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گزارش سالیانه هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه مورّخ 3133/10/31
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
هیأت رئیسه محترم و سهامداران ارجمند

با سالم و عرض خیرمقدم به حضور سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها و همچنین تشکّر از حضور نماینده
محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مجمععمومی عادی ساالنه شرکت ،در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه
قانون تجارت مصوّب اسفند ماه  7331و ماده  34قانون بازار اوراق بهادار ،بدینوسیله گزارش فعّالیت و وضع عمومی
شرکت در سال مالی منتهی به  7321/72/22را که بر پایه سوابق ،مدارک و اطّالعات موجود تهیه و بهشرح ذیل
تنظیم گردیده است تقدیم مینماید.
اینگزارش که یکیاز گزارشهای ساالنه هیأتمدیره به مجمععمومی شرکت میباشد ،مبتنی بر اطّالعات مندرج
در صورتهای مالی است که نشاندهندهی وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأتمدیره در طول سال مالی موردنظر
میباشد.
هیأتمدیره با تقدیر از تالش مدیرعامل محترم و سایر همکاران که درطول سال مالی 7321درجهت حفظ منافع
شرکت عملیاتاجرائی را منطبقبا مقرّرات قانونی و اساسنامه انجام دادند ،گزارش حاضر را براساس واقعیتهای موجود
با دقّت و رعایت اصل امانتداری تنظیم و جهت تقدیم به جلسه مجمع عمومی تأیید نموده است .این گزارش برای
کلّیه اشخاص سهامدار و غیرسهامدار قابل استفاده میباشد.
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مقدّمه
درشرایط اقتصادی کنونی ،کشور ما نیازمند انسجام در حوزه گردشگری است تا بتواند به موقعیتی استثنایی در این
صنعت دست یابد .برای این منظور باید با تقویت مدیریت در بخش خصوصی ،گردشگری کشورمان را هم از نظر
فرهنگسازی و هم از جهت علمی بهروز نماییم تا بتوانیم با تغییرات اساسی به اهداف تعیین شده تا افق 7343
دست یابیم .خوشبختانه در سال مالی گذشتهی این شرکت ،توافق هستهای جمهوری اسالمی ایران و اجرای برجام
باعث شد تصویر مثبتی از کشورمان در جهان بهوجود آید تاجایی که این امر موجب تشویق گردشگران برای سفر
به ایران شدهاست .استفاده از کارشناسان و مشاوران بخشخصوصی در حوزه گردشگری انتخاب بسیاری از کشورهای
جهان مانند ترکیه ،امارت متّحده عربی ،کره و ژاپن بوده است و ما نیز باید در نگاه و مدیریت گردشگری تجدید
نظر کنیم و با علم مدیریت روز جهان ،تغییرات الزم را در این حوزه ایجاد کنیم.
تقویت زیرساختها و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای ساخت هتلهای جدید ،سرمایهگذاری در حمل
و نقل و سایر موارد از الزامات رونق گردشگری است و از آنجاکه تا  74سال دیگر بسیاری از شغلهایی که اکنون
وجود دارند بهصورت کلّی با رشد و توسعه تکنولوژی از بین خواهند رفت ،از هماکنون باید خودمان را برای تحوّالت
مهم آینده آماده کنیم .یکی از راههای ایجاد اشتغال سریع و پایدار در همهجای دنیا گردشگری است تا جاییکه با
جذب هر توریست خارجی  34شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و بدیهی است گردشگری که دارای
ظرفیتهای بسیار زیاد است ،میتواند یکی از راههای مناسب برای کاستن از بیکاری باشد.
شرکت مجتمعهای گردشگری و رفاهی کارگزاران پارس تنها و اوّلین شرکت با موضوع گردشگری در استان خراسان
رضوی است که با پذیرفتهشدن در بورس ،امکان و پتانسیل بزرگی را برای توسعه صنعت گردشگری در اختیار
سرمایهگذاران و دارندگان ایدههای خالقانه قرارداده است.
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گزارش هیأت مدیره
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  7321/4/7۱که پس از دورهای سخت و طاقتفرسا ناشی از
شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور ،مدیران جدید هریک با ویژگیها و توانمندیهای جالب توجّه عهدهدار هدایت
امور شرکت شدند ،بهدلیل اتّخاذ راهبرد صحیح و پرهیز از انجام اقدامات پرریسک ،توانستند وضعیت عمومی شرکت
در  1ماهه دوم سال  7321را ارتقاء دهند و همانطور که سابقه امر نشان میدهد ارزش سهام گپارس که سالها در
حد  7444ریال باقی مانده بود و گاه با ارائه سهم زیر آن قیمت توسّط فروشندگان ،خریدار برای آن پیدا نمیشد
در اثر همدلی هیأتمدیره و تالش مدیرعامل توانا و دلسوز و همکاران سختکوش ،در فرجهای کوتاه تر از  1ماه
توانست با جهش فوقالعاده رکورد  1444ریال را ثبت نماید.
از آنجا که عالوه بر سیاستگزاری و برنامهریزی و اجرای طرح های اقتصادی سودآور برای شرکت ،مسؤولیت تهیه
صورتهایمالی طبق استانداردهای حسابداری شامل طراحی ،اعمال و حفظ کنترلهای داخلی نیز با هیأتمدیره
میباشد ،بدینوسیله اعالم مینماید که تمام اطّالعات افشاء شده در صورتهای مالی پیوست تماماً مستند به مدارک
مثبته و قانونی است و همانطورکه در دوره گذشته حسابهای شرکت مورد قضاوت حسابرس خبره قرارگرفته و در
اظهار نظر کلّی ،عملکرد آن دوره مالی ( سال مالی  )7324از تمام جنبههای با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری
به نحو مطلوب مورد قضاوت قرارگرفته است ،اطمینان دارد عملیات مالی سال  7321نیز همانند گذشته بدون نقص
و فاقد مغایرت با اصول مالی و حسابداری خواهد بود.
شایان ذکر است در سال ماقبل آن نیز ( سال مالی  ) 7323که حسابرسی شرکت برعهده مؤسّسه دیگری قرارداشته ،
نظر مشابه و قابل قبول داده شده است و در پایان دوره مالی سال  ، 7321باعنایت به توصیه حسابرس محترم ،
هیأتمدیره در سال جاری چندین ماه زودتر از موعد قانونی آماده ارائه صورتهای مالی و گزارش هیأتمدیره
در باره وضع عمومی شرکت به بازرس قانونی و سازمان بورس شده است.
البتّه بهدلیل آنکه از ورود شرکت کارگزاران پارس به بورس مدّت زیادی نمیگذرد ،وجود برخی اشارات و تذکّرهای
اصالحی در شیوه ثبت و پیگیری امور مالی در دورههای قبل طبیعی بودهاست که خوشبختانه در اجرای توصیههای
حسابرس محترم ،شرکت موفّق شده با انتقال سرمایه بمبلغ حدود  4/444/444/444ریال از یک شرکت فرعی،
معادل بیش از  2برابر زیان عملیاتی سال مالی  7324را در سالمالی  7321به حساب شرکت برگرداند که این رقم
میتواند پشتوانه نقدی خوبی برای فعّالیتهای سال جاری شرکت باشد.
همچنین با پیگیریهای جدّی و حضور شخص مدیرعامل ،پرونده مالیاتی شرکت فرعی موردنظر ،حلّ و فصل شده
و با پرداخت مالیات قانونی ،مفاصا حساب آن شرکت دریافت گردیده است که در گزارشهای تلفیقی اسناد آن ارائه
خواهد شد.
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بنا بر شواهد و مستندات موجود در شرکت ،کلّیه بدهیهای مالیاتی و تأمیناجتماعی گپارس تا پایان  7323تعیین
تکلیف  ،تسویه و مفاصا حساب مربوطه دریافت شده است .همچنین با رعایت حداکثر صرفه و صالح و نگاه داشتن
تعداد نیروهای تحت استخدام در حداقل ممکن ،نهایت مراقبت از سرمایه و کاهش هزینههای غیرضروری بعمل
آمده است.
شرکت توانسته در دوره مالی سال گذشته با پیگیری مستمر و حتّی درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشار نسبت به
پرداخت سود سهام سنواتی آن دسته از سهامداران که بعلّت عدم مراجعهی ایشان ،این سود در حساب ذخیره باقی
مانده بود ،اقدام و با مراجعه سهامدارانی که مالک 24درصد آن مبلغ بودند سود سهامشان را پرداخت نماید و برای
۱4درصد باقیمانده ،کارکنان واحد مالی شرکت همچنان درحال اطّالع رسانی و جستجو برای یافتن تعداد اندک
سهامدارانی هستند که هنوز سودشان را دریافت نکرده اند.
از افتخارات شرکت در سال مالی مورد رسیدگی ،اجرای درست مفاد دستورالعمل افشای اطّالعات شرکتهای ثبت
