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 اطالعاتگزیده

 
 تجدید ارائه شده                                   

  31/6/1397  31/6/1396  31/6/1395 

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
 25.103        281.241  257.933  درآمد خالص
 582                   18.944  13.639  سود عملیاتی

 666-  2.190  10.065  درآمدهای غیرعملیاتی

 .............  .............  .............  پس از کسر مالیات – سود خالص

 18.066  2.933  -----  تعدیالت سنواتی

 7.744  285  777  های عملیاتیوه نقد حاصل از فعالیتوج

       ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:
 872.234  125.822  94.856  جمع داراییها

 170.873  219.753  191.067  هاجمع بدهی

 100.000  100.000  100.000  ثبت شده سرمایه

 83.639-  93.931-  96.211-  ن سهامجمع حقوق صاحبا

برررازده  ج( نرررر 
 )درصد(:

        

 .............  .............  .............  1نرخ بازده داراییها

 .............  .............  .............  )ارزش ویژه( 2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

د( اطالعات مربوط به هر 
 سهم:

       

 100  100  100  اد سهام در زمان برگزاری مجمعتعد

 .............  .............  .............  ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 .............  .............  .............  *ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش

 .............  .............  .............  *ریال –سود واقعی هر سهم 

 .............  -  -  ریال –سود نقدی هر سهم 

 .............  .............  .............  ریال – 3در تاریخ تایید گزارشآخرین قیمت هر سهم 

 .............  .............  .............  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 .............  .............  .............   مرتبه – 4سهمهر واقعی نسبت قیمت به درآمد 
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        ( سایر اطالعات :ه
 14  15  16  )پایان سال( نفر –تعداد کارکنان 

 

 هیئت مدیرهپیام 
 سهامداران محترم ،

سترمایه گتراری   مجمتع عمتومی عتتادی ستتالیانه شترکت       بیستت و یممتین  سالم و احترام بدینوسیله برگزاری با            

خصوصاً حاضرین در جلسته  )سهامی عام( را به عموم صاحبان محترم سهام در سراسر میهن اسالمی ایران  کشاورزی ایران
اساسنامه جدید )مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار( ، نتیجه عملمترد و   37تبریك عرض مینمائیم و در اجرای مفاد ماده 

سهامی عام( در طول سال مالی مورد گزارش را بشرح زیر به استحضتار  ) اورزی ایرانفعالیتهای شترکت سرمایه گراری کش
 رساند :می

 

 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه

 تاریخچــه -1-1

در اداره ثبت شرکتها و  138101به شماره  1376بهمن25شرکت سرمایه گراری کشاورزی ایران)سهامی عام( در تاریخ        
 ران به ثبت رسید. مؤسسات غیرتجاری ته

پنجم توسعه جمهوری برنامه قانون  99ماده  "ب"شرکت سرمایه گراری کشاورزی ایران )سهامی عام( براساس بند  
ریخ مرکور به ثبت رسیده و از تا 11160زمان بورس و اوراق بهادار  تحت شماره نزد سا 19/4/92می ایران در تاریخ اسال

ها و دستورالعمل های شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و ئین نامه مشمول کلیه مقررات و آ
درج گردیده است ولی تا تاریخ تهیه این گزارش  "کورزی "نام آن در شرکت فرابورس ایران با نماد  3/8/94در تاریخ 

 انجام نشده است . نماد معامالتی آن باز نشده است و هیچگونه معامالت سهام در بازار اوراق بهادار
  تخ فلسطین شمالی  تهیات مدیره آدرس محل قانونی شرکت تهران  1394فروردین ماه  25مطابق صورتجلسه مورخ 

تغییر یافته است و شماره  1415743433به کد پستی  518پالک  تنبش کوچه فرزام  -پایین تر از چهار راه زرتشت
 می باشد. 10101811903ن و شناسه ملی آ 411131634119اقتصادی شرکت 
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 فعالیت ها -1-2

 استاسنامه به شرح ذیل میباشد:   2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 الف(موضوع اصلی:

سرمایه گراری یا مشارکت مدنی و حقوقی در امر ایجاد، خرید، توسعه و تممیل، نوسازی، بازسازی و اداره و بهره  -1

در رشته های و واحدهای تولیدی، زمین و ابنیه، ماشین آالت و تجهیزات و ادوات   برداری و اجاره انواع کارخانجات

، تأسیسات نگهداری دام و طیور و کشاورزی و آبیاری، زراعت و باغبانی، صنایع تبدیلی و تکمیلی غذائی

 شیالت و نیز فروش و واگراری موارد یاد شده دراین بند.

 ب( موضوع فرعی:  

اراضی جهت واگراری و انجام امور مربوط به  یا مشارکت در طرح های احیاء و آماده سازسرمایه گراری ی -1
 تمنولوژی و بیو تمنولوژی و کلیه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی.

