
 250,000          سرمایه ثبت شده: توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان  شرکت:

 0           سرمایه ثبت نشده: پذیرفته شده در فرابورس ایران   وضعیت ناشر:

   601005                 کد صنعت: حپارسا  نماد:

  31/06/1400  سال منتهی به:

: مشخصات کمیته حسابرسی و واحد    06/1400/ : 31حسابرسی داخلی در تاریخموضوع 

 مشخصات کلی کمیته حسابرسی -الف  

 29/04/1395 : تاریخ تشکیل 

 3 : تعداد اعضا

 اعضای کمیته حسابرسی  -ب 

نام و نام  

 خانوادگی
 سمت کدملی

عضو  

غیرموظف  

هیات  

 مدیره

شخص  

 حقوقی 

عضو  

 مستقل 

عضو  

 مالی

رشته 

 تحصیلی

آخرین  

مقطع  

 تحصیلی

تاریخ 

عضویت در 

کمیته  

 حسابرسی

مدت زمان/محل و موضوع    -اهم سوابق 

 سابقه فعالیت

محسن  

 فرخنده

عضو   2120217874

 کمیته

  -سال رییس حسابداری شرکت الیاف7 20/01/1400 کارشناسی  حسابداری  بله بله  خیر

سال مدیر مالی شرکت الکترونیک  4

سال معاونت مالی واداری  5 -سیرجان  

تاکنون 97الماس از سال  سرمایه گگاری 

 مدیر مالی شرکت نگین کیش

ابک  ب

 زندی 

رییس  0055275141

 کمیته

سال مسول مالی شرکت تولیدی بوشهر  5 13/12/1399 کارشناسی  حسابداری  بله خیر  بله

سال سرپرست حسابرسی موسسه  5 -

سال مدیر عامل شرکت  3  -ایران مشهود

واداری  سال معاون مالی    10 -آریان کیش  

 هلدینگ میدکو

سید 

حمید  

عالئی  

 ورکی

عضو   0066307856

 کمیته

کارشناسی   حسابداری  بله بله  خیر

 ارشد 

سال مدیر حسابرسی موسسه   5 19/08/1400

سال    1  -حسابرسی پایش گستر حساب

مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی  

سال مدیر  5-آزمون پرداز ایران مشهود

حسابرسی موسسه حسابرسی پایش  

 گستر حساب

 

 مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی -ج 

 14/06/1395 : تاریخ تشکیل

 1:  تعداد کارکنان

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

 مدیر واحد حسابرسی داخلی   -د  

نام و نام  

 خانوادگی

رشته  سمت کدملی

 تحصیلی

آخرین مقطع  

 تحصیلی

تاریخ 

 انتصاب

 مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت  -اهم سوابق 

مهران  

 عباسی

حسابرس   0323899196

 داخلی

سال حسابرس ارشد موسسه حسابرسی و خدمات مالی آرمان   7 31/06/1400 کارشناسی حسابداری 

سال حسابرس داخلی شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری 1  -اصول

ماه حسابرس ارشد موسسه    4سال و   1  -روغنیروغن و دانه های 

ماه حسابرس    4سال و 1  -حسابرسی و خدمات مالی آرمان بصیر

 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره



 

 رین مقام مالی شرکتتباال - ه

نام و نام  

 خانوادگی

رشته  سمت کدملی

 تحصیلی

آخرین مقطع  

 تحصیلی

 

تاریخ 

 انتصاب

 زمان/محل و موضوع سابقه فعالیتمدت   -اهم سوابق 

محمدرضا  

 معروفی

 1393/10/01 کارشناسی حسابداری  مدیرمالی  0056708971

 

سال مدیر مالی  10 -سال حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آزموه کاران  5

تاکنون بعنوان مدیرمالی در 93ازسال -شرکت حمل ونقل جمهوری  

 شرکت ریلی پارسیان

 

 

 

 

 

 


