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  »آوران مهندسيگذاري ساختماني بين المللي نام همجمع عمومي عادي ساالنه شركت سرماي«

جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي (سهامي عام ) براي 
در سالن اجتماعات سنديكاي شركتهاي ساختماني  ١٦/٠٤/١٣٩٨صبح روز يكشنبه مورخ  ٩راس ساعت  ٢٩/١٢/١٣٩٧سال منتهي به 

 ٠٤/٥٣با حضور  ٨٦خيابان شهيد برادران مظفر شماره  –جنب سينما فلسطين  –خيابان طالقاني  –خيابان وليعصر  –تهران واقع در 
علي و اصغر غفاري علي درصد از صاحبان سهام برگزار شد . در اين جلسه كه به رياست آقاي دكتر بابك شيعه بيگي و نظارت آقايان

(به عنوان اعضاي هيات رئيسه مجمع )و با حضور نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و آقاي پيام  آقاي محمدرضا نادريو دبيري  ورزنده
 ريال ٤٠صادقي نماينده موسسسه حسابرسي هدف همكاران به عنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل تشكيل شد ،به ازاي هر سهم 

  سود نقدي تقسيم شد 

  گزارش مدير عامل:

مدير عامل شركت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي در مجمع ساالنه اين شركت براي سال  ،دكتر عليرضا موسوي
صنايع بورسي و  به تاثير پذيري شديد ١٣٩٧ابتدا با مروري بر تحوالت اقتصادي جهان و ايران در سال  ٢٩/١٢/١٣٩٧مالي منتهي به 

در قالب افزايش نرخ تورم  ١٣٩٨ساختماني از جهش نرخ ارز در سال گذشته و منتقل شدن بخشي از تبعات اقتصادي اين رخداد به سال 
  و ساير متغير هاي اقتصادي را تشريح كرد .

عاليتها و اقدامات هيات مديره شركت در به تشريح اهم ف ١٣٩٧وي در ادامه با اشاره به رويدادهاي مهم بازار سرمايه و صنعت در سال 
  و نتايج حاصله پرداخت كه عبارتند از : ١٣٩٧سال 

  ؛بهينه از صنايع مختلف براي شركتبازنگري اساسي در ساختار پرتفوي شركتهاي بورسي و حركت به سمت تشكيل پرتفوي . ١

  ؛دوقهاي متهورانهي غير بورسي و صنبازنگري در استراتژي سرمايه گذاري در سهام شركتها. ٢

هاي پيشين، تمركز هيئت  در اين راستا، و با در نظر گرفتن مطالعات مقدماتي انجام شده در دورهبرنامه ريزي ساخت ملك زرتشت . ٣

چه در دوره ساخت  –مديره در مقطع كنوني بر روي نهايي كردن راهكارهاي عملي تأمين مالي پروژه از طريق مشاركت با شركاي همكار 

سنجي جهت مشاركت سهامداران محترم قرار گرفته است كه پس از تكميل  ها و نيز امكان برداري، مشاركت با بانك ه در دوره بهرهو چ

ع سهامداران گرانقدر خواهد هاي كنوني كشور و تدوين برنامه اجرايي، نتيجه آن به اطال مطالعات و با در نظر گرفتن شرايط و واقعيت

 ؛رسيد

تاج به منظور فروش بهينه امالك تجاري با قي مانده شركت ،كه توسعه  –نمندسازي مجتمع اداري و تجاري نام آوران تمركز و توا. ٤
  اب حق مالكانه ها و... خواهد شدكسب و كار مجتمع منجر به افزاش درآمد شركت از ب

   ؛شركت ١٣٩٦رداخت سود سهام مربوط به عملكرد سال مالي پ. ٥

  يريت بهينه دريافت مطالبات شركت از خريداران مجتمع نام آوران تاج پيگيري موثر و مد . ٦

  صرفه جويي و كنترل موثر هزينه هاي عمومي و تشكيالتي شركت در جهت كاهش و حذف هزينه هاي غير ضروري .  . ٧
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ن مهندسي در آورا نامشركت روي  هاي پيش ترين چالش عمده، اقتصادي و شرايط خطير جه به تحوالتبا توموسوي دكتر 

  :شود بيني مي به شرح زير پيش آتيدوره 

 ؛نوسانات شديد قيمت ارزط اقتصادي از شراي اثرپذيري .١

 ؛ها و نهادهاي دولتي يا شبه دولتي بخشها بـه  پـروژههـا و   تأثير ناشي از انحصار واگـذاري طرح .٢

