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محل ثبت: اداره ثبت شرکت های استان هرمزگان- شهرستان بندرلنگه- شهر کیش

شماره ثبت: 14317

شناسه ملی: 14010044868

نام و نام خانوادگی: رحمان سادات نجفی
سمت: رئیس هیئت مدیره

شماره شناسنامه: 104
کد ملی: 4609371367

نام پدر: عباس
میزان تحصیالت: دیپلم ریاضی فیزیک

نام و نام خانوادگی: علی صدوق
سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

شماره شناسنامه: 2489
کد ملی: 1284932052

نام پدر: عباس
میزان تحصیالت: دیپلم تجربی

نام و نام خانوادگی: وحید صباغیان
سمت: عضو هیئت مدیره
شماره شناسنامه: 712
کد ملی: 0452329531

نام پدر: هاشم
میزان تحصیالت: لیسانس مهندسی متالوژی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا مشیری
سمت: عضو هیئت مدیره

شماره شناسنامه: 3382
کد ملی: 0056485301

نام پدر: داود
میزان تحصیالت: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

نام و نام خانوادگی: احمد کتابفروش
سمت: مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شماره شناسنامه: 78
کد ملی: 1375617966

نام پدر: اسداله
میزان تحصیالت: لیسانس حسابداری

نام و نام خانوادگی: غالمرضا جهانشاهی
سمت: عضو هیئت مدیره

شماره شناسنامه: 4061
کد ملی: 2218126168

نام پدر: محرمعلی
میزان تحصیالت: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

نام و نام خانوادگی: نصراله حاتمی
سمت: عضو هیئت مدیره

شماره شناسنامه: 06
کد ملی: 4939812995

نام پدر: عباس
میزان تحصیالت: لیسانس مدیریت
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مشــخصات سهامداران
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4 
 

 درصد مالکیت  تعداد سهام  نوع شخصیت حقوقی  نام و نام خانوادگی ردیف 
000،100،2 حقیقی  علی صدوق 1  1.29 %  
000،050،1 حقیقی  بهاره آستانه 2  0.65  %  
% 3.02 4,900,000 حقیقی  احمد کتابفروش 3  
% 0.40 650,000 حقیقی  وحید صباغیان  4  
000،050،1 حقیقی  مصطفی ابراهیمی 5  0.65  %  
000،050،1 حقیقی  محسن قریب 6  0.65  %  
000،100،2 حقیقی  غالمرضا جهانشاهی  7  1.29 %  
000،100،2 حقیقی  محمدرضا جهانشاهی  8  1.29 %  
000،100،2 حقیقی  نصراله حاتمی 9  1.29 %  
000،050،1 حقیقی  مسیح اله صفا 10  0.65  %  
000،100،2 حقیقی  مجتبی حقیریان  11  1.29 %  
مشیری محمدرضا  12 000،100،2 حقیقی    1.29 %  
000،050،1 حقیقی  رحمان سادات نجفی 13  0.65  %  
ساریجالو محمد حسین ترابی 14 000،700 حقیقی    0.43 %  
ساریجالو  صنم ترابی 15 000،700 حقیقی    0.43 %  
000،100،2 حقیقی  بهرام گلیجانی مقدم  16  1.29 %  
000،050،1 حقیقی  محمد صادق مبرهن نیاکان 17  0.65  %  
000،050،1 حقیقی  هرمز مبرهن نیاکان  18  0.65  %  
خندابی ناهید قلعه  19 000،700 حقیقی    0.43 %  
000،100،2 حقیقی  نصرت اهلل ضرغام  20  1.29 %  
000،100،2 حقیقی  الهام صفایی پور 21  1.29 %  
000،100،2 حقوقی شرکت آرین سازه آتی کیش  22  1.29 %  
000،100،2 حقوقی شرکت نارگون کیش  23  1.29 %  
000،200،4 حقوقی شرکت بهساز کیش  24  2.59 %  
000،500،3 حقوقی شرکت امداد آسان بربهساز کیش  25  2.16  %  
مهندسی ایتوک ایرانشرکت  26 000،700 حقوقی   0.43 %  
000،100،2 حقوقی شرکت فراز آب  27  1.29 %  
000،100،2 حقوقی شرکت آداک آرنیکا کیش  28  1.29 %  
000،100،2 حقوقی شرکت کند و کاو انرژی پارس کیش 29  1.29 %  
000،400،32 حقوقی شرکت پارمیس نگین ارس 30  97.19 %  
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5 
 