واردات، صادرات، تامین، تهیه و توزیع کلیه نهاده های کشاورزی، دامی و شیالت اعم از برر،کود،سموم دفع آفات و  -2
 آالت و ادوات مورد نیاز امور کشاورزی.ماشین 

مبادرت به کلیه عملیات بازرگانی در زمینه خرید، فروش، عرضه، توزیع، صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و  -3
 صنایع وابسته. 

 سرمایه گراری در سهام و سایر اوراق بهادار.  -4

خش کشاورزی و صنایع وابسته به منظور حضور فعال تر ارائه خدمات مشاوره در امر سرمایه گراری به شرکتهای ب-5
 بخش کشاورزی در بازار سرمایه ای ایران.

اخر تسهیالت مالی و اعتباری از بانك ها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و نیز انتشار و فروش -6
با  نظور گردآوری سرمایه برای بخش کشاورزیاوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار )با اخر مجوز از سازمان بورس( به م

 رعایت ضوابط مربوطه.
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 رمایه و ترکیب سهامدارانس

سهم، به ارزش اسمی هر   132.500.000د  )شامل تعداریال  میلیون 132.5شرکت در بدو تاسیس مبلغ سرمایه 
طی چند مرحله  برای خرید سهام نهایتاًًًپس از کاهش آن به میزان وجوه واریزی  که بودشده  بینی پیشریال( 1000 سهم 

ریال( در  1000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  100.000.000)شامل تعداد ریال  میلیون 100.000به مبلغ به شرح زیر 
 . ه استافزایش یافت 31/06/1380پایان سال مالی منتهی به 

 
 تغییرات سرمایه شرکت

افزایش کاهش/ تاریخ 

 سرمایه

ایش افز کاهش/ درصد

 سرمایه

 1همحل افزایش سرمای سرمایه جدید )میلیون ریال(

  46.375 کاهش 65٪ 09/08/1378

 مطالبات سهام داران 75.000 افزایش 62٪ 15/9/1378

 مطالبات سهام داران 91.000 افزایش 21٪ 26/4/1379

 مطالبات سهام داران 100.000 10٪ 18/4/1380
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 و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر است: 31/06/1397در پایان سال مالی منتهی به شرکت سهامداران ترکیب همچنین 

 و  تاریخ تایید گزارش 31/6/97بیست سهامدار عمده شرکت در 

 ردیف
 نام سهامدار

 تایید گزارشتاریخ  31/06/1397

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام 

 74/7 7.738.748 74/7 7.738.748 رانیا یبانك کشاورز 1

 92/6 6.919.956 92/6 6.919.956 رانیا یو کشاورز ییروستا یهایتعاون یمرکز هیاتحاد 2

 57/4 4.566.110 57/4 4.566.110 مرکز( 147) یو کشاورز ییروستا یتعاون یها هیاتحاد ریسا 3

 ./63 634.101 63/0 634.101 پارس یکشت و صنعت و دامپرور یشرکت مل 4

 ./27 269.149 27/0 269.149 استان تهران یو کشاورز یفلز عیصنا یتعاون شرکت 5
 ./27 269.149 27/0 269.149 رانیدامداران ا یکشاورز یتعاون یشرکت ها هیاتحاد 6
 ./26 256.458 26/0 256.458 چابهار یو صنعت یسازمان منطقه آزاد تجار 7
 ./19 193.002 19/0 193.002 رانیا یتوسعه صنعت یگرار هیشرکت سرما 8
 ./15 146.551 15/0 146.551 ریچند منظوره مازند کا یشرکت تعاون 9

 ./13 129.270 13/0 129.270 یروغن یو کشت دانه ها دیشرکت تول 10
 ./13 129.270 13/0 129.270 رانیصندوق پنبه ا 11
 52/6 6.519.268 52/6 6.519.268 سهامدار( 2409) یتعاون یو شرکت ها یسهامداران حقوق ریسا 12
 23/72 72.228.968 23/72 72.228.968 سهامدار( 191.797) یقیسهامداران حق ریسا 13

 100 100.000.000 100 100.000.000 جمع 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام
 کشاورزی در گروه 03/08/1394سیده و در تاریخ به ثبت ر در بورس اوراق بهادار تهران 19/4/1392شرکت در تاریخ 

 .میگیردمورد معامله قرار   بصورت توافقیدرج شده و سهام آن  در شرکت فرابورس ایران کورزیبا نماد 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
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 قانون کار و تامین اجتماعی

 ارزش افزودهعوارض بر و  قانون مالیاتهای مستقیم

 قانون تجارتاصالحیه 

 روری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاریم

ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح ارائه گزارش عملمرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه -
 برای: 1دالیل تغییرات عمده

