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  شرکتکلیاتی در مورد :  اولبخش 
 تاریخچه 

مورخ  208278به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره  10/06/1382شرکت بهساز کاشانه تهران در تاریخ 
فعالیت خود را  آغاز کرده است. و  01/06/1382ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و از تاریخ در اداره ثبت شرکت 10/06/1382
ارس، پ آینده توسعه شرکت و تهران کاشانه بهساز شرکتهاي سهام صاحبان مشترك العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه استناد به

 رکتش تعهدات و دیون و مطالبات و ها دارایی و اموال کلیه گردید شرکت توسعه آینده پارس در شرکت بهساز کاشانه تهران ادغام و مقرر
 کاشانه بهساز شرکت دفاتر به دفتري قیمت به شونده ادغام شرکت بعنوان  31/06/1397 تاریخ در) صخا سهامی( پارس آینده توسعه
 انتقال یابد. تهران

 

 موضوع فعالیت شرکت
شرح زیر تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه موضوع شرکت به  17/06/1389به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

                                                                                                                           اصالح گردید:

و از ین، ساخت و سهاي عمرانی، امور ساختمانی، آماده سازي زمفعالیت شرکت عبارت است از سرمایه گذاري و مشارکت در کلیه فعالیت«
ها اربريکد مرتبه سازي، انبوه سازي و سایر مسکونی، اداري، تجاري، خدماتی، تفریحی، توریستی، شهرك سازي، بلن گسترش واحدهاي

قامتی و هاي امجتمعهاي اقامتی، هتل، هتل آپارتمان و هاي سودآور اقتصادي، تولید قطعات ساختمانی، صنعتی سازي، ایجاد واحدو فعالیت
طراحی، مدیریت اجرا، جام و ارائه خدمات فنی و مهندسی، فعالیت در راستاي توسعه و گسترش هتل، ان بهره برداري از آنها و هرگونه

 »پیمانکاري، نظارت بر اجرا و عملیات بازرگانی و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشور

 

 نحوه فعالیت شرکت
ملک مورد  ه،ي پروژتوجیه پذیر حصول اطمینان اولیه از بررسی توجیه اقتصادي آن و و شرکت بهساز کاشانه تهران پس از شناسایی امالك

د مشارکت انعقاد قراردا ،گذارنسبت به جذب سرمایه بعد از دریافت تأییدیه تعریف پروژه از گروه توسعه ساختمان تدبیر،نظر را خریداري و 
 .نمایدیی پروژه اقدام میو شروع عملیات اجرا

 

 شرکتسرمایه 
بوده که تماماً پرداخت هزار ریالی با نام  دهسهم  231،070،000میلیارد ریال منقسم به  07/231سرمایه شرکت بهساز کاشانه تهران مبلغ 

 باشد.شده و متعلق به شرکت توسعه ساختمانی تدبیر می

 جمع سهام مبلغ سهام درصد سهام تعداد سهام نام صاحبان سهام

 2،310،699،880،000 10,000 99/99 231،069،988 تدبیرشرکت توسعه ساختمان 

 70،000 10,000 01/0 7 شرکت توسعه و عمران امید

 50،000 10,000 01/0 5 تدبیرشرکت توسعه و عمران 

 2،310،070،000،000  100 231،070،000 معج
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 افزایش سرمایه

میلیون ریال از محل مطالبات  1،740،000شرکت به مبلغ  سرمایه 08/02/1397العاده مورخ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق
شرکت توسعه  31/06/1397العاده مشترك و همزمان مورخ تغییر یافت و همچنین به موجب صورتجلسه مجمع عمومی و فوق سهامداران

میلیون ریال  2،310،700بغ میلیون ریال در شرکت بهساز کاشانه تهران ادغام و سرمایه شرکت به م 570،700آینده پارس با سرمایه 
 میلیون ریال در جریان می باشد. 2،810،700میلیون ریال به مبلغ  2،310،700هم چنین فرآیند افزایش سرمایه از مبلغ  تغییر پیدا کرد.

 

 اعضاي هیئت مدیره

نتخاب و اشخاص حقیقی ا 31/06/1397 اعضاء حقوقی هیأت مدیره بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده مورخ 
عضو هیئت مدیره  مطابق احکام صادره از سوي شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر به نمایندگی از شرکتهاي مربوطه براي مدت دو سال 

 انتخاب گردیدندبشرح جدول ذیل 

 سمت نام اعضاء ردیف
 تاریخ تصدي

 تا از

1 
 علی کیانی

 تدبیربه نمایندگی از گروه توسعه ساختمان 
 هم اکنون 01/03/1398 رئیس هیأت مدیره

2 
 مهدیقلی مسعود

 به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید
 نایب رئیس هیأت مدیره

 و مدیر عامل
 هم اکنون 31/06/1397

3 
 نیا قربانی مسعود امیر

 به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران امید
 هم اکنون 01/04/1398 عضو هیأت مدیره

 هم اکنون 25/10/1398 سرپرست شاهین فارسی 4

 

 شرکت مأموریت

 رب افزوده ارزش ایجاد منظور به مقاومتی اقتصادهاي و سیاست رهبري(مدظله العالی) معظم مقام ومنویات )ره(امام فرامین اجراي راستاي در
 فعالیت ازوس ساخت عرصه در فعال شرکاي برترین با ومشارکت گذاري سرمایه بر مدیریت طریق از مستعد امالك وسایر ستاد امالك روي

 .کرد خواهیم

 

 شرکت انداز چشم

 شرکت 200 جایگاه در است مصمم متخصص و متعهد انسانی سرمایه بر تکیه با و متعال خداوند یاري به تهران کاشانه بهساز شرکت
 گیرد. قرار  مطرح ساختمانیهاي شرکت از یکی و کشور برتر

 

 شرکت کالن اهداف

 ایجاد نشان تجاري هاگذاريتوسعه حجم کار از طریق توسعه سرمایه
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 وري و توانمندي نیروي انسانیارتقاي بهره افزایش کیفیت محصوالت (ساختمان)

 هامدیریت بهینه چرخه عمر پروژه
 

 مداري و افزایش سهم بازار شرکتمشتري

 اهداف ساالنه

 اهداف ساالنه هدف کالن

 شرکتافزایش سهم بازار 
 ساله 5درصدي در طول برنامه 10افزایش میزان سرمایه گذاري ساالنه  1
 ساله 5فروش در طی برنامه  %10افزایش میزان ساالنه  2
 ساله 5در طی برنامه  %35حفظ روند حاشیه سود ناخالص  3

افزایش کیفیت محصوالت 
 (ساختمان)

 HSEرعایت استانداردهاي ایمنی در ساخت  4
 هاانرژي  مقررات ملی ساختمان در پروژه 19بر پیاده سازي مبحث  نظارت 5

 ها در طول برنامهمیزان میانگین سالیانه تاخیرات ساخت پروژه %5کاهش  6 هامدیریت بهینه زمان بندي پروژه
ارتقاي بهره وري وتوانمندي نیروي 

 انسانی
 واحد در میانگین تحصیالت پرسنل شرکت 2/0افزایش  7
 درصدي سرانه آموزش پرسنل در سال 5افزایش  8

توسعه حجم کار از طریق توسعه 
 هاسرمایه گذاري

 ISO10006هاي کیفی مدیریت پروژه اخذ استاندارد 9
 ساله 5هاي شرکت تا پایان برنامه از زیر بناي پروژه %1هوشمند سازي  10
 ساله 5پایان برنامه  ها تاحذف تاخیر در اجراي تعهدات به خریداران پروژه 11

 ایجاد نشان تجاري
 هاژهمحصوالت داخلی در پرو %1به کارگیري سالیانه  افزایش  12
 99کل دو پروژه در سال  % 3و  98کل یک پروژه از مصالح نانو در سال  %3استفاده حداقل  13

 

 هاي شرکتاستراتژي

 هاگذاريحفظ و توسعه حجم سرمایه •

 در فرآیند ساخت و ساز حفظ و توسعه مشارکت •

 توجه ویژه به فرهنگ کیفیت در صنعت ساختمان •

 هاي معتبر در مشارکت هر منطقهایجاد و تقویت سیستم فروش و بازاریابی و تمرکز بر استفاده از برند •

 هاي داخلی در تولیداستفاده از منابع و نهاده •

 بعههاي تاهاي گروه و سایر شرکتاستراتژي توسعه روابط با شرکت •

 استراتژي ایفاي به موقع تعهدات و حفظ و بهبود مستمر در ارتباط با ذینفعان •
 

 شرکت محوري ارزشهاي

 ذینفعان حقوق رعایت و سازمانی تعهد و کاري وجدان مداري والیت و داري دین
 زیست محیط حفظ و مداري قانون اسالمی و ایرانی معماري اصول به توجه
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 شرکت چارت فرایندهاي اصلی
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 شرکتکسب و کار محیط وم: بررسی دبخش 
 

 صنعت یفعل گاهیجا •

 گاز و نفت یمنابع غن به توجه با رانیا .شودیم محسوب آن کیاستراتژ تیاهم و رشد لیدال جمله از کشور هر یعیطب ریذخا و منابع
 خارج که ییدرآمدها شود؛یکشور م به ینفت يدرآمدها از یمیعظ حجم شدن ریسراز موجب امر نیا و است نفت بر یمبتن اقتصاد يدارا

 يهایزیر برنامه و اریاخت از خارج یطیتابع شرا آنها زانیم گرید یجهت از و نبوده داریپا جهت کی از اقتصاد، و صنعت محدوده از
 رشد عدم موجب نگردد استفاده یعلم و حیصح در جهت ینگینقد میعظ حجم کنترل در درست ياستهایس از اگر و است ياقتصاد
 .شودیم ) يهلند يماریب( ینفت درآمد به کشور یوابستگ و ياقتصاد

 به هیق سرمایتزر .خواهدگرفت قرار ریتأث تحت شدیداً یاجتماع و ياقتصاد اتیح ارکان تمام ،یمل اقتصاد از نفت حذف صورت در
 به اقتصاد یکاهش وابستگ و رانیا يامروز يها دغدغه از يتکنولوژ به یابیدست و نیتأم ،یاساس يکاالها واردات صنعت، بخش

 به تواندیم آن کیتحر که یار مهمیبس يبخشها از یکی کشور، بر حاکم رکود و رانیا اقتصاد ساختار به توجه با  .است ینفت يدرآمدها
 اقتصاد یاصل يبخشها از یکی مسکن بخش . مسکن است و ساختمان بخش در رونق جادیا و کیتحر شود، منجر اقتصاد کل کیتحر

 افزوده ارزش سهم متوسط رانیا آمار مرکز و يمرکز بانک منتشره ياساس آمارها بر .شودیم محسوب یدست نییپا عیصنا محرك و

 نیا نیهمچن .است بوده درصد 6,4 حدود ، 1370 - 1394 يسالها یط بدون نفت یداخل ناخالص دیتول کل از یخصوص ساختمان
 خانوار بودجه در مسکن نهیهز سهم متوسط  .است استگذارانیس توجه مورد همواره اقتصاد خانوارها در توجه قابل سهم جهت به بخش

 تیجمع از یبزرگ بخش مسکن، بخش زین اشتغال منظر از .است بوده درصد 32,5 مالحظه قابل رقم 1370 – 1396 يسالها یط
 درصد 13,7 مستغالت و امالك بخش و ساختمان بخش در شاغل کارکنان 1396 سال در  .است داده اختصاص به خود را کشور شاغل

 با میرمستقیصورت غ به که یساختمان مصالح و پنجره و درب دیتول رینظ تهایفعال ریسا آنکه ضمن  .دادند لیتشک را کشور نیکل شاغل
 رانیا اقتصاد در یخاص يالگو از مسکن بازار نوسانات .هستند دارا را کل اشتغال از یتوجه قابل سهم زین اند ارتباط در مسکن بخش

 به متهایق آن، از بعد يسالها یط و ابدییم شیافزا کنواختی و متعارف یبا نرخ متیق ساله، چهار تا سه دوره یط رایز کند،یم يرویپ

 میتقس کی در که باشندیم رگذاریتأث مسکن بخش یکل طور به و مسکن متیق بر يمتعدد عوامل .افتی خواهند شیافزا یجهش صورت
 ن ویزم( مسکن یدرونبخش يرهایمتغ عملکرد اثر بر که یعوامل .کرد کیتفک برونزا و درونزا عوامل دسته دو به را توان آنهایم يبند

 ساختوساز به مربوط يها نهیهز مسکن، بخش بر شده اعمال عوارض ،يشهرساز ياستهایس و ها برنامه ساخت، يتکنولوژ آن، متیق
 وجه از .هستند درونزا عوامل شوند،یتقاضا م ای عرضه یچگونگ و حجم رییتغ موجب ،)کارگران دستمزد و یساختمان مصالح نهیهز رینظ
 بازار همانند نیگزیجا و يمواز يبازارها ،ینفت يدرآمدها(اقتصاد يبخشها ریسا راتییتغ اثر بر و مسکن بازار از خارج که یعوامل گرید

 از گذارند،یم ریتأث بازار نیا عملکرد بر ) مسکن بخش در دولت ياستهایس و یتیجمع عوامل تورم، ،ینگینقد حجم راتییتغ طال، و ارز
 به و ردیگیم قرار مسکن يبازار برون و يبازار درون ياقتصاد يشوکها ریتأث تحت مسکن نرو بخشیازا .روندیم شمار به برونزا عوامل

 .ردیگیم شکل بخش نیا در رکود و رونق يها چرخه آن، تبع
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 که است یمصرف يکاال مسکن خرد، اقتصاد منظر از .است یبررس قابل کالن اقتصاد و خرد اقتصاد بعد دو از مسکن بخش تیاهم
 از استفاده نکهیا به توجه با .شودیم شامل را خانوار مخارج از یمهم بخش و است بشر یاساس ازین نیمهمتر پوشاك، و غذا از پس

 بخش کی عنوان به مسکن امروزه که توان گفتیم اول نگاه در نیبنابرا باشد،یم انسان هیاول يازهایاز ن یکی سرپناه عنوان به مسکن
 يدارا بادوام، يکاال کی عنوان به مسکن، نیا بر عالوه .گرفت نظر در ینیجانش آن يبرا توانینم و بوده بشر یزندگ در يضرور

 :از عبارتاند مسکن يهایژگیو .کندیم زیتما ر کاالهایسا از را کاال نیا بازار که است يفرد به منحصر يهایژگیو

 است، ییفضا ثبات يدارا و بادوام ییکاال 

 است، یطوالن عمر با يهایسرما يکاال کی 

 است، مولفه يادیز تعداد با ناهمگن ییکاال 

 است يهایسرما-یمصرف دوگانه تیماه يدارا. 
 