شده نزد شرکت فرابورس ایران و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضهکنندگان اوراق بهادار است که بهدقّت رعایت
شدهاست .از این جمله ،ارائه تصمیمات مجمععمومی به مرجع ثبت شرکتها و رعایت سایر مهلتهای مقرّر قانونی
دیگر میباشد.
شرکت در شرایط حاضر از نظر درآمد و بدهی کامالً شفّاف و بدون ابهام است و هیچگونه وام و بدهی بانکی معوّقه
و پرونده در ادارات دارایی و تأمین اجتماعی که مزاحمت مالی یا مدیریتی ایجاد کند باقی نمانده است.
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چشم انداز وضعیت شرکت
در شرایط عمومی اقتصادی حاکم بر حوزه کسب و کار و در مقایسه با توان و تدبیر دولت محترم در حفظ منابع
اعم از انسانی ( اشتغال) و مالی و حتّی محیط زیست ،این شرکت باتوان باال توانسته موقعیت ممتاز خودش نسبت به
سنوات قبل را چندین برابر ارتقاء دهد و با اینکه مطالعات الزم در مورد پروژههای پیشنهادی هنوز منجر به تأیید
وتصویب توجیهات اقتصادی نشده است ،امّا مدیران جدید شرکت که هریک عالوه بر داشتن تجربه مدیرعاملی در
شرکتهای شناخته شده ،تواناییهای مدیریتی در حوزه های دولتی و غیردولتی را در رزومه کاری خویش دارند،
توانسته اند با هدایت درست و تخصیص بجا و کنترل دقیق منابع ،وضعیت حاضر را بگونهای آماده سرمایهگذاری
نگه دارند که بمحض تصویب یک طرح دارای توجیه در هیأتمدیره ،میتوان ازطریق افزایش سرمایه مناسب،
که زمینههای آن پیشاپیش با تالش مدیرعامل و هیأتمدیره فراهم گردیده است ،نسبت به باال بردن توان مالی و
نتیجتاً ارتقاء ارزش سهام در زمانی بسیار کوتاه اقدام نمود.
از طرحهای ارزشمند در دست مطالعه ،پروژه توانمندسازی روستائیان در ایجاد بازار صادراتی گیاهاندارویی با
رویکرد اگروتوریسم (گردشگري كشاورزي) است که باکمک نیروهای توانمند دانشگاهی و شرکتهای تخصّصی بخش
خصوصی درحال تدوین است .این طرح ارزشمند پساز تصویب هیأتمدیره میتواند در راستای سیاستهای توسعه
اقتصادی و اشتغالزایی روستائیان ضمن پشتیبانی اهداف استانداری و دولت  ،کمک به باالبردن نرخ اشتغال در
روستاها و زمینهسازی برای صادرات گیاهان دارویی و فراورده های آن ،منافع اقتصادی ارزشمندی را نیز نصیب
شرکت بنماید.
پتانسیلهای ارزشمندی که در مدیران فعلی وجود دارد ،اعم از حضور در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع
و معادن و کشاورزی بعنوان پارلمان بخش خصوصی قدرتمند ،و همچنین روابط عالی با مدیران اجرائی در عین
احترام و اعتماد متقابل ،سرمایه معنوی گرانبهایی است که توفیقات اقتصادی شرکت را در دوره حاضر بدرستی
تضمین مینماید.
این که در بین صدها شرکت فعّال در ایران بزرگ  ،گپارس توانسته با سرعتی شگرف رتبه سیزدهم را با 343درصد
بازدهی ساالنه در بازار پایه ( طبق گزارش  )7321/77/34کسب نماید شاهدی قوی بر این ادعاست.
چشم انداز روشنی که برای شرکت وجود دارد ،آمادگی آن برای افزایش سرمایه و بفعل درآوردن توان عملیاتی و
اجرائی برای معرّفی طرح موردنظر (اگروتوريسم) و پذیرهنویسی در یک بازهزمانی1ماهه است که درصورت همراهی
سازمان بورس ،مدیران شرکت قادر خواهند بود زمینهسازی برای توسعه آتی شرکت را انجام داده و ظرف یک برنامه
زمانبندی مناسب به اجرای پروژه پیشنهادی مبادرت ورزند.
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پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره با اتکّال به پروردگار مهربان و با امید به همراهی سهامداران ارجمند و با
خوشبینی به دورنمای ترسیم شده برای برنامه های آتی شرکت ،فرصت های پیش رو را
مغتنم شمرده و از تمام عالقمندان به آبادانی ایران و همه ی کسانی که خواهان رونق
اقتصادی و نشاط مردم هستند دعوت می نماید با مشارکت و حمایت از برنامه های این
شرکت ،در توسعه صنعت ارزشمند گردشگری با جدّیت سهیم شوند.

