
بسمه تعالی

(سهامی عام)تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان: نام شركت
پذیرفته شده در فرابورس ایران

IRO:كدفتوسا: نماد  3ILZZ0005

1399 دی ماه 23مشخصات كمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : موضوع

مشخصات كلی كمیته حسابرسی - الف
1399/10/23: تاریخ تشکیل 

 نفر3: تعداد اعضا 

آخرین مقطعرشته

سرمایه گذاري صنعت و معدن بله2298125953امیر پرویز فرزان1

اعتماد ایرانیان
 کارشناسی ارشدحسابداريبلیخیر

 کارشناسی ارشدحسابداريبلیبلیخیر4071622741مهدی بیرانوند2

دکتريمدیریت مالیبلیبلیخیر0081124521فاطمه دادبه3

1

2

سازمان بورس و اوراق بهادار 

 عضو غیر 

موظف 

هیئت مدیره

سمتكد ملینام و نام خانوادگی

اعضای كمیته حسابرسی- ب

ردیف

رئیس کمیته

عضو کمیته

عضو کمیته

1400/06/30

.در صورتی که عضویت در هیئت مدیره به نمایندگی از یک شخص حقوقی باشد، نام شخص حقوقی هیئت مدیره نیز می بایست مندرج گردد

.ضمنا این سوابق، شامل سوابق اجرایی در شرکت می باشد. سوابق مربوط براي هر یک از اعضا می تواند به صورت مشروح ارائه شود

 تاریخ عضویت تحصیالت

در كمیته 

حسابرسی

2مدت زمان - اهم سوابق 

عضو هیئت مدیره و عضو کمیته حسابرسی شرکت تولید و توسعه سرب و روي 

عضو - (سال4)معاونت مالی و اداري هلدینگ گروه صنعتی و معدنی زرین- (سال3)ایرانیان

مدیر مالی و  (سال7)کمیته ریسک و کمیته اقتصادي و عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان 

(سال1)اداري شرکت گسترش صنایع روي ایرانیان

نایب رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی -(سال7)سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی مفید راهبر 

رئیس -(سال1)مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان- (سال3)پارس ارکان

نایب -(سال5)عضو هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران- (سال2)هیت مدیره باشگاه فوالد خوزستان

(سال1)رئیس هیئت مدیره شرکت مهر پترو کیمیا

	 (سال2)حسابرس موسسه شاخص اندیشان-(سال3)حسابرس موسسه حسابرسی آزمون پرداز - 

(سال1)مشاور مالی شرکت آلوس پارس- (سال2)شرکت بورسی 9عضو کمیته حسابرسی  -

مدیر مالی و سرمایه گذاري شرکت-  تاکنون97عضو هیات علمی دانشگاه بصیر از   

( تاکنون1399از سال) مدیر سرمایه گذاري هلدینگ سرآمد- (سال2تماکو

عضو 

مالی

1400/06/30

شخص 

1حقوقی 

عضو 

مستقل

1399/10/23



 نفر1: تعداد کارکنان
:در صورت برون سپاري واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد  

آخرین مقطعرشته

 کارشناسی ارشدحسابداري0077756401 علیرضا نصرت نظامی1

آخرین مقطعرشته

 کارشناسی ارشدحسابداري0559742894محسن زاهدي1

	   سال سابقه مدیریت مالی و3 – ( سال در سمت مدیر حسابرسی3) سال سابقه حسابرسی 15داراي - عضو انجمن حسابداري ایران - حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تدریس استاندارد هاي حسابداري در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و شرکت ها تحت نظر موسسه مالی بازرگانی پارسیان-مشاور مالی در شرکت ها 

(سال8)رئیس حسابداري و بودجه گزارشات شرکت زرین معدن آسیا -(سال2)مدیر مالی سرب و روي ایرانیان

مدت زمان- اهم سوابق  تاریخ انتصاب

1398/11/01مدیر مالی اداري

مدیر حسابرسی 

داخلی
1400/06/30

باالترین مقام مالی شركت- ه

نام و نام خانوادگی
كد ملی

سمت
تحصیالت

1399/10/23: تاریخ تشکیل

كد ملی
سمت نام و نام خانوادگی

مشخصات كلی واحد حسابرسی داخلی- ج

مدیر واحد حسابرسی داخلی- د

تحصیالت
مدت زمان- اهم سوابق  تاریخ انتصاب