 يگذار هیسرما و دارد يقو یارتباط ،ياقتصاد يبخشها و بازارها ریسا با که است ياقتصاد يکاال کی مسکن کالن، اقتصاد دگاهید از
 .دهدیم قرار ریتأث تحت را ياقتصاد رشد و اشتغال بخش، نیا در
 احداث مجوز حد آمار نینترییپا به که گونه اي به بوده مواجه ياریبس کاهش با مسکن حوزه در ساز و ساخت گذشته، سال پنج یط

 به .است نبوده بازار يتقاضا از وین با متناسب مسکن عرضه و دیتول شکاف و است دهیرس ریاخ سال 10 در دیجد یمسکون يواحدها
 از شیب تا یتوجه قابل رشد ، 1398 اول مهیتا ن 1397 سال يابتدا از متهایق ینسب ثبات ساله چند دوره کی از بعد زین متیق لحاظ

 کاهش گذشته، يسالها رکود ریتأث بر عالوه که بوده رگذاریمسکن تأث متیق شیافزا بر ياریبس عوامل .است نموده تجربه را برابر دو

 عوامل از است، بوده متهایق یعموم سطح شیافزا ینیشبیپ قابل عوامل از یکی عرضه بعد به نسبت تقاضا شیافزا یعبارت به و دیتول
 سال در یبانک يسپردهها سود کاهش و تورم شیافزا با .کرد اشاره سکه و ارز جمله از يمواز يبازارها ينوسانها به توانیم آن گرید

 شوند سکه و ارز مسکن، ازجمله هیسرما ارزش حفظ باعث توانندیم که ییبازارها سمت به کشور ینگیاز نقد يعمدها بخش گذشته
 هیسرما يکاال کی سمت به یمصرف يکاال کی سمت از مسکن حرکت واقع در .است کرده دیتشد را متهایق شیافزا نموده و حرکت

 به زدن دامن و بازار نیا در تیفعال به سوداگران دالالن، قیتشو سبب کننده کنترل ياتهایمال ابیغ در آن پرسود معامالت و يا
 .است تقاضا و ن عرضهیب تعادل عدم مسکن بازار بر رگذاریتأث گرید مهم موضوع عوامل، نیا کنار در .است شده آن ینابسامان

 

بازار مسکنعوامل تاثیر گذار بر   

 
 



هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران گزارش فعالیت                                                                                    3  

 
 صنعت یآت انداز چشم •

 تعداد و واحد ونیلیم 22,8 حدود در تصرف یمسکون يواحدها تعداد ، 1395 سال در مسکن و نفوس یعموم يسرشمار آمار طبق بر
 اتاق گزارش اساس بر .سال است نیا در مسکن يواحد ونیلیم 1,4 به بیقر کمبود نشانگر که بوده ونیلیم 24,2 حدود خانوار
 خانوار تعداد يدرصد 2 رشد فرض ، بايشهرساز و راه وزارت مسکن جامع طرح و رانیا آمار مرکز يها داده از استفاده با یبازرگان

 موجود يخانوارها به خانوار ونیلیم 5,3حدود ون،یلیم 29,5 به 24,2 از خانوار تعداد شیافزا و 1405 تا 1395 یزمان بازه یط سال در
 به ازین کل 1405 سال تا رو نیا از .شودیم شناخته شده لیتازه تشک خانوار عنوان تحت ن خانوارهایا که گرددیم اضافه کشور در

 واحد ونیلیم 2,58 بر بالغ 1395 سال در که توجه داشت دیبا کنیل .است یمسکون واحد ونیلیم  6,67حدود کشور در دیجد مسکن
 زانیم به واحد تعداد نیا کاهش فرض با که است بوده یکشور خال در )کشور موجود يواحدها کل از درصد 10 حدود( یمسکون
 ،)موجود يواحدها کل از ییروستا مناطق در درصد2,5 و يشهر مناطق درصد در 5 ( ییروستا و يشهر مناطق در آن متعارف و نرمال

 مسکن به ازین پوشش يبرا رو نیا از .دارد وجود مسکن بازار به یخال يها خانه محل از یمسکون واحد ونیلیم 1,32 عرضه تیقابل
 یمسکون واحد ونیلیم 5,34 حدود ، 1405 به یمنته ساله ده یزمان دوره یط کشور، فرسوده يواحدها ينوساز احتساب بدون کشور

موجود  یمسکون واحد ونیلیم 3,8بر بالغ مسکن جامع طرح مطالعات جینتا حسب که داشت توجه دیبا یول .گردد دیست تولیبایم دیجد
 يواحدها به تعداد ينوساز ازمندین فرسوده يواحدها تعداد شدن اضافه فرض با نرویازا .دارند ينوساز به ازین و بود فرسوده کشور در

 نیا در انهیسال صورت و به واحد ونیلیم 9 بر بالغ مذکور دوره یط کشور مسکن به ازین کل ، 1405 تا 1396 یزمان دوره در دیجد
  .شود مسکن بازار در ها متیق شیافزا به منجر تواندیم و است واحد هزار 900 حدود دوره

 
 صنعت در تیموفق عوامل •

 یمسکون ياحداث واحدها شروع آمار حد نیتر نییپا به که يا گونه به بوده مواجه ياریبس کاهش با مسکن دیتول گذشته، سال پنج یط 
 بعد زین متیق لحاظ به .است بازار نبوده يتقاضا و ازین با متناسب مسکن عرضه و دیتول شکاف و است دهیرس ریاخ سال 10 در دیجد

 .است داشته را برابر دو از شیب تا يدیشد رشد ، 1398 اول مهین تا 1397 سال يابتدا از متهایق ینسب ثبات چندساله دوره کی از
 شیپ قابل عوامل از یکی دیتول کاهش و گذشته يسالها ر رکودیتأث بر عالوه که رگذار بودهیتأث مسکن متیق شیافزا بر ياریبس عوامل

 با .کرد اشاره سکه و ارز جمله از يمواز يبازارها ينوسانها به توانیم آن گریعوامل د از است، بوده متهایق یعموم ش سطحیافزا ینیب
 باعث توانندیم که(ییبازارها سمت به کشور ینگینقد از يعمدها بخش گذشته سال در یبانک يها سپرده سود کاهش و تورم شیافزا

 از مسکن حرکت واقع در .است کرده دیتشد را متهایق شیافزا و نمود حرکت )شوند سکه و ارز ازجمله مسکن، هیسرما ارزش حفظ
دالالن،  قیتشو سبب کنترلکننده ياتهایمال ابیغ در آن پرسود معامالت و يهایسرما يکاال کی سمت به یمصرف يکاال کی سمت

 بازار رگذار بریتأث گرید مهم موضوع عوامل، نیا کنار در .است شده آن ینابسامان به زدن دامن و بازار نیا در تیفعال به سوداگران

 کی از ياقتصاد يتهایفعال سطح انحرافات ای نوسانها انگریب يتجار دوره ای ها کلیس .است تقاضا و عرضه نیب تعادل عدم مسکن
 هیسرما زانیم گوناگون، خدمات و کاالها دیتول سطح متها،یق سطح در که يدورها ينوسانها درواقع .زمان است طول در نرمال روند
 يکلهایا سی ادوار اصطالحاً کند،یم بروز دست نیا از يموارد و دستمزدها سطح پول، يتقاضا و عرضه بهره، نرخ سطح اشتغال، ،يگذار
 .شودیم دهینام يتجار
 لیدل به( مسکن در بازار متیق شیافزا دنبال به .داد نشان ریز هینما قالب در توانیم را مسکن بخش در يتجار دوره يریشکلگ نحوه

 و ینفت يدرآمدها ،ینگینقد ارز، ر نرخینظ مسکن یبرونبخش مؤثر عوامل از یکی در شوك جادیا نیهمچن و مسکن عرضه ینسب کمبود
 بخش در يگذار هیسرما امر، نیا تبع به و ابدییش میافزا مسکن بخش در يگذار هیسرما یبازده نیهمچن و سوداگرانه يتقاضا )...

 رونق با مسکن بازار اصطالحاً و ابدییم شیافزا يرحرفهایگذاران غ هیسرما خصوص به ساز و ساخت بخش نیفعال ورود با مسکن

 اشباع و عرضه شیافزا با مسکن بازار کشور، هر در مسکن ساخت دوره طول معادل یزمان وقفه با اتفاق نیا یپ در .شودیم مواجه
 شوك ای رییتغ عموماً و مازاد عرضه لیدل به مسکن بازار کهیطور به شودیم شروع بازار مسکن در معکوس روند آن از پس و شده مواجه
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مواجه  متیق در ینسب ثبات با )... و ینگینقد کنترل خانوار، دیخر قدرت کاهش ،ياقتصاد رکود همچون(یمؤثر برونبخش عوامل در
 گردندیم بازار خارج از زین يا حرفه سازندگان از یبخش و يا رحرفهیغ سازندگان و شودیم حذف بازار از سوداگرانه يتقاضا لذا .گرددیم
 و رونق يها دوره يریگ در شکل توجه قابل نکته .شودیم روبرو متیق شیافزا و عرضه کاهش با یزمان وقفه با بازار مجدداً جهیدرنت و

 عوامل ،)يرحرفهایغ سازندگان خروج و ورود ساخت، دوره( مسکن بازار یدرونبخش عوامل بر عالوه که است آن مسکن بازار در رکود

 .باشندیم لیدخ يتجار ادوار يریگ شکل در زین )... و يمواز يبازارها بهره، نرخ تورم، ،ینگینقد خانوار، دیخر قدرت( یبرونبخش

 

 
 

 

 

 هیسرما جهت هایاستگذاریس آن تناسب به و گردد لحاظ هایبررس بر مذکور رگذاریتاث عوامل هیکل ستیبایم بازار نیا در تیموفق جهت
و  ها پروژه ياجرا در مبتکرانه و نینو يروشها يریکارگ به با )  خاص یسهام(تهران کاشانه بهساز شرکت .گردد اتخاذ يگذار

 یداخل د ناخالصیتول در صنعت نیا افزوده ارزش سهم بردن باال يراستا در همواره تعهدات، موقع به و مناسب ياجرا در ینیاعتمادآفر
 يفایا ،یمقاومت اقتصاد یکل ياستهایس اساس بر یمل اقتصاد به دنیبخش رونق يبرا و برداشته گام يا حرفه و یتخصص صورت به

 تیفیک و سازمان تیفیک تیریمد ستمیس يارتقا و حفظ به اقدام خدمات، ارائه یفیک سطح شیافزا هدف با شرکت نیا .دینمایم نقش
 جهت را ریز به اهداف یابیدست و نموده ISO 21500 و ISO 9001 ، 2008 یالملل نیب ياستانداردها اساس بر ساخت و پروژه
 :است قرارداده خود اهداف يراستا در صنعت در تیموفق

 مستمر؛ بهبود يراستا در پروژهها ياجرا زمان مدت و تیفیک به ژهیو توجه 

 آنها انتظارات ساختن برآورده جهت در تالش و انیمشتر يهایازمندین شناخت. 
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  شرکت یرقابت يتهایمز •
 خود يهایه گذاریسرما شرکت بتواند همواره تا گرددیم موجب امر نیا ؛)ره(امام فرمان ییاجرا ستاد يها نیزم از يبرخوردار 

 باشد؛  منابع داشته به یدسترس در تیمحدود وجود عدم و نهیهز حداقل با را
 متوجه شرکت ها نهاده متیق راتییو تغ ساخت با مرتبط يها سکیر ،یساختمان يها پروژه ياجرا در مشارکت لیدل به 

 .گرددیم منتقل کیشر به و بود نخواهد
 

 صنعت به ورود موانع •

 :نمود اشاره ریز موارد به توانیم صنعت به ورود موانع جمله از

 مسکن؛ و امالك بازار بر حاکم ياقتصاد رکود 

 ؛یمال منابع فقدان 

 مردم؛ دیخر قدرت کاهش 

 گرددیم نییتع يشهردار توسط که دیجد ضوابط و مقررات. 

 

 شرکت يراهبردها فیتوص

 باشد؛یم ریز شرح به شرکت يراهبردها و اهداف

 ؛یمقاومت اقتصاد یکل ياستهایس با شرکت يتهایفعال ییهمسو يارتقا 

 ها؛یهگذاریسرما توسعه قیطر از کار حجم توسعه 

 ؛یانسان يروین يتوانمند و يبهرهور يارتقا 

 ؛)ساختمان(  محصوالت تیفیک شیافزا 

 پروژهها؛ يزمانبند نهیبه تیریمد 

 يتجار نشان جادیا. 

 

 شرکت رشد نهیزم و فرصتها •

 ستاد به وابسته )خاص یسهام( ریتدب یساختمان توسعه گروه ،)خاص یسهام( تهران کاشانه بهساز شرکت عمده سهامدار که آنجا از

 منظور به ) خاص یتهران (سهام بهسازکاشانه شرکت يبرا را یمناسب فرصت طیشرا نیا لذا است، ) ره(امام حضرت فرمان ییاجرا
 .دینمایم فراهم  )یمسکون /يادار /ي(تجار یبیترک يکاربردها با یساختمان يها پروژه فیتعر در يگذار هیسرما امکان از يبردار بهره

 شرکت نیا فهیوظ و است ریتدب یساختمان توسعه درون گروه ییافزا هم از يمند بهره حداکثر شرکت، رهیمد ئتیه کردیرو نیهمچن
 راهبرد، نیا ياجرا و يریگیپ عمده، سهامدار تیفعال تداوم و قدمت لیدل به .بود خواهد سودده يها پروژه ياجرا و فیتعر ،یطراح
 .دینمایم نیتضم محقق و بلندمدت در را شرکت يسودآور و تیفعال تداوم

 :پرداخته شده است تهران کاشانه بهساز شرکت يدهایتهد و فرصتها ضعف، قوت، نقاط یمعرف به بخش نیا در
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 :شرکت داتیتهد و ضعفها یده پوشش يراهکارها •
 شرکا انتخاب دستورالعمل يبازنگر مهم، نیا جهت : یعمران يپروژهها در شرکا انتخاب جهت یمقررات يتهایمحدود وجود 

 است؛ قرارگرفته کار دستور در
 حوزه از خارج ينهایزم در ساخت در مشارکت ،یآت توسعه يطرحها در شرکت يها برنامه از :عمده سهامداران به یوابستگ 

 باشد؛یم )ره(امام فرمان ییاجرا ستاد
 منظور به مناطق کشور ریسا ییشناسا جهت يزیبرنامهر :کشور ییایجغراف مناطق ریسا در فرصتها از يبهرهمند عدم 

 ت؛یفعال حوزه گسترش
 رقبا؛ ریسا با یمتیرقابت ق ییتوانا و )ره(امام فرمان ییاجرا ستاد ينهایزم داشتن اریاخت در :کشور داخل در موجود يرقبا 
 تهران کاشانه بهساز شرکت توسط التیتسه افتیدر عدم :کشور در بهره يباال نرخ. 
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 رقبا و خدمات بازار •
 رانیا در مسکن عرضه •

 و صادرشده یساختمان يپروانه ها آمار از توانیم مسکن يتقاضا و ازین زانیم با آن یفیک و یکم تطابق و مسکن عرضه یبررس يبرا
 يواحدها تعداد است، مشخص در نمودار که همانگونه  .نمود استفاده آنها مشخصات و شده لیتکم یمسکون يواحدها تعداد نیهمچن

 سال در شاخص نیا زانیم حداکثر و داشته یروند نوسان ریاخ يسالها در خصوص به کشور يشهر مناطق در شده لیتکم یمسکون
 واحد هزار 382 به 1395 سال در و دهیگرد ینزول شاخص مذکور روند سال، نیا از پس کنیل است واحد هزار 834 برابر 1392

 با که بوده واحد هزار 402 ،يشهر شده لیتکم یمسکون يواحدها تعداد ، 1396 سال در که است نیا ذکر قابل نکته . است دهیرس
 .دارد یتوجه قابل فاصله واحد، هزار 700 کشور يشهر از مناطقین مورد ساز و ساخت کل

 
 

 نوسانات ن شاخص،یا که دهدیم نشان زین 5 نمودار در يشهر مناطق در صادره یساختمان يها پروانه در یمسکون واحد تعداد یبررس
 دهیرس ریاخ يسالها در هزار واحد 330 حدود به 1391 تا 1389 يسالها یط واحد هزار 740 حدود از و داشته یتوجه قابل ساالنه

 عرضه کمبود به منجر ،یساختمان يپروانه ها در یمسکون واحد کاهش ران،یا در ساله 3 تا 2 ساخت دوره طول به توجه با  .است
 .دیگرد خواهد یآت يسالها یط يشهر مناطق در شده لیتکم یمسکون يواحدها

 
 

 

 یمسکون يساختمانها يپروانه ها در طبقات تعداد ن،یزم عرضه يتهایمحدود و ینیشهرنش شیافزا به توجه با است ذکر به الزم
 افتهی کاهش 1396 سال در درصد 30  حدود به 1370 سال در درصد 45 از طبقه کی يها پروانه سهم که يا گونه به افتهی شیافزا

 .است افتهی شیافزا درصد 30 از شیب به دو درصد حدود از شتر،یب و طبقه 5 و طبقه 4 يپروانه ها سهم دوره نیا در گرید طرف از و
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 رانیا در مسکن يتقاضا •

 تعداد و واحد ونیلیم22,8  حدود تصرف در یمسکون يواحدها تعداد ، 1395 سال در مسکن و نفوس یعموم يسرشمار آمار طبق بر
 اتاق گزارش اساس بر . سال است نیا در مسکن يواحد ونیلیم 1,4به   بیقر کمبود نشانگر که بوده ونیلیم 24,2 حدود خانوار
 در خانوار تعداد يدرصد 2 رشد فرض ، بايشهرساز و راه وزارت مسکن جامع طرح و رانیا آمار مرکز يها از داده استفاده با یبازرگان

 موجود يخانوارها به خانوار ونیلیم 5,3 حدود ون،یلیم 29,5 به 24,2 از خانوار تعداد شیافزا و 1405 یال 1395 یزمان بازه یط سال
 مسکن به ازین کل 1405 سال تا رو نیا از .شودیم شناخته شده لیتشکتازه  خانوار عنوان تحت خانوارها نیا که گرددیم اضافه کشور در

 واحد ونیلیم 2,58 بر بالغ1395 سال در که توجه داشت دیبا یول .است یمسکون واحد ونیلیم 6,67 حدود کشور در دیجد
 نرمال زانیم به واحد تعداد نیا کاهش فرض با که است بوده یکشور خال در )کشور موجود يواحدها کل از درصد 10 حدود(یمسکون

 تیقابل ،)موجود يواحدها کل از ییروستا مناطق در درصد  2,5 و يشهر مناطق درصد در ( 5ییروستا و يشهر مناطق در آن متعارف و
 کشور مسکن به ازین پوشش يبرا رو نیا از .دارد وجود مسکن بازار به یخال يها خانه از محل یمسکون واحد میلیون 1,32 عرضه
 دیجد یمسکون واحد ونیلیم 5,34 حدود ، 1405 به یمنته ساله ده یزمان دوره یط کشور، فرسوده يواحدها ينوساز احتساب بدون

 موجود در یمسکون واحد ونیلیم 3,8بر بالغ مسکن جامع طرح مطالعات جینتا حسب که داشت توجه دیبا کنیل .گردد دیتول ستیبایم