 31/06/1396          31/06/1397                                                       اقالم صورت سود و زیان شامل: (1

 281.241           257.932             درآمدهای اصلی به تفمیك –الف( فروش )به تفمیك داخلی و صادراتی( 
      - 262.296         - 244.292                                                     ب( بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 -24.860            -15.383                                                                           های عملیاتیج( هزینه
 -10.652            -10.655                                                                                های مالید( هزینه

 2.190               10.066                                                                                   ( سایر درآمدهاه
 -10.292             -2.280                                                                     قبل از مالیات )زیان( و( سود

 -10.292             -2.280                                                                              خالص)زیان( ز( سود 

               31/06/6139          31/06/7139                                      آمار فروش )به تفمیك محصوالت عمده(

                 0          735.000               جو

  38.150.050         31.639.150                                                                               کود اوره

 15.000 0 کود سوپر فسفات

       434.990               564.960                                                                              کود فسفاته

 37.700          0                         شیرخشك

 315.181                0                            خامه

 0                     360                                                                                          زعفران

 0                   220.570عدس                                                                                       

 0                     7.072سموسترین آهن                                                                            
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 0      103.814                      ذرت دامی

 0       663  برر ذرت

 0      20 برر سورگوم

  

 

 31/06/6139           31/06/7139                                                             )کیلوگرم(  آمار خرید عمده (2

 0                       735.000                                                             جو                        

 38.150.050 31.639.150               کود اوره                                                              

  15.000                   0                                                                       کود سوپر فسفات

                 449.990                  564.960                   کود فسفاته                                                        

 37.700     0              شیر خشك

 315.181                   0             خامه

 0                         360                                           زعفران

 0                   220.570عدس                                                                                       

 0                     7.072                                           سموسترین آهن                                 

 0      103.814                      ذرت دامی

 0       663  برر ذرت

  0       20 برر سورگوم

 31/06/6139          31/06/7139                                                      ها شامل:گراریتغییرات در سرمایه (3

              36.278             32.519                                                                 های ثابتالف( تغییرات دارایی
 0                      0                   ها گراری در سهام سایر شرکتب( تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه

  31/06/6139          31/06/7139                    های تامین مالی شامل:تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست
         93.931-             96.211                                                   الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام

            219.753                 191.067                                                        ا         هب( تغییرات در بدهی
  31/06/1396        31/06/1397                                                     تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل:

 تغییرات الف( منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و 
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 آنها در مقایسه با سال قبل
 285                 -----                              های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبلب( وضعیت جریان

 31/06/3961          31/06/7139                                                                   های مالی شامل:نسبت (4

 29/361           49/336                                     1هاهای فعالیت شامل دوره گردش موجودیالف( نسبت
 72.6                 58/5                                                                2و دوره گردش مطالبات تجاری

 /39                   /30                                                 3جاری های نقدینگی شامل نسبتب( نسبت
                               75/1                 01/2                                                                                 4نسبت بدهی ج(
 

 

 

 الت با اشخاص وابستهمعاماطالعات مربوط به 

 معامالت با اشخاص وابسته صرفا به جهت برخورداری از فعالیتهای مشترک میباشد

 

 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت

فروش در شرکت بصورت نقدی انجام میشود و وجود پیش فروش در حسابها صرفا به یك عمل حسابداری 
 ) کود شیمیائی( از مبادی حمل میباشدبوده و ناشی از تاخیر در دریافت گزارشات حمل بار 

 شرکت در سال مالی مورد گزارش: دعاوی حقوقیمرور کلی بر وضعیت و   -

با عنایت به تأکید و تصمیم هیأت مدیره شرکت سرمایه گراری کشاورزی ایران )سهامی عام( و همچنین درخواستت و  -1

کلیه حستابهای شرکت های تابعه از جمله شرکت تراکتور  نظر سهتامداران محتترم این شرکت مبنی بر حستابرسی دقیق
سازی جیرفت )سهامی خاص(، هیأت مدیره این شرکت با انتخاب موسسه حسابرسی امین محاسب پارس، کلیۀ حساب های 

تحت عملیات حسابرسی قرار گرفت و با احراز تخلفات   89و  88،  87شرکت تراکتور سازی جیرفت در خالل سالهای    
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ت گرفته در حسابهای شرکت مرکور، جهت یمی از پرونده های مطروحه )پرونده علیه مدیر عامل سابق شرکت سرمایه صور
گراری کشاورزی ایران( موضوع از طریق اقامه دعوی در محاکم قضائی از طرف هیأت مدیره شرکت سرمایه گراری 

