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 ماهیت کسب و کار ( 1

 ( موضوع فعالیت شرکت 1_1
های ساختمانی که در سنوات قبل های جدید جهت مشارکت و جذب شریک در ساخت پروژهجاری ایجاد پروژهفعالیت اصلی شرکت در سال 

 نیز انجام میشده است.

 ( نحوه فعالیت شرکت 1_2
 نظر مورد ملک پروژه، پذیری توجیه از اولیه اطمینان حصول و آن اقتصادی توجیه بررسی و امالک شناسایی از پس تهران کاشانه بهساز شرکت

 شروع و مشارکت قرارداد انعقاد گذار،سرمایه جذب به نسبت تدبیر، ساختمان توسعه گروه از پروژه تعریف تأییدیه دریافت از بعد و خریداری را

 .نمایدمی اقدام پروژه اجرایی عملیات

 ( نوع و درصد مالکیت سهامداران عمده 1_3

 ( نوع شرکت1_3_1

بازار دوم بورس اوراق  د و چهل و چهارمین شرکت دربه عنوان پانص 1399مردادماه  22تاریخ شرکت بهساز کاشانه سهامی عام است و که در 

 بهادار تهران پذیرفته و عرضه شده است.

 ( نحوه مالکیت صاحبان سهام عمده شرکت1_3_2

و ترکیب سهامدارن در  بوده نام با ریالی هزار سهم 2،0130،787،000 به منقسم ریال میلیارد 20،131 مبلغ تهران کاشانه بهساز شرکت سرمایه

 .استتاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل 

 جمع سهام درصد سهام تعداد سهام نام صاحبان سهام

 13،377،525،445،000 66 13،377،525،445 شرکت توسعه ساختمان تدبیر

 903،402،457،000 5 933،402،457 ریتدب یگروه توسعه اقتصاد

 1،467،792،534،000 7 1،467،792،534 گران فرداصندوق سرمایه گذاری تدبیر 

 1،000،000 000005/0 1،000 دیشرکت توسعه و عمران ام

 1،000،000 000005/0 1،000 ایساختمان آر ایشرکت رو

 1،000،000 000005/0 1،000 ریتدب یگذارهیشرکت سرما

 4،352،063،564،000 22 4،352،063،564 سایر

 20,130,787,000,000 100 20,130,787,000 جمع

 های تخصصیو کمیته ( اعضای هیأت مدیره1_3_3
 ( معرفی اعضای هیأت مدیره1_3_3_1

 حقیقی اشخاص و انتخاب 01/08/1398 مورخ العاده فوق بطور عادی عمومی مجمع صورتجلسه اساس بر مدیره هیأت حقوقی اعضاء

 دو مدت برای مربوطه شرکتهای از نمایندگی به تدبیر ساختمان توسعه گروه شرکت سوی از صادره احکام مطابق مدیره هیئت عضو

 گردیدند. انتخاب ذیل جدول بشرح سال
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 نام اعضاء رديف
مدرک 

 تحصیلی
 سمت اهم سوابق کاری

 تاريخ تصدی

 تا از

1 

 بیوک عباس زاده

به نمایندگی از گروه 

 توسعه ساختمان تدبیر

مدرک 

 نظامی
 مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش 

رئیس 

هیأت 

 مدیره

 غیرموظف

15/07/1399 
هم 

 اکنون

2 

 این یمسعود قربان ریام

نمایندگی از شرکت  به

 دیتوسعه و عمران ام

دکتری 

عمران 

)تدوین 

 پایان نامه(

 سرپرست بهین ساز خلیج فارس 

  عضو هیات مدیره و معاون اجرایی بهین

 ساز خلیج فارس

  مدیردفتر فنی و طراحی شرکت ساخت

 تدبیروعمران 

 )مدرس دانشگاه آزاد اسالمی)تهران مرکز 

نایب 

رئیس 

هیأت 

 مدیره

 ریو مد

 عامل

15/07/1399 
هم 

 اکنون

3 

 علی اصغر خورشیدی

به نمایندگی از گروه 

 توسعه اقتصادی تدبیر

کارشناس 

 حسابداری

  معاونت مالی و اداری شرکت توسعه آینده

 پارس

  رئیس حسابداری هلدینگ بین المللی

 ساختمانتوسعه 

 رئیس حسابداری شرکت نیرو سرمایه 

 عضو

 موظف

هیأت 

 مدیره

15/07/1399 
هم 

 اکنون

4 

 محمدحسین برخورداری

به نمایندگی از سرمایه 

 گذاری تدبیر

 

کارشناس 

ارشد 

رشته علوم 

اقتصادی 

)گرایش 

 بانکداری(

 

  مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره

 هلدینگ اقتصادی البرزفام

  اقتصادی و سرمایه جانشین معاونت

 گذاری بانک انصار

 عضو هیات مدیره هلدینگ اقتصادی صبا 

  معاون سرمایه گذاری هلدینگ مهر اقتصاد

 ایرانیان

غیر  عضو

 موظف

هیأت 

 مدیره

21/12/1398 
هم 

 اکنون

5 

 آباداکبر سعید دولت

شرکت نمایندگی از  به

 رویا ساختنمان آریا

کارشناسی 

ارشد 

 حقوق 

 

معاونت برنامه ریزی بنیاد *مسئول قرارداد های 

 مستضغفان

 *سرپرست شرکت صنایع ریخته گری سایا

 *مشاور حقوقی شرکت چرم لرستان

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران *

 مسکن آبا 

 

عضو غیر 

موظف 

هیأت 

 مدیره

22/02/1400 
هم 

 اکنون
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 ( تغییرات اعضای هیأت مدیره1_3_3_2

 تاريخ
 هیأت مديره تغییر يافتهترکیب اعضای 

 عضو غیرموظف عضو غیرموظف عضو موظف رئیس هیأت مديره مدير عامل

 محمد صدرایی محمدحسین برخورداری اصغر خورشیدیعلی زادهبیوک عباس نیاامیرمسعود قربانی 14/07/99

 آباداکبر سعید دولت برخورداریمحمدحسین  اصغر خورشیدیعلی زادهبیوک عباس نیاامیرمسعود قربانی 22/02/00

 حقوق و ومزایای اعضای هیات مدیره شرکت طی سال مالی مورد گزارش بشرح ذیل بوده است.( 1_3_3_3

 

 جمع خالص دريافتیها رموظفیغ /موظف ینام و نام خانوادگ

 بیوک عباس زاده

 )توسعه ساختمان تدبیر(
 460 غیرموظف

 امیرمسعود قربانی نیا

 )توسعه عمران امید(
 3،301 موظف

 علی اصغر خورشیدی پاجی

 )توسعه اقتصادی تدبیر(
 3،266 موظف

 محمدحسین برخورداری

 )سرمایه گذاری تدبیر(
 460 غیرموظف

 اکبر سعید دولت آباد

 )رویال ساختمان آریا(
 127 غیرموظف

 محمد صدرایی

 )رویال ساختمان آریا(
 272 غیرموظف

 
 ( معرفی اعضای کمیته انتصابات1_3_3_4

 اهم سوابق کاری مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام و

 رئیس کمیته:

 آقای بیوک عباس زاده
 

  رئیس هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران 

 مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش 

 :عضو کمیته

آقای امیرمسعود قربانی 

 نیا

دکتری عمران 

 نامه()تدوین پایان

 

  مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران 

 سرپرست شرکت بهین ساز خلیج فارس 

 عضوهیات مدیره ومعاون اجرایی بهین ساز خلیج فارس 

 مدیردفتر فنی وطراحی شرکت ساخت و عمران تدبیر 

 )مدرس دانشگاه آزاد اسالمی )تهران مرکز 
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 اهم سوابق کاری مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام و

 :عضو کمیته

آقای اکبرسعید دولت 

 آباد

کارشناسی ارشد 

 حقوق 

 

 معاونت برنامه ریزی بنیاد مستضغفان*مسئول قرارداد های 

 *سرپرست شرکت صنایع ریخته گری سایا

 *مشاور حقوقی شرکت چرم لرستان

 *مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران مسکن آبا 

 

 :دبیر کمیته

 آقای احسان امیری

کارشناس ارشد 

 برنامه ریزی

  شرکت بهساز کاشانه تهران انسانی و پشتیبانیمدیرمنابع 

  کارشناس سیستمها و روشها سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)وزارت

 دفاع(

 کارشناس امور اداری گروه بهمن 

 ( معرفی اعضای کمیته حسابرسی1_3_3_5

 نام و نام خانوادگی
مدرک 

 تحصیلی
 اهم سوابق کاری مدارک حرفه ای

 :رئیس کمیته

حسین آقای محمد 

 برخورداری

DBA 

مدیریت 

 کسب و کار

  دوره بانکداری سرمایه گذاری و

 از کانادا IFIتامین مالی نوین موسسه 

  دوره عالی مدیریت سرمایه

( از  MSTگذاری وتحلیل تکنیکال)

 دانشگاه علوم اقتصادی

  دوره مدیریت سرمایه گذاری از

 دانشگاه تهران

  دوره مدیریت مالی مقدماتی از

 راندانشگاه ته

  دوره مدیریت مالی پیشرفته از

 دانشگاه تهران

  دوره مهندسی مالی از دانشگاه

 تهران

  دوره مدیریت ریسک از دانشگاه

 تهران

 مدیره هیات رئیس نائب و عامل مدیر 

 فام البرز اقتصادی هلدینگ

 سرمایه و اقتصادی معاونت جانشین 

 انصار بانک گذاری

 توسعه هلدینگ مدیره هیئت عضو 

 اصب اقتصادی

 ایرانیان اقتصاد مهر گذاری سرمایه معاون 
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 نام و نام خانوادگی
مدرک 

 تحصیلی
 اهم سوابق کاری مدارک حرفه ای

 :عضو کمیته

 آقای کاظم محمدی

کارشناس 

ارشد 

 حسابداری

 حسابداران جامعه در عضویت 

 ایران رسمی

 خبره حسابداران انجمن عضو 

 ایران

 ایران حسابداری انجمن عضو 

 حسابرسان داخلی انجمن عضو 

 ایران

  شریک موسسه حسابرسی رهیافت و

 همکاران

  سرپرست ارشد موسسه حسابرسی مفید

 راهبر

  عضو سابق کارگروه آموزش وکارآموزی

 جامعه حسابداران رسمی ایران

  عضوکارگروه قوانین ومقررات جامعه

 حسابداران رسمی ایران

 :عضو کمیته

 آقای ولی اله ولی نیا

کارشناس 

ارشد 

 حسابداری

  گواهینامه حسابرس ارشد از

 جامعه حسابداران

  حسابرسان داخلی عضو انجمن

 ایران

 حسابرس ارشد موسسه مفید راهبر 

 مدیرحسابرسی داخلی پخش البرز 

 مدیرمالی پخش البرز 

  معاون مالی وعضو هیات مدیره شرکت

 البرز بالک

  معاون مالی وتوسعه سازمانی شرکت

 تامین سرمایه امین

  عضوهیات مدیره وکمیته حسابرسی

 شرکت کارگزاری امین آوید

 :دبیر کمیته

 آقای محمد سرحدی

کارشناس 

ارشد 

 حسابداری

  گواهینامه حسابرس ارشد از

 جامعه حسابداران رسمی

  عضو انجمن حسابرسان داخلی

 ایران

  حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید

 راهبر

  مدیر حسابرسی داخلی شرکت بهساز

 کاشانه تهران

 ( معرفی اعضای کمیته ریسک1_3_3_6

 سوابق کاریاهم  مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 :رئیس کمیته

 آقای محمدحسین برخورداری

DBA  مدیریت کسب

 و کار

 البرز اقتصادی هلدینگ مدیره هیات رئیس نائب و عامل مدیر 

 فام

 انصار بانک گذاری سرمایه و اقتصادی معاونت جانشین 

 باص اقتصادی توسعه هلدینگ مدیره هیئت عضو 

 ایرانیان اقتصاد مهر گذاری سرمایه معاون 
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 سوابق کاریاهم  مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 :عضو کمیته