 يواحدها به تعداد ينوساز ازمندین فرسوده يواحدها تعداد شدن اضافه فرض با نرویازا .دارند ينوساز به ازین و بود فرسوده کشور
 دوره نیا در انهیسال صورت و به واحد ونیلیم 9 بر بالغ مذکور دوره یط کشور مسکن به ازین کل ، 1405 تا 1396 یزمان دوره در دیجد

 نیا در فعال يشرکتها یعبارت به .باشدینم مطرح ساختمان صنعت در بازار سهم برآورد است ذکر به الزم .است واحد هزار 900 حدود
 .ندینما ینم رقابت گریکدی با بازار سهم کسب صنعت جهت

 

 

 رقبا •

 يریگ شکل در ياریعوامل بس .هستند شرکت نیا بالقوه انیمشتر يکاربر انواع با امالك دیخر یمتقاض یحقوق و یقیحق اشخاص هیکل
 مانند یعوامل .دارند صنعت نیا رقابت در در یمهم نقش تقاضا و عرضه کننده نییتع عوامل .دارند وجود ساختمان صنعت در رقابت
 نییتع نحوه مسکن، عرضه و دیتول در دولت و نقش سهم ،ياقتصاد توسعه يها برنامه در ساختمان و مسکن بخش در يگذار هیسرما
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 نظارت و کنترل ،ینگینقد تیهدا و زیتجه در تیریمد اقتصاد، د دریخر قدرت بانکها، التیتسه ياعطا یچگونگ و زانیم مسکن، متیق

 يتقاضا و عرضه طرف در رییتغ باعث که هستند یعوامل از ... و مسکن در بخش هایاستگذارینحوه س ساختمان، و مسکن بخش بر
 يشرکتها هیکل .دارند ساختمان صنعت به رقبا خروج ای و ورود در زین یمهم نقش صنعت یاصل يمولفه ها در رییتغ .شودیم مسکن بخش

 هیسرما چون، ییرکتهاش به توانیم شرکت يرقبا جمله از .شوند محسوب شرکت يرقبا از توانندیم ن صنعتیا نیفعال و یساختمان

 مسکن يگذار هیسرما گستر، توس شاهد، توسعه و عمران ساختمان، توسعه یالملل نیگستراصفهان، ب سامان س،یپرد مسکن يگذار
 سعه تو يگذار هیسرما ران،یا ساختمان يگذار هیسرما شاهد، يگذار هیسرما شمالغرب، سکنم  يه گذاریسرما شرکت تهران،

 .نمود اشاره فارس وتوسعه و عمران جانیآذربا
 سهم کسب جهت در آن رقابت که است يگونها به صنعت نوع باشد؛ینم مطرح نیفعال يبرا بازار سهم کسب ساختمان صنعت حوزه در

 مناسب يمکانها ییشناسا در ییارتباطات، توانا گسترش ییتوانا ،یکاف هیسرما داشتن اریاخت در همچون يگرید عوامل و نبوده بازار
 .است برخوردار يا ژهیو تیاهم از يکاربر نوع و يگذار هیسرما جهت

 

 شرکت سکیر عوامل •
 و ها نامه نییآ تجارت و قانون کشور، يجار یعموم مقررات و نیقوان چارچوب در سیتأس بدو از شرکت ،یقانون طیمح نظر نقطه از

 يسکهایر اهم .باشدیم سکهایانواع ر با مواجهه به ناچار صنعت نیا در شرکتها ریسا مانند و است نموده تیفعال مصوب يدستورالعملها

 :است ریز شرح به شرکت
 بازار سکیر .1

 .ندینمایم بازار سکیر اصطالحاً را دیتول يها نهاده دیخر ای و ساختمانها فروش متیق راتییتغ
 یمحل صورت به تواندیم خود د کهیآیم وجود به ساختمان دیتول يها نهاده نیهمچن و امالك فروش متیق در نوسان علت به سکیر نیا
 يبرا .دیایب وجود به رکود و رونق يدورهها لیدل به و کشور در سطح ای و گرفته صورت فروش در رقابت در ای و تقاضا سطح لیدل به و

 و امالك رونق و رکود يدورهها تیوضع از قیدق رصد از عبارتند که دارد مدنظر را یکل استیدو س شرکت مخاطره، نیا با مقابله
 و يمشتر نوع ،ییاینظر جغراف از تیفعال يحوزهها میتقس دوم و تهایفعال حجم کردن متعادل يبرا تیفعال منطقه و کشور مستغالت در

 .است مستغالت و امالك حوزه در ساز و ساخت يتهایفعال از یمختلف انواع
 بهره نرخ نوسانات سکیر .2

 رخ کشور یبانک شبکه به يمرکز بانک يدستورالعملها و کشور در یپول ياستهایس اتخاذ جهینت در که بهره نرخ نوسانات یکل طور به
 مرتبط شیافزا .باشدیم یمال التیتسه شرکتها، دسترس در منابع از یکی .بود خواهد رگذاریتأث شرکتها يسودآور و عملکرد بر دهد،یم
 بر سود متعاقباً و شده یمال يها نهیهز شیافزا جهینت در و بهره نرخ نوسانات از یناش سکیر شیافزا موجب التیتسه اخذ به ازین با

 .بود خواهد رگذاریتاث میتقس قابل
 تورم نرخ سکیر .3

 و یمصرف يکاالها متیق شیافزا نیهمچن باشدیم پول دیخر قدرت کاهش لیدل به هیسرما ارزش کاهش یمعن به تورم نرخ سکیر

 .دهدیکاهش م را سود هیحاش و گذاشته ریتأث شده تمام يبها بر ،يهایسرما
 ینگینقد سکیر .4
 یطوالن دوره به توجه با سکیر نیا .شرکت يپروژهها ساخت در يجار يها نهیهز نیتأم يبرا ینگینقد کمبود خطر از است عبارت
 .است شرکت يسودآور نییتع در مهم عوامل از یکی و باشدیسال م 3 تا 2 حدود در نیانگیم طور به که یساختمان يها پروژه ساخت

 از یکی گفت توانیم رونق، و رکود يها دوره به توجه با شرکت محصوالت فروش سکیر سک بایر نیا يجد یهمبستگ به توجه با
 یعل و گرفته سال صورت چند طول در پروژه در نهیهز نکهیا به توجه با .است ینگینقد سکیر شرکت يسودآور نییتع ن عواملیمهمتر
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 رانیمد يجد يها دغدغه از یکی شرکت يو درآمدها ها نهیهز کردن سازگار شود،یم انجام صورت دوره نیا از پس فروش االصول

 .است شرکت يسودآور کاهش به منجر که است فروش محصوالت شیپ زین سکیر نیا کنترل متداول راه .است
 ياعتبار سکیر .5

 شرکت ریمس .است يگذشته همکار يها دوره در شرکت با کنندگان استفاده تجربه و شرکت نیشیپ يرفتارها شامل ياعتبار سکیر

 بوده تیفیک با یمحصوالت ارائه نیهمچن و يتجار يبا شرکا موثر یارتباط جادیا گذشته انیسال یط در زین سکیر نیا کنترل يبرا
 .است شده مسکن تیفعال مناطق در شرکت يبرا مناسب ياعتبار جادیا به منجر تینها در که است

 یانسان منابع سکیر .6
 به یانسان منابع سکیر .شودیمربوط م کارمندان حفظ و زشیانگ آموزش، استخدام، مانند شرکت یپرسنل يها استیس به سکیر نیا

 با .دینما یم بروز رهیغ و یتیریمد کادر غلط ای یناکاف زشیسک انگیر ارزشمند، کارمندان دادن دست از سکیر مانند یمختلف اشکال
کنترل  تحت یکاف زانیم به سکیر نیا ط،یشرا با متناسب يها پرداخت نیهمچن و مناسب يروهایجذب ن يبرا منطقه در اعتبار به توجه
 .دارد قرار

 يقرارداد سکیر .7
 سکیر نیا ت،یفعال در ریعوامل درگ ریسا و شرکت انیم اختالف بروز صورت در و شرکت يقراردادها ساختار در خلل و ضعف زمان در

 سکیر نیا است ممکن موثر، عوامل یتمام نگرفتن نظر در شرکت و يقراردادها نیتدو در یکاف دقت عدم صورت در .کرد خواهد بروز
ن، یزم دیخر يقراردادها فروش، يقراردادها بخش سه در عمدتاً قراردادها نیا .شود شرکت يسودآور در يجد ينقصها به منجر

 با ،يقرارداد سکیر کردن تیریمد يبرا .کندیم دایپ مصداق یفرع مانکارانیپ و شرکت انیم يقراردادها و مصالح دیخري قراردادها
 شرکت تیفعال مختلف ابعاد در یمناسب يقرارداد ساختار مجرب، یحقوق مشاوران از استفاده با آن رفع و شرکت یطوالن تجربه به توجه

 .ردیگیم قرار استفاده مورد و شده داده توسعه
 

 مذکور يسکهایاست ر توانسته مجموعه یداخل متخصصان از يریگ بهره و تیریمد با تهران کاشانه بهساز شرکت است ذکر به الزم
 :شودیم مشاهده ها سکیر پوشش نحوه جدول در .دهد پوشش یخوب به را
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 : اهم اقدامات مدیریتی و نظارتی واحدهاي سازمانی سومبخش 
 :چارت سازمانی عملیاتی شرکت 

 

 

 :واحدهاي سازمانی هاي بهبود اجرا شده توسطو پروژه اهم اقدامات مدیریتی و نظارتی

 زمینه قابل بهبود کننده واحد پیگیري عنوان برنامه

 سال 5بروزرسانی برنامه استراتژیک 
 مدیرعامل

 ریزيواحد برنامه
 به روزآوري اهداف استراتژیک

سازي نظام جامع ارزیابی عملکرد پیاده
 کارکنان

 ریزيمعاونت برنامه
 ها و ترویج عدالت و برابريبهبود قابلیت -1
 در سرمایه انسانیتشویق و قدردانی و ایجاد انگیزه  -2

 فناوري اطالعات اندازي بایگانی الکترونیکیراه
 ایجاد دسترسی آسان و کاهش زمان دسترسی به اطالعات پایه -1
 بهبود مدیریت دانش -2

 ریزيمعاونت برنامه توسعه خالقیت
 ریزي آموزشیتوسعه برنامه -1
 بهبود فرآیندهاي اجرایی شرکت -2

 
 



هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران گزارش فعالیت                                                                                    13  

 

 زمینه قابل بهبود کننده واحد پیگیري عنوان برنامه

 ریزيمعاونت برنامه پروريشینتهیه و توسعه برنامه جان
 حفظ، تقویت و توسعه برنامه فرآیندي -1
 افزایش شاخص نتایج کلیدي -2
 حفظ، توسعه و نگهداري از توانایی و ارزش نیروي انسانی -3

 ریزيمعاونت برنامه استقرار نظام مدیریت فرآیند
 هاي شرکتتحقق اهداف و استراتژي -1
 مدیریت بهینه زمان -2
 توانمندسازي کارکنان -3

 ریزيمعاونت برنامه استقرار نظام مدیریت دانش

 گردش صحیح و کامل اطالعات در شرکت -1
 توانمندسازي کارکنان -2
 هاي از دست رفتهها و زمانکاريکاهش دوباره -3
 هامدیریت بهینه زمانبندي پروژه -4
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 مالی  : نماگرهايچهارمبخش 

 شرح
 درصد رشد نسبت عملکرد مالی مورد گزارش) (سال

 به سال قبل (سال قبل) درصد تحقق عملکرد بودجه
 ٪۱٤٫۲۳ ٥،۳٦۸،٥۸۹ ٪٦۰٫۷۱ ٦،۱۳۲،٤۲۰ ۱۰،۱۰۱،۸۷۲ جمع درآمدها

 ٪۷٫۹۲ ۱،۹۹۰،٤٥۱ ٪٤۸٫٥۹ ۲،۱٤۸،۱۱٤ ٤،٤۲۱،۲۲۲ سود(زیان) عملیاتی
 ٪٤٫۲۸ ۲،۰٤۸،۹٦۲ ٪٦۳٫٤۰ ۲،۱۳٦،٦۲٦ ۳،۳٦۹،۹٤٦ سود خالص
 ٪٤۲٫٤۸ ۱٥،۳۸۰،۹۲۹ ٪۹۱٫۰۷ ۲۱،۹۱٤،٦۷۰ ۲٤،۰٦٤،۱۲٤ هاجمع دارایی

 ٪٥۰٫٤۸- ۱۰،۹۸۹،۳۰۸ ٪٦۷٫۳٦ ٥،٤٤۲،۳٤۹ ۸،۰۷۹،۳٥۹ هاوضعیت سرمایه گذاري

 ٪٥۷٫۸٥- ۷۱،٦۹٤  ۳۰،۲۱۷ ۰ مانده تسهیالت مالی
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 عنوان شاخص
 نسبت عملکرد به 98ارزیابی سال 

سال  5متوسط عملکرد 
 قبل

عملکرد سال قبل 
)97( 

بودجه سال جاري 
)98( 

عملکرد سال جاري 
)98( 

بودجه 
98 

عملکرد 
97 

 %114,23 %60,71 6،132،420 10،101،872 5،368،589 2،156،620 جمع درآمدها

 %107,92 %48,59 2،148،114 4،421،222 1،990،451 691،437 سود(زیان) عملیاتی

 %104,28 %63,40 2،136،626 3،369،946 2،048،962 695،200 سود خالص

 %142,48 %91,07 21،914،670 24،064،124 15،380،929 8،146،578 هاجمع دارایی
مانده تسهیالت 

 مالی
166،728 71،694 0 30،217 0 42,15% 

 در رونق بازار مسکن و افزایش فروش نسبت به عملکرد سال قبل و بودجه مصوب سال جاري به دلیل افزایش -
 .می باشد 98سال در به تبع آن افزایش قیمتها 

 

:98متراژ فروش طی سال   

 متراژ نام پروژه

 285,45 حصاري
 497,71 شیخ بهایی طالقانی

 43,45 پردیس
 2670,33 صومعه سرا

 1،714,49 الدن
 8974 بابلسر

 10433,39 قطعه علی آباد 39
 1168,1 علی آباد 5قطعه 

 18983,46 برلیان خزر
 1674,37 عبقري
 11734,48 پیوند
 2099 البرز

 252 اسالمشهر
 318 خرداد اردبیل15

 360 احمد قصیر
 1703,17 21بخارست

 1592,7 33الوند
 1295 شهریار
 26652 خلیج

 92،451 جمع کل
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 دامنه تحقق بودجه در اقالم اصلی:  پنجمبخش 
 

 شرکت
 سود خالص سود عملیاتی سود ناخالص عملیاتیدرآمد 

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

بهساز 
کاشانه 
 تهران

10،101،872 6,132,420 60.71% 4،473،155 2,299,639 51.41% 4،421،222 2,148,114 48.59% 3،369،946 2,136,626 63.40% 

 

 

 :مرتبط با منابع انسانی  اطالعات 

 شرکت
 سن  سرانه هزینه پرسنلی تعداد پرسنل متوسط  تحصیالت

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

 عملکرد بودجه
درصد 
 پوشش

بهساز 
کاشانه 

 تهران
15,32 15,55 101,50% 53 49 92,45% 95,72 103,22 107,83% 39,6 38,925 98,30% 
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 هاي تابعهها و شرکتهلدینگ انسانی در سرمایه :ششم بخش
 : شرکتتعداد کارکنان  نمودار -7-1

 

 

 

 : سپاريساختاري و برون توزیع نیروي انسانی به تفکیک  -7-2

 

 

47

48

49

50

51

52

53

عملکرد سال قبل بودجھ سال 
جاری

عملکرد سال 
جاری

بودجھ سال آتی  
بدون پروژه ھا

بودجھ سال آتی  
بھ شرط اجرایی  

شدن پروژه ھا
تعداد نیروی انسانی 50 53 49 53 53

Ax
is 

Ti
tle

تعداد نیروی انسانی

عملکرد سال قبل بودجھ سال جاری عملکرد سال جاری بودجھ سال آتی
ساختاری 27 29 26 29
برون سپاری 23 24 23 24

23 24 23 24

27
29

26
29

0
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20
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40

50

60

ت
را

 نف
داد

تع
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  :98در انتهاي سال  سطح تحصیالت کارکنان -7-3

 
 

  :در سال جاري و سال قبلشرکت تعداد اعضاي هیات مدیره موظف و غیرموظف  -7-4

 

 

 

4%

17%49%

10% 14%

6%

98عملکرد 

دکتري

فوق لیسانس

لیسانس

فوق دیپلم

دیپلم

زیر دیپلم

0

1

1

2

2

3

3

مدیر 
عامل 

عضو 
موظف 

عضو 
غیرموظف

جمع کل  مدیرعامل عضو 
موظف 

عضو 
غیرموظف

جمع کل 

1 1 1

3

1 1 1

3

سال قبل سال جاري
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 هاي عمومی و اداري و پرسنلی: هزینههفتمبخش 
 هزینه هاي عمومی و اداري: -8-1