 درصد مالکیت  تعداد سهام  نوع شخصیت حقوقی  نام و نام خانوادگی ردیف 
000،350 حقوقی شرکت فن آوری آتیه نگار کیش  31  .220 %  
%  620. 1,000,000 حقیقی  ناصر مستوفی نیا  32  
000،700 حقیقی  حسن ریوندی  33  0.43 %  
% 12.94 21,000,000 حقیقی  غالمحسین بلندیان  34  
000،525 حقیقی  علی محمد گلستانی فرد 35  .320 %  
000،100،2 حقیقی  امیر رسولیان  36  1.29 %  
000،350 حقیقی  شمسیه میرزایی  37  .220 %  
000،100،2 حقیقی  معصومه بایبوردی 38  1.29 %  
000،100 حقیقی  حسن سیرانی 39  .060  %  
000،050،1 حقیقی  نیکیا حاتمی  40  0.65  %  
000،050،1 حقیقی  ارشیا حاتمی 41  0.65  %  
0004,،000 حقیقی  علی باقری  42  47.2 %  
000،700 حقیقی  حسین شیرازی منش  43  0.43 %  
بصیری سهیال  44 000،700 حقیقی    0.43 %  
000،050،1 حقیقی  بهزاد خانه بیگی  45  0.65  %  
% 0.71 1,150,000 حقیقی  سهیال سهرابی 46  
000،700 حقوقی شرکت دوستداران آینده ساز کیش 47  0.43 %  
000،400،1 حقیقی  منصور حاجی حسینی  48  0.86  %  
000،350 حقیقی  آنیتا ارزانی 49  .220 %  
000،350 حقیقی  آنیسا ارزانی  50  .220 %  
000،350 حقیقی  یوسف ارزانی 51  .220 %  
دیزج اکرم رضازاده 52 000،700 حقیقی    0.43 %  
000،400،1 حقوقی شرکت کند و کاو انرژی پارس 53  0.86  %  
% 0.40 650,000 حقیقی  الدن صباغیان  54  
% 0.40 650,000 حقیقی  لیال صباغیان  55  
% 0.40 650,000 حقیقی  سمانه صباغیان 56  
% 0.40 650,000 حقیقی  سمیه صباغیان 57  
000،850 حقوقی موسسه خیریه همره افق قریب 58  53.0 %  
تقویسید مصطفی  59 %  6.47 10,500,000 حقیقی    
% 0.31 500,000 حقیقی  سید حسین کربالیی  60  
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مشــخصات سهامداران

6 
 

 درصد مالکیت  تعداد سهام  نوع شخصیت حقوقی  نام و نام خانوادگی ردیف 
%  0.62 1,000,000 حقوقی شرکت توسعه سرمایه گذاری آروند 61  
000،000،2 حقیقی  فرید فریدونی  62  .231 %  
000،000،2 حقیقی  ساسان صومی  63  .231 %  
%  0.06 100,000 حقیقی  محمد ثاقب فرد  64  
%  0.06 100,000 حقیقی  مریم قلعه جوی اکبرپور  65  
%  0.06 100,000 حقیقی  سید امیررضا احمدی طباطبایی  66  
% 0.31 500,000 حقیقی  محمد کورانی 67  
%  0.06 100,000 حقیقی  مهدی یار قلعه جوی اکبرپور  68  
%  0.06 100,000 حقیقی  مسعود کاکاوند  69  
صادق فرنیا محمد  70 %  0.06 100,000 حقیقی    
% 0.12 200,000 حقیقی  مهرزاد ولی زاده 71  
%  0.62 1,000,000 حقیقی  رحیم رحیم زاده برنجی 72  
% 0.31 500,000 حقیقی  داریوش عباسزاده صابونی  73  
%  0.62 1,000,000 حقوقی شرکت حمل و نقل مهرگان کیش  74  
%  0.06 100,000 حقیقی  علیرضا یار محمدی 75  
%  0.06 100,000 حقیقی  حسن احمدی  76  
% 0.31 500,000 حقیقی  بهرام فروهی  77  
%  0.06 100,000 حقیقی  احمدرضا حسنی  78  
% 0.18 300,000 حقیقی  فریدون زاهدی  79  
%  0.06 100,000 حقیقی  اسماعیل روستایی قلعه نوئی  80  
زاده شبلوفرناز رحیم  81 % 0.31 500,000 حقیقی    
% 0.20 330,000 حقیقی  رقیه شیرازی فرادنبه  82  
000،000،2 حقیقی  مهدی باقریان  83  .231 %  
% 0.18 300,000 حقیقی  محمد صباغ 84  
000،000،2 حقیقی  محمد عارف نظری 85  .231 %  
% 0.31 500,000 حقیقی  حامد مشیری  86  
% 0.37 600,000 حقیقی  مسعود آستانه 87  
%  0.06 100,000 حقیقی  حمیدرضا صباغ 88  
محمدیمحمد  89 %  0.06 100,000 حقیقی    
% 851. 3,000,000 حقیقی  آریس آذرمگین 90  
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ــرکت فعالیت ش اصلی  موضوعات 

