شرکت :

الکتريک خودرو شرق

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

خشرق

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

630,000

343019

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/24 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1395/04/01 :
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

عليرضا کميزي

0792320441

عضو کميته

خير

بله

خير

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1398/01/24

عضو غير موظف هيات مديره
شرکت گسترش سرمايه گذاري
ايران خودر -مدير خدمات
مديران ايران خودرو

احمد شيخ الملوکي

3932736801

عضو کميته

خير

بله

خير

حسابداري

کارشناسي

1398/06/24

مدير مالي شرکت قطعات
اتومبيل ايران -مدير حسابرسي
داخلي شرکت مبدل خودروي
پاک -سرپرست حسابرسي
موسسه حسابرسي داريارهيافت

سيد علي جعفري

 5779884331رييس کميته

بله

خير

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1395/04/24

مدير عامل شرکت امداد خودرو
ايران-مدير پروژه اولين
فراخوان صنعت خودرو -مدير
کل حوزه مديريت عامل گروه
صنعتي ايران خودرو -عضو
شوراي راهبردي تدوين جامع
گروه مشاوران جوان رياست
جمهوري

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/04/19

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
قدير ذاکر

کد ملی
5229248084

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1395/12/02

اهم سوابق  -مدت زمان
سرپرست حسابداري مديريت -مدير مالي و
اقتصادي شرکت رينگ سازي مشهد-مشاوره مالي و
مالياتي

نام و نام خانوادگی
عليرضا امين زاده

کد ملی
6359655179

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1387/07/01

اهم سوابق  -مدت زمان
رئيس حسابداري -مديرمالي شرکت الکتريک خودرو
شرق-عضو هيات مديره الکتريک خودرو شرق