 آقای علی اصغرخورشیدی پاجی
 کارشناس حسابداری

  عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت بهساز کاشانه

 تهران

 معاون مالی و اداری شرکت توسعه آینده پارس 

 رئیس حسابداری هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان 

 رئیس حسابداری و شرکت نیرو سرمایه 

 :عضو کمیته

 داراییآقای بابک 

 کارشناس ارشد عمران

 کارشناس صنایع

 مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت بهساز کاشانه تهران 

 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت دالگستر بیستون 

 :عضو کمیته

 آقای احسان درخشان

کارشناس علوم 

 اقتصادی

  معاون برنامه ریزی وتوسعه اقتصادی شرکت بهسازکاشانه

 تهران

  مطالعات اقتصادی شرکت توسعه و عمران امیدمدیر 

 :عضو کمیته

 آقای سیدسیاوش پیرزاده طبری
 کارشناس ارشد عمران

 مدیرامور قراردادها شرکت بهساز کاشانه تهران 

 سرپرست معاونت فنی شرکت توسعه آینده پارس 

 :عضو کمیته

 آقای مسعود محمدی نیک
 کارشناس ارشد مواد

  کاشانه تهرانمدیر فروش شرکت بهساز 

 مدیر امالک و فروش شرکت ساخت و عمران تدبیر 

 :دبیر کمیته

 آقای محمد سرحدی

کارشناس ارشد 

 حسابداری

 حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر 

 مدیر حسابرسی داخلی شرکت بهساز کاشانه تهران 

 ( معرفی اعضای کمیته جبران خدمات1_3_3_7

 سوابق کاریاهم  مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 رئیس کمیته:

 آقای بیوک عباس زاده
 مدرک نظامی

 رئیس هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران 

 مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش 

 عضو کمیته:

آقای امیرمسعود 

 قربانی نیا

دکتری عمران 

 (نامهتدوین پایان)

 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران 

  شرکت بهین ساز خلیج فارسسرپرست 

 عضوهیات مدیره و معاون اجرایی بهین ساز خلیج فارس 

 مدیردفتر فنی وطراحی شرکت ساخت و عمران تدبیر 

 )مدرس دانشگاه آزاد اسالمی )تهران مرکز 

 عضو کمیته:

آقای علی 

 اصغرخورشیدی پاجی

کارشناس 

 حسابداری

  کاشانه تهرانعضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت بهساز 

 معاونت مالی و اداری شرکت توسعه آینده پارس 

 رئیس حسابداری هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان 

 رئیس حسابداری شرکت نیرو سرمایه 
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 و کار شرکت ( عوامل تأثیرگذار بر کسب 1_4
 های حاکم بر محیط کسب و کارها و فرصت( ریسک1_4_1

 اقدامات شرکت  ی کلیدیهافرصت

معرفی دوره ای امالک قابل واگذاری توسط سازمان اموال 

و امالک ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در مقاطع مختلف 

 زمانی 

بررسی و مطالعات میدانی از موقعیت امالک معرفی شده و 

تشخیص امالک مستعد از طریق تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی 

 .در کمترین زمان ممکن و ارائه درخواست خرید به سازمان مزبور

امکان تامین امالک و مستغالت و پرداخت عوارض 

 شرایط پیش بینی نشده در نظام نامه)بصورت مدت دار 

 (ک ستاد اجرایی فرمان امام )ره(سازمان اموال و امال

استفاده از شرایط اعتباری و اعطای اسناد مدت دار جهت تحصیل 

امالک مستعد و تامین سرمایه در گردش بصورت اعتباری در 

 .سنوات اخیر

کمبود قابل توجه مسکن در کشور و نیاز به ساخت و ساز 

و نوسازی بافت به بازسازی جدید ، نیاز مبرم کشور 

 فرسوده

ی مناسب مسکونی در مناطق هاشناسایی و امکان سنجی موقعیت

 .مختلف جغرافیایی و اقدام به حضور در بازار مسکن منطقه مزبور

 

 

 

 

 

 

 عضو کمیته:

آقای محمدحسین 

 برخورداری

DBA مدیریت 

 کار و کسب

 فام البرز اقتصادی هلدینگ مدیره هیات رئیس نائب و عامل مدیر 

 انصار بانک گذاری سرمایه و اقتصادی معاونت جانشین 

 صبا اقتصادی توسعه هلدینگ مدیره هیئت عضو 

 ایرانیان اقتصاد مهر گذاری سرمایه معاون 

 عضو کمیته:

آقای اکبر سعید دولت 

 آباد

کارشناسی ارشد 

 حقوق 

 

 معاونت برنامه ریزی بنیاد مستضغفان*مسئول قرارداد های 

 گری سایا*سرپرست شرکت صنایع ریخته 

 *مشاور حقوقی شرکت چرم لرستان

 *مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران مسکن آبا

 دبیر کمیته:

 آقای احسان امیری

کارشناس ارشد 

 برنامه ریزی

 مدیرمنابع انسانی و پشتیبانی شرکت بهساز کاشانه تهران 

 کارشناس سیستمها و روشها سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)وزارت 

 دفاع(

 کارشناس امور اداری گروه بهمن 
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 راهکارها ی شرکتهاتهديد

ریسک وجود متغیرهای تاثیرگذار بر صنعت ساختمان مانند 

 نوسان نرخ بهره ، نرخ ارز ، نرخ تورم ، نرخ مواد اولیه 
 فروش تهاتری امالک با امالک مستعد رشد 

امکان وجود متصرف ، داشتن مشکالت حقوقی و مشکالت 

کاربری امالک خریداری شده از سوی سازمان اموال امالک 

 فرمان امام )ره(ستاد اجرایی 

مذکور پیش بینی  ی خرید امالک از سازمانهادر مبایعه نامه

گردیده است در صورت عدم رفع تصرف ، مشکالت حقوقی و 

امالک خریداری شده ملک مزبور به آن سازمان  یا کاربری

 عودت داده می شود

ی رونق و رکود در بازار مسکن ، حضور رقبای هاوجود دوران

ظهور تکنولوژی نوین و قابلیت نقدشوندگی  جدید در بازار

 ی در دست اجرا هاپایین پروژه

بازاریابی مستمر تسهیل شرایط فروش ، مقایسه شرایط فروش 

 ی با موقعیت مناسب جغرافیایی هابا رقبای حضور در پروژه

و ادارات دولتی  های ارگانهاهمسو نبودن قوانین و سیاست

 مینه انبوه سازی مرتبط با صنعت ساختمان در ز
 استفاده از کارگزاران متخصص 

  هاتاخیر در اجرای پروژه

ی مشارکت و انتخاب افراد هابررسی ارزیابی فنی و مالی طرف

با سوابق مطلوب و قدرت اقتصادی باال جهت انعقاد قرارداد 

 .مشارکت

 حضور در بازار امالک مسکونی  اشباع بازار امالک تجاری و اداری 

کاهش چشمگیر روند معرفی امالک مستعد از سوی سازمان 

 اموال و امالک ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

ی آتی جهت حضور در بازار و تامین امالک غیر هابرنامه

 ستادی 

 

 ( قوانین و عوامل برونسازمانی و احتمال تغییر آنها1_4_2

های ساختمانی خود را زیر نظر و شرکت تابع قوانین رسمی جمهوری اسالمی ایران در زمینه ساخت و ساز است و کلیه فعالیت

دهد. با توجه به سابقه موجود در این بخش، احتمال تغییر این قوانین بسیار ها انجام مینظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی و شهرداری

 بینی نمود.نها را پیشآتأثیرات توان و ابالغ تغییرات نمی کم است و تا زمان اعمال

 بر محیط و صنعت عمده( عوامل با تأثیرگذاری 1_4_3
 ( تورم1_4_3_1

 بینی میزان تورم است.مهمترین عامل تأثیرگذار در صنعت میزان و قابلیت پیش

 ( نرخ بهره بانکی1_4_3_2

 مخصوصاً در بخش مسکونی و تجاری است.نرخ بهره بانکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در صنعت ساختمان و 

 های خارجی( تحریم1_4_3_3

بر کیفیت، زمان و هزینه  مستقیمآالت تولید داخل، روند تحریم تأثیر با توجه به عدم وجود برخی مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین

 تمام شده صنعت ساختمان دارد.
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 آینده تأثیرگذار خواهند بود. ( عوامل که در گذشته بر عملیات اجرایی تأثیر نداشتند اما در1_4_4
 ( پیشرفت تکنولوژی1_4_4_1

با توجه به سطح تکنولوژی مورد نیاز در انجام عملیات ساخت و ساز، قبالً تکنولوژی در این بخش اثرگذاری زیادی نداشته است. 

توانند در آینده دی میهایی چون پرینترهای سه بعسازی هستند، تکنولوژیهایی که در حال تجاریاما با ظهور و حضور تکنولوژی

 ساخت و ساز تأثیر بسزایی داشته باشند.

 ( روندهای رشد جمعیتی و فرهنگ زندگی خصوصی و عمومی مردم در جامعه1_4_4_2

های زیستی با توجه به فاصله نسبی جوامع در گذشته در صنعت ساخت و تأثیر روندهای رشد جمعیتی و فرهنگ و خرده فرهنگ

های اجتماعی شده و اثر مشترک بین آنها های اجتماعی باعث نزدیک شدن فرهنگگیری استفاده از شبکههمهساز مؤثر نبود. اما بروز و 

 تواند موجب تغییر سلیقه و نظرات مشتریان در صنعت ساختمان شود.در آینده می

 ( عوامل که در گذشته بر عملیات اجرایی تأثیر داشتند اما در آینده تأثیرگذار نخواهند بود.1_4_5
 های اجرایوش( ر1_4_5_1

های اجرایی نوین باعث شد افراد مختلف حاضر در بازار فراگیرشدن روش های اجرایی ساختمان در گذشته فراگیر نبودند.روش

 مسکن با توان رقابتی ثابت در زمینه ساخت با هم رقابت کنند.

 ( استفاده از لوازم و مصالح خاص1_4_5_2

گذاری تمام افراد حاضر در بازار به خرید لوازم و مصالح متناسب با حجم سرمایههای بازار دسترسی با توجه به گسترش زیرساخت

 محیا شده است.

 گیری تأثیر آنها بر عملیات شرکت همراه با ابهام زیاد است.( عواملی که اندازه1_4_6
 ( برند متقاضی مشارکت در بازار1_4_6_1

شود. عنوانی یکی از عوامل با تأثیرگذاری دوسویه شناخته میهای شرکت همواره به تأثیر معروفیت برند متقاضی مشارکت در پروژه

کند و از طرفی با از بین بردن فضای رقابتی، انعقاد قرارداد مشارکت این موضوع از طرفی در فروش محصول نهایی به شرکت کمک می

 برد.را به سوی مذاکرات مستقیم و انحصار می

 ( تورم1_4_6_2

سازی به نفع شود. این عامل در بخش لوکسهای مختلف بازار شناخته میمتفاوت در بخشتورم به عنوان یک عامل با رفتارهای 

 شرکت است اما در بخش آپارتمانی کوچک مقیاس به نفع شرکت نیست.

