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شرکت هجتوع های گردشگری و اهوررفاهی کارگساراى پارس ( سهاهی عام )
گسارش سالیانه هیات هذیره ته هجوع عووهی عادی

ترای سال/دوره هالی هنتهی ته  30اسفنذ 1391

ضرکت هجتوع ّای گردضگری ٍ اهَررفاّی کارگساراى پارس ( سْاهی عام ) ....................................گسارش سالیاًِ ّیات هدیرُ بِ هجوع عوَهی عادی سال هالی هٌتْی بِ  30اسفٌد 1391

گسارش فعالیت و وضع عووهی شرکت
- 1
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گسارش فعالیت هیات هذیره
الف  :مدیریت شرکت :

دس ػبل  1391هذیشیت ؿشکت ثوٌظَس جلَگیشی اص کبّؾ اسصؽ ػْبم ٍ ّوچٌیي تبهیي ّضیٌِ ّبی ؿشکت ثب دس ًظ س
گشیًگیش توبهی ؿشکت ّب ةٍدُ ٍ ثب تکیِ ثش تجشثیبت خَد سا ّکبسّبی هختلف سا هذ ًظش
گشفتي هـکالت اقتصبدی کِ ثب
داؿتِ ٍ دس جلؼبت هشتت هَاسد هختلفی سا ثِ ثحث گزاؿتِ ٍ ثب سایضًی ّبی هتؼذد ثب کبسؿٌبػبى  ،ثشًبهِ هٌطقی ٍ قبثل
اجشایی تٌظین ٍ ثِ هَسد اجشاء گزاؿتِ اػت .تؼذاد جلؼبت ّیبت هذیشُ اص هشداد  91تب  8تیش هبُ  92جوؼب  25جلؼِ ثَدُ
اػت .
دس تبسیخ  91/10/24کِ آقبی حؼي هشٍج هذیش ػبهل ٍقت ؿشکت ثِ دلیل کؼبلت جؼوبًی اص ػوت خَد اػتؼفبء دادُ
ٍ ایي اهش هَسد هَافقت ّیبت هذیشُ قشاس گشفت  ،آقبی هٌْذع اثشاّین هَحذ تَػط ّیبت هذیشُ ثِ ػوت هذیش ػبهل
جذیذ ؿشکت هٌصَة ٍ آغبص ثکبس کشد .
هذیش ػبهل ثش اػبع هصَثِ ّیئت هذیشُ ثب ّذف آؿٌبئی ػْبهذاساى ثب ثشًبهِ ّبی دس دػت اجشاء ؿشکت ٍ ًیض اػتفبدُ
اص ًظشات آًبى دس جْت تذٍیي ثشًبهِ ّبی ػبل  92ؿشکت طجق یک ثشًبهِ تٌظین ؿذُ  ،اص کلیِ ػْبهذاساى اػن اص
حقَقی یب حقیقی  ،ػْبهذاس ػوذُ یب جضء دػَت کشد تب دس گشٍّْبی ً 20فشُ دس سٍصّبی یک ؿٌجِ ٍ ػِ ؿٌجِ ّش ّفتِ
ثب حضَس دس دفتش ؿشکت  ،دس ایٌوَسد ثحث ٍ تجبدل ًظش ًوبیٌذ .
ػالٍُ ثش آى ثوٌظَس اًتخبة هـبٍسیي ؿشکت  ،جلؼبتی ًیض ثب تؼذادی اص هٌتخجیي ػْبهذاساى دس سٍصّبی چْبس ؿٌجِ اص
ػبػت  18الی  20ثشگضاس ٍ طی ایي جلؼبت ّیبت هذیشُ ثب اسائِ ثشًبهِ ّبی کَتبُ  ،هیبى ٍ ثلٌذ هذت ؿشکت اص ًظشات
حبضشیي دس جلؼِ اػتفبدُ ًنٍد ُ اػت .
ب :فعالیت ها و اقذاهات شرکت :

ّبی هَسد
دس ػبل ّ 1391یبت هذیشُ اٍلَیت کبسی خَد سا ثش تکویل ثشًبهِ ّبی قجلی ٍ ٍصَل هطبلجبت ٍ تؼَیِ حؼبة
اختالف ثب ػبیش ؿشکت ّب ٍ هَػؼبت قشاسداد ٍ ثب پیگیشی ّبی ثؼول آهذُ  ،هَاسد صیش کِ دس گضاسؽ ػبل  90ثبصسػبى
ؿشکت ثِ هجوغ ػوَهی ػبل ً 91یض ثِ آًْب اؿبسُ ؿذُ ثَد ثِ ًتیجِ سػیذ :
ٍ - 1صَل هطبلتات ؿشکت اص ؿشکت گْش ثبس پیـِ اص طشیق هزاکشُ ٍ تفبّن ثیي دٍ ؿشکت حل ٍ فصل گشدیذ.
ٍ - 2صَل هجلغ  509/800/000سیبل ثؼتبًکبسی ؿشکت اص ؿشکت آثبدگشاى ایشاى .
ٍ - 3صَل هطبلجبت اص افشاد حقیقی
 - 4پشداخت مطبلجبت ػبصهبى تبهیي اجتوبػی کِ ثِ دلیل اػتشاض ؿشکت ٍ صذٍس سای ًْبیی هجلغ ایي هطبلجبت
اص سقن  603/000/000سیبل ثِ  400/000/000سیبل کبّؾ ٍیبفتِ ٍ ثِ صَست اقؼبطی تَػط
پشداخت ٍ کلیِ ٍثیقِ ّبی ؿشکت ًضد آى ػبصهبى آصاد گشدیذُ اػت .

