شرکت :

نفت سپاهان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

شسپا(نفت سپاهان)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

6,000,000

232004

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/06/26 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1393/04/15 :
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

رحمت اله صادقيان

1239852101

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1393/04/15

عضو جامعه حسابداران رسمي،
عضوشوراي عالي حسابدران
رسمي،مديرموسسه حسابرسي
بنياد

زاداله فتحي

5689887277

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1396/08/10

عضو هيئت علمي دانشگاه،
حسابدار رسمي ،کارشناس
رسمي دادگستري 30 ،سال
سابقه حسابرسي و مديريت
مالي شرکت سرمايه گذاري،
عضويت درهيئت مديره شرکت
ها و  20سال سابقه تدريس

عباس بني شريف

 4620144797رييس کميته

بله

بله

بله

حسابداري

دکترا

1398/09/24

معاون مالي شرکت سرمايه
گذاري صندوق بازنشستگي
کارکنان صنعت نفت ،مديرعامل
هلدينگ مالي صندوق هاي
نفت ،رئيس هيئت مديره
موسسه حسابرسي آمارگران،
عضو هيئت مديره شرکت
پتروشيمي مرواريد ،عضو هيئت
مديره هلدينگ مالي صندوق
هاي نفت ،عضو هيئت مديره
شرکت مهندسي سروک آذر

شرکت مجتمع
صنعتي نفت و
گاز صبا جم

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/04/15

تعداد کارکنان :

4

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

نام و نام خانوادگی
حميد رضا مرداني

کد ملی
1199886173

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/06/26

حسابرس ارشد موسسه حسابرسي تدوين و
همکاران،کارشناس حسابرسي داخلي شرکت سرمايه گذاري
صندوق بازنشستگي نفت(اهداف)،مدير حسابرسي داخلي
شرکت تامين سرمايه سپهر ،مدير پروژهاي کيفيت شرکت
تسديد و پنها،عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ،مجموع
سوابق کاري 10سال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محمدمهدي رفيعي

کد ملی

سمت

0048241970

معاون مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديريت مالي

کارشناسي ارشد

1399/05/21

اهم سوابق  -مدت زمان
مديرعامل و عضو هيئت مديره صندوق کارکنان راه
اهن ،مديرمالي شرکت نفت بهران ،معاون مالي و
اقتصادي شرکت گواه ،مدير بخش کال و ارز کارگزاري
نهايت نگر ،معاون مالي دانشگاه علم و فرهنگ