ی دو مجتمع قضائی شهید قدوسی تهران، مورد دادگاه کیفر 1027کشاورزی ایران بطور جدی پیگیری شد و در شعبه 
لرا در راستای انجام مراحل قانونی پرونده، دادگاه موضوع شمایت را به کارشناس مربوطه ارجاع نموده  .رسیدگی قرار گرفت

و بنابر اعالم نظریه کارشناس محترم دادگستری صحت ادعای مؤسسه حسابرسی امین محاسب پارس در خصوص تخلفات 
متعاقباً به منظور اتخاذ تصمیم و صدور رأی صورت گرفته محرز و مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته و 

مربوطه به استحضار مقام محترم قضائی رسیده است. معهرا متهم پس از صدور رأی دادگاه و محمومیت وی به رأی 
 اعتراض نموده و پرونده جهت بررسی بیشتر به هیئت سه نفره کارشناسی دادگستری ارجاع گردیده است.

مدیریت و وکیل محترم شرکت قرار مجرمیت و کیفر خواست علیه متهم پرونده بوسیله پس از سه سال تالش بی وقفه 
تهران صادر و پرونده برای تعیین مجازات و خسارات وارده به  6بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 

رأی محمومیت  05/07/1396یخ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران ارسال شد و در تار 1027شعبه 
ایشان به نفع این شرکت صادر گردیده است، لیمن به دلیل اینمه در رأی صادره خسارات وارده به این شرکت بطور کامل 

و همچنین متهم پرونده نیز به رای دادگاه لحاظ نگردیده است شرکت نیز به رأی صادره به همین دلیل اعتراض نموده 
جهت رسیدگی به اعتراض  دی ماه سال جاریار از هزینه دادرسی را مطرح نموده که نهایتاً در طی اعتراض و درخواست اعس

و منتظر تعیین شعبه و تعیین وقت رسیدگی در مرجع تجدید نظر  دید نظر استان تهران ارسال می گردپرونده به دادگاه تجد
 هستیم. تصمیمبرای اخر آخرین 

سهم جعلی از سهام شرکت در زمان مدیریت اسبق آقای محمد حسین صدیقی که  در خصوص واگراری تعداد چهار برگ-2

بدون دریافت هرگونه وجه سهام و بدون تامین محل واگراری سهم صورت گرفته بود و منجر به طرح دعوی حقوقی 
و هیات مدیره  1390دارندگان این سهام علیه شرکت دائر بر اخر دستور موقت مبنی بر توقف ثبت صورتجلسات مجمع سال 

موضوع تغییر مدیر عامل بود و همچنین اخر خسارت ناشی از طرح دعوی مطروحه که  انجام این عمل  26/01/91مورخ 
موجب بروز خسارات جبران ناپریری در طی مدت توقف ثبت صورتجلسات موصوف به شرکت گردیده است و طی اظهارنامه 

ت استرداد آنها به شرکت شده و همچنین مترکر گردیده که کلیه وجوه رسمی مراتب بطالن سهام موصوف اعالم و درخواس
دریافتی را مسترد نمایند و با توجه به عدم ترتیب اثر دارندگان سهام فوق الرکر اقدام قضایی جهت ابطال سهام و استرداد 

 حال پیگیری می باشد.وجوه دریافت شده توسط آنها در 

میلیارد ریال تسهیالت دریافتی از  25در قبال مبلغ  1385اختمان حجاب در سال س:  فروش و مزایده ساختمان حجاب -3

بانك کشاورزی شعبه بلوار کشاورز در رهن آن شعبه قرار می گیرد و با توجه به عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیالت 
ساختمان موصوف به مبلغ کارشناسی اقدام به برگزاری مزایده  1394دریافتی، بانك از طریق اداره اجرای ثبت در بهمن ماه 

میلیارد ریال می نماید و نظر به عدم شرکت شخص ثالثی در مزایده مرکور خود بانك کشاورزی بعنوان تنها برنده  93حدود 
 مزایده شناخته شده و با مساعدت اداره اجرای ثبت نسبت به نقل و انتقال ساختمان به نام بانك کشاورزی اقدام می نماید.
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توجه است که اصل و سود و جرایم تسهیالت دریافتی شرکت سرمایه گراری کشاورزی از بانك کشاورزی و هزینه  شایان
میلیارد می باشد و این شرکت همچنین بابت تضمین و پرداخت اقساط  72ای اجرای ثبت )نیم عشر( رقمی بالغ بر مبلغ ه

 45)اصل و سود و جرایم مربوطه( رقمی بالغ بر مبلغ  تسهیالت دریافتی شرکت تراکتورسازی جیرفت از بانك کشاورزی
میلیارد  120میلیارد ریال به بانك بدهمار می باشد با این اوصاف ساختمان شماره یك شرکت عمالً در ازای رقمی بالغ بر 

