شرکت :

نفت سپاهان

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

4,950,000

کد صنعت :

شسپا(نفت سپاهان)

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

1,050,000

232004

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/04/26 :
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
مالی

عضو
مستقل

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

غلم عباس ترابي

 0052355950رييس کميته

بله

بله

بله

اقتصاد

کارشناسي
ارشد

1398/04/26

مديربانکداري شرکتي بانک
پارسيان ،مديرتحقيقات و توسعه
بانک پارسيان ،مديربررسي هاي
اقتصادي بنيادمستضعفان ،معاون
برنامه ريزي امور شرکت ها و
مجامع بانک پاسارگاد ،عضو
هيئت مديره شرکت هاي نفت
بهران ،شرکت صباتامين
پارسيان ،شرکت خدمات بيمه
اي امين پارسان ،شرکت
گوشتيران ،شرکت سيرجان بنياد

گروه
پتروشيمي
تابان فردا

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1393/04/15

تعداد کارکنان :

3

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

نام و نام خانوادگی
احسان رحماني نيا

کد ملی
0082118000

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مديرحسابرسي
داخلي

حسابداري

دکترا

1397/10/01

مديرحسابرسي داخلي بانک خاورميانه به مدت  6سال،
مديربودجه و گزارشات شرکت تاژ به مدت يک سال ،عضو
هيئت علمي دانشگاه به مدت دوسال

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مهران خسروي

کد ملی

سمت

3731994461

معاون مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

دکترا

1397/10/24

معاونت مالي و اقتصادي شرکت هاي سازه گسترسايپا و
مهندسي خودرو سايپا و سايپا يدک ،قائم مقام مديريت
سايپا يدک ،مديرعامل شرکت کيميا اسپيدي قشم ،عضو
هيئت مديره شرکت صنايع شيميايي آرياسولر