ؿشکت
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ج :سایر اقذاهات و ترناهه ها :
 - 1اقذام ٍ پیگیشی ثشای ثجت ؿشکت ثبصسگبًی ( پبسع پبد یگبًِ تَع ) ثوٌظَس تَػؼِ صبدسات ثِ کـَس ّبی هختلف

 - 2اًؼقبد قشاسداد ثبصسگبًی ثب ؿشکت گلجشگ ػیوبی خشاػبى کِ ثب ػشهبیِ گزاسی  620/000/000سیبل هٌجش
ثِ ػَد  132/165/500سیبل ثِ هذت  8هبُ ثِ هیضاى  ٪ 33گردیده است .
 - 3پیگیشی اقذاهبت ثشای ٍاسد کشدى هقبدیشی ثشًج اص کـَس ّبی پبکؼتبى ٍ ٌّذٍػتبى
 - 4اقذام ثشای گـبیؾ  L.cثشای اقالم ٍاسداتی هَسد ًظش ؿشکت
 - 5خشیذ  ٪51ػْبم ؿشکت ثلَسیي ًوک پبسع کِ ثب تَجِ ثِ ّضیٌِ ػٌگیي ٍاسدات هبؿیي آالت هَسد ًیبص ،
هحصَالت آى فؼال دس ثؼتِ ثٌذی ثب ثشًذ ثلَسیي ًوک حاسع ثِ ثبصاس ػشضِ هیـَد .
 - 6ثشسػی ٍ ثبصدیذ اص هٌطقِ ٍیظُ اقتصادی ػشخغ ثِ هٌظَس هـبسکت دس ساُ اًذاصی ثبصاس دٍػتی کِ داسی
 114غشفِ دس اًذاصُ ّبی هختلف هیجبؿذ  .دس ایي هَسد تفبّن ًبهِ هشثَطِ ثب هٌطقِ ٍیظُ اقتصبدی
ػشخغ ثِ اهضبء سػیذُ ٍ قشاسداد آى ثضٍدی هٌؼقذ خَاّذ ؿذ .
 - 7پیگیشی ایجبد هٌطقِ گشدؿگشی دس ؿبًذیض کِ ضوي ثبصدیذ اص هحل ٍ هزاکشُ ثب ؿْشداسی ؿبًذیض
،جلػبتی ًیض ثب هؼئَلیي ػبصهبى اٍقبف اػتبى (هبلک ّفت ّکتبس صهیي هَسد ًظش ) ثشگصاس ٍ هَافقت آًبى
ثشای ٍاگزاسی حع اص صذٍس سای دادگبُ جلت ؿذُ اػت الصم ثِ رکش اػت کِ ػالٍُ ثش تٌظین تفبّوٌبهِ
ثب ؿْشداسی  ،ثب اًتخبة هـبٍس ًؼجت ثِ تْیِ پیؾ طشح اقذام ٍ حیؾ طشح تْیِ ؿذُ هَسد قجَل ٍ تبییذ
ؿْشداس ؿبًذیض قشاس گشفتِ اػت .
 - 8پیگیشی هَضَع هٌطقِ گشدؿگشی گشگبى کِ ػالٍُ ثش ثبصدیذ اص هٌطقِ هکبتجبتی دس ایٌوَسد ثب اػتبًذاسی
گلؼتبى صَست گشفتِ اػت .
 - 9پیگیشی فشٍؽ ػِ دػتگبُ آپبستوبًْبی ثبقیوبًذُ ؿشکت ثوٌظَس تبهیي ًقذیٌگی هَسد ًیبص فؼبلی

تْبی

ؿشکت کِ ثب تَجِ ثِ ؿشایط هتغییش ثبصاس اجشائی ًـذُ اػت
د :اقذاهات رفاهی :

اقذام دس خصَف هزاکشُ ثب هجوَػِ ّبی سفبّی ثِ هٌظَس اػتفبدُ ػْبهذاساى ثب تخفیف اص هجوَػِ ّب هشثَطِ اص جولِ :
 - 1اقذام دس جْت اخز ثلیط اػتخش هجوَػِ اسهغبى ٍ هجوَػِ هَجْبی آثی ثشای ػْب