 ( اهداف و راهبردها 2
 ( چشم انداز شرکت 2_1

 ایمجموعه سال ده افق در ساختمان صنعت در مؤثر حضور با خود هایمأموریت تحقق راستای در تهران کاشانه بهساز شرکت

 مشارکتی هایپروژه حوزه در عملکرد سنجش معیار و عملیاتی است درآمد نظر از کشور برتر شرکت 100 جایگاه است که دارای

 شود.ساختمانی شناخته می
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 ( مأموریت شرکت 2_2
 دوم گام بیانیه چارچوب در را زیر هایماموریت افزوده، ارزش ایجاد بمنظور و اساسنامه مفاد براساس تهران کاشانه بهساز شرکت

 : دارد عهده بر مقاومتی اقتصاد و انقالب

 محور دانش و توانمند کارکنان از مندیبهره طریق از مستعد امالک روی بر افزوده ارزش ایجاد 

 وساز ساخت عرصه در حاضر شرکای برترین با مشارکت 

 کلیدی ذینفعان و سهامداران منافع تامین جهت در مشتریان رضایت تأمین 

 خالق انسانی سرمایه بکارگیری با و اقتصادی یهافعالیت در کارآفرینان و مردم مشارکت بر تاکید با داندمی متعهد را خود شرکت

 به را خود نفعانذی حقوق مربوطه، هایسازمان با بخش اثر روابط مالی و تامین نوین هایروش کیفیت، نوآوری، بر تمرکز توانمند، و

 نماید. تامین مطلوب نحو

 ساله شرکت 5( اهداف  2_3
های علمی روزآوری شده است. بر این اساس مهمترین اهداف استراتژیک شرکت در برنامه استراتژیک شرکت با استفاده از روش

 سال آینده به شرح زیر است. 5

 دارف کالن اولويتاهدا اولويت

 افزایش سودآوری شرکت 1

 کیفیت سود شرکتافزایش  2

 های شرکتافزایش شفافیت فعالیت 3

 وری نیروی انسانیارتقای بهره 4

 شرکت های توسعه( برنامه 2_4
 های جدید فروش( استفاده از روش2_4_1

دار و همچنین بخشی با توجه به رکود در بازار، شرکت در نظر دارد با در نظر گرفتن شرایط هر ملک، نسبت فروش نقدی، مدت

 بخشی تهاتری اقدام نماید.نقدی و 

 تمرکز بر خرید  امالک غیر ستادی و ایجاد زنجیره ارزش در امالک مزبور( 2_4_2

نسبت به افزایش  امالک غیرستادیبا توجه به تغییر وضعیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، شرکت در نظر دارد با خرید 

 اقدام نماید. ساخت و ایجاد یک زنجیره ارزش منسجم کیفیت

 ان( استفاده هدفمند از خدمات کارگزار2_4_3

 جهت فرصت این ازاقدام نماید.  استفاده هدفمند از خدمات کارگزارانشرکت در نظر دارد با توجه به صرفه و صالح خود نسبت به 

 .ددمیگر استفاده ، شودمیحداقل رسیدن دوره بازگشت سرمایه  به باعث که ممکن زمان کوتاهترین در مشکالت و موانع رفع
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 های برآمده از آنتهدیدها و فرصت( برنامه مدیریت برای مواجهه با روندهای بازار و  2_5
های علمی اقدام نموده و کلیه ساله با استفاده از روش 5های های شرکت در دورهریزی استراتژیمدیریت شرکت به بررسی و برنامه

کارکنان شرکت تهیه و در دو دوره به مرحله اجرا رسانده است تا جایگاه، شرایط خارجی و داخلی محیط شرکت را با تکیه بر توانایی 

 اهداف و دستاوردهای مورد نظر شرکت را تأمین نموده و توانسته در تالطم حاکم بر بازار، ثبات ارزش سرمایه شرکت را حفظ نماید.

آمادگی ایجاد هرگونه تغییر الزم برای حفظ و بررسی و پایش دائمی شرایط داخلی و خارجی شرکت مدیریت شرکت با رصد بازار 

 داران را حفظ نموده است.سرمایه و افزایش منفعت سرمایه

 روی مدیرهای پیشها و ریسکبینی چالش( پیش 2_6
 به صورت مشروح ارائه شده است. 3_5در بند 

 ( اهداف و برنامه زمانی و راهبردهای دستیابی به اهداف 2_7

 اهداف کالن
های استراتژی

 مربوطه
 برنامه عملیاتی حوزه عملیاتی

شاخص کلیدی 

 عملکرد

افزایش ارزش سهام 

بازار نسبت به شرکت در 

 میانگین صنعت

ارائه طرح و 

های روش

های فعالیت

 جدید در بازار

 تحقیق و توسعه
سنجی  ای امکانتهیه گزارش دوره

 های جدید در شرکتفعالیت
 گزارش سالیانه

 تحقیق و توسعه

ای استفاده از تهیه گزارش دوره

افزایی های همخدمات و فعالیت

 قابل استفاده در مجموعه

 گزارش شش ماهه

ایفای به موقع 

 تعهدات شرکت

  ساخت

رفع موانع و اخذ پروانه ساختمانی 

ها داخل شرکت با استفاده از پروژه

 های مادریمزیت

نسبت تحقق بودجه 

 اخذ پروانه

 مدیریت

رفع موانع و پیگیری امور مربوطه به 

های شرکت در جهت اتمام و پروژه

 شرکتهای تحویل به موقع پروژه

نسبت زیربنای تحویل 

شده بدون تأخیرغیر 

مجاز به کل زیربنای 

 تحویل شده

 مالی

ریزی مالی درجهت عدم برنامه

توقف روال جاری و ایجاد تاخیر در 

 ایفای به موقع تعهدات

نسبت تعهدات تمهیل 

 شده به کل تعهدات

 نسبت تحقق بودجه خرید زمینتحقق بودجه  گذاریسرمایه افزایش سودآوری شرکت
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 اهداف کالن
های استراتژی

 مربوطه
 برنامه عملیاتی حوزه عملیاتی

شاخص کلیدی 

 عملکرد

جذب شرکای 

 جدید

 مدیریت
اولویت بخشی به جذب شریک 

 های شرکتجدید در پروژه

تعداد شریک جدید 

جذب شده حقیقی 

 وحقوقی

 بازاریابی
معرفی شرکای بالقوه جهت شرکت 

 در مزایدات آتی

معرفی شریک بالقوه 

 جدید

استفاده از 

های نوین روش

ریزی برنامه

جهت افزایش 

سرعت 

 عملیاتی شرکت

  ساخت

های شرکت کاهش تاخیرات پروژه

های جدید مبتنی بر روش

 ریزی عملیاتیبرنامه

نسبت کاهش 

 تأخیرات

 ساعات آموزش برگزاری دوره آموزشی منابع انسانی

تکنولوژی و 

 وری اطالعاتآفن

خارج از سرویس نشدن زیر 

های فناوری اطالعات ساخت

 شرکت

خارج از سرویس 

زیر ساخت بودن 

 فناوری اطالعات

افزایش کیفیت سود 

 شرکت

بررسی 

پژوهانه آینده

 صنعت و بازار

 تحقیق و توسعه

انجام مطالعات آینده پژوهی و تهیه 

سناریو وضعیت بازار مسکن و 

خدمات قابل ارائه به مشتریان در 

راستای شناسایی و ایجاد نیازهای 

 مشتریان

 گزارش سالیانه

 بازاریابی

جمع بندی مطالعات بازار با گزارش 

و  مضمون تغییرات، خالقیت

 نوآوری رقبا

 گزارش شش ماهه

 مدیریت

پیگیری و ایجاد شرایط حضور 

مدیران ارشد و میانی شرکت در 

سمینارهای بازاریابی و شناسایی 

بینی شرایط اقتصادی و بازار و پیش

 بازار

 شرکت در سمینار
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 اهداف کالن
های استراتژی

 مربوطه
 برنامه عملیاتی حوزه عملیاتی

شاخص کلیدی 

 عملکرد

استفاده از 

های روش

مبتنی بازاریابی 

بر مشخصات 

اجتماعی 

جمعیت جامعه 

 هدف

 بازاریابی

تهیه گزارش مطالعه بازار بر اساس 

مصاحبه با مشتریان بازار هدف 

شرکت در مورد نیازهای آینده و 

 نیازهای تأمین شده توسط رقبا

 گزارش شش ماهه

تکنولوژی و 

 اوری اطالعاتفن

ای در پلت نظرسنجی سالیانه ودوره

تی قابل دسترسی های عملیافرم

شرکت در جهت شناسایی نیازهای 

 آینده مشتریان

 نظرسنجی

افزایش شفافیت 

 های شرکتفعالیت

افزایش سرعت 

امور بر اساس 

 توانایی کارکنان

 مدیریت

یشی اندبرگزاری جلسات هم

افزایی کارکنان و مدیران در مورد هم

برتوانایی کارکنان در امور  مبتنی

 جاری شرکت

جلسات برگزاری 

 شش ماهه

سازی چابک

های فعالیت

 شرکت

تکنولوژی و 

 اوری اطالعاتفن

خارج از سرویس نشدن زیر 

های فناوری اطالعات ساخت

 شرکت

خارج از سرویس 

بودن زیر ساخت 

 فناوری اطالعات

 مدیریت
گزارش اثربخشی تناسب توزیع 

 مسئولیت و اختیار
 اثربخشی

وری نیروی ارتقای بهره

 انسانی

آموزش 

 کارکنان

 منابع انسانی
های آموزشی برگزاری دوره

 اختصاصی شرکت

 ساعات آموزش

 اثربخشی

 مالی
مدیریت تخصیص بودجه دوره 

 مصوب
 تخصیص بودجه

توانمندسازی 

کارکنان در 

زمینه نگرش 

فرآیندی به 

امور جاری 

 شرکت

 منابع انسانی
ارزیابی عملکرد جامع کارکنان 

 شرکت
 ارزیابی

 تحقیق و توسعه
های مرتبط و حضور برگزاری دوره

 در جایزه ملی تعالی سازمانی
 نتیجه ارزیابی تعالی

 تحقیق و توسعه
ارائه گزارش عملکرد و اثربخشی 

 های شرکتیندفرآ
 ماهه شش شگزار
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 میت در اهداف و راهبردها به نسبت سالیان گذشتهه( تغییرات با ا 2_8
 ( تمرکز بر حجم و کیفیت سود2_8_1

یکی از مهمترین تغییرات راهبردی شرکت در تمرکز بر حجم و کیفیت سود است. در این راستا شرکت در نظر دارد طی پنج سال 

و بهبود سیاست های کالن  فروش و دریافت مابه ازای نقدی )در صورت کنترل تورم افزایش حجمینده و بر اساس برنامه مشخص با آ

 اقدام نماید. و انعطاف پذیری مالی شرکت یت سودکیف نسبت به افزایش( اقتصادی کشور

 ( تمرکز بر آموزش کارکنان2_8_2

ریزی واجرا نماید. شرکت در نظر دارد با استفاده های آموزشی کارکنان را به صورت مستقیم و مجزا برنامهشرکت در نظر دارد برنامه

 اساسی بردارد. هایاز توان علمی کارکنان در راستای اهداف کوتاه و بلند مدت خود گام

 ها( افزایش شفافیت فعالیت2_8_3

سازی امور اقدام با توجه به وظیفه ذاتی شرکت در پاسخگویی به سهامداران، شرکت در نظر دارد با حداکثر توان خود در شفاف

 نماید.

 های زیست محیطی و اجتماعی شرکت( مسئولیت 2_9
های های مدیریت ساختمان در راستای کاهش هزینهاستفاده از سیستمهای جدید و تکنولوژیشرکت در نظر دارد با استفاده از 

 برداری اقدام نماید.جویی در منابع ساخت و بهرهداری و صرفههنگ

 کت و راهبردهای بهبود آنر( امتیاز شفافیت اطالعاتی ش 2_10
ن نسبت به افشا تمامی اطالعات با اهمیت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده تا کنو 1399با توجه به اینکه شرکت در طی سال 

اقدام شده و شرکت در نظر دارد با افشای به موقع و کامل اطالعات از نظر شفافیت اطالعاتی رتبه عالی را در بین شرکتهای پذیرفته 

 شده در سازمان بورس اوراق بهادار کسب نماید.

 هایگذارهیسرما بیترک و نحوه در شرکت اهداف(  2_11
ی هادر حوزه ساخت و ساز و مسکن فعالیت خواهد داشت و در حال حاضر برنامه ای برای سرمایه گذاری در حوزهشرکت صرفا 

 دیگر ندارد.

