
 

 گزارش فعالیت هیأت مدیره
 

 

  30/09/1400سال مالی منتهی به 

 



 30/09/1400سال مالی منتهی به  –گزارش فعالیت هیأت مدیره 

I 

 

 فهرست

 I فهرست

 1 شرکت ی( معرف 1

 1 شرکت تیفعال خچهی( تار 1_1

 1 شرکت تی( موضوع فعال 2_1

 1 شرکت تی( نحوه فعال 3_1

 2 سهامداران عمده تی( نوع و درصد مالک 4_1

 2 ( نوع شرکت 1_4_1

 2 صاحبان سهام عمده شرکت تی( نحوه مالک 2_4_1

 2 قبل و سال مورد گزارش ی( نام بازرس و حسابرس شرکت در سال مال 3_4_1

 2 ( اهداف و راهبردها 5_1

 2 انداز شرکت( چشم 1_5_1

 3 ( مأموریت شرکت 2_5_1

 3 ( اهداف کالن شرکت 3_5_1

 3 ( ارزشهاي محوري شرکت 4_5_1

 3 شرکت یاتیعمل يها( برنامه 5_5_1

 6 شرکت ی( چارت سازمان 6_5_1

 7 شرکت رهیمد أتیه ي( اعضا 7_5_1

 8 رهیمد أتیجلسات ه لی( تشک 8_5_1

 8 کسب و کار شرکت طیمح ی( بررس 2

 8 خواهند بود. رگذاریتأث ندهینداشتند اما در آ ریتأث ییاجرا اتیکه در گذشته بر عمل ی( عوامل 1_2

 8 يتکنولوژ شرفتی( پ 1_1_2

 8 مردم در جامعه یو عموم یخصوص یو فرهنگ زندگ یتیرشد جمع ي( روندها 2_1_2

 8 نخواهند بود. رگذاریتأث ندهیداشتند اما در آ ریتأث ییاجرا اتیکه در گذشته بر عمل ی( عوامل 2_2

 8 ياجرا يها( روش 1_2_2

 8 ح خاص( استفاده از لوازم و مصال 2_2_2

 9 است. ادیشرکت همراه با ابهام ز اتیآنها بر عمل ریتأث یریگکه اندازه ی( عوامل 3_2

 9 مشارکت در بازار ی( برند متقاض 1_3_2

 9 ( تورم 2_3_2

 9 صنعت سکیر لیو تحل هی( تجز 4_2

 11 یتیری( اهم اقدامات مد 3

 13 یمال ي( نماگرها 4



 30/09/1400سال مالی منتهی به  –گزارش فعالیت هیأت مدیره 

I I 

 

 13 ی( عملکرد مال 1_4

 15 با رقبا سهیدر مقا ی( عملکرد مال 2_4

 16 ینقد انی( عملکرد جر 3_4

 17 یاصل یها( عملکرد شاخص 4_4

 19 یسال آت ینیش بیسه دوساله و پید محصوالت با ارقام مقای( خالصه آمار مربوط به تول 5_4

 20 هات مربوطهی( خالصه آمار سه ساله فروش محصوالت و توج 6_4

 21 ز کنترل پروژه(یت)درزمان انعقاد قرارداد و نیفینه کنترل کی( اقدامات شرکت در زم 5

 21 شرکت یگزارش عملکرد اجتماع(  6

 21 انیمشتر جی( نتا 1_6

 21 انیبرداشت مشتر(  1_1_6

 24 عملکرد يها( شاخص 2_1_6

 25 جامعه جی( نتا 2_6

 25 ها( برداشت 1_2_6

 28 يعملکرد يها( شاخص 2_2_6

 32 یدیکل جی( نتا 3_6

 32 کیاستراتژ يدیکل جی( نتا 1_3_6

 35 عملکرد يدیکل يها( شاخص 2_3_6

 38 هاآن لیو تحل یمال يها( نسبت 7

 39 ی( نسبت جار 1_7

 39 ی( نسبت آن 2_7

 39 ی( نسبت بده 3_7

 39 ( دوره وصول مطالبات 4_7

 39 نهبه حقوق مالکا ی( نسبت بده 5_7

 40 ( نسبت مالکانه 6_7

 40 ه در گردشی( نسبت بازده سرما 7_7

 40 ژهیه سود نا وی( نسبت حاش 8_7

 40 ات به فروش خالصیمال ( نسبت سود قبل از کسر 9_7

 40 هایی( نسبت بازده مجموع دارا 10_7

 40 ( نسبت بازده حقوق مالکانه 11_7

 40 نسبت فروش به دارایی ها ( 12_7

 41 هاییبلندمدت به جمع دارا یهاینسبت جمع بده ( 13_7



 30/09/1400سال مالی منتهی به  –گزارش فعالیت هیأت مدیره 

I I I 

 

 41 یتیریو مد یمال يها( اقدامات انجام شده در جهت بهبود نسبت 8

 41 ( دامنه تحقق بودجه 9

 41 شرکت یمال ریو غ یعملکرد مال جینتا ( 1_9

 43 بودجه و عملکرد فروش سهی( مقا 2_9

 43 یبودجه و عملکرد متراژ سهی( مقا 3_9

 45 نیزم دیو عملکرد خربودجه  سهیمقا (1_3_9

 46 شرکت یانسان هیسرما تی( وضع 10

 46 برگزار شده یآموزش یها( دوره 1_10

 46 پرسنل بیترک تی( وضع 2_10

 46 و نوع قرارداد التیکارکنان و تحص بی( جدول ترک 1_2_10

 47 ( نمودار تعداد کارکنان در دو سال گذشته 2_2_10

 47 يدر سال جار التیتحص عی( نمودار توز 3_2_10

 48 در دو سال گذشته رهیمد أتیه ي( نمودار تعداد اعضا 4_2_10

 48 یو عموم یپرسنل يهانهی( هز 11

 48 یعموم یهانهیو هز یپرسنل نهیبودجه و عملکرد هز سهی( مقا 1_11

 49 یپرسنل یهانهی( نمودار هز 2_11

 49 یعموم یهانهی( نمودار هز 3_11

 50 هاپروژه تیوضع نی( آخر 12

 50 هاپروژه یشرکت در اجرا یاتیعملکرد و برنامع عمل سهی( مقا 1_12

 50 راتینوسانات تأخ هی( توج 2_12

 50 هی( آجودان 1_2_12

 50 نی( گلچ 2_2_12

 51 امبرانی( پ 3_2_12

 51 ( موج 4_2_12

 51 13( ساحل 5_2_12

 51 اری( شهر 6_2_12

 51 2( گلسار  7_2_12

 51 ( وطن 8_2_12

 52 مستقل یحسابرس تیوضع یکیو گزارش تفک یداخل یگزارشات حسابرس سک،یر یابیارز جی(نتا 13

 52 سکیر تیری( مد 1_13

 52 نوسانات نرخ بهره سکی( ر 1_1_13

 52 نرخ تورم سکی( ر 2_1_13



 30/09/1400سال مالی منتهی به  –گزارش فعالیت هیأت مدیره 

I V 

 

 52 ینگینقد سکی( ر 3_1_13

 52 ياعتبار سکی( ر 4_1_13

 52 يقرارداد سکی( ر 5_1_13

 53 یمنابع انسان سکی( ر 1_1_1

 53 روشیبالقوه پ یهاو فرصت هاسکیر یمنف یامدهایشرکت از پ یریپذبیآس لی( تحل 2_13

 53 آنها یاثربخش زانیو م سکیر تیریمد ی( راهبردها 3_13

 57 مستقل یگزارش حسابرس تی( وضع 4_13

 57 یداخل ی( گزارش حسابرس 5_13

 57 یتخصص يهاتهی( عملکرد کم 14

 57 شرکت یهاتهیکم ی( اعضا 1_14

 59 هاتهیکم فی( شرح وظا 2_14

 59 انتصابات تهی( کم 1_2_14

 60 یحسابرس تهی( کم 2_2_14

 61 سکیر تهی( کم 3_2_14

 62 جبران خدمات تهی( کم 4_2_14

 63 ییلشومبارزه با پو تهی( کم 5_2_14

 65 مجمع يهاهیو توص فیتکال ي( اقدامات انجام شده در راستا 15

 67 ص سودیره در خصوص تخصیات مدیشنهاد هیپ ( 16

 67 هر سهم( است یال برایر 122ال )مبلغ یارد ریلیم 2،450م سود، مبلغ یره جهت تقسیات مدیاد هشنهی(پ 1_16

 67 انجام شده يتهایر فعالی( سا 17

 67 تیرین مدیفنون نو یری( بکارگ 1_17

ن یتدو يها يبه استراتژ یابیزان دستیحاکم بر شرکت و م يهاتیو محدود یها، مشکالت کلتیها، مزتی( موفق 18

 67 (SWOTشده)

 68 رهیمد اتیه یآت يها( اهم برنامه 19

 68 فروش یهاوهیبه ش یبخشفروش محصوالت و تنوع ی(گسترش بازارها 1_19

19_  69 دید و ارائه محصوالت و خدمات جدیتول) 2

 69 ین مالیتأم يهاوهیش ( 20

 69 تیش ظرفیافزا ( 21

 69 تیفید محصوالت و بهبود کیتول يهادر روش یرات اساسییتغ ( 22

 71 هانهیدر هز ییجوصرفه ( 23



 30/09/1400سال مالی منتهی به  –گزارش فعالیت هیأت مدیره 

V 

 

 71 نیت نویریفنون مد يریها و به کارگبهبود روش ( 24

 73 یط رقابتیکسب شرا ( 25

 73 یتوسعه منابع انسان ( 26

 74 يتجار يهاتیها و محدودمیوجه به تحرشرکت با ت یآت يها( برنامه 27

 74 شرکت يهاو ساختمان نیزم ستی( ل 28

 

  











 30/09/1400سال مالی منتهی به  –گزارش فعالیت هیأت مدیره 

1 

 

 ( معرفی شرکت 1
 ( تاریخچه فعالیت شرکت 1_1

 شده تاسیس خاص سهامی شرکت صورت به 1382/6/10 تاریخ در 10102498053 یمل شناسه به تهران کاشانه بهساز شرکت

 1382/06/10 تاریخ از متعاقبا و رسیده ثبت به تهران صنعتی مالکیت و شرکتها ثبت اداره در 1382/6/10 مورخ 208278 شماره طی و

 العاده فوق یعموم مجمع مصوبه موجب به و ریتدب ساختمان توسعه گروه یها استیس یراستا در. است کرده آغاز  را خود فعالیت

 به( خاص یسهام) پارس ندهیآ توسعه شرکت ،1397/06/31 مورخ تهران کاشانه بهساز و پارس ندهیآ توسعه یشرکتها مشترک

 ادغام( خاص یسهام) تهران کاشانه بهساز شرکت در شونده ادغام عنوان به 10103591458 یمل شناسه به و 319075 ثبت شماره

 طبق و است دهیگرد بهادار اوراق بورس سازمان از رشیپذ هیدییتا اخذ به موفق 1399/03/10 خیتار در شرکت.است دهیگرد

 یحقوق تیشخص ،1399/04/25 مورخ شرکتها ثبت مرجع در ثبت و 1399/03/17 مورخ العاده فوق یعموم مجمع صورتجلسه

 اوراق بورس سازمان در 1399/05/22 و 1399/05/01 مورخ بیترت به و است کرده رییتغ عام یسهام به خاص یسهام از شرکت

 توسعه گروه شرکت یفرع شرکتهای از تهران کاشانه بهساز شرکت حاضر حال در. است دهیگرد عرضه عموم به و رشیپذ بهادار

 قا،یآفر ابانیخ تهران، در واقع شرکت یاصل مرکز.  است امام حضرت فرمان ییاجرا ستاد گروه یینها شرکت و بوده ریتدب ساختمان

 یندگینما فاقد و باشدیم وگرگان همدان ، لی،اردب النی،گ مازندران یشهرستانها در تیفعال محل و.باشد یم 20 پالک سپر، کوچه

 .باشدیم شعبه و

 

 ( موضوع فعالیت شرکت 2_1
گسترش واحدهای مسکونی، اداری،  سرمایه گذاری ومشارکت در کلیه پروژه های عمرانی، امور ساختمانی، ساخت وساز و

 سازی و سایرفعالیت های سودآور اقتصادی و... می باشد.تجاری، خدماتی، تفریحی، توریستی، شهرک سازی، بلندمرتبه سازی، انبوه

 

 نحوه فعالیت شرکت(  3_1
 پروژه، پذیری توجیه از اولیه اطمینان حصول و آن اقتصادی توجیه بررسی و امالک شناسایی از پس تهران کاشانه بهساز شرکت

 گذار،سرمایه جذب به نسبت تدبیر، ساختمان توسعه گروه از پروژه تعریف تأییدیه دریافت از بعد و خریداری را نظر مورد ملک

 .نمایدمی اقدام پروژه اجرایی عملیات شروع و مشارکت قرارداد انعقاد
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 ( نوع و درصد مالکیت سهامداران عمده 4_1

 ( نوع شرکت 1_4_1

بازار  به عنوان پانصد و چهل و چهارمین شرکت در 1399مردادماه  22بهساز کاشانه سهامی عام است و که در تاریخ  شرکت

 دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و عرضه شده است.

 ( نحوه مالکیت صاحبان سهام عمده شرکت 2_4_1

و ترکیب  بوده نام با ریالی هزار سهم 20،130،787،000 به منقسم ریال میلیارد 20،131 مبلغ تهران کاشانه بهساز شرکت سرمایه

 .سهامدارن در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل است

 جمع سهام درصد سهام تعداد سهام نام صاحبان سهام

 13،377،525،445،000 66.45 13،377،525،445 شرکت توسعه ساختمان تدبیر

 932،402،457،000 4.63 932،402،457 ریتدب یگروه توسعه اقتصاد

 1،467،792،534،000 7.29 1،467،792،534 صندوق سرمایه گذاری تدبیر گران فردا

 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

 440.000.000.000 2.19 440.000.000 لوتوس پارسیانصندوق سرمایه گذاری 

 237.822.563.000 1.18 237.822.563 صندوق بادرآمدثابت کمند

 219.058.050.000 1.09 219.058.050 صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران

 3،456،182،951.000 17.16 3،456،182،951 سایر

 20،130،787،000،000 100 20،130،787،000 جمع

 ( نام بازرس و حسابرس شرکت در سال مالی قبل و سال مورد گزارش 3_4_1

 مجمع صورتجلسه طبق و بوده راهبر دیمف یحسابرس موسسه قبل یمال سال در شرکت یقانون بازرس و مستقل حسابرس

 نییتع یقانون بازرس و مستقل حسابرس عنوان بهز ین 30/09/1400 به یمنته یمال سال در 17/01/1400 مورخ انهیسال یعاد یعموم

 .است شده

 ( اهداف و راهبردها 5_1

 شرکت انداز( چشم 1_5_1

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

 :است

 ساختمانی. مشارکتی های پروژه حوزه در عملکرد سنجش معیار و عملیاتی درآمد نظر از کشور برتر شرکت 100 جایگاه دارای
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 شرکت مأموریت(  2_5_1

 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 دوم

 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 تامین* 

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

 نفعان ذی حقوق مربوطه، هایسازمان با بخش اثر روابط مالی، تامین نوین هایروش کیفیت، نوآوری، بر تمرکز توانمند، و خالق

 .نماید تامین مطلوب نحو به را خود

 شرکت کالن اهداف(  3_5_1

 اهداف کالن/ استراتژیک مرتبط عوامل

 افزایش تعامل با ذینفعان وری نیروی انسانیبهرهارتقای  ماموریت

 اندازچشم
ها از طریق توسعه توسعه حجم فعالیت

 هاگذاریسرمایه
 افزایش کیفیت محصوالت

 های سازمانیحمایت از خالقیت کارکنان و نوآوری های شرکتافزایش شفافیت فعالیت های محوریارزش

 افزایش سودآوری شرکت شرکتافزایش سهم بازار  تحلیل عوامل بیرونی

 تحلیل عوامل داخلی
افزایش ارزش سهام شرکت در بازار نسبت 

 به میانگین صنعت
 افزایش کیفیت سود شرکت

 شرکت محوري ارزشهاي(  4_5_1

 مداری والیت و داری دین •

 جامعه و ذینفعان حقوق رعایت سازمانی، تعهد کاری، وجدان •

 پایدار توسعه و زیست محیط از حفاظت سالمت، ایمنی، بر تاکید •

 تعهدات به پایبندی و ای حرفه اخالق رعایت •

 خدمات مطلوب کیفیت ارائه بر تاکید •

 نوآوری و ابتکار خالقیت، فرهنگ تقویت •

 پاسخگویی و شفافیت •

 هاي عملیاتی شرکت( برنامه 5_5_1

 نموده اقدام یعلم یهاروش از استفاده با ساله 5 یهادوره در شرکت یهایاستراتژ یزیربرنامه و یبررس به شرکت تیریمد

 است رسانده اجرا مرحله به دوره دو در و هیته شرکت کارکنان ییتوانا بر هیتک با را شرکت طیمح یداخل و یخارج طیشرا هیکل و

 شرکت هیسرما ارزش ثبات بازار، بر حاکم تالطم در توانسته و نموده نیتأم را شرکت نظر مورد یدستاوردها و اهداف گاه،یجا تا

 .دینما حفظ را
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 یبرا الزم رییتغ هرگونه جادیا یآمادگ شرکت یخارج و یداخل طیشرا یدائم شیپا و یبررس و بازار رصد با شرکت تیریمد

 .است نموده حفظ را دارانهیسرما منفعت شیافزا و هیسرما حفظ

 برنامه عملیاتی هاي مربوطهاستراتژي اهداف کالن

ارزش سهام افزایش 

شرکت در بازار نسبت به 

 میانگین صنعت

های ارائه طرح و روش

 های جدید در بازارفعالیت

های جدید در ای امکانسنجی فعالیتتهیه گزارش دوره

 شرکت

های ای استفاده از خدمات و فعالیتتهیه گزارش دوره

 افزایی قابل استفاده در مجموعههم

 ایفای به موقع تعهدات شرکت

ها داخل شرکت با رفع موانع و اخذ پروانه ساختمانی پروژه

 های مادریاستفاده از مزیت

های شرکت در رفع موانع و پیگیری امور مربوطه به پروژه

 های شرکتجهت اتمام و تحویل به موقع پروژه

ریزی مالی درجهت عدم توقف روال جاری و ایجاد برنامه

 تعهداتتاخیر در ایفای به موقع 

 افزایش سودآوری شرکت

 افزایش جلب مشارکت جدید

 تحقق بودجه خرید زمین

 های شرکتاولویت بخشی به جذب شریک جدید در پروژه

 معرفی شرکای بالقوه جهت شرکت در مزایدات آتی

های نوین استفاده از روش

ریزی جهت افزایش سرعت برنامه

 عملیاتی شرکت

های جدید های شرکت مبتنی بر روشپروژهکاهش تاخیرات 

 ریزی عملیاتیبرنامه

 برگزاری دوره آموزشی

های فناوری اطالعات خارج از سرویس نشدن زیر ساخت

 شرکت

افزایش کیفیت سود 

 شرکت

صنعت و  در پژوهیبررسی آینده 

 بازار

انجام مطالعات آینده پژوهی و تهیه سناریو وضعیت بازار 

خدمات قابل ارائه به مشتریان در راستای شناسایی مسکن و 

 و ایجاد نیازهای مشتریان

گزارش جمع بندی مطالعات بازار با مضمون تغییرات، 

 و نوآوری رقبا خالقیت

پیگیری و ایجاد شرایط حضور مدیران ارشد و میانی شرکت 

بینی شرایط در سمینارهای بازاریابی و شناسایی بازار و پیش

 اقتصادی و بازار
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 برنامه عملیاتی هاي مربوطهاستراتژي اهداف کالن