ــرکت فعالیت ش فرعی  موضوعات 

شناسه ملی: 14010044868        شماره ثبت: 14317

الــف( تأســیس، تشــکیل انــواع شــرکتها، مؤسســات و واحدهــای صنعتــی و معدنــی، بازرگانــی، ســاختمانی، انــرژی و مشــتقات نفــت و 

گاز، علمــی، آموزشــی و فرهنگی،گردشــگری و تفریحی،کشــاورزی، حمــل و نقــل هوایــی، زمینــی، دریایــی و ریلــی، خدماتــی، مالــی و 

اعتبــاری، مهندســین مشــاور و پیمانــکاری در زمینــه هــای مختلــف پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم از ارگان هــای مرتبــط.

ب( مشارکت در انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند 1

پ( خرید و بازسازی و نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند1

ت( انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری، بازرگانی، حق العمل کاری و کارگزاری

ث( انجــام کلیــه خدمــات مشــاوره ای در زمینــه تولیــد، ســرمایه گــذاری هــای جدیــد، توســعه، تکمیــل برنامــه ریــزی و بودجــه بنــدی، 

تأمیــن منابــع مالــی، بازاریابــی و طراحــی سیســتمهای مدیریتــی 

ج( قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور

چ( مشارکت در اجرای پروژه های مختلف ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، صنعتی، گردشگری و بهره برداری از آنها.

ح( خرید، فروش، واردات، صادرات و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی.

خ( تأمیــن و راه انــدازی شــرکت هــای دانــش بنیــان و ســرمایه گــذاری و حمایــت از طــرح هــا و پــروژه هــای مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت 

هــا و شــرکت هــای دانــش بنیــان

د( مشارکت در طرح ها و پروژه های انواع شرکتها و مؤسسات و واحدهای موضوع بند 1

ذ( خرید و فروش سهام انواع شرکت ها

ر( صدور، تأئید و قبول و اخذ هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه 

ز( ســرمایه گــذاری در خــارج از کشــور بصــورت مشــارکت یــا مســتقل و خریــد و فــروش ســهام شــرکتهای داخلــی و خارجــی در ایــران 

و خــارج از کشــور 

ژ( اخــذ تســهیالت مالــی و اعتبــاری از بانکهــا، مؤسســات اعتبــاری و غیــر بانکــی و همچنیــن از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دیگــر در 

داخــل و خــارج از کشــور
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نداز شرکت ا چشم 

ماموریت شرکت

شناسه ملی: 14010044868        شماره ثبت: 14317

س( انتشار اوراق مشارکت طبق ضوابط و مقررات ذیربط

ش( خرید و فروش انواع اوراق بهادار برای شرکت 

ص( انجــام کلیــه عملیــات دیگــری کــه بطــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــرای تحقــق اهــداف شــرکت الزم و مفیــد بــوده و یــا در 

جهــت تحقــق اهــداف شــرکت ضــرورت داشــته باشــد.

ض( سرمایه گذاری، طراحی، نقشه برداری، نظارت و مدیریت ساخت اماکن مسکونی، تجاری، اداری، سیاحتی و پیمانکاری ساختمان

ط( ایجاد واحد فروش جهت عملیاتی کردن فروش و بهره برداری از فعالیت های موضوع بند »1«. 

 ظ( برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت جهت بروز کردن اطالعات کارشناسی و مهارتهای حرفه ای و همایشها.

در راســتای ایفــای نقــش موثــر در توســعه اقتصــادی کشــور و بــه ویــژه در چارچــوب اســتفاده از الگــوی مناطــق آزاد بــرای تحقــق 

ــا در نظــر گرفتــن  ــه تــوان بالقــوه خویــش ب ــو کیــش( باتوجــه ب ــوآور ســرزمین ایرانیــان کیــش )کارن توســعه، شــرکت کارافرینــان ن

داشــته های مــادی و معنــوی و بــه ویــژه ســرمایه عظیــم اجتماعــی متاثــر از ترکیــب هیئــت موســس خــود مــی بایســت بــا توجــه بــه 

شــرایط موجــود تــا پایــان ســال 1402:

      به شرکتی اثر بخش در جهت حفظ و بیشینه کردن منافع و حقوق کلیه سرمایه گذاران و سهامداران خود

      تبدیل شرکت به نهادی اثرگذار در عرصه تصمیم سازی و عملیاتی کردن سیاست های توسعه ای منطقه

      هدایت سرمایه ها در جهت توسعه زیرساخت ها و کارافرینی در جزیره کیش و سایر مناطق آزاد و کشور