استراتژیهای تدوین شده برای سال مالی آتی
 حفظ دارايیها و كاهش هزينهها با رويکرد افزايش ارزش سهام شركت
 جذب سرمايه و ورود به بخشهاي تجاري زود بازده در قالب اهداف و موضوع شركت
 مشاركت با بنگاههاي اقتصادي همسو در زمينه سرمايهگذاري و اجراي طرحهاي زيارت و
گردشگري در شهر مشهد و استان خراسان رضوي

برنامههای آینده و طرحهای توسعه شرکت
 تکميل مطالعات طرح اگروتوريسم
 ادامه رايزنیها و تماس با ارگانهاي دولتی و شهرداري مشهد به منظور تعريف و بررسی نحوه
استفاده بهينه از ظرفيتهاي گردشگري ،پذيرايی ،زيارتی و ديگر موضوعات پيشبينی شده در
اساسنامه شركت
 كارگزاري در فعّاليتهاي گردشگري با توجه به اعالم آمادگی سرمايهگذاران داخلی و خارجی در
اين بخش
 توسعه و جذب نيروهاي انسانی كارآمد متناسب با پروژههاي اجرايی
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع مستند به گزارش بازرس قانونی
 باتوجّه به بخش «ب» صورت جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه درخصوص پرداخت سود سال
مالی منتهی به  2۴/69/92مستند به ماده  9۴۱اصالحيه قانون تجارت مبالغ مربوط به سودسهام
محاسبه و تقسيم و به سهامداران پرداخت گرديد.
 در بخش «ج» صورت جلسه مجمع عمومی ،در اجراي توصيه بازرس قانونی درخصوص بند ،۵
بدهی شركت انبوه سازان هشتم بابت مشاركت در پروژه ققنوس وصول گرديد.
 در بخش «ج» صورت جلسه مجمع عمومی ،در اجراي توصيه بازرس قانونی درخصوص بند ، 1
سهام شركت بلورين نمک فروخته شد.
 مانده مطالبات سنواتی از سال  692۴صندوق پيروان زمان توس با توجه به ارائه دادخواست و
طرح دعواي وصول مطالبات با احتساب جرائم تاخير در پرداخت طی دو سال اخير ،راي شوراي
حل اختالف مبنی بر دريافت مطالبات صادر گرديد كه به محض تعيين تکليف وضعيت دارايی
هاي صندوق قابل وصول خواهد بود.
 كلّيه حسابهاي سنواتی فی مابين با شركت آبادگران ايران طی تفاهم نامه تا پايان سال 21تسويه
گرديد.
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خالصه اقدامات انجام شده براساس مصوّبات هیأتمدیره
هيأت مديره منتخب جديد با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادي و ركود حاكم بر اقتصاد عمومی كشور كه
موجب ضرر و زيان تعداد كثيري از بنگاههاي اقتصادي گرديده است ،بهمنظور تأمين منافع سهامداران
و حفظ مصالح شركت و با پرهيز از پذيرش ريسکهاي غيرقابل محاسبه ،طی برگزاري  6۵جلسه كاري
