شرکت :

دوده صنعتي پارس

وضعیت ناشر  :پذیرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

شدوص

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

474,522

442902

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/09/19 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/09/19 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

حسين خوش
طينت

0052627489

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت

کارشناسي
ارشد

1399/05/21

مدیر مالي شرکت راون پلس-
حسابرس ارشد سازمان
حسابرسي-مدیر مالي دارو
پخش -مدیر مالي شرکت
آزمایش و تحقيقات خودرو-
ریيس اداره تمرکز و تلفيق
حسابهاي شرکت سایپا-عضو
غير موظف هيات مدیره تعاوني
مسکن سایپا-عضو موظف
معاونت مالي شرکت فنر سازي
زر-عضو موظف هيات مدیره
شرکت سرمایه گذاري ابتکار

فرامرز طاهري

5089846235

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/03/21

سازمان حسابرسي و موسسه
حسابرسي مفيد راهبر-مدیر
اقتصادي و مدیر امور
نمایندگي شرکت سایپا یدک-
مدیر مالي و اداري شرکت
امداد خودرو سایپا  -معاون
مالي و اداري شرکت شيشه
نشکن سایپا-معاوون بازاریابي و
فروش سایپا-مدیر عامل شرکت
مهندسي و بازرگاني خودرو
سایپا-عضو هيات مدیره شرکت
ایران دوچرخ

حجت اله برامکي
یزدي

 0944623859ریيس کميته

بله

خير

بله

مديريت

دکترا

1399/03/21

شرکت سرمایه گذاري تامين
اجتماعي (مدیر نظارت بر
شرکت سرمایه گذاري سيمان
تامين-مدیر نظارت بر شرکت
کشتيراني جمهوري اسلمي
ایران) مدیر برنامه ریزي
شرکت سرمایه گذاري سيمان
تامين  -ریيس اداره برنامه
ریزي تلفيقي و بودجه شرکت
مهندسي ساخت تاسيسات
دریایي ایران

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/09/19

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
مهسا طاهري

کد ملی
0010902031

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدیر حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/09/01

اهم سوابق  -مدت زمان
 3سال سابقه حسابرسي و  7سال سابقه در حوزه مالي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محسن کاظم زاده فيض
آبادي

کد ملی

سمت

0451679458

مدیر مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

دانشجوي کارشناسي
ارشد

1397/07/01

اهم سوابق  -مدت زمان
 6سال سابقه حسابرسي و  14سال سابقه مدیریت مالي