  ؛انكـي در كشـورمالـي و بمحدوديت تأمين منابع مالي ناشي از اعمال قوانين و سياست هاي انقباضي  .٣

در راستاي حفظ منافع  هاي جاري هزينهمديره با اتخاذ سياست انقباضـي و كنترل و كاهش  هيئتدر سال مالي گذشته  .٤

  ؛بيشتر نموده است گيري اهداف شركت با حاشيه امن پيهاي مذكور و  سياستاقدام به ادامه  سهامداران

بيش از واقع  ٩٥و  ٩٤، ٩٣هاي  سالپيچيده در قوانين و مقررات مالياتي كه منجر به صدور برگ تشخيص عملكرد براي  ضوابط .٥

 ؛گرديده است

 اي و در دست بررسي شركت با توجه به شرايط اقتصادي كشور. هاي توسعه گذاران براي اجراي طرح ابهام در افق جذب سرمايه .٦

ا اتكاء به تجارب اين شركت در طول بيش از يك دهه فعاليت و همچنين با توجه به اصول ب در پايان ايشان اعالم نمودند
هاي آتي شركت  نمايد، برنامهگذاري براي سازمان را منوط به تحليل شرايط و وضعيت زماني ميمديريت اقتضايي كه هدف

  ير تعريف شده است:به شرح ز مهندسي (سهامي عام)آوران  المللي نام بينگذاري ساختماني سرمايه

 ؛نيروي انسانيسازماني و اصالح ساختار  .١

تعريف پروژه در امالك شركت از جمله زرتشت و عاطفي غربي با در نظر گرفتن شرايط كنوني به منظور سنجي  امكانادامه  .٢

 ؛اقتصادي كشور

 ؛ربا توجه به شرايط كنوني كشوو بورس اوراق بهادار  هيدر بازار سرما تيفعالبررسي شيوه  .٣

 ؛هاي تفريحي و توريستي ها و اقامتگاه مجتمعگذاري در  سرمايه ادامه مطالعات پيرامون .٤

 ؛گذاري در مواد و مصالح مرتبط با ساخت و ساز سرمايه سنجي ورود به مطالعه جهت امكان .٥

 ؛هاي نو انرژيگذاري در بخش انرژي، خصوصاً  سرمايه سنجي ورود به مطالعه جهت امكان .٦

  سنجي ورود به پروژه هاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده خصوصًا در مناطق جنوبي شهر. نامكامطالعه جهت  .٧
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  مصوبات مجمع :

مجمع شركت سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي پس از استماع گزارش هيات مديره و گزارش مقبول حسابرس 

 :به اتفاق آراي ١٣٩٧اسفند  ٢٩منتهي به  ١٣٩٧ و بازرس قانوني در خصوص عملكرد و صورتهاي مالي سال

گزارش هيات مديره ، حسابرس و بازرس قانوني شركت قرائت و پس از شور و بررسي ، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي  .١
  مورد تصويب قرار گرفت . ٢٩/١٢/١٣٩٧سال مالي منتهي به 

  به ازاء هر سهم به عنوان سود سهام به صاحبان سهام پرداخت شود. ريال ٤٠مقرر گرديد از سود قابل تقسيم ، مبلغ  .٢
و به شناسه ملي  ٢٧٤٤٢اليحه اصالحي قانون تجارت ، مؤسسه حسابرسي هدف همكاران ثبت شده به شماره  ١٤٧با رعايت ماده  .٣

و  ١٠٨٣٢ره ثبت به شما به سمت حسابرس و بازرس اصلي و مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش ١٠٣٢٠٥٣٧٥٢٠
به سمت حسابرس و بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند كه با امضاء اين صورت جلسه  ١٠١٠٠٤٣٤١١٠شناسه ملي 

  قبولي خود را اعالم داشتند .ضمناً اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني به هيات مديره شركت تفويض گرديد .
  نتشار اطالعات و دنياي اقتصاد براي درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد.روزنامه هاي كثير اال .٤
ريال به صورت ناخالص و حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره به ميزان پنج  ٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠پاداش اعضاء هيات مديره مبلغ .٥

  به ازاي هر جلسه و حداكثر دو جلسه در ماه تعيين و تصويب شد . ميليون ريال
قاي عليرضا موسوي وكالت با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه در اداره ثبت شركتها و موسسات مجمع به آ

  غيرتجاري تهران اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمايد .
  عمل آوردند. در خاتمه هيات رئيسه و سهامداران حاضر در مجمع از زحمات و تالش هاي پرسنل ،هيات مديره تقدير و تشكر به 

  صبح به پايان رسيد. ١١:٠٠جلسه در ساعت 