      اعتماد سازی در بین سهامداران در جهت افزایش سرمایه گذاری از طریق برنامه ریزی دقیق

      متمرکز کردن فعالیت های شرکت در جهت اهداف توسعه ای مناطق آزاد با محوریت منطقه آزاد کیش و بیشینه سازی سود آوری فعالیت

      توســعه ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای موضــوع فعالیــت شــرکت بــا اولویــت کمــک بــه تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام کیــش 

و تعریــف پــروژه هــای دارای توجیــه اقتصــادی و توســعه ای در ســایر مناطــق آزاد

        معرفی و ارتقاء نقاط قوت و همچنین شناخت و از بین بردن نقاط ضعف و مشکالت مربوط از طریق تشکیل هسته ها و هیئت های تخصصی

      هماهنگــی و ارتبــاط میــان ســهامداران و همچنیــن هماهنگــی و تعامــل میــان ســرمایه گــذاران و کارآفرینــان کیــش بــا ســرمایه 

گــذاران و فعالیــن اقتصــادی ســایر مناطــق آزاد در راســتای هــم افزایــی و رونــق بخشــی بــه کســب و کارهــای ســهامداران و انتقــال 

تجربــه رشــد و توســعه کیــش بــه ســایر مناطــق آزاد و ســرزمین اصلــی
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ــه رشــد و       ســوق دادن فعالیــت هــای شــرکت در جهــت ارتقــای اســتاندارد هــای کســب و کار هــای ســهامداران و انتقــال تجرب

ــه ســایر مناطــق آزاد و ســرزمین اصلــی. توســعه کیــش ب

     ســوق دادن فعالیــت هــای شــرکت در جهــت ارتقــای اســتاندارهای کســب وکار در ســطح اســتانداردهای بیــن المللــی و بــا رعایــت 

ضوابــط، مقــررات و آئیــن نامــه هــای ملــی و منطقــه ای.

     تعامــل ســازنده و اثرگــذار بــا دبیرخانــه شــورای عالــی و ســازمان هــای مناطــق آزاد کشــور و شــرکت هــا و موسســات وابســته بــه 

آنهــا در جهــت هدایــت ســرمایه هــای مــادی و معنــوی بــه ســمت اهــداف توســعه ای مناطــق

ــره کیــش و ســایر مناطــق آزاد در جهــت ســوق دادن  ــا مراکــز آموزشــی و دانشــگاه هــای مســتقر در جزی      تعامــل و همــکاری ب

رشــته هــای تحصیلــی بــا نیازهــای بخــش خصوصــی و کمــک بــه ایجــاد اشــتغال و کاربــردی و مهــارت محــور کــردن آموزش هــا و 

بکارگیــری فــارغ التحصیــالن رشــته هــای مذکــور بــرای عملیاتــی کــردن برنامــه هــای شــرکت، صــادرات خدمــات فنــی، مهندســی در 

حــوزه هــای مختلــف بــه کشــورهای دیگــر

     ایفای نقش در توسعه متوازن و پایدار کشور و آبادانی

     اســتفاده از پتانســیل بانــوان بــه ویــژه بــا عنایــت بــه اینکــه تقریبــا نیمــی از جمعیــت ســاکن جزیــره کیــش را بانــوان تشــکیل 

میدهنــد و باتوجــه بــه توانمنــدی هــای علمــی، تخصصــی، هنــری و ایجــاد کســب و کار هــای بــه ویــژه  مرتبــط بــا هنرهــای بانــوان 

از اهــداف شــرکت میباشــد بــه عنــوان مثــال میتــوان از ایــن ظرفیــت جزیــره کیــش را بعنــوان هــاب منطقــه ای صنایــع دســتی و 

هنــری کشــور تبدیــل کــرد.

     ایجــاد پیونــد بیــن فعالیــت هــای اقتصــادی شــرکت بــا مســئولیت هــای اجتماعــی بــه ویــژه در ارتبــاط بــا اشــتغال جوانــان و حفــظ 

محیــط زیســت و ارتقای اســتانداردهای کســب و کار

     اســتفاده از پتانســیل و توانمنــدی هــای فکــری جوانــان بــا توجــه بــه تعــداد کثیــری جــوان تحصیــل کــرده بومــی در ســطح عالــی 

ــرون ســپاری  ــان بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم از طریــق ب ــرای آن در منطقــه آزاد کیــش و ســایر مناطــق آزاد و ایجــاد اشــتغال ب

کارهــای شــرکت و کمــک بــه ایجــاد کســب و کارهــا و مشــارکت

     حفاظت و صیانت از اموال و دارایی های شرکت

ارزش های  شرکت
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اهداف شرکت بندی  ــیم  تقس
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1. ایجاد اشتغال و کارافرینی در مناطق آزاد کشور با استفاده از نقش الگویی منطقه آزاد کیش

2. کمــک بــه تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام در مناطــق آزاد بــه ویــژه در جزیــره کیــش از طریــق جــذب ســرمایه هــای کوچــک 

مردمــی و هدایــت آن بــه ســمت مولــد شــدن.

