
سرمایه ثبت شده :شرکت :

سرمایه ثبت نشده :وضعیت ناشر : 

کد صنعت :نماد:

سال مالی منتهی به :

500,000

0

1400/12/29

توسعه خدمات دريايي و بندري سينا

پذيرفته شده در فرابورس ايران

600305حسينا

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ :

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی 

تاریخ تشکیل :

تعداد اعضا :

ب - اعضای کمیته حسابرسی

1401/03/29

1392/11/14

3

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

شرکت بله0056405154اميد شميراني

مديريت 

سرمايه گذاري 

مدير منطقه - مدير وصول 1399/02/22کارشناسيحسابرسيبلهخير

مطالبات - مدير اعتبارات و 

معاون اعتبارات و بين الملل 

بانک سينا )13 سال(

رييس کميته

محمد حسن 

فاميلي

مدير فني موسسه فريوران )DBA1393/11/11 8حسابداريبلهبلهخير0060702818

سال(- شريک و عضو هيات 

مديره موسسه حسابرسي دايا 

روش ) 5 سال(- مدير 

حسابرسي داخلي شرکت صنايع 

پتروشيمي خليج فارس )4 سال(

عضو کميته

محمد حسين صفر 

زاده بندري

عضو هيات علمي گروه 1395/03/16دکتراحسابداريبلهبلهخير2993321651

حسابداري دانشگاه شهيد 

بهشتي )10 سال( - سازمان 

حسابرسي) 11 سال( - سازمان 

بورس و اوراق بهادار )1 سال(

عضو کميته

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

سرپرست 0012424412رقيه اختر نيا

مديريت 

حسابرسي 

داخلي

حسابرس مستقل در موسسه حسابرسي هشيار بهمند 2 1401/02/01حسابداري

سال، کارشناس حسابرسي داخلي شرکت توسعه خدمات 

دريايي و بندري سينا 6 سال ،کارشناس حسابرسي داخلي 

شرکت دادورزي فراديس البرز 1 سال

کارشناسي ارشد

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

1392/12/11

2

ه - بالترین مقام مالی شرکت



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

سرپرست مالي و 2803392224مسعود ابراهيمي

سهام

سرپرست حسابرسي مفيد راهبر )9سال(، مدير مالي و 1401/02/01حسابداري

معاونت مالي در شرکت گلوبال پتروتک کيش ) 2سال(

مدير مالي شرکت سروک کيش ) 1 سال(

کارشناسي ارشد


