شرکت :

پتروشيمي فارابي

وضعیت ناشر  :ثبت شده پذیرفته نشده
نماد:

سرمایه ثبت شده :

2,630,463

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

شفارا

سال مالی منتهی به :

441112

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/07/05 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/03/20 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

عليرضا بني اسدي

0080232914

عضو کميته

بله

نام و نام
خانوادگی

کد ملی

شخص
حقوقی
گروه صنعت
سلولزي تامين
گستر نوین

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/02/30

عضو هيئت مدیره شرکت
توسعه نفت و گاز آریا10،سال
فعاليت مالي در شرکتهاي
بورسي و غيربورسي

علي سبحاني جو

5509942274

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/07/07

عضو هيئت علمي دانشگاه
ازاد،عضو انجمن حسابرسي
داخلي،مدیر حسابرسي داخلي
پتروشيمي فن آوران،سرپرست
حسابداري بهاي تمام
شده،سرپرست سندرسي و
کارشناس ارشد مالي در
بخشهاي حسابداري پيمانکاري
،حسابداري فروش...

فریبرز ویسي

3379711047

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/07/07

رئيس حسابداري
پرداختها،سرپرست بهاي تمام
شده،سرپرست بودجه،سرپرست
اموال و کال،ریيس حسابداري
مدیریت ،قائم مقام
مدیرمالي،مدیر حسابرسي
داخلي ،کارشناس رسمي
دادگستري و عضو انجمن هاي
حسابداري و حسابرسي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1399/06/30

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
مهدي آشوري

کد ملی
3559741882

سمت
سرپرست
حسابرسي
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1399/06/10

سابقه 15سال فعاليت مالي ،حسابداري و حسابرسي ،مدیر
مالي شرکت پتروليان  ،مدیر مالي گروه صنعتي پاوره،مدیر
حسابرسي شرکت خدمات حسابداري امين,مشاور اداره
صنایع و معادن،مشاور مالي طرحهاي صنعتي...،

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
قدرت ال رشادي

کد ملی
1861142889

سمت
سرپرست امور
مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1397/12/05

پانزده سال سابقه فعاليت در بخش مالي و مدیریت مالي
شرکت فارابي

