
 تعالی باسمه

 گلپایگان شهرستانی وعمران توسعه تعاونی شرکت عملکرد  گزارش 

 محترم سهامداران بویژه گلپایگانی وعزیز متدین همشهریان محترم حضور

 گلپایگان شهرستانی وعمران توسعه تعاونی شرکت 

 و توسعه تعاونی شرکت مستحضرهستید که همانطور)ص(محمد وآل محمد بر وصلوات ودرود خدا حمد از پس

 اعتماد و مشارکت با اسالمی، شورای مجلس 1389 سال آذرماه مصوبه اساس بر گلپایگان شهرستانی عمران

 شماره با 1394 ماه دی بیستم در شهرستان توسعه و رشد منظور به ، گرانقدر تقدیرهمشهریان شایان و چشمگیر

 گزارش شما اعتماد پاس به و مردمی پشتیبانی و نعمت این شکرانه به اینک و گردید تاسیس و ثبت 1448

 به دلسوزانه و مجدانه ، مستمر گیری پی بدون امری هیچ است بدیهی.  یمرسان می آگاهی به را شرکت عملکرد

 با متعدد رایزنیهای و ها دیدار ، گیری پی ، جلسات تعداد کردن ازعنوان گزارش این در لذا رسید نخواهد نتیجه

 از که نموده بسنده نکته این به و نظر صرف مطالب زیاد حجم دلیل به کشوری و شهرستانی،استانی مسئولین

با توجه به اهداف عالی شرکت  .است شده گیری بهره اهداف به نیل جهت ممکن های ظرفیت و ها پتانسیل تمام

و تالش و اراده قوی که در مجموعه شرکت برای نیل به اهداف پیش رو وجود دارد با ممیزی انجام شده توسط 

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان به  98به لطف الهی در سال  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

شناخته شد و موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس از جشنواره  ن اصفهانتعاونی برتر ملی استاتنها عنوان 

 گردید. در تهران تعاونی های برتر ملی

 های حوزه در توانند می اساسنامه و قانون اساس بر شهرستانی وعمران توسعه تعاونی شرکتهای که آنجائی از

 درامد کسب و اشتغال ایجاد ، شهرستان وتوسعه رشد سمت به مردمی منابع هدایت جهت در اقتصادی مختلف

 برای مطلوب افزوده ارزش ایجاد و قانونی ظرفیتهای از اکثری حد استفاده هدف نیزبا شرکت نماینداین فعالیت

 ادامه در که داده قرار خود کار دستور در برنامه هایی را شرکت سرمایه ماندن راکد از وجلوگیری عزیز سهامداران

 :نماییم می اشاره بخش هر در حاصله نتایج و اقدامات به

 بوده کوچری سد کیفی و کمی های حریم از خارج در گردشگری مجتمع ایجاد شرکتاصلی  اهداف از یکی

 وکمیسیونهای اداری سنگین های فرایند انجام مستلزم عظیم پروژه این انجام هستند واقف همگان که وهمانگونه

 می را محترم گذاران سرمایه صبوری و بروحوصله زمان ذاتا پروسه واین باشد می مختلف بخشهای در متعدد

 اهم از ای وخالصه عناوین .پذیرد صورت وعلمی قانونی،  اصولی کامال بصورت کار اساس و پایهانشااله  طلبدتا

 :از عبارتند زمینه این در شده انجام اقدامات

 28/01/95در تاریخ  اصفهان استان محترم استاندار حضور با گردشگری کارگروه در موضوع طرح-1

 اصفهان گردشگری و دستی فرهنگی،صنایع میراث کل اداره از esf 9514260 گذاری سرمایه کد اخذ-2

  گردشگری مجموعه اقتصادی و فنی توجیه طرح تهیه-3

 27/02/95در تاریخ  فرهنگی میراث گذاری سرمایه فنی کمیته در موضوع گیری پی-4



 مجتمع ایجاد اولیه موافقت صدور و اخذ تا گیری پی و کشور فرهنگی میراث سازمان به پرونده ارسال -5

