شرکت :

پارس خودرو

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

خپارس

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

22,720,279

341008

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/12/14 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/02/23 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
محسن مرتضوي

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
مرکز تحقيقات
و نوآوري
صنايع خودرو

عضو
مستقل

 0558976591رييس کميته

بله

حميد شهياز

0041232119

عضو کميته

خير

بله

سميرا راک خواه

0069760659

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

علوم
اقتصادي

کارشناسي

1399/07/30

در دو سال اخير هيات مديره
شرکت صوتي تصويري
سروش-نائب ريس هيآت
مديره سيما چوب -مدير کل
امور خريد هاي خارجي و
داخلي و اعتبارات اسنادي-
سرپرست معاونت اداري مالي
صندوق بازنشستگي صدا و
سيما

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/11/01

سازمان حسابرسي ،مدير مالي
ساپکو ،عضو هيات مديره ساپکو
قشم ،معاون مالي و اقتصادي
ايسکو .در دوسال اخير قائم
مقام مالي شرکت سايپا بوده
است

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي

1398/11/01

مدير مالي ليزينگ بانک
اقتصاد نوين ،مدير مالي
پتروشيمي امير کبير ،در دو
سال اخير مدير تامين منابع
مالي و خزانه داري سايپا و
رئيس هيات مديره شرکت
سرمايه گذاري رنا بوده است.

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1375/01/01

تعداد کارکنان :

5

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

نام و نام خانوادگی

کد ملی

هوشنگ رنجبر زره شوران

2949827438

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي و دبير
کميته
حسابرسي

مديريت

کارشناسي ارشد

1395/01/28

سه سال رئيس بودجه و گزارشات شرکت پارس خودرو ،
بمدت  6سال مدير حسابداري مديريت شرکت پارس
خودرو و بمدت يکسال مدير حسابداري مالي و عمومي
شرکت پارس خودرو

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حسن احدزاده

کد ملی

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

3873364093

معاون مالي و
اقتصادي

مديريت اجرايي

کارشناسي ارشد

1394/11/19

اهم سوابق  -مدت زمان
بمدت  5سال مدير حسابداري مديريت گروه سايپا

