فنرسازي زر

سرمایه ثبت شده :

2,587,997

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

خزر

سال مالی منتهی به :

343024

1401/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1401/03/08 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/11/23 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
فرهاد نيک زاد

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
سرمايه گذاري
وتوسعه
صنعتي نيوان

عضو
مستقل

 2591099626رييس کميته

خير

محمد عشقي

0323064469

عضو کميته

خير

بله

محسن صفايي فرد

0068657315

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

مديريت

کارشناسي

1401/03/08

حدود  25سال سابقه اجرايي و
مديريت مالي  -قائم مقام مالي
و اقتصادي شرکت فنرسازي زر
 هم اکنون عضو و نايبرئيس هيات مديره شرکت
فنرسازي زر

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1400/07/18

سرپرست اداره مديريت
حسابرسي داخلي شرکت سايپا -
 16سال سابقه حسابرسي داخلي
و حسابرسي مستقل  -عضو
انجمن حسابداران خبره ايران
 عضو انجمن حسابرسانداخلي ايران

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1400/07/18

 25سال سابقه اجرايي و
مديريت

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/10/18

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
جواد درستي

کد ملی
0066926017

سمت
رئيس
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابرسي

دانشجوي کارشناسي
ارشد

1399/09/05

مسئول اداره سهام شرکت سايپا شيشه (سهامي عام ) -
عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران  -رئيس حسابرسي
داخلي شرکت فنر سازي زر (سهامي عام) از سال  1391تا
 - 1396رئيس حسابرسي داخلي شرکت پلسکوکار سايپا (
سهامي عام) از سال  1396تا  - 1398رئيس حسابرسي
داخلي شرکت فنر سازي زر (سهامي عام) از سال  1399تا
کنون

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
فيروز صفري سياهکلرودي

کد ملی
2690622513

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1400/04/20

اهم سوابق  -مدت زمان
 17سال سابقه مديريت مالي و معاونت مالي در گروه
صنعتي ايران خودرو  -عضو هيات مديره مالي شرکت
شتاب کار در سال  - 98مدير مالي شرکت زامياد -
مدير مالي شرکت فنرسازي زر