 02/03/95در تاریخ  گردشگری

 فرهنگی میراث سازمان طرف از نظر مورد اراضی محدوده ابالغ-6

 هکتار 262 از هکتار 30 مساحت به اول فاز در سنجی امکان مطالعات انجام-7

 اصفهان گردشگری و دستی فرهنگی،صنایع میراث سازمان توسط مربوطه ارگان 12 از استعالم-8

 در کوتاه ترین زمان ذیربط ارگانهای از استعالم 8 پاسخ ودریافت استعالمها پاسخ گیری پی-9

 حفاظت سازمان الزام به بنا ذیصالح مشاور توسط آن جامع طرح و محیطی زیست ارزیابی مطالعات انجام -11

 با کلیات طرحو موافقت  11/4/96لغایت  19/11/95از تاریخ استان  زیست محیط

 .ومقررات قوانین مطابق پروژه وانجام الزم هماهنگی جهت نیرو وزارت به مکررحضوری مراجعات و مکاتبات-11

 18/9/96سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تاریخ  استعالم وزارت نیرو از-12

ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور  کمیته 421مطرح شدن موضوع در جلسه -13

 و ملزم کردن شرکت جهت انجام مطالعات تغذیه گرایی سد کوچری 16/12/96در تاریخ 

 دانشگاه صنعتی شریفمهندسین مشاور  گروه انجام مطالعات تغذیه گرایی با استفاده از -14

 17/5/97زیست کشور در تاریخ  سازمان حفاظت محیط میته ارزیابیک437مطرح شدن موضوع در جلسه -15

ملزم شدن شرکت به انجام مطالعات هیدرولوژیک پروژه و اخذ تأییدیه دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط و

 زیست کشور

زیست کمیته ارزیابی   452جلسه انجام مطالعات مذکور توسط مشاورین مربوطه و مطرح شدن موضوع در -16

 01/11/97حفاظت محیط زیست کشور در تاریخ سازمان محیطی 

به موافقت و ارجاع  22/12/97صدور موافقت اجرای طرح پس از اخذ تعهدات محضری از شرکت در تاریخ -17

 و وزارت نیرو استان

 08/02/98با اجرای پروژه در تاریخ  وزارت نیروموافقت -18

 25/02/98اریخ در تاستان با واگذاری زمین  21ماده موافقت کمیسیون -19

 05/05/98کشور در تاریخ از سازمان جنگل ها و مراتع اخذ موافقت  وبع طبیعی استان اارسال مدارک به من-20

 06/05/98در جلسه کارگروه زیربنایی شهرستان در تاریخ ارسال پرونده به شهرستان جهت طرح -21

عالم موافقت کارگروه تخصصی زیر بنایی شهرستان گلپایگان فرمانداری شهرستان و ا اخذ استعالم ها توسط-22

 20/06/98در تاریخ 

مطرح شدن موضوع در کارگروه زیربنایی استان در تاریخ  تشکیل پرونده در اداره کل راه و شهرسازی استان و -23

03/09/98  

     مناقصه و تشریفات قانونی آنری پس از انجام حی فاز صفر و یک مجموعه گردشگارانعقاد قرارداد مشاوره ط-24

ملزم شدن شرکت به ارائه طرح سایت پالن و تأیید آن توسط اداره کل میراث فرهنگی استان و اخذ موافقت -25

 راه و شهرسازی کل و ارسال آن به اداره 10/12/98در تاریخ 



محترم ملزم شدن معاون و  30/01/99اریخ شورای برنامه ریزی استان در ت جلسه مطرح شدن موضوع در-26

 اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی از شهرستان گلپایگان استانداری جهت ارائه طرح جامع در زمینه های یعمران

و  03/04/99در تاریخ محترم عمرانی استاندار معاون امور هماهنگی موضوع در جلسه مشترک  شدنمطرح -27

 با اجرای طرح  موافقت

و عموم مردم شریف  جهت ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری سهامداران محترم پژوهشی انجام مطالعات -28

 یک مدل مالی تدوین قالبدر شهرستان 

  26/4/99موافقت شورای برنامه ریزی استان درخصوص واگذاری زمین در تاریخ -29

 

 سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت:

 و فروش آن و انجام سرمایه گذاری های جدید خرید جایگاه سوخت شرکتی گلپایگان-

  28،605،700،000با انجام فرایند پذیره نویسی و پس از پایان یافتن مهلت پرداخت اقساط خرید سهام ، مبلغ  

از سهامدارن محترم وصول گردید . ضروری ترین اقدامی که در این زمان باید صورت   95سال پایان ریال آن تا 

ذاری وجه مزبور به بهترین و مناسب ترین شکل ممکن بود تا باتوجه به زمانبر بودن فرآیند می گرفت سرمایه گ

اخذ مجوز احداث مجتمع گردشگری کوچری به عنوان اصلی ترین هدف شرکت ، ارزش نقدینگی موجود و به 

تصمیم به ورود  یات مدیره محترمدنبال آن منافع سهامداران محترم نیز تا حد امکان حفظ شود . از همین رو ه

مبلغ با گرفت و به منظور خرید جایگاه سوخت شرکتی گلپایگان  سازمان خصوصی سازیمزایده به 

 از یک طرف پرداخت مبلغ مزیت داشت . مزایده مزبور چند برنده مزایده شد ریال 21،590،038،150

 دمی ش قدینگی قابل توجهینسبب باقی ماندن  بمدت سه سالقسط  6ریال نقداً و مابقی طی  6،477،011،445

از اقساط خرید   %70 ازطرف دیگر و ایه گذاری های بعدی فراهم می کردو همین موضوع زمینه را برای سرم

و بالفاصله با  آخرین قسط نیز پرداخت 98ال محل درآمد جایگاه تامین گردید و در مهر ماه ساز  دارایی  مذکور

از آنجایکه پروژه کوچری زایده برگزار شده به فروش رسید ریال به صورت نقد طی م 57،114،000،000مبلغ 

حفظ ارزش بمنظور اساسنامه شرکت  3ماده  8براساس بند لذا  اراضی را طی می کند.مراحل نهایی واگذاری 

ایه ، ی سرمود این مبلغ نقدینگی در یکی از بازارهاسرمایه سهامداران محترم بنا به تشخیص هیات مدیره الزم ب

باب  2شرکت نسبت به خرید  وزمین مسکونی و تجاری در دستور کار قرارگرفت خرید که د.سرمایه گذاری شو

ریال  از محل فروش جایگاه سوخت  50،700،000،000باب مغازه تجاری جمعاً به ارزش  3عمارت مسکونی  و 

 اقدام نمود .

 ن واقع در محور گردشگری کوچری خرید زمی-

 و خریدهالل احمر  سازمان جمعیت صورت پذیرفت،شرکت در مزایده  95سرمایه گذاری دومی که در پایان سال 

منطقه میرزا آغاسی - ریال  واقع در محور کوچری 18،277،085،000هکتار و به مبلغ  2.5زمینی به وسعت 

غ توانست با جذب این مبلبود و الزم بذکر است هالل احمر شهرستان  مهرانتهای بلوار نهج البالغه روبروی مسکن 

ه آن است کنکته حائز اهمیت  .واقع در خیابان آیت اله گلپایگانی اقدام نموداداری خود  مجتمعنسبت به احداث 



مین و ز زمین کافی بود.لذا با خرید اینبا توجه به خرید اقساطی جایگاه سوخت نقدینگی شرکت جهت خرید این 

  بدنبال داشت.ی افزونه زایی مطلوب و پی گیری جهت تغییر کاربری آنتالش 

 روی این پروژه به شرح ذیل میباشد:اقدامات انجام شده براهم 

ا طی فرایندهای قانونی ب به گردشگری در کمیسیون تبصره یک ماده یک استان تغییر کاربری از کشاورزی-1

 مترمربع8090سطح اشغال 

 وانجام فاز مطالعاتی صفر و یک مجموعه  مشاور مهندسین برگزاری مناقصه و تعیین شرکت -2

 و صدور موافقت اصولی تأیید طرح در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان-3

