شرکت :

توليد ژلتين کپسول ايران

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دکپسول

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

200,000

432337

1400/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1400/06/22 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1396/04/10 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
حسين حسن نتاج

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 2063738459رييس کميته

بله

بله

خير

مهندسي
صنايع

کارشناسي
ارشد

1398/03/04

رئيس هيئت مديره ژلتين
کپسول و مدير کارخانه آنتي
بيوتيک سازي ايران و مدير
منابع انساني و برنامه ريزي
آنتي بيوتيک سازي و عضويت
هيئت مديره شرکت آترا

ليل جعفري

0070792607

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1399/03/20

سرپرست مالي شرکت مان
پلستيک  3سال  -مدير
حسابداري مديريت  -کارشناس
مالي و بودجه و گزارشات 12
سال

ناصر محمد پور

6319794593

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1397/05/10

مديرحسابرسي سازمان
اقتصادي کوثر -معاون مالي و
اقتصادي ره آورد تامين-و
حسابرس ارشد سازمان
حسابرسي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1396/02/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
الهام علي نوري

کد ملی
0078673496

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرس
داخلي

حسابداري مالي

کارشناسي ارشد

1400/04/21

مدير حسابرس داخلي  3سال در شرکت توفيق دارو و
گروه توربين ماشين  ،مدير مالي اداري  3سال  -شرکت
گروه توربين ماشين  ،حسابرس مستقل گروه برکت و
موسسه حسابرسي ارقام نگر و حسابدار جمعا  11سال

نام و نام خانوادگی
سيد مظفر باقري

کد ملی

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

1638912309

مديريت مالي

حسابداري مالي

کارشناسي ارشد

1400/06/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي شرکت کاشي پارس سهامي عام  -مدير
مالي شرکت آرد زر  -مدير حسابداري مديريت گروه
صنعتي زر  -رئيس حسابداري شرکت توليدي تهران
 15 -سال سابقه حسابداري