 پذیرشدستورالعمل  رعایت در راستای شرکت حفظ ترکیب دارایی جهت( برنامه شرکت  2_12
ها اقدام مختلف نسبت به حفظ ترکیب دارائی هایگذاری مجدد منابع حاصل از فروش در خرید زمینشرکت در نظر دارد با سرمایه

کننده نهایی و استفاده حداکثری از ارزش افزوده ناشی از آن، واسطه محصول نهایی به مصرفنماید. در این راستا شرکت با فروش بی

 های مستعد اقدام نماید.نسبت به خرید زمین
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 ها و روابط( مهمترین منابع، ریسک 3
 ساختار سرمایه شرکت ( تجزیه و تحلیل کفایت 3_1

 .استشرکت از ساختار سرمایه مناسب برخوردار  1399با توجه به افزایش سرمایه صورت پذیرفته در سال 

 ( نقدینگی و جریان نقدینگی شرکت 3_2
از محل تسهیالت و عمده جریان ورودی وجه نقد به شرکت مربوط به فعالیتهای تامین مالی  30/09/1400مالی منتهی به  سالطی 

لذا شرکت  استبوده و جریان خروجی وجه نقد نیز عمدتا از بابت موارد مزبور  و نقد حاصل از فروش امالک استقراض از هلدینگ

 .افزایش دهد کماکان ورود نقدینگی از محل فعالیتهای عملیاتی را ، مانند سال مالی جاریدر نظر دارد با توجه به تغییر سیاستهای فروش

 کری شرکت( سرمایه انسانی و ف 3_3
های سازمانی از کارکنان با تحصیالت باال باال و در تمام پست ساختار خود از رده کارشناسی به شرکت بهساز کاشانه تهران در

و در طول مدت اجرا نسبت به نمایدساله نسبت به تهیه برنامه استراتژی و نقشه راه اقدام می 5های نماید. شرکت در دورهاستفاده می

 شود.ها بر اساس توان فکری و انسانی موجود در شرکت انجام مینماید. تمام این فعالیتسازی آن اقدام میبهینهبازنگری و 

 ( مشارکت کارکنان 3_4
المللی و شرکت مشارکت کارکنان در امور شرکت در باالترین سطح خود قرار دارد. مدیریت شرکت با پیروی از استانداردهای بین

های علمی به صورت مداوم بر مشارکت کارکنان اضافه نماید. شرکت سازمانی در نظر دارد با استفاده از روش یلدر برنامه ارزیابی تعا

های مالی و غیرمالی ارتباط شرکت و کارکنان را در بهترین شرایط سعی دارد با برقراری ارتباط نزدیک و دوستانه و استفاده از ظرفیت

 حفظ نماید.

 های اصلی شرکت( ریسک 3_5
 ریسک نوسانات نرخ بهره( 3_5_1

ر کشو بانکی شبکه به یمرکز بانک یلعملهاراستوو د رکشودر  پولی یسیاستها ذتخاا نتیجهدر  که هبهر خنر تنوسانا کلی رطوبه 

 یشافزا. میباشد مالی تتسهیال ،شرکتها سستردر د منابعاز  یکی. دبو هداخو ارتأثیرگذ شرکتها دآوریسوو  دعملکر بر ،هددمیرخ 

 بر متعاقباًو  هشد مالی یهزینهها یشافزا نتیجهو در  هبهر خنر تنوسانااز  ناشی یسکر یشافزا موجب تتسهیال خذا به زنیا با مرتبط

 د.بو هداخو ارتاثیرگذ تقسیم قابل دسو

 ریسک نرخ تورم( 3_5_2

شرکت صرفاً زمین است، لذا  گردد و آوردهبا توجه به اینکه واحدهای ساختمانی از طریق عقد قرارداد با طرف مشارکت احداث می

بینی الشرکه مؤثر است. به دلیل عدم امکان برآورد تعیین سهم تورم بر هزینه ساخت یا زمین، پیشتغییرات تورم بر تعیین درصد سهم

 .الشرکه در این خصوص همواره با ابهام مواجه استتغییرات سهم
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 ریسک نقدینگی( 3_5_3

 ها از طرف شریک، لذا ریسک نقدینگی در شرکت کم اهمیت است.مشارکت و تقبل کلیه هزینهبا توجه به عقد قرارداد با طرف 

 ریسک اعتباری( 3_5_4

 برای مالی زیان به منجر که ، باشد ناتوان خود قراردادی تعهدات ایفای در قرارداد طرف که دارد اشاره ریسکی به اعتباری ریسک 

 اتخاذ را مقتضی موارد در کافی، تضمین اخذ و معتبر قرارداد های طرف با تنها معامله بر مبنی سیاستی شرکت رو این از شود شرکت

 و عمومی مالی اطالعات از استفاده با شرکت.  دهد کاهش را مشتریان تعهدات ایفایی در ناتوانی از ناشی اعتباری ریسک تا است، کرده

 قبال در مالکیت اسناد انتقال بر مبنی شرکت سیاست به توجه با. نماید می اعتباری بندی رتبه را عمده مشتریان ، خود معامالتی سوابق

 .گردد نمی مالی زیان متحمل شرکت مشارکت قرارداد طرف تعهدات ایفای عدم صورت در مطالبات، کامل وصول

 ریسک منابع انسانی( 3_5_5

 نسانیا منابع یسکر .دمیشو طمربو انمندرکا حفظو  شنگیزا زش،موآ ام،ستخدا مانند شرکت پرسنلی یهاسیاست به یسکر ینا

 با. مینماید وزبر هغیرو  مدیریتی درکا غلط یا ناکافی شنگیزا یسکر ،شمندارز انمندرکادادن  ستاز د یسکر مانند مختلفی لشکاا به

 لکنتر تحت کافی انمیز به یسکر ینا ،یطاشر با متناسب یها ختداپر همچنینو  مناسب یهاونیر بجذی ابر منطقهدر  رعتباا به توجه

 دارد. ارقر

 ریسک قراردادی( 3_5_6

 ینا ،فعالیتدر  گیردر ملاعو سایرو  شرکت نمیا فختالا وزبر رتصوو در  شرکت یهااردادقر رساختادر  خللو  ضعف نمادر ز

 ستا ممکن ،موثر ملاعو تمامی نگرفتن نظرو در  شرکت یهااردادقر ینوتددر  کافی قتد معد رتصو. در دکر هداخو وزبر یسکر

خرید  یهااردادقر وش،فر یهااردادقر بخش در عمدتاً هااردادقر ین. ادشو شرکتی دآورسودر  یجد ینقصها به منجر یسکر ینا

 اردادی،قر یسکر دنکر مدیریت ایبر. میکند اپید اقمصد فرعی رانپیمانکاو  شرکت نمیا یهااردادقرو  مصالح خرید یهااردادقر زمین،

 فعالیت مختلف دبعادر ا مناسبی اردادیقر رساختا ب،مجر حقوقی ورانمشااز  دهستفاا باآن  فعو ر شرکت طوالنی جربهت به توجه با

 .دمیگیر ارقر دهستفاا ردموو  هشدداده  توسعه شرکت

 روهای بالقوه پیشها و فرصتپذیری شرکت از پیامدهای منفی ریسک( تحلیل آسیب 3_6
ها و کاهش قدرت مشتریان سطح قیمت. با باالرفتن است در حال حاضر های شرکتتأثیرگذارترین ریسک یکی از اعتباریریسک 

 .شودمالت تهاتری شرکت میاافزایی در معهم گردیده و یا موجب جریان نقدینگیمنجر به کاهش حجم فروش 

 ( راهبردهای مدیریت ریسک و میزان اثربخشی آنها 3_7
های شرکت را به خوبی گیری از متخصصان داخلی مجموعه توانسته است ریسکمدیریت و بهرهشرکت بهساز کاشانه تهران با 

 ها توضیح داده شده است.پوشش دهد. در جدول زیر نحوه پوشش ریسک
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 روشهای پوشش ريسک نوع ريسک شرح ريسک رديف

1 

امکان وجود معارض، بروز 

کاربری در  مشکالت حقوقی و یا

سازمان  امالک خریداری شده از

اموال امالک ستاد اجرایی فرمان 

 ره(و سایرتامین کنندگان)امام

 عملیاتی

 * اخذ استعالمات ثبتی و استفاده از مشاوره حقوقی پیش از خرید 

*  انتقال تعهدات ناشی از مشکالت ذکر شده به فروشندگان در 

 مبایعه نامه ها

  حضور رقبای جدید در بازار 2
 * مقایسه شرایط فروش با رقبا 

 * استفاده از روشهای نوین تبلیغاتی

3 
مسکن متناسب با  عدم ساخت

 نیازهای هر منطقه
 عملیاتی

* تهیه گزارش مطالعه بازار دقیق جهت انطباق حداکثری با 

 مشخصات مورد نیاز منطقه

4 
اجرای پروژه ها و عدم  تاخیر در

 تحویل به موقع به خریداران
 عملیاتی

* بررسی ارزیابی فنی و مالی طرف های مشارکت پیش از انعقاد 

 قرارداد و انتخاب افراد با سوابق مطلوب و قدرت اقتصادی باال 

 * اخذ تضامین کافی از شرکا 

 * پیش بینی اخذ جرائم تاخیر موثر در قرارداد های مشارکت

5 
اشباع بازار امالک تجاری در 

 برخی مناطق
 عملیاتی

 ضور در بازار امالک مسکونی * ح

 * تهیه گزارش مطالعه بازار دقیق جهت بررسی

6 

کاهش چشمگیر روند معرفی 

سازمان  امالک مستعد از سوی

اموال و امالک ستاد اجرایی فرمان 

 امام )ره(

استراتژیک / 

 عملیاتی

 * پیش بینی  تامین امالک غیر ستادی 

 غیر ستادی*پیش بینی نقدینگی الزم برای خرید امالک 

 *تهاتر امالک با امالک مستعد غیر ستادی

7 

انطباق کیفیت محصوالت  عدم

تولید شده با استانداردهای مورد 

 نظر

 عملیاتی
دارای استاندارد مرغوبیت *استفاده از مواد و مصالح شناخته شده و 

 سط بخش نظارت و اجراکاال تو

8 

ایفای تعهدات  ریسک عدم

به زیان طرفهای قرارداد که منجر 

  مانند  مالی برای شرکت شود

  ورشکستگی و ناتوانی مالی

 های پروژهدر تامین هزینه شرکاء

 اعتباری

*  بررسی صالحیت مالی و انجام معامله با طرف 

 قراردادهای)شرکا( معتبر 

 * تهیه لیست سیاه از افراد  دارای سابقه نا مناسب

 * اخذ وثیقه کافی از شرکاء 

یک در صورت عدم توانایی ساخت یا *خرید قدرسهم شر

 جایگزینی شریک جدید
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 روشهای پوشش ريسک نوع ريسک شرح ريسک رديف

9 
ایفای تعهدات  ریسک عدم

 خریداران در انجام تعهدات
 اعتباری

 * عدم انتقال سند مالکیت تا زمان تسویه کامل قراردادهای فروش

*پیش بینی تمهدات الزم در جهت جبران ضرر و زیان مالی ناشی 

 مسکناز عدم ایفای تعهدات خریداران 

10 
کاهش جریان نقدی ورودی و 

 تضعیف سرمایه در گردش
 نقدینگی

های مصوب و در صورت لزوم ای برنامه* پیگیری و پاالیش دوره

 هااصالح، جایگزینی و تغییر آن

های های کوتاه مدت و جریان*  ایجاد تطبیق بین سررسید بدهی

ا آتی و های پرداختورودی منابع اقتصادی از طریق بررسی دوره

 های نقد آتیجریان

 * تغییرات سیاست های فروش از اعتباری به نقدی

 * کوچک سازی پروژه ها و تمایل به ساخت پروژه های زود بازده

11 

بسته و   مقررات بانکی قوانین و

ارائه  غیر انعطاف پذیر در

تسهیالت بانکی به خریداران 

 مسکن

 بازار

 * تسهیل شرایط اقساطی فروش

قرارداد های اعتباری بلند مدت با بانکها و انتقال منافع و  *انعقاد

 تعهدات به خریداران

12 

اصالحیه جدید قانون مالیاتهای 

واحتمال جرائم ناشی از   مستقیم

 مالیاتی عدم آگاهی قوانین

 عملیاتی

 *پیش بینی اثرات مالیاتی در بودجه

شده * پیش بینی اثرات اصالحات مالیاتی جدید بر بهای تمام 

 پروژه ها در زمان تهیه طرح های توجیهی پروژه ها

13 

حداکثری سود شرکت به  تقسیم

سهامداران و کاهش منابع نقدی 

 شرکت

 نقدینگی

* به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی هیات مدیره پیشنهاد 

 افزایش سرمایه از محل سود انباشته را به مجمع عمومی ارائه دهد.