های بازاریابی استفاده از روش

مبتنی بر مشخصات اجتماعی 

 جمعیت جامعه هدف

تهیه گزارش مطالعه بازار بر اساس مصاحبه با مشتریان بازار 

هدف شرکت در مورد نیازهای آینده و نیازهای تأمین شده 

 توسط رقبا

قابل های عملیاتی ای در پلت فرمنظرسنجی سالیانه ودوره

 دسترسی شرکت در جهت شناسایی نیازهای آینده مشتریان

افزایش شفافیت 

 های شرکتفعالیت

افزایش سرعت امور بر اساس 

 توانایی کارکنان

اندیشی کارکنان و مدیران در مورد برگزاری جلسات هم

 برتوانایی کارکنان در امور جاری شرکت افزایی مبتنیهم

 های شرکتسازی فعالیتچابک

های فناوری اطالعات خارج از سرویس نشدن زیر ساخت

 شرکت

 گزارش اثربخشی تناسب توزیع مسئولیت و اختیار

وری نیروی ارتقای بهره

 انسانی

 آموزش کارکنان
 های آموزشی اختصاصی شرکتبرگزاری دوره

 مدیریت تخصیص بودجه دوره مصوب

توانمندسازی کارکنان در زمینه 

به امور جاری نگرش فرآیندی 

 شرکت

 ارزیابی عملکرد جامع کارکنان شرکت

های مرتبط و حضور در جایزه ملی تعالی برگزاری دوره

 سازمانی

 های شرکتارائه گزارش عملکرد و اثربخشی فرایند
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 ( چارت سازمانی شرکت 6_5_1

 



 30/09/1400سال مالی منتهی به  –گزارش فعالیت هیأت مدیره 

7 

 

 ( اعضاي هیأت مدیره شرکت 7_5_1

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

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

 گردیدند. انتخاب ذیل جدول بشرح سال دو مدت

 

 سمت اهم سوابق کاري مدرک تحصیلی نام اعضاء ردیف
 تاریخ تصدي

 تا از

1 

 بیوک عباس زاده

به نمایندگی از گروه 

 توسعه ساختمان تدبیر

 مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش  مدرک نظامی

ره
دی

ت م
هیأ

س 
رئی

 

ف
وظ

رم
غی

 

17/
01/

14
00

 

ون
اکن

م 
ه

 

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 وعمران تدبیر

  مدرس دانشگاه آزاد

 اسالمی)تهران مرکز(

ره
دی

ت م
هیأ

س 
رئی

ب 
نای

 

مد
و 

 ری
مل

عا
 

17/
01/

14
00

 

ون
اکن

م 
ه

 

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 توسعه ساختمان

  رئیس حسابداری شرکت نیرو

 سرمایه

ضو
ع

 
ف

وظ
م

 
ره

دی
ت م

هیأ
 

17/
01/

14
00

 

ون
اکن

م 
ه

 

4 

محمدحسین 

 برخورداری

به نمایندگی از سرمایه 

 گذاری تدبیر

 

کارشناس ارشد رشته علوم 

اقتصادی )گرایش 

 بانکداری(

 

  مدیرعامل ونائب رئیس هیات

 مدیره هلدینگ اقتصادی البرزفام

  جانشین معاونت اقتصادی و

 سرمایه گذاری بانک انصار

  عضو هیات مدیره هلدینگ

 اقتصادی صبا

  معاون سرمایه گذاری هلدینگ

 مهر اقتصاد ایرانیان

ره
دی

ت م
هیأ

ف 
وظ

ر م
 غی

ضو
ع

 

17/
01/

14
00

 

ون
اکن

م 
ه
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 سمت اهم سوابق کاري مدرک تحصیلی نام اعضاء ردیف
 تاریخ تصدي

 تا از

5 

 آباداکبر سعید دولت

شرکت نمایندگی از  به

 رویا ساختنمان آریا

 کارشناسی ارشد حقوق 

 

معاونت برنامه *مسئول قرارداد های 

 ریزی بنیاد مستضغفان

*سرپرست شرکت صنایع ریخته 

 گری سایا

 *مشاور حقوقی شرکت چرم لرستان

*مدیر عامل و عضو هیات مدیره 

 شرکت عمران مسکن آبا 

 

ره
دی

ت م
هیأ

ف 
وظ

ر م
 غی

ضو
ع

 

22/
02/

14
00

 

ون
اکن

م 
ه

 

 ( تشکیل جلسات هیأت مدیره 8_5_1

 جلسه هیأت مدیره جهت بحث و بررسی امور و مسائل شرکت تشکیل شده است. 25در سال جاری تعداد 

 ( بررسی محیط کسب و کار شرکت 2
 که در گذشته بر عملیات اجرایی تأثیر نداشتند اما در آینده تأثیرگذار خواهند بود. ی( عوامل 1_2

 ( پیشرفت تکنولوژي 1_1_2

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

توانند در هایی چون پرینترهای سه بعدی میسازی هستند، تکنولوژیجاریهایی که در حال تاست. اما با ظهور و حضور تکنولوژی

 آینده ساخت و ساز تأثیر بسزایی داشته باشند.

 ( روندهاي رشد جمعیتی و فرهنگ زندگی خصوصی و عمومی مردم در جامعه 2_1_2

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

های اجتماعی شده و اثر مشترک های اجتماعی باعث نزدیک شدن فرهنگگیری استفاده از شبکهو ساز مؤثر نبود. اما بروز و همه

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

 أثیر داشتند اما در آینده تأثیرگذار نخواهند بود.که در گذشته بر عملیات اجرایی ت ی( عوامل 2_2

 هاي اجراي( روش 1_2_2

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

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

 مصالح خاص( استفاده از لوازم و  2_2_2

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

 گذاری محیا شده است.سرمایه
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 گیري تأثیر آنها بر عملیات شرکت همراه با ابهام زیاد است.( عواملی که اندازه 3_2

 ( برند متقاضی مشارکت در بازار 1_3_2

های شرکت همواره به عنوانی یکی از عوامل با تأثیرگذاری دوسویه شناخته معروفیت برند متقاضی مشارکت در پروژهتأثیر 

کند و از طرفی با از بین بردن فضای رقابتی، انعقاد شود. این موضوع از طرفی در فروش محصول نهایی به شرکت کمک میمی

 برد.نحصار میقرارداد مشارکت را به سوی مذاکرات مستقیم و ا

 ( تورم 2_3_2

سازی به شود. این عامل در بخش لوکسهای مختلف بازار شناخته میتورم به عنوان یک عامل با رفتارهای متفاوت در بخش

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

 ( تجزیه و تحلیل ریسک صنعت 4_2
 روشهاي پوشش ریسک شرح ریسک ردیف

1 

بروز مشکالت حقوقی ویا کاربری  امکان وجود معارض،

درامالک خریداری شده از سازمان اموال امالک ستاد 

 اجرایی فرمان امام )ره( و سایرتامین کنندگان

 *اخذ استعالمات ثبتی واستفاده از مشاوره حقوقی پیش از خرید

 مه ها*انتقال تعهدات ناشی از مشکالت ذکرشده به فروشندگان در مبایعه نا

2 

 تحقق عدم و مسکن بازار در رکود یها دوره وجود

 متیق از حاصل راتیتاث لیبدل شرکت یآت یهابرنامه

 و ارز  نرخ ، بهره نرخ تورم، نرخ نوسانات ، مسکن

 مصالح متیق

 مستمر یابیبازار*

 فروش طیشرا لیتسه*

 ییایجغراف مناسب تیموقع با یها پروژه در حضور* 

 امالک یتهاتر فروش امکان یبررس* 

 کمتر که کشور از یمناطق در حضور و شرکت محصوالت سبد یساز متنوع* 

 . گردد یم رکود دچار

 اجاره جمله از ساختمان صنعت با مرتبط یهاتیفعال ریسا در شرکت حضور* 

 در هیسرما و مدت کوتاه منابع نیتام منظور به...  و یکارگزار مشاوره، ملک،

 رکود یها دوره در گردش

 انتقال و( لیتعد بدون) یمشارکت بصورت شرکت یها پروژه تیاکثر فیتعر* 

 سازنده یشرکا به مزبور یها سکیر

 مسکن بازار یاقتصاد مطالعات*

 بازار در دیجد یرقبا حضور 3
 رقبا با فروش طیشرا سهیمقا*

 یغاتیتبل نینو یروشها از استفاده* 

 منطقه ساخت مسکن متناسب با نیازهای هر عدم 4
* تهیه گزارش مطالعه بازار دقیق جهت انطباق حداکثری با مشخصات مورد نیاز 

 منطقه

5 
ادارات  همسو نبودن قوانین و سیاست های ارگان ها و

 دولتی مرتبط با صنعت ساختمان
 *مطالعات قوانین و دستورالعمل های مرتبط با صنعت ساختمان

6 
به موقع به در اجرای پروژه ها و عدم تحویل  تاخیر

 خریداران

 و قرارداد انعقاد از شیپ مشارکت یها طرف یمال و یفن یابیارز یبررس*

 باال یاقتصاد قدرت و مطلوب سوابق با افراد انتخاب*

 شرکا از یکاف نیتضام اخذ* 

 مشارکت یها قرارداد در موثر ریتاخ جرائم اخذ ینیب شیپ* 
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 روشهاي پوشش ریسک شرح ریسک ردیف

7 
 اشباع بازار امالک تجاری در برخی مناطق

 

 یمسکون امالک بازار در حضور

 یبررس جهت قیدق بازار مطالعه گزارش هیته* 

 یتجار یکاربر با امالک دیخر عدم*

8 
کاهش چشمگیر روند معرفی امالک مستعد از سوی 

 )ره(سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی فرمان امام

 یستاد ریغ امالک نیتام  ینیب شیپ*

 یستاد ریغ امالک دیخر یبرا الزم ینگینقد ینیب شیپ*

 یستاد ریغ مستعد امالک با امالک تهاتر*

 شرکت یها یاستراتژ رییتغ*

9 
عدم انطباق کیفیت محصوالت تولید شده با استانداردهای 

 مورد نظر

*استفاده از مواد و مصالح شناخته شده و دارای استاندارد مرغوبیت کاال تو سط 

 بخش نظارت و اجرا

10 

تعهدات طرفهای قرارداد که منجر به ریسک عدم ایفای 

زیان مالی برای شرکت شود  مانند  ورشکستگی و 

 های پروژهناتوانی مالی  شرکاء در تامین هزینه

 معتبر( شرکا)یقراردادها طرف با معامله انجام و یمال تیصالح یبررس*

 مناسب نا سابقه یدارا  افراد از اهیس ستیل هیته* 

 شرکاء از یکاف قهیوث اخذ* 

 کیشر ینیگزیجا ای ساخت ییتوانا عدم صورت در کیشر قدرسهم دیخر*

 دیجد

 ها قرارداد در مخاطرات ینیب شیپ*

 ریسک عدم ایفای تعهدات خریداران در انجام تعهدات 11

 فروش یقراردادها کامل هیتسو زمان تا تیمالک سند انتقال عدم*

 یفایا عدم از یناش یمال انیز و ضرر جبران جهت در الزم داتیتمه ینیب شیپ*

 قرارداد در مسکن دارانیخر تعهدات

 کاهش جریان نقدی ورودی و تضعیف سرمایه در گردش 12

 اصالح، ، لزوم صورت در و مصوب یهابرنامه یادوره شیپاال و یریگیپ*

 هاآن رییتغ و ینیگزیجا

 منابع یورود یهاانیجر و مدت کوتاه یهایبده دیسررس نیب قیتطب جادیا*  

 یآت نقد یهاانیجر و یآت هاپرداخت یادوره یبررس قیطر از یاقتصاد

 ینقد به یاعتبار از فروش یها استیس راتییتغ* 

 بازده زود یها پروژه ساخت به لیتما و ها پروژه یساز کوچک* 

13 
قوانین و مقررات بانکی  بسته و غیر انعطاف پذیر در 

 خریداران مسکنارائه تسهیالت بانکی به 

 فروش یاقساط طیشرا لیتسه*

 به تعهدات و منافع انتقال و بانکها با مدت بلند یاعتبار یها قرارداد انعقاد*

 دارانیخر

14 
اصالحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم  واحتمال جرائم 

 ناشی از عدم آگاهی قوانین مالیاتی

 بودجه در یاتیمال اثرات ینیب شیپ*

 زمان در ها پروژه شده تمام یبها بر دیجد یاتیمال اصالحات اثرات ینیب شیپ* 

 ها پروژه یهیتوج یها طرح هیته

15 
حداکثری سود شرکت به سهامداران و کاهش  تقسیم

 منابع نقدی شرکت

 از هیسرما شیافزا شنهادیپ رهیمد اتیه ینگینقد خروج از یریجلوگ منظور به*

 .دهد ارائه یعموم مجمع به را انباشته سود محل

 نگیهلد یهماهنگ با نیمابیف یحسابها به سهام سود یها یبده انتقال*

 ساالنه یعاد یعموم مجمع در کمتر سود میبرتقس یمبن نگیهلد با یزنیرا*

16 
پایین تر  و رقبا با بهای تمام شده  بخش خصوصی حضور

 در عرصه ی ساخت پروژه ها )پروژه های پیمانکاری(

 شده با تمرکز بر افزایش بهره وری*کاهش بهای تمام 
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 روشهاي پوشش ریسک شرح ریسک ردیف

 * اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی انجام معامالت با افراد ممنوع المعامله 17

 تخصص منابع انسانی عدم* تخصص منابع انسانی عدم 18

 در کارگاههای ساختمانی HSEعدم رعایت  19

 قرارداد قالب در ها پروژه در HSE یروهاین یریبکارگ در سازنده کیشر الزام*

 HSE الزامات نیتام درجهت شرکا به نظارت* 

 شرکت در HSE مسئول وقت تمام استخدام*

 کفایت پوشش بیمه ای مناسب پروژه ها عدم* کفایت پوشش بیمه ای مناسب پروژه ها عدم 20

21 
در طراحی و تهیه   عدم رعایت استانداردهای موجود

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

22 
پروژه  کاهش پروژه های اجرایی در تهران و افزایش*

 های شهرستانها

 تهران در دیجد یها پروژه فیتعر*

 تهران راکد یها پروزه نمودن فعال جهت مستمر یریگیپ*

 تهران در مناسب امالک دیخر*

23 

کار و مورد محل انجام  تکمیلی در  انجام بررسیهای

  بررسی شرایط جوی و زیرسطحی )تاسیسات زیر بنائی

رو بنائی ( ، بررسی راههای دسترسی و امنیت   تاسیسات

 محل انجام پروژه

*کنترل اخذ استعالم های تکمیلی  از تمامی نهاد های ذیربط اجرایی و انتظامی 

ت امنیتی )شرکت نفت .گاز .فاضالب ، مترو ، وزارت اطالعات ، سپاه ، وزار

دفاع (  توسط شهرداری بعنوان متولی امر ساخت و ساز و صدور پروانه در زمان 

 صدور پروانه ساخت

24 
و    میلیون واحد مسکن توسط دولت 4ریسک ساخت 

 مصالح در کشور افزایش قیمت ها در نتیجه کمبود مواد و

 یمانکاریپ یها پروژه در مصالح دیخر ینیب شیپ و کاال بورس به ورود*

 یها بخش در یگذار هیسرما جهت ریتدب یاقتصاد توسعه گروه به شنهادیپ*

 یساختمان مصالح و مواد یدیتول

 موجود امالک با یتهاتر بصورت مصالح مواد دیخر شیپ*

 شیوع ویروس کرونا ریسک 25

 یکارگاهها در سازنده یشرکا توسط یبهداشت یها پروتکل یاجرا بر نظارت*

 یساختمان

 کارکنان هیکل ونیناسیواکس به الزام*

 ( اهم اقدامات مدیریتی 3
 های و سال جاری گذشته به شرح زیر است.های مدیریتی در سالاهم برنامه

 دوره پایان پروژه عنوان برنامه ردیف

 1394 شرکت در برنامه جایزه ملی تعالی و پیشرفت 1

 1394 برگزاری دوره آموزشی تعالی سازمانی 2

 1397 بازار جهت تعریف پروژهایجاد رویه مطالعه  3

 1398 تدوین نظام جامع ارزیابی عملکرد کارکنان 4

 1399 های ناشی از استراتژی و اهداف شرکتسازی و تطبیق چارت شرکت با رویهتغییر، بهینه 5

 1399 ورود شرکت به بازار بورس 6

 1400 ساله 5بروزرسانی برنامه استراتژیک  7

 1400 مدیریت دانشتدوین دستورالعمل  8
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 دوره پایان پروژه عنوان برنامه ردیف

