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مهندسي حمل و نقل پتروشيمي

پذيرفته شده در بورس تهران

602302حپترو

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ :

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی 

تاریخ تشکیل :

تعداد اعضا :

ب - اعضای کمیته حسابرسی

1401/02/31

1392/12/01

3

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

عضو جامعه حسابداران رسمي 1401/02/31کارشناسيحسابداريبلهبلهبله0931504570محمد قبول

ايران از سال 1381  تا کنون - 

8 سال فعاليت در سازمان 

حسابرسي استان قدس رضوي 

- عضويت در هيئت مديره 

شرکت سرمايه گذاري هم 

انديشان خبره و شرکت نوين 

افزار به مدت 9 سال کارشناس 

رسمي دادگستري -

عضو کميته

کارشناسي حسابداريبلهبلهخير4071622741مهدي بيرانوند
ارشد

 سرپرست ارشد حسابرسي 1401/02/31

موسسه حسابرسي مفيد راهبر 

(7سال)-نايب رئيس هيئت 

مديره موسسه حسابرسي پارس 

ارکان(3سال)- مديرعامل و 

رئيس هيئت مديره موسسه 

حسابرسي پيشداد انديشه 

مهرگان(1سال)-رئيس هيت 

مديره باشگاه فولد خوزستان(2 

سال)- عضو هيئت مديره 

جامعه حسابداران رسمي 

ايران(5سال)-

عضو کميته

محمد حسن 

فاميلي

طراحي بله0060702818

مهندسي و 

تامين قطعات 

کارشناسي حسابداريبلهخير
ارشد

مدير فني موسسه حسابرسي 1399/12/03

فريوران(8 سال)- شريک و 

عضو هيات مديره موسسه 

حسابرسي دايا روش (5 سال)- 

مدير حسابرسي داخلي شرکت 

صنايع پتروشيمي خليج فارس 

(2 سال)

رييس کميته



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

مدير حسابرسي 1261097653رضا جعفري نياسر

داخلي

هجده سال سابقه کار مالي و حسابداري در شرکت  - ده 1391/10/01مديريت مالي

سال سابقه حسابرسي داخلي در شرکت  مهندسي حمل 

ونقل پتروشيمي

کارشناسي ارشد

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

1391/10/01

1

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

مدير مالي و 0492118213محمد رضا شکوفي

اقتصادي

رئيس امور مالي شرکت توسعه ساختماني پارسيان 9 سال 1392/05/21مديريت مالي

سابقه مدير مالي و اقتصادي در شرکت مهندسي حمل 

ونقل پتروشيمي

کارشناسي ارشد

ه - بالترین مقام مالی شرکت


