شرکت :

سيمان اروميه

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

700,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

ساروم

سال مالی منتهی به :

539411

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/04 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/04/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
امين غزالي

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

 0080869157رييس کميته

بله

شرکت سرمايه
گذاري تدبير

خير

بله

مديريت
مالي

دکترا

1398/03/25

کارشناس سازمان بورس
و اروراق بهادار يک سال-
کارشناس ارشد شرکت تامين
سرمايه اميد  2سال-کارشناس
ارشد سرمايه گذاري و طرح ها
در شرکت سرمايه گذاري تدبير
 5سال-داراي سابقه عضويت در
هيئت مديره و کميته
حسابرسي شرکتهاي بورسي

محمد رضا عربي
مزرعه شاهي

1249783739

عضو کميته

بله

-

بله

بله

مديريت
ريسک

دکترا

1398/06/04

عضو هيات مديره و
رئيس مرکز پژوهش ،توسعه و
مطالعات اسلمي سازمان بورس
و اوراق بهادار از سال  93الي
 -94مدير عامل صندوق بيمه
سرمايه گذاري فعاليتهاي
معدني از سال 94الي -96
عضو غير موظف هيات مديره
بيمه اسيا تاکنون -مدرس
دانشگاه

غلمحسين ملئي

1817390902

عضو کميته

بله

-

بله

بله

مديريت
دولتي

کارشناسي
ارشد

1397/03/27

تدريس در دانشگاهاي
آزاد اسلمي و پيام نور همدان
به مدت  5سال -رئيس
حسابرسي داخلي منطقه گاز
رساني همدان به مدت  3سال-
کارشناس رسمي دادگستري-
نماينده جامعه حسابداران
رسمي در هيئت حل اختلف
مالياتي استان همدان-معاون
مالي و پشتيباني شرکت گاز
استان همدان به مدت 10سال
–  4سال عضو کميته
حسابرسي سيمان صوفيان

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/04/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
محمد نيکخواه

کد ملی
0051223864

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1391/11/18

اهم سوابق  -مدت زمان
2سال مدير مالي شرکت سوخت رساني و خدمات
فرودگاهي اوج –  2سال مديريت مالي شرکت هاوس
الکتريک –  23سال سابقه اجرايي سرپرستي و مديريت
در شرکت سيمان اروميه

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
زهرا درويش کليسا

کد ملی
2750731887

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير امور مالي

حسابداري

کارشناسي

1395/01/01

اهم سوابق  -مدت زمان
موسسه حسابرسي ترازگر يک سال –  13سال سابقه
اجرايي و مديريت در شرکت سيمان سفيد اروميه-
مديريت مالي بيمارستان شفا  9ماه –  3سال مدير مالي
سيمان اروميه

