پخش هجرت

سرمایه ثبت شده :

450,000

شرکت :

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران

سرمایه ثبت نشده :

0

نماد:

کد صنعت :

هجرت

سال مالی منتهی به :

439909

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/07/22 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1393/01/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
علي حسيني

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

 1729459242رييس کميته

بله

داروسازي
فارابي

خير

بله

مديريت
مالي

دکترا

1398/05/30

کارشناس امور مجامع و مالکيت
سهام شرکت سرمايه گذاري
دارويي تامين از سال  92تا
کنون-عضو هيئت مديره
شرکت سرمايه گذاري هامون
شمال از سال  95تا کنون-
مدير نظارت صدر تامين و
کشتيراني سرمايه گذاري
دارويي تامين از سال  97تا
کنون

فرشاد ملک وند
فرد

0047202807

عضو کميته

خير

-

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1398/05/30

معاون مالي و عضو هيئت
مديره شرکت کارخانجات
داروپخش5 /سال  -معاون
اجرايي و عضو هيئت مديره
هلدينگ داروپخش2/سال-قائم
مقام مدير عامل و معاون
اجرايي هلدينگ داروپخش 6/
سال -مدير عامل هلدينگ
داروپخش از سال  95تا کنون

قادر صمدنژاد
ايورقي

1950395715

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي
ارشد

1398/05/30

قائم مقام مدير عامل و عضو
هيئت مديره شرکت صنايع شير
ايران3/سال-قائم مقام مدير
عامل و عضو هيئت مديره
سرمايه گذاري ارزش آفرينان
سرآمد 1/سال-قائم مقام مدير
عامل و عضو هيئت مديره
سرمايه گذاري داروئي بهفار6 /
سال-مدير عامل و عضو هيئت
مديره شرکت ايده فرهت نوين
از سال  96تا کنون

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1375/08/01

تعداد کارکنان :

5

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

نام و نام خانوادگی
جليل يعقوب زاده

کد ملی
0073888753

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/07/01

حسابرس داخلي شرکت مپنا توسعه5/سال-مدير حسابداري
مديريت شرکت صانير 3/سال-مدير حسابرسي داخلي
شرکت پخش رازي 1/سال-مدير حسابرسي داخلي
پوراپخش 2/سال -مدير حسابرسي داخلي شرکت پخش
هجرت از سال  97تا کنون

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
محمد مهدي نکونام

کد ملی
1219034282

سمت
معاون مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي

1395/07/26

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير حسابداري و گزارشات شرکت توزيع داروپخش-
معاون مالي شرکت پخش هجرت از سال  95تا کنون