 1400 های پایش عملکرد سازمانبازنگری و تدوین شاخص 9

 1400 بروزرسانی دفترچه شرح مشاغل و شرایط اهراز شغل 10

 1400 برگزاری دوره آموزشی تعالی سازمانی 11

 1400 انجام تحلیل سایبرنتیک سازمان 12

 واحدهای عملیاتی به شرح زیر هستند:های مدیریتی در حال اجرا به تفکیک همچنین برنامه

 عنوان برنامه
 شروع

 پایان

 بینی هزینه اجراپیش

 )میلیون ریال(

واحد پیگیري 

 کننده

 اولویت

 درصد پیشرفت
 زمینه قابل بهبود

استقرار نظام 

جامع ارزیابی 

 عملکرد کارکنان

 1400دی 

اسفند 

1400 

450 

معاونت 

ریزی و برنامه

توسعه 

 اقتصادی

 ب

40 % 

 تدقیق نیازسنجی آموزشی -1

 تدقیق روال جذب و استخدام -2

تدقیق رویه تعیین حقوق و  -3

 توزیع پاداش

 پروریایجاد رویه جانشین -4

استقرار نظام 

مدیریت 

 یکپارچه

آبان 

1400 

اردیبهشت 

1400 

900 
معاونت 

 ریزیبرنامه

 الف

60 % 

های تحقق اهداف و استراتژی -1

 شرکت

 مدیریت بهینه زمان -2

 توانمندسازی کارکنان -3

بازنگری مدل 

 کسب و کار

آبان 

1400 

اسفتد 

1400 

- 
معاونت 

 ریزیبرنامه

 الف

40 % 
 های کسب و کارتدقیق استراژی

توسعه 

شایستگی 

 رهبران

آبان 

1400 

اسفتد 

1400 

200 
معاونت 

 ریزیبرنامه

 الف

20 % 

 های فردیشناسایی توانایی -1

کارکنان و بهبود ارتباط متقابل  -2

 مدیران
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 عنوان برنامه
 شروع

 پایان

 بینی هزینه اجراپیش

 )میلیون ریال(

واحد پیگیري 

 کننده

 اولویت

 درصد پیشرفت
 زمینه قابل بهبود

استقرار سیستم 

یکپارچه 

اطالعات و 

 بایگانی شرکت

 1400دی 

خرداد 

1400 

1،000 
معاونت برنامه 

 ریزی

 ب

30 % 

آوری و همگام سازی جمع -1

اطالعات موجود در بایگانی 

 واحدهای شرکت

ایجاد داشبور وضعیت  -2

 عملکردی شرکت

برداری عمومی از امکان بهره -3

 بندی آنهاطبقهکلیه اسناد و 

 

 

 ( نماگرهاي مالی 4
 ( عملکرد مالی 1_4

 شرح

 واقعی -دو ساله اخیر  (1400سال مورد گزارش)

 مبلغ واقعی مبلغ بودجه

درصد 

به 

 فروش

 انحراف

1399 

درصد 

به 

 فروش

1398 
درصد به 

 % مبلغ فروش

 عملیات در حال تداوم

درآمدهای 

 عملیاتی
8،101،258  7،277،857 100% (823،401) -10% 4،579،610  100% 6،132،420  100% 

بهای تمام 

شده 

درآمدهای 

 عملیاتی

(2،703،171) (1،924،518) -26% 778،653 -29% (2،523،242) -55% (3،832،781) -63% 

سود 

 ناخالص
5،398،087  5،353،339 74% (35،748) -1% 2،056،368  45% 2،299،639  37% 

هزینه های 

 فروش،اداری

 عمومی

(102،602) (113،101) -2% (10،499) 10% (86،666) -2% (82،813) -1% 
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 شرح

 واقعی -دو ساله اخیر  (1400سال مورد گزارش)

 مبلغ واقعی مبلغ بودجه

درصد 

به 

 فروش

 انحراف

1399 

درصد 

به 

 فروش

1398 
درصد به 

 % مبلغ فروش

سایر هزینه 

 ها
19،939 (15،585) 0% (35،524) -178% (293،035) -6% (69،408) -1% 

سود 

 عملیاتی
5،315،425  5،224،653 72% (90،772) -2% 1،676،667  37% 2،147،418  35% 

هزینه های 

 مالی
0  (67،988) -1% (67،988) -100% (10،014) 0%   0% 

سایر 

درآمدها و 

هزینه های 

 غیر عملیاتی

(23،712)  146،198 0% 169،910 -717% 11،078  0% 64،498  1% 

سود 

عملیات در 

حال تداوم 

قبل از 

 مالیات

5،291،713  5،302،863 73% 11،150 0% 1،677،731  37% 2،211،916  36% 

هزینه  

مالیات بر 

 درآمد

(642،785) (461،220) -6% 181،565 -28% (241،690) -5% (75،290) -1% 

سود خالص 

عملیات در 

 حال تداوم

4،648،928  4،841،643 67% 192،715 4% 1،436،041  31% 2،136،626  35% 

 %35  2،136،626 %31  1،436،041 %4 192،715 %67 4،841،643 4،648،928 سود خالص 

  سود پایه هر سهم

-عملیاتی 

 ریال
  238       145    9،034    

غیر عملیاتی 

 ریال -
  2       0    212    
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 شرح

 واقعی -دو ساله اخیر  (1400سال مورد گزارش)

 مبلغ واقعی مبلغ بودجه

درصد 

به 

 فروش

 انحراف

1399 

درصد 

به 

 فروش

1398 
درصد به 

 % مبلغ فروش

سود پایه هر 

 ریال -سهم 
  240       145    9،246    

 
پیش بینی میلیارد تومان  400، درکه و چشمه، جمعا به مبلغ 6فروش زمین های ولنجک 1400در بودجه مصوب سال مالی 

گردیده بود. با توجه به پیگیری های انجام شده و عدم امکان فروش زمین های فوق الذکر ، شرکت نسبت به برنامه ریزی و تعیین 

سناریو جایگزین اقدام نموده است. در این راستا و پس از اخذ مجوزات و طی فرایندهای مربوطه، امالک کوهستان، بهاران فرهنگ 

میلیارد  90میلیارد تومان و حدود  311زمین جدید معادل  3وش زمین های قبلی گردیده که مجموع فروش از و مریم جایگزین فر

تومان کمتر از سه زمین قبلی بوده است. همچنین بهای تمام شده امالک قبلی و جدید دارای تفاوت بوده که باعث ایجاد انحراف 

 در سود ناخالص نسبت به بودجه مصوب گردیده است.

 با رقبا عملکرد مالی در مقایسه(  2_4
 

 شرح

 )سال مالی مورد گزارش(
عملکرد)سال 

 قبل(

درصد 

رشد 

نسبت به 

 سال قبل

عملکرد 

شرکت مشابه 

و رقیب  

 صنعت

نسبت 

عملکرد 

شرکت با 

شرکت 

مشابه و 

رقیب 

 صنعت

 عملکرد بودجه
درصد 

 تحقق
 درصد عملکرد 

 %154  4،812،408 %59  4،579،610 %90 7،277،857 8،101،258 جمع درآمدها

 %159  3،364،690 %161  2،056،368 %101 5،353،339 5،315،425 سود)زیان( عملیاتی

 %171  2،991،683 %238  1،436،041 %104 4،841،643 4،648،928 سود خالص

 %199  16،685،881 %25 26،800،347 %88 33،359،519 37،955،320 جمع دارایی ها

 %276  329،363 %194  420،014 -  910،447  0 تسهیالت مالیمانده 
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 شرح

سال مورد 

 (1400گزارش)
بودجه سال  واقعی -دو ساله اخیر  انحراف

 آتی

متوسط 

 5عملکرد 

 1398 1399 % مبلغ مبلغ واقعی مبلغ بودجه سال قبل

دارایی های 

 جاری
36،877،935 23،748،386 (13،129،549) (36%) 19،295،209  20،162،017   57،076،722  11،949،044   

دارایی های 

 غیرجاری
1،077،385 9،611،133 8،625،598 792% 7،614،338  1،367،420   1،434،495  55،046   

   12،004،090  58،511،667   21،529،437  26،909،547 %12- (4،595،801) 33،359،519 37،955،320 جمع داراییها

های  بدهی

 جاری
16،463،026 6،508،284 (9،954،742) 60% 4،854،208  8،792،513   35،357،591  5،514،690   

بدهی های 

 بلند مدت
46،064 1،173،542 1،127،478 2448%  11،442    7،735،166   17،163  3،444،557   

جمع بدهی 

 ها
16،509،090 7،681،826 (8،827،264) (53%) 4،865،650  16،527،679   35،374،754  8،959،247   

جمع بدهی و 

 حقوق مالکانه
37،955،320 33،359،519 (4،595،801) (12%) 26،909،547  21،529،437   58،511،667  12،004،090   

 ( عملکرد جریان نقدي 3_4

 شرح
 واقعی -دو ساله اخیر  انحراف (1400سال مورد گزارش)

 1398 1399 درصد مبلغ مبلغ واقعی مبلغ بودجه
خالص وجه نقد 

 فعالیت های عملیاتی
1،762،238  1،005،226 (757،012) (43%) (112،376) (170،800) 

فعالیت های سرمایه 

 گذاری
(500،000)  (503،907) 3،907 1% 115  87،118  

فعالیت های تامین 

 مالی
(1،180،698) (395،590) (785،108) (66%) 105،000  (65،942) 
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 هاي اصلیعملکرد شاخص(  4_4

 شرح

 )سال مالی مورد گزارش(

عملکرد)سال 

 قبل(

درصد 

رشد 

نسبت 

به 

سال 

 قبل

عملکرد 

شرکت مشابه 

و رقیب  

 صنعت

نسبت 

عملکرد 

شرکت با 

 رقبا

بودجه سال 

 عملکرد بودجه آتی
درصد 

 تحقق

 25،752،877 %154  4،812،408 %59  4،579،610 %90 7،277،857 8،101،258 جمع درآمدها

سود)زیان( 

 عملیاتی
5،315،425 5،224،653 98% 2،056،368  154% 3،364،690  159% 8،273،974 

 6،858،012 %171  2،991،683 %241  1،436،041 %104 4،841،643 4،648،928 سود خالص

 58،511،667 %199  16،685،881 %24  26،800،347 %88 33،359،519 37،955،320 جمع دارایی ها

مانده تسهیالت 

 مالی
0  910،447  - 420،014  194% 329،363  276% 886،970 

 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

بودجه سال آتی عملکرد سال جاری بودجه سال جاری عملکرد سال قبل

جمع درآمدها
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عملیاتی( زیان)سود

0
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بودجه سال آتی عملکرد سال جاری بودجه سال جاری عملکرد سال قبل

سود خالص
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 یآت سال ینیب شیپ و دوساله سهیمقا ارقام با محصوالت دیتول به مربوط آمار خالصه(  5_4

 پروژه
درصد پیشرفت در 

30/09/1398 

درصد پیشرفت در 

30/09/1399 

درصد پیشرفت در 

30/09/1400 

بینی درصد پیشرفت  پیش

 30/09/1401در 

 -  18.97 18.97 18.97 شاهین شمالی

 -  14.68 14.68 14.68 گلسار جدید

 -  100 61.25 0 ستاری

 100  66.29 27.8 0 اینانلو

رحمان آباد 

 )کاشانک(
0 30.55 100  - 

 -  36.33 32.04 0 الف محمودیه )تیر(

 100  65.5 43.93 43.93 گلچین

 -  100 77.82 42 گلدان

 -  100 94.12 81.38 برزیل

 50  20.82 5.66 0.0165 آجودانیه

شهریار )مسکن 

 برکت(
66.2 67.64 75.5 - 

 - 100 99 50.51 البرز

 -  85.01 83.46 69.08 پیوند و ستاک 

 -  98.6 75.71 69.4 الدن

 -  2 2 0.0194 چیچکلو

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

بودجه سال آتی عملکرد سال جاری بودجه سال جاری عملکرد سال قبل

جمع دارایی ها
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 100  64.47 41.66 0.0883 سمیه 

 -  42.12 30.80 13.5 13ساحل 

 -  12.7 12.7 12.7 موج

 -  100 99 52.39 قزاقی

 -  100 49.32 0 وطن

 20  0.05 0   پروژه توسکا

 20 0.099 0   پروژه اقاقیا

 20 0.099 0   پروژه ارکیده

 25  0.5 0   الوند

 -  0.1 0   فردوس گلستان

 50  2.32 0   21باهنر 

 100  49.76 0   22باهنر 

 -  36.36 0   23باهنر 

 

 مربوطه هاتیتوج و محصوالت فروش ساله سه آمار خالصه(  6_4

 شرح
 نوسان  30/09/1400  30/09/1399  30/09/1398

 میلیون ریال میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال  

  2,097,600 3,115,800 1,018,200 3,540,512 فروش زمین

 (406,729) 2,421,771 2,828,500 261,881 های نیمه ساخته فروش قدرالسهم و پروژه

  64,226 90,340 26,114 1,108,550 فروش واحدهای ساختمانی آماده برای فروش

  943,150 1,649,946 706,796 1,049,892 فروش واحدهای ساختمانی پروژهای در جریان ساخت

  0 0 0 171,585 درآمد مدیریت پیمان

  2,698,247 7,277,857 4,579,610 6,132,420 جمع

 

افزایش فروش زمین نسبت به سال قبل عمدتا بدلیل فروش امالک ، مریم ، بهاران فرهنگ و کوهستان درسال جاری  -4-6-1

 می باشد که در سال قبل موضوعیت نداشته است.

بدلیل معاوضه پروژه های،  افزایش فروش قدرالسهم و پروژه های درجریان ساخت نسبت به سال قبل عمدتا -4-6-2

دانگ قدرالسهم پروزه ونک با شرکت توسعه سپهر تهران در سال جاری بوده است که در  02/1ستاری،تیر،وطن،اینانلو و گلدان با 

 سال قبل فاقد موضوعیت می باشد.

، گروه توسعه ساختمان ستاد امالک و اموال سازمانمیلیارد ریال درآمد از محل فروش به  2،332در سال جاری مبلغ  -4-6-3

 .شناسایی شده است تهران سپهر توسعه یگذار هیسرما شرکت، سپهر انیپارس شیپاال شرکت، یرهبر معظم مقام بعثهتدبیر، 
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 (پروژه کنترل زین و قرارداد انعقاد درزمان)تیفیک کنترل نهیزم در شرکت اقدامات(  5
مورد  FSدر زمان انعقاد پروژه:  ابتدا بر اساس شاخص های فنی و تخصصی، سود ده یا زیان ده بودن پروژه با تهیه  -1

 بررسی قرار می گیرد، 

 در صورت زیان ده بودن پروژه، تصمیم گیری در باره فروش یا عودت زمین در کمیته مربوطه صورت می گیرد. - 1-1

 در صورت سوده بودن پروژه، اقدام به جذب شریک بر اساس ارزیابی های مالی و فنی می گردد – 2-1

 1-2-1 –  در ارزیابی مالی، میزان توانایی مالی شریک بر اساس دارایی های جاری و بلندمدت مورد بررسی قرار

 می گیرد.

 1-2-2 – ریک مورد بررسی قرار می گیرد.در ارزیابی فنی، سابقه فعالیت و پروژه های انجام شده توسط ش 

 در زمان کنترل پروژه: توسط ناظر در بازدید های دوره ای از دو منظر کنترل صورت می گیرد: -2

 2-1-  کنترل زمانبندی، براساس برنامه زمانبندی مصوب شده در زمان شروع عملیات اجرایی پروژه کنترل صورت

 می گیرد.

 ساخت پروژه بر اساس قرارداد منعقده مورد بررسی قرار می گیرد.کنترل کیفیت مصالح مصرفی و کیفیت  -2-2

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت(  6
 نتایج مشتریان(  1_6

 مشتریان برداشت(  1_1_6

های ترین صنایع بازار جهانی است که خصوصیات منحصربفردی در بخشترین و وسیعصنعت ساختمان یکی از پرهزینه

های موجود در بازار مسکن مشتریان و نحوه تعامل با آنها و قوانین حاکم بر محدودیتمختلف دارد. یکی از مهمترین شرایط و 

فروش و خدمات پس از فروش مبتنی بر خواص ذاتی محصول نهایی این صنعت است. محصول نهایی صنعت ساختمان، یک بنا 

خص است که عمری متناسب با برای تأمین یک یا چند کاربری خاص به صورت منفرد یا مجتمع در یک فضای محدود و مش

کنندگان از آن فضا دارد. از سویی این محصول نهایی بسیار گرانبها است و ضمن اینکه تغییرات، توسعه و پیشرفت نیازهای استفاده

نقطه  شود، باید متناسب با نیازهای جاری و تأمین کننده نیازهای آتی ایشان باشد؛ از اینبه عنوان سرمایه ثابت مشتری محسوب می

ریزی آتی خود اقدام به خرید نظر، مشتریان این بازار عموماً اقدام به خرید تمام نقدی محصول نهایی ننموده و بر اساس برنامه

نمایند. بر این اساس احتمال تکرار خرید توسط مشتری، صرف نظر از وجود یا عدم وجود دار فراتر از توان امروز خود میمدت

های ، کیفیت محصول نهایی و تعامل سازنده با مشتری، بسیار کم است؛ لذا ارتباط بلند مدت شرکترضایت از نحوه فعالیت

عنوان شباهتی با سایر صنایع سبک یا صنایع سنگین تولید کننده محصول ای متفاوت است و به هیچساختمانی با مشتری به شیوه

در شرکت مانند ساخت و تصدیگری در بازارهای اجاره و گردشگری، های عدم تصدیگری مداوم ندارند. از سویی با توجه به سیاست

 شرکت در زمینه خدمات پس از فروش سعی بر گسترده کردن خدمات خود دارد.

گیری رضایت مشتریان شود. این دو روش اندازهگیری میاندازه NPSو  CSATسنجی مشتریان در شرکت از دو روش رضایت

شاخص رضایت مشتریان در صنعت ساخت است که هماهنگی بیشتری با مشخصات ذاتی این  گیریبهترین روش برای اندازه

هایی مانند به آن اشاره شد دارد. بر اساس نتایج بنچمارکینگ استخراج شده از سایتصنعت و استراتژی و اهداف شرکت که در باال 
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nicereply.com  ،profit.co  ،zendesk.com  و پلتفرمهایی مانندgetfeedback  که خدمات ارزیابی رضایت مشتریان برندهای

های صنعت ساخت و ساز در آمریکا در از خدمات شرکت (CSAT)دهند، سطح رضایت کلی مشتریان المللی را انجام میبرتر بین

نین درصد است. همچ 75درصد و در خاورمیانه )بجز ایران( حدود  90درصد، در آسیای شرقی و جنوب شرقی حدود  85حدود 

است. شایان ذکر است متأسفانه هیچ منبع رسمی یا  50المللی برابر با در این صنعت در سطح بین (NPS)میانگین شاخص مروجان 

بر اساس میانگین رضایت   آوری نتایج رضایت مشتری و بنچمارکینگ آن اقدام ننموده است.غیر رسمی در ایران نسبت به جمع

وجه به نحوه فعالیت و استراتژی و اهداف شرکت، هدف شرکت در تأمین رضایت عمومی مشتریان مشتریان در منابع مختلف و با ت

(CSAT)  درصد و در شاخص مروجان  70برابر(NPS)  درصد در نظر گرفته شده است. مطابق گزارش سایت پرس الین  50برابر

نفر  58اند که از نترنتی شرکت را مشاهده نمودهنفر نظرسنجی ای 250)پلتفرم برگزاری نظرسنجی شرکت( در سال جاری مجموعاً 

 اند.نفر مشتری بوده 16کننده شرکت

 

 راهنما
خط سیاه: میانگین 

 سالیانه
 ستون آبی: مقادیر سالیانه خط قرمز: هدف

  

  
واحدهای های ساخت با توجه به تاریخ و نقشه تحویل های ساخت و برابری ارزی نهادهتأثیر افزایش هزینه

های جدید در حال جبران شرکت در مناطق گرانتر، مهمترین دلیل افت این شاخص بوده که با توجه برنامه

 است.

