شرکت :

پاليش نفت بندرعباس

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

28,688,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

شبندر

سال مالی منتهی به :

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/05/06 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/06/04 :
تعداد اعضا :

5

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

230803

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

نجات اميني

3990720287

عضو کميته

خير

بله

بله

علوم
اقتصادي

کارشناسي
ارشد

1392/06/04

عضو هيئت مديره
شرکت پاليش نفت بندرعباس
 مدير کل دفتر امور ذخاير وسرمايه گذاري سازمان تامين
اجتماعي  -نايب رئيس هيئت
مديره شرکت سرمايه گذاري
صندوق نفت .عضو هيئت
مديره بانک رفاه کارگران.

سيدنورالدين
شهنازي زاده

4459656620

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
دولتي

کارشناسي
ارشد

1393/08/28

مدير عامل شرکت پاليش بندر
عباس و اصفهان .مديرعامل و
نايب رئيس هيئت مديره
شرکت ملي پخش فرآورده هاي
نفتي  -مديرعامل و نايب
رئيس هيئت مديره شرکت ملي
پاليش و پخش  -عضو هيئت
مديره سازمان تامين اجتماعي
 عضو هيئت مديره شرکتپاليش نفت بندر عباس.

قاسم منظري
توکلي

 3130057811رييس کميته

بله

شرکت گروه
گسترش نفت
وگازپارسيان

خير

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/06/30

مدير امور مجامع و سهام
شرکت گروه گسترش نفت و
گاز پارسيان 15،سال شريک
موسسه حسابرسي بهراد
مشاور،عضويت در انجمن
حسابرسان داخلي ايران،عضويت
در جامعه حسابداران رسمي
ايران

محمد صادقي

3420159218

عضو کميته

بله

شرکتهاي
استاني سهام
عدالت

خير

خير

حقوق

دکترا

1399/04/31

عضوهيئت علمي دانشگاههرمزگان-عضو کميسيون
حقوق تکنولوژي کانون وکلء
جهاني وکيل پايه يک
دادگستري و مشاور حقوقي-
رئيس هيئت مديره شرکت
پاليش نفت بندرعباس

محمد محبي نودز

6089890405

عضو کميته

خير

بله

بله

اقتصاد

دکترا

1399/04/31

مدرس دانشگاه هرمزگان-عضو
هيئت علمي دانشگاه قشم-
مدير اداري و مالي دانشگاه
آزاد قشم-معاون اداري و مالي
مرکز آموزش عالي فرهنگيان
بندرعباس-عضو هيئت علمي
دانشگاه هرمزگان-معاون
پژوهشي دانشگاه آزاد قشم

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1381/08/01

تعداد کارکنان :

4

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

نام و نام خانوادگی
بهروز آرين

کد ملی
4218413541

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت

کارشناسي ارشد

1390/08/28

کارمند حسابرسي داخلي و مدير حسابرسي داخلي شرکت
پاليش نفت بندرعباس

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محمدرضا صدري اصفهاني

کد ملی
0056610890

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مدير مالي و
سرمايه گذاري

حسابداري

کارشناسي ارشد

1390/08/28

اهم سوابق  -مدت زمان
رئيس حسابرسي داخلي و مدير مالي و سرمايه گذاري
شرکت پاليش نفت بندرعباس