ماهنگی سهام به حسابهای فیمابین با ه *انتقال بدهی های سود

 هلدینگ 

مبنی برتقسیم سود کمتر در مجمع عمومی  *مذاکرات با سهامداران

 عادی ساالنه

14 

و رقبا با   خصوصی حضور بخش

در عرصه  بهای تمام شده پایین تر

ی ساخت پروژه ها )پروژه های 

 پیمانکاری (

 افزایش بهره وری*کاهش بهای تمام شده با تمرکز بر  عملیاتی

15 
انجام معامالت با افراد ممنوع 

 المعامله

 قوانین و

 مقررات
 * اجرای کامل قانون پولشویی
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 روشهای پوشش ريسک نوع ريسک شرح ريسک رديف

 * برگزاری دوره های آموزشی مناسب و جذب افراد با صالحیت عملیاتی منابع انسانی عدم تخصص 16

17 
در کارگاههای  HSEعدم رعایت 

 ساختمانی
 عملیاتی

در پروژه ها در  HSE* الزام شریک سازنده در بکارگیری نیروهای 

 قالب قرارداد

 HSE* نظارت به شرکا درجهت تامین الزامات 

18 
کفایت پوشش بیمه ای  عدم

 مناسب پروژه ها
 عملیاتی

* الزام شرکای سازنده درقرارداد مشارکت به تهیه بیمه نامه تمام 

 خطر

19 

رعایت استانداردهای  عدم

تهیه نقشه  در طراحی و  موجود

 های پروژه

 *کنترل فنی نقشه های اجرایی توسط مهندسین مجرب و متخصص عملیاتی

 عملیاتی شیوع ویروس کرونا ریسک 20
* نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی توسط شرکای سازنده 

 و شرکت در کارگاههای ساختمانی

توان به قاطعیت گفت که اثربخشی های موجود در صنعت و بازار میتأثیرپذیری شرکت از ریسکبا توجه به روال اجرایی و کنترل 

 های شرکت در این زمینه بسیار زیاد بوده است.فعالیت

 های مدیریت آنروابط مهم با ذینفعان و تأثیر آن بر ارزش شرکت و روش(  3_8
 شوند:بندی میذینفعان شرکت به شرح زیر تقسیم

 ( مشتریان3_8_1

ها یا پروژهمشتریان اشخاصی هستند که به عنوان استفاده کننده نهایی نسبت به خرید  .شرکت مشتریان هستند مترین ذینفعانمه

هایی نظر نظرسنجی، ارتباط مستقیم و پشتیبانی نمایند. در این بخش شرکت با استفاده از سیستمشرکت اقدام میواحدهای ساختمانی 

 نماید.های آنان اقدام میها و تقاضاسبت به مدیریت خواستهرار کرده و نفروش با مشتریان ارتباط برق

 ( سهامداران3_8_2

های راهبردی گان سیاستگیرندگان اصلی و تعیین کنندهترین ذینفعان شرکت سهامداران هستند. سهامداران به عنوان تصمیماثربخش

. شرکت با برگزاری جلسات منظم هیأت مدیره و مجامع عادی و شرکت، تأثیر مستقیم بر عملیات اجرایی و تحقق اهداف شرکت دارند

 های الزم بر ارزش شرکت را دارند.العاده مورد نیاز، ارتباط شفاف و مشخصی با سهامداران دارد و از این جهت سهامداران کنترلفوق

 ( کارکنان3_8_3

ادواری نسبت به ارتباط مناسب با کارکنان  هر شرکتی کارکنان آن هستند. شرکت با برگزاری جلسات و نظرسنجینیروی محرکه 

 نماید.مابین را مدیریت میاقدام نموده و با رعایت حقوق کارکنان و توجه حداکثری به حقوق آنها روابط فی
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 کنندگان( شرکا و تأمین3_8_4

این گروه با رعایت کنندگان وظیفه اصلی جریان عملیات اجرایی شرکت در بخش تولید محصول را بر عهده دارند. شرکا و تأمین

نمایند و بخش مهمی آفرینی در شرکت اقدام میاصول فنی، قوانین جاری و رعایت موارد ابالغی شرکت نسبت به تولید محصول وارزش

 شود.از حجم نقدینگی شرکت ناشی از فعالیت آنان تولید یا استفاده می

 ( جامعه3_8_5

آفرینی در شرکت گیرند. اعضای این طبقه اثرگذاری مستقیم بر ارزشرار میسایر افراد مرتبط با شرکت در این طبقه از ذینفعان ق

های نهایی از فعالیت آنها مانند قوانین مصوب و جاری در کشور، صدور مجوزات و کنترل ها، نوع نگاه و خروجیندارد اما فعالیت

مدیریت هیأت مدیره و کارکنان شرکت اثرات سوء آنها  .. بر فعالیت شرکت اثرگذار خواهد بود که با تدبیر و.قانونی و عمومی شرکت و

 شود.های ناشی از فعالیت آنها در روال جاری شرکت انجام میحداقل شده و نهایت استفاده از ظرفیت و فرصت

 های ناشی از روابط با ذینفعان( ریسک 3_9
 ( ریسک اعتبار اسمی شرکت3_9_1

 رود.شرکت در برخی بازارها باالتر از حد عادی می با توجه به نحوه توزیع سهام شرکت، ریسک اعتبار اسمی

 ( ریسک تغییرات قوانین جاری3_9_2

 های مرتبط با صنعت ساخت و ساز، ریسک تغییر قوانین همیشه در صنعت وجود دارد.با توجه به پویایی سازمان

 کنندگان( ریسک شرکا و تأمین3_9_3

اصلی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در حمایت همه جانبه از های های شرکت و در راستای استرتژیگیریبا توجه به جهت

آید. البته با توجه هایی در بخش بازار و مشابه آن برای شرکت به وجود میهای بازار و صنعت، ریسکتولیدات داخلی، در برخی گوشه

یی، حمایت از تولیدات داخلی به عنوان یک به قطع نیاز شرکت به محصوالت خارجی در اکثر اقالم مورد استفاده در تولید محصول نها

 شود.ها و محصوالت شناسایی میفرصت در بسیاری از رده

 های شرکت و تحلیل امکان بازپرداخت آنها( بدهی 3_10
شامل  هابدهی از بابت تسهیالت مالی دریافتی از بانکها که طبق اقساط تعیین شده تا یک سال آینده تسویه خواهد شد و سایر بدهی

باز پرداخت بوده که منابع آن از محل فروش واحدهای ساختمانی و پروژه تامین خواهد گردید لذا  و سایر سهامداران سهام هلدینگ سود

 آنها با مشکل خاصی مواجه نخواهد بود.

 ( منابع مورد انتظار تأمین مالی 3_11
نسبت  تحصیل ساختمان جهت دفتر مرکزی شرکت، تکمیل فرایند و خودشرکت در نظر دارد جهت تسهیل در فعالیتهای عملیاتی 

از تامین نقدینگی خود را انجام  ای و همچنین از محل فروش پروژه بخش عمده مالی بعد اقدام نماید دورهبه اخذ تسهیالت بانکی در 

 دهد.
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 ( تغییرات در کارکنان و مدیران اصلی شرکت 3_12
 شده است. و غیرموظف هیات مدیره جایگزین آقای محمد صدراییدر دوره جاری آقای اکبر سعید دولت آباد به عنوان عض

 ( نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن 3_13

 رديف
نام 

 پروژه
 توضیح/آخرين نتیجه موضوع پرونده خوانده خواهان

 2گلسار  1
آقای مومن 

 صالحی

بهساز کاشانه 

 تهران

مطالبه قدر السهم 

 قراردادی

 علیه شرکت صادر گردیده قطعیرای 

 است.

 ( تغییر در الگوی خرید مشتریان 3_14
رود کمتر میبا توجه به کاهش نقدینگی عمومی و موجود در بازار، سلیقه و الگوی خرید مردم به سمت خرید واحدهایی با مساحت

های مناسب جهت تولید انبوه واحدهای کوچک سایز، راهبرد در این بخش شرکت با خرید زمین که امکاناتی مناسبی داشته باشند.

 مشخصی برای حضور پر قدرت در مناطقی دارد که امکان ساخت و فروش واحدهای کوچک سایز بیشتر است.

 یسک رقابتر( وضعیت و  3_15
گذاری نقد یا تهاتری اولیه و گستردگی سالیق بازار که سرمایه العادهبا توجه به نوع فعالیت در بازار ساختمان مبتنی بر اهمیت فوق

شود، ریسک رقابت در بازار ساختمان حساس و تعیین های مختلف بازار میموجب سهولت بسیار زیاد ورود به صنعت و فعالیت در رده

صص، حضور در بازار بورس و امکان استفاده مندی از نیروی متخکننده است. در این راستا با توجه به توان باالی فعالیت شرکت، بهره

سازی و تولید محدود با سلیقه خاص است. شرکت در نظر دارد با از معامالت تهاتری، راهبرد اصلی شرکت ورود توأمان به بازار انبوه

جریان مالی شرکت، نسبت به  های بازاریابی متناسب و مبتنی براستفاده از نقاط قوت ذاتی خود و تأمین سرمایه الزم و استفاده از روش

 مدیریت ریسک رقابت و کنترل وضعیت فروش و درآمد اقدام نماید.

 ( تغییرات در ظرفیت ساخت و ساز 3_16
شود. بر این مبنا ظرفیت ظرفیت ساخت و ساز شرکت بر مبنای متراژ معادل مجموع درصد پیشرفت فیزیکی شرکت محاسبه می

 تولید شرکت به شرح جدول زیر است.

 1400بینی تولید پیش 1399تولید سال  1398تولید سال  شرح

 34،195 32،146 29،195 توان تولید

های عملکردی، ظرفیت عملی و اسمی تولید شرکت افزایش میزان عملکرد شرکت در آیتمهای انجام شده و ریزیبا توجه به برنامه

 قابل توجهی داشته است.



 

 مدیریت تفسیری گزارش

سال مالی 

منتهی به 

30/09/1400 

 

22 

 

 اندازها( نتایج عملیات و چشم 4
 مالی و غیر مالی شرکت دعملکر یجا( نت 4_1

 ( نمایه فعالیت شرکت در سال جاری مالی4_1_1

با توجه به اینکه اطالعات مدون و جامعی از میزان گواهی ساختمان )گواهی پایانکار ساختمانی( صادر شده در کشور و شهر تهران 

 نمود.توان سهم شرکت از میزان واحدهای ساخته شده در کشور را تعیین وجود ندارد، نمی

 ( نمایه تحقق اهداف4_1_2

 رديف
سرفصل 

 موضوعی
 عنوان شاخص

واحد 

 سنجش
 بودجه سالیانه

عملکرد  

 دوره

درصد 

تحقق 

 بودجه سال

1 

شاخص 

های 

 ریالی

 % 84/82 8,618,374 10,403,473 میلیون ريال درآمد

 % 66/178 6,729,039 3,766,213 میلیون ريال سود ناخالص 2

 % 47/219 6,637,488 3,024,234 ريالمیلیون  سود خالص  3

 %258 150,852 58,351 میلیون ريال سرانه سود خالص 4

 0 0 0 میلیون ريال افزايش سرمايه 5

 %213 2,735,002 1,281,955 میلیون ريال سرمايه گذاری   6

 %98 33,286,684 34,122,394 میلیون ريال دارايی ها 7

 %72 7,174,490 9,913,897 میلیون ريال بدهی ها 8

 %108 26,112,194 24,208,497 میلیون ريال حقوق صاحبان سهام 9

10 

نسبت 

 های مالی

 %208 %73 %35 درصد نسبت سود عملیاتی به فروش 

 %126 31/4 43/3 مرتبه نسبت جاری  11

 %169 %22 %13 درصد بازده حقوق صاحبان سهام 12

 %189 %18 %5/9 درصد بازده دارائی ها 13

 -%47 220 149 روز دوره وصول مطالبات 14

 %65 %24 %37 درصد کیفیت سود عملیاتی 15

 %109 841,439 769,173 میلیون ريال پرداخت سود سهام 16
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 رديف
سرفصل 