 انجام مطالعات امکان سنجی و تهیه بسته های سرمایه گذاری-4

از  روزه 10ساعت در دوره آبیاری  12به میزان  جهت آبیاری فضای سبز مجموعه کشاورزی هآب حق پیگیری-5

 یکی از چاه های منطقه

 آبفای شهرستانشرکت تأمین آب شرب شهری و انعقاد قرارداد با -6

 و کاشت نهال و جدول گذاری در ضلع شمالی مجموعه و شروع فاز محوطه سازیانجام عملیات تسطیح -7

 و اجرای لوله کشی آبیاری قطره ای کشاورزی آب ذخیره جهت ساخت استخرانعقاد قرارداد -8

 اقدام جهت اخذ پروانه های ساختمانی از شهرداری محترم -9

 

 تشکیل شرکتهای اقماری-

بود که شرکت خدماتی  ترنگ عمران توسعه و بار انار آتیه توسعه اقماری شرکتهای تشکیلاز دیگراقدامات شرکت 

 موفق به اخذ نیز و شرکت عمرانی اجتماعی ورفاه ،کار تعاون کل اداره از کار انجام صالحیت گواهی اخذ موفق به

 شد. ریزی برنامه و مدیریت سازمان از پیمانکاری رتبه

 شهرستانی وعمران توسعه تعاونی شرکت اعضای تمامی صبوری و ،اعتماد همراهی از مجدد تشکر ضمن پایان در

 :شویم می اور یاد را نکته 4 ذکر شهرستان عزیز مردم ونیز گلپایگان

 بر عالوه عزیز سهامداران فکری مشارکت و ها پتانسیل از مندی بهره منظور به وعمران توسعه تعاونی شرکت -1

 اعضای با اندیشی هم جلسات و نشستها برگزاری به اقدام العاده فوق و عادی صورت به عمومی مجامع برگزاری

 که عزیزانیاست لذا  نموده ممکن وفرصتهای زمانها در سهامداران منتخب نمایندگان ونیز موسس هیات محترم

 شهرستان وتوسعه رشد منظور به بنیان دانش وطرحهای اقتصادی توجیه یادار و جدید های ایده ویا طرح دارای

 موضوع بررسی ضمن تا دهند ارائه شرکت دفتر به را خود های ایده میتوانند میباشند درامد ایجاد و اشتغالزائی ،

 .آید فراهم آنها نمودن اجرائی زمینه شرکت توانمندیهای و اساسنامه با بودن متناسب صورت در

 

 
 



( مبلغ 20/10/94بوده که تا تاریخ ثبت شرکت ) ریال35،451،000،000سرمایه ثبتی شرکت -2

 بوده است. به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران ریال19،690،000،000

شرکت  و ارزش سهام ها و همچنین دارایی  انجامایران  جامعه حسابرسان ظرهمه ساله حسابرسی شرکت زیر ن 

ز ا که نمودار ذیل روند ارزش سهام شرکت قرار میگیرد مورد ارزیابی  دادگستریرسمی توسط کانون کارشناسان 

 نشان می دهد.را  99سال خرداد ماه بدو تاسیس تا پایان 

 
 

مجمع عمومی شرکت از قرار هرساعت حضور در جلسات  94براساس مصوبه سال  شرکتره یهیات مد دریافتی-3

اما هر بار با مخالفت  افزایش آن در مجمع عمومی مطرح شده ریال بوده و طی این سالها اگرچه 200،000به مبلغ 

 سال اعضاء هیات مدیره و بازرسان در کلبه نحوی که کل دریافتی تمامی ضای هیات مدیره مواجه بوده است اع

 ریال بوده است. 147،200،000مبلغ  98

با توجه به درخواست های مکرر و سؤاالت زیاد متقاضیان جهت خرید سهام و عضویت در شرکت تعاونی توسعه -4

 رسانی عمومیو عمران به اطالع می رساند به محض فراهم شدن شرایط پذیره نویسی و فروش سهام موضوع اطالع 

 می گردد.

 

 

 گلپایگان شهرستانی وعمران توسعه تعاونی شرکت مدیره هیات
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