3. پیونــد دادن بخــش خصوصــی همــه مناطــق آزاد بــه همدیگــر در حــوزه هــای مرتبــط بــا فعالیــت شــرکت بــا شناســایی فرصــت هــا 

و مزیــت هــای هرمنطقــه و ایجــاد هــم افزایــی بیــن مناطــق آزاد

4. الگوســازی برنــد توســعه ای کیــش بــرای بهــره بــرداری از آن در ســایر مناطــق آزاد و دیگــر نقــاط کشــور و ایفــای نقــش برنامــه 

ریــز و مشــاور و مجــری در ایــن زمینــه

5. مطالعه بررسی کسب و کارهای نو و تجاری سازی ایده های خالقانه و نوآورانه در تمامی حوزه های کاری

10 
 

 مدت زمان اجرا کالن  اهداف
1400 1401 1402 1403 1404 

      کار و بستر سازی شناخت محیطی از فضای کسب و  کوتاه مدت 
      ایجاد ساختار و توسعه منابع انسانی  

 

 میان مدت 

      توسعه و گسترش فعالیت  
      تعریف پروژه های مرتبط

ایجاد هولدینگ با رویکرد تاسیس شرکت های بازرگانی، گردشگری 
 و پیمان کاری ساختمان

     

 

      ایجاد نهاد مالی  بلند مدت
      فعال در حوزه کسب و کار با رویکرد برند سازی حضور 

 

 سال اجرا  اقدامات خرد کالن اقدامات اهداف کالن 

شناخت محیطی از 
فضای کسب و کار و  

 بستر سازی 

عقد تفاهم نامه های  
 مرتبط

 1400 عقد تفاهم نامه با شرکت اسپیدیج
 1400 عقد تقاهم نامه با شرکت مکران

 1400 نامه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادعقد تفاهم 
 1400 عقد تفاهم نامه با سازمان شهرک های صنعتی آنتالیا 
 1401 عقد تفاهم نامه با شرکت شتابدهنده رادمان کیش 

توسعه و گسترش 
 فعالیت 

استارت فعالیت های  
 تجاری

عقد قرارداد با شرکت نگین تجارت فردوس به مبلغ  
 1401-1400 ریال 15,000,000,000

به مبلغ   عقد قرارداد با شرکت کارگزاری نهایت نگر بورس
 1400 ریال 10,000,000,000

تعریف پروژه های  
 مرتبط

  25پروژه خرید 
درصد سهام شرکت  

 یکتا نگین 

 1400 انجام مطالعات اقتصادی و مذاکره 

 1401 تکمیل مذاکرات و عقد قرارداد از طریق افزایش سرمایه
مشارکت در تخریب  

  و نوسازی پروژه
  مجتمع خدماتی
 طلوع کیش  

 1400 برآورد اقتصادی و عقد قرارداد 

ایجاد هولدینگ با  
رویکرد تاسیس  

شرکت های بازرگانی،  
گردشگری و پیمان  

 کاری ساختمان

تاسیس شرکت راشا  
 کیش کارنو قرن 

میلیارد ریال در شرکت راشا کارنو    30سرمایه گذاری به مبلغ 
 1400 قرن کیش

 1401 اقدام جهت تاسیس شرکت سبدگردان  انجام اقدامات الزم ایجاد نهاد مالی 
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 سال اجرا  اقدامات خرد کالن اقدامات اهداف کالن 