وضعيت گذشته شركت را مورد رسيدگی قرارداده و با اتّخاذ تصميمات قاطع اقدامات زير را در سال مالی
 6921انجام دادند:
 ساماندهی وضعيت سهام شركت در شركتهاي ديگر از جمله شركت سيمان تيس چابهار ،انبوهسازان هشتم،
بلورين نمک ،آبادگران ايران و اخذ سودهاي متعلّقه
 افزايش سرمايه در شركت سيمان تيس چابهار
 فروش سهام شركت در شركتهاي بلورين نمک و قسمتی از سهام شركت در پروژه ققنوس انبوهسازان هشتم
 بررسی و مطالعه در زمينهي امکان مشاركت و سرمايهگذاري در پروژهها و طرحهاي مناسب در شهر مشهد در
چهارچوب اهداف و برنامههاي شركت
 برنامهريزي و اقدام نسبت به پرداخت سود سهام طبق مصوّبه مجمع عمومی شركت
 حضور در جلسات توجيهی مقرّرات فرابورس وكدال
 تداوم برگزاري همايش توجيهی و آموزشی براي سهامداران شركت به منظور آشنايی با بازار سرمايه و مقرّرات
بورس بهويژه آشنايی با نحوه نقل و انتقال سهام
 پيگيري وصول مطالبات شركت
 حضور فعّال بهعنوان سهامدار و ايفاي نقش در هيأتمديره شركت همانديشان توسعه پايدار شرق و مشاركت در
افزايش سرمايه شركت مذكور
 خريد سهام شركت توليد فرآوده هاي صنايع سيمان مکران منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) و قبول عضويت در
هيأت مديره آن شركت
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علّت زیان شرکت در سال مالی 3138
باتوجّه به شرايط تورّمی و ادامه ي ركود اقتصادي حاكم بر كشور در سال  6921متأسّفانه عليرغم
تالشهايی كه توسّط مديران شركت صورت گرفت ،به دليل عدم امکان فعّاليتی كه داراي توجيه اقتصادي
باشد هردو شركت اصلی و فرعی فاقد درآمدهاي عملياتی و تجاري بودند كه همين امر موجب افزايش
زيان انباشته سنواتی و به تبع آن توقّف فعّاليت شركت فرعی با تصميم هيأتمديره گرديد تا بتوان با
كاهش هزينههاي جاري از زيان بيشتر جلوگيري كرد.
در ادامه فعّاليت شركت اصلی ،همچنان با نظر هيأتمديره مطالعه و بررسی و مذاكرات الزم تجاري و
اقتصادي براي تصميمگيري در زمينه هرگونه سرمايه گذاري يا مشاركت با رعايت شرايط اقتصادي و
مالی كه بتواند بازدهی مطلوب براي شركت داشته باشد در جريان است كه اميد میرود در سال جاري
منجر به انعقاد قرارداد براي اجراي پروژه گردد.
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تاریخچه شرکت
شركت در فروردين  693۴با نام شركت مجتمعهاي گردشگري و امور رفاهی كارگزاران پارس