د و ریال بدهی شرکت سرمایه گراری کشاورزی و شرکت تراکتورسازی جیرفت به بانك کشاورزی در ید اختیار بانك بو
میلیارد( و از  93مالمیت این شرکت از دست رفته بود که می توان چنین اظهارنظر نمود که با توجه به رقم کارشناسی بانك )

 میلیارد ریالی این شرکت بایستی جهت تسویه با بانك مابه التفاوت این دو رقم را نیز پرداخت نماید. 120طرفی بدهی 
در رهن دانشگاه علوم پزشمی تهران قرار گرفته بود و به جهت  1394حجاب از سال  قابل ذکر است که ساختمان خیابان   

میلیارد ریال به دانشگاه پرداخت نماید. با توجه به عدم وجود  750/28تخلیه آن این شرکت می بایست رقمی معادل 
ر مجوز از ایشان مدیریت شرکت نقدینگی در شرکت و ناتوانی در بازپرداخت مبالغ مرکور پس از طرح در هیأت مدیره و اخ

با پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانك کشاورزی و دانشگاه موفق شد مسئولین بانك کشاورزی را مجاب نماید 
میلیارد ریال( و مابقی طلب خود را با تنفیر اجازه فروش ساختمان خیابان حجاب 20تا تمام جرایم مربوطه را بخشیده )حدود 

ا اشخاص ثالث غیر از بانك دریافت نماید و مبالغ حاصل از فروش ساختمان را به منظور تسویه کلیه بدهی های به شخص ی
 ذکر شده به بانك کشاورزی مسترد نماید.

لرا بر این اساس بعد از دریافت مجوزهای الزم جهت فروش ساختمان از بانك کشاورزی مدیریت شرکت نهایتاً با     
تا زایده عمومی، دانشگاه علوم پزشمی تهران برنده مزایده مرکور گردید که بعلت برخی مشمالت برگزاری و انجام م

لحظه تهیه این گزارش نتیجه مورد دلخواه حاصل نشده ولی شرکت با توجه به آثار مطلوب آن بشرح ذیل همچنان 
 پیگیر انجام موضوع میباشد

ط به تسهیالت دریافتی توسط این شرکت و شرکت تراکتور میلیارد ریال از جرایم مربو 20بخشش رقمی بالغ بر  .1
 سازی جیرفت 

 میلیارد ریال  130کاهش زیان انباشته شرکت بالغ بر  .2

 میلیارد ریالی شرکت بابت رهن ساختمان به مستاجر)دانشگاه علوم پزشمی تهران(. 7/28تسویه بدهی  .3

 یالت دریافتیتعیین تملیف اسناد پرداختنی شرکت به بانك کشاورزی بابت تسه .4

رفع سوء اثر از چمهای پرداختی به بانك کشاورزی و درنتیجه رفع مشمل شرکت برای افتتاح و استفاده از  .5
 حسابهای بانمی بنام شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز

 طریقاز  1386در سال  را شرکت واقع در خیابان فلسطین 2ساختمان شماره شرکت سرمایه گراری کشاورزی ایران  -4

-یك واحد اداری 10/04/1388میلیارد ریال خریداری نمود و در تاریخ  36قیمت حدوداً به مزایده وزارت جهاد کشاورزی 
و متعاقب  میلیارد ریال به شرکت سرمایه گراری هزاره سوم )وابسته به بانك ایران زمین(  13تجاری آن را به قیمت بالغ بر 

میلیار  2متر مربع در طبقه هممف ساختمان فلسطین به قیمت بالغ بر  80ه مساحت ب 24/06/1388آن یك واحد در تاریخ 
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ریال مجدداً به شرکت سرمایه گراری هزاره سوم )وابسته به بانك ایران زمین( فروخته میشود. که بابت عدم نقل و انتقال 

 کل ثمن معامله بعنوان وجه التزام منظور شده است ٪4اسناد مربوط ماهیانه 
و  04/04/1390میلیارد ریالی از بانك پاسارگاد در مورخ  12نشان میدارد ساختمان فلسطین در ازای دریافت تسهیالت  خاطر

و با عنایت به بدون اعالم فروش دو واحد کل ساختمان فوق الرکر به طور کامل در رهن بانك پاسارگاد قرار داده میشود 
بانك از طریق اداره اجرای ثبت، ساختمان فلسطین را به مزایده گراشته و عدم پرداخت و تعیین تملیف  تسهیالت دریافتی 

 ثحضور شرکت کننده ثالو با عنایت به عدم با توجه به عدم مراجعه مسئولین وقت شرکت جهت مراکره با بانك پاسارگاد 

