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ري شركت سرماهي آتيه دماوندگذا  

 

 

 گزارش خالصه وضعیت

گسترش انرژی نوآتیهشرکت    

(خاص)سهامی   
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 تاریخچه فعالیت شرکت: -1

در به  459792با شماره ثبت  12/06/1393در تاریخ )سهامی خاص( آتیه  شرکت گسترش انرژی نو

موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی اداره ثبت شرکتها و 

 26/11/1393و اصالحیه آن در تاریخ  01/07/1393فوق العاده صاحبان سهام طی صورتجلسه مورخ 

(، سال مالی شرکت از اول آذرماه هر سال شروع و پایان 1394)نشر در روزنامه رسمی مورخ فروردین 

اساسنامه  51یابد. شایان ذکر است که دوره مالی مورد گزارش طبق مفاد ماده می آبان سال بعد خاتمه

یابد و شروع و پایان دوره خاتمه می 29/12/1393شروع و به  12/06/1393قبل از تغییر از تاریخ 

 باشد. می 30/08/1394شروع و خاتمه آن  01/01/1394مالی بعد با توجه به تغییر یاد شده از 

 

 فعالیت شرکت: موضوع -2

برداری، طراحی، نظارت، مشاوره، نصب و اجرا، ساخت وتولید، تعمیر و بهره ،گذاری و مشارکتسرمایه

های تجدیدپذیر و انرژیهای نیروگاهی، اجرای کلیه پروژه ،نگهداری، تأمین تجهیزات و ملزومات

واردات و گرایی، بیوگاز، خرید و فروش، های خورشیدی، بادی، بیوماس، زمینهای نو، انرژیانرژی

های معتبر داخلی و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی شرکت

 نیز موسسات مالی وو ها یه بانکریالی از کل و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی

ولتی و خصوصی اعم از داخلی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات د

انجام موضوعات فوق پس از اخذ  ،صنایع مادر و انتقال دانش فنی، واردات تکنولوژی، المللیبین

 .باشدمی الزم از مراجع ذیصالح بنا به ضرورت هایمجوز

 

 آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر نمایندگی های شرکت در شهرستانها: -3

  42، طبقه چهارم، واحد 88شرکت در شهر تهران، خیابان نلسون ماندال، خیابان سایه، پالک دفتر 

 021-22028946تلفن:

 021-22028951فکس: 
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 پروانه تأسیس و بهره برداری -4

در اداره ثبت  14004364894لی و شناسه م 459792به شماره ثبت  12/06/1393شرکت در تاریخ 

 شرکت گسترش انرژی نو آتیه به ثبت رسیده است. امنبا ها و موسسات غیر تجاری تهران شرکت

 

 سرمایه و صاحبان سهام: -5

یالی که تعداد ر 10،000،000سهم  1،000ریال منقسم به  10،000،000،000غ مبلسرمایه شرکت 

نزد بانک صنعت و معدن  توسط مؤسسانریال  3،500،000،000مبلغ  .باشدبا نام میآن سهم  100

 .باشدو الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می پرداخت گردیده استشعبه مرکزی 

 شرح زیر است:هصورت اسامی و درصد سهام سهامداران در تاریخ ترازنامه ب
 

 سرمایه پرداخت شده درصد سهام تعداد سهام نام شرکت

 9،980،000،000 99،80 998 شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند

 10،000،000 0،10 1 شرکت ایران اکسیکو

 10،000،000 0،10 1 شرکت لیزینگ آتیه الوند

 10،000،000،000 100 1،000 جمع 

 

 :وضعیت منابع انسانی -6

 د.نمی باشصورت قراردادی و به، هشت نفر 29/12/1393تعداد کارکنان قراردادی شرکت در تاریخ 

 ترکیب اعضاء هیأت مدیره: -7

 ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل است:

 سمت نماینده عضو حقیقی شرکت نام 

 عضو هیأت مدیره و مدیر عامل آقای سید احمد امام جمعه زاده خوراسگانی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند

 ب رئیس هیأت مدیرهنای آقای حسین نراقی شرکت ایران اکسیکو

 رئیس هیأت مدیره آقای عبدالرضا قاسمی شرکت لیزینگ آتیه الوند
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 :زمین محل اجرای طرح -8

 نیروگاه زاهدان:

سیسرتان و  یدریافت موافقت نامه اولیه احداث نیروگاه بررق خورشریدی و باهمراهنگی اسرتاندار با -

ای اولیره هرکره پرس از بررسری ه شدگرفتنظر در  زمین برای احداث نیروگاه قطعه بلوچستان چند

هدان در بخش مرکزی روستای گوربند انتخاب گردید. این زمین به علرت زمینی در نزدیکی شهر زا

سرسس برا همکراری  .داشتن معارض، استفاده از آن برای احداث نیروگاه خورشیدی میسرر نگردیرد

پرس از آن هم ا انتخاب گردید که هنطقه در حوالی گلخانهزمین دیگری در همان م ،مسئوالن استان

در حریم خط لوله  واقع شدناز اداره گاز شهرستان زاهدان به علت جهاد کشاورزی استان،  استعالم

مترر پرایین ترر انتخراب گردیرد.  500زمین دیگرری بره فاصرله مجددا  به نتیجه نهایی نرسیدگاز 

کرده است. همچنان رونرد واگرذاری را آغاز از سازمان ذیربط  استعالم ،زاهدان کشاورزی شهرستان

 زمین توسط شرکت گسترش انرژی نو آتیه پیگیری می شود.

 نیروگاه یزد:

ی استانداری یزد یک قطعه زمین به یروگاه برق خورشیدی و با هماهنگموافقت نامه اولیه احداث ن با -

پرس از پرونرده  ه شرد.نظر گرفت درهکتار در منطقه شهر اشکذر جهت اجرای پروژه  100مساحت 

در جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، برای طی مسیر قانونی خود به جهاد کشراورزی اسرتان تکمیل 

، هکتاری زمین مخالفت نمرود 100یزد ارسال گردید. سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با مساحت 

هکترار بررای  48براساس توافق انجام شده بین وزارت جهاد کشاورزی و وازت نیرو با واگذاری  ولی

. جهاد کشراورزی اشرکذر بعرد از اصرالح گردیدمگاوات موافقت  20نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 

ورزی . جهراد کشرابه جهاد کشاورزی اسرتان عرودت داد پرونده را 09/09/1393 تاریخکروکی در 

هرای وههمچنین با درخواست تشکیل کرارگرهای الزم از مراحل ذیربط و استان یزد با انجام استعالم

های انجام شده برا اسرتانداری ماهنگیمربوطه روند واگذاری زمین را پیگیری نمود. و طبق آخرین ه

 برداری می باشد.هت شروع عملیات اجرایی قابل بهرهزمین ج ،یزد

 


