شرکت :

لبراتوارهاي سينادارو

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت شده :

400,000

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دسينا

سال مالی منتهی به :

242316

1397/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1397/07/04 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1397/07/04 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی

کد ملی

سمت

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی
شرکت پاياپاي
ملي

عضو
مستقل

حسين سليمي

 1239817681رييس کميته

بله

حميد ترکاشوند

0451074688

عضو کميته

خير

بله

محمد حسن
حاتمي هنزا

4432102047

عضو کميته

خير

بله

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

خير

بله

مديريت
بازرگاني

کارشناسي
ارشد

1397/07/04

حسابرس ارشد درسازمان
حسابرسي 9 -سال کارشناس
ارشد مالي شرکت سرمايه
گذاري تأمين اجتماعي (
شستا)11 -سال مديرعامل
وعضو هيئت مديره سرمايه
گذاري صبا تامين9 -سال
مديرعامل وعضو هيئت مديره
سرمايه گذاري سپه 2 -سال

بله

حسابداري

DBA

1392/05/29

حسابرس در سازمان حسابرسي-
9سال گروه داروپخش -عضو
هئيت مديره و معاون اداري
مالي9 -سال شيرپاستوريزه
پگاه -عضوهيئت مديره و قائم
مقام مديرعامل 1-سال شرکت
پوراپخش -عضو هيئت مديره
ومديرعامل6-سال عضوهيئت
مديره انجمن ملي صنعت
پخش ايران از سال 95تاکنون
شرکت پخش محيا دارو– عضو
هيئت مديره

بله

حسابداري

کارشناسي

1396/01/26

حسابرسي و امور مجامع
شرکتهاي مختلف 3سال
مديرمالي شرکت تهران شيمي
2سال عضو هيئت مديره و
مديرعامل پخش هجرت10-
سال عضو هيئت مديره
کارخانجات داروپخش 7-سال
عضو هيئت مديره شرکتهاي
رازک،پگاه تهران و10 – ..سال
عضو هيئت مديره و قائم مقام
مديرعامل شرکت فرآوردهاي
تزريقي 3سال عضو انجمن
حسابداران خبره ايران

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1392/05/29

تعداد کارکنان :

1

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

نام و نام خانوادگی
بهمن قلي پور

کد ملی
0053565241

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

مدير حسابرسي
داخلي و دبير
کميته
حسابرسي

حسابداري

کارشناسي ارشد

1392/05/29

سازمان صنايع دفاع – مدير مالي و حسابداري مديريت –
 8سال گروه صنعتي ايران خودرو -صنايع مهرکام پارس
وقالبهاي ايران خودرو -مدير حسابداري صنعتي 3-سال
شرکت ايران ياسا -مدير حسابداري صنعتي و بودجه – 6
سال شرکت لبراتورهاي سينا دارومديرحسابرسي داخلي از
سال  91تاکنون

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی
مسعود حاجي هاشم

کد ملی

سمت

0046659919

معاون مالي و
پشتيباني

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1390/12/06

اهم سوابق  -مدت زمان
سازمان حسابرسي و موسسه حسابرسي مفيدراهبر –
حسابرس 3 -سال سازمان اقتصادي کوثر -مديرکل
مالي ومديرکل برنامه وبودجه –  7سال شرکت ژيک
الکترونيک – معاون مالي واداري 5 -سال شرکت ايران
ياسا -معاون مالي واداري –  2سال شرکت نوسازي
وساختمان تهران و شرکت تامين مسکن جوان -معاون
مالي واداري  3-سال شرکت لبراتورهاي سينا دارو-
معاون مالي واداري – از سال  90تاکنون عضو انجمن
حسابداران خبره ايران عضو جامعه حسابداراي ايران