71%48%61%61%60%
35%

55%

75%

9697989900

شهرت برند در بازار: 1-الف-6

53%55%55%66%63%
35%

55%

75%

9697989900

دانش فنی و تجربه کارکنان: 2-الف-6

55%49%64%60%60%
35%

55%

75%

9697989900

موفقیت در پیش بینی نیازها: 3-الف-6

57%77%57%63%69%
35%

55%

75%

95%

9697989900

آشنایی با تکنولوژی روز: 4-الف-6
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 راهنما
خط سیاه: میانگین 

 سالیانه
 ستون آبی: مقادیر سالیانه خط قرمز: هدف

 
تأثیر آموزش طوالنی مدت کارکنان در زمینه 

 شود.مدیریت پروژه در این بخش به خوبی دیده می

 
شود. دیده می 98تأثیر بازآفرینی فرآیندها در سال 

شود با استقرار سیستم یکپارچه بینی میپیش

 مدیریت پیشرفت بیشتری حاصل شود.

  

  

 
نمایش دهنده کیفیت مناسب عملیات اجرایی و 

 موفقیت استراتژی مناسب بازاریابی و فروش است.
 

56%

76%
71%

63%67%

35%

55%

75%

95%

9697989900

کیفیت برنامه ریزی و مدیریت پروژه: 5-الف-6

74%71%53%62%63%
35%

55%

75%

95%

9697989900

یکپارچگی خدمات ارائه شده: 6-الف-6

56%65%72%71%64%
35%

55%

75%

9697989900

سهولت دسترسی به نمایندگان: 7-الف-6

51%60%75%49%59%
35%

55%

75%

95%

9697989900

میزان اطالع از برنامه استراتژیک شرکت: 8-الف-6

67%73%58%64%58%
35%

55%

75%

9697989900

سهولت دسترسی به مدیران ارشد: 9-الف-6

61%78%49%69%68%
35%

55%

75%

95%

9697989900

سطح تخصص و تحصیالت کارکنان: 10-الف-6

64%64%62%69%68%
35%

55%

75%

9697989900

رانمیزان تمایل برای معرفی شرکت به دیگ: 11-الف-6

62%50%70%74%71%
35%

55%

75%

95%

9697989900

میزان رضایت از برخورد و اخالق کاری: 12-الف-6
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 راهنما
خط سیاه: میانگین 

 سالیانه
 ستون آبی: مقادیر سالیانه خط قرمز: هدف

 
دهنده تأثیر برنامه بهبود مطالعات بازار و مطالعه نشان

 ای است.میدانی به صورت پروژه

 
گیری شرکت در خلق ارزش دهنده جهتنشان 

 پایدار برای مشتریان است.

 
 11-الف-6ر.ک. به توضیح نمودار 

 
دهنده شناسایی صحیح بازار و مشتری و نشان

 سوگیری صحیح جهت فعالیت پایدار در بازار است.

 

 

 

 هاي عملکردشاخص(  2_1_6

  ستون نارنجی: مقایسه ستون آبی: مقادیر سالیانه راهنما

 
 روند مورد انتظار: نزولی

های افزایش تأخیرات شرکت منطبق بر دوره

های اوج گیری بیماری کرونا در کشور است. دوره

های اثر تعطیلی  2-ب-6البته با مراجعه به نمودار 

 بینی بوده است.ناشی از کرونا بسیار کمتر از پیش

67%57%62%67%64%
35%

55%

75%

9697989900

اطمینان از پیشنهادات شرکت: 13-الف-6

68%72%54%62%61%
35%

55%

75%

9697989900

اچابکی شرکت در رسیدگی به خواسته ه: 14-الف-6

54%57%64%64%71%
35%

55%

75%

9697989900

میزان تمایل به استفاده مجدد از خدمات : 15-الف-6

شرکت

61%63%62%64%64%
35%

55%

75%

9697989900

رضایت کلی: 16-الف-6

20%26%23%25%31%
0%

20%

40%

60%

9697989900

NPSشاخص : 17-الف-6

13.75%14.40%8.38%11.23%

24.20%

8.70%6.60%8.60%

0%

10%

20%

30%

97989900

میانگین تأخیرات: 1-ب-6
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  ستون نارنجی: مقایسه ستون آبی: مقادیر سالیانه راهنما

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 
 یروند مورد انتظار: نزول

علی رغم بروز مشکالت پاندمی کرونا، تعداد 

های متوقف شرکت کاهش چشمگیر داشته پروژه

 است.

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 

 

 نتایج جامعه(  2_6

 هابرداشت(  1_2_6

های انجام شده در اند. فعالیتکننده آن اصرار داشته های حافظ اجتماع و متعالیمدیران ارشد شرکت همیشه بر خلق ارزش

 های اجتماعی به شرح زیر هستند:شرکت با موضوع مسئولیت

 های اتوماسیونکاهش مصرف کاغذ در اثر استفاده از سیستم (1

 در شرکت (IMS)استقرار سیستم مدیریت یکپارچه  (2

 شرکت برتر ایران 100بندی وری منابع کل از دبیرخانه رتبهاخذ تقدیرنامه باالترین بهره (3

 1399اخد تقدیرنامه تعالی سازمانی یک ستاره در سال  (4

74.63%79.80%89.79%70.52%
50%

70%

90%

97989900

میانگین تحقق پیشرفت فیزیکی وزنی: 2-ب-6

1154 1386
0

5

10

15

989900

تعداد پروژه های تعلیقی: 3-ب-6

6101521 461910
0

10

20

30

97989900

M
ill

io
n

s

بودجه فروش: 4-ب-6

5142836 131025
0

20

40

97989900

تکنولوژی های جایگزین سیستم سنتی: 6-ب-6

12510
0

5

10

15

97989900

میانگین تعداد تکنولوژی در هر پروژه: 7-ب-6
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 های کشورالحسنه در بانکایجاد چند حساب قرض (5

 کنندگانهای برابر برای تأمینشفافیت در انتخاب زنجیره تأمین و ایجاد فرصت (6

 ها، مخصوصاً ایجاد بام سبزتوسعه فضای سبز در پروژه (7

 ه دو نوع خشک و ترها بتفکیک زباله (8

 اجرای معاینات ادواری (9

 آور محیط کارگیری عوامل زیاناندازه (10

 نامه مبارزه با پولشوئیرعایت دقیق موارد آیین (11

 HSEریزی و برگزاری مانورهای برنامه (12

 کاهش تعداد دعاوی قضایی به روش حل و فصل مشکل و کدخدامنشی (13

 فصل دعاوی حقوقیهای بخش خصوصی در حل و گیری از پتانسیلبهره (14

 پرداخت کامل تعهدات قانونی مانند بیمه و مالیات (15

 کنندگانپرداخت به موقع مطالبات تأمین (16

 های خبری و ارتباطی با ذینفعانتوسعه کانال (17

شود همچنین، با توجه به اهمیت بسیار زیاد نظرات برداشتی جامعه برای شرکت، هرساله نظرسنجی جامعه در شرکت برگزار می

شود. نتایج نظرسنجی دوره جاری ها استفاده میگیری و تعیین خط مشییج آن در جلسات سطوح مختلف شرکت برای تصمیمو نتا

نفر در به عنوان اعضای جامعه  88اند، نفری که در سال جاری نظر سنجی شرکت را مشاهده نموده 250به شرح زیر هستند. از بین 

 ر در تمام سؤاالت صعودی است.اند. روند مورد انتظادر آن شرکت کرده

 ستون آبی: مقادیر سالیانه خط قرمز: هدف خط سیاه: میانگین سالیانه راهنما

  

  
های ساخت با توجه به تاریخ و نقشه تحویل واحدهای شرکت در مناطق های ساخت و برابری ارزی نهادهتأثیر افزایش هزینه

شرکت در این دوره برای   های جدید در حال جبران است.بوده که با توجه برنامهگرانتر، مهمترین دلیل افت این شاخص 

های جدید، ورود به این آشنایی با تکنولوژیهای جدید همچنان گذشته فعال بوده اما همچنان با توجه به قیمت زیاد تکنولوژی

 ها ممکن نیست.بخش برای تمام پروژه

50%58%48%53%55%
35%

55%

75%

9697989900

شهرت برند در بازار: 1-الف-8

68%72%56%57%60%
35%

55%

75%

9697989900

دانش فنی و تجربه کارکنان: 2-الف-8

73%69%67%53%58%
35%

55%

75%

9697989900

موفقیت در پیش بینی نیازها: 3-الف-8

57%46%71%67%63%
35%

55%

75%

9697989900

آشنایی با تکنولوژی روز: 4-الف-8
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 ستون آبی: مقادیر سالیانه خط قرمز: هدف خط سیاه: میانگین سالیانه راهنما

 
زمینه مدیریت پروژه  تأثیر آموزش طوالنی مدت کارکنان در

 شود.در این بخش به خوبی دیده می

 
بینی شود. پیشدیده می 98تأثیر بازآفرینی فرآیندها در سال 

شود با استقرار سیستم یکپارچه مدیریت پیشرفت بیشتری می

 حاصل شود.

  

  

 
نمایش دهنده کیفیت مناسب عملیات اجرایی و موفقیت 

 بازاریابی و فروش است.استراتژی مناسب 
 

67%

55%

46%

60%58%

35%

55%

75%

9697989900

کیفیت برنامه ریزی و مدیریت پروژه: 5-الف-8

61%73%55%63%60%
35%

55%

75%

9697989900

یکپارچگی خدمات ارائه شده: 6-الف-8

69%43%73%60%73%
35%

55%

75%

9697989900

سهولت دسترسی به نمایندگان: 7-الف-8

49%65%73%67%55%
35%

55%

75%

9697989900

میزان اطالع از برنامه استراتژیک شرکت: 8-الف-8

46%73%72%57%69%
35%

55%

75%

9697989900

سهولت دسترسی به مدیران ارشد: 9-الف-8

69%46%55%63%69%
35%

55%

75%

9697989900

سطح تخصص و تحصیالت کارکنان: 10-الف-8

54%64%50%57%69%
35%

55%

75%

9697989900

رانمیزان تمایل برای معرفی شرکت به دیگ: 11-الف-8

51%55%63%67%70%
35%

55%

75%

9697989900

میزان رضایت از برخورد و اخالق کاری: 12-الف-8
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 ستون آبی: مقادیر سالیانه خط قرمز: هدف خط سیاه: میانگین سالیانه راهنما

 
دهنده تأثیر برنامه بهبود مطالعات بازار و مطالعه میدانی نشان

 ای است.به صورت پروژه

 
گیری شرکت در خلق ارزش پایدار برای نشان دهنده جهت

 مشتریان است.

 
 11-الف-6ر.ک. به توضیح نمودار 

 
دهنده شناسایی صحیح بازار و مشتری و سوگیری نشان

 صحیح جهت فعالیت پایدار در بازار است.

 

 

 يعملکرد يهاشاخص(  2_2_6

 هاي عملکرديشاخص (1_2_2_6

 تصویر مدرک سال اخذ مدرک صادرکننده عنوان

 IMIگواهینامه 

 500بندی شرکت در بین رتبه

 شرکت برتر ایران

 1398 سازمان مدیریت صنعتی

 

66%71%53%60%73%
35%

55%

75%

9697989900

اطمینان از پیشنهادات شرکت: 13-الف-8

69%51%50%57%61%
35%

55%

75%

9697989900

اچابکی شرکت در رسیدگی به خواسته ه: 14-الف-8

57%48%53%60%65%
35%

55%

75%

9697989900

میزان تمایل به استفاده مجدد از خدمات شرکت: 15-الف-8

60%59%59%60%64%
35%

55%

75%

9697989900

رضایت کلی: 16-الف-8

22%12%8%8%9%
0%

20%

40%

60%

9697989900

NPSشاخص : 17-الف-6
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 تصویر مدرک سال اخذ مدرک صادرکننده عنوان

ISO9001:2015 DQS 2018 

 

 1389 سازیانبوهانجمن صنفی  نامه عضویتگواهی

 

 1395 شرکت بهساز کاشانه تهران منشور الزامات پروژه

 

ISO9001:2015 IQNET 2018 

 

 IMIگواهینامه 

 500بندی شرکت در بین رتبه

 شرکت برتر ایران

 2019 سازمان مدیریت صنعتی
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 المنفعههاي عامپروژه (2_2_2_6

 تصویر پروژه نام پروژه تصویر پروژه نام پروژه

 اسالمشهر

 

پیله 

 سحران

 

 شهریار

 

باهنر 

 رشت

 

پروژه 

شهرک 

صنعتی 

 چیچکلو

 

  

 

 نتایج کلیدي جامعه (3_2_2_6

  خط قرمز: هدف ستون آبی: مقادیر سالیانه راهنما

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 
 روند مورد انتظار: صعودی

1567
0%

1000%

2000%

979899

تعداد بندهای حسابرسی مالی: 1-ب-8

1,9624,0122,5803,495
0

2,000

4,000

6,000

97989900

کل زیربنای در حال اجرای اقشار کم درآمد: 2-ب-8
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  خط قرمز: هدف ستون آبی: مقادیر سالیانه راهنما

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 
 روند مورد انتظار: نزولی

5.32
4.80

5.00

5.20

5.40

000102

میانگین تعداد ایرادات فنی اعالمی: 3-ب-8

0.85
0.00

2.00

4.00

000102

دهمیانگین تعداد بازدیدهای فنی رد یا تجدید ش: 4-ب-8

0.06
0.00

0.20

0.40

000102

میانگین تعداد گزارش های ناظرین یا نامه توقف فنی: 5-ب-8

2
6

20

0

10

20

30

989900

تعداد خواهان جدید: 6-ب-8

18

24
21

0

10

20

30

989900

تعداد خواهان تعیین تکلیف شده: 7-ب-8

46

2827

0

20

40

60

989900

تعداد کل خواهان در جریان: 8-ب-8

7.69%

66.67%

95.24%

0.00%

50.00%

100.00%

989900

خوانده جدید به مجموع مشتریان و /نسبت تعداد خواهان: 9-ب-8

شرکای جدید

0.20

0.69
0.86

0.00

0.50

1.00

989900

نسبت تعداد پروژه های دارای پرونده حقوقی به پروژه های جاری: 10-ب-8
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  خط قرمز: هدف ستون آبی: مقادیر سالیانه راهنما

 
 روند مورد انتظار: نزولی

 

 

 

 نتایج کلیدي(  3_6

 نتایج کلیدي استراتژیک(  1_3_6

 مقایسه: نارنجیستون  خط قرمز: هدف سالیانهستون آبی: مقادیر  راهنما

 

 
 روند مورد انتظار: صعودی

مهمترین دلیل کاهشی بودن درصد تحقق خرید زمین در 

فرسا و های گذشته افزایش قیمت زمین، تورم طاقتسال

اعالم فروش نقدی مالکان زمین بوده است. با انتخاب 

این شاخص در های مناسب و مذاکرات انجام شده روند زمین

 شود.دوره جاری حل می

 

 
 روند مورد انتظار: صعودی

رغم مشکالت به وجود آمده در زمینه خرید زمین در علی

های های گذشته، شرکت نسبت به تعریف تمام زمینسال

دارای قابلیت برای حفظ جریان فعالیت شرکت نموده و با 

رید افزایش خرید زمین در سال آتی تأثیر روند کاهشی خ

 زمین به این شاخص نخواهد رسید.

4138

22

0

20

40

60

979899

تعداد بندهای نامه مدیریت: 11-ب-8

106%

90%

160%

74%
43%

0%

100%

200%

9697989900

درصد تحقق خرید زمین: 1-الف-9

30%

122%

9%

121%121%

0%

50%

100%

150%

9697989900

درصد تحقق تعریف پروژه: 2-الف-9
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 مقایسه: نارنجیستون  خط قرمز: هدف سالیانهستون آبی: مقادیر  راهنما

 

 
 روند مورد انتظار: صعودی

مربوطه به  98کاهش شدید شاخص عقد قرارداد در سال 

تورم بازار و توقف عملیات جدید برای تعیین تکلیف آتی 

ها در با افزایش مجدد قیمت 1400بازار بوده است. در سال 

 بازار خارج شدند. بازار، فعاالن بازار مشارکت مجددًا مدتی از

 

 
 روند مورد انتظار: صعودی

های شرکت، با توجه به عقد قراردادهای قبلی و پیگیری

های دارای قرارداد پیگیری شد و اجازه مراحل شروع پروژه

 توقف داده نشد.

 

 
 روند مورد انتظار: صعودی

روند صعودی مورد انتظار تأمین شده است. کاهش نسبت در 

تمایل سهامدار اصلی به دریافت سود  1400و  198های سال

سهام به صورت ملک قبل از برگزاری مجمع سالیانه بوده 

 است.

 
 روند مورد انتظار: صعودی

روند کاهش با توجه به تورم عمومی بازار و تورم بسیار زیاد 

 بخش مسکن قابل توجیه است.

28%

16%
2%

154%

69%

0%

100%

200%

9697989900

درصد تحقق عقد قرارداد: 3-الف-9

5%15%26%
46%

80%

0%

50%

100%

9697989900

درصد تحقق شروع عملیات اجرایی: 4-الف-9

71.35%46.14%71.30%66.23%
0.00%

50.00%

100.00%

97989900

نسبت فروش نقدی به کل فروش: 5-الف-9

85%91%61%32%34%
0%

50%

100%

9697989900

درصد تحقق فروش: 6-الف-9
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 مقایسه: نارنجیستون  خط قرمز: هدف سالیانهستون آبی: مقادیر  راهنما

 
 روند مورد انتظار: صعودی

جلوگیری از افت سایر  رغم مشکالت کوجود و برایعلی

گذاری ها، بودجه خرید زمین همچنان افزایشی هدفشاخص

 شده است.

 واحد: هزار میلیارد ریال

 
 روند مورد انتظار: صعودی

بودجه تعریف پروژه با توجه به تحقق بودجه خرید زمین 

شود و به دلیل کاهش آن این شاخص نیز کاهشی تعیین می

 بوده است.

 بعواحد: هزار مترمر

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 این شاخص متأثر از شاخص تعریف پروژه است.

 واحد: هزار مترمربع

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 این شاخص متأثر از شاخص انعقاد قرارداد است.

 واحد: هزار مترمربع

 
 روند مورد انتظار: صعودی

 این شاخص متأثر از شاخص اخذ پروانه است.

 مترمربعواحد: هزار 

 

 
 روند مورد انتظار: صعودی

رغم کاهشی بودن عملکرد خرید زمین، به دلیل تورمی علی

گذاری شده بودن بازار، بودجه فروش همچنان افزایشی هدف

 است.