 

 

 درصد تحقق عملکرد بودجه شرح

 %161 17842 11،112 کار نیروي انسانیمربوط به پیمانهزینه کارکنان 

 %3732 23735 636 الزحمه مشاورینحق

 %67 5886 8،820 هاي مرتبط با شغلحقوق پایه و فوق العاده

 %57 3406 5،970 عیدي و پاداش و بهره وري

 %107 3153 2،940 اضافه کار

 %104 1814 1،740 حق بیمه سهم کارفرما 

 %0  3،540 اجاره وکرایه 

 %349 2608 748 بازخرید خدمت کارکنان 

 %31 654 2،136 هزینه حسابرسی

 %262 1792 684 رستوران (کمک هزینه غذا)

 %86 1015 1،176 هزینه استهالك دارایی هاي ثابت مشهود

 %79 724 912 کمکهاي غیر نقدي 

 %57 511 900 ورزش

33,641

52,022

82,117

78,861

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

)97(عملکرد سال قبل  )98(بودجه سال جاري  )98(عملکرد سال جاري  )99(بودجه سال آتی 

هزینه هاي عمومی و اداري 
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 درصد تحقق عملکرد بودجه شرح

 %0  1،332 سایر هزینه هاي پرسنلی 

 %0  1،308 پاداش هیات مدیره

 %52 334 648 هزینه آگهی  و تبلیغات 

 %7 55 780 حمل و نقل

 %145 490 337 حق اوالد -خواربار -کمک مسکن 

 %0  612 بیمه تکمیلی و عمر و حوادث

 %25 116 456 فوق العاده سفر و حق ماموریت

 %47 173 372 آب، برق و سوخت

 %96 252 263 شود)(در صورتی که نقدا پرداخت میایاب و ذهاب 

 %25 101 408 ایاب و ذهاب 

 %0 0 420 بهداشت و درمان 

 %0 0 411 بازخرید مرخصی 

 %74 258 348 هزینه هاي تعمیر و نگهداري

 %31 66 216 آموزش

 %0  250 مالیات افزایش سرمایه

 %0  232 هزینه استهالك دارایی هاي نامشهود

 %0 1 216 پست و تلفن 

 %0  144 پوشاك و لوازم ایمنی 

 %0  96 هابیمه اموال و سایر بیمه

 %921 17131 1،860 سایر هزینه ها

  52،022 82،117  

 

 

 مقایسه سرانه هزینه پرسنلی با بودجه: -8-2

 علت انحراف درصد پوشش عملکرد بودجه واحد تابعه ردیف

 %107,83 103,22 95,72 شرکت بهساز کاشانه تهران 1

قانون حقوق در علت انحراف به دلیل افزایش 
کار نسبت به بودجه مصوب ستاد و همچنین 
به علت ادغام شدن شرکت بهساز کاشانه و 

توسعه آینده پارس و بازخرید سنوات پرسنل 
جدا شده از شرکت که در بودجه پیش بینی 

  نشده بود.
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 هاپروژه وضعیت آخرین: هشتم بخش
 :در حال ساختالف. پروژه هاي 

نام 
 پروژه

محل 
اجراي 
 پروژه

 
زیربناي 

 کل

تاریخ 
شروع 
 واقعی

مدت 
اجراي 

 (ماه)

زمان خاتمه 
 FSطبق 

برآورد زمان 
 خاتمه

سرمایه 
گذاري  
 مصوب

برآورد 
گذاري سرمایه

 کل (میلیون ریال)

درصد 
پیشرفت 
 برنامه اي

درصد پیشرفت 
 محقق شده کل

انحراف 
پیشرفت 
 برنامه کل

 33,80 66,20 100 26919 13544 29/12/98 20/11/96 18 20/05/95 1295 تهران شهریار
 40,00 42,10 82,1 646943 734103 05/02/99 26/02/97 24 26/02/95 10149 تهران آرژآنتین
 4,91 42,00 46,91 300000 287000 30/10/99 18/01/97 18 18/07/95 6228 تهران گلدان
 37,49 50,51 88 211526 223664 31/02/99 12/07/97 24 12/07/95 5015 تهران البرز

 47,63 43,93 91,56 282900 256560 30/10/98 13/04/98 24 13/04/96 6856 تهران گلچین
 30,65 1,65 32,3 392376 392143 29/12/99 08/05/99 24 09/05/97 8920 تهران آجودانیه

 13,09 69,40 82,49 321835 255000 17/04/99 20/10/98 15 20/07/97 9980 تهران الدن
 32,04 52,39 84,43 37572 36050 31/06/99 30/11/98 12 30/11/97 1307 تهران قزاقی
 40,51 12,70 53,21 570475 687431 24/09/00 24/03/1400 36 24/03/97 32540 مازندران موج

ساحل 
13 

 9,05 13,50 22,55 172030 187053 12/03/00 22/12/99 24 22/12/97 8728 مازندران

 4,79 69,08 73,87 316590 177640 25/06/99 25/07/92 15 25/04/91 56172 تهران پیوند
 8,19 8,83 17,02 82338 82193 10/11/99 10/11/99 18 10/05/98 1997 تهران درخشان
 43,30 56,68 100 131000 170063 حقوقیپیگیري  11/03/94 20 11/07/92 18515 تهران پیامبران
 62,80 14,68 77,5 285000 336327 پیگیري حقوقی 30/07/96 26 30/05/94 23690 رشت گلسار
 18,60 81,38 100 -  پیگیري مدیریتی 08/12/96 26 08/10/94 6819 تهران برزیل
 6,98 18,97 25,95 781146 277500 پیگیري حقوقی 01/11/97 30 01/05/95 36481 تهران شاهین

 
 :پروژه هاایر سزمین و . ب

 شهر پروژه نام زمین   ردیف
متراژ زمین 

 (موجود)
سطح زیربناي 

 تعریف شده/قراردادپروانه/

 اقدامات انجام شده

 FSتائید 
اخذ دستور 

 نقشه
انعقاد 
 قرارداد

اخذ 
 پروانه

شروع 
 اجرا

اتمام 
 اجرا

  - - -  -  10،502 6،307 تهران  19ولنجک  1
  - - - -   12,862  2،105 تهران 24ولنجک  2
  - - -  -  2،764 620 تهران فرید (الریجانی) 3
  - - -    4،699 1،030 تهران الوند 4
  - - - - - - 5525 877 تهران 2تابان  5
  - - - - - - - 786 سرعین قطعه) 2ژنرال سرعین ( 6
  -      5،508 1003,8 تهران تیر  7
 -  - -    10،258 1،552 تهران نیلوفر 8
  - - -    56،351 2000 تهران قطعه) 2عالمه ( 9
  - - - - -  - 26000 5383 گرگان نهارخوران 10
  - -   -  1،256 293 تهران ستاري 11
  - - - - - - 3،739 703 تهران اینانلو 12
  - - -    222،070 18544 تهران ونک 13
  - - - -   - 2،373 تهران بلوارقائم 14
  - - -  -  5،696 3،797 تهران توانبخشی 15
  - - - -   23717 2،190 تهران ارسباران 16
  - - - - - -  35000 3،738 محمودآباد مرمر 17
  -  -  -  260،000 650،000 اسالمشهر چیچکلو 18
  - - - - -  - 339،000 محمودآباد مال کال محمود آباد 19
  - -   -  1،568 338 تهران وطن (کالهدوز) 20
  - -   -  4،091 740 تهران پروژه رحمان آباد (کاشانک) 21
  - - - - -  13980 2000 بابلسر  قطعه) 2اولیایی بابلسر ( 22
  - - - - -  - 4200 998 تهران دانشور 23
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 شهر پروژه نام زمین   ردیف
متراژ زمین 

 (موجود)
سطح زیربناي 

 تعریف شده/قراردادپروانه/

 اقدامات انجام شده

 FSتائید 
اخذ دستور 

 نقشه
انعقاد 
 قرارداد

اخذ 
 پروانه

شروع 
 اجرا

اتمام 
 اجرا

  - - - - -  - - 4،124 تهران 11شیخ بهایی  24
  - - - - -  - -  587 تهران دلیري 25
  - - - - -  - -  3،808 محمودآباد قطعه محمود آباد 4 26
  - - - - -  - -  1،742 محمودآباد قطعه محمود آباد)2ساحلی مرمر ( 27
  - - - -   1588 378 تهران یوسف آباد(آرارات) 28
  - - - -   - 1411 403 تهران پل رومی 29
  - - - - - - 20389 3039 تهران قطعه) 3استاد نظر (کل  30
  - - - - -  - 9900 1،565 تهران مریم 31
  - - - - -  - 4100 975 اردبیل  پیله سحران جدید (سه قطعه جدید) 32
 -  - - - -  - 4000 840 تهران یکم شرقی-سعادت آباد 33
  - - - - -  - 10762 8865,83 گرگان گرگان (انبار جهاد) 34
 -  - - - - -  3834 740 تهران قطعه) 2جمال آباد ( 35
 -  - - - - -  - 41201 علی آباد کتول قطعه) جنب وزارت دارایی 6علی آباد (  36
       15،656 2،495 تهران مجیدیه 37

       1،962 235,35 اردبیل پانزده خرداد 38

 -  - - - - -  - 1،402 رشت قطعه زمین باقیمانده) 4باهنر ( 39
 -      -  -   تهران پل مدیریت 40
 -       1،431 420 اسالمشهر قطعه) 2اسالمشهر ( 41
  - -  -    11،725 2،113 تهران 6ولنجک  42
  -  - -    13،440 3،202 تهران درکه  43
  - -  - - - -  -  15،984 تهران چشمه 44
  -  - -  -  111،947 66،630 تهران پارس (خلیج فارس) 45
 -  -   -  20،983 190007 صومعه سرا قطعه) 10صومعه سرا ( 46
 -       14،856 2،333 تهران قطعه) 3الله صدر ( 47

 -   - - - -  - - 717,91 تهران 2شیخ بهایی طالقانی  48 
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 وضعیت پذیرش در بورس اوراق بهادار :نهمبخش 
 وضعیت پذیرش در بورس اوراق بهادارآخرین  -10-1

 شرکت مشاور سرمایه گذاري دیدگاهان نوین  -شرکت بهساز کاشانه تهران

 تاریخ پایان تاریخ شروع الزم براي بورسی شدن فعالیت
مدت 

 روز-زمان
پیشرفت 

 درصد - کل
 توضیحات

 %95بیش از  ماه 3 در حال بررسی 05/09/1398 بررسی وضعیت شرکت
 26/11/98جلسه هیات پذیرش در مورخ 

برگزار شده است و در حال حاضر شرکت در 
 حال تهیه و تکمیل موارد درخواستی می باشد 

 01/08/1398 انعقاد قرارداد

تا زمان عرضه سهام 
رد قطعی شرکت / 

درخواست در هیات 
 پذیرش بورس

تا زمان حصول 
 نتیجه

60% 
درصد پیشرفت با توجه موارد ذکر شده در ماده 

 قرارداد مشاوره پذیرش ذکر شده است 2

دریافت مدارك و مستندات از 
 شرکت

 %90 ماه 3بیش از  ادامه دارد 01/09/1398

فایل و مستندات به  200تابحال بیش از 
شده است، بجز گزارش مشاور ارائه 

تنها یک فایل دیگر  30/09/98حسابرسی 
باقیمانده است که در حال حاضر در حال تکمیل 

 می باشد و به محض تکمیل ارسال می گردد

 - %100 25 25/10/1398 01/10/1398 تهیه طرح کسب و کار

 - %100 25 25/10/1398 01/10/1398 تهیه امیدنامه

 %95بیش از  ماه 3بیش از  ادامه دارد 05/09/1398 ارسال مدارك به بورس
انجام اصالحات اعالمی توسط هیات پذیرش 
 در امیدنامه توسط مشاور و ارسال به آن هیات

 - - - - 19/08/1398 جلسه معارفه به بورس

بررسی مدارك توسط کارشناس 
 بورس

 امیدنامه (ویرایش جدید)منتظر دریافت  %95بیش از  ماه 3بیش از  ادامه دارد 05/09/1398

  %50 - ادامه دارد 26/11/1398 برگزاري هیات پذیرش
منتظر دریافت گزارش حسابرسی شده و سایر 

 موارد درخواست شده هستیم

 در انتظار ثبت شرکت ها - - - 17/10/1398 تغییر شخصیت به سهامی عام
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 یوضعیت حسابرستفکیکی گزارش ابی ریسک، گزارشات حسابرسی داخلی و : نتایج ارزیدهمبخش 

 مستقل
 :آخرین وضعیت ریسک شرکت -11-1

 نام شرکت
ریسک پایان دوره سال 

 جاري
ریسک پایان دوره سال 

 قبل
 میزان تغییرات

توضیحات در خصوص 
 تغییرات

 2/2 3/48 5/50 بهساز شرکت 
 کمبود نقدینگی شرکت

 مدیره شرکتتغییر اعضاي هیات 
 نوسان قیمت

و تعداد روزهاي تاخیر در اخذ  (مقبول، مردود، مشروط و عدم اظهارنظر)  گزارشات حسابرسی مستقلاخذ وضعیت  -11-2
 :سبت به برنامه اعالمی از سوي گروهگزارشات حسابرسی مستقل ن

 تاریخ اخذ گزارش برنامه اخذ گزارش نام شرکت
از برنامه  انحراف نوع گزارش

 سال جاري
 انحراف سال قبل

 -74 -18 مقبول 26/12/1397 08/12/1397 بهسازشرکت 
 رنگ سبز و عالمت مثبت نشان داده شود.تاخیر در اخذ گزارش با رنگ قرمز و عالمت منفی و تعجیل در اخذ گزارش با *

 رفع شده در طی سال: ن تعداد مواردگزارشات حسابرسی داخلی براساس تعداد یافته و همچنی -11-3

 تعداد موارد رفع شده طی سال تعداد یافته هاي گزارش حسابرسی داخلی نام شرکت ردیف

 11 15 شرکت نمونه 1
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هاي تخصصی و حاکمیت شرکتی: عملکرد کمیتهازدهمیبخش    

ف
ردی

 

 تعداد مصوبات اجرا شده تعداد مصوبات تعداد جلسات کمیته تعداد اعضاي کمیته عنوان کمیته

 15 15 5 9 کمیسیون فروش 1
 9 9 7 7 کمیته بررسی طرح 2
 10 10 3 6 تصویب طرح  3
 30 30 30 6 کمیسیون معامالت 4
 4 5 4 4 کمیسیون مشارکت 5

 

 ه، براساس ماموریت و نتایج حاصلهها به صورت جداگاناطالعات کمیته

 : کمیسیون فروشنام کمیته

 : ماموریت شرح وظایف و
  تعیین قیمت پایه فروش  1ماموریت : 
  تعیین شرایط فروش  2ماموریت : 

 
 ارکان کمیته :    

 دبیر کمیسیون: معاون امالك، مشارکت و فروش گروه توسعه ساختمان تدبیر
سعه                  صادي گروه تو سعه اقت شانه، معاون برنامه ریزي و تو ساز کا شرکت به ضاي هیاًت مدیره  سیون: اع ضاي کمی اع

 مدیر حراست گروه توسعه ساختمان تدبیرساختمان تدبیر و 
 معون مالی، معاون برنامه ریزي و توسعه اقتصادي و مدیر فروش شرکت بهساز کاشانه مدعوین:

 : سال مالی مورد گزارشدر  نتایج اقدامات کمیته
 خرداد اردبیل بر مبناي نظر کمیسیون 15فروش پروژه اسالمشهر و بخشی از پروژه 

 

 

 

 

 

 
 



هیات مدیره شرکت بهساز کاشانه تهران گزارش فعالیت                                                                                    27  

 

 کمیته بررسی طرح

 : شرح وظایف و ماموریت
  بررسی کلیه امور مرتبط با مشخصات فنی و طراحی پروژه ها 1ماموریت : 

 
 ارکان کمیته : 

 
   

تصــویب طرح معماري پروژه ها، تصــویب تغییرات   : در ســال مالی مورد گزارش نتایج اقدامات کمیته
 درخواستی شرکا، تعیین کاربري پروژه ها بررسی و تصویب نماي پروژه ها

 

 اقتصاديتصویب طرح کمیته 

 : شرح وظایف و ماموریت
  بررسی طرح هاي توجیهی ارائه شده و تصویب کلیات 

 
 ارکان کمیته :    

 
 

 : در سال مالی مورد گزارش اقدامات کمیته نتایج
صویب طرح ، تعداد    سات ت شارکت گردیده       4با توجه به برگزاري جل صویب منتج به انعقاد قرارداد م سات مربوطه پس از طی مراحل ت صورتجل فقره از 

 است . 