شناخت محیطی از 
فضای کسب و کار و  

 بستر سازی 

عقد تفاهم نامه های  
 مرتبط

 1400 عقد تفاهم نامه با شرکت اسپیدیج

 1400 عقد تقاهم نامه با شرکت مکران

 1400 نامه با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادعقد تفاهم 

 1400 عقد تفاهم نامه با سازمان شهرک های صنعتی آنتالیا 

 1401 عقد تفاهم نامه با شرکت شتابدهنده رادمان کیش 

توسعه و گسترش 
 فعالیت 

استارت فعالیت های  
 تجاری

عقد قرارداد با شرکت نگین تجارت فردوس به مبلغ  
 1401-1400 ریال 15,000,000,000

به مبلغ   عقد قرارداد با شرکت کارگزاری نهایت نگر بورس
 1400 ریال 10,000,000,000

تعریف پروژه های  
 مرتبط

  25پروژه خرید 
درصد سهام شرکت  

 یکتا نگین 

 1400 انجام مطالعات اقتصادی و مذاکره 

 1401 تکمیل مذاکرات و عقد قرارداد از طریق افزایش سرمایه

مشارکت در تخریب  
  و نوسازی پروژه
  مجتمع خدماتی
 طلوع کیش  

 1400 برآورد اقتصادی و عقد قرارداد 

ایجاد هولدینگ با  
رویکرد تاسیس  

شرکت های بازرگانی،  
گردشگری و پیمان  

 کاری ساختمان

تاسیس شرکت راشا  
 کیش کارنو قرن 

میلیارد ریال در شرکت راشا کارنو    30سرمایه گذاری به مبلغ 
 1400 قرن کیش

 انجام اقدامات الزم ایجاد نهاد مالی 
 1401 اقدام جهت تاسیس شرکت سبدگردان 

 1401 مشارکت در ایجاد و یا توسعه شرکت های دانش بنیان 
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تهیه و تجهیزدفتر شرکت

بعد از بازسازیقبل از بازسازی
مهرماه 1400 تیرماه 1400

بعد از بازسازی
مهرماه 1400
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تهیه و تجهیزدفتر شرکت

بعد از بازسازیقبل از بازسازی
مهرماه 1400 تیرماه 1400

بعد از بازسازی
مهرماه 1400
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      مطالعات اقتصادی توسط مهندسین مشاور

      تهیه F.S پروژه های معرفی شده جهت سرمایه گذاری

      انتخاب پروژه هایی با توجیه فنی و اقتصادی مطلوب برای سرمایه گذاری

      تهیه ی گزارشات تکمیلی و برآوردهای مالی و فنی پروژه ها

      عقد قرارداد با دو پروژه مجتمع خدماتی طلوع کیش و خرید سهام شرکت یکتا نگین کیش

      اقــدام جهــت افزایــش ســرمایه بــا برگــزاری مجمــع عمومــی فــوق العــاده و تصویــب افزایــش ســرمایه از 70,000 میلیــون ریــال 

بــه 3,863,553 میلیــون ریــال و تفویــض اختیــار بــه هیئــت مدیــره جهــت عملیاتــی کــردن آن در 3 مرحلــه

ــورس و اوراق  ــره نویســی از ســازمان ب ــدام جهــت اخــذ مجــوز پذی ــه اول افزایــش ســرمایه و اق       تصویــب عملیاتــی کــردن مرحل

بهــادار و اداره ثبــت شــرکت هــا و اتمــام مرحلــه اول افزایــش ســرمایه و ثبــت ســرمایه جدیــد شــرکت بــه مبلــغ 162,255,000 ریــال

      مکاتبه با منطقه آزاد قشم برای خرید زمین صنعتی

      بررسی فرصت های سرمایه گذاری در سایر مناطق آزاد

      انجام مطالعات تشکیل شرکتی برای صادرات خدمات مهندسی

      مشارکت در ساخت زمین جامعه بازاریان

      واردات تجهیزات تفریحات دریایی

      سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری بانک ها و یا خرید اوراق

RF10/VC4/BOB6/K17 بررسی پروژه پیشنهادی آقای نجار زاده در مورد قطعه      

      بررسی پروژه هتل آپارتمان K17 با سی ماه زمان ساخت با مشارکت 50 درصدی 

      بررسی پروژه VC4 به نسبت 40 درصد شرکت و 60 درصد مالک

      بررسی پروژه نمایشگاهی اداری RF10 جهت خرید و اقدام عملیات

      مکاتبه و بررسی پروژه های محل دفن زباله، بیمارستان کار 200 تخت خوابی، بازارچه خدماتی صفین

      بررسی پروژه تبدیل نخاله های ساختمانی ساروج بتن

      مشارکت در احداث قطعه TS110 شرکت دانوپ کیش

      بررسی پروژه قطعه BO83 جنب پالژ بانوان

      بررسی تاسیس شرکت گردشگری

      راه اندازی واحد بازرگانی شرکت و ورود به فعالیت های عملیاتی و مشارکت های تجاری

B بررسی مشارکت در پروژه تیسا شهر بلوک      

      بررسی پروژه شرکت مکران و بازدید از پروژه تولید مسکن صنعتی در کارخانجات تهران 

      ورود به معامالت بازار بورس
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* توضیحات:
تعــداد 2 نفــر از پرســنل شــرکت کارنــو بــه صــورت 

مشــترک بــا شــرکت راشــا کارنــو قــرن کیــش مــی باشــد.

