شرکت :

داروسازي سبحان انکولوژي

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در فرابورس ايران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

دسانکو

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

861,000

432310

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/02/21 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/01/01 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
علي رستميان

سمت

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 6019575470رييس کميته

خير

خير

بله

بله

اقتصاد

کارشناسي
ارشد

1392/09/01

سرپرست برنامه ريزي و بودجه
شرکت ره نگار پارس_ کارشناس
ارشد روشها و ابزارهاي نوين
تامين مالي شرکت کارگزاري
آگاه_ رييس اداره برنامه ريزي
و بودجه ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام (ره)_ مديرکل
برنامه و بودجه ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام (ره)

سعيد قرباني

2669662986

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

حسابداري

کارشناسي

1392/01/01

معاون مالي و اداري و عضو
هيات مديره شرکت گروه
دارويي سبحان_ مدير امور
بودجه و مجامع البرز

حميرضا افخمي
ستوده

0033987289

عضو کميته

خير

خير

بله

بله

مديريت
صنعتي

دکترا

1395/07/11

مديرعامل ليزينگ مهرگان_
مديرامور مجامع گروه اقتصادي
مهرگان_ عضو هيات مديره
ليزينگ رفاه فرهنگيان

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/02/21

تعداد کارکنان :

0

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد  :شرکت خدمات مديريت نظارت تدبير برتر
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی

کد ملی

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

نام و نام خانوادگی
سيدنيما پور ميرآقايي

کد ملی

سمت

2721570307

مدير مالي و
اداري

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

حسابداري

کارشناسي ارشد

1397/05/31

اهم سوابق  -مدت زمان
رييس حسابداري صنعتي شرکت ايران خودرو ديزل_
معاون مالي و اداري شرکت ايران پوپلين

