کارخانجات پلسکوکار سايپا

سرمایه ثبت شده :

913,938

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

پلسک

سال مالی منتهی به :

252004

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/10/03 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/04/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

آرش بهرام

3781934251

عضو کمیته

خیر

منوچهر مرادي

 0046768653ريیس کمیته

خیر

محمد الیکايي

عضو کمیته

خیر

نام و نام
خانوادگی

کد ملی

0055988857

شخص
حقوقی

شرکت سايپا

رشته
تحصیلی

عضو
مستقل

عضو
مالی

بله

خیر

اقتصاد

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

کارشناسي
ارشد

1398/04/17

مدير مالي شرکت سازه گستر
سايپا معاونت مالي و اقتصادي
شرکت پلسکوکار سايپا

خیر

بله

حسابداري

دکترا

1398/04/04

مدير اقتصادي شرکت مهرکام
پارس ،مدير اقتصادي و مشاور
اقتصادي مديرعامل شرکت
مگاموتور ،مدير مالي و
سرپرست مديريت اقتصادي
شرکت سايپا يدک و غیره

بله

خیر

مديريت
صنعتي

کارشناسي

1398/10/03

بیش از  25سابقه اجرايي در
گروه خودروسازي سايپا

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/02/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
تهمینه ناصري

کد ملی
1219034215

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت
رئیس
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1398/09/16

بیش از  20سال سابقه اجرايي حسابداري و حسابرسي در
شرکتهاي بورسي و غیربورسي سازنده قطعات خودرو از
جمله رئیس حسابداري صنعتي شرکت قطعه سازان شايان
کوشا (سهامي خاص) ،مدير مالي شرکت مهندسین مشاور
صنايع وسائط نقیله (خودرو) ايران و کارشناس ارشد امور
سهام و بودجه و گزارشات و حسابرسي داخلي شرکت سايپا
آذين و غیره

نام و نام خانوادگی
مسعود محمد طاهري

کد ملی
0042992648

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

قائم مقام مالي
و اداري مدير
عامل

حسابرسي

کارشناسي ارشد

1397/12/15

بیش از  25سال سابقه اجرايي و حسابرسي در شرکتهاي
بورسي و غیر بورسي از جمله قائم مقام مالي و اعتباري
شرکت لیزينگ خودروکار و سايپا کرمان ،بیمه فردا و
مدير مالي و اداري شرکتهاي بورسي و غیر بورسي
کاغذسازي کاوه ،پارس قوطي  ،اروند خودرو و مدير
حسابرسي داخلي کارخانجات دارو پخش و غیره

