شرکت :

شهد(قند خوي)

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

400,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

قشهد

سال مالی منتهی به :

384213

1399/06/31

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/06/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/09/20 :
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

امين عليپورکاشي

2141841054

عضو کميته

خير

-

بله

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1395/05/02

معاونت سرمايه گذاري20سال
مديرعامل شرکت قندنقش
جهان 7سالمديرماليشرکت
توليدي لنت ترمز4سال

عيسي خدابنده

 2909196364رييس کميته

خير

-

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1399/02/01

رئيس حسابداري -حسابرس
داخلي-مديراجرايي مديربرنامه
ريزي-مديربازرگاني مديرمالي
ومشاورمديرعامل-معاون اداري
مالي وپشتيباني شرکت آذر
قندبه مدت19سال مديرعامل
شرکت توليد وبسته بندي
قندآذرمهرسبحان نقده 2سال-
نايب رئيس هيات مديره
شرکت سولدوز شافا2سال

حسن زنجاني

عضو کميته

بله

-

خير

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1392/09/20

حسابرس ارشدسازمان
حسابرسي2سال-مديرعامل
قندپيرانشهر2سال رئيس هيات
مديره شهد وقنداروميه وتوسعه
صنايع شهدآذربايجان

2971670465

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/01/01

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد 0 :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
عيسي خدابنده

کد ملی
2909196364

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديرحسابرسي
داخلي

مديريت اجرايي

کارشناسي ارشد

1399/02/01

رئيس حسابداري -حسابرس داخلي-مديراجرايي
مديربرنامه ريزي-مديربازرگاني مديرمالي
ومشاورمديرعامل-معاون اداري مالي وپشتيباني شرکت آذر
قندبه مدت19سال مديرعامل شرکت توليد وبسته بندي
قندآذرمهرسبحان نقده 2سال-نايب رئيس هيات مديره
شرکت سولدوز شافا2سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
فريبرز کارگشا

کد ملی
0532204018

سمت
مديرمالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديريت بازرگاني

کارشناسي

1387/08/15

حسابرس ارشدموسسه حسابرسي مديريار2سال حسابرس
ارشدموسسه حسابرسي سازمان گسترش 4سال حسابرسي
داخلي شرکت صنعتي دريايي ايران 2سال مديرمالي
شرکت صنعتي دريايي ايران 2سال رئس امورمالي
شرکت صنعتي دريايي ايران5سال معاون مالي
قنداروميه4سال مديرمالي قندخوي ازسال 87تاکنون