 

 

مدیر عامل 

مدیر امور قراردادها مدیر فنی و 
طراحی 

مدیر مطالعات 
اقتصادي

معاون فنی و توسعه 
فناوري 

معاون برنامه ریزي و 
توسعه اقتصادي 

مدیر عامل

معاونت برنامھ 
ریزی و توسعھ 

اقتصادی
مدیر امور قرارداد 

ھا مدیر فروش مدیر نظارت و 
اجرا

مدیر فنی و 
طراحی

معاونت فنی و 
اجرائی
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 معامالت  کمیسیون

 : شرح وظایف و ماموریت
  بررسی درخواست خرید واحدهاي شرکت 
  بررسی انعقاد قرارداد هاي خدماتی فنی و  مهندسی 
  بررسی و صدور مجوز خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز شرکت 
 :    کمیسیون مشارکت ارکان 

 
 : کمیسیون معامالت در سال مالی مورد گزارشنتایج اقدامات 

درخواست خرید کاال و خدمات ، انعقاد قرارداد خدمات مهندسی و  30کمیسیون معامالت شرکت پس از بررسی درخواست واحدهاي شرکت ، با تعداد 
 پیمانکاري  و ... موافقت نمود .  

 

 مشارکت  کمیسیون

 : شرح وظایف و ماموریت
  برسی و صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت 
 :کمیسیون مشارکت ارکان 

 
 دبیر کمیسیون: معاون امالك، مشارکت و فروش گروه توسعه ساختمان تدبیر

سعه                  صادي گروه تو سعه اقت شانه، معاون برنامه ریزي و تو ساز کا شرکت به ضاي هیاًت مدیره  سیون: اع ضاي کمی اع
 ساختمان تدبیر، معاون فنی و توسعه فناوري گروه توسعه ساختمان تدبیر 

 )حراست : نماینده (عضو ناظر
 
 

 : کمیسیون مشارکت در سال مالی مورد گزارشنتایج اقدامات 
پروژه منتج به  4فقره قرارداد مشارکت براي پروژه هاي شرکت ، در نهایت    5جلسه و صدور مجوز براي انعقاد    4کمیسیون مشارکت پس از برگزاري   

 انعقاد قرارداد مشارکت گردید . 

 

مدیر عامل 

دبیر کمیسیون 
معامالت مدیر امور  

قراردادها مشاور حقوقی معاون فنی و  
توسعه فناوري 

معاون مالی و  
اداري 

معاون برنامه  
ریزي و توسعه  

اقتصادي 
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 مورد گزارشسال مالی هاي  مجمع : اقدامات انجام شده در راستاي تکالیف و توصیهزدهمدوابخش 
 

 شرح تکالیف
 شرکت از شده اخذ نامه ضمانت و ونک پروژه در تهران سپهر ساختمان توسعه شرکت قدرالسهم تکلیف تعیین ضمن گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 5-2 بند خصوص در

 ملکردع بررسی جلسات در مستمر بصورت نتیجه حصول تا شده انجام اقدامات نتایج و معمول ونک پروژه فروش و ساختمانی پروانه اخذ خصوص در الزم هاي پیگیري رنسانس، رویال عمران و توسعه
 .گردد گزارش شرکت

 اقدامات انجام شده
 قبلی شده انجام تهاترهاي و ها¬پرداخت به توجه با که گردید صادر ریال میلیارد 6،000 مبلغ به پروانه صدور الحساب¬علی فیش تهران 3 منطقه شهرداري با شده انجام مذاکرات براساس: 5-2 بند

 و است شده اقدام) ره( امام حضرت فرمان اجرایی ستاد امالك و اموال سازمان وجه در مربوطه هاي¬چک صدور و ریال میلیارد 4،075 مبلغ درخواست به نسبت ریال میلیارد 1،925 مبلغ به جمعا
 .باشد می مکاتبه حال در نیز  3 منطقه شهرداري با هولگرام صدور جهت

 می نیز ریال میلیارد 30 چک شامل(  چک فقره 3 تحویل با همزمان نامه تفاهم همین 2-4 بند اساس بر شرکت این گردید مقرر تهران سپهر ساختمان توسعه شرکت با منعقده نامه تفاهم اساس بر
 نامه وکالت اعطاي عدم به توجه با که. نماید اقدام کاربري تغییر بابت شهرداري سهم  %70 همچنین و خود قدرالسهم انتقال به نسبت شرکت تا نماید ارائه شرکت به نیز بالعزل نامه وکالت) باشد

 ساختمان توسعه شرکت به دفعات به تلفنی صورت به و 13/03/97 مورخ 448 نامه طی شرکت این چند هر نبود  صالح و صرفه به ریال میلیارد 30 چک وصول بنابراین. نشد انجام مهم این بالعزل
 نمود جابجا را چک وجه بالعزل نامه وکالت دریافت عدم به توجه با شرکت 01/05/97 تاریخ تا که نمود می امتناع چک وصول از شرکت. باشد می وصول آماده مزبور چک که نمود اعالم تهران سپهر

 بودن جریان در به توجه با همچنین و) است بوده تامین چکها موجودي روز 45 حدود.(شد داده برگشت تهران سپهر ساختمان توسعه شرکت توسط 14/05/97 درتاریخ چک جابجایی از بعد که
 .است نبوده شرکت صالح و صرفه به ها چک استرداد ، مکاتبات و مذاکرات

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده     (در حال اقدام) تعدیل شده   (تکمیل شده)اقدام شده

 

 شرح تکالیف
 پیشگامان شرکت از مطالبات تکلیف تعیین و پیوند پروژه شریک ید خلع و مشارکت قرارداد فسخ به مربوط حقوقی پرونده گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 5-3 بند خصوص در

 .گردد گزارش شرکت عملکرد بررسی جلسات در مستمر بصورت شده انجام اقدامات نتایج و پیگیري جدیت با نتیجه حصول تا سماء اقتصاد
 اقدامات انجام شده

 .گردید واگذار تومان میلیارد 74 حدود مبلغ به امالك و اموال سازمان به پیوند مسکونی بلوك همچنین،  باشد می پیشرفت حال درپیوند در  پروژه
 گردید اخذ دادگاه از ید خلع حکم نیز خلیج پروژه 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 رايب امالك واگذاري و معرفی فرآیند نامه نظام و منقول غیر اموال فروش پیش یا فروش دستورالعمل مفاد کامل رعایت بر تاکید ضمن قانونی، بازرس و مستقل حسابرس گزارش 6 بند خصوص در

 :شود اقدام زیر شرح به گردید مقرر شرکتها و امالك و اموال سازمان مابین فی ساخت و گذاري سرمایه
 .گردد ارائه تدبیر ساختمان توسعه گروه به 1398 ماه اردیبهشت پایان تا حداکثر و تهیه 19 ولنجک و آجودانیه هاي پروژه اقتصادي و فنی توجیهی طرح گردید مقرر -1
 .گردد گزارش شرکت عملکرد بررسی جلسات در شده انجام اقدامات نتایج و اقدام 24 ولنجک پروژه مشارکت قرارداد تکلیف تعیین و پیگیري به نسبت گردید مقرر -2
 .گردد ارائه محترم حسابرس به آرژانتین بهساز پروژه زمین تحویل صورتجلسه گردید مقرر -3
 شرکت عملکرد بررسی جلسات در مستمر بطور مربوطه نتایج و اقدام آرارات و قصیر احمد ، 2 مریم اینانلو، رومی، پل ،19 ولنجک پروژه زمین تکلیف تعیین یا و تحویل به نسبت گردید مقرر -4

 .گردد گزارش
 لساتج در مستمر بطور مربوطه نتایج و اقدام مذکور زمینهاي تکلیف تعیین یا و ستاد امالك و اموال سازمان از آرارات و قصیر احمد زمینهاي کاري وکالت اخذ و پیگیري به نسبت گردید مقرر -5

 .گردد گزارش شرکت عملکرد بررسی
 عملکرد یبررس جلسات در مستمر بطور مربوطه نتایج و اقدام شرکت بنام ستاد امالك و اموال سازمان از محترم حسابرس نظر مورد زمینهاي مالکیت اسناد انتقال و پیگیري به نسبت گردید مقرر -6

 .گردد گزارش شرکت
 اقدامات انجام شده

 :معامالت نامه¬آیین مربوطه مستندات رعایت عدم) الف: 6 بند
 و فروشنده( طرفین امضاي به اي¬صورتجلسه طی بایست¬می مذاکره نتیجه"  تدبیر ساختمان توسعه گروه سوي از ابالغی و تنظمی فروش دستورالعمل 32-7 و 31-7 بندهاي مفاد با مطابق
 میسیونک دبیرخانه به بایست¬می گردیده قرارداد عقد به منتج که اي¬مذاکره از نسخه یک" و ".باشد¬می اجرا قابل گروه مدیره هیات تایید و شرکت مدیره هیات تصویب از پس و رسیده) خریدار
 ".گردد ارائه فروش

 تنفیذ از سپ و گردد¬می ارسال تدبیر ساختمان توسعه گروه به تنفیذ براي قرارداد مفاد از نسخه یک گردد، قرارداد به منتج شده، انجام مذاکرات صورتیکه در که است توضیح به الزم خصوص این در
 به منتج تمذاکرا که صورتیکه در و. باشد¬نمی مذاکرات صورتجلسه تهیه به نیازي لذا دارد مذاکرات صورتجلسه به نسبت بیشتري اعتبار قرارداد آنجاکه از و گردد¬می ابالغ و منعقد قرارداد ایشان

 .کرد نخواهد امضاء آتی تعهدات از جلوگیري بدلیل را مزبور صورتجلسه خریداري هیچ نگردد، قرارداد
 گردید. ارائه آجودانیه پروژه مشارکت قرارداد شده امضاء توجیهی طرح) 1-1
  گردید. ارائه 19 ولنجک پروژه مشارکت قرارداد توجیهی طرح) 2-1
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 گردید. ارائه 2-3 پیوست به شده انجام اقدامات آخرین مدارك-2
 گردید. ارائه شریک به تحویل و ستاد از آرژانتین پروژه زمین تحویل صورتجلسه تصویر -3
 : شده خریداري امالك تحول و تغییر -4

 باشد می امور مابقی پیگیري حال در و است شده تصرف رفع: رومی پل
 شهرداري در پرونده تشکیل جهت پیگیري حال در:مریم 
 . گردید واگذار زمین این و. شده گرفته تحویل سازمان از و شد انجام معارض رفع بابت تومان م 80  پرداخت:  قصیر احمد 

 . دارد نیز برنده و شد برگزار مشارکت مزایده همچنین و1 فاز نقشه بررسی حال در و شده اخذ نقشه دستور ، باشد می  تصرف رفع حال در:آرارت
 پروانه اخذ جهت تعهدات اجراي عدم بعلت شده ارسال شریک به فسخ اظهارنامه:  19 ولنجک

 گردید. ارسال نهایی تایید جهت هلدینگ به و آماده توجیهی طرح: اینانلو
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 ملک 16 فروش از کاملی گزارش گردید مقرر مسکن، بازار در شدید نوسانات بروز مواقع در جدید کارشناسی گزارش اخذ بر تاکید ضمن قانونی، بازرس و مستقل حسابرس گزارش 7 بند خصوص در

 .گردد ارائه گروه به 1398 خردادماه پایان تا حداکثر مربوطه مستندات و مدارك همراه به و تهیه نبی گل مسکونی ساختمان و بهستان ملک واحد 10 همچنین و محترم حسابرس نظر مورد
 اقدامات انجام شده

 گردد:ملک و توضیحات مربوطه به شرح ذیل ارائه می 16هاي کارشناسی و فروش : تفاوت بین تاریخ

 نام خریدار نام پروژه ردیف
 مبایعه نامه کارشناسی

 فاصله زمانی
 مبلغ تاریخ مبلغ تاریخ

 ماه 2 9،780 02/05/97 6،584 31/02/97 مسلم اسدي چیتگر 1
 ماه 5/2 37،110 06/08/97 33،356 28/05/97 محمود توکلی الله صدر 2
 ماه 3 1،489 02/05/97 1،303 26/01/97 بابک رستگار خرداد 15 3
 ماه 3 3،344 02/05/97 2،914 26/01/97 فردین طهماسبی خرداد 15 4
 ماه 3 6،860 15/05/97 5،653 05/02/97 فاطمه یوسف زاده گل نبی 5
 ماه 3 28،357 10/05/97 23،648 05/02/97 علی مرادخانی گل نبی 6
 ماه 5/3 7،314 17/05/97 6،127 05/02/97 غیاثی جواد گل نبی 7
 ماه 5/3 10،172 27/05/97 8،407 05/02/97 پارسا فخاریان گل نبی 8
 ماه 3 6،490 09/05/97 5،896 05/02/97 امیر عباس گرایلو گل نبی 9
 ماه 5/3 13،480 16/05/97 11،141 05/02/97 امین نظري گل نبی 10
 ماه 5/3 6،966 16/05/97 5،757 05/02/97 احمد ابراهیمی گل نبی 11
 ماه 3 8،451 02/05/97 7،500 05/02/97 سیدحسین رضوي گل نبی 12
 ماه 5/3 9،287 20/05/97 7،676 05/02/97 محمد باقرپور رضا گل نبی 13
 ماه 3 13،988 09/05/97 11،560 05/02/97 محمد باقر پور رضا گل نبی 14
 ماه 3 12،966 06/05/97 10،716 05/02/97 مریم جلیلی گل نبی 15
 ماه 3 12،236 02/05/97 10،886 05/02/97 مریم علی نوري گل نبی 16
  188،290  159،124  جمع  

ماهه عنوان شده در دستورالعمل فروش براي فاصله زمانی بین تاریخ  3با توجه به طوالنی بودن مراحل اخذ کارشناسی، مزایده ، مذاکره براي فروش، اخذ تاییدیه و انعقاد قراداد ، حدودا مهلت زمانی 
 هش مدت اخذ کارشناسی به این شرکت ابالغ نگردیده است . کارشناسی و فروش، رعایت شده است . بدیهی است هیچگونه آیین نامه جدید مبنی بر کا

گذاري امالك تهاتري توسط کارشناس با قیمت گذاري : پروژه محسنیان (بهستان ) توجه به این نکته ضروري می باشد که خرید آنها مربوط به تهاتر با پروژه حقانی بوده و به طور معمول قیمت 2 
ازه زمانی فزایش قیمت در بباالتر می باشد و در خصوص امالك مذکور نیز این قاعده برقرار بوده است. با توجه به این مسأله می توان گفت در پروژه محسنیان میزان افروش نقدي متفاوت بوده و اندکی 

 تمانی مربوط می شود) را به قیمت واگذاري از طریق تهاتر رسانده است واحد به هدینگ ساخ 3واحد مابه ازاي تعهدات نقدي شرکت که  5مذکور، کارشناس قیمت فروش نقدي (با توجه به واگذاري 
درصد باالتر از قیمت کارشناسی مورخ  10مربوطه مقرر گردید قیمت پایه مزایده  19/02/97نبی شایان ذکر است مطابق مصوبه کمیسیون فروش مورخ در خصوص فروش ساختمان مسکونی گل - 3

کمیسیون فروش مقرر  26/04/97هاي نزدیک به قیمت پایه واگذار گردید. با عنایت به مصوبه مورخ واحد متعلق به شرکت با قیمت 15واحد از  3یجه مزایده صرفاً منظور گردد و در نت 05/02/97
 %21افزایش قیمت به نسبت مصوبه کمیسیون و  %10کلیه واحدها با  مانده از طریق مذاکره به متقاضیان واگذار گردد که نسبت به اخذ مجدد گزارش کارشناسی اقدام گردید وگردید واحدهاي باقی

 افزایش به نسبت گزارش کارشناسی فروخته شده است.

