شرکت :

مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

240,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

ثاباد

سال مالی منتهی به :

701025

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/06/30 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/03/01 :
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 نباتي

0938682520

عضو کمیته

خیر

بله

بله

مديريت
اجرايي

کارشناسي
ارشد

1399/06/30

سي سال سابقه امور مالیاتي در
سازمان امور مالیاتي استان
خراسان رضوي و جنوبي و در
حال حاضر بازنشسته مي باشند

حمید علي نیا

6519674842

عضو کمیته

خیر

بله

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1399/02/03

ده سال سابقه در سازمان
حسابرسي و بنیاد مستضعفان و
 20سال شهرداري مشهد در
زمینه حسابرسي و اداري مالي
و در حال حاضر بازنشسته مي
باشند

مهدي منوچهري

 0901013048ريیس کمیته

بله

بله

خیر

مهندسي
عمران

کارشناسي

1399/02/03

 20سال عضو ثابت انجمن
شرکتهاي ساختماني و تاسیساتي
خراسان رضوي و نظام
مهندسي و در حال حاضر عضو
هیأت مديره شرکت آبادگران
ايران مباشند

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1389/05/23

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
سید محمد رضا
مشهورالحسیني

کد ملی
0943181712

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

دانشجوي دکترا

1395/04/01

 26سال سابقه حسابرسي در سازمان حسابرسي ،بازرسي و
حسابرسي آستان قدس رضوي ،شرکت سپاد و شرکت
قطعات اتومبیل ايران و تدريس و در حال حاضر عضو
هیأت علمي دانشگاه آزاد

نام و نام خانوادگی
حسین برادران

کد ملی
0759711097

سمت
مدير اداري
مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اقتصاد

کارشناسي

1399/01/01

اهم سوابق  -مدت زمان
 26سال سابقه مدير اداري در گروه کارخانجات پارت
سازان  ،چیني مقصود و در حال حاضردر شرکت آبادگرا
بعنوان مدير اداري مالي مشغول مي باشند