1401سال 1400سال دفتر مرکزي

نفر 7نفر 5تعداد کارکنان

1401سال 1400سال دفتر مرکزي

نفر 7نفر 5تعداد کارکنان

موجود شــرکت وضعیت 

شناسه ملی: 14010044868        شماره ثبت: 14317

کارکنان به تفکیک جنسیت در سال 1400-1401
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1401سال 1400سال پروژه

مطالعات اقتصادي و مذاکرهدرصد سهام هتل ترنج کیش 25خرید 

هت به دلیل عدم تامین سرمایه مورد نیاز ج
عملیاتی کردن قرارداد از محل افزایش 
سرمایه در مرحله اول فعال از دستور کار 

.خارج گردید

تکمیل مذاکرات و عقد قراردادمطالعات اقتصادي و مذاکرهمشارکت در تخریب و نوسازي پروژه خدماتی طلوع کیش

0
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4

5

6

1400سال  1401سال 

1400سال  1401سال 
تعداد کارکنان زن 1 3
تعداد کارکنان مرد 4 2

کل 5 5



کارکنان شرکت
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کارکنان به تفکیک سن در سال 1400-1401

کارکنان به تفکیک مدرک در سال 1400-1401

015

0
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4
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6

1400سال  1401سال 

1400سال  1401سال 
18-25تعداد کارکنان  2 2
25-35تعداد کارکنان  0 1
35-45تعداد کارکنان  2 1
45-60تعداد کارکنان  1 1

کل 5 5

0

1
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3

4

5

6

1400سال  1401سال 

1400سال  1401سال 
زیر دیپلم 0 0

دیپلم 2 3
لیسانس 1 1
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مدیره شرکت خالصه جلســات هیئت 

شناسه ملی: 14010044868        شماره ثبت: 14317

 شماره  روز  تاریخ  کلیات
 1 دوشنبه  13/2/1400 مدیره و امضا داران مجازتعیین سمت اعضاء هیئت  •
 2 دوشنبه  13/2/1400 یارات مدیرعامل ر شرکت و شرح وظایف و اختتعیین محل دفت •
 های مدنظر ح  کارها و طرتشکیل شورای مشورتی در مورد اولویت  •
 ش نحوه ثبت و فرآیند اخذ مجوز از سازمان بورس و ثبت شرکت ها گزار •
 ره مدی حق و حقوق مدیرعامل و اعضا موظف هیئتتعیین  •

 3 دوشنبه  27/2/1400

 4 دوشنبه  27/02/1400 ح ها و پیشنهادات واصله به شرکت توسط سهامداران گزارش در مورد طر •
توسط  و فرصت های سرمایه گذاری ح شدهطرمبررسی در مورد پروژه های  •

 اعضاء هیئت مدیره 
 5 شنبه  01/03/1400

 دی کارهای شرکتمشارکت و اولویت بن •
توسط  و فرصت های سرمایه گذاری ح شدهطرمبررسی در مورد پروژه های  •

 اعضاء هیئت مدیره 
 6 یکشنبه  09/03/1400

 بررسی روند افزایش سرمایه شرکت •
پروژه های مورد تصویب هیئت روند پیگیری گزارش مدیرعامل در مورد  •

 مدیره 
 7 یکشنبه  23/03/1400

 8 دوشنبه  24/03/1400 دفتر شرکتسازی ارائه گزارش در مورد روند باز •
توسط  و فرصت های سرمایه گذاری ح شدهطرمبررسی در مورد پروژه های  •

 اعضاء هیئت مدیره 
 پیگیری پرداخت سهام ثبت شده سرمایه گذاران •
 عقد تفاهم نامه با دبیرخانه شورا مناطق آزاد  •

 9 یکشنبه  03/05/1400

توسط  و فرصت های سرمایه گذاری ح شدهطرمبررسی در مورد پروژه های  •
 اعضاء هیئت مدیره 

 یت ثبت شرکت و عملیات دکوراسیون دفترآخرین وضع •
 ری و معامالتی اداتهیه آئین نامه های مالی،  •

 10 یکشنبه  17/05/1400

توسط  و فرصت های سرمایه گذاری ح شدهطرمبررسی در مورد پروژه های  •
 اعضاء هیئت مدیره 

 11 دوشنبه  01/06/1400

توسط  و فرصت های سرمایه گذاری ح شدهطرمبررسی در مورد پروژه های  •
 اعضاء هیئت مدیره 

 بررسی روند افزایش سرمایه •
 دریافت کد سجام جهت معامالت بورسی  •

 12 دوشنبه  29/06/1400
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مدیره شرکت خالصه جلســات هیئت 

شناسه ملی: 14010044868        شماره ثبت: 14317

 شماره  روز  تاریخ  کلیات
توسط  و فرصت های سرمایه گذاری ح شدهطرمبررسی در مورد پروژه های  •

 اعضاء هیئت مدیره 
 عقد تفاهم نامه با شرکت دانوپ کیش •

 عقد تفاهم نامه با شرکت اسپیدایج

 13 دوشنبه  12/07/1400

 14 سه شنبه  27/07/1400 تعیین وضعیت شرکت گردشگری و کارهای قابل انجام  •
 گزارش در مورد پروژه های مورد بررسی  •
س شرکت زیر مجموعه کارنو در زمینه های بازرگانی و  بررسی تاسی •