حت مالکیت خود دارد و از قدرالسهم این ساختمان را ت ٪51پاسارگاد بانك به عنوان برنده مزایده شناخته میشود و 

  از قدرالسهم آن در ید مالکیت این شرکت می باشد. ٪49تنها 

متر مربع واقع در طبقه هممف،  30یك باب مغازه به مساحت حدود  06/12/1390مدیرت وقت شرکت مجدداً در تاریخ 
یمی شرکت متعهد میگردد که در میلیارد ریال میفروشد و در مبایعه نامه تنظ 8/7ساختمان فلسطین را به قیمت بالغ بر 

صورت قصور در انجام تعهدات  قانونی از جمله نقل و انتقال مغازه مرکور روزانه مبلغ سه میلیون ریال خسارت به خریدار 
متر مربع واقع در طبقه هممف ساختمان  33یك باب مغازه دیگر به مساحت  09/10/1391در تاریخ  ومغازه پرداخت نماید 

و همچنین برگزاری وقت که  مدارکی دال بر اجازه هیات مدیره میلیارد ریال فروخته میشود  6/6مت بالغ بر فلسطین به قی
فروخته شد مشاهده نگردیده است نمته حائز اهمیت در رابطه با فروش دو باب مغازه  هایمزایده و انجام کارشناسی واحد

که با علم به این موضوع  ون بودن کل ساختمان فلسطین علی رغم در رهمدیریت وقت شرکت فوق االشاره این است که 
انتقال سند بدون فك رهن و تسویه تسهیالت دریافتی مقدور نمیباشد پرداخت روزانه مبلغ سه میلیون ریال بابت  خسارت 

 عدم انتقال سند در وجه خریدار را متعهد شده است 
شرکت را اخر نموده و ح شمایت در دادگاه حمم محمومیت این با طر 1395قابل ذکر است یمی از خریداران مغازه در سال 

میلیارد ریال  5/4توسط دادگاه شرکت ملزم شده عالوه بر فك رهن و نقل و انتقال مغازه موصوف مبلغ بالغ بر  در رای صادر
 خسارت به خریدار بپردازد.

تمان به شخصی بنام آقای فریبرز اقدام به فروش کل ساخ 15/5/1392مدیریت وقت در مورخ  شایان ذکر است که -5
محمدی نموده با این شرط که نامبرده اقدام به پرداخت  کلیه تسهیالت دریافتی شرکت از بانمهای پاسارگاد و 

عدم ایفای تعهدات نامبرده و با توجه به کشاورزی و آزاد نمودن اسناد در رهن بانمهای موصوف را انجام دهد 
و  رای محمومیت وی موضوع از طریق محاکم قضایی به داوری ارجاع  ،معاملهاستنماف از پرداخت تمامی ثمن 

ز طریق شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی تهران ابالغ گردید و با توجه به گرشت زمان و اصادره 
ست از طریق دفتر خدمات المترونیك قضایی درخوا ،رای صادره و قطعیت قانونی و عدم اعتراض در موعد مقرر 

 صدور  منجر بهعمل آمده که پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی ارجاع و به صدور اجرائیه 
محمومیت جهت پرداخت کلیه مواردی که الزمه آزاد کردن اسناد  -1 علیه آقای فریبرز محمدی دائر براجرائیه 

م سود متعلقه و خسارت ناشی از تاخیر( و آزاد است.)اصل وا 15/5/92مبایعه نامه  3ماده  3و2رهن موضوع بند 
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ریال وجه التزام به  000/000/500/4پرداخت مبلغ  -2کردن اسناد مزبور نزد بانك های پاسارگاد و کشاورزی .
 -4ریال خسارت ناشی از هزینه های داوری. 500/507/756/1پرداخت مبلغ  -3لحاظ عدم اجرای تعهدات. 

 پرداخت حق الوکاله. 
تشمیل و  970005احمام شعبه اول به کالسه الغ اجرائیه و گرشت مدت قانونی پرونده اجرایی در اجرای با اب

تقاضای اعالم به بانك مرکزی جهت توقیف حسابهای بانمی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور جهت شناسایی 
مل آمد که یك دستگاه سواری و توقیف امالک وی و پلیس راهور ناجا جهت نوقیف خودروهای محموم علیه به ع

بنز و یك دستگاه پژو به نام محموم علیه به صورت سندی توقیف ولیمن موجودی حساب و یا پالک ثبتی به نام 
  وی شناسایی نمردید.