(سهامی

خاص)  ،با سرمايه اوليه  6۵.9۱۷.۱۱۷.۱۱۱ريال تأسيس و با شماره  99969در اداره ثبت شركتهاي مشهد
ثبت گرديد .در تير ماه سال  693۷نوع شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبديل شد و در تاريخ
 692۴/69/62به عنوان يکصد و نود و ششمين نماد معامالتی در فهرست نرخهاي بازار پايه فرابورس
ايران با نماد گپارس درج گرديد.

 موضوع فعّالیت شرکت
الف ) موضوع اصلی

 ايجاد مجتمعها و شهرکهاي مسکونی و گردشگري با كلّيه ابنيه و تأسيسات جانبی
از قبيل مجموعههاي پذيرائی ،ورزشی ،تاالرهاي برگزاري مراسم فرهنگی و همايشها
 اجراي سيستم مالکيت زمانی ()Time Sharing
 احداث و بهرهبرداري از تأسيسات گردشگري شامل هتل ،هتلآپارتمان ،رستوران و
سرمايهگذاري در پروژههاي گردشگري پس از اخذ مجوّزهاي مربوطه
ب ) موضوع فرعی

 انجام پروژههاي فنّی ،مالی ،تجاري ،خدماتی ،صنعتی ،مشاورهاي ساخت و ساز در
ارتباط با موضوع اصلی
 مديريت براي جذب سرمايهگذاري در صنعت گردشگري
 مشاركت با شركتهاي داخلی و خارجی در زمينهي ارائه خدمات گردشگري
 اعطاء و اخذ نمايندگی از و به شركت هاي داخلی و خارجی در زمينه هاي فعّاليت
شركت
 فعّاليت هاي جنبی جهت امور رفاهی سهامداران
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 سرمایه و ترکیب سهامداران در پایان سال 3138
سرمايه شركت از بدو تأسيس مبلغ  6۵.9۱۷.۱۱۷.۱۱۱ريال شامل تعداد  6۵.9۱۷.۱۱۷سهم به ارزش اسمی
هرسهم  6۱۱۱ريال میباشد و تا اين تاريخ هنوز افزايش سرمايه انجام نشده است.
تركيب سهامدارانی كه داراي مالکيت بيش از  %6كلّ سهام شركت می باشند در پايان سال مالی منتهی
به  6921/69/92بشرح جدول زير است.

سهامداران عمده شرکت در پایان سال 3138
نام سهامدار

رديف

692۵

6921
تعداد سهام

درصد سهام

تعداد سهام

درصد سهام

7/441/232

1/41

7/441/232

1/41

سیدمحمد سیادتی

331/344

2/22

7/444/444

1/43

3

مهدی نجفی

323/444

2/41

ـــــــ

ـــــــ

3

احمدعلی احمدیان

217/444

7/11

447/444

3/21

4

حامد مختارپور اصل

244/444

7/13

ـــــــ

ـــــــ

1

شرکت ساختمانی ماهدشت (سهامی خاص)

237/442

7/4۱

ـــــــ

ـــــــ

1

زیاد دهقان

234/271

7/44

ـــــــ

ـــــــ

2/۱32/323

7۱/43

2/441/232

71/31

7

2

شرکت آسفالت توس ( سهامی خاص )

جمع
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 شرکت از منظر بورس و اوراق بهادار
 وضعیت معامالت و قیمت سهام

شركت درتاريخ 692۴/69/62در فهرست نرخ هاي بازار پايه فرابورس ايران در گروه  ۵۵هتل و
رستوران با نماد گپارس درج شده و سهام آن براي اولين بار در تاريخ  692۵/9/6۴مورد معامله
قرارگرفته است.
 حجم معامالت انجام شده در بورس

از تاريخ  6921/9/۵لغايت  6921/69/93تعداد  9۷/۴۴1/999سهم به ارزش 9۱۱/1۵6/221/239
ريال میباشد.

 شناسه شرکت
كد  69رقمی نماد

IRO7PBRP0001

كد  ۵رقمی نماد

PBRP1

نام التين شركت

Pars Broker

كد  ۴رقمی شركت

PBRP

نام شركت

امور رفاهی كارگزاران پارس

نماد فارسی

گپارس

نماد  9۱رقمی فارسی

امور رفاهی كارگزاران پارس

كد  69رقمی شركت

IRO7PBRP0006

بازار

-

كد تابلو

۷

كد گروه صنعت

۵۵

گروه صنعت

هتل و رستوران

كد زير گروه صنعت

۵۵6۱

زير گروه صنعت

هتل ها  ،اردو و ديگر تداركات اقامت كوتاه
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 محیط حقوقی شرکت
مهمترين قوانين و مقرّراتی حاكم بر فعّاليت شركت عبارتند از :
 قانون سازمان بورس و اوراق بهادار
 آئيننامهها و مقرّرات بورس
 قانون مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم
 قانون تجارت
 قانون كار و تأمين اجتماعی
 قانون ماليات بر ارزش افزوده
 اساسنامه شركت
 مصوّبات هيأتمديره
 ساير مقرّرات جاري
 قانون مبارزه با پولشويی

 اطّالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
هيچگونه معاملهاي كه مشمول مواد  692و  693قانون تجارت باشد ،به جز معامله با شركت توكا تجارت
نريمان انجام نشده است.

