شرکت :

پتروشيمي نوري

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

9,000,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

نوري

سال مالی منتهی به :

441127

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/09/02 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1399/09/02 :
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

هادي قنواتي

5299846533

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/05/06

عضو هيات مديره پتروشيمي
دماوند به مدت  1سال -رئيس
امور مالي پتروشيمي مبين به
مدت  5سال -رئيس حسابداري
مديريت پتروشيمي مبين به
مدت  3سال

حکيم کرمي

 3871308412رييس کميته

بله

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1398/09/16

رئيس هيات مديره
شرکتهاي پتروشيمي مبين و
نوري -معاون مدير مالي
شرکت صنايع پتروشيمي خليج
فارس -مدير مالي شرکت پليمر
آريا ساسول-رئيس امور مالي
شرکت پتروشيمي مبين

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/09/02

نائب رئيس هيات مديره شرکت
سامان بار و هلدينگ سرمايه
گذاري ساختمان ايران جمعابه
مدت4سال-عضو هيات مديره
شرکت شيميايي رازي و شرکت
پاليشگاه نفت ستاره خليج
فارس جمعابه مدت3سال-
عضوکميته حسابرسي شرکتهاي
پتروشيمي ايلم،صنايع لستيک
سهند و پتروشيمي آبادان-
رئيس کميته حسابرسي
پاليشگاه نفت ستاره خليج
فارس

رضا توکلي بنيزي

0065423208

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1394/05/04

تعداد کارکنان :

2

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد  :موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
مهدي کريمي نسب

کد ملی
2062137788

سمت
رئيس
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1394/05/04

رئيس امور مالي سايت شرکت پتروشيمي برزويه در
زمان پروژه به مدت  5سال -رئيس حسابداري مديريت
شرکت پتروشيمي نوري به مدت  6سال -معاون رئيس
امور مالي شرکت پتروشيمي نوري به مدت  5سال-

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
بهنام توانا

کد ملی
3500505031

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

رئيس امور مالي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1394/01/29

اهم سوابق  -مدت زمان
عضو موظف هيات مديره پتروشيمي نوري به مدت 4
سال و عضو غيرموظف هيات مديره پتروشيمي بوعلي
سينا به مدت  3سال

