
سمتکد ملی

 عضو 

غیر موظف 

هیئت مدیره

 شخص 

حقوقی

عضو

مستقل

عضو

 مالی

رشته 

تحصیلی

مقطع 

تحصیلی

تاریخ عضویت در 

کمیته حسابرسی

اهم سوابق - مدت 

زمان

فولد مبارکه بله1287677983رضا يزدخواستي

اصفهان

کارشناسي سايربلهبله
ارشد

معاون سرمايه گذاري و امور 1398/05/05

شرکتها در شرکت فولد مبارکه 

اصفهان از 1397/07/21 ، 

معاون سرمايه گذاري در شرکت 

سرمايه گذاري پرشيا فلز از 

1387/01/01 الي 

1391/02/31 ، مدير عامل 

شرکت بازرگاني تيام صفه در 

سال 1377، مدير فروش در 

شرکت کيميا سپاهان در سال 

1391 و ...

رييس کميته

دانشجوي حسابداريبلهبله-خير0491478909محسن غلمرضايي
دکترا

دبير کميته آموزش و تحقيقات 1395/06/28

سازمان حسابرسي به مدت 8

سال - عضو کميته فني 

موسسه حسابرسي حسام - عضو 

کميته حسابرسي فن آوري 

اطلعات ،ارتباطات و امنيت 

فاوا- انجام امور حسابرسي مالي 

و عملياتي و رعايت به مدت 

13 سال - عضو جامعه 

حسابداران رسمي ايران به 

مدت 12 سال

عضو کميته

مشاور و بازرس ويژه مديرعامل 1394/08/17کارشناسيمديريتبلهبله-خير5469678334سعيد عبودي

شرکت سرمايه گذاري صدر 

تامين از سال 1393 تاکنون ، 

رئيس هيات مديره شرکت 

تعاوني اعتبار کارکنان ثبت 

احوال از سال 1380 تا سال 

1384، عضو غير موظف هيات 

مديره شرکت سيمان فارسيت 

درود از سال 1387 تا سال 

1389 و ...

عضو کميته

مديريت بلهبلهخير0057734501علي رستمي
بازرگاني

معاون مالي و هيات مديره 1396/06/26دکترا

شرکمت بيمه آسيا از 

1390/01/01 تا 1390/07/30، 

نائب رئيس هيات مديره شرکت 

سي ولکس کال از 

1387/01/01 تا 1387/12/30، 

معاون مالي و اقتصادي سازمان 

گسترش ايدرو از 1386/01/01 

الي 1390/01/01، معاون مالي 

و هيات مديره شرکت انرژي 

گستر پارس از 1381/01/01 

الي 1385/01/01 و ...

عضو کميته

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل :

تعداد کارکنان :

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

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

1392/02/28
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اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

مدير حسابرسي 0053124014محمد حسين قائمي راد

داخلي

مدير حسابرسي داخلي و دبير کميته حسابرسي شرکت 1395/06/28حسابداري

سرمايه گذاري صدرتامين به مدت 3 سال - مدير مالي 

گروه صنعتي تکماش به مدت 1 سال - معاون مالي و 

اداري و سرپرست معاونت حسابرسي و امور مجامع شرکت 

هلدينگ سامانه گستر امين به مدت 4 سال - مدير مالي 

و اداري شرکت توليدي دانه هاي شيشه اس به مدت 1 

سال - موسسه حسابرسي ارزياب سيستم به مدت 4 سال 

- موسسه حسابرسي صدرامين تهران به مدت 2 سال.

DBA

اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

معاونت مالي و 0044462743مرتضي علي اکبري

اقتصادي

MBA1379/09/13 از 1378 تا کنون معاونت مالي و اقتصادي شرکت

سرمايه گذاي توسعه معادن و فلزات - قبل از سال 

1378 سازمان حسابرسي جمهوري اسلمي ايران و 

موسسات معتبر حسابرسي و مديريت مالي ساير شرکت 

ها.

کارشناسي ارشد

ه - بالترین مقام مالی شرکت