 واحد: هزار میلیارد ریال

132

7

16

0

10

20

9697989900

بودجه خرید زمین: 7-الف-9

5599985786
0

50

100

150

9697989900

بودجه تعریف پروژه: 8-الف-9

206

406

127
4482

0

200

400

600

9697989900

بودجه انعقاد قرارداد: 9-الف-9

642072024494
0

100

200

300

9697989900

بودجه اخذ پروانه: 10-الف-9

17035121310377
0

200

400

9697989900

بودجه اجرای پروژه: 11-الف-9

4
6

10
15

21

0

10
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9697989900

بودجه فروش: 12-الف-9
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 هاي کلیدي عملکردشاخص(  2_3_6

 روند مورد انتظار در تمام نمودارهای زیر صعودی است.

شود که متأثر از شرایط ویژه تورمی آن سال است. این تورم هایی مشاهده میافت 1398در عملکردهای سال به صورت عمومی 

 ها از خرید زمین تا فروش شد.های ساختمانی در تمام شاخصموجب توقف عمومی فعالیت

 راهنما
 ستون آبی: مقادیر سالیانه

 مقایسه: نارنجیستون 

 خط قرمز: هدف

 عتخط مشکی: میانگین صن
 

 

 
 واحد: هزار میلیارد ریال

 

 
 واحد: هزار مترمربع

 
 واحد: هزار مترمربع

 
 واحد: هزار مترمربع

  

1.402.263.67

5.177.01 1.401.641.31

21.80

6.57

0

10

20

30

9697989900

عملکرد خرید زمین: 1-ب-9

17

122

8

69

104

591875569
0

50

100

150

9697989900

عملکرد تعریف پروژه: 2-ب-9

57.3066.68

2.76

67.74
57.09

95.3723.372.5517.3765.85
0

50

100

150

9697989900

عملکرد قرارداد: 3-ب-9

58

173

3546

85

31252865104
0

100

200

9697989900

عملکرد اخذ پروانه: 4-ب-9

91%84%

17%

105%
91%

19%24%31%64%121%
0%

50%

100%

150%

9697989900

درصد تحقق اخذ پروانه: 5-ب-9

8

5155
47

61

3011202469
0

50

100

9697989900

عملکرد اجرای پروژه: 6-ب-9
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 راهنما
 ستون آبی: مقادیر سالیانه

 مقایسه: نارنجیستون 

 خط قرمز: هدف

 عتخط مشکی: میانگین صن
 

 

 
 واحد: هزار میلیارد ریال

 

  

  

  

 
 واحد: میلیون ریال

 
 واحد: میلیون ریال

3.17
5.376.13

4.58

7.41

2.072.665.004.07

10.68

0

5

10

15

9697989900

عملکرد فروش: 7-ب-9

69.30%

14.23%

-25.32%

61.71%

28.36%
88.04%

-18.61%

162.57%

-50%

50%

150%

250%

97989900

رشد فروش شرکت: 8-ب-9

13.32%12.00%9.75%6.00%18.00%

8.82%8.74%

0%

10%

20%

9697989900

نسبت بازده دارایی: 9-ب-9

47.27%44.00%42.72%11.00%22.00%
0%

20%

40%

60%

9697989900

نسبت بازده ح ص س: 10-ب-9

38.63%41.00%37.50%40.00%78.00%
0%

50%

100%

9697989900

نسبت سود ناخالص: 11-ب-9

33.30%
41.00%

34.84%31.00%

77.00%

6.33%8.42%

0%

50%

100%

9697989900

نسبت سود خالص: 12-ب-9

2.262.232.384.394.31

2.31

5.21

0

2

4

6

9697989900

نسبت جاری: 13-ب-9

28.17%27.00%22.82%82.00%78.00%

41.49%38.26%

0%

50%

100%

9697989900

نسبت مالکانه: 14-ب-9

79,277
107,372125,151

101,769

195,872

0

100,000

200,000

300,000

9697989900

درآمد سرآنه: 15-ب-9

26,16537,25443,60531,912

150,852

0

100,000

200,000

9697989900

سود خالص سرانه: 16-ب-9
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 راهنما
 ستون آبی: مقادیر سالیانه

 مقایسه: نارنجیستون 

 خط قرمز: هدف

 عتخط مشکی: میانگین صن
 

 
 واحد: ریال

 
 واحد: ریال

  

 
 

 ریالواحد: هزار میلیارد 

 
 واحد: میلیون ریال

 
 واحد: میلیون ریال

104,610

8,867
92,467

71
329

1

100

10,000

1,000,000

9697989900

سود هر سهم: 17-ب-9

943,4524,08395,81560
1

100

10,000

1,000,000

96979899

سود تقسیمی هر سهم: 18-ب-9

181715
12
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20

979899

بندهای حسابرسی رعایت: 19-ب-9

926934974
900

950

1,000

979899

نمره حسابرسی رعایت: 20-ب-9

68%70%85%
0

1

1

979899

بندهای حسابرسی داخلی: 21-ب-9

7.8615.3821.9126.8033.29

11.5711.83
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کل دارایی: 22-ب-9

4.387.2312.6216.0918.92
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سرمایه در گردش: 23-ب-9

1.052.162.461.615.30
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9697989900

سود انباشته: 24-ب-9
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 راهنما
 ستون آبی: مقادیر سالیانه

 مقایسه: نارنجیستون 

 خط قرمز: هدف

 عتخط مشکی: میانگین صن
 

 
 واحد: میلیون ریال

 
 واحد: میلیون ریال

 
 واحد: میلیون ریال

 

 

 هاو تحلیل آن یمال يهانسبت(  7
 اقتصادی تصمیمات اخذ جهت کنندگان استفاده به کمک مالی صورتهای ارائه و مالی گزارشگری اهداف اینکه به توجه با

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

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

 مالی یهانسبت تحلیل از ای گزیده ادامه در شود گرفته بکار... و جاری یهاارزش وها قیمت عمومی سطح انعکاس امکان عدم

 .است گردیده ارائه

 30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 نسبتعنوان  ردیف

%365 نسبت جاری 1  405%  439%  

%78 نسبت آنی 2  65%  54%  

%23 نسبت بدهی 3  18%  18%  

 239 196 245 دوره وصول مطالبات 4

%30 نسبت بدهی به حقوق مالکانه 5  22%  22%  

%77 نسبت حقوق  مالکانه  6  82%  82%  

%28 نسبت  بازده سرمایه درگردش  7  10%  9%  

1.052.162.461.615.30
0

2

4

6

9697989900

سود انباشته: 24-ب-9

1.052.022.211.685.34
0

2

4

6

9697989900

سود قبل از بهره و مالیات: 25-ب-9

2.214.705.0022.0425.99
0

10

20

30

9697989900

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام: 26-ب-9
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 30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 نسبتعنوان  ردیف

%74 حاشیه سود ناویژه 8  45%  45%  

%73 فروش خالصنسبت سود قبل از کسر مالیات به  9  37%  37%  

%16 بازده مجموع دارایی ها  10  7%  7%  

%02 ده حقوق مالکانه نسبت باز 11  11%  11%  

%22 نسبت فروش به دارایی ها 12  17%  17%  

%18 نسبت جمع بدهیهای بلندمدت به جمع داراییها  13  0%  0%  

%2 نسبت هزینه های عمومی اداری به فروش 14  2%  2%  

 

 يجار نسبت ( 1_7
 در مزبور نسبت کاهش.  دهد می نشان را شرکت مدت کوتاه تعهدات پرداخت در تجاری واحد توانایی سنجش نسبت این

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

 .استدر سال جاری  و افزایش مالیات پرداختنی پرداختنی

 یآن نسبت ( 2_7
 پیش کردن مستهلک بدون وها پروژه 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 بیانها پرداخت

 یبده نسبت ( 3_7
 نسبت) 1 بند توضیحات به عنایت با که است گردیده ایجاد بدهی درصد چندها دارایی مقابل در دهد می نشان نسبت این

 .است داشته توجهی قابل افزایش مزبور نسبت(   جاری

 مطالبات وصول دوره ( 4_7
به افزایش فروش پروژه  عنایت با گردد وصول فروش از ناشی مطالبات تا کشد می طول روز چند دهد می نشان مزبور دوره

 از.است یافته افزایش قبل سال به نسبت مطالبات وصول دوره ها و امالک که منجر به افزایش مطالبات تجاری گردیده از این رو

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

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

 .یافت خواهد بهبود آتی دوره در مزبور نسبت های مالیصورت تائید تاریخ

 مالکانه حقوق به یبده نسبت ( 5_7
( یجار نسبت) 1بند حاتیتوض لیدل به یجار سال در دهد یم نشان سهام صاحبان حقوق با را هایبده نیب رابطه که نسبت نیا

 . است افتهی شیافزا قبل سال به نسبت
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 مالکانه نسبت ( 6_7
 با. است دهیگرد نیتام هیسرما صاحبان حقوق محل از یتجار واحد یهاییدارا از درصد چند که دهد یم نشان نسبت نیا

 .است شده لیتعد مزبور نسبت یجار دوره یط در ها پروژه یبرخ فروش و(یجار نسبت) 1 بند حاتیتوض به تیعنا

 گردش در هیسرما بازده نسبت ( 7_7
 احتمال دهنده نشان باشد باالتر مزبور نسبت چه هر دهد یم نشان را گردش در هیسرما و خالص سود نیب رابطه نسبت نیا

 شیافزا و قبل یمال سال در یمال ساختار اصالح به توجه با شرکت نیا است گردش در هیسرما کمبود با یتجار واحد مواجهه

 .ستین مواجهه گردش در هیسرما کمبود با سود هیحاش

 ژهیو نا سود هیحاش نسبت ( 8_7
 کسر از پس فروش الیر کی هر از کهدارد یم انیب و است ساخت یهانهیهز کنترل در تیریمد ییتوانا دهنده نشان نسبت نیا

 کاشانک امالک شده تمام یبها بودن یسنوات لیدل به یجار سال در مزبور نسبت شیافزا است مانده یباق درصد چند شده تمام یبها

 قابل تفاوت جادیا باعث یسالجار در فروش نرخ بر تورم اثر نیهمچن و بهاران و میمر ، گلدان ، نانلویا ،یستار ، وطن ، ریت ،

 .است دهیگرد سود هیحاش در یا مالحظه

 خالص فروش به اتیمال کسر از قبل سود نسبت ( 9_7
 بند حاتیتوض به تیعنا با. است کرده جادیا اتیمال از قبل سود درصد چند ، فروش الیر کی هر که دهد یم نشان نسبت نیا

 .است بوده مواجه شیافزا با مزبور نسبت( ژهیناو سود هیحاش نسبت) 8

 هاییدارا مجموع بازده نسبت ( 10_7
 مزبور نسبت شیافزا لیدل دهد یم نشان را سود لیتحص جهت هاییدارا از استفاده در تیریمد تیموفق زانیم انگریب نسبت نیا

 .باشد یم یعال سود هیحاش با بودجه از یتوجه قابل درصد تحقق لیدل به یجار سال در

 مالکانه حقوق بازده نسبت ( 11_7
 یگذار هیسرما الیر کی هر یازا به که دارد یم انیب دیآ یم شمار به یسودآور یهانسبت نیمهمتر از یکی که نسبت نیا

 یط شرکت هیسرما شیافزا رغم یعل یجار سال در مزبور نسبت شیافزا که است کرده لیتحص سود درصد چند هیسرما صاحبان

 به یابیدست لیدل به ، سهامداران مطالبات و نقد ریغ آورده محل از الیر اردیلیم 130/20 مبلغ به الیر اردیلیم 310/2 مبلغ از قبل سال

 روند نیا رودیم انتظار که است بوده ها فروش جهینت در دالورودیجد منابع و مصوب بودجه تحقق نیهمچن و تیریمد اهداف

 .ابدی ادامه یآت یها سال در مساعد

 نسبت فروش به دارایی ها ( 12_7
افزایش نسبت فروش به دارایی ها به دلیل افزایش میزان فروش سال جاری در مقایسه با سال قبل می باشد و حاکی از بهبودی 

 روند فعالیت شرکت می باشد.
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 بدهیهاي بلندمدت به جمع داراییهانسبت جمع  ( 13_7
افزایش نسبت فوق در مقایسه با سال قبل عمدتا به دلیل خرید زمین با اقساط بلند مدت از سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام )ره( بوده و همچنین در سال مالی فبل بدهی های بلند مدت شرکت جهت افزایش سرمایه به سرفصل سرمایه 

 نتقل شده است.م

 هاي مالی و مدیریتی( اقدامات انجام شده در جهت بهبود نسبت 8
های مالی و عملکرد مدیریتی اقدام به افزایش میزان فروش و تعریف این شرکت در سال مالی جاری در جهت بهبود نسبت

 نموده است.پروژه های جدید و تحصیل زمین دارای ارزش اقتصادی مناسب جهت سرمایه گذاری )ساخت( 

 ( دامنه تحقق بودجه 9
 ( نتایج عملکرد مالی و غیر مالی شرکت 1_9

 ردیف
سرفصل 

 موضوعی
 عنوان شاخص

واحد 

 سنجش
 بودجه سالیانه

عملکرد  

 دوره

درصد 

تحقق 

بودجه 

 سال

1 

شاخص 

های 

 ریالی

 %90 7،277،857 8،101،258 میلیون ریال درآمد

 %99 5،353،339 5،398،087 میلیون ریال سود ناخالص 2

 %104 4،841،643 4،648،928 میلیون ریال سود خالص  3

 %126 112،850 89،402 میلیون ریال سرانه سود خالص 4

 0 0 0 میلیون ریال افزایش سرمایه 5

 %51 5،384،844 10،472،244 میلیون ریال سرمایه گذاري   6

 %88 33،359،519 37،955،320 میلیون ریال دارایی ها 7

 %47 7،681،826 16،509،090 میلیون ریال بدهی ها 8

 %120 25،677،693 21،446،230 میلیون ریال حقوق صاحبان سهام 9

10 

نسبت 

 های مالی

 %99 %72 %73 درصد نسبت سود عملیاتی به فروش 

 %163 65/3 24/2 مرتبه نسبت جاري  11

 %95 %20 %21 درصد بازده حقوق صاحبان سهام 12

 %100 %16 %12 درصد بازده دارائی ها 13
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 ردیف
سرفصل 

 موضوعی
 عنوان شاخص

واحد 

 سنجش
 بودجه سالیانه

عملکرد  

 دوره

درصد 

تحقق 

بودجه 

 سال

 %164- 245 149 روز دوره وصول مطالبات 14

 %51 %19 %37 درصد کیفیت سود عملیاتی 15

ایفای  16

 تعهدات

 %114 841،439 738،013 میلیون ریال پرداخت سود سهام

 0 0 0 میلیون ریال تسویه بدهی به سازمان اموال 17

18 

 پرسنلی

 %84 44 52 نفر کارکنان در پایان دورهتعداد 

 %111 179 160 میلیون ریال سرانه هزینه پرسنلی 19

 %100 16 16 مرتبه تحصیالت کارکنان 20

 %100 40 40 سال میانگین سن کارکنان 21

22 

شاخص 

های 

 متراژی

 %259 103،767 40،000 مترمربع متراژي تعریف پروژه

 %142 57،086 40،000 مترمربع متراژي انعقاد قرارداد 23

 %244 85،402 35،000 مترمربع متراژي اخذ پروانه 24

 %174 61،204 35،000 مترمربع متراژي شروع عملیات اجرائی 25

 %133 16 12 مترمربع تعداد پروانه اخذ شده 26
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 ( مقایسه بودجه و عملکرد فروش 2_9
 مقادیر بودجه و عملکرد فروش سال جاری در شرکت به شرح جدول زیر است

 ماهه 12بودجه  شرح ردیف
 ماهه 12عملکرد 

 انحرافدرصد  انحراف عملکرد از بودجه
 آپارتمان زمین

 -%10 -823،401 4،162،057 3،115،800 8،101،258 فروش ریالی 1

 متراژي( مقایسه بودجه و عملکرد  3_9

عنوان 

 شاخص

 برنامه کل سال

 )متر مربع( 
 ردیف

 عملکرد 

 زیربنا )متر مربع( عنوان پروژه

تعریف 

 پروژه
40,000 

 10,154 اقاقیا 1

 10,010 ارکیده 2

 1,304 11باهنر قطعه  3

 1,197 21باهنر قطعه  4

 1,011 22باهنر قطعه  5

 1,180 23باهنر قطعه  6

 7,773 مریم 7

 6,791 فردوس گلستان 8

 21,347 توسکا 9

 933 2قطعه  -همدان  10

 965 3قطعه  -همدان  11

 990 4قطعه  -همدان  12

 995 5قطعه  -همدان  13

 1,029 6قطعه  -همدان  14

 1,059 7قطعه  -همدان  15

 1,076 8قطعه  -همدان  16

 1,647 10و  9قطعه  -همدان  17

 1,652 14و  13قطعه  -همدان  18

 32,654 پامچال 19

 103,767   40,000 جمع کل

درصد 

 تحقق
259.4% 
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 عنوان شاخصی
 برنامه کل سال

 )متر مربع( 
 ردیف

 عملکرد 

 زیربنا )متر مربع( عنوان پروژه

 40,000 قرارداد انعقاد

 10,010 اقاقیا 1

 10,155 ارکیده 2

 4,091 نورافشار 3

 1,304 11باهنر قطعه  4

 1,197 21باهنر قطعه  5

 1,011 22باهنر قطعه  6

 1,180 23باهنر قطعه  7

 6,791 فردوس گلستان 8

 21,347 توسکا 9

 57,086   40,000 جمع کل

 %142.7 درصد تحقق

 

 

 عنوان شاخصی
 برنامه کل سال

 )متر مربع( 
 ردیف

 عملکرد 

 زیربنا )متر مربع( عنوان پروژه

 35,000 اخذ پروانه

 6,580 فردوس گلستان 1

 1,941 لطیفی )پل رومی( 2

 6,267 الوند  3

 10,154 اقاقیا 4

 10,010 ارکیده 5

 18,757 مسکونی( -15-صومعه سرا)قطعه 6

 21,347 توسکا 7

 933 2قطعه  -همدان  8

 965 3قطعه  -همدان  9

 990 4قطعه  -همدان  10

 995 5قطعه  -همدان  11

 1,029 6قطعه  -همدان  12

 1,059 7قطعه  -همدان  13

 1,076 8قطعه  -همدان  14

 1,647 10و  9قطعه  -همدان  15

 1,652 14و  13قطعه  -همدان  16

 85,402   35,000 جمع کل

 %244.0 درصد تحقق
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 عنوان شاخصی
 برنامه کل سال

 )متر مربع( 
 ردیف

 عملکرد 

 زیربنا )متر مربع( عنوان پروژه

شروع عملیات 

 اجرائی
35,000 

 6,268 الوند  1

 1,941 لطیفی )پل رومی( 2

 10,010 اقاقیا 3

 10,155 ارکیده 4

 1,304 11باهنر قطعه  5

 1,197 21باهنر قطعه  6

 1,011 22باهنر قطعه  7

 1,180 23باهنر قطعه  8

 6,791 فردوس گلستان 9

 21,347 توسکا 10

 61,204   35,000 جمع کل

 %174.9 درصد تحقق

  متر مربع در شهر گرگان زودتر  21347با توجه به پیگیری های انجام شده صدور پروانه پروژه توسکا به متراژ زیربنای کل

از برنامه انجام گردیده است. در این راستا و با توجه به بررسی انجام شده به دلیل قرار گیری پروژه های توسکا, اقاقیا و 

پروژه دارای مزیت های بسیاری در اجرا بوده و بر این  3ان عملیات اجرایی در این ارکیده در کنار یکدیگر, شروع همزم

انجام گردیده  1400اساس تعریف این پروژه که در برنامه سال شرکت قرار نداشته است زودتر از موعد و در سال مالی 

روژه انتخاب و ضمن انعقاد قرارداد است. خوشبختانه پس از تعریف پروژه و طی فرایندهای مورد نیاز شریک مناسبی جهت پ

 مشارکت, عملیات اجرایی پروژه نیز زودتر از موعد قبلی آغاز گردیده است. 

