شرکت :

صنعتي پارس مينو

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

1,260,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

غپينو

سال مالی منتهی به :

154301

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1396/11/30 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/11/29 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
عبدال ميرشکار

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 3672913121رييس کميته

خير

خير

بله

مهندسي
صنايع

دکترا

1396/11/30

عضو هيات مديره خودکفايي -
استاد دانشگاه

محمدبرزگر شريفي

4323932081

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1397/04/25

معاونت مالي و پشتيباني توزيع
برق قزوين( 25سال سابقه)

افشين حيدري

0054619068

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/06/26

حسابرس ارشدو سرپرست
سازمان حسابرسي از سال 1375
تا 1377مديرمالي و اداري
شرکت صنايع خودروکوير از
سال 1382تا 1387مدير مالي و
اداري شرکت تاپ خودرو از
سال 1387تا 1393مديرمالي
شرکت زيراکس ازسال  1393تا
کنون

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/01/01

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شرکت خدمات مالي و
مديريت معين آزادگان(
سهامي خاص)

209464

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت
حسابرس

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/04/25

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرسي شرکتهاي داخلي گروه

نام و نام خانوادگی
احمد جللي کله سر

کد ملی
0054333792

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

دانشجوي کارشناسي
ارشد

1397/04/16

سرپرست ارشدحسابرسي(سازمان حسابرسي و موسسات
حسابرسي عضوجامعه حسابداران رسمي )حسابدارمستقل
انجمن حسابداران خبره ايران  ،مديرمالي و اداري
شرکتهاي سرمايه گذاري صنعت نفت ،مديرمالي
شرکتهاي صنعتي پارس مينو(سهامي عام)،معاون
مديرعامل شرکت خدمات مالي و مديريت معين
آزادگان،مديرمالي و اداري شرکت پارس
گسترمينو،مديرحسابرسي داخلي شرکت قاسم ايران(
سهامي عام)(کل سابقه  29سال)،

