شرکت :

کارخانجات پارس الکتريک

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

لپارس

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

300,000

323002

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/06/25 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/06/25 :
تعداد اعضا :

4

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 عبودي

2298117322

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مديريت

کارشناسي
ارشد

1397/07/29

شرکت علوم سبز معاونت مالي و
اداري از سال  88تا کنون

محمد جلليان

 6419700612رييس کميته

بله

خير

خير

بله

مديريت

کارشناسي

1398/08/21

مدير عامل اتحاديه هاي
مصرف توزيعي استان کرمانشاه
از سال  76تا  ،82رئيس اتاق
تعاون ايران سال  90تا ،92
عضو هيات رئيسه اتاق تعاون
ايران سال  90تا کنون  ،عضو
شوراي رقابت  95تا کنون

سيد مرتضي
هاشمي

6029896059

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/07/29

شرکت توسعه مکانيزاسيون کوثر
يک سال مدير مالي  ،مدير
مالي شرکت روغن نباتي جهان
 6سال ،معاونت اداري و مالي و
عضو هيات مديره شرکت
مديريت توليد برق دماوند 5.5
سال

رحيم اردلن

1699378010

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مديريت

کارشناسي
ارشد

1398/08/21

عضو هيات مديره شرکت
سرمايه گذاري صنايع عمومي
تامين  ،معاون مدير عامل
سازمان تامين اجتماعي در امور
اداري و مالي سال  ،1394مدير
کل امور اداري تشکيلت و
ساختار سازمان تامين اجتماعي
سال 86

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/06/25

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
اسماعيل استيري

کد ملی
2269425650

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/07/29

مدير حسابرسي داخلي شرکت گروه اقتصاد حکمت
ايرانيان مرداد  96الي آبان  ،97مدير حسابرسي داخلي
پارس الکتريک آذر  97تا کنون ،ده سال سابقه حسابرسي
در موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
داود گرجي زاده بائي

کد ملی

سمت

5689580090

معاونت مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

دکترا

1399/02/30

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي هلدينگ آي آي ان از سال  90الي ، 95
مدير مالي صنايع بسته بندي ايران از سال  96الي ،98
مدير مالي توسعه بازار پگاه از سال  83الي  ،84مدير
مالي مهندسي رز سيستم از سال  85الي 87

