شرکت :

شيمي دارويي داروپخش

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دشيمي

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

255,000

432331

1399/12/30

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1399/08/10 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/01/12 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
حامد عظيم زاده

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 2790055688رييس کميته

بله

شرکت دارويي
ره اورد تامين

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/12/11

بيش از  6سال سابقه حسابرس
مستقل  ،حسابرسي داخلي و
معاونت مالي و عضو جامعه
حسابداران رسمي

سيد هادي خواجه
کرام الدين

0057785368

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1399/08/10

بيش از  23سال سابقه کار
حسابرسي  ،حسابداري مدير
مالي و اداري  ،معاونت مالي و
پشتيباني و عضو هيات مديره

فرشاد ملک وند
فرد

0047202807

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1399/03/11

 35سال سابقه کار مالي  ،مدير
عامل  ،قائم مقام مدير عامل ،
عضو هيات مديره و معاونت
اجرايي و مالي و اداري و
حسابرسي

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1389/04/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
ليل هداوند

کد ملی
0059393033

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

مديريت

کارشناسي ارشد

1395/02/25

بيش از  17سال سابقه کار مالي در سمت هاي کارشناسي ،
مدير مالي و اداري و مدير حسابرسي داخلي

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
ابراهيم گنجي

کد ملی
0519839994

سمت
معاون مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مديريت صنعتي

کارشناسي

1398/11/06

اهم سوابق  -مدت زمان
بيش از  25سال سابقه کار کارشناسي  ،مدير مالي و
معاونت مالي  ،عضو کميته ريسک  ،پولشويي و عضو
کميته حسابرسي