 صادر گردیده است. پس از اخذ پروانه  متر مربع زودتر از برآوردهای انجام شده 6791پروانه پروژه فردوس گلستان به متراژ

د تعریف پروژه مذکور انجام و با جذب شریک و انعقاد قرارداد مشارکت,  فراین پروژه, به جهت رعایت صرفه و صالح شرکت 

 زودتر از موعد آغاز گردیده است.  این پروژهعملیات اجرایی 

  توسکا و فردوس گلستان در یکی از امالک شرکت واقع در شهرستان صومعه سرا, با توجه به پیگیری های عالوه بر پروژه

متر مربع  32654در یکی از پروژه های خود به متراژ زیربنای  5خذ رای کمیسیون ماده نجام شده شرکت موفق به ااهای 

 است. این پروژه تحت عنوان پامچال نامگذاری و تعریف آن زودتر از برنامه آغاز گردیده است. گردیده

 مقایسه بودجه و عملکرد خرید زمین (1_3_9

 شرح
 درصد تحقق سال جاري سال قبل

 سال جاری سال قبل عملکرد بودجه عملکرد بودجه

 %76 %74 3،785،000 5،000،000 5،173،450 7،000،000 خرید زمین

  میلیارد ریال از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران  2,493دانگ پروژه ونک را به مبلغ  02/1 در سال جاریشرکت

 میلیارد ریال از سازمان اموال و امالک به ارزش کارشناسی روز خریدرای نموده است. 1,292فقره زمین به مبلغ  3 و
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 ( وضعیت سرمایه انسانی شرکت 10
 هاي آموزشی برگزار شده( دوره 1_10

 مدت )ساعت( تعداد شرکت کننده موضوع دوره ردیف

 28 1 امنیت اطالعات 1

 21 1 ارزیابی عملکرد 2

 30 4 آینده پژوهی 3

 6 13 دستورالعمل و اصول حاکمیت شرکتی 4

 21 2 قانون کیفری 5

 21 5 قانون کار 6

 8 44 مبارزه با پولشویی 7

 ( وضعیت ترکیب پرسنل 2_10

 ( جدول ترکیب کارکنان و تحصیالت و نوع قرارداد 1_2_10

 شرح

 سال قبل سال مورد گزارش

 بودجه عملکرد بودجه عملکرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %2 1 %4 2 %4 2 %2 1 دکتری

 %15 8 %17 8 %21 11 %21 11 کارشناسی ارشد

 %57 30 %53 25 %53 28 %54 28 کارشناسی 

 %8 4 %4 2 %6 3 %4 2 فوق دیپلم

 %9 5 %15 7 %9 5 %13 7 دیپلم

 %9 5 %6 3 %6 3 %6 3 پایین تر از دیپلم

 %100 53 %100 47 %100 52 %100 52 جمع کل

     %15 7     %19 10 کارکنان عملیاتی

     %85 40     %81 42 کارکنان ستادی

     %100 47     %100 52 جمع کل

     %85 40     %83 43 کارکنان دائم

     %15 7     %17 9 کارکنان موقت

     %100 47     %100 52 جمع کل
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 در دو سال گذشته( نمودار تعداد کارکنان  2_2_10

 
 ( نمودار توزیع تحصیالت در سال جاري 3_2_10
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 ( نمودار تعداد اعضاي هیأت مدیره در دو سال گذشته 4_2_10

 

 هاي پرسنلی و عمومی( هزینه 11
 هاي عمومی( مقایسه بودجه و عملکرد هزینه پرسنلی و هزینه 1_11

 شرح
بودجه سال 

 گذشته

عملکرد سال 

 گذشته

بودجه سال 

 جاري

عملکرد سال 

 جاري

بودجه 

 سال آتی

انحراف 

 سال قبل

انحراف 

سال 

 جاري

 74،764 21،770 133،576 134،481 59،717 95،268 73،498 هزینه پرسنلی

 8،559 15،230- 111،468 51،444 42،885 63،631 78،861 عمومی هایهزینه

0
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4

5

مدیرعامل موظف غیر موظف جمع
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 هاي پرسنلی( نمودار هزینه 2_11

 

 هاي عمومی( نمودار هزینه 3_11
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 ها( آخرین وضعیت پروژه 12
 هامقایسه عملکرد و برنامع عملیاتی شرکت در اجراي پروژه(  1_12

 کل زیربنا نام پروژه ردیف
پیشرفت 

 ايبرنامه

پیشرفت 

 واقعی

تأخیر 

 پیشرفت

بینی پیش

 تاریخ تحویل

برآورد بودجه 

مورد نیاز تا 

-تکمیل

 میلیون ریال

 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

 ( توجیه نوسانات تأخیرات 2_12

 آجودانیه(  1_2_12

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

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

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

 گلچین(  2_2_12

 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

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

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

 .است فعال پروژه اکنون هم و اخذ 20/10/1399
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 پیامبران ( 3_2_12

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

 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 است

 موج ( 4_2_12

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

 به توجه با و شد اقدام شریک آورده کاهش وها آورده در تاخیرات جریمه اعمال بر مبنی تاخیرات جریمه صورتجلسه شریک،

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

 13ساحل ( 5_2_12

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

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

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

 .است اسکلت اجرای درحال و

 شهریار ( 6_2_12

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

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

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

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

 2 ( گلسار 7_2_12

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

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

 .پذیرفت خواهد صورت آتی اقدامات دادگاه قطعی نظر اخذ صورت در و است

 وطن ( 8_2_12

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

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

 .است اجرا حال در جدید
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داخلی و گزارش تفکیکی وضعیت حسابرسی (نتایج ارزیابی ریسک، گزارشات حسابرسی  13

 مستقل
 ( مدیریت ریسک 1_13

 ( ریسک نوسانات نرخ بهره 1_1_13

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

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

 یهزینهها یشافزا نتیجهو در  هبهر خنر تنوسانااز  ناشی یسکر یشافزا موجب تتسهیال خذا به زنیا با مرتبط یشافزا. میباشد

 د.بو هداخو ارتاثیرگذ تقسیم قابل دسو بر متعاقباًو  هشد مالی

 ( ریسک نرخ تورم 2_1_13

گردد و آورده شرکت صرفاً زمین با توجه به اینکه واحدهای ساختمانی از طریق عقد قرارداد با طرف مشارکت احداث می

رکه مؤثر است. به دلیل عدم امکان برآورد تعیین سهم تورم بر هزینه ساخت یا زمین، الشاست، لذا تغییرات تورم بر تعیین درصد سهم

 .الشرکه در این خصوص همواره با ابهام مواجه استبینی تغییرات سهمپیش

 

 

 

 ( ریسک نقدینگی 3_1_13

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

 ( ریسک اعتباري 4_1_13

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

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

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

 انتقال بر مبنی شرکت سیاست به توجه با. نماید می اعتباری بندی رتبه را عمده مشتریان ، خود معامالتی سوابق و عمومی مالی

 نمی مالی زیان متحمل شرکت مشارکت قرارداد طرف تعهدات ایفای عدم صورت در مطالبات، کامل وصول قبال در مالکیت اسناد

 .گردد

 ( ریسک قراردادي 5_1_13

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

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

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

 یسکر دنکر مدیریت ایبر. میکند اپید اقمصد فرعی رانپیمانکاو  شرکت نمیا یهااردادقرو  مصالح خرید یهااردادقر زمین،خرید 
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 دبعادر ا مناسبی اردادیقر رساختا ب،مجر حقوقی ورانمشااز  دهستفاا باآن  فعو ر شرکت طوالنی تجربه به توجه با اردادی،قر

 .دمیگیر ارقر دهستفاا ردموو  هشدداده  توسعه شرکت فعالیت مختلف

 ( ریسک منابع انسانی 1_1_1

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

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

 انمیز به یسکر ینا ،یطاشر با متناسب یها ختداپر همچنینو  مناسب یهاونیر بجذی ابر منطقهدر  رعتباا به توجه با. مینماید

 دارد. ارقر لکنتر تحت کافی

 روهاي بالقوه پیشها و فرصتپذیري شرکت از پیامدهاي منفی ریسک( تحلیل آسیب 2_13
 ها و کاهش قدرتهای شرکت در حال حاضر است. با باالرفتن سطح قیمتریسک اعتباری یکی از تأثیرگذارترین ریسک

 شود.افزایی در معامالت تهاتری شرکت میمشتریان منجر به کاهش حجم فروش جریان نقدینگی گردیده و یا موجب هم

 ( راهبردهاي مدیریت ریسک و میزان اثربخشی آنها 3_13
های شرکت را به خوبی گیری از متخصصان داخلی مجموعه توانسته است ریسکشرکت بهساز کاشانه تهران با مدیریت و بهره

 ها توضیح داده شده است.وشش دهد. در جدول زیر نحوه پوشش ریسکپ
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 برنامه هاي آتی اقدامات انجام شده روشهاي پوشش ریسک شرح ریسک ردیف

1 

امکان وجود معارض, بروز مشکالت 

خریداری کاربری در امالک  حقوقی و یا

شده از سازمان اموال امالک ستاد 

ره(و سایرتامین ) اجرایی فرمان امام

 کنندگان

 

* اخذ استعالمات ثبتی و استفاده از مشاوره  

 حقوقی پیش از خرید

* انتقال تعهدات ناشی از مشکالت ذکر شده 

 به فروشندگان در مبایعه نامه ها

*در مبایعه نامه های خرید امالک از سازمان  

وال و امالک پیش بینی گردیده  که در ام

صورت عدم رفع تصرف , وجود مشکالت 

حقوقی  امالک خریداری شده  به آن سازمان 

 عودت داده می شود.

*اخذ استعالمات ثبتی و 

استفاده از مشاوره حقوقی 

 پیش از خرید

2 

های رکود در بازار مسکن و  وجود دوره

های آتی شرکت عدم تحقق برنامه

قیمت مسکن ,  تاثیرات حاصل ازبدلیل 

ارز و   نوسانات نرخ تورم, نرخ بهره , نرخ

 مصالح قیمت

 * بازاریابی مستمر 

 *تسهیل شرایط فروش

* حضور در پروژه های با موقعیت مناسب 

 جغرافیایی

 * بررسی امکان فروش تهاتری امالک

* متنوع سازی سبد محصوالت شرکت و 

ر دچار حضور در مناطقی از کشور که کمت

 رکود می گردد .

های مرتبط با * حضور شرکت در سایر فعالیت

صنعت ساختمان از جمله اجاره ملک, مشاوره, 

کارگزاری و ... به منظور تامین منابع کوتاه 

 مدت و سرمایه در گردش در دوره های رکود

* تعریف اکثریت پروژه های شرکت بصورت 

 مشارکتی) بدون تعدیل( و انتقال ریسک های

 مزبور به شرکای سازنده

 *مطالعات اقتصادی بازار مسکن

*انجام بازاریابی منظم جهت بهبود بخشیدن 

 به پروژه ها

 *تغییر شرایط فروش براساس شرایط بازار

* فروش انواع پروژه های مسکونی, اداری  و 

 تجاری متناسب با شرایط بازار مسکن

 * حضور در  شهرها و استان های دیگر 

سازی محصوالت شرکت)از نظر *  متنوع 

کیفیت ساخت,متراژ و کاربری( جهت عرضه 

 به بازار

* متنوع سازی شرایط فروش در پروژه های با 

 مبالغ باال ) بخشی تهاتری, نقدی و اقساطی(

*تعریف اکثریت پروژه های شرکت بصورت  

مشارکتی  ) بدون تعدیل( و انتقال ریسک 

 های مزبور به شرکای سازنده.

گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار *رصد 

ایران در خصوص تحوالت بازار مسکن ,نرخ 

بهره و سایر مولفه های اقتصادی مرتبط با 

 بخش مسکن

*بهره گیری از تجزیه و 

تحلیل کارشناسان این 

 حوزه 

*استفاده از نظر کارشناس 

خبره و انجام مطالعات 

جامع جهت پیش بینی 

 آینده بازار مسکن
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 برنامه هاي آتی اقدامات انجام شده روشهاي پوشش ریسک شرح ریسک ردیف

3 
اجرای پروژه ها و عدم تحویل تاخیر در 

 به موقع به خریداران

* 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

نامه قبلی ارزیابی شرکا و *اصالح شیوه 

تعیین  پارامتر های سخت گیرانه تر در 

 انتخاب شریک

*لحاظ نمودن معیار انجام کار های مشابه 

 همسو با پروژه

 * بازدید از پروژه های معرفی شده 

*لحاظ نمودن جرایم سنگین درصورت بروز  

 تاخیرات در انجام تعهدات شریک .  

ایی از شرکای *تهیه بانک اطالعات فنی و اجر

 خوشنام و بد سابقه

 

4 
کاهش چشمگیر روند معرفی امالک 

مستعد از سوی سازمان اموال و امالک 

 ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

 * پیش بینی  تامین امالک غیر ستادی 

*پیش بینی نقدینگی الزم برای خرید امالک 

 غیر ستادی

 *تهاتر امالک با امالک مستعد غیر ستادی

 ستراتژی های شرکت*تغییر ا

*در راستای پوشش بخشی از ریسکها ی 

تامین امالک مکاتباتی با سازمان اموال و 

امالک ستاد اجرایی فرمان امام)ره( انجام 

 گردیده است.

*تدوین دستورالعمل 

 توسط هلدینگ

5 

ریسک عدم ایفای تعهدات طرفهای 

قرارداد که منجر به زیان مالی برای 

ورشکستگی و شرکت شود  مانند  

ناتوانی مالی  شرکاء در تامین 

 های پروژههزینه

*  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 

*خرید قدرسهم شریک در صورت عدم توانایی 

 ک جدیدساخت یا جایگزینی شری

 *پیش بینی مخاطرات در قرارداد ها

 

*تمامی روش های پوشش ریسک  اجرا 

 میشوند
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 برنامه هاي آتی اقدامات انجام شده روشهاي پوشش ریسک شرح ریسک ردیف

6 
ریسک عدم ایفای تعهدات خریداران در 

 انجام تعهدات

* عدم انتقال سند مالکیت تا زمان تسویه 

 کامل قراردادهای فروش

*پیش بینی تمهیدات الزم در جهت جبران 

ایفای تعهدات ضرر و زیان مالی ناشی از عدم 

 خریداران مسکن در قرارداد

*تمامی روش های پوشش ریسک  اجرا 

 میشوند
 

7 
قوانین و مقررات بانکی  بسته و غیر 

انعطاف پذیر در ارائه تسهیالت بانکی به 

 خریداران مسکن

 * تسهیل شرایط اقساطی فروش

*انعقاد قرارداد های اعتباری بلند مدت با 

 تعهدات به خریدارانبانکها و انتقال منافع و 
 *تسهیل شرایط اقساطی فروش

*انعقاد قرارداد های 

اعتباری بلند مدت با بانکها 

و انتقال منافع و تعهدات به 

 خریداران

8 
میلیون واحد مسکن  4ریسک ساخت 

و افزایش قیمت ها در    توسط دولت

 مصالح در کشور نتیجه کمبود مواد و

خرید مصالح *ورود به بورس کاال و پیش بینی 

 در پروژه های پیمانکاری

*پیش خرید مواد مصالح بصورت تهاتری با 

 امالک موجود

 

*ورود به بورس کاال و 

پیش بینی خرید مصالح در 

 پروژه های پیمانکاری

*پیش خرید مواد مصالح 

بصورت تهاتری با امالک 

 موجود

 ریسک شیوع ویروس کرونا 9

ی * نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشت

توسط شرکای سازنده در کارگاههای 

 ساختمانی

 *الزام به واکسیناسیون کلیه کارکنان

* نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی 

توسط شرکای سازنده در کارگاههای 

 ساختمانی

 *الزام به واکسیناسیون کلیه کارکنان

* نظارت بر اجرای پروتکل 

های بهداشتی توسط 

شرکای سازنده در 

 اختمانیکارگاههای س

*الزام به واکسیناسیون 

 کلیه کارکنان
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 ( وضعیت گزارش حسابرسی مستقل 4_13

 نوع گزارش تاریخ اخذ گزارش سال

 مقبول 30/01/1397 1396

 مقبول 26/21/1397 1397

 مقبول 01/02/1399 1398

 مقبول 26/12/1399 1399

 ( گزارش حسابرسی داخلی 5_13

 تعداد موارد رفع شده طی سال هاي گزارش حسابرسی داخلیتعداد یافته شرکت

 11 20 بهساز کاشانه تهران

 هاي تخصصی( عملکرد کمیته 14
 هاي شرکت( اعضاي کمیته 1_14

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

مدرک 

 تحصیلی

سمت در 

 شرکت

کمیته 

 انتصابات

کمیته 

 حسابرسی

کمیته 

 ریسک

کمیته 

جبران 

 خدمات

کمیته 

مبارزه با 

 پولشویی

 بیوک عباس زاده 1
دکترای 

 نظامی
 

رئیس 

 کمیته
  

رئیس 

 کمیته
 

2 
امیرمسعود 

 قربانی نیا

دکترای 

 عمران
مدیر عامل و نایب 

 رییس هیات مدیره
عضو 

 کمیته
  

عضو 

 کمیته
 

3 
اصغر علی 

 خورشیدی پاجی

کارشناس 

ارشد 

 حسابداری

معاونت 

مالی و 

 اداری

  
عضو 

 کمیته

عضو 

 کمیته
 

4 
محمدحسین 

 برخورداری
   دکترای

رئیس 

 کمیته

رئیس 

 کمیته

عضو 

 کمیته
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

مدرک 

 تحصیلی

سمت در 

 شرکت

کمیته 

 انتصابات

کمیته 

 حسابرسی

کمیته 

 ریسک

کمیته 

جبران 

 خدمات

کمیته 

مبارزه با 

 پولشویی

5 
اکبر سعیددولت 

 آباد

کارشنلس 

 ارشد حقوق
 

عضو 

 کمیته
  

عضو 

 کمیته
 

    عضو کمیته    کاظم محمدی 6

    عضو کمیته    ولی اله ولی نیا 7

 محمدسرحدی 8

کارشناس 

ارشد 

 حسابداری

مدیر 

حسابرسی 

 داخلی

 دبیر کمیته 
دبیر 

 کمیته
 رئیس کمیته 

 احسان درخشان 9

کارشناس 

علوم 

 اقتصادی

معاونت 

 فروش
  

عضو 

 کمیته
  

 بابک دارایی 10
کارشناس 

 ارشد عمران

معاونت 

 برنامه ریزی
  

عضو 

 کمیته
  

11 
سیاوش پیرزاده 

 طبری

کارشناس 

 عمرانارشد 
   معاونت فنی

عضو 

 کمیته
  

 احسان امیری 12

کارشناس 

ارشد برنامه 

 ریزی

مدیر منابع 

 انسانی
  دبیر کمیته   دبیر کمیته

13 
مسعود محمدی 

 نیک

کارشناس 

 ارشد مواد
   مدیر فروش

عضو 

 کمیته
 عضو کمیته 
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

مدرک 

 تحصیلی

سمت در 

 شرکت

کمیته 

 انتصابات

کمیته 

 حسابرسی

کمیته 

 ریسک

کمیته 

جبران 

 خدمات

کمیته 

مبارزه با 

 پولشویی

14 
حسین رجبی 

 اسالمی

کارشناس 

 ارشد عمران
 دبیر کمیته     مدیر استانها

15 
محمودرضا 

 محمدی

کارشناس 

 حسابداری

کارشناس 

 مالی
 عضو کمیته    

 ها( شرح وظایف کمیته 2_14

 ( کمیته انتصابات 1_2_14

 ها( شرح وظایف و مأموریت 1_1_2_14
 یتیریمد و یدیکل مشاغل یتصد جهت افراد یا حرفه تیصالح یبررس -1