 موضوعی
 عنوان شاخص

واحد 

 سنجش
 بودجه سالیانه

عملکرد  

 دوره

درصد 

تحقق 

 بودجه سال

17 
ایفای 

 تعهدات
 0 0 0 میلیون ريال تسويه بدهی به سازمان اموال

18 

 پرسنلی

 %115 44 52 نفر تعداد کارکنان در پايان دوره

 %88.4 179 160 میلیون ريال سرانه هزينه پرسنلی 19

 %101 16 16 مرتبه تحصیالت کارکنان 20

 %100 40 40 سال میانگین سن کارکنان 21

22 

شاخص 

های 

 متراژی

 %121 103,767 85,642 مترمربع متراژی تعريف پروژه

 %70 57,086 82,203 مترمربع متراژی انعقاد قرارداد 23

 %91 85,402 94,351 مترمربع متراژی اخذ پروانه 24

 %80 61,204 76,896 مترمربع متراژی شروع عملیات اجرائی 25

 %133 16 12 مترمربع تعداد پروانه اخذ شده 26

 

 انحراف از بودجه شاخص های متراژی( الف

اجرایی، تطویل مدت تأیید و ابالغ قراردادهای منعقده توسط ی در بخش انعقاد قرارداد و شروع عملیات عدم تحق کامل بودجه متراژ

 .دار اصلی بوده استسهام
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( تحلیل روابط بین نتایج عملکردی شرکت، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت در دستیابی به  4_2

 اهداف

 
افزایش فروش در سال است.  1399تا  1398های اد شده طی سالره تورمی ایجونمودار فوق نمایشگر کاهش فروش ناشی از د

 های فروش و نفوذ در بازار بوده است.گیری صحیح شرکت در تغییر روشبا توجه به تطویل شرایط تورمی به دلیل جهت 1400

های ( تحلیل تغییرات مهم در وضعیت مالی و نقدینگی و عملکرد دوره جاری در مقایسه با دوره 4_3

 قبلی
قبل  در مقایسه با سال های شرکت به داراییهایر قابل مالحظه ای داشته که نسبت بدهیجاری تغی دورهوضعیت مالی شرکت در 

دوره مشابه سال قبل  میزان درآمد عملیاتی شرکت در مقایسه با و وضعیت نقدینگی شرکت در بخش فعالیتهای عملیاتی و استمساعد 

  .اینانلو و کاشانک می باشد-وطنح-ستاری-تیر-پروژه های گلدانواگذاری مواجه بوده که عمدتا به دلیل  افزایشسال مالی قبل با و 

 انداز شرکت با اهداف و معیارهای مالی و غیر مالی( تحلیل ارتباط چشم 4_4
شرکت برتر از نظر درآمد مشخصاً مبین پیشرفت مالی و توان اجرایی و تولیدی  100انداز شرکت با مضمون قرارگیری در بین چشم

های حاضر در بازار عمومی شود، شرکتبندی که توسط سازمان مدیریت صنعتی و به صورت سالیانه انجام میشرکت است. این رده

میلیارد ، 4،580شته با فروش بالغ بر ذنماید. شرکت در رده بندی سال گبندی میایران و حاضر در بازار تخصصی صنعت ساختمان را رده

 قرار گرفت. 167در جایگاه ای اقتصاد و روزنامه دنی www.imi100.ir طبق سایت ریال

 ی با بودجهع( بررسی و تحلیل عملکرد واق 4_5
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 ( مقایسه عملکرد ریالی و متراژی سال جاری و عملکرد ریالی و متراژی سال قبل و توجیه نوسانات عمده4_5_1

 وضعیت فروش شرکت طی سال جاری مالی و ماقبل آن به شرح جدول زیر است

 شرح رديف
 1400 سال 99 سال

 عملکرد بودجه عملکرد بودجه

 8،618،374 10،403،473 4،519،610 9،530،560 فروش ریالی 1

گیری با توجه به تغییر سیاست شرکت مبنی بر حفظ حداکثر ارزش افزوده متعلق به سهامدار، خام فروشی زمین طی دوره کاهش چشم

 شوند.فروخته می ها تا آخرین زمان ممکن در شرکت نگهداری و سپسو پروژهداشته 

 سازمانی )متوسط صنعت(( مقایسه عملکرد شرکت با منابع برون 4_6
های سبز مقادیر رقبا و ستون خاکستری مقایسه با میانگین صنعت است. های آبی مقادیر شرکت، ستوندر نمودارهای زیر ستون

 استخراج شده است. 98شرکت برتر ایران در سال  اطالعات رقبا از آمار گروه توسعه ساختمان تدبیر و میانگین صنعت از گزارش صد

 در این نمودارها، مقادیر آبی نتایج شرکت، مقادیر سبز نتایج رقبا و مقادیر طوسی میانگین صنعت است.

 رشد شرکت آتی جهت  ( اقداماتی 4_7

از طریق کاهش طول کل پروژه ها و با تمرکز بر رفع مشکالت اخذ پروانه و شروع به موقع پروژه جاریسال در شرکت در نظر دارد 

های نوین ساخت و همچنین با استفاده از تکنولوژی از زمان ساخت تا تحویل به مشتری، میزان تولید سالیانه شرکت را افزایش دهد.

 مصالح تکنولوژیک مدرن، مدت زمان ساخت پروژه را کاهش دهد.

 بر شرکت ( تأثیر نرخ ارز 4_8
 .ت نرخ ارز بر عملیات اصلی شرکت تأثیر مستقیم نداردنوع فعالیت شرکت تغییرابا توجه به 

 های مهم مالیارائه و تحلیل نسبت ( 4_9

 تغییرات 30/09/1399 30/09/1400 نسبت رديف

 -%22 %439 %417 نسبت جاری 1

 %10 %54 %64 نسبت آنی 2

 %4 %18 %22 نسبت بدهی 3

 43 176 220 دوره وصول مطالبات 4

مالکانهنسبت بدهی به حقوق  5  27% 22% 6% 

مالکانه نسبت حقوق 6  78% 82% 4%- 

بازده سرمایه درگردش نسبت 7  28% 9% 19% 
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 تغییرات 30/09/1399 30/09/1400 نسبت رديف

 %30 %45 %75 حاشیه سود ناویژه 8

 %36 %37 %72 نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش خالص 9

هابازده مجموع دارایی 10  18% 7% 11% 

 %11 %11 %22 نسبت بازده حقوق مالکانه 11

 مالی یهانسبت جدول(  4_10
 مناسب اقتصادی تصمیمات اخذ جهت کنندگان استفاده به کمک مالی صورتهای ارائه و مالی گزارشگری اهداف اینکه به توجه با

 اطالعات بایست می همواره است مالی نسبتهای تحلیل و ارائه مالی صورتهای تحلیل و تجزیه روشهای از یکی که آنجا از و است

 امکان عدم ، گذشته در موجود شرایط از میانگینی ، اطالعات بودن تاریخی قبیل از ییهامحدودیت گرفتن نظر در از پس شده ارائه

 گردیده ارائه مالی یهانسبت تحلیل از ای گزیده ادامه در شود گرفته بکار ...و جاری یهاارزش و هاقیمت عمومی سطح انعکاس

 .است

 جاری نسبت( 4_10_1

 سال در مزبور نسبت کاهش  .دهد می نشان را شرکت مدت کوتاه تعهدات پرداخت در تجاری واحد توانایی سنجش نسبت این

 دوره طیدر  ناشی از تقسیم سود و انتقال از سود انباشته به سود سهام پرداختنی جاری های بدهی افزایش قبل سال به نسبت جاری

 .است

 آنی نسبت( 4_10_2

 هاپرداخت پیش کردن مستهلک بدون و هاپروژه و امالک موجودی فروش بدون را تجاری واحد تعهدات انجام توانایی نسبت این

 .مواجه بوده است افزایش مطالبات ناشی از افزایش فروش، این نسبت با افزایشتوجه به  با که نماید می بیان

 بدهی نسبت( 4_10_3

(   جاری نسبت) 1 بند توضیحات به عنایت با که است گردیده ایجاد بدهی درصد چند هادارایی مقابل در دهد می نشان نسبت این

 .است داشته توجهی قابل کاهش مزبور نسبت

 مطالبات وصول دوره( 4_10_4

به افزایش فروش پروژه ها و  عنایت با گردد وصول فروش از ناشی مطالبات تا کشد می طول روز چند دهد می نشان مزبور دوره

 آنجاییکه از.است یافته افزایش قبل سال به نسبت مطالبات وصول دوره تجاری گردیده از این روامالک که منجر به افزایش مطالبات 

 و عمده فروش ها در نیمه دوم سال مالی بوده، گیرد می نظر در را مالی دوره پایان صرفاً  و بوده زمانی دوره به محدود مزبور نسبت

 تائید تاریخ تا سال پایان شده ایجاد مطالبات از بخشی وصول به عنایت با است ذکر شایان. است گردیده مزبور دوره افزایش باعث

 .یافت خواهد بهبود آتی دوره در مزبور نسبت های مالیصورت
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 مالکانه حقوق به بدهی نسبت( 4_10_5

 (جاری نسبت) 1بند توضیحات دلیل به جاری سال در دهد می نشان سهام صاحبان حقوق با را بدهیها بین رابطه که نسبت این

 . استافزایش یافته  قبل سال به نسبت

 مالکانه نسبت( 4_10_6

 عنایت با .است گردیده تامین سرمایه صاحبان حقوق محل از تجاری واحد یهادارایی از درصد چند که دهد می نشان نسبت این

 .)نسبت جاری(و فروش برخی پروژه ها در طی دوره جاری نسبت مزبور تعدیل شده است 1به توضیحات بند 

 گردش در سرمایه بازده نسبت( 4_10_7

 احتمال دهنده نشان باشد باالتر مزبور نسبت چه هر دهد می نشان را گردش در سرمایه و خالص سود بین رابطه نسبت این

افزایش حاشیه  و قبل مالی در سال مالی ساختار صالحا به توجه با شرکت این است گردش در سرمایه کمبود با تجاری واحد مواجهه

 .نیست مواجهه گردش در سرمایه کمبود باسود 

 ویژه نا سود حاشیه نسبت( 4_10_8

 کسر از پس فروش ریال یک هر از که نماید می بیان و است ساخت یهاهزینه کنترل در مدیریت توانایی دهنده نشان نسبت این

 ، کاشانک امالک شده تمام بهای بودن سنواتی دلیل به جاری سال در مزبور نسبت افزایش است مانده باقی درصد چند شده تمام بهای

 مالحظه قابل تفاوت ایجاد باعث سالجاری در فروش نرخ بر تورم اثر همچنین و ، مریم و بهاران گلدان ،، ستاری، اینانلو  وطن ، تیر

 .است گردیده سود حاشیه در ای

 خالص فروش به مالیات کسر از قبل سود نسبت( 4_10_9

 8 بند توضیحات به عنایت با .است کرده ایجاد مالیات از قبل سود درصد چند ، فروش ریال یک هر که دهد می نشان نسبت این

 نسبت مزبور با افزایش مواجه بوده است. (ناویژه سود حاشیه نسبت)

 هادارایی مجموع بازده نسبت( 4_10_10

 در مزبور نسبت افزایش دلیل دهد می نشان را سود تحصیل جهت هادارایی از استفاده در مدیریت موفقیت میزان بیانگر نسبت این

 .به دلیل تحقق درصد قابل توجهی از بودجه با حاشیه سود عالی می باشد. جاری سال

 مالکانه حقوق بازده نسبت( 4_10_11

 صاحبان گذاری سرمایه ریال یک هر ازای به که دارد می بیان آید می شمار به سودآوری یهانسبت مهمترین از یکی که نسبت این

 از قبل سال طی شرکت سرمایه افزایشرغم علی  جاری سال در مزبور نسبت افزایش که است کرده تحصیل سود درصد چند سرمایه

، به دلیل دستیابی به اهداف مدیریت  سهامداران مطالبات و نقد غیر آورده محل از ریال میلیارد 130/20 مبلغ به ریال میلیارد 310/2 مبلغ

