
سرمایه ثبت شده :شرکت :

سرمایه ثبت نشده :وضعیت ناشر : 

کد صنعت :نماد:

سال مالی منتهی به :

1,080,000
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1400/12/29

زرين معدن آسيا

پذيرفته شده در فرابورس ايران

272003فزرين)کزرين(

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ :

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی 

تاریخ تشکیل :

تعداد اعضا :

ب - اعضای کمیته حسابرسی

1400/07/21

1397/04/21

3

نام و نام 

خانوادگی
سمتکد ملی

 عضو 

غیر موظف 

هیئت مدیره

 شخص 

حقوقی

عضو

مستقل

عضو

 مالی

رشته 

تحصیلی

مقطع 

تحصیلی

تاریخ عضویت در 

کمیته حسابرسی

اهم سوابق - مدت 

زمان

کارشناسي حسابداريبلهبلهخير4071622741مهدي بيرانوند
ارشد

حسابرس مستقل-مدير عامل و 1400/07/21

رئيس هئيت مديره -عضو 

کميته حسابرسي -مدرس 

دانشگاه-عضو جامعه حسابداران 

رسمي ايران-عضو انجمن 

حسابداران خبره-عضو انجمن 

حسابداري ايران-عضو انجمن 

حسابرسان داخلي خبره-21 

سال سابقه کاري

عضو کميته

مديريت بلهبلهخير0081124521فاطمه داد به
مالي

مدير مالي و مدير سرمايه 1400/07/21دکترا

گذاري - مشاور مالي و مشاور 

برنامه ريزي- عضو کميته 

حسابرسي- حسابرس مستقل در 

موسسات حسابرسي- مدرس 

دانشگاه-عضو هئيت علمي 

دانشگاه-

عضو کميته

حسابداري بلهبلهبله1754000193عبدالمجيد قندريز
مالي

DBA1400/07/21 - کارشناس رسمي دادگستري

حسابدار رسمي - عضو هيئت 

مديره برخي از شرکتهاي 

بورس و فرابورس - عضو 

هيئت مديره شرکتهاي 

کارگزاري - مدير مالي و عضو 

هيئت مديره شرکتهاي بورسي 

و غير بورسي

رييس کميته

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل :

تعداد کارکنان :

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

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

1397/04/21

1



اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

مدير حسابرسي 0077756401عليرضا نصرت نظامي

داخلي

حسابدار رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران- عضو 1400/07/21حسابرسي

انجمن حسابداري ايران - داراي 15 سال سابقه حسابرسي 

)3 سال در سمت مدير حسابرسي( – 3 سال سابقه 

مديريت مالي و مشاور مالي در شرکت ها -تدريس 

استاندارد هاي حسابداري در موسسات حسابرسي عضو 

جامعه حسابداران رسمي ايران و شرکت ها تحت نظر 

موسسه مالي بازرگاني پارسيان

کارشناسي ارشد

اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

مدير مالي و 0059652111جعفر موسوي

اداري

 سرپرست و مديرامورمالي و اداري ورئيس امورمجامع 1399/10/14مديريت مالي

درشرکتهاي بورسي و غيربورسي  . سابقه 21سال

کارشناسي ارشد

ه - بالترین مقام مالی شرکت


