شرکت :

شرکت پاکديس

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

غديس

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

280,000

155351

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/07/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1395/02/30 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی
پيوند تجارت
آتيه ايرانيان

عضو
مستقل

رضا مصطفائي

 0055726623رييس کميته

بله

مرتضي آهنگر
سريزدي

0050319647

عضو کميته

خير

بله

پرويز پيري

6379908048

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1395/02/30

 22سال سابقه فعاليت در اداره
کل مالي و خزانه داري بنياد
مستضعفان و جانبازان ،عضو
انجمن حسابداران خبره ايران

بله

حسابداري

کارشناسي

1397/01/01

بيش از  25سال سابقه
حسابداري به عنوان مدير مالي
شرکت صنايع  pppايران،
سرپرست مالي سازمان کشاورزي
و صنايع غذائي بنياد ،مدير
مالي صنايع غذائي و آشاميدني
بنياد ،مدير مالي شرکت
سرمايه گذاري قند پانيد پارس

بله

حسابداري

دکترا

1397/07/01

مدير بورس اوراق بهادار منطقه
اي آذربايجان غربي به مدت 8
سال  ،حسابداري رسمي عضو
جامعه حسابداران رسمي ايران
به مدت  10سال،عضو هيئت
علمي دانشگاه اروميه و بيش از
 25سال سابقه مديريت

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/02/30

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
جواد جعفرپور

کد ملی

سمت

2431739325

رييس
حسابرسي
داخلي و دبير
کميته
حسابرسي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1397/01/01

کارشناس حسابداري از سال  89تا  92و رئيس حسابداري
صنعتي از سال  92تا پايان سال 96و رييس حسابرسي
داخلي و دبير کميته حسابرسي از  97/01/01تا تاريخ
جاري

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
جواد قاسم زاده

کد ملی
2754729879

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1393/04/18

 pبيش از  8سال به عنوان کارشناس ارشد مالي ،از سال
 93تا تاريخ جاري به عنوان مدير مالي

