شرکت :

تايد واتر خاورميانه

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,000,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

حتايد

سال مالی منتهی به :

600303

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/09/27 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1393/01/26 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
ايوب باقرتبار

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 2060566223رييس کميته

بله

سرمايه گذاري
افتخار سهام

خير

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1397/09/27

حسابرس و حسابرس ارشد
سازمان حسابرسي  9سال -
سازمان بورس 12سال -گروه
مالي سپهر صادرات  3سال

پرويز آزاد پيما

2708323563

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/09/27

سازمان حسابرسي  17سال -
مدير عامل و شريک موسسه
ارقام پژوهان  12سال

بهروز باقري

2971981861

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/09/27

سازمان حسابرسي 3سال -
سازمان امورمالياتي  7سال -
مدرس دانشگاه

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1379/10/28

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
مصطفي بيگلرخاني

کد ملی
0056101899

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديرحسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1393/03/12

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرس ارشد موسسه حسابرسي فاطر  -عضو انجمن
حسابرسان داخلي ايران  -عضو انجمن حسابداران خبره
ايران  -سابقه  17سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
امير حسين سپهري

کد ملی
4449413423

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/12/15

اهم سوابق  -مدت زمان
سرپرست ارشد موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي
مديريت حسابرسين  4سال  -سرپرست ارشد موسسه
حسابرسي و خدمات مديريت آريا بصير انديشه  4سال