 موقعیت آپارتمان طبقه ردیف
مساحت 
 (مترمربع)

قیمت کل کارشناسی 
 (ریال)

قیمت کل طبق مصوبه 
 کمیسیون فروش (ریال)

قیمت کل ثمن معامله 
 (ریال)

فروش درصد افزایش قیمت 
 به نسبت قیمت کارشناسی

 روش فروش

 مذاکره %21,00 6،714،048،000 6،103،680،000 5،548،800،000 57,8 شمالی اول 1

 مذاکره %21,00 12،709،719،000 11،554،290،000 10،503،900،000 106,1 غربی اول 2

 مذاکره %21,00 8،933،551،000 8،121،410،000 7،383،100،000 73,1 جنوبی اول 3
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 مذاکره %21,00 6،839،936،400 6،218،124،000 5،652،840،000 57,8 شمالی دوم 4

 مذاکره %21,00 12،966،481،000 11،787،710،000 10،716،100،000 106,1 غربی دوم 5

 مزایده %12,69 8،451،479،000 8،250،066،000 7،500،060،000 73,1 جنوبی دوم 6

 مذاکره %21,00 6،965،824،800 6،332،568،000 5،756،880،000 57,8 شمالی سوم 7

 مزایده %12,40 12،235،966،000 11،974،446،000 10،885،860،000 106,1 غربی سوم 8

 مذاکره %21,00 9،287،355،000 8،443،050،000 7،675،500،000 73,1 جنوبی سوم 9

 مزایده %10,08 6،490،000،000 6،485،160،000 5،895،600،000 57,8 شمالی چهارم 10

 مذاکره %21,00 13،480،005،000 12،254،550،000 11،140،500،000 106,1 غربی چهارم 11

 مذاکره %21,00 9،552،708،000 8،684،280،000 7،894،800،000 73,1 جنوبی چهارم 12

 مذاکره %21,00 7،413،428،000 6،739،480،000 6،126،800،000 57,8 شمالی پنجم 13

 مذاکره %21,00 13،987،914،514 12،716،285،922 11،560،259،929 106,1 غربی پنجم 14

 مذاکره %21,00 10،171،865،000 9،247،150،000 8،406،500،000 73,1 جنوبی پنجم 15

   %19,20 146،200،280،714 134،912،249،922 122،647،499،929 جمع کل

 
 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 

 شرح تکالیف
 و کارشناسی بهاي از تر پایین کرج عظیمیه ملک از واحد  3 و  گلستان شهرك زمین فروش دالیل به مربوط گزارش گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 8 بند خصوص در

 1398 ماه خرداد پایان تا حداکثر و تهیه گروه، سوي از شده تعیین بهاي از کمتر ریال میلیون 4,150 بمبلغ پروژه شریک به 6 ولنجک پروژه در شرکت قدرالسهم  از درصد  48/3  فروش همچنین
 .گردد ارائه تدبیر ساختمان توسعه گروه به

 اقدامات انجام شده
 باشد. مبلغ فروش مزبور مطابق با کارشناسی مورد تایید ستاد اجرایی تعیین شده است.آهن)، شرکت دارویی برکت از شرکتهاي تابعه ستاد اجرایی می(شهرك راهبا توجه به اینکه خریدار زمین گلستان 

، 96گردیده است. در مرحله اول طی انعقاد قراردادي در سال مالی واحد از ملک عظیمه طی دو مرحله براساس درصد پیشرفت فیزیکی با مطالبات حال شده پیمانکار پروژه برزیل (شرکت) تهاتر  10
میلیون ریال باالتر از قیمت  6/3واحد واگذار شده حدودا  10واحد دیگر به شرکت مذکور واگذار گردید که در مجموع  7اي در همان سال، سه واحد از ملک مزبور و در مرحله دوم طی تنظیم الحاقیه

 ذیل انجام شده است. کارشناسی به شرح جدول
 تفاوت  مبلغ تهاتر  مبلغ کارشناسی  شرح  ردیف

 )318(  11،880  12،198  واحد 3مجموع   1
 322  27،720  27،398  واحد 7مجموع   2
 4  39،600  39،596  جمع  

 
هاي مربوطه به باشد و این قرارداد و پیوستقرارداد می 1طرفین مشارکت مطابق مفاد پیوستمبناي تعیین سهم الشرکه مجموع آورده  6الشرکه به شریک در پروژه ولنجکدر خصوص فروش سهم

)و گروه توسعه اقتصادي تدبیر رسیده و موضوع  5/7/97مورخ  4387مصوبه هیات مدیره  براساس نامه  2-1تصویب مراجع ذیربط از جمله هیئت مدیره محترم گروه توسعه ساختمان تدبیر (موضوع بند 
 29میلیارد ریال از شریک معادل  30باشد. همچنین در این پروژه با وجود دریافت مبلغ الشرکه به شریک به قیمت کمتر از بهاي تعیین شده از سوي هلدینگ ساختمان بالموضوع میاگذاري سهمو

 یده است.الشرکه واگذار گردیده و در واقع یک میلیارد ریال بالعوض از شریک اخذ گردمیلیارد ریال سهم

 
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 شرح تکالیف
 (جهت پیگیري) .است نگردیده تمدید تاکنون و شده سررسید 02/08/1390 مورخ در ونک، پروژه خارجی شریک از دریافتی بانکی نامه ضمانت دالر 3،200،000 مبلغ
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 اقدامات انجام شده
باشد و مدت آن به پایان رسیده و با توجه به شرایط اي میمیلیون یورو مزبور مربوط به شرکت رویال رونسانس (شریک ساخت پروژه ونک) و دریافتی از بانک ترکیه 000/200/3ضمانتنامه  به مبلغ 
 و ادامه آن، تا کنون امکان تمدید آن براي شرکت حاصل نشده است. 92، 91مراودات بانکی ایران سال الملل و تحریم هاي بانکی و عدم امکان حاکم بر جامعه بین

 
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 گردید مقرر مشابه، موارد بروز از خودداري و منقول غیر اموال فروش پیش یا فروش دستورالعمل مفاد کامل رعایت بر تاکید ضمن قانونی، بازرس و مستقل حسابرس گزارش 11 بند خصوص در

  قدرالسهم  واگذاري دالیل به مربوط گزارش
 به مزایده، تشریفات برگزاري و گروه از مجوز اخذ عدم به عنایت با یادشده، شرکت از الحساب علی ریال میلیارد 50 مبلغ دریافت و تجربه و فرهنگ نوید شرکت به 11 بهایی شیخ پروژه در شرکت

 نتایج و اقدام تجربه و فرهنگ نوید شرکت از دریافت پیش ریال میلیارد 50 مبلغ تکلیف تعیین به نسبت 1398 ماه خرداد پایان تا حداکثر گردید مقرر همچنین. گردد ارائه ساختمان هلدینگ
 .گردد گزارش شرکت عملکرد بررسی جلسات در شده انجام اقدامات

 اقدامات انجام شده
،موضوع تفاهم نامه مزبور منوط به برگزاري مزایده و برنده شدن ایشان در مزایده و 11تفاهم نامه منعقده با شرکت نوید فرهنگ وتجربه در خصوص مشارکت در پروژه شیخ بهایی 2-2مطابق بند

 میباشد که در صورت عدم پذیرش در مراحل مزایده تفاهم نامه مزبور ملغی می گردد،و هیچ گونه هزینه اي به شرکت مزبور پرداخت نخواهد شد.موافقت گروه توسعه ساختمان 
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 نتایج و اقدام )برزیل پروژه پیمانکار( سماء نواندیش آبادگران شرکت از مطالبات مانده تکلیف تعیین و پیگیري به نسبت گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 12 بند خصوص در

 .گردد گزارش شرکت عملکرد بررسی جلسات در مستمر بطور شده انجام اقدامات
 اقدامات انجام شده

گردید و عدم برقراري انشعابات، مشکالت شهرداري و عدم اخذ پایانکار پروژه و نیز اخذ برداري و تحویل واحدها به خریداران میهاي باقی مانده در پروژه عظیمیه کرج که مانع بهرهبا توجه به فعالیت
واحد از واحدهاي سهم شرکت در پروژه که بر اساس مبایعه نامه به پیمانکار واگذار گردیده  3حکم قضایی خریداران واحدها از سوي شریک شرکت ساخت عمران تدبیر ( نوآوران قبل از ادغام )و تصرف 

دینگی قعدم امکان تهیه تجهیزات، جهت ایجاد نامکان تحویل واحدها به پیمانکار میسر نگردید. از طرفی با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش روزافزون قیمت مصالح و تجهیزات، همچنین  "بود، عمال
از ساختمان محسنیان تحویل پیمانکار گردید و مقرر شد پس براي ادامه اجراي پروژه و خرید اقالم اساسی از قبیل آسانسور، فن کوئل و ... پس از اخذ مجوزات الزم از گروه ساختمان تدبیر یک واحد 

 رك فی مابین مسترد و صرف خرید اقالم اساسی پروژه گردد.از فروش آن توسط پیمانکار مابه التفاوت مازاد مبلغ پرداخت شده به حساب مشت
 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 :گردد اقدام ذیل شرح به گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 13 بند خصوص در
 ابتب مالیاتی امور سازمان نزد آن ترهین علیرغم( مزایده در مذکور پروژه فروش به توجه با پور امین پروژه تکلیف تعیین به نسبت آن، فروش و ونک پروژه ساخت پروانه اخذ ضمن گردید مقرر -1

 .گردد گزارش شرکت عملکرد بررسی جلسات در نتیجه حصول تا مستمر بطور شده انجام اقدامات نتایج و اقدام) حقانی پروژه مالیات
 گزارش رکتش عملکرد بررسی جلسات در شده انجام اقدامات نتایج و اقدام چیچکلو و درکه خلیج، عبقري، ، ستاك و پیوند گلسار، هاي پروژه تکلیف تعیین یا و نمودن فعال به نسبت گردید مقرر -2

 .گردد
 سریعت خصوص در شرکت جبرانی هاي برنامه همراه به محترم حسابرس نظر مورد هاي پروژه با رابطه در تاخیرات کمیسیون صورتجلسات و مستندات ، تاخیر دالیل از کاملی گزارش گردید مقرر -3
 .گردد ارائه شرکت عملکرد بررسی جلسات در مذکور هاي پروژه فیزیکی پیشرفت گزارش گروه، فناوري توسعه و فنی معاونت به ارائه ضمن و تهیه مذکور هاي پروژه اجراي در
 ارائه تدبیر ساختمان توسعه گروه به 1398 ماه خرداد پایان تا حداکثر و تهیه گاندي اداري تجاري و اردبیل سحران پیله ، مجیدیه هاي پروژه فروش در زیان بروز دالیل از گزارشی گردید مقرر -4

 .گردد جلوگیري ها پروژه در زیان بروز از الزم اقدامات و مناسب هاي ریزي برنامه انجام با گردید تاکید ضمناً. گردد
 اقدامات انجام شده

 . باشد می فروش مذاکره حال در ونک
 باشد. می  رایزنی حل در دادگاه در  وشرکت دارد حقوقی مشکل گلسار
 رفته. بفروش عبقري   دارد فیزیکی پیشرفت و باشد می عملیات اجراي حال در پیوند
 . گردید اخذ دادگاه توسط شریک از ید خلع خلیج
 دارد. باغ مهر درکه

 باشد. می کارگروه تایید اخذ و اجرا جهت مذاکره حال در چیجکلو
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                                                         شود می پایش و رصد هلدینگ ماهیانه جلسات در ها پروژه تاخیرات همچنین

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 اقدامات و اه پیگیري ، تدبیر ساختمان توسعه گروه به شرکت گذشته سررسید اسناد و سنواتی مطالبات ریز صورت ارائه ضمن گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 14 بند خصوص در

 .گردد گزارش شرکت عملکرد بررسی جلسات در مستمر بطور مربوطه نتایج و معمول نتیجه حصول تا مذکور مطالبات وصول منظور به موثر و جدي
 اقدامات انجام شده

 باشد.شرح ذیل میمیلیون ریال اسناد سررسید گذشته و توضیحات مربوطه به  166،882ها و اسناد دریافتنی شامل خالص مبلغ اقالم راکد سرفصل حساب
     تضمین/سپرده/بدهی  نوع طلب  مبلغ  نام  ردیف 
    مانده مط   -  مطالبات  2،204  سمات  1 
        در مرحله اخذ پایانک       12،996  مطالبات  1،283  شرکت شاهین فراز باختر  2 
           -  مطالبات  1،500  آقاي محمد باقر رابط  3 
            1،268  مطالبات  1،420  شرکت ثابت راه سبالن  4 
   سپرده ا  -  سپرده  424  پروژه سلیمانیه عراق  5 
    شریک پروژه   210،460  چک برگشتی  120،000  آقاي امیررضا روحانی  6 
      پیمانکار پرو   17،190  مطالبات  8،229  شرکت گسترس سازه ماد  7 
         الشرکه شریک    خرید سهم  -  چک برگشتی  9،000  آقایان باقري، شکري و رستم پور  8 
   شریک پروژه طالقانی و      4،535  چک برگشتی  1،830  آقایان شمرانی و حسنعلیزاده  9 

      2،538  خریداران مسکن مهر  10 
              عمدتا مربوط به حصه انتقال

  
   خریدار فاز تج     مطالبات  7،518  شهرداري سنندج  11 
       شریک پرو   14،000  مطالبات/چک  7،445  آقاي اصغر عالی  12 
         3،494  سایر  13 
         166،885  جمع   

 
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 مبلغ تعیین مبانی ارائه و سابق تستیجاري مرکزي دفتر ودیعه وصول پیگیري ، گزارش این 14 و 13 ، 6 بندهاي خصوص در سهام صاحبان 30/01/1397 مورخ سالیانه عمومی مجمع در مقر تکالیف

 (پیگیري) .است نرسیده نهایی نتیجه به هوشمند، آفرینان ارزش با مشارکت قرارداد فسخ بابت پرداخت قابل
 اقدامات انجام شده

 توسط دادگاه طی صورت جلسه تنظیمی کلیه مطالبات شرکت ارزش آفرینان پرداخت و تسویه گردید  1-12با توجه به راي صادر شده پیوست 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 عوارض از نامبرده سهم بابت) پیوند پروژه شریک( سماء اقتصاد پیشگامان شرکت از سنواتی طلب ریال میلیارد 43/7 مبلغ ، مالی صورتهاي 5-2-3 و 4-1-3-5-1 توضیحی هاي یادداشت شرح به

 وجهت با که گردیده، ارجاع قضایی مراجع به گزارش مورد واحد توسط فوق، پروژه شریک ید خلع و مشارکت قرارداد فسخ موضوع. است نشده وصول کنون تا شریک، اعتراض دلیل به ، پروژه ساخت
 (پیگیري) .باشد می خواهی نظر تجدید مرحله در موضوع ، پروژه شریک اعتراض دلیل به قرارداد، فسخ خصوص در بدوي دادگاه راي صدور به

 اقدامات انجام شده
درصد پیشرفت می باشد و برنامه زمانی  59ماهه نسبت به تحویل پروژه بصورت تکمیل شده اقدام نماید ، پروژه در حال حاضر   15مهلت : با توجه به مذاکره انجام شده  مقرر گردید شریک در 5-3بند 

 پیشرفت نیز بطور روزانه کنترل می گردد .
 ارائه گردیده است.ع شهید بهشتی عمومی مجتم دادگاه 14گزارش اصالحی شعبه 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  
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 شرح تکالیف

 مورخ 484 شماره راي تایید بر مبنی اداري عدالت دیوان 1392/04/25 مورخ راي به توجه با و ونک پروژه اجراي در گرفته صورت تاخیرات علرغم مالی، صورتهاي 5-2-2 توضیحی یادداشت شرح به
 مورخ در گودبرداري مجوز ، اداري و تجاري مستحدثات به درصد 30 و شهرداري اختیار در سبز فضاي به موصوف، ملک از درصد 70 اختصاص خصوص در شهرداري 5 ماده کمیسیون 1389/11/25
 توسعه شرکت با منعقده نامه تفاهم براساس همچنین. است نگردیده دریافت کنون تا مزبور پروژه ساخت پروانه و شده متوقف 1393 سال از مربوط عملیات لیکن ، اخذ شهرداري از 1392/10/25

 نامه تفاهم اول قسط ریال میلیارد 30 مبلغ پرداخت عدم دلیل به لیکن شده عودت رسیدگی مورد واحد به فوق، پروژه در مزبور شرکت قدرالسهم گزارش، مورد مالی دوره در تهران سپهر ساختمان
 (پیگیري) .است گردیده ساقط اعتبار درجه از ، مذکور شرکت 1397/06/13 مورخ نامه و نامه تفاهم 4 ماده یک تبصره مفاد استناد به آن موضوع ،) 1397/02/15( سررسید در

 اقدامات انجام شده
ها و تهاترهاي انجام شده قبلی میلیارد ریال صادر گردید که با توجه به پرداخت 6،000مبلغ الحساب صدور پروانه به تهران فیش علی 3: براساس مذاکرات انجام شده با شهرداري منطقه 5-2بند 

هاي مربوطه در وجه سازمان اموال و امالك ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدام شده است و میلیارد ریال و صدور چک 4،075میلیارد ریال نسبت به درخواست مبلغ  1،925جمعا به مبلغ 
 نیز در حال مکاتبه می باشد.  3هت صدور هولگرام با شهرداري منطقه ج
 

میلیارد ریال نیز می  30فقره چک ( شامل چک  3همین تفاهم نامه همزمان با تحویل  2-4بر اساس تفاهم نامه منعقده با شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران مقرر گردید این شرکت بر اساس بند 
سهم شهرداري بابت تغییر کاربري اقدام نماید. که با توجه به عدم اعطاي وکالت نامه   %70بالعزل نیز به شرکت ارائه نماید تا شرکت نسبت به انتقال قدرالسهم خود و همچنین باشد) وکالت نامه 

و به صورت تلفنی به دفعات به شرکت توسعه ساختمان  13/03/97مورخ  448ی نامه میلیارد ریال به صرفه و صالح  نبود هر چند این شرکت ط 30بالعزل این مهم انجام نشد. بنابراین وصول چک 
شرکت با توجه به عدم دریافت وکالت نامه بالعزل وجه چک را جابجا نمود  01/05/97سپهر تهران اعالم نمود که چک مزبور آماده وصول می باشد. شرکت از وصول چک امتناع می نمود که تا تاریخ 

روز موجودي چکها تامین بوده است) و همچنین با توجه به در جریان بودن  45توسط شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران برگشت داده شد.(حدود  14/05/97بجایی چک درتاریخ که بعد از جا
 مذاکرات و مکاتبات ، استرداد چک ها به صرفه و صالح شرکت نبوده است.