  شرکت در یشرکت تیحاکم الزامات تیرعا جهت شرکت نقش یفایا به کمک -2

 یتیریمد و یدیکل یها سمت در افراد انتخاب در یا حرفه کردیرو اتخاذ -3

 انتصاب و جذب ندیفرآ در یستگیشا یمبنا بر تیریمد کردیرو کردن نهینهاد -4

 فوق یها بند در مندرج موارد طرفانه یب یبررس -5

 ( ارکان کمیته 2_1_2_14

 

کمیتهرئیس 

آقای بیوک عباس زاده

دبیر کمیته

آقای احسان امیری

عضو کمیته

ادآقای اکبر سعید دولت آب

عضو کمیته

اآقای امیرمسعود قربانی نی
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 ( نتایج اقدامات کمیته در سال مالی مورد گزارش 3_1_2_14
 برگزار  شرکت انتصابات تهیکم جلسه نینخست 29/04/1399 خیتار در ،یشرکت تیحاکم دستورالعمل 15 ماده یاجرا در -1

 .اند شده منصوب شرکت رهیمداتیه حکم و انتخاب با انتصابات تهیکم یاعضا. دیگرد

 در شده مقرر فیوظا یفایا یراستا در شرکت یروسا و رانیها،مد معاونت رییتغ زمان در شرکت انتصابات تهیکم لساتج -2

 است برگزارشده شرکت در انتصابات تهیکم جلسه 4 تعداد 1400 سال در. است شده برگزار انتصابات تهیکم منشور

 گزارش مورد سال یط در انتصاب و جذب ندیفرآ در یستگیشا یمبنا بر معاونتها و رانیمد انتخاب -3

 انتصابات تهیکم منشور در شده مشخص الزامات ریاس -4

 ( کمیته حسابرسی 2_2_14

 ها( شرح وظایف و مأموریت 1_2_2_14
 یداخل یهاکنترل و سکیر تیریمد ،یراهبر نظام یندهایفرآ یاثربخش -1

 شرکت یمال یهاگزارش بودن موقع به نسبت معقول اطمینان وکسب یمال یگزارشگر سالمت بر نظارت -2

 یداخل کنترل ساختار تیتقو و یداخل یحسابرس یاثربخش -3

  مستقل یحسابرس اتیعمل یاثربخش و استقالل یبررس -4

 .الزامات و مقررات ن،یقوان ، حسابداری استانداردهای تیرعا -5

 یمال یها گزارش بر آنها راتیتاث درک و ییشناسا و یمال یگزارشگر و یحسابدار تیاهم با لیمسا یبررس -6

 شده نییتع تکالیف و یقانون بازرس و حسابرسی گزارش در مندرج بندهای رفع یبرا شده انجام اقدامات پیگیری و بررسی -7

 ( ارکان کمیته. . . . و عمومی مجامع توسط

 ( ارکان کمیته 2_2_2_14

 
 ( نتایج اقدامات کمیته در سال مالی مورد گزارش 3_2_2_14

 ران،یا فرابورس و تهران بهادار اوراق بورس در شدهرفتهیپذ ناشران یبرا یداخل یها کنترل دستورالعمل 10 ماده یاجرا در -1

 رهیمداتیه حکم و انتخاب با یحسابرس تهیکم یاعضا. دیگرد برگزار  شرکت یحسابرس تهیکم جلسه نینخست 29/04/1399 خیتار در

 .اند شده منصوب شرکت

رئیس کمیته

آقای محمد حسین برخورداری

دبیر کمیته

آقای محمد سرحدی

عضو کمیته

آقای ولی اهلل ولی نیا

عضو کمیته

آقای کاظم محمدی
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 یحسابرس تهیکم منشور در شده مقرر فیوظا یفایا یراستا در و ماهانه صورت به حداقل شرکت یحسابرس تهیکم جلسات -2

 است برگزارشده شرکت در یحسابرس تهیکم جلسه 15 تعداد 1400 سال در. است شده برگزار

 و شرکت یحسابرس تهیکم یراهبر اعمال منظوربه یداخل یحسابرس واحد و یحسابرس تهیکم مشترک جلسات یبرگزار -3

 ازین مورد تعامالت انجام

 بر نظارت و یحسابرس یهاتهیکم جلسات در یحسابرس ریمد حضور قیطر از شرکت یحسابرس تهیکم مستمر نظارت -4

 یداخل حسابرسان و مستقل حسابرسان تیفعال بر نظارت زین و هاآن عملکرد یابیارز و یاثربخش

 و عملکرد جینتا ارائه و یحسابرس تهیکم سیرئ توسط رهیمداتیه به یحسابرس تهیکم یاصالح یشنهادهایپ طرح -5

 شرکت در رهیمداتیه به تهیکم جلساتصورت

 یمال یگزارشگر بر حاکم یداخل یهاکنترل مستمر شیپا به توجه با شرکت در مقبول اظهارنظر با یحسابرس گزارش اخذ -6

 .است شده محقق شرکت یمال یگزارشگر بر منظم نظارت و

 هایدگیرس دامنه نییتع قیطر از یداخل حسابرسان توسط یداخل یهاکنترل یدگیرس دامنه تیکفا از معقول نانیاطم کسب -7

 یحسابرس تهیکم در آن یریگیپ و آن بیتصو و

 وابسته اشخاص با معامالت با مرتبط الزامات تیرعا و طیشرا اطالعات، بر نظارت -8

 بهادار اوراق و بورس سازمان مصوب منشور در شده مشخص الزامات ریسا -9

 ( کمیته ریسک 3_2_14

 ها( شرح وظایف و مأموریت 1_3_2_14
 و اهداف با سکیر تیریمد قیتلف سک،یر خصوص در آزاد یگفتگوها یارتقا ، شرکت در سکیر تیریمد فرهنگ جیترو -1

 شرکت یها یاستراتژ

 سکیر یاشتها هیانیب بیتصو تینها در و شرکت سکیر تحمل و اشتها خصوص در ارشد تیریمد به ییها یورود ارائه -2

  شرکت تحمل و

  شرکت در سکیر تیوضع شیپا -3

  شرکت سکیر تیریمد رساختیز یابیارز و مرور -4

 .شوند یم تیریمد و یابیارز ،ییشناسا مستمر صورت به  شرکت یدیکل یها سکیر یتمام نکهیا از نانیاطم حصول -5

 واکنش یبرا گرفته صورت اقدامات و  شرکت یدیکل یها سکیر خصوص در  شرکت ارشد تیریمد با بحث و گفتگو -6

 آنها به نسبت

 و یمال اسناد در شده افشا یها سکیر خصوص در تیریمد اتیه و یحسابرس تهیکم به آنها ارائه و ها گزارش مطالعه -7

 شرکت اسناد ریسا
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 ( ارکان کمیته 2_3_2_14

 
 ( نتایج اقدامات کمیته در سال مالی مورد گزارش 3_3_2_14

 برگزار  شرکت سکیر تهیکم جلسه نینخست 29/04/1399 خیتار در ،یشرکت تیحاکم دستورالعمل 15 ماده یاجرا در -1

 .اند شده منصوب شرکت رهیمداتیه حکم و انتخاب با سکیر تهیکم یاعضا. دیگرد

 شرح به شده ییشناسا یسکهایر پوشش جهت الزم شنهاداتیپ ارائه و ییشناسا و شرکت در سکیر تیوضع مستمر شیپا -2

 تیریمد یریتفس گزارش در شده ارائه یسکهایر خالصه جدول

 1 بند در آمده بدست جینتا ی راستا در یجار یمال سال در جلسه 12 یبرگزار -3

 شده ییشناسا یسکهایر یمال آثار یبررس جهت یحسابرس تهیکم به شده برگزار جلسات جینتا ارسال -4

 یاقتصاد و یاتیعمل ماتیتصم در استفاده جهت رهیمد اتیه  به شده برگزار جلسات جینتا ارسال -5

 جبران خدمات( کمیته  4_2_14

 ها( شرح وظایف و مأموریت 1_4_2_14
 شرکت رعاملیمد ینیجانش و پاداش پرداخت یزیربرنامه با ارتباط در رهیمداتیه یهاتیمسئول هیکل یفایا -1

 االجراالزم مقررات و نیقوان طبق ساالنه گزارش در درج یبرا رعاملیمد و رهیمداتیه پاداش مورد در ساالنه گزارش ارائه -2

 ایمزا یهاطرح هیکل بر نظارت اعمال -3

 یابیدست در رانیمد عملکرد یابیارز ران،یمد خدمات جبران با ارتباط در شرکت بلندمدت و کوتاه اهداف بیتصو و یبررس -4

 یابیارز نیا براساس رانیمد پاداش و ایمزا و حقوق سطح نییتع و بلندمدت و کوتاه اهداف نیا به

 کارکنان و ییاجرا رانیمد رعامل،یمد یبرا سهام بر یمبتن یهاطرح و یپاداش یهاطرح بیتصو -5

رئیس کمیته

آقای محمد حسین برخورداری

دبیر کمیته

آقای محمد 
سرحدی

عضو کمیته

آقای احسان 
درخشان

عضو کمیته

ر آقای علی اصغ
خورشیدی

عضو کمیته

محمد مهدی 
مهری

عضو کمیته

بابک دارائی

عضو کمیته

مسعود محمدی 
نیک
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 ( ارکان کمیته 2_4_2_14

 
 ( نتایج اقدامات کمیته در سال مالی مورد گزارش 3_4_2_14

  شرکت  خدمات جبران تهیکم جلسه نینخست 29/04/1399 خیتار در ،یشرکت تیحاکم دستورالعمل 15 ماده یاجرا در -1

 .اند شده منصوب شرکت رهیمداتیه حکم و انتخاب با خدمات جبران تهیکم یاعضا. دیگرد برگزار

 ایمزا و حقوق ساالنه راتییتغ و پرسنل ریسا و رانیمد الزحمه حق نییتع زمان در شرکت خدمات جبران تهیکم جلسات -2

. است شده برگزار خدمات جبران تهیکم منشور در شده مقرر فیوظا یفایا یراستا در ، کار وزارت یسو از یاعالم یمبان براساس

 است برگزارشده شرکت در خدمات جبران تهیکم جلسه2 تعداد 1400 سال در

 ( کمیته مبارزه با پولشویی 5_2_14

 ها( شرح وظایف و مأموریت 1_5_2_14
  ییپولشو با مبارزه یها ندیفرآ کنترل و نظارت جهت الزم کار و ساز یطراح -1

  شرکت در مربوطه یدستورالعملها و نیقوان یاجرا زانیم یزیمم و یابیارز -2

 مرکز یسو از شده صادر ییاجرا یها دستورالعمل و نیقوان یاجرا خصوص در الزم یها هیرو و ها دستورالعمل صدور -3

 شرکت مختلف یقسمتها به ییپولشو با مبارزه

 شرکت در ییپولشو یاحتمال یمجار شناخت و یبررس -4

 اصالح جهت رهیمد اتیه به(  ضعف نقاط) بهبود قابل نقاط اعالم -5

 و مقررات و نیقوان ییاجرا یها روش خصوص در شرکت مختلف یقسمتها به کارشناسانه و نامحدود مشاوره ارائه -6

 مربوطه یها دستورالعمل

 شرکت در ییپولشو با مبارزه قانون یآموزش یها دوره یبرگزار -7

 رجوع ارباب به خدمات ارائه هنگام در محسوس نا یبازرس -8

رئیس کمیته

آقای بیوک عباس زاده

دبیر کمیته

آقای احسان 
امیری

عضو کمیته

د آقای اکبر سعی
دولت آباد

عضو کمیته

آقای محمد 
حسین 

برخورداری

عضو کمیته

علی اصغر 
خورشیدی

عضو کمیته

امیرمسعود 
قربانی نیا
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 ( ارکان کمیته 2_5_2_14

 
 ( نتایج اقدامات کمیته در سال مالی مورد گزارش 3_5_2_14

 ییپولشو با مبارزه تهیکم جلسه نینخست 1400 ماه مهر در ، ییپولشو با مبارزه قانون ییاجرا دستورالعمل مناسب  یاجرا در -1

 .اند شده منصوب شرکت رهیمداتیه حکم و انتخاب با ییپولشو با مبارزه تهیکم یاعضا. دیگرد برگزار  شرکت

 میتهک اهداف تحقق ی راستا در یجار یمال سال در جلسه 3 یرگزارب -2

 شرکت قسمت هر تیفعال با منطبق ییپولشو با مبارزه قانون ییاجرا یها هیرو هیته -3

 شرکت در مربوطه یدستورالعملها و نیقوان یاجرا اثبات جهت ها یدگیرس یساز مستند و یزیمم و یابیارز -4

 شرکت قسمت هر تیفعال با منطبق ییپولشو با مبارزه قانون ییاجرا یها هیرو یاجرا جهت یکنترل یها ستیل چک هیته -5

 ییپولشو با مبارزه مسئول شخص گاهیجا خصوص در یسازمان چارت اصالح -6

 دکتر حضور با ساعت4 مدت به شرکت پرسنل هیکل یبرا ییپولشو با مبارزه قانون با ییآشنا یآموزش دوره یبرگزار -7

 ییغالمرضا

ییپولشو با مبارزه مسئول توسط شده کنترل مستندات به یا دوره یدگیرس -8

رئیس کمیته

آقای محمد سرحدی

دبیر کمیته

آقای حسین رجبی اسالمی

عضو کمیته

آقای مسعود محمدی نیک

عضو کمیته

آقای محمود رضا محمدی
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 هاي مجمع( اقدامات انجام شده در راستاي تکالیف و توصیه 15

 تکالیف 11بند 

 توسعه سپهر تهران در پروژه ونک* تعیین و تکلیف ما به ازاي انتقال قدرالسهم شرکت 

 نامه اخذ شده از شرکت توسعه و عمران رویال رونسانس* تعیین و تکلیف ضمانت

 هاي الزم در خصوص اخذ پروانه ساختمانی پروژه ونک و نتایج اقدامات انجام شده بصورت مستمر در جلسات بررسی عملکرد* پیگیري

 ریافتی سررسید شده از شرکت وطن سازه حداکثر تا پایان اردیبهشت سال جاريهاي حقوقی الزم در خصوص اسناد د* پیگیري

 اقدامات انجام شده

باشد. مراحل تسویه حساب نهایی با شهرداری و های خریدار در جریان پیگیری و اقدام میدر خصوص فروش ملک مزبور نیز مذاکرات با طرف

 1/02نامه وجود ندارد و همچنین وکالت بالعزل بابت ها و مشکالت مربوطه امکان تمدید ضمانتباشد. بدلیل تحریماخذ پروانه در جریان می

 ژه ونک از شرکت سپهر اخذ گردید دانگ پرو

 تعدیل شده نتیجه اقدامات انجام شده

 * پیگیری حقوقی در خصوص حل و فصل دعاوی پروژه گلسار و گزارش نتایج اقدامات انجام شده در جلسات بررسی عملکرد تکالیف 12بند 

 اقدامات انجام شده
میلیارد تومان  از حساب شرکت برداشت شد و  شرکت  در جریان اعتراض به  35حدود رای تجدید نظر دادگاه علیه شرکت صادر گردید و مبلغ 

 میلیارد تومان اضافه گردید ( 15رای می باشد و همچنین گزارش کارشناسی نیز صادر گردید و قیمت پروژه به روز شده )حدود 

 تعدیل شده نتیجه اقدامات انجام شده

 موضوع و امضای قرارداد فروش پروژه امین پور* تعیین و تکلیف  تکالیف 14بند 

 گزارش به هلدینگ ارسال گردید و مقرر گردید پس از بررسی نتیجه کار به شرکت اعالمئ گردد. اقدامات انجام شده

 اقدام شده نتیجه اقدامات انجام شده

 تکالیف 15-1بند 
امالک سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی و انتقال اسناد مالکیت امالک نامه واگذاری نظام 35های الزم در خصوص اجرای بند * پیگیری

 خریداری شده د رسنوات قبل و گزارش نتایج اقدامات انجام شده در جلسات بررسی عملکرد شرکت

 در جریان پیگیری و اقدام می باشد اقدامات انجام شده

 اقدام نشده نتیجه اقدامات انجام شده

 تکالیف 15-2بند 
های آرژانتین و امین پور و همچنین ارائه گزارش دالیل عدم اخذ مجوز از هیات مدیره گروه توسعه ساختمان تدبیر در خصوص واگذاری پروژه *

 الذکرعدم تهیه صورتجلسه کمیسیون فروش در ارتباط با موارد فوق
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 و در هیات مدیره هلدینگ مطرح گردید که در نهایت ، تایید و تنفیذ گردید مقرر گردید گزارش  به هلدینگ  جهت تصمیم گیری ارسال   اقدامات انجام شده

 اقدام شده نتیجه اقدامات انجام شده

 * رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بویژه دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات تکالیف 16بند 

 - اقدامات انجام شده

 اقدام شده اقدامات انجام شدهنتیجه 
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 سود صیتخص خصوص در رهیمد اتیه شنهادیپ ( 16
( سهم هر يبرا الیر 122 مبلغ) الیر اردیلیم 2،450 مبلغ سود، میتقس جهت رهیمد اتیه شنهادیپ( 1_16