و  1393مختومه و برگه تشخیص جهت عملمرد سال مالی  1392پرونده های مالیاتی عملمرد شرکت تا پایان سال  -6

اجرای قرار رسیدگی صادر گردیده است و برگ قطعی مالیات عملمرد سال کت به آن اعتراض نموده صادر که شر1394

 در حال رسیدگی است. 96است . ضمناً در خصوص عملکرد مالیاتی سال دریافت شده  1395

 نظام راهبری شرکت

 هیئت مدیره شامل: مربوط به ساختار اطالعات  -1

 هیئت مدیرهجدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء 

 خانوادگینام و نام

)نماینده شخصیت 

 حقوقی(

 سمت
تحصیالت/مدارک 

 ایحرفه
 های سوابق کاریزمینه

تاریخ عضویت 

 در هیئت مدیره

میزان مالکیت 

در سهام 

 شرکت

عضویت همزمان در 

هیئت مدیره سایر 

 هاشرکت

عضویت قبلی در 

هیئت مدیره سایر 

سال  5ها در شرکت

 اخیر

رئیس هیات  جلیل اسکندری

 مدیره

قام اتحادیه قائم م لیسانس

مرکزی تعاونی های 

 تایی و کشاورزیروس

28/01/97 91/6   

رحمت اله 

 قاسمی

نایب رئیس 

 هیات مدیره

مدیرعامل کشت و  فوق لیسانس

 صنعت حامی

شرکت  /00047 28/01/97

تراکتورسازی 

 جیرفت

کشت و صنعت 

 حامی

عضو هیات  محمد مصباح

 مدیره

دیرعامل اتحادیه م لیسانس

 تبریز

 اتحادیه تبریز خوش طعم میبد /003 28/01/97
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عضو هیات  پیام قنبری

 مدیره

مدیرعامل اتحادیه  لیسانس

 کرمانشاه

 استان کرمانشاه خوش طعم میبد /037 28/01/97

عضو هیات  رضا لیاقت ورز

 مدیره

مدیر روابط عمومی  لیسانس

 بانك کشاورزی

28/01/97 7/7   

 

 در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات  اطالعات -2

 ریال حق حضور در جلسه به آنان پرداخت شده است 285.000.000جلسه برگزار نموده و جمعا  14در سال مالی جاری هیات مدیره 

 اطالعات در باره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شامل : -3

 ایا و پاداش مدیرعامل و  اعضاء هیئت مدیرهجدول حقوق، مز    

 اعضاء هیئت مدیره فعلی:
 نام و نام خانوادگی

 1396سال  1397سال

 حقوق و مزایا:
و غیر  نقدی

 نقدی

 
جمع حقوق و 

 مزایا و پاداش
 

حقوق و مزایا 

)نقدی و 

 غیرنقدی(

جمع حقوق 

و مزایا و 

 پاداش

 ون ریالمیلی میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

 0 0 0 0 جلیل اسمندریآقای 

 0 0 0  رحمت اله قاسمیآقای 

 0 0 0  آقای محمد مصباح

 0 0 0  پیام قنبریاقای 

 0 0 0  آقای رضا لیاقت ورز

     آقای سعید خزائیان

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 )سهامی عام( شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

 

 
 )سهامی عام( سرمایه گذاری کشاورزی ایران شرکت

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 1397 شهریور 31برای سال مالی منتهی به 

 

16 

 

 

 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل:.  5

 مل و مدیران اجرایی شرکت  )غیر عضو هیئت مدیره(جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعا      

تحصیالت/مدارک  سمت خانوادگینام و نام

 ایحرفه

سابقه اجرایی 

 در شرکت

سوابق مهم 

 اجرایی

میزان مالکیت در 

 سهام شرکت

  -فوق لیسانس مدیرعامل آقای سعید خزائیان
 مدیریت دولتی

 0 سال 30 ماه 17

آقای محمود قاسمی 
 جالل

م قائم مقا
 مدیرعامل

 0 سال 30 ماه 17 اقتصاد -فوق لیسانس

 0 29 ماه 3 لیسانس مدیر مالی حمید راسخی

مدیریت -فوق لیسانس مدیر بازرگانی سید نیما نقشنبدی
 اجرائی

 0 سال 5 ماه 15

مدیر سهام و  مرتضی احمدی
 امور اداری

 سهم 17 سال 5 سال 15 کشاورزی-لیسانس 

 مدیر بازرگانی محمد ملمیان
 خارجی 

 0 سال  30 ماه 10 مدیریت بازرگانی 

 

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل: -4

 : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با انتخاب در مجمع عمومی سالیانهالف( نام حسابرس و فرایند انتخاب آن
 ریال  235.000.000: الزحمهو فرآیند تعیین حق یالزحمه و هزینه حسابرسب( حق

 : موسسه حسابرسی کوشا منشالبدلنام بازرس علی( و
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 منابع انسانی:

 ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیالت، سوابق کاری و حوزۀ فعالیت    

