شرکت :

پتروشيمي جم

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

13,800,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

جم

سال مالی منتهی به :

441123

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/08/18 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1393/06/01 :
تعداد اعضا :

5

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

بهمن شايان نوش
آبادي

2295096790

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1393/02/17

امورمالي و مديريت شرکتهاي
بورسي و غير بورسي

منوچهر کاظمي

0569708206

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1395/02/29

مديرارشد حسابرسي  -سازمان
حسابرسي -عضو جامعه
حسابداران رسمي و حسابرسي

رضا اميري

 0638230586رييس کميته

بله

خير

بله

MBA

کارشناسي
ارشد

1398/02/16

رئيس بخشهاي نوبت
کاري،اروماتيک ،فاز  ،4بهره
برداري،خدمات فني و رئيس
مجتمع و مديرعامل شرکت
فراورش بندر امام و مديرتوليد
پتروشيمي بندرامام سال
 .87-68مديرعامل و عضو
هيئت مديره شرکتهاي
پتروشيمي گلستان ،کاويان،
بندرامام از سالهاي  87تا پايان
.96

غلمرضا معتمدي

1817799533

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/04/02

موسسه حسابرسي طوس و
امين با سمتهاي مديرمالي،
مدير حسابرسي داخلي و مشاور
مديرعامل.عضوموظف هيئت
مديره و معاون مالي هلدينگ
هاي دارويي .سيمان
تامين،صدرتامين و هلدينگ
صبا تامين و مديرحسابرسي
داخلي و پولشويي و هماهنگ
کننده کميته هاي حسابرسي
کليه هلدينگهاي شستا.

محسن رضايي

4321987784

عضو کميته

خير

بله

بله

اقتصاد

کارشناسي

1393/02/17

حسابرس مستقل بخش
خصوصي و عضو جامعه
حسابداران رسمي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/06/08

تعداد کارکنان :

5

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

نام و نام خانوادگی
محمودرضا ستاره

کد ملی
0638491746

سمت
سرپرست
حسابرسي
داخلي و
دبيرکميته
حسابرسي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

اقتصاد

کارشناسي

1397/05/01

مديرمالي وعامل ذيحساب کارخانه ريخته گري و آهنگري
قطعات سنگين اسفراين سال  .87-81معاونت مالي
مجتمع صنعتي اسفراين سال .94-87مديرمالي شرکت
ليزينگ صنعت و معدن از .95-94معاونت مالي اقتصادي
مجنمع صنعتي اسفراين .96-95مديرمالي سازمان زندانها
97-96

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حسين بخشي زاده

کد ملی
6229960036

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

سرپرست مالي

مديريت دولتي

کارشناسي ارشد

1398/08/18

اهم سوابق  -مدت زمان
مديرکل امورمالي شرکت فرآيند بافت بلوچ از سال72
الي ،81مديرمالي صندوق بازنشستگي کشوري ازسال
 81الي ،97معاون اداري مالي و رئيس هيئت مديره
شرکت صبا آرمه بتن ازسال  97الي 98