 
 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 دیدتج هیات آراي براساس گردید مقرر مطالبه، مورد مالیات مبلغ تعدیل به نظر و شرکت محترم مدیرعامل توضیحات به عنایت با قانونی، بازرس و مستقل حسابرس گزارش  5-4 بند خصوص در

 .گردد اقدام 1394 الی 1392 سنوات افزوده ارزش عوارض و مالیات کامل حساب تسویه و پرداخت به نسبت مالیاتی اختالف حل نظر
 اقدامات انجام شده

 با کال و پرداخت بخشودگی %70 اخذ از پس مربوطه جرایم شد، پرداخت و تقسیط میلیون 5000 مبلغ به هیات راي براساس شده تعیین مالیات اصل صادر شرکت  نفع به نظر تجدید هیات راي
 .است شده تسویه خصوص این در مالیاتی امور سازمان

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 (پیگیري) .است نشده رعایت ، عمومی مجمع تصویب تاریخ از ماه 8 مدت ظرف سهام سود پرداخت خصوص در تجارت قانون اصالحیه 240 ماده مفاد

 اقدامات انجام شده
 است گردیده تسویه و پرداخت

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 که ریال میلیارد 23/3 مبلغ به مشتریان شامل(  گذشته سررسید اسناد و سنواتی مطالبات ریال میلیارد 45/3 مبلغ شامل جمعاض پرداختها پیش و تجاري غیر و تجاري هاي دریافتنی سرفصل

 در سنندج شهرداري با آمده عمل به توافقات همچنین. است  نگردیده وصول کنون تا آمده عمل به هاي پیگیري رغم علی که باشد می) نشده منتقل خریداران به ، واگذاري واحدهاي مالکیت اسناد
 سنواتی راکد مطالعه دست در ساختمانی هاي پروژه از فقره 7 و نشده اجرایی کنون تا ، شهرداري به متعلق تجاري واحدهاي از یکی قبال در شرکت طلب ریال میلیارد 7/5 مبلغ تسویه خصوص

 (پیگیري) .است نگردیده تکلیف تعیین ، ریال میلیارد 532/7 مبلغ به جمعاً
 اقدامات انجام شده

 گردد می وصول سند انتقال محض به که باشد می خریدارن سند زمان بدهی به مربوط مبالغ عمده

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  
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 شرح تکالیف
 املک بطور شده تعیین اختیارات سطوح اساس بر ساختمانی هاي پروژه در گذاري سرمایه  مبلغ تصویب به مربوط مراحل گردید، مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 8 بند خصوص در

 بهاي تعیین مبانی به مربوط مستندات همچنین و 13 ساحل و موج مشارکتی هاي پروژه در طرفین قدرالسهم تعیین مبانی و مشارکت هاي طرف انتخاب نحوه به مربوط مستندات و گردد رعایت
 تمشارک قرارداد مفاد اساس بر گردید مقرر ضمناً. گردد ارائه تدبیر ساختمان توسعه گروه و محترم بازرس به مربوطه قراردادهاي تصاویر و مذکور هاي پروژه در شرکت قدرالسهم از بخشی واگذاري

 شرکت عملکرد بررسی جلسات در شده انجام اقدامات گزارش و دریافت الزم مجوزات نیز شده تعیین اختیارات سطوح حسب بر و اخذ مشارکت هاي طرف از الزم بانکی هاي نامه ضمانت مذکور
 .گردد گزارش

 اقدامات انجام شده
 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 هب مشارکت، هاي طرف به کاشانک و وطن هاي پروژه در شرکت قدرالسهم از بخشی واگذاري بهاي تعیین مبانی و مستندات گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 9 بند خصوص در

 .گرفت قرار تنفیذ مورد ریال میلیارد 180 مبلغ به گروه به الدن پروژه قدرالسهم از درصد 50 واگذاري ضمناً. گردد ارائه تدبیر ساختمان توسعه گروه و محترم بازرس
 اقدامات انجام شده

درصد از قدرالسهم پروژه الدن به گروه به مبلغ  50مستندات و مبانی تعیین بهاي واگذاري بخشی از قدرالسهم شرکت در پروژه هاي وطن و کاشانک  به طرف هاي مشارکت و  صورتجلسه  واگذاري 
 گردیده است.میلیارد ریال ارائه  180

 
 ضا سلطانی برنده گردیده است .ضمنا پروژه وطن طی فرایند مزایده مشارکت توسط آقاي ر -

 
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 تقبل و 1394 سال ارزیابی بهاي اساس بر شهرداري به اسالمشهر اراضی از قطعه 23 واگذاري به مربوط دالیل از گزارشی گردید مقرر قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش 10 بند خصوص در

 .گردد ارائه تدبیر ساختمان توسعه گروه به 1398 ماه خرداد پایان تا حداکثر و تهیه مذکور واگذاري از ناشی زیان ریال میلیون 486 مبلغ
 اقدامات انجام شده

 ارائه گردیده است. مستندات ،) 93  سال در.(است نموده عمل اسالمشهر شهرداري با اجرایی ستاد اولیه توافقات براساس شرکت این

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 ربوطم مستندات گردید مقرر معامالت، انجام و گیري تصمیم در شرکتها اختیارات سطوح به مربوط دستورالعمل رعایت بر تاکید ضمن قانونی، بازرس و مستقل حسابرس گزارش 11 بند خصوص در
 فسخ جهت حقوقی دعوي طرح بابت(  شرکت حقوقی وکیل الزحمه حق بعنوان ریال میلیارد 10 مبلغ تعیین مبانی همچنین و) تجربه و فرهنگ نوید شرکت( مهر ایران پروژه خریدار انتخاب نحوه به

 .گردد ارائه تدبیر ساختمان توسعه گروه و محترم بازرس به 1398 خردادماه پایان تا حداکثر) پیوند پروژه شریک ید خلع و قرارداد
 اقدامات انجام شده

 مستندات مربوط به واگذاري پروژه ایرانمهر به شرکت نوید فرهنگ ارائه گردیده است.

 
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 نامه افاهم که باشد می 11 بهایی شیخ پروژه در شرکت قدرالسهم واکذاري نامه تفاهم بابت تجربه و فرهنگ نوید شرکت از دریافتی الحساب علی ریال میلیارد 50 مبلغ شامل دریافتها پیش سرفصل

 (پیگیري) .است نشده ارائه خصوص، این در ساختمان توسعه گروه مجوز و گردیده منعقد مزایده، تشریفات انجام از قبل فوق،
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 اقدامات انجام شده

،موضوع تفاهم نامه مزبور منوط به برگزاري مزایده و برنده شدن ایشان در مزایده و موافقت 11تفاهم نامه منعقده با شرکت نوید فرهنگ وتجربه در خصوص مشارکت در پروژه شیخ بهایی 2-2مطابق بند
 ملغی می گردد،و هیچ گونه هزینه اي به شرکت مزبور پرداخت نخواهد شد. گروه توسعه ساختمان میباشد که در صورت عدم پذیرش در مراحل مزایده تفاهم نامه مزبور 

 
 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 همقدرالس فروش به مربوط دالیل گردید مقرر منقول غیر اموال فروش پیش یا فروش دستورالعمل مفاد کامل رعایت بر تاکید ضمن قانونی، بازرس و مستقل حسابرس گزارش 13 بند خصوص در

 پایان تا حداکثر قیمتها، افزایش روند به توجه با معامله نقدي غیر ثمن از ریال میلیارد 28 مبلغ تقسیط همچنین و گروه مدیره هیات از مجوز اخذ از قبل مشارکت طرف به گلستان پروژه در شرکت
 .گردد گزارش تدبیر ساختمان توسعه گروه به مکتوب بصورت 1398 ماه خرداد

 اقدامات انجام شده
 .گردید خواهد اقدام ها بخشنامه و ها دستورالعمل براساس

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  

 

 شرح تکالیف
 شده اخذ نامه ضمانت و پروژه قرارداد تکلیف تعیین و ونک پروژه اجرایی عملیات آغاز و ساخت پروانه اخذ خصوص در سهام، صاحبان 1397/1/30 مورخ سالیانه عادي عمومی مجمع در مقرر تکالیف

 هايشرکت منقول غیر اموال فروش پیش یا فروش دستورالعمل کامل رعایت ، پروژه شریک از سنواتی مطالبات وصول و پیوند پروزه مشارکت قرارداد فسخ ، رنسانس رویال عمران توسعه شرکت از
 نهایی نتیجه به ، فوق گزارش 6 و 5-4 بندهاي موضوع و شرکت حقوقی وکیل الزحمه حق ریال میلیون 13،500 مبلغ تعیین مبانی به مربوط مستندات ارائه ، تدبیر ساختمان توسعه گروه تابعه

 (پیگیري) .است نرسیده
 اقدامات انجام شده

 

 اقدامات انجام شدهنتیجه 

 اقدام نشده   تعدیل شده (در حال اقدام)   اقدام شده(تکمیل شده)  
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 سیستم هاي مالی و مدیریتی: دهمسیزبخش 
 : اقدامات انجام شده جهت استقرار سیستم هاي مالی، مدیریتی

گرایی از شرکت بهساز کاشانه تهران جهت ایجاد دیدگاه سیستماتیک قوي و با توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرآیند سازمانی و نتیجه
استفاده نموده و روال اجرایی خود را بر این پایه نهادینه نموده است. از این رو شرکت بهساز کاشانه تهران با توجه به استقرار  EFQMمدل 

هاي سازمان در اجراي مدل مذکور و مشارکت کارکنان در قالب )، ضمن فعال نمودن تمام الیهISO9001:2015دیریت کیفیت (سیستم م
 نموده است. EFQMگیري با رویکرد بهبود مداوم، اقدام به استفاده از مدل هاي تصمیمکمیته

 

 : اقدامات انجام شده جهت بهبود سیستم هاي مالی، مدیریتی

 آخرین وضعیت زمینه قابل بهبود امهعنوان برن

 در حال تکمیل به روزآوري اهداف استراتژیک سال 5بروزرسانی برنامه استراتژیک 
سازي نظام جامع ارزیابی عملکرد پیاده

 کارکنان
 ها و ترویج عدالت و برابريبهبود قابلیت -1
 تشویق و قدردانی و ایجاد انگیزه در سرمایه انسانی -2

 شدهتکمیل 

 اندازي بایگانی الکترونیکیراه
 ایجاد دسترسی آسان و کاهش زمان دسترسی به اطالعات پایه -1
 بهبود مدیریت دانش -2

 تکمیل شده

 توسعه خالقیت
 ریزي آموزشیتوسعه برنامه -1
 بهبود فرآیندهاي اجرایی شرکت -2

 در حال تکمیل

 پروريتهیه و توسعه برنامه جانشین
 و توسعه برنامه فرآینديحفظ، تقویت  -1
 افزایش شاخص نتایج کلیدي -2
 حفظ، توسعه و نگهداري از توانایی و ارزش نیروي انسانی -3

 در حال اجرا

 استقرار نظام مدیریت فرآیند
 هاي شرکتتحقق اهداف و استراتژي -1
 مدیریت بهینه زمان -2
 توانمندسازي کارکنان -3

 در حال اجرا

 دانشاستقرار نظام مدیریت 

 گردش صحیح و کامل اطالعات در شرکت -1
 توانمندسازي کارکنان -2
 هاي از دست رفتهها و زمانکاريکاهش دوباره -3
 هامدیریت بهینه زمانبندي پروژه -4

 در حال اجرا

 

 : برنامه هاي آتی جهت رفع مشکالت و محدودیت هاي سیستم هاي مالی، مدیریتی

و مدیریت کیفیت محصول  (ISO31000)و سیستم مدیریت ریسک  (ISO21500)شرکت در نظر دارد با استقرار سیستم مدیریت پروژه 
(ISO10006)سازي نگاه سیستمی در شرکت اقدام نماید.، بیش از پیش نسبت به پیاده 
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 نسبت هاي مالی و بهره وري: چهاردهمبخش 

 بودجه  1397/09/30  1398/09/30  

         

 نسبت جاري
  دارایی جاري 

2,38 
 

1,90  1,59 
    بدهی جاري 

 نسبت آنی
  دارایی سریع 

0,76 
 

0,36  0,51 
    بدهی جاري 

 نسبت بازده دارایی ها
  سود خالص 

0,11 
 

0,18  0,07 
    میانگین دارایی 

 نسبت بدهی
  جمع بدهی 

0,77 
 

0,69  0,84 
    داراییجمع  

 نسبت مالکانه
  جمع حقوق مالکانه 

0,23 
 

0,31  0,16 
    جمع دارایی 

 نسبت گردش موجودي کاال
  360 ×متوسط موجودي کاال  

1،279 
 

1،000  874 
    بهاي تمام شده 

 نسبت گردش جمع دارایی
  فروش 

0,33 
 

0,46  0,25 
    متوسط دارایی ها 

 حقوق صاحبان سهامنسبت بازده 
  سود خالص 

0,43 
 

0,44  0,64 
    حقوق صاحبان سهام 

 نسبت حاشیه سود ناخالص
  سود ناخالص 

37% 
 

38%  31% 
    فروش 

 نسبت حاشیه سود خالص
  سود عملیاتی 

35% 
 

37%  30% 
    فروش 

 نسبت حاشیه سود خالص
  سود خالص 

35% 
 

38%  29% 
    فروش 
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 پرونده هاي حقوقی: همپانزدبخش 
 : پرونده هاي جاري

 ردیف
نام 

 پروژه 
 خوانده خواهان

کالسه 
 پرونده

 مرجع رسیدگی موضوع پرونده
تاریخ شروع 

 دعوي
وقت 

 رسیدگی
 توضیح / آخرین نتیجه

 وفادار 1
شرکت 
توسعه 

 آینده پارس

آقاي اکبر 
 عالی

1 

مطالبه وجه چک 
به میزان 

14,000,000,000 
 ریال.

دادگاه  25شعبه 
 عمومی تهران

1392/08/15 - 

حکم غیابی محکومیت خوانده صادر شده 
قانون نحوه اجراي  3و در اجراي ماده 

محکومیت هاي مالی برگ جلب وي صادر 
شده و اقدامات اجرائی براي شناسایی 

محل اختفاي محکوم علیه و یا شناسایی 
 اموال وي در دست اجراست.

