شرکت :

سهامي ذوب آهن اصفهان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

61,503,539

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

ذوب

سال مالی منتهی به :

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/10/21 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/04/04 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

271007

نام و نام
خانوادگی

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

زهير شيرين

0382104250

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/10/16

حسابرسي شرکتهاي تابعه
بنگاههاي اقتصادي چندمليتي
فعال در ايران در صنايع مختلف
از قبيل نفت و پتروشيمي،
غذايي ،دخانيات ،فروشگاه هاي
زنجيره اي و خرده فروشي،
تجارت الکترونيک  ،بهداشتي و
بازرگاني شريک ارشد ،مدير
عامل و عضو هيئت مديره 16
سال -مدير حسابرسي آگاهان و
همکاران  7سال

سيد جواد کيا

2619608120

عضو کميته

خير

بله

بله

مهندسي
صنايع

کارشناسي
ارشد

1395/10/01

عضو هيئت مديره شرکتهاي
صنايع کاشي و سراميک الوند و
کارخانه چيني ايران  ،معاون
مالي و اداري شرکتهاي صنايع
کاشي و سراميک الوند و
کارخانه چيني ايران مدير مالي
شرکت هاي لعاب ايران و پشم
و شيشه ايران  ،سرپرست
حسابرسي سازمان حسابرسي

شکراله فائز

4569300677

عضو کميته

خير

بله

بله

مهندسي
صنايع

کارشناسي
ارشد

1395/05/16

مسئوليتهاي مختلف در وزارت
خانه هاي صنايع  ،راه و ترابري
و بازرگاني وقت از سالهاي 67
تا  - 77مدير عامل شرکت
طراحي و فراوري بهنگام پروژه
ها  -عضو هيئت مديره
شرکتهاي صنعتي استان تهران

بهرام سبحاني

 1284469271رييس کميته

بله

بله

بله

مديريت

دکترا

1397/10/12

رئيس هيئت مديره کارآوران
صنعت خاورميانه – هولدينگ
معدني و صنايع معدني
خاورميانه ،عضو هيئت مديره
پاليشگاه قطران ،رئيس هيئت
مديره و مديرعامل ذوب آهن
اصفهان ،عضو هيات عامل-
آسکوتک آلمان  ،مدير عامل و
عضو هيئت مديره فولد
مبارکه ،رئيس هيئت مديره ،
مديرعامل و مجري طرح
مجتمع فولد خراسان ،و ...

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت

کارشناسي

1397/10/12

مشاور و بازرس ويژه مديرعامل
شرکت سرمايه گذاري صدر
تامين ،رئيس هيات مديره
شرکت تعاوني اعتبار کارکنان
ثبت احوال از سال  1380تا
سال  ، 1384عضو غير موظف
هيات مديره شرکت سيمان
فارسيت درود از سال  1378تا
 ،1389معاون برنامه ريزي و
نظارت شرکت خدمات تجارت
فرود گاهي ايران از سال 1391
تا سال  1393و ...

سعيد عبودي

5469678334

شرکت سرمايه
گذاري صدر
تامين

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1353/01/01

تعداد کارکنان :

4

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد  :موسسه حسابرسي ابتکار حساب آريا
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
حميد فتاحي

کد ملی
1284716139

سمت
مدير
حسابرسي
داخلي – دبير
کميته
حسابرسي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/05/23

 4سال سابقه حسابرسي مستقل و  20سال سابقه مديريت
مالي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
احمد سليمي

کد ملی

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

4689384029

معاون مالي و
اقتصادي

مديريت بازرگاني

دانشجوي دکترا

1397/04/11

اهم سوابق  -مدت زمان
 15سال تدريس پاره وقت 6 ،سال سابقه
حسابداري مالي 14 ،سال سابقه حسابرسي داخلي و 3
سال سابقه حسابرسي مستقل

