شرکت :

صنعتي نيرو محرکه

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

خمحرکه

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

1,020,600

343013

1395/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1395/08/25 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/02/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
جمال جليل پور

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

 2802516728رييس کميته

بله

شرکت توليدي
و صنعتي
گوهر فام

بله

بله

مديريت
کسب و
کار

DBA

1398/04/25

مدير حسابداري مديريت
شرکت ايران خودرو –مديريت
پروژه در معاونت مالي ايران
خودرو

غلمرضا شوندي

4031769164

عضو کميته

بله

حقيقي

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1393/08/20

مشاور سهام سرمايه گذاري
آستان قدس رضوي–مشاور
نماينده مدير عامل در مجامع
سايپا-مشاور مالي ونماينده
مديرعامل در مجامع شرکتهاي
گروه ايران خودرو -سال  88تا
کنون

ابوالفضل اسماعيل
زاده

0054912822

عضو کميته

بله

حقيقي

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1393/08/20

معاون مالي شرکت ستر-قائم
مقام معاون مالي ايران خودرو -
مدير خزانه ايران خودرو -
معاون مالي شرکت آلومتک

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1391/11/07

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
مرتضي يغمائيان

کد ملی
4569285201

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي

1393/08/02

قائم مقام مديرعامل و مدير مالي و اداري شرکت خدماتي
کيش  5سال -مدير بازاريابي و جهانگردي سازمان منطقه
آزاد کيش  1سال -مدير عامل شرکت توان 4سال -معاون
مالي شرکت صنعتي نيرو محرکه  4سال– مشاور امور
مالي و مجامع نيرو محرکه

نام و نام خانوادگی
مجيد منوچهريان

کد ملی
0051266199

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

قائم مقام
معاونت مالي و
اقتصادي

حسابداري

کارشناسي

1398/04/25

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرس ارشد موسسه حسابرسي شراکت – مدير مالي
شرکت صنعتي نيرو محرکه از سال 1383

