بسمه تعالی
سازمان بورس و اوراق بهادار

)سهامی عام(

نام شركت :فرآورده های تزریقی ودارویی ایران
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران/فرابورس ایران
كد242320 :
نماد  :دفرا

موضوع :مشخصات كمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1393/08/01
الف -مشخصات كلی كمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1392/08/01:
تعداد اعضا3:نفر
ب -اعضای كمیته حسابرسی
ردی
ف

عضو غیر
نام و نام خانوادگی

كد ملی

سمت

موظف هیئت

شخص
1

عضو

عضو

تاریخ عضویت

تحصیالت

در كمیته

مستقل

مالی

1

احمد صالحی نیک

0041036328

رئیس كمیته

بلی

بلی

بلی

سیستمها

2

فرشاد ملک وند

0047202807

عضو كمیته

خیر

بلی

بلی

حسابداری

لیسانس

3

عبدالکریم ملک نیا

1818286828

عضو كمیته

خیر

بلی

بلی

حسابداری

فوق لیسانس

مدیره

حقوقی

1

در صورتی که عضویت در هیئتمدیره به نمایندگی از یک شخص حقوقی باشد ،نام شخص حقوقی هیئتمدیره نیز میبایست مندرج گردد.

2

سوابق مربوط برای هر یک از اعضا میتواند به صورت مشروح ارائه شود .ضمنا این سوابق ،شامل سوابق اجرایی در شرکت می باشد.

رشته
مهندسی صنایع و

آخرین مقطع

حسابرسی

فوق لیسانس

1392/06/12
1393/07/01
1392/06/12

اهم سوابق  -مدت زمان

33سال سابقه مدیریت اجرایی ،مالی و اداری و عضو هیئت
مدیره
حسابرسی -مالی و اداری و مدیریت اجرایی به مدت
30سال
18سال سابقه مدیریت مالی و اجرایی و عضو هیئت مدیره

ج -مشخصات كلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل1392/06/01 :
تعداد کارکنان 338:نفر
در صورت برونسپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد ............... :
د -مدیر واحد حسابرسی داخلی
نام و نام خانوادگی
مصطفی بزرگ

كد ملی
4591343715

سمت
مدیر حسابرسی داخلی
و دبیر كمیته حسابرسی

تحصیالت
آخرین مقطع
رشته
حسابداری

فوق لیسانس

تاریخ انتصاب
1393/06/01

اهم سوابق  -مدت زمان
حسابرسی و مالی (8سال)

ه -باالترین مقام مالی شركت
نام و نام خانوادگی
محمد حسن حاتمی هنزا

كد ملی
4432102047

سمت
عضو هیئت
مدیره موظف

تحصیالت
آخرین مقطع
رشته
حسابداری

لیسانس

تاریخ انتصاب
1393/08/01

2

اهم سوابق  -مدت زمان
عضو انجمن حسابداران خبره ایران -مدیریت اجرایی و مالی و اداری حدود 31سال

