قاسم ايران

سرمایه ثبت شده :

600,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

قاسم

سال مالی منتهی به :

522051

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/06/17 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1394/09/22 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
مصطفي ياسائي

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی
شرکت
شوکوپارس(
سهامي عام)

عضو
مستقل

 0321260953ريیس کمیته

بله

افشین حیدري

0054619068

عضو کمیته

خیر

بله

اسداله ابراهیمي
سورچايي

2690264013

عضو کمیته

خیر

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خیر

بله

اقتصاد

کارشناسي
ارشد

1396/11/28

عضوهیئت مديره شرکت مادر
تخصصي صنايع غذايي
سینا( 93تاکنون)عضو هیئت
مديره و مديرعامل موسسه
جهاد استقلل ( )95-94عضو
هیئت مديره و مديرعامل
شرکت پشتیباني اموردام کشور
( )94-93رئیس هیئت مديره
و مديرعامل شرکت سهامي
صنايع شیر ايران – پگاه
()84-78

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1396/11/28

حسابرس ارشد و سرپرست
سازمان حسابرسي از سال 1375
تا  1377مدير مالي و اداري
شرکت صنايع خودرو کوير از
سال  1382تا  1387مديرمالي
و اداري از سال شرکت تاپ
خودرو از سال  1387تا 1393
مدير مالي شرکت زيراکس از
سال 1393تاکنون

بله

مديريت

کارشناسي
ارشد

1394/09/22

سازمان حسابرسي ( 7سال)،
معاون مالي اداري مديرعامل (
شرکت تولي پرس  7سال)،
عضو هیات مديره و معاون
مالي اداري شرکت اتمسفر (4
سال) ،معاون مالي اقتصادي
مديرعامل به پخش ( 8سال)،
قائم مقام مديرعامل شرکت آلوم
تک ( 4سال) ،حسابدار رسمي،
کارشناس رسمي دادگستري

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1363/06/03

تعداد کارکنان :

3

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

نام و نام خانوادگی
وحیدرضا جللي

کد ملی
0057311110

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت صنعتي

کارشناسي

1397/05/02

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرس موسسه حسابرسي ايران مشهود ،معاون مالي،
مدير حسابرسي داخلي  ،مدير تعالي سازمان ،مديرمالي
شرکت قاسم ايران و عضو هئیت مديره شرکت خدمات
مالي معین آزادگان ( کل سابقه 25سال)

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
غلمعباس درفشي

کد ملی
4131948850

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

معاونت مالي و
اداري

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/05/01

اهم سوابق  -مدت زمان
نايب رئیس هیئت مديره شرکت مینو شرق  ،عضو
هیئت مديره شرکت ساختمان ايران  ،مدير مالي و
اداري شرکت صنعتي مینو  ،عضو هیئت مديره شرکت
شوکوپارس