های آتی رود این روند مساعد در سال بوده است که انتظار میفروش ها  نتیجه در جدیدالورود منابع تحقق بودجه مصوب و همچنینو 

 .ادامه یابد
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 اندهای درحال اجرا که به درآمدزایی نرسیدهه( توصیف پروژ 4_11

 کل زيربنا نام پروژه رديف
پیشرفت 

 ایبرنامه

پیشرفت 

 واقعی

تأخیر 

 پیشرفت

بینی پیش

 تاريخ تحويل

بودجه  برآورد

مورد نیاز تا 

-تکمیل

 میلیون ريال

 1،858 0 0 100 100 6،228 گلدان 1

 5،416 0 0 98.6 100 11،299 الدن 2

 4،678 01/03/1401 37.73 42.12 79.85 8،087 13 ساحل 3

 3،074 12/11/1400 26،55 64،47 91.02 1،997 (هیسم) درخشان 4

 2،623 0 0 100 100 1،568 وطن 5

 2،478 0 0 100 100 1،251 یستار 6

 5،075 0 0 100 49.90 4،091 کاشانک 7

 2،150    شده فروخته 5،508 (هیمحمود الف)ریت 8

 6،058 30/03/1401 3.51 66.29 69.8 3،739 نانلویا 9

 11،413 01/09/1401 16.48 20.82 37.3 8،921 هیآجودان 10

 1،761 20/03/1401 20.62 65.5 86.12 8،563 نیگلچ 11

 5،349    شده فروخته 32،540 موج 12

 - - 62.82 14.68 77.50 23،691 گلسار 13

 - - 6.98 18.97 25.95 36،481 یشمال نیشاه 14

       مجموع

 توجیه نوسانات تأخیرات( 4_11_1
 ( آجودانیه4_11_1_1

 در شریک زیرزمینی، یهاآب سطح بودن باال علت به پروانه اساس بر ساخت امکان عدم خصوص در فنی مشکالت به توجه با

 گردید معماری یهانقشه تغییر و پایدارسازی سیستم اصالح به منجر امر این که برآمد منفی طبقات تعداد کاهش و پروانه اصالح صدد

 .است فعال جدید پروانه اخذ پیگیری با همزمان پروژه حاضر حال در و

 ( گلچین4_11_1_2

 توافق اساس این بر مازاد طبقه دو اخذ از پس پروژه فروش و مازاد طبقه 2 اخذ بر مبنی هلدینگ فروش کمیسیون نظر به توجه با

 اخذ جدید پروانه و پیگیری پروژه مازاد طبقات گردید مقرر و پذیرفت صورت 06/07/1398 مورخ صورتجلسه طی شریک با الزم

 20/10/1399 تاریخ در مسکونی طبقه 7 با اصالحی پروانه لیکن گردید مواجه تأخیر با جدید پروانه اخذ متعدد مشکالت دلیل به که گردد

 .است فعال پروژه اکنون هم و اخذ
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 پیامبران (4_11_1_3

 محاکم به موضوع فروش، قرارداد اساس بر شرکت مطالبات وصول عدم و ،( روحانی آقای) شریک به پروژه فروش به توجه با

 است شده مقرر و گردیده صادر شریک نفع به دادگاه حکم آخرین نهایتا قضایی یهاپیگیری مرحله چندین طی و گردید ارجاع قضایی

 .گردد واگذار شریک به پروژه و پرداخت شرکت مطالبات

 موج (4_11_1_4

 شریک، با توافق طی حاضر حال در و گردید ابالغ شریک به و تنظیم قرارداد فسخ نامه اظهار غیرمجاز، تاخیرات افزایش علت به

 مدیرههیأت تصمیم به توجه با و شد اقدام شریک آورده کاهش و هاآورده در تاخیرات جریمه اعمال بر مبنی تاخیرات جریمه صورتجلسه

 .شد فروخته شریک به پروژه در شرکت قدرالسهم ، مزایده برگزاری از پس شرکت

 13ساحل (4_11_1_5

 تطویل باعث امر این و گردید اسکلت پیمانکار باره چندین تغییرات موجب ، شریک فنی مدیریت در توانایی عدم علت به پروژه

 مفاد مطابق جریمه اعمال به نسبت غیرمجاز تاخیرات افزایش به توجه با شرکت اساس این بر که شد جدید پیمانکار اسقرار و تخلیه در

 اجرای درحال و بوده فعال پروژه اکنون هم.  گردید کسر ایشان الشرکه سهم از تأخیرات جرائم قرارداد مفاد مطابق و نمود اقدام قرارداد

 .است اسکلت

 شهریار (4_11_1_6

 میزان به که پروژه از شرکت سهم شد مقرر ساخت دوره طول در که گردید تنظیم شریک سهم خرید قرارداد مشارکت، دوره طی

 نیز امر این که است مانده باقی پروژه نصبیات تنها و گردیده تکمیل ابنیه بخش کنون تا که گردد شرکت تحویل و تکمیل بود بلوک یک

 منطقه محدوده در اصلی انشعابات نبود و منطقه خاص شرایط به توجه با انشعابات اخذ عدم دلیل به پروژه تحویل امکان عدم علت به

 .است پروژه تحویل و نصب نهایتا و آن انجام صدد در و بوده

 2 ( گلسار4_11_1_7

 قضایی محاکم به پرونده شریک پذیرش عدم به توجه با ولی شد ابالغ شریک به قرارداد فسخ شریک مالی توانایی عدم به توجه با

 در و است نظر تجدید مرحله در و نگردیده اخذ قرارداد موضوع نهایی فصل و حل جهت دادگاه از قطعی رای تاکنون و گردید ارجاع

 .پذیرفت خواهد صورت آتی اقدامات دادگاه قطعی نظر اخذ صورت

 وطن (4_11_1_8

 به رسیدگی صورتجلسه و شده تلقی مجاز 99 ماه آذر در گرفته صورت یهابررسی طی وطن پروژه در گرفته صورت تاخیرات

 جدید زمانبندی برنامه با تاخیر بدون تکمیل و به بهره بردار تحویل شده است. پروژه اکنون و است گردیده تنظیم شریک تاخیرات الیحه

 .است اجرا حال در

 تأمین مالیوجوه حاصل از  ( تحلیل منافع 4_12
ینه عوارض اخذ پروانه و سایر مخارج ساخت پروژه های شرکت جهت هز دورهطی  سال مالی قبل و تامین مالی صورت گرفته در

 منجر به افزایش سود آوری در آینده خواهد شد.پروژه مزبور گردیده و متعاقباً صرف شده است که منجر به ایجاد ارزش افزوده 
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 شرکت( تصویر وضعیت پنج ساله  4_13

  
 عملکرد عقد قرارداد )مترمربع( عملکرد تعریف پروژه )مترمربع(

  
 عملکرد اجرای پروژه )مترمربع( عملکرد اخذ پروانه )مترمربع(
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 ( مقایسه بودجه و عملکرد 5
 ها و معیارهای عملکرد( شاخص 5_1

 ( مقایسه بودجه و عملکرد فروش سال جاری و توجیه نوسانات عمده5_1_1

 بودجه و عملکرد فروش سال جاری در شرکت به شرح جدول زیر استمقادیر 

 ماهه 12بودجه  شرح ردیف
 ماهه 12عملکرد 

 درصد تحقق انحراف عملکرد از بودجه
 آپارتمان زمین

 -%17 -1،777،019 5،510،654 3،115،800 10،403،473 فروش ریالی 1

 ریالی ( مقایسه بودجه و عملکرد تحقق اهداف در بخش فروش5_1_2

 

 درصد تحقق انحراف از بودجه عملکرد بودجه نام پروژه رديف

 %100 16،223 16،223 0 پیوند پروژه 1

 %333 801،000 1،201،000 400،000 موج 2

 0 -330،351 0 330،351 آجودانیه 3

 %100 76،675 76،675 0 اردبیل خرداد 15 4

 0 -176،038 0 176،038 یوسف آباد)آرارات( 5

 0 -897،397 0 897،397 استاد نظر 6

 %100 848،534 848،534 0 الدن 7

 %252 225،678 374،198 148،520 اینانلو 8

 0 -470،000 0 470،000 جمال آباد 9

 0 -477،494 0 477،494 چیچکلو 10

 0 -95،366 0 95،366 سمیه 11

 %100 259،848 259،848 0 گلدان 12

 0 -41،940 0 41،940 سه قطعه پیله سحران 13

 0 -500،000 0 500،000 قائم 14

 0 -16،500 0 16،500 1گلسار 15

 %376 643،914 876،771 232،857 کاشانک 16

 %698 111،282 129،887 18،605 ستاری 17
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3_1_5 

 ( مقایسه بودجه و عملکرد تحقق اهداف در بخش خرید زمین

 متراژ مبلغ نام ملک رديف

 3،152 2،493،932 دانگ پروژه ونک 1.02 1

 432 400،000 قلندری 2

 1،000 500،000 طور 3

 800 392،000 عظیمیه 4

 0 -10،000 0 10،000 بندر ترکمن 18

 %342 1،093،877 1،545،000 451،123 (تیر)محمودیه الف 19

 0 -450،000 0 450،000 دانشور 20

 0 -300،000 0 300،000 پل رومی 21

 %100 13،655 13،665 0 پردیس یاقوت 22

 0 -1،100،000 0 1،100،000 11شیخ بهایی  23

 0 -250،000 0 250،000 فرید 24

 0 -150،000 0 150،000 2تابان 25

 %614 122،239 146،020 23،781 وطن 26

 0 -120،000 0 120،000 دلیری 27

 0 -1،600،000 0 1،600،000 شاهین شمالی 28

 %100 1،400 1،400 0 البرز 29

 %100 11،093 11،093 0 برزیل 30

 0 1،650،000 0 1،650،000 دانا کیش 31

 %100 2،260 2،260 0 شهریار 32

 %100 432،000 432،000 0 کوهستان 33

 %252 532،000 882،000 350،000 آباد سعادت  فرهنگ بهاران 34

 0 -130،000 0 130،000 متری اولیایی2000 35

 %100 1،801،800 1،801،800 0 مریم 36

 %83 1,785,099 8,618,374 10,403,473 جمع
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 متراژ مبلغ نام ملک رديف

 200 120،000 اقبال پور 5

 5،974 5،600،000 بزرگراه کردستان 6

 8,406 9,505,932 جمع

 ( مقایسه بودجه و عملکرد تحقق اهداف در بخش تعریف پروژه5_1_4

 نام پروژه رديف
برنامه 

 دوره

عملکرد 

 دوره

 10،154 7،633 اقاقیا 1

 10،010 7،691 ارکیده 2

 1،304 1،304 11باهنر قطعه  3

 1،197 1،197 21باهنر قطعه  4

 1،011 1،011 22باهنر قطعه  5

 1،180 1،180 23باهنر قطعه  6

   1،575 پاسداران 7

   3،824 موسایی 8

   4،889 بهاران فرهنگ 9

 7،773 9،483 مریم 10

   20،000 مسکونی( -15-صومعه سرا)قطعه 11
   13،980 اولیایی 12
 6،791   فردوس گلستان 13

 21،347   توسکا 14

 933 1،071 2قطعه  -همدان  15

 965 1،108 3قطعه  -همدان  16

 990 1،136 4قطعه  -همدان  17

 995 1،142 5قطعه  -همدان  18

 1،029 1،181 6قطعه  -همدان  19

 1،059 1،216 7قطعه  -همدان  20

 1،076 1،235 8قطعه  -همدان  21

 1،647 1،890 10و  9قطعه  -همدان  22

 1،652 1،896 14و  13قطعه  -همدان  23
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 نام پروژه رديف
برنامه 

 دوره

عملکرد 

 دوره

 32،654   پامچال 24

 103,767 85,642 جمع 

 ( مقایسه بودجه و عملکرد تحقق اهداف در بخش اخذ پروانه5_1_5

 

