شرکت :

صنايع تجهيزات نفت

وضعیت ناشر  :ثبت شده پذيرفته نشده
نماد:

سرمایه ثبت شده :

440,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

فنفت

سال مالی منتهی به :

271001

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/03/21 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/03/21 :
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

مهدي صيدي

4284708430

عضو کميته

خير

خير

بله

خير

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1398/03/04

معاون مالي و امور مجامع بانک
پارسيان سه سال و معاون مالي
و عضو هيأت مديره شرکتهاي
مختلف23سال

محمد مهدي
طوفاني نژاد

 0651634725رييس کميته

بله

خير

بله

خير

متالورژي

کارشناسي

1397/05/10

شرکت مهندسي مشاور صنعت
توليد 9سال با سمت رئيس
هيأت مدبره و مديرعامل-
گروه صنعتي سديد 26سال
عضو هيأت مديره و قائم مقام
مديرعامل  ،مديرعامل و رئيس
هيأت مديره -گروه اقتصادي
پانا  6سال مديرعامل و رئيس
هيأت مديره -شرکت سروش
رايانه ايرانيان  6سال رئيس
هيأت مديره

عبد الحسين
روشنايي

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

Financi
(alمالي و
بانکداري)

کارشناسي

1397/05/10

حسابرس در شرکت حسابرسي
ويني مري 3سال-حسابدار در
شرکت کشتيراني1سال-شرکت
نفت و شرکتهاي تابعه31سال با
سمتهاي:حسابرس داخلي،رئيس
حسابرسي داخلي
وحسابداري،رئيس خزانه و امور
بانکي شرکت کاالي
لندن،رئيس روشهاي بودجه و
هزينه و امور مالي

1090917724

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/11/29

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
محمد قلي زاده

کد ملی
0919796052

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت استراتژيک

دکتراي حرفه اي

1398/04/04

سازمان حسابرسي12سال-معاون مالي و پشتيباني سازمان
حمل و نقل و ترافيک5سال-عضوهيأت مديره و قائم مقام
مالي شرکت صدرا  3سال-عضو هيأت مديره و رئيس
کميته حسابرسي شرکت حمل و نقل دريايي آبادان،عضو
جامعه حسابداران رسمي.

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
امير گلشني نسب

کد ملی

سمت

1651752281

معاون مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديريت استراتژيک

کارشناسي ارشد

1398/04/01

اهم سوابق  -مدت زمان
حدود 13سال در سازمان حسابرسي-حدود16سال در
شرکتهاي توليدي و صنعتي(عمدتاببورسي)-حدود5سال
در شرکتهاي هلدينگ سرمايه گذاري(بورسي) سمت ها:
سرپرست حسابرسي،مدير حسابرسي داخلي،مديرمالي و
اداري،مدير حسابداري مديريت و عضويت در هيأت
مديره شرکتهاي متعدد

