شرکت :

داروسازي شهيد قاضي

وضعیت ناشر  :ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دقاضي

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

135,000

242358

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1394/02/01 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1394/02/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مالی

عضو
مستقل

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

عليرضا رضواني

2092398776

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
مالي

کارشناسي
ارشد

1397/05/24

رئيس امورمالي بنياد تعاون -
معاونت مالي شرکت نوسازي
اقتصاد نوين  -معاونت مالي
داروسازي آتي فارمد  -معاونت
مالي و اداري هلدينگ غذائي
ماني  -معاونت مالي و اداري
پرداز همراه

جواد عنايتي

0380767546

عضو کميته

خير

بله

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي

1394/02/01

عضو هئيت مديره شرکت
اکسير -تماد  -تاسيسات
دريايي -صنعت و معدن -کاغذ
پارس  -شرکت مينو -

سيد مهدي
موسوي

 1280815574رييس کميته

بله

خير

خير

داروسازي

دکترا

1395/11/05

مدير عامل شرکت تماد  -مدير
عامل شرکت ريحانه  -يک
سال مدير عامل هلدينگ مواد
اوليه داروئي  -عضو هئيت
مديره شرکتها به مدت 20
سال

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1394/02/01

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
حسين حجابي

کد ملی
1571018840

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرس
داخلي

حسابداري

دکترا

1394/03/10

مدرس دانشگاه  -مدير حسابرس داخلي هلدينگ
تراکتورسازي بازرس قانوني شهرک هاي سرمايه گذاري
خارجي  -مدير مالي شرکت سرو نوين طلوع

نام و نام خانوادگی
ابوالفضل باباپور

کد ملی
5679872285

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

معاونت مالي و
اداري

حسابداري

کارشناسي ارشد

1394/07/01

قائم مقام مديرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات
مهندسي سپهر اکباتان کيش  -معاون مالي و اقتصادي
شرکت مهرکام پارس  -عضو هئيت مديره شرکت شتاب
آذر شرق  -مدير مالي و اقتصادي شرکت محور سازان
ايران خودرو  -مدير مالي و اقتصادي شرکت شتاب کار
 مدير مالي شرکت طراحي و مهندسي و ساختتجهيزات سايپا  -مدير حسابرس داخلي شرکت طراح و
مهندسي سايپا مدير مالي و اداري شرکت تجهيز نيروي
زنگان  -عضو هيت مديره تعاوني مصرف کارکنان
داروسازي دانا -سرپرست حسابداري صنعتي و حقوق
دستمزد شرکت داروسازي دانا

