
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اعضای کمیته حسابرسی  -
 

 

 

نام و نام  

 سمت کد ملی خانوادگی

عضو غیر 

موظف هیات 

 مدیره 

شخص  

 حقوقی

عضو 

 مستقل

عضو 

 مالی

رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 تحصیلی

تاریخ عضویت 

در کمیته 

 مدت زمان  –اهم سوابق  حسابرسی

 بله  رییس کمیته  1287677983 رضا یزدخواستی 
فوالد مبارکه 

 ان هاصف
 سایر بله  بله 

ناسی  کارش

 ارشد
05/05/1398 

ها در شرکت فوالد مبارکه  معاون سرمایه گذاري و امور شرکت

معاون سرمایه گذاري در شرکت  - 21/07/1397اصفهان از 

  31/02/1391الی  01/01/1387سرمایه گذاري پرشیا فلز از 

مدیر   -1377مدیر عامل شرکت بازرگانی تیام صفه در سال  -

 ... و 1391در سال  یا سپاهاندر شرکت کیم فروش

عباس حسنی  

 کبوترخانی
 بله  عضو کمیته  3051156841

سرمایه گذاري 

 صدر تامین 
 03/09/1399 کارشناسی حسابداري بله  بله 

حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران ایران و عضو خبره  

  سال سابقه حسابرسی و   27 – ایران انجمن حسابرسان داخلی  

 ها ی در شرکتجرایاقه بسا

سن مح

 غالمرضایی
 28/06/1395 دکتري حسابداري بله  بله  -- -- عضو کمیته  0491478909

دبیر کمیته آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی به مدت  

عضو  -عضو کمیته فنی موسسه حسابرسی حسام  -سال 8

  -ارتباطات و امنیت فاوا کمیته حسابرسی فن آوري اطالعات،

  13و رعایت به مدت  ابرسی مالی و عملیاتیسانجام امور ح

 سال  12عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به مدت  -سال 

 17/08/1394 کارشناسی مدیریت بله  بله  -- -- عضو کمیته  5469678334 سعید عبودي 

مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري صدر 

شرکت  هیس هیات مدیریر - تاکنون 1393تامین از سال 

تا سال  1380کارکنان ثبت احوال از سال اعتبار تعاونی 

عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت سیمان فارسیت   - 1384

 ... و 1389تا سال  1387درود از سال 

 بله  بله  -- -- عضو کمیته  0057734501 علی رستمی 
مدیریت 

 بازرگانی 
 26/06/1396 دکتري

ا از  ه آسیمت بیهیات مدیره شرکعضو معاون مالی و 

یس هیات مدیره یب رینا - 30/07/1390تا  01/01/1390

  - 30/12/1387ا ت 01/01/1387شرکت سی ولکس کاال از 

صادي سازمان گسترش ایدرو از  معاون مالی و اقت

ت  معاون مالی و هیا  - 01/01/1390الی  01/01/1386

الی   01/01/1381 مدیره شرکت انرژي گستر پارس از

 ... و 01/01/1385



 داخلی  حسابرسیمدیر واحد  -
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 باالترین مقام مالی شرکت  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام  

 سمت کد ملی خانوادگی

رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 مدت زمان  –اهم سوابق  تاریخ انتصاب  تحصیلی

 0074042661 مرتضی جباري
مدیر حسابرسی  

 داخلی 
 حسابداري

کارشناسی  

 ارشد
01/11/1399 

موسسات حسابرسی و خدمات  حسابرسی سرپرست ارشد  

 -سال  10تدبیر به مدت  هان و وانیا نیکج مدیریت سیاق نوین 

یش  پ ،فرآوري دارویی ژالتین حالل هاي مدیر مالی شرکت 

سرمایه کارکنان  و ساختمانی حصرفضا  فرآوري ژالتین توچال،

رییس حسابداري   -سال  10به مدت  ارتباطات و مخابرات

 -سال  4جاري سازمان انرژي هاي نو ایران )سانا( به مدت 

  -سال  1ان دارو به مدت صنعتی شرکت تهر يرییس حسابدار

عضو انجمن حسابرسان   -سال   3سازمان حسابرسی به مدت 

 داخلی ایران  

 

نام و نام  

 سمت کد ملی خانوادگی

رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 مدت زمان  –اهم سوابق  تاریخ انتصاب  تحصیلی

 0533374359 حمید دادپو 
مالی و  معاونت

 اقتصادي 

مدیریت 

 بازرگانی 

کارشناسی  

 ارشد
08/09/1399 

سازمان    مدیر امور اداري و مالی  -معاون مدیر اداري مالی 

معاون بازرگانی  –سال  4کشاورزي استان مرکزي جمعاٌ به مدت 

  4و پشتیبانی و مدیر امور مالی سازمان چاي کشور جمعاً به مدت 

 5ه مدت زمان غله کشور باعضو و رییس هیات تصفیه س –سال 

  4مدیر کل امور حسابرسی و مجامع وزارت نفت به مدت  –سال 

معاون مالی اقتصادي شرکت توسعه معادن روي ایران به   –سال 

مدیر کل برنامه ریزي نوسازي و تحول اداري   –سال  1مدت 

مدیر کل امور مجامع و   –سال  2سازمان ملی استاندارد به مدت 

عضویت در هیات   -سال  1 ت و معدن به مدتعبودجه وزارت صن

مدیره، کمیسیون ها، کارگروه ها و شوراهاي مختلف وزارت نفت و  

 شرکت ها و موسسات مختلف 


