شرکت :

افست

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

چافست

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

700,000

222101

1397/06/31

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/09/13 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/04/02 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
محسن چيني
فروشان

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

 1285443632رييس کميته

بله

بله

خير

مهندسي
عمران

کارشناسي
ارشد

1398/06/23

مدير عامل کانون پرورشي
فکري کودکان

داود غلمحسيني
فريزهندي

0051637952

عضو کميته

بله

بله

بله

اقتصاد

کارشناسي

1397/04/02

بنياد مستضعفان  -وزارت دفاع
ستاد فرماندهي کل قوا-سازمان صدا و سيما -مدير
مالي شرکت افست 93-88

حسن رفيعي

0060015306

عضو کميته

خير

بله

خير

حسابداري

کارشناسي

1397/11/27

انجام امور مالي موسسه
فرهنگي مدرسه برهان،شرکت
صنايع پلستيک پيکره ،شرکت
بسته بندي پيکره ،شرکت واژه
پردازش انديشه ،شرکت زرين
آب ،شرکت پالز موکت
،بازرگاني نامرو تجارت پيشتاز
،شرکت آرايه گستر ستاره جنوب
،شرکت سپهر

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/12/24

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
منصور حجتي

کد ملی
4132145948

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابرسي

کارشناسي ارشد

1395/12/24

به مدت  5سال به سمت مديريت مالي شرکت هاي
شيميائي نفت گستر،نفت کاوژرف و صنعت گستر به مدت
 4سال به عنوان سرپرست و مدير امور مجامع و شرکتها
در شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت به مدت  3سال به
سمت معاونت و مديريت امور مالي شرکت کاشي و
سراميک زاگرس درخشان و شرکتدشت مرغاب(يک و
يک) داراي  8سال سابقه حسابرسي و حسابرس داخلي در
موسسات جامع نگر  -شراکت و آراء به مدت  2سال به
عنوان مدير عامل شرکت رويان تجارت و همچنين مشاور
مالي و مالياتي شرکت هاي چاپ اختر شمال ،دنياي برتر و
شرکت نگين شيرو  2سال مدير تصفيه شرکت سرمايه
گذاري نفت قشم

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
رضا شهادت

کد ملی
4568827523

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/06/01

اهم سوابق  -مدت زمان
سابقه  20سال ديوان محاسبات