 تحصیالت:                         سوابق کاری )داخل شرکت(                    حوزه فعالیت  

 نفر 1دکترا           

 نفر 4             حوزه مدیریت     نفر                     1       سال    15            نفر      3لیسانس   فوق

 نفر 3حوزه مالی                                           نفر 1سال   14تا  10           نفر       8لیسانس        

 نفر 6حوزه اداری و سهام                                نفر 2سال      9تا   5          نفر        1دیپلم           

 نفر 3حوزه بازرگانی                                      نفر 11    سال   4زیر                  نفر 3زیر دیپلم      

 نفر 16                                                      نفر  15                   نفر               16جمع           

 

 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

مربوط به سایر الزامات قانونی و مقرراتی اعالم شده توسط الف( اقدامات انجام شده در خصوص رفع تمالیف 
 حسابرس و بازرس قانونی شرکت 

) از جمله کاهش استفاده بهینه از دارائیها جهت رفع مشمالت بمنظور : تمالیف مجمع عمومی 2در مورد بند  -1
زیان انباشته، تسویه تسهیالت دریافتی از بانك کشاورزی  و تعیین تملیف اسناد پرداختنی به بانك کشاورزی  و ...       

که به علت برخی  نمودهشرکت با اخر مجوزهای الزم اقدام به برگزاری مزایده فروش ساختمان حجاب ......( 
ولی شرکت با توجه به آثار مطلوب آن حاصل نشده  مورد دلخواه اشماالت قانونی تا لحظه تهیه این گزارش نتیجه

 همچنان پیگیر انجام موضوع میباشد
کشاورزی و بانك  -گزارش حسابرس معرفی صاحبان امضا مجاز به بانمهای ملت 10-6در مورد بند  -2

 و در بانمهای موصوف شرکت ......ایران زمین انجام شده اس 
گزارش حسابرس : اسناد امالک )آپارتمان های ( واقع در یزد به نام خریداران آن انتقال  11در مورد بند -3

 داده شده است.

 ( رعایت شده است.2اساسنامه شرکت )تبصره  27ج گزارش حسابرس مفاد ماده  15در مورد بند  -4
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 ودم سیپیشنهاد هیئت مدیره برای تقس

 با توجه به زیان سال جاری و انباشته اممان تقسیم سود وجود ندارد

 

 های آینده  شرکتبرنامه

 بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی -
 باز کردن نماد معامالتی شرکت در فرابورسارتباط بیشتر و مستمر با سهامداران و  -

ورزی از قبیل بذر ، کود، سم و خوراک دام و طیور و محصوالت باغی که در این راه اندازی شبکه توزیع نهاده های کشا -

 راستا اقدامات مؤثری صورت پذیرفته است.

 بررسی جامع و کامل کلیه حسابهای شرکتهای تابعه و مادر و ادامه روند اصالح و شفاف سازی حساب ها. -

 پیگیری وصول کلیه مطالبات معوق.  -

گوشت و خریدنظیر مشارکت در خرید و فروش ذرت دامی و انعقاد قرارداد مشارکت  اریفعالیت های زود بازده تج -

 خرید و فروش زعفران .

 فعالیت های سرمایه گذاری سودآور کوتاه مدت و بلند مدت. -

 صادرات محصوالت تولیدی و خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی به کشورهای هدف شامل: -

 و صنایع وابسته به بخش کشاورزی.صادرات ماشین آالت و ادوات      

 صادرات محصوالت تولیدی ، باغی و زراعی.     

 صادرات تولیدات دامی و شیالت.     

 شامل: واردات نهاده ها و مواد اولیه و سایر کاالهای مورد نیاز بخش کشاورزی -

 واردات نهاده های زراعی )بذر، کود ، سم(.

 طیور.واردات نهاده های دامی و خوراک دام و 

 واردات مواد اولیه صنایع تبدیلی و جنبی کشاورزی.

 واردات ماشین آالت و ادوات مورد نیاز جهت تکثیر و تولید.

 واردات مواد غذایی و پروتئینی مورد نیاز.
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 اطالعات تماس با شرکت

 نتی شرکتاطالعات مربوط به آدرس پستی، شماره تلفن، شماره فمس، آدرس پست المترونیمی و سایت اینتر -

و  21شماره   تلفن    518تهران، خیابان فلسطین شمالی، پائین تر از چهارراه زرتشت، نبش کوچه فرزام ، پالک 
 021 - 88952966و  68فمس  021- 88995820

   E-mail-info @iranagroinvest. Comایمیل شرکت:      

 www. iranagroinvest. Comسایت شرکت:     

 : اسخگویی به سواالت سهامدارانب( اشخاص مسئول پ -

 آقای مرتضی احمدی

 خانم مینا قاسمی

 


