شرکت :

نيروکلر

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

500,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

شکلر

سال مالی منتهی به :

441128

1398/05/31

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/05/02 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/05/02 :
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

سيونه قلي پور

0010405194

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1398/05/02

عضو هيات مديره شرکت
سرمايه گذاري وثوق امين-
کارشناس سرمايه گذاري شرکت
توسعه صنعت و تجارت -
کارشناس سرمايه گذاري شرکت
توسعه صنايع معدني اميد

امير تقي خان
تجريشي

 0452639182رييس کميته

بله

بله

بله

ACCA

دانشجوي
دکترا

1397/05/17

دانشجوي دکتري مديريت
مالي دانشگاه علمه طباطبائي
 کارشناسي ارشد مديريتاجرائي از لندن  -مدير عامل و
عضو هيات مديره شرکت
سرمايه گذاري صنعت و معدن

محمد مهدي
زردوقي

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1397/05/17

مدير عامل و عضو هيات
مديره شرکت سرمايه گذاري
جامي  -عضو هيات مديره
شرکت سرمايه گذاري وثوق
امين

0069891338

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/05/02

تعداد کارکنان :

3

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

نام و نام خانوادگی
عليرضا حنيفي

کد ملی
0061537195

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/02/25

سابقه حسابرسي  14سال  -مدير حسابرسي  3سال  -مدير
مالي شرکت سرمايه گذاري  4سال  -سابقه فعاليت در
بانک مرکزي

نام و نام خانوادگی
حسين قاسمي تودشکي

کد ملی
1284765156

سمت
مدير مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/02/25

اهم سوابق  -مدت زمان
مدت  24سال سابقه حسابداري و مديريت مالي

