شرکت :

سيمان دورود

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

641,697

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

سدور

سال مالی منتهی به :

539434

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/04/05 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/01/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

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

مجيد آزرده دست

 3251676539رييس کميته

بله

سيمان اروميه

خير

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/11/14

مدير مالي شرکتهاي سيماني-
بيش از  23سال سابقه فعاليت
در حوزه هاي مالي  ،حسابرسي
 ،اداري و مديريت

اسماعيل پيروز نيا

2802531476

عضو کميته

خير

-

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1395/10/12

مديرعامل شرکت آذريت-
مديرمالي شرکت سيمان
صوفيان-بيش از 27سال سابقه
فعاليت در حوزه هاي مالي ،
حسابرسي  ،اداري و مديريت

حميدرضا المعي

3874812081

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/04/02

حسابدار رسمي-کارشناس
رسمي دادگستري در رشته
حسابداري و حسابرسي -بيش
از  26سال سابقه فعاليت در
حوزه مالي و حسابرسي و
مالياتي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/01/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
بابک دهقاني

کد ملی
4219643265

سمت
کارشناس
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1398/04/05

 14سال سابقه فعاليت در امور مالي شرکت سيمان دورود(
سهامي عام)

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
اسحق جمال اميدي

کد ملی
2721542265

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت مالي و
اداري

حسابداري

کارشناسي ارشد

1396/12/20

اهم سوابق  -مدت زمان
20سال سابقه فعاليت در امور مالي شرکتهاي سيماني

