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

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/07/07 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/01/12 :
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

سيد کاظم ميرزاده

2061775241

عضو کميته

خير

-

خير

بله

حسابداري

کارشناسي

1397/05/14

بيش از  13سابقه حسابداري ،
حسابرسي مستقل و حسابرسي
داخلي

امير منصور سرتاج

 0056318472رييس کميته

بله

شرکت
کارخانجات
داروپخش

خير

خير

داروسازي

دکترا

1398/07/06

 1382 – 1374مسئول فني
کارخانه 1382 – 1375 .
کارشناس دارويي وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح  .از
سال  1384تا کنون شرکت
توزيع داروپخش در سمت هاي
ريي و مدير مرکز تهران – 1
مدير فروش و امور مراکز و
معاونت فروش و بازرگاني

عضو کميته

خير

-

خير

بله

حسابداري

کارشناسي

1398/07/06

حدود  27سال سابقه در سمت
سرپرست  ،قائم مقام مدير عامل
معاونت مالي و اقتصادي  ،عضو
هيات مديره  ،عضو کميته
حسابرسي  ،عضو کميته هاي
ريسک و پولشويي و حسابرس
در شرکت هاي دولتي و شرکت
هاي سهامي عام و خاص

محمدعلي اسدي
مشيزي

3178789049

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/07/17

تعداد کارکنان :

5

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد 2 :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
ليل هداوند

کد ملی
0059393033

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

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 کارشناس ،
مدير و مدير حسابرسي داخلي از سال  92تا کنون

نام و نام خانوادگی
هاشم اشنه در

کد ملی

سمت

0058499830

معاون مالي و
اقتصادي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/01/27

بيش از  24سال سابقه کار مالي در سمتهاي کارشناس ،
مديريت و معاونت مالي .