هذاساى ؿشکت ثب

تخفیفبت هٌبػت
 - 2هزاکشُ ٍ تفبّن ثب آطاًغ ادیجیبى جْت هؼشفی ػْبهذاساى ثشای هؼبفشت ثِ ؿوبل کـَس ثب تخفیف هٌبػت
 - 3اقذاهبت اٍلیِ دس خصَف اػتفبدُ اص ّتلْب ٍ تَسّبی گشدؿگشی ثب تخفیف ٍیظُ کِ

هشاتت ثِ اطالع

ػْبهذاساى خَاّذ سػیذ .
 - 4فؼبل ػبصی ٍ ثِ سٍص سػبًی ػبیت ؿشکت ثِ هٌظَس اطالع سػبًی ثِ هَقغ ثِ ػْبهذاساى
 - 5دس خبتوِ اهیذٍاسین ثب ّوفکشی ٍ ّوکبسی ػْبهذاساى هحتشم ّ ،یبت هذیشُ جذیذ ثتَاًذ گبهْبی هَثشتشی
دس جْت تَػؼِ ؿشکت ٍ پیـجشد اّذاف آى ثشداسد .
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کلیاتی درتاره شرکت
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سرهایه و ترکیة سهاهذاراى
سْن ،بِ ارزش اسوی
ٰ
سرهایِ ضرکت در بدٍ تاسیس هبلغ  15307هیلیَى ریال(ضاهل تعداد 15307007
ّرسْن 1000ریال) بَدُ است.
بیست سْاهدار عودُ ضرکت در پایاى سال هالی هٌتْی بِ 1392/12/30
ردیف

ًام سْاهدار

تعداد سْام

درصد

1

ضرکت آسفالتطَس

1006249

6.57

2

ضرکت هاّدضت

1000000

6.53

3

حسي هرٍج

484000

3.16

4

ضرکت ثاهي سبسبَم

450000

2.94

5

هصطفی هحودی

274700

1.79

6

ًیرُ سیدعلیزادُ اسکَیی

200000

1.31

7

افرٍز گرایلی سبسٍاری

160500

1.05

8

ضرکت اًبَُسازاى ّطتن

157600

1.03

9

ضرکت هٌْدسیي هطاٍر کارگساراى

120000

0.78

10

جَاد هرٍج

119000

0.78

11

سیدهْدی ًَراًیًجفی

110000

0.72

12

بْرٍز ًاظن

100000

0.65

13

سیدعلیرضا سادات هادرضاّی

100000

0.65

14

فرزاًِ کاضفی

100000

0.65

15

دلآرام فالحی

100000

0.65

16

هحود رضایی

100000

0.65
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بیست سْاهدار عودُ ضرکت در پایاى سال هالی هٌتْی بِ 1392/12/30
ردیف

ًام سْاهدار

تعداد سْام

درصد

17

علیرضا رٍحاًیفر

100000

0.65

18

علیاصغر پَرفتحاهلل

100000

0.65

19

زّرا گرایلی

100000

0.65

20

سیدجَاد ضْرستاًی

100000

0.65

21

سایر

10324958

67.49

هشخصات و سواتق اعضای هیات هذیره
نام و نام خانوادگی (نواینذه
شخصیت حقوقی)

حسي هرٍج

هحسي شرکاء
(ّتلتیيالوللی پارسشیراز)
هحودهْدی هرٍجالشریعِ

تاریخ عضویت در

هیساى هالکیت

عضویت هنزهاى در هیات هذیره

هیاتهذیره

سهام درشرکت

سایرشرکتها

484000

هاى
آفریٌصّای ًَیي ساخت

-

خاًِ

()82000

صٌعتٍهعدىٍتجارتایراى

سوت

تحصیالت

رییس

کارضٌاسی

90/4/17

ًایة رییس

کارضٌاسی ارضد

90/4/17

عضَ

کارضٌاسیارضد

90/4/17

عضَ

کارضٌاسی

90/4/17

-

عضویت هنزهاى در هیات
هذیره سایرشرکتها در5سال
اخیر

گْربارپیطِ

ضرکت آتی بیي

ضرکت ضاّد خراساى

هٌْدسیي هصاٍر تَس آب

ضرکت ثاهيسبسبَم

ضرکت فالحتتَس

علیرضا حٌایی

عضَ

کارداًی

90/4/17

20000

-

-

اتراّین هَحد

هدیرعاهل

کارشٌاسی

91/10/24

41500

تعاًٍیهصرفکارکٌاىاستاًداری

شرکتچٌدهٌظَرُاستاًداری

(شرکت هاّدشت)
غالهرضا تاجریسی (شرکت
ثاهي سثستَم)

()1000000
()450000
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اطالعات تواس شرکت

آدرس  :هشْد – تسرگراُ شْید کالًتری -هجتوع آتادگراى – ساختواى اداری آفتاب-
طثقِ اٍلٍ -احد E9
تلفي تواس 0511- 8718311-4 :
فکس 0511-8718313 :
آدرس پست الکترًٍیکی info@kargozaran-pars.com :
آدرس سایت ایٌترًتی www.kargozaran-pars.com :