 پارس 2
شرکت 
توسعه 

 آینده پارس

شرکت فنی و 
مهندسی 
پیشگامان 
 اقتصاد سماء

7 
اعالم فسخ قرارداد/ 

ضبط تضمین 
 (اسناد تجاري)

دادگاه  200شعبه 
 18عمومی و شعبه  

 دادگاه تجدیدنظر 
1395/11/09 - 

راي قطعی صادر شده و پرونده در مرحله 
 باشداجرا می

 سنندج 3
شرکت 
توسعه 

 آینده پارس

محمد دارا 
 صیدي

 ضبط وثیقه / رهنی 8

دادگاه عمومی و 
 تجدید نظر سنندج

 راي له شرکت صادر  شده است - 1396/02/25

 - 1396/04/12 اجراي ثبت سنندج
پرونده در اداره ثبت در مرحله کارشناسی 

 و مزایده قرار دارد

4 
دانشور 
 شرقی

شرکت 
بهساز 
کاشانه 
 تهران

محمد/علی/عال 
 خوانساري

9 
مطالبه خسارت 

 قراردادي

دادگاه  39شعبه 
 - - عمومی تهران

راي له شرکت صادر و محکوم به وصول 
 شده است

دادگاه  46شعبه 
 - - تجدید نظر

رفع نقص پرداخت هزینه دادرسی مرحله 
 تجدید نظر

5 

 1گلسار 

شرکت 
بهساز 
کاشانه 
 تهران

احیاء موتور 
 شمال

(شاپور باقري 
 مژدهی)

10 

مطالبه وجه سه 
فقره چک به مبلغ 

میلیارد ریال  9
 دستور موقت

 شعبه دوم دادگاه
 عمومی رشت

1390/11/25 0 
انجام مزایده ملک توقیفی محکوم علیه و 

 گذاري ملک درخواست کارشناسی ارزش

6 
شرکت 

آنایوردسازه 
 گستر

شرکت بهساز 
 کاشانه تهران
 بانک ملت

11 

مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه از بابت 

یک فقره 
ضمانتنامه بانکی به 

شماره 
88882617030 

دادگاه  2شعبه 
حقوقی عمومی 

 رشت
1393/05/21 - 

راي محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ 
ریال خسارت و خسارت  1،114،000،000

دادرسی صادر شده و در مرحله تجدید 
 نظر می باشد

 پیامبران  7

شرکت 
بهساز 
کاشانه 
 تهران

امیر رضا 
 روحانی

13 

فسخ مبایعه نامه 
 پروژه پیامبران

 - 213شعبه 
مجتمع قضایی 

 شهید مفتح
- 1397/09/05 

با توجه به اتمام دادرسی در مرحله صدور 
 رأي بدوي است

آقاي امیر 
 رضا روحانی

بهساز کاشانه 
 تهران

دعوي متقابل الزام 
به تنظیم سند 
رسمی و مطالبه 

 خسارت

 1398/04/08 1397/09/14 شهید مفتح 213
با توجه به اتمام دادرسی در مرحله صدور 

 رأي بدوي است

 2گلسار  8
آقاي مومن 

 صالحی
بهساز کاشانه 

 تهران
16 

مطالبه قدر السهم 
 قراردادي

 - - عمومی رشت 5
قرار رد دعوي خواهان صادر و پرونده 

 مختومه شده است

 2گلسار  9
آقاي مومن 

 صالحی
بهساز کاشانه 

 تهران
مطالبه قدر السهم 

 قراردادي
 در جریان رسیدگی - 1399/02/03 عمومی رشت 5

 نپیامبرا 10
سید کاظم 

 موسوي

بهساز کاشانه 
امیر -تهران

 رضا روحانی
19 

الزام به تنظیم سند 
رسمی و مطالبه 

 خسارت
 قرار رد دعوي خواهان صادر شده است - 1397/12/19 عمومی مفتح 212

11 
اجودانیه   

ولنجک 
19 

شرکت 
ارزش 
 آفرینان

بهساز کاشانه 
 تهران

22 
تقسیم مال 

مشاعی/ مطالبه 
 قدر السهم

 - 1398/02/19 عمومی عدالت 101
نفره صادر شده و  3نظر هیات کارشناسی 

در مرحله نظریه تکمیلی کارشناس مالی 
 است
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 ردیف
نام 

 پروژه 
 خوانده خواهان

کالسه 
 پرونده

 مرجع رسیدگی موضوع پرونده
تاریخ شروع 

 دعوي
وقت 

 رسیدگی
 توضیح / آخرین نتیجه

 پیامبران 12

نرگس 
 اسالمی/

حمید رضا 
 ستاري

بهساز کاشانه 
 تهران

24 
الزام به تنظیم سند 

رسمی و مطالبه 
 خسارت

 1398/07/28 1398/02/02 عمومی مفتح 219
رسیدگی به ادعاي اعسار خواهان از 

 پرداخت هزینه دادرسی 

 گلسار 13
شرکت 

اسکان سازه 
 گروهه

بهساز کاشانه 
 تهران

26 
تائید فسخ و ابطال 
 ضمانت نامه بانکی

 - 1399/01/17 1398/02/30 عمومی رشت 2

 پیامبران 14
آقاي عطاهللا 

 جعفرنژاد

بهساز کاشانه 
امیر -تهران

-رضا روحانی
سید کاظم 

 موسوي

27 
الزام به تنظیم سند 

 رسمی 
 - 1397/10/17 عمومی مفتح 212

) 1398/12/11قرار رد دعوي خواهان (
 صادر شده است.

 آرژانتین 15
بانک 
 تجارت

بهساز کاشانه 
 تهران

29 
مطالبه خسارت 
ناشی از انجام 

 گودبرداري
 0 1397/06/26 عمومی تهران 23

راي قطعی مبنی بر محکومیت شرکت 
 85کاشانه تهران به پرداخت بهساز 

 میلیون ریال خسارت صادر شده است.

 پیامبران 16

شرکت 
بهساز 
کاشانه 
 تهران

آقاي امیررضا 
 روحانی 

30 
 تصرف غیر مجاز
 فروش مال غیر

بازپرسی دادسراي  5
 1397/9/27 - تهران 5ناحیه 

در جریان رسیدگی و رفع نقص تحقیقات 
 مقدماتی

 پارس 17
آقاي 

محمود 
 سائلی

شرکت 
بهسازکاشانه 

 تهران
 اعتراض ثالث 31

تجدید نظر  61
 تهران

 در جریان رسیدگی 0 1398/04/02

 عبقري 18

شرکت 
ساخت و 
عمران 
 ایجاد

شرکت 
بهسازکاشانه 

 تهران
32 

مطالبه وجه + 
 خسارت

 1398/7/7 1398/05/16 عمومی صدر 81
حکم بدوي مبنی بر رد دعوي خواهان 

اعتراض محکوم علیه صادر شده و به دلیل 
 باشد.در مرحله رسیدگی تجدید نظر می

 پیامبران 19

نیما 
کتیراچی / 

ناهید 
 حالجی

بهساز کاشانه 
 تهران

39 
الزام به تنظیم سند 

 رسمی
 1398/11/13 1398/08/01 عمومی / مفتح206

) صادر شده 1398/11/30قرار رد دعوي ( 
 است.

20 
علی آباد 

 کتول

محترم 
قمري 
 سبزوار

بهساز کاشانه 
 تهران

40 
الزام به تنظیم سند 

 رسمی

شعبه دوم دادگاه 
حقوقی علی آباد 

 کتول
1398/09/24 1398/12/03 

) 1398/12/10قرار رد دعوي خواهان (
 صادر شده است

 پیامبران 21
محمد علی 

 کریمی
بهساز کاشانه 

 تهران
41 

الزام به تنظیم سند 
رسمی/ مطالبه 

 خسارت
 در جریان رسیدگی 1399/05/07 1398/12/04 عمومی/ مفتح 214

 

 : پرونده هاي مختومه

 ردیف
نام 

 پروژه 
 خوانده خواهان

کالسه 
 پرونده

موضوع 
 پرونده

مرجع 
 رسیدگی

تاریخ 
مختومه 

 شدن دعوي

 نوع پرونده
 توضیح/ آخرین نتیجه

 کیفري حقوقی

 وفادار 1

خانم گل 
افروز انصاري 
و آقاي عباس 

 اخالقی

شرکت 
توسعه آینده 

 پارس
4 

الزام به 
تنظیم سند 

 رسمی

 116شعبه 
دادگاه عمومی 

 تهران
1398/04/26 *   

اجرائیه تنظیم سند رسمی از سوي اجراي احکام 
به شرکت ابالغ شده و با توجه به ابالغ اخطاریه 

مبنی بر تنظیم سند رسمی دفتر اسناد رسمی 
 پرونده مختومه شده است.

 آقاي جربان کمالی 2
بهساز کاشانه 

 تهران
17 

الزام به 
 تنظیم سند 

   * 1397/07/16 مفتح 219
حکم عدم توجه دعوي به شرکت یهساز صادر 

 گردیده و پرونده مختومه گردیده است.
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 ردیف
نام 

 پروژه 
 خوانده خواهان

کالسه 
 پرونده

موضوع 
 پرونده

مرجع 
 رسیدگی

تاریخ 
مختومه 

 شدن دعوي

 نوع پرونده
 توضیح/ آخرین نتیجه

 کیفري حقوقی

 ولنجک 3
شرکت ارزش 

 آفرینان
بهساز کاشانه 

 تهران
20 

مطالبه طلب 
ناشی از فسخ 

 قرارداد

عمومی  89
 صدر

1398/01/24 *   
قرار رد دعوي خواهان صادر و پرونده مختومه 

 شده است.

 ولنجک 4
شرکت ارزش 

 آفرینان
بهساز کاشانه 

 تهران
21 

مطالبه طلب 
ناشی از فسخ 

 قرارداد

عمومی  79
 صدر

1397/12/08 *   
محکومیت شرکت بهساز به پرداخت وجه و با 

 توجه به اجراي حکم   پرونده مختومه شده است

 دوما 5
تأمین 
 اجتماعی

بهساز کاشانه 
 تهران

25 
تجدید نظر 

 خواهی

تجدید نظر  20
دیوان عدالت 

 اداري
1398/04/29 *   

رأي قطعی بر محکومیت تامین اجتماعی صادر و 
 پرونده مختومه شده است.

 آرش اکبري البرز 6
بهساز کاشانه 

 تهران
 مطالبه وجه 28

شوراي  108
-حل اختالف

مجتمع شماره 
3 

1398/06/16 *   
با توجه به استرداد دادخواست و صدور قرار رد 

 پرونده مختومه شده است

 حقانی 7
ایستا ساز 

 تمجید
بهساز کاشانه 

 تهران
 مطالبه وجه  14

عمومی  90
 صدر

1398/08/30 *   

رأي قطعی محکومیت شرکت به پرداخت 
خواهان صادر شده و با توجه به مطالبات 

پرداخت محکوم به پرونده از آمار کسر و مختومه 
 شده است.

 عبقري 8
شرکت 

ساختار و 
 عمران ایجاد

بهساز کاشانه 
 تهران

23 
مطالبه وجه 
و خسارت 

 دادرسی

عمومی  82
 صدر

1398/05/25 *   
راي قطعی بطالن دعوي خواهان صادر و پرونده 

 مختومه شده است.

9 
مجیدیه 
 شمالی

شرکت آب و 
 فاضالب 

شرکت بهساز 
 کاشانه
آقاي 

مهدیقلی 
 مسعود

35 
انشعاب غیر 
مجاز آب 

 شهري

شعبه دوم 
بازپرسی ناحیه 

37 
-   * 

صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد گذشت 
 شاکی و مختومه شدن پرونده

 مینا 10
شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

دادسراي 
 36ناحیه 

38 
رفع بازداشت 

 پالك ثبتی

اجراي احکام 
دادسراي ناحیه 

/ دادگاه  36
عمومی تهران 

 16شعبه 

1398/08/19 *   
راي رفع بازداشت صادر و پرونده مختومه شده 

 است

 پیوند 11
شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

شرکت 
پیشگامان 
 اقتصاد سما

6 
اعالم فسخ 

قرارداد وخلع 
 ید

 13شعبه 
عمومی شعبه 

 تجدید نظر 62
1398/04/23 *   

اجراییه بر اساس گزارش اصالحی صادر و پرونده 
 مختومه شده است

 وفادار 12
بهروز زارعی 

 کبودان
شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

2 
الزام به 

تنظیم سند 
 رسمی

 122شعبه 
دادگاه عمومی 

 تهران
1394/07/04 *   

با توجه به ابالغ اجراییه و انجام مفاد آن پرونده 
 استمختومه شده 

 وفادار 13
اصغر لطیفی 

 داریان
شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

3 
الزام به 

تنظیم سند 
 رسمی

 116شعبه 
دادگاه عمومی 

 تهران
1394/05/18 *   

با توجه به ابالغ اجراییه و انجام مفاد آن پرونده 
 مختومه شده است

 وفادار 14
 -فریبا الیاسی

 رامین چراغی
شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

5 
الزام به 

تنظیم سند 
 رسمی

 116شعبه 
دادگاه عمومی 

 تهران
1397/07/29 *   

با توجه به ابالغ اجراییه و انجام مفاد آن پرونده 
 مختومه شده است

15 
بندر 
 ترکمن

آقاي محمد 
 قره قول

شرکت بهساز 
کاشانه 
تهران/ 

شرکت بهاب 
 گستر بندر

33 

الزام به 
تنظیم سند 

رسمی 
 تحویل مبیع

شعبه اول 
عمومی بندر 

 ترکمن
1398/5/28 *   

قراررد دعوي خواهان صادر وبا توجه به عدم 
 اعتراض محکوم علیه پرونده مختومه شده است

16 
بندر 
 ترکمن

شاهپور 
 قرنجیک

شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

36 
الزام به 

تنظیم سند 
 رسمی

شعبه اول 
عمومی بندر 

 ترکمن
1398/10/9 *   

استناد استرداد صدور قرار رد دعوي به 
دادخواست توسط خواهان و مختومه شدن 

 پرونده
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 ردیف
نام 

 پروژه 
 خوانده خواهان

کالسه 
 پرونده

موضوع 
 پرونده

مرجع 
 رسیدگی

تاریخ 
مختومه 

 شدن دعوي

 نوع پرونده
 توضیح/ آخرین نتیجه

 کیفري حقوقی

 حقانی 17
ایستا ساز 

 تمجید
بهساز کاشانه 

 تهران
15 

مطالبه 
 خسارت

 80شعبه 
عمومی صدر  
شعبه...تجدید 

 نظر

1398/05/01 *   
راي بدوي مبنی بر بی حقی خواهان صادر و 

 قطعی شده و پرونده مختومه شده است.

 پیامبران 18
کاظم  سید

 موسوي
بهساز کاشانه 

 تهران
18 

اعسار از 
پرداخت 
هزینه 
 دادرسی

شهید  220
 مفتح

1398/10/07 *   
قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و قطعی و 

 پرونده مختومه شده است

 شهناز فروزانی پیامبران 19

امیر رضا 
 روحانی

شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

37 

الزام به 
تنظیم سند 

 رسمی

 206شعبه 
 عمومی مفتح

1398/08/26 *   

 قرار رد دعوي صادر و پرونده مختوم شده است

 تعیین داور
 219شعبه 

 عمومی مفتح
1398/12/06 *   

  6ولنجک 20
شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

حسینعلی 
 شوقی

12 

 تأیید و تنفیذ
فسخ قرارداد 

پروژه 
 6ولنجک

 104شعبه 
 عمومی 

 65شعبه 
 تجدیدنظر

1398/12/05 *   
تجدید نظر به نفع شرکت بهساز کاشانه حکم 

 تهران صادر و پرونده مختومه شده است

 پیامبران 21

نسرین 
 رحیمی
سعید 

 میرزاجانی

امیر رضا 
 روحانی

شرکت بهساز 
 کاشانه تهران

34 

الزام به سند 
تنظیم 
 رسمی 

 تحویل مبیع

 219شعبه 
   * - عمومی مفتح

صدور قرار عدم استماع دعوي خواهان 
) صادر گردیده و پرونده مختومه 1398/04/15(

 شده است
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 برنامه هاي آتی مدیریت: دهمشانزبخش 
 

 : آموزش و ارتقا سطح کیفی کارکنانبرنامه هاي پیش بینی شده جهت 

 آخرین وضعیت زمینه قابل بهبود عنوان برنامه

 ریزي آموزشیتوسعه برنامه -1 توسعه خالقیت
 اجرایی شرکت بهبود فرآیندهاي -2

 در حال تکمیل

 حفظ، تقویت و توسعه برنامه فرآیندي -1 پروريتهیه و توسعه برنامه جانشین
 افزایش شاخص نتایج کلیدي -2
 حفظ، توسعه و نگهداري از توانایی و ارزش نیروي انسانی -3

 در حال اجرا

 گردش صحیح و کامل اطالعات در شرکت -1 استقرار نظام مدیریت دانش
 توانمندسازي کارکنان -2
 هاي از دست رفتهها و زمانکاريکاهش دوباره -3
 هامدیریت بهینه زمانبندي پروژه -4

 در حال اجرا

 

 : برنامه و بودجه فعالیت هاي سال آینده

 )1399سال مالی آتی (  شرح 

 14،690،620 جمع درآمدها

 5،387،556 سود ناخالص

 5،298،712 سود عملیاتی

 3،975،286 خالصسود 

 51،524 هاي پرسنلی بر اساس ساختارهزینه

 21،975 هاي پرسنل پیمانکاري (برون سپاري)هزینه

 73،498 هاي پرسنلیجمع هزینه

 30 متوسط تعداد پرسنل بر اساس ساختار(نفر)

 23 نفر)-متوسط تعداد پرسنل پیمانکاري (برون سپاري

 30 پایان دوره (نفر)تعداد پرسنل بر اساس ساختار در 

 23 تعداد پرسنل پیمانکاري (برون سپاري) در پایان دوره (نفر)

 53 جمع تعداد پرسنل در پایان دوره (نفر)

 53 جمع تعداد پرسنل کل

 143,12 متوسط هزینه پرسنلی بر اساس ساختار هر نفر در ماه

 79,62 متوسط هزینه پرسنلی پیمانکاري (برون سپاري) هر نفر در ماه

 115,56 هاي پرسنلی هر نفر در ماهجمع متوسط هزینه

 39,9 متوسط سن پرسنل بر اساس ساختار

 39,4 متوسط سن پرسنل پیمانکاري (برون سپاري)

 39,7 جمع متوسط سن کل پرسنل شرکت

 17,37 متوسط تحصیالت پرسنل بر اساس ساختار

 13,65 متوسط تحصیالت پرسنل پیمانکاري (برون سپاري)

 15,75 جمع متوسط تحصیالت کل

 1،365،000 علی الحساب و پرداخت سود سهام شرکت مادر
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 پیش بینی سوددهی سال آینده:

 )1399سال مالی آتی (  شرح 
 (میلیون ریال)

 5،387،556 سود ناخالص
 5،298،712 سود عملیاتی

 3،975،286 سود خالص

 

 : مشکالت و محدودیت هاي اساسی سال گذشتهراهکارها و پیشنهادات جهت رفع 

 ی در جریانقپیگیري و رفع پرونده هاي حقو -1

 پیگیري جهت رفع مشکل زمین هاي داراي راي باغ -2

 انتخاب شریک در پروژه هاي تعریف شدهپیگیري  -3

 پیگیري اخذ پروانه از شهرداري -4
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