 اطّالعات مربوط به تعهّدات مالی آتی شرکت
شركت هيچگونه تعهّد مالی و بانکی ندارد.
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 نظام راهبردی شرکت
اقتصادي ،اعضاي هيأتمديره ضمن اشراف بر مسائل اجرائی داراي قدرت تصميمگيري مناسب براي
پيشبرد امور شركت خوشبختانه با تغييراتی كه در تركيب مديران بوجود آمده است ،به دليل حضور و
تجربه اكثر آنان در شركتهاي فعّال در بورس و احاطه و تسلّطشان به هدايت امور چنين شركتهايی و
بويژه تجربه مديرعاملی در شركتهاي معتبر نيز هستند.

مشخّصات و سوابق اعضاي هيأتمديره

نام و نام خانوادگی
(نماینده شخصیت حقوقی)

سمت

علی اصغر پورفتح اله

رئيس هيئت

نماينده

مديره

غالمحسين تکفلی

نائب رئيس

نماينده

هيئت مديره

احمدعلی احمديان

عضو هيئت

تحصیالت

زمینههای

تاریخ عضویت

میزان مالکیت

سوابق کاری

در هیئت مدیره

در سهام شرکت

اقتصاد و

6921/۱۵/63

۵۷/۱۱۱

عضویت همزمان
در هیئت مدیره
سایر شرکتها

عضویت قبلی در
هیئت مدیره سایر
شرکتها در
0سال اخیر

عضو هيئت
دكتري

برنامهريزي

مديره
آبادگران ايران
شركت سخا
وابسته به تامين

كارشناسی ارشد

مديريت

6921/۱۵/63

6۱/۱۱۱

6921/۱۵/63

9۷۱/۱۱۱

6921/۱۵/63

6/۱۱۱

اجتماعی و
شركت نيرو
گستر سيرجان
رئيس هيئت
مديره شركت

بتوت شرق و
مديره

كارشناسی

عمرانی و
اقتصادي

نايب رئيس
هم انديشان
توسعه پايدار
شرق

مجيد الماسی

عضو هيئت
مديره

رئيس هيئت

احمد حسنی
نماينده

مديرعامل و
عضو هيئت
مديره

مديره شركت

شركتهاي
كارشناسی

عمرانی و
اقتصادي

3۴/۱6/9۱

6۱/۱۱۱

گهربارپيشه
كاركنان
استانداري
خراسان
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 تعداد جلسات
هيأت مديره جديد از بدو انتخاب تا پايان سال مالی مورد رسيدگی تعداد  6۵جلسه براي بررسی
موضوعاتی كه در دستور كار بوده برگزار كرده با صدور مصوّبات الزم دستور كار اجرائی را ابالغ نموده
است كه خالصه آن در بخش اقدامات انجام شده آمده است .ضمناً كلّيه اعضاي هيأت مديره به جز
مديرعامل غيرموظّف هستند.

 معرّفی حسابرس قانونی
مؤسّسه اركان سيستم بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شركت انتخاب شده و با شركت همکاري دارد.
همچنين مؤسّسه حسابرسی وانيا نيک تدبير به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب گرديده است.

 توسعه منابع انسانی
باتوجّه به برنامه هاي اعالم شده شركت ،درصورت تصويب پروژه سرمايهگذاري در حوزه اگروتوريسم
متناسب با نياز اجرائی نسبت به استخدام مشاورين و كارشناسان متخصّص و كادر اداري براي مديريت
مطلوب پروژه مطابق با استداردهاي سازمانهاي پيشرو اقدام خواهد شد.

صفحه 6۷

مجم عم
گزارش سالیاهن هیأت مدریه هب ع ومی صاحبان سهام
ع
منت
راجع هب ملکرد سال مالی هی هب  92اسفند 6921

 اطّالعات تماس با شرکت
آدرس:
خراسان رضوي ،مشهد مقدس،
بزرگراه شهيد كالنتري ،حدفاصل ميدان جمهوري و جهاد،
مجتمعهاي توريستی و رفاهی آبادگران ايران ،برج اداري آفتاب ،طبقه اوّل
تلفن و فکس )۱۵6( 93۷63966-۴
سامانه پيام كوتاه 6۱۱۱ 6۱ 6۱ 9۱
وب سايت www.kargozaran-pars.com
پست الکترونيک info@kargozaran-pars.com
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