 عملکرد دوره برنامه دوره نام پروژه رديف

 6،580 6،600 گلستانفردوس  1

 1،411 1،411 لطیفی )پل رومی( 2

 6،267 4،699 الوند  3

 10،154 7،633 اقاقیا 4

 10،010 7،691 ارکیده 5

   1،575 پاسداران 6
 18،757 20،000 مسکونی( -15-صومعه سرا)قطعه 7

   4،091 نورافشار 8
   3،824 موسایی 9
   10،972 19ولنجک 10
   13،980 بابلسراولیایی  11
 21،347  20،000 توسکا 12

 2قطعه  -همدان  13

11،875 

933 

 965 3قطعه  -همدان  14

 990 4قطعه  -همدان  15

 995 5قطعه  -همدان  16

 1،029 6قطعه  -همدان  17

 1،059 7قطعه  -همدان  18

 1،076 8قطعه  -همدان  19

 1،647 10و  9قطعه  -همدان  20

 1،652 14و  13قطعه  -همدان  21

 85,402 94,351 جمع
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 ( مقایسه بودجه و عملکرد تحقق اهداف در بخش عقد قرارداد5_1_6

 عملکرد دوره برنامه دوره نام پروژه رديف

 10،010 7،633 اقاقیا 1

 10،155 7،691 ارکیده 2

 4،091 4،091 نورافشار 3

 1،304 1،304 11باهنر قطعه  4

 1،197 1،197 21باهنر قطعه  5

 1،011 1،011 22باهنر قطعه  6

 1،180 1،180 23باهنر قطعه  7

   1،575 پاسداران 8
   3،824 موسایی 9
   11،875 همدان 10
   13،980 اولیایی بابلسر 11
   12،470 24ولنجک  12
   4،889 بهاران فرهنگ 13
   9،483 مریم 14
 6،791   فردوس گلستان 15

 21،347   توسکا 16

 57,086 82,203 جمع

 ( مقایسه بودجه و عملکرد تحقق اهداف در بخش اجرا5_1_7

 عملکرد  برنامه کل سال  نام پروژه رديف

 6،268 4،699 الوند  1

 1،411 1،411 لطیفی )پل رومی( 2

   4،453 2سه قطعه پیله سحران 3
 10،010 7،633 اقاقیا 4

 10،155 7،691 ارکیده 5

   4،091 نورافشار 6
 1،304 1،304 11باهنر قطعه  7

 1،197 1،197 21باهنر قطعه  8

 1،011 1،011 22باهنر قطعه  9
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 عملکرد  برنامه کل سال  نام پروژه رديف

 1،180 1،180 23باهنر قطعه  10

   1،575 پاسداران 11
   3،824 موسایی 12
   11،875 همدان 13
   13،980 اولیایی بابلسر 14
   10،972 19ولنجک 15
 6،791   فردوس گلستان 16

 21،347   توسکا 17

 61,204 76,896 جمع

 ها و عملکرد( ارتباط شاخص 5_2
پسند در مورد فعالیت و نحوه انجام عملیات اجرایی عامههای استاندارد و های مطرح شده در بخش قبل به عنوان شاخصشاخص

هستند که عدم تحقق هر بخش  یفعالیت ساختمانهای کلیدی و استراتژیک مدهنده گاها نشانشرکت شناخته شده هستند. این شاخص

 شود.ها و عدم تحقق بودجه نهایی شرکت میوار شاخصموجب عدم تحقق سلسله

 ها و معیار عملکرد در طی دوره( دلیل و چگونگی تغییر شاخص 5_3
نا بوده است که موجب گیری بیماری کروها و معیار عملکرد شرکت طی دوره جاری همهمهمترین موضوع اثرگذار بر تغییر شاخص

های مختلف مانند کاهش تولید، تورم و گیری در زمینهکاهش توان اجرایی شرکت گردیده است. نتایج و مشکالت ناشی از این همه

 غیره بر صنعت ساختمان نیز تأثیرگذار بوده است

 های کلیدیاهم اقدامات انجام شده جهت تحقق شاخص ( 5_4
 قق شاخص فروش( اهم اقدامات انجام شده جهت تح5_4_1

 شود انجام مطالعه میدانی و بازار پروژه است. مهمترین فعالیت ممتد که برای تعریف و فروش هر پروژه در شرکت انجام می

 ( اهم اقدامات انجام شده جهت تحقق شاخص خرید زمین5_4_2

 خریداری شد. واجد شرایط دیگربه همراه قطعات مورد نیاز و  مانده سهم شرکت از پروژه ونکبا توجه به برنامه شرکت، باقی

 ( اهم اقدامات انجام شده جهت تحقق شاخص اخذ پروانه5_4_3

 باالی های پروژه دستورنقشه گردیده مقرر مبنا این برهای در حال اخذ پروانه اقدام نموده است. بندی پروژهشرکت نسبت به دسته

 توسط رأساً یا و شریک انتخاب طریق از شرکت صالح و صرفه بررسی با پروانه اخذ ادامه در و اخذ شرکت توسط مترمربع 3000

 .نماید اقدام پروانه اخذ به نسبت رأساً شرکت گردیده مقرر نیز مترمربع 3000 از کمتر های پروژه خصوص در. پذیرد صورت شرکت
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 ( اهم اقدامات انجام شده جهت تحقق شاخص تعریف پروژه5_4_4

قوانین جاری، مطالعه میدانی و بازار در اسرع وقت انجام شده و گزارش مطالعات اقتصادی ها و در این بخش با رعایت دستورالعمل

های هایی که توانایی تأمین شاخصبا توجه به صرفه و صالح شرکت و رعایت حداکثری عرف موجود در صنعت تهیه شده و پروژه

 اند.تخاب شریک معرفی شدهقتصادی را داشتند انتخاب و جهت انا

 قدامات انجام شده جهت تحقق شاخص عقد قرارداد( اهم ا5_4_5

شود؛ مشکل قابل توجهی برای با توجه به اینکه انتخاب شریک و پیمانکار در شرکت از روش مزایده یا مناقصه عمومی انجام می

شرکت مورد  شاخص عقد قرارداد عمالً به عنوان یک نقطه کنترلی جهت بررسی و پایش جریان عملیات عقد قرارداد وجود ندارد.

 رسند انجام شود.هایی که بعد از تعریف به مرحله اجرا نمیبندی الزم بین پروژهگیرد تا دستهاستفاده قرار می

 های اجرا شده( اهم اقدامات انجام شده جهت تحقق شاخص پروژه5_4_6

د ز مرحله تعریف که یک فراینه فارغ اشود. شروع هر پروژها استفاده میهای اجرا شده جهت کنترل شروع پروژهشاخص پروژه

صرفاً به نحوه  وهای خارجی هستند داخلی است، نیازمند عقد قرارداد، اخذ پروانه و شروع عملیات اجرایی است که همگی فعالیت

منابع  هایی که پروانه و قرارداد دارند، از تأمینعمل شرکت ارتباط ندارند. شرکت بایستی برای حصول اطمینان از اجرایی شدن پروژه

ن شود. در این راستا همزمان با عقد قرارداد، کارکنان مئهای انسانی، فنی و مالی مطابق مفاد قرارداد مطمورد نیاز اولیه پروژه در بخش

روی مراحل قبل از اجرا، در ارتباط نزدیک با شریک یا پیمانکار از تأمین منابع مورد نیاز و کنترل صحت آنها بخش فنی به موازات پیش

شرکت جهت انتخاب شریک اقدام  نمایند.با دریافت اسناد و مدارک مرتبط و بررسی آنها و تأمین کمبودهای احتمالی اطمینان حاصل می

نماید. متقاضیان با تکمیل برگه پیشنهاد قیمت و ضمن های کثیراألنتشار میبه برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه

هم مندرج در طرح توجیهی تعریف پروژه به رقابت پرداخته و شرکت از طریق برگزار جلسه کمیسیون مشارکت، یک رعایت حداقل س

الشرکه شرکت بر اساس محاسبات اقتصادی نماید. حداقل سهمنفر از متقاضیان را که اقدام به ارائه بهترین پیشنهاد نموده است انتخاب می

 WACCهای اقتصادی شرکت )از قبیل نرخ تنزیل، هزینه ساخت پروژه و با در نظر گرفتن شاخصبر پایه قیمت زمین، ارزش پروانه و 

 شود.و غیره( از طریق ارائه و تأیید هیأت مدیره شرکت تعیین می

 
 

 

 ( بحث و بررسی الگوها و معیارهای ارزیابی عملکرد 5_5
 شود.بخش به شرح زیر انجام می 6ارزیابی عملکرد شرکت بهساز کاشانه تهران در 

 ( خرید زمین5_5_1

شود. بنابراین عملکرد شرکت در خرید و تأمین زمین زمین به عنوان مواد اولیه کلیدی و استراتژیک شرکت ساختمانی شناخته می

 شود.شود. خرید زمین بر اساس ارزش کل خرید زمین ارزیابی میبه عنوان شاخص عملکرد شناسایی می

 ژه( تعریف پرو5_5_2

دهنده آینده قابل بینی توان عملکرد هر پروژه در شرکت است. ارزیابی این شاخص در شرکت نشانتعریف پروژه شاخص پیش

 شود.ای شرکت میریزی عملیاتی دورهبینی در شرکت است که منجر به برنامهپیش
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 ( اخذ پروانه5_5_3

میزان پیشرفت شرکت دهنده شود. ارزیابی این شاخص نشانپروانه ساختمانی به عنوان مجوز کار شرکت در هر پروژه شناخته می

 در تحقق اهداف نهایی و تعیین کننده امکان یا عدم امکان تحقق اهداف اصلی هر پروژه است.

 ( عقد قرارداد5_5_4

هایی د درآمد ناین شاخص برای ارزیابی عملکرد شرکت در استفاده از خدمات بیرونی و برونسپاری اصلی در ساخت پروژه و تولی

ابالغ قرارداد پروژه به معنای شناسایی شریک یا پیمانکار به عنوان مسئول بخش عملیات اجرایی است. ارزیابی این شاخص  است. تهیه،

 نشان دهنده تأمین شرط کافی شروع پروژه است.

 ( اجرای پروژه5_5_5

رنامه تحقق اهداف ریالی به مرحله آخر این شاخص نشان دهنده شروع عملیات تولید در هر پروژه است. بعد از اجرای پروژه ب

 رسیده است.

 ( فروش5_5_6

های انجام شده در هر بینیارزیابی این شاخص نشان دهنده تحقق اهداف اصلی شرکت و به پایان رسیدن برنامه اجرایی و پیش

ده در طول عملیات های انجام شپروژه است. این شاخص مهمترین خروجی شرکت و شاخص کلیدی ارزیابی ثمربخشی کلیه فعالیت

 اجرایی هر پروژه است.

 ها( توضیح تغییرات مهم در نتایج شاخص 5_6
تعریف  شرکت در بخش ، تحقق اهدافشودشرکت به شرح زیر است. آنچنانکه در نمودار زیر دیده میاصلی های نتایج شاخص

 .دهد.مید بخش را میای انوید روشن و آیندهاخذ پروانه تحقق قابل توجه برنامه شرکت در بخش  پروژه و
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ها و تأثیرات آنها بر نتایج های مهم حسابداری، برآوردها، قضاوت( مفاهیم مربوط به سیاست 5_7

 گزارش شده
 برآورد به ملزم شرکت لذا است مشارکت طرف عهده به قرارداد انعقاد ازطریق ساختمانی واحدهای احداث عملیات اینکه به باتوجه

 ندارد. وجود باشد قضاوت مستلزم که اهمیتی با برآورد شده یاد توضیح به عنایت با.نیست آتی مخارج

 

 ( بررسی آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیتهای شرکت 5_8
توسط شریک صورت میگیرد لذا شیوع ویروس  های شرکت به صورت مشارکتی بوده و اجرای پروژههااینکه پروژه با توجه به

ی مضاعف مربوط به مخارج در جهت کنترل این بیماری از جمله هاکرونا اثر با اهمیتی بر فعالیت اصلی شرکت نداشته و صرفا هزینه

، جمعا به مبلغ  PCRی مختلف ، انجام آزمایشات دوره ای هاشرکت در دورهتهیه محلول ضد عفونی ، جهت ضدعفونی کردن کل 

د.می باشریال میلیون 2000



 

 
 

 

 