 ساختمانی 
 15 یکشنبه  23/08/1400

 16 دوشنبه  08/09/1400 گزارش در مورد پروژه های مورد بررسی  •
 ل دریایی ترنج( ش )هتدرصد سهام شرکت یکتا نگین کی 25بررسی خرید  •
 دن مشارکت با شرکت دانوپ کیشمصوب ش •
 تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی جها افزایش سرمایه •

 17 چهارشنبه  24/09/1400

 Bبررسی مشارکت در پروژه تیسا شهر بلوک  •
 گزارش فرآیند افزایش سرمایه •

 18 دوشنبه  04/11/1400

 حل ایرادات گزارش حسابرس و بازرس  •
 ه طلوع کیشژمطالعات اقتصادی جهت پروبررسی  •

 19 سه شنبه  19/11/1400

 20 دوشنبه  02/12/1400 قرائت گزارش در مورد وضعیت شرکت •
 21 شنبه  14/12/1400 گزارش استانداردهای بکار گرفته شده در تهیه گزارشات مالی  •
 طور فوق العاده تعیین تاریخ مجمع عمومی به  •
 رائه روند مناقصه تیسا شهرا •

 22 دوشنبه  16/12/1400

 شتابدهنده رادمان کیش امضاء توافق نامه همکاری با شرکت  •
 داری و پرسنلیارائه آیین نامه ا •
 بررسی پروژه های مورد تصویب هیئت مدیره  •

 23 دوشنبه  16/03/1401
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جهت



مالی شــرکت مورد عملکرد  در  قانونی  گزارش حســابرس 

1401 در سال  شــرکت  برنامه های 

راهکارها و  ــنهادات  پیش مشکالت، 

بندی جمع 

بــه نظــر ایــن موسســه، صــورت هــای مالــی یــاد شــده، وضعیــت مالــی شــرکت کارآفرینــان نــوآور ســرزمین ایرانیــان کیــش )ســهامی 

عــام( بــه تاریــخ 29 اســفند 1400 و عملکــرد مالــی و جریــان هــای نقــدی آن را بــرای دوره مالــی 9 مــاه و 30 روزه منتهــی بــه تاریــخ 

مذبــور، از تمــام جنبــه هــای بــا اهمیــت، طبــق اســتاندارد هــای حســابداری، بــه نحــو مطلــوب نشــان مــی دهــد.

     انجام مراحل افزایش سرمایه

     تحقق خرید سهام هتل ترنج و نهایی کردن قرارداد آن

     آغاز عملیات پروژه خدماتی طلوع کیش

در حال حاضر مشکل عمده در روند فعالیت های شرکت عدم دسترسی به موقع به نقدینگی است. 

شــرایط اقتصــادی کیــش بــه گونــه ای اســت کــه مــوارد اکازیونــی بــرای ســرمایه گــذاری هــای زود بــازده بــه وجــود مــی آیــد کــه 

اســتفاده از فرصــت مســتلزم دسترســی بــه نقدینگــی اســت لــذا بایــد طــوری برنامــه ریــزی شــود کــه انعطــاف الزم بــرای تصمیــم 

گیــری در مــورد میــزان و نحــوه ســرمایه گــذاری وجــود داشــته باشــد .

مشــکل دیگــر تاخیــر ناشــی از فرآینــد جلــب ســرمایه از طریــق بــازار ســرمایه و یــا افزایــش ســرمایه از طریــق حــق تقــدم مــی باشــد، 

کــه اخــذ مجــوز هــای الزم زمانبــر بــوده و ســرعت تصمیــم گیــری را دچــار چالــش مــی نمایــد کــه در ایــن راســتا پیشــنهاد مــی شــود 

بعضــی از ســرمایه گــذاری هــا بــا مشــارکت شــرکت کارنــو و از طریــق ایجــاد شــرکت هــای ســهامی خــاص زیــر مجموعــه عملیاتــی 

. گردد

در مجمــوع بــا توجــه بــه مــدت زمــان کوتاهــی کــه از تاســیس شــرکت مــی گــذرد بنظــر مــی رســد کــه انجــام فعالیــت هــا از ســرعت 

ــا بهــره منــدی از ابزارهــای  نســبتاً خوبــی برخــوردار بــوده ولــی بــرای دســتیابی کامــل بــه اهــداف بایــد پــروژه هــای زود بــازده و ب

نویــن مالــی و ســرمایه گــذاری تعریــف گــردد.

018
076- 4449029 6-1 www.karenokish.com Karnokish.office@gmail.com


