شرکت :

توليد مواد اوليه داروپخش

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

360,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دتماد

سال مالی منتهی به :

242326

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/08/23 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1393/12/04 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
محمد امين عادل

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

 3110164434رييس کميته

بله

بله

خير

مديريت
دولتي

کارشناسي
ارشد

1397/02/26

عضو هيات مديره و معاونت
منابع انساني شرکت توليد مواد
اوليه داروپخش به مدت 2
سال-عضو هيات مديره و
معاونت منابع انساني شرکت
توزيع داروپخش بمدت20
سال -عضو موظف هيات مديره
و معاونت اقتصادي هلدينگ
سرمايه گذاري صنايع عمومي
تامين بمدت  2سال -رئيس
هيات مديره شرکت کابل باختر

سيد علي اکبر
تيموريان

0061349062

عضو کميته

بله

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/02/26

حسابدار رسمي  -موسسه
حسابرسي دانا نگر امين (
شريک)بمدت  5سال-
سرپرست ارشد در موسسه
حسابرسي مفيد راهبر بمدت 8
سال -حسابرس ارشد در
موسسه حسابرسي آروين پيام
بمدت  3سال -حسابرس در
موسسه حسابرسي جهاد بمدت
 7سال

مجيد بغدادي

5089830770

عضو کميته

بله

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1397/08/23

مدير بودجه و اعتبارات شرکت
شفيع زاده ،مسئول بررسي اسناد
و اعتبارات آمادگاه آبيک ،رئيس
حسابداري شرکت لنت ترمز
تلدا ،رئيس امورمالي شرکت آب
و فاضلب قزوين،رئيس
حسابداري ،مدير مالي و اداري
و حسابرس داخلي شرکت
کپسول ژلتين ايران

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1395/01/16

تعداد کارکنان :

2

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

نام و نام خانوادگی
پوريا پورجم

کد ملی
0451151488

سمت
رييس

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي

1392/10/01

حسابرس
داخلي بمدت 5سال  -رئيس حسابداري شرکت توليد
مواد اوليه داروپخش(سهامي عام) بمدت  12سال -عضو
انجمن حسابرسان داخلي ايران

حسابرس داخلي بمدت 5سال  -رئيس
حسابداري شرکت توليد مواد اوليه داروپخش(سهامي عام)
بمدت  12سال -عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
حسين اسلمي

کد ملی
1463563787

سمت
معاون مالي
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1396/11/25

اهم سوابق  -مدت زمان
عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو جامعه
حسابرسان داخلي  -مديرمالي شرکت کارخانجات
داروپخش  -عضو هيات مديره شرکت داروسازي
زاگرس فارمد و شفا دارو

