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الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی 

تاریخ تشکیل :

تعداد اعضا :

ب - اعضای کمیته حسابرسی

1401/03/01
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نام و نام 

خانوادگی
سمتکد ملی

 عضو 

غیر موظف 

هیئت مدیره

 شخص 

حقوقی

عضو

مستقل

عضو

 مالی

رشته 

تحصیلی

مقطع 

تحصیلی

تاریخ عضویت در 

کمیته حسابرسی

اهم سوابق - مدت 

زمان

حميدرضا حامدي 

نيک

سات شيد بله0055520928

سپهر

رئيس شعبات مختلف بانک 1400/10/15کارشناسيعلوم بانکيبلهبله

ملي، مشاور مالي در شرکتهاي 

مختلف

رييس کميته

کارشناسي حسابداريبلهبله----خير0071373268مجيد نوري
ارشد

رئيس امور مالياتي پتروشيمي 1401/03/01

هلدينگ خليج فارس، رئيس 

امور پيمانها و قراردادها شرکت 

مديريت توسعه صنايع 

پتروشيمي، مدير بودجه و 

گزارش ها شرکت ملي صنايع 

پتروشيمي، رئيس خزانه 

پتروشيمي بوعلي سينا، مشاور 

مالي، مالياتي و اقتصادي در 

شرکتهاي مختلف، مدرس 

دانشگاه، معاون مالي و اداري 

در شرکتهاي مختلف

عضو کميته

عضو جامعه  حسابداران  رسمي 1401/03/01دکتراحسابداريبلهبله----خير2755943629فرشاد محمدپور

 ايران، کارشناس  رسمي 

 دادگستري، معاون امور مالي و 

مجامع بانک کارآفرين، 

مديرعامل شرکت حسابرسي 

تدبير برتر، عضو هيات مديره 

شرکت هاي سرمايه گذاري 

بانک کارآفرين و خدمات 

مديريتي عملياتي ديدگاهان 

جاويد، عضو کميته حسابرسي 

گروه خدمات مديريت بصير، 

پتروشيمي خارک، فولد 

خوزستان

عضو کميته

عضو کميته حسابرسي شرکت 1401/03/01دکتراحسابداريبلهبله----خير5029211004قاسم بولو

بورس اوراق بهادار تهران و 

شرکت ارتباطات سيار و بانک 

اقتصاد نوين، محقق سازمان 

حسابرسي و سازمان بورس، 

عضو هيأت علمي دانشگاه 

علمه طباطبايي، مشاور مالي و 

اقتصادي در شرکتهاي مختلف

عضو کميته

کارشناسي حسابرسيبلهبله----خير5959965909بختيار ويسي
ارشد

حسابرس ارشد در سازمان 1401/03/01

حسابرسي، مدير مالي شرکت 

فيلتر البرز، مدير حسابرسي 

داخلي شرکتهاي مهرام و 

پخش مهيار، عضو انجمن 

حسابرسان داخلي ايران، مشاور 

مالياتي و مالي در شرکتهاي 

مختلف، مدرس دانشگاه

عضو کميته

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل :

تعداد کارکنان :

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

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

1394/07/01
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اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

مدير امور قراردادها در شرکت آرازسازه طوبي، مشاور 1401/02/01مديريت ماليحسابرس داخلي0019983506علي خداويردي

مديرعامل کارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران، مشاور 

مالي و سرمايه گذاري مديرعامل در تعاوني مسکن پدافند 

آجا، کارشناس تامين مالي پتروشيمي خارک، مشاور مالي و 

سرمايه گذاري در شرکتهاي مختلف

دانشجوي کارشناسي 
ارشد

اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

معاون مالي و 0947211241سيدجلل سيدي

اداري و قائم 

مقام مديرعامل

حسابرسي مستقل در موسسه حسابرسي کوشا منش و 1400/11/01حسابداري

آيين ارقام )2 سال(، حسابرسي داخلي هلدينگ پيشرو 

)1 سال(، کارشناس نظارت بر ناشران در شرکت فرابورس 

ايران )1 سال(، مدير حسابرسي داخلي فرابورس ايران 

)5 سال(، مدير پذيرش شرکتها در شرکت فرابورس 

ايران )1 سال(، معاون سرمايه گذاري سرمايه کذاري 

نويد اعتماد )1 سال(، مشاور تامين مالي مشاور سرمايه 

گذاري و سبدگرداني هدف حافظ )2 سال(، مشاور مالي، 

اقتصادي، سرمايه گذاري و حاکميت شرکتي در 

شرکتهاي مختلف، مالياتي )3 سال(، مدرس دانشگاه

دکترا

ه - بالترین مقام مالی شرکت


