شرکت :

شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

غشاذر

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

600,000

422007

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/07/24 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1391/10/27 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
جمال بحري ثالث

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

 2750962447رييس کميته

بله

شرکت کشت
و صنعت و
دامپروري پگاه

بله

بله

حسابداري

دکترا

1397/06/31

رئيس اداره اعتبارات و ارزيابي
طرحهاي اقتصادي بانک مهر
اقتصاد(از80تا-)84عضوکميته
ريسک ومشاور عالي مدير
عامل بانک مهراقتصاد (از84
تا-)92عضو هيئت علمي (از84
تاکنون) ومعاون برنامه ريزي و
اقتصاد دانش بنيان (از95تا)96
دانشگاه آزاد اسلمي اروميه-
عضو هيئت مديره بانک
قوامين(از 95تاکنون)

غلمرضا بيگلرخاني

3874513238

عضو کميته

خير

حقيقي

بله

بله

حسابداري

دکترا

1399/05/28

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد
از سال  1383تا کنون -مدير
مالي هلدينگ صبا جهاد از سال
 1392الي  - 1394مدير مالي
هلدينگ به پرور از سال 1395
الي - - 1397مدير حسابرسي
مديريت شرکت صنايع شير
ايران از سال  1397الي 1398

سعيده آساني

1709880155

عضو کميته

خير

حقيقي

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/07/24

حسابرس ارشد در مؤسسات
مستقل حسابرسي از سال 1388
الي -1392حسابرس داخلي
شرکت پگاه آذربايجان شرقي از
سال  1392الي  - 1393رئيس
حسابداري صنعتي شرکت پگاه
آذربايجان شرقي از سال 1393
الي  - 1395مدير امور مالي
شرکت پگاه آذربايجان شرقي از
سال  1395تا کنون  -کارشناس
رسمي دادگستري

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/06/27

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
سارا پورابراهيمي درگاه

کد ملی
2739862547

سمت
سرپرست
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/07/02

حسابرس مؤسسه حسابرسي تدبيرگران مستقل از سال 88
تا - 92حسابرس مؤسسه حسابرسي شراکت از سال  92الي
- 97حسابدار شرکت دارويي پخش امين از 97/11/01
الي -98/05/01حسابدار شرکت مهرگان از 98/05/02
الي  -98/10/01کارشناس مالي شرکت پگاه آذربايجان
غربي از  98/10/02الي 99/07/01

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محمد اخلقي اولقي

کد ملی

سمت

2850130540

معاون مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

علوم وصنايع غذايي

کارشناسي ارشد

1398/02/28

مدير اداره جهاد کشاورزي شهرستان سلماس از سال 89
الي  -94مدير عامل شرکت کشت و صنعت و
دامپروري پگاه سلماس از سال  94الي  -98معاون مالي
اداري و قائم مقام شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان
غربي (سهامي عام) -عضو موظف هيأت مديره شرکت
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي (سهامي عام) از سال
 98تا کنون