 است
 سود پرداخت دوره و حاضر حال در ینگینقد تیوضع جمله از سود پرداخت توان و ینگینقد تیوضع به باتوجه رهیمد اتیه

 برنامه طبق آن موقع به پرداخت ثیح از گذشته یسالها در سود پرداخت تیوضع سود، پرداخت جهت نقد وجوه نیتام منابع ،

 و نیقوان به توجهبا و یقانون مهلت ظرف آن پرداخت ثیح از گذشته یهاسال در سود پرداخت تیوضع ره،یمد ئتیه یبند زمان

 محل از سهام سود پرداخت جهت الزم یمال منابعو  است نموده ارائه را شنهادیپ نیا شرکت، یآت یها برنامه و موجود مقررات

 .شد خواهد نیتام شرکت یها پروژه فروش شامل یاتیعمل یتهایفعال

 شده انجام يتهایفعال ریسا(  17
 تیریمد نینو فنون يریبکارگ(  1_17

 یزیر برنامه شرفتیپ یتعال یمل زهیجا در شرکت و کپارچهی تیریمد ستمیس استقرار ت،یریمد نینو فنون یریگ بکار جهت

 .است شده

 یابیدست زانیم و شرکت بر حاکم يهاتیمحدود و یکل مشکالت ها،تیمز ها،تیموفق(  18

 (SWOT)شده نیتدو يها ياستراتژ به

 های کلیدیفرصت های کلیدیقوت

S1 های بیرونیجذب مشارکت O1 
امکان تامین امالک و مستغالت و پرداخت عوارض  به صورت 

  مدت دار

S2 
های مرتبط در ارتباط مناسب با نهادها و سازمان

 صنعت
O2 

های داخلی قابلیت تهیه عمده مواد و مصالح مورد نیاز از ظرفیت

 کشور

S3 وضعیت مناسب گزارش حسابرسی O3 افزایش تعداد خانوار  

S4 های بازار سرمایهامکان استفاده از قابلیت O4 وجود شرکای توانمند  

S5 فرهنگ سازمانی O5 ایکارکنان حرفه 

        

 تهدیدهای کلیدی های کلیدیضعف

W1 فقدان شهرت و نام تجاری متناسب با حجم فعالیت T1 تعداد زیاد رقبا و چابکی آنها 

W2 سیستم بازاریابی و فروش محدود T2 
کاهش چشمگیر روند معرفی امالک مستعد توسط سازمان اموال 

 و امالک

W3 عدم تطابق کامل ساختار سازمانی با صنعت T3 اشباع بازار امالک تجاری و اداری 

W4 تأخیر در تحویل محصول نهایی T4 قوانین مالیاتی کشور در صنعت ساختمان 
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W5  نیروی انسانی کارآمدنگهداری T5 قابلیت نقد شوندگی پایین و دوره رکود احتمالی 

 

 

 هیات مدیره آتیهاي اهم برنامه ( 19
 فروش يهاوهیش به یبخشتنوع و محصوالت فروش يبازارها گسترش( 1_19

 به نسبت  ندهیآ ساله 5 دوره در دارد نظر در ریز شرح به ییکردهایرو و مدت بلند یهایاستراتژ گرفتن نظر در با شرکت

 .دینما اقدام بازارها گسترش

 استراتژي مرتبط اهداف مرتبط رویکرد

 مطالعه بازار

 افزایش سودآوری شرکت 

 افزایش کیفیت محصوالت -

 افزایش کیفیت سود شرکت -

ها از طریق توسعه توسعه حجم فعالیت -

 هاگذاریسرمایه

 افزایش سهم بازار شرکت -

 ذینفعانافزایش تعامل با  -

 جذب شرکای جدید

های های فعالیتارائه طرح و روش -

 جدید در بازار

 پژوهانه صنعت و بازاربررسی آینده -

ریزی های نوین برنامهاستفاده از روش -

سازی سرعت عملیاتی جهت بهینه

 شرکت

های بازاریابی مبتنی استفاده از روش -

 بر جمعیت جامعه هدف

 قابل فعالیتهای جدید ایجاد بستر -

ارائه مشاوره به شرکای موجود جهت  -

 هاگسترش فعالیت

 مطالعه اقتصادی

 افزایش سودآوری شرکت

 افزایش کیفیت محصوالت -

های حمایت از خالقیت کارکنان و نوآوری -

 سازمانی

ها از طریق توسعه توسعه حجم فعالیت -

 هاگذاریسرمایه

های های فعالیتارائه طرح و روش

 در بازارجدید 

 ایفای به موقع تعهدات شرکت -

ریزی های نوین برنامهاستفاده از روش -

سازی سرعت عملیاتی جهت بهینه

 شرکت

توانمندسازی کارکنان در زمینه  -

 نگرش فرآیندی به امور جاری شرکت

 

 مختلف طرق از فروش، یبرا شرکت. ردیپذیم انجام یمرکز دفتر در مستقر فروش تیریمد دفتر قیطر از فروش خدمات ارائه

 امالک نیمشاور یغاتیتبل توان از استفاده پروژه، محل در یغاتیتبل یآگه نصب امک،یپ ارسال ها،روزنامه در یآگه درج همچون
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 عدالت یبرقرار جهت دهیمزا روش از استفاده شرکت فروش روش نیمهمتر. کندیم اقدام خود تیسا وب در اعالم و پروژه منطقه

 کیهر یاثربخش زانیم از دکنندگانیبازد از ینظرسنج با همواره شرکت. است اقشار تمام یبرا شرکت محصوالت دیخر به یدسترس

 .کندیم حاصل نانیاطم ها،روش نیا از

 فروش بودجه تحقق از نانیاطم حصول جهت بازار تیوضع یبررس و فروش یبازخوردها لیتحل فروش، یزیربرنامه نیهمچن

 .شودیم انجام رعاملیمد میمستق نظارت با و مربوطه یها معاونت یهماهنگ با که است یاقدامات گرید از شرکت ساالنه

 دیجد خدمات و محصوالت ارائه و دیتول) 2_19

 خود خدمات و محصوالت سبد یاتیعمل یهاینوآور از استفاده با جامعه، یهاارزش و استانداردها اساس بر دارد یسع شرکت

 به نسبت هاساختمان یفن مشخصات در نوآورانه و یفن یهافیرد یبرخ قراردادن با دارد نظر در شرکت راستا نیا در. دهد ارتقا را

 توان یم موارد نیا جمله از. دینما کسب یمناسب نهیبه ارزش فروش هنگام در بنا مترمربع هر انتظار مورد ارزش و ساخت محدوده

 یهاستمیس ،یدیخورش گرم آب نیتأم یهاستمیس ،یدیخورش یانرژ نیتأم یهاستمیس ،یاضطرار ییروشنا ستمیس گرفتن نظر در به

 خدمات گرفتن نظر در از و  بوده دارا را دارانیخر عموم یبرا استفاده تیقابل که نمود اشاره آن امثال و( BMI) ساختمان تیریمد

 محصوالت از یکی. دینما یخوددار ییاجرا یهاپروژه در ساختمان انتظار مورد فروش ارزش با نامتناسب یتجمل و لوکس صرفاً

 نیا. است یصنعت یهاشهرک ساخت برد،یم سر به خود ییابتدا عمر دوره در و شده اضافه شرکت محصوالت سبد به که دیجد

 .است شده فیتعر شرکت در تیفعال دیجد نهیزم عنوان به و عمده انیمشتر ییشناسا هیپا بر محصول

 یمال نیتأم يهاوهیش ( 20
 شرکت، یمرکز دفتر جهت ساختمان لیتحص ندیفرا لیتکم و خود یاتیعمل یتهایفعال در لیتسه جهت دارد نظر در شرکت

 آنها دیسررس که یمطالبات وصول و ها پروژه فروش محل از نیهمچن و دینما اقدام بعد یمال دوره در یبانک التیتسه اخذ به نسبت

 .دهد انجام را خود ینگینقد نیتام از یا عمده بخش است، دهیفرارس

 تیظرف شیافزا ( 21
 مشارکت یقراردادها عقد کنار در یمانکاریپ یکارها بازار به ورود و مستعد یهانیزم دیخر با دارد نظر در یآت دوره در شرکت

 .دینما اقدام دیتول تیظرف شیافزا به نسبت

 تیفیک بهبود و محصوالت دیتول يهاروش در یاساس راتییتغ ( 22
 سطح در یعموم صورت به راتییتغ تیریمد ییاجرا روش لیذ نیمع روال کی صورت به نوظهور یهایتکنولوژ ییشناسا

 .شودیم انجام شرکت

 از استفاده با و واسطه با بخش نیا در لذا. دارد نظارت شرکا ساخت و دیتول یهایتکنولوژ بر یفن بخش در شرکت نیهمچن

 نسبت شرکت نهیزم نیا در. دینمایم کنترل را خود یهاپروژه در استفاده مورد یهایتکنولوژ ،یقرارداد یبندها و یفن مشخصات

 ییاجرا یقراردادها در یفن مشخصات رییتغ. است نموده اقدام ریز جدول براساس نینو یهاتکنولوژ از استفاده و ییشناسا ر،ییتغ به

 هدف با نینو یهایفناور از استفاده یبرا( مانکارانیپ و شرکا) مرتبط نفعانیذ ییهمسو» موجب یمانکاریپ ای مشارکت نوع از

 .شودیم «شده جادیا منافع یسازنهیشیب
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 فناوری نوین

 مصالح سنتی جنبه مؤثر

 مزایای فناوری نوین
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       سقف وافل
سقف تیرچه و 

 بلوک
 بهبود کیفیت طراحی معماری

        رنگ روغنی نانو
رنگ روغنی 

 معمولی
 قابل شستشو

کاشی دیواری ضد لک 

 با فناوری نانو
        

کاشی دیواری 

ایرانی  20*60

  1درجه

 ضد لک و آنتی باکتریال

سرامیک ضد لک با 

 فناوری نانو
        

سرامیک 

ایرانی  30*30

 1درجه

 باکتریالضد لک و آنتی 

 کاهش تلفات در برابر زلزله -        تقویت سازه اتاق ایمن

پشم سنگ و یا سایر 

 عایق های صوتی
       - 

عایق بندی و کاهش آلودگی 

 صوتی

سیستم تأمین برق 

 خورشیدی
      - 

صرفه جویی در مصرف انرژی 

 برق

شیرآالت با پوشش نانو 

 و ضد لک
        

شیرآالت 

 معمولی
 ضد لک و آنتی باکتریال

اجرای لوله کشی 

تاسیسات الکتریکی و 

 مکانیکی از سقف
       - 

عدم آسیب رسانی به طبقات 

زیرین در زمان نشت و یا 

 شکستگی

استفاده از مالت سبز 

 در  اجرای تیغه چینی
     

مالت ماسه و 

 سیمان

 -افزایش قدرت چسبندگی

سازگار با  -کاهش بار مرده 

 -کاهش هزینه -محیط زیست

مقاومت در برابر سیکل های 

 تغییر حرارتی
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 هانهیهز در ییجوصرفه ( 23
 یداخل محصوالت از یحداکثر استفاده است، نموده یاری مختلف یهابخش در را شرکت که ییهایاستراتژ نیمهمتر از یکی

 مجدد عیتوز و ندهایفرآ ینیبازآفر با شرکت نیهمچن. است مؤثر زین ییاجرا یهانهیهز کاهش در موضوع نیا. است تیفیک با

 .کندیم حرکت یجار یهانهیهز کاهش جهت در مشاغل شرح یبازنگر و هاتیمسئول

 نینو تیریمد فنون يریکارگ به و هاروش بهبود ( 24
 نیا در. است نموده یتیریمد یهاستمیس توسعه به اقدام یجار سال در ،یستمیس نگرش با خود امور تیریمد جهت شرکت

 و ISO45001:2018 یاستانداردها به مربوط مستندات ،ISO9001:2015 استاندارد یسازیجار بر عالوه راستا

ISO14001:2015 یقراردادها ها،یاستراتژ و اهداف تحقق جهت در و راستا نیا در. است نموده یساز یجار را آنها و نیتدو را 

 .است دهیگرد منعقد تیریمد خدمات و HSE یاستانداردها نهیزم در مشاوره

 عمل کیستماتیس صورت به خود انهیسال و ساله 5 برنامه و هایاستراتژ میتنظ کارکنان، عملکرد یابیارز چون یمباحث در شرکت

 .دینما یم استفاده ستمیس همکاران یمال کپارچهی یهاستمیس از یمال تیریمد نهیزم در و نموده

 به یابیدست و هابرنامه یاجرا  و شوندیم نییتع آن یندهایفرآ ریز و ندیفرآ هر یسازمان انیمتول شرکت، یندهایفرآ مدل در

 .دارد نظارت هاستمیس توسعه و جادیا بر همواره سازمان تیریمد نیهمچن. ردیگیم صورت رانیمد یتمام مشارکت با اهداف،

 :است دهیگرد یآور جمع لید جدول شرح به شرکت در مستقر یهاستمیس

 استراتژی مرتبط اهداف مرتبط شرح هدف و منطق بکارگیری سیستم مدیریتی
روش جاری 

 سازی

ISO9001:2015 
کنترل و نظارت بر کیفیت 

 عملکرد شرکت

 افزایش سودآوری

وری ارتقای بهره -

 نیروی انسانی

افزایش کیفیت  -

 محصوالت

های نوین استفاده از روش -

سازی بهینهریزی جهت برنامه

 سرعت عملیات شرکت

استقرار سیستم 

 مدیریت کیفیت

بر مبنای  -

سیستم کاغذی و 

 بایگانی دیجیتالی

ISO45001:2018 

کنترل و نظارت بر عملکرد 

ها در کارکنان و سایر سیستم

 جهت رعایت اصول ایمنی

 افزایش سودآوری

وری ارتقای بهره -

 نیروی انسانی

های نوین روشاستفاده از  -

سازی ریزی جهت بهینهبرنامه

 سرعت عملیات شرکت

استقرار سیستم 
HSE 

بر مبنای  -

سیستم کاغذی و 

 بایگانی دیجیتالی

ISO14001:2015 

کمترل و نظارت بر عملکرد 

کارکنان و شرکت در راستای 

 حفاظت از محیط زیست

انجام مسئولیت  -

 اجتماعی

های جدید در ارائه طرح و روش 

 بازار

بررسی آینده پژوهانه صنعت و  -

 بازار

استقرار سیستم 

 مدیریت پایدار

بر مبنای  -

سیستم و بایگانی 

 دیجیتالی

 افزایش سودآوری -
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 استراتژی مرتبط اهداف مرتبط شرح هدف و منطق بکارگیری سیستم مدیریتی
روش جاری 

 سازی

نظام نظرسنجی 

 کارکنان

شناسایی نیازهای کارکنان و 

ریزی در جهت کسب برنامه

 رضایت حداکثری سرمایه انسانی

چابک سازی فرآیندها بر اساس  -

 توانایی کارکنان

نظر سنجی و  -

ارئه نتایج به 

 صورت کاغذی

نظام نظرسنجی 

جامعه و مشتریان و 

 ذینفعان

شناسایی نیازهای ذینفعان و 

ریزی در جهت کسب برنامه

 رضایت حداکثری آنها

 افزایش سودآوری

کیفیت افزایش  -

 محصوالت

افزایش تعامل با  -

 ذینفعان

های بازاریابی استفاد از روش -

 مبتنی بر جمعیت جامعه هدف

نظر سنج به 

 صورت دیجیتالی

ارائه نتایج به  -

 صورت کاغذی

برگزاری جلسه 

 هاراهبری پروژه

ایجاد هماهنگی سیستمی بین 

معاونین و استمزاج مدیرعامل در 

جاری و کنترل عملکرد امور 

 واحدها

 افزایش سودآوری

افزایش کیفیت  -

 محصوالت

وری ارتقای بهره -

 نیروی انسانی

 ایفای به موقع تعهدات شرکت

چابک سازی فرآیندها بر اساس  -

 توانایی کارکنان

برگزاری هفتگی 

 جلسات

تنظیم صورت  -

 جلسات کاغذی

ابالغ به صورت  -

 الکترونیکی

سامانه اتوماسیون 

 پرگار

برقراری سریعترین روش ارتباط 

بین کارکنان و افزایش چابکی 

سیستم عملکردی شرکت و 

 رعایت اصول مدیریت مصرف

افزایش شفافیت 

 های شرکتفعالیت

وری ارتقای بهره -

 نیروی انسانی

های نوین استفاده از روش -

سازی ریزی جهت بهینهبرنامه

 شرکتسرعت عملیات 

سیستم  -

اتوماسیون 

دیجیتالی مستقر 

 در شرکت

تنظیم گزارشات 

حسابرسی در 

 های مختلفدوره

حصول اطمینان ذینفعان از 

رعایت قوانین و شفافیت فعالیت 

 شرکت

افزایش شفافیت  -

 های شرکتفعالیت

ای حسابرسی و برگزاری دوره -

به تهیه گزارشات حسابرسی 

صورت سه ماهه و ارائه به بورس و 

 ذینفعان

تنظیم گزارشات 

 کاغذی حسابرسی

های ارائه نسخه -

دیجیتالی 

ها به گزارش

 ذینفعان

 نظام مدیریت ریسک

ها و بررسی و کنترل شرایط پروژه

عملیات در جهت پرهیز از 

مخاطرات و استفاده حداکثری از 

 های موجودموقعیت

 افزایش سودآوری

افزایش کیفیت سود  -

 شرکت

 افزایش شفافیت -

 بررسی آینده پژوهانه صنعت و بازار

های نوین استفاده از روش -

سازی ریزی جهت بهینهبرنامه

 سرعت عملیات شرکت

برگزاری جلسات 

 مربوطه

تهیه  -

صورتجلسات 
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 استراتژی مرتبط اهداف مرتبط شرح هدف و منطق بکارگیری سیستم مدیریتی
روش جاری 

 سازی

 های شرکتفعالیت

افزایش کیفیت  -

 محصوالت

وری ارتقای بهره -

 نیروی انسانی

مدیریت ریسک به 

 صورت کاغذی

ابالغ دیجیتالی  -

 به ذینفعان

حضور در ارزیابی 
EFQM 

بررسی و کنترل روش عملکرد 

شرکت در مقایسه با استاندارد و 

مقایسه نتایج با رقبا و پرچمداران 

 صنعت

 افزایش سودآوری

وری ارتقای بهره -

 انسانینیروی 

افزایش تعامل با  -

 ذینفعان

های نوین استفاده از روش

سازی ریزی جهت بهینهبرنامه

 سرعت عملیات شرکت

چابک سازی فرآیندها بر اساس  -

 توانایی کارکنان

تهیه اظهارنامه 

تعالی سازمانی به 

 صورت کاغذی

برگزاری جلسات  -

 آموزشی و ارزیابی

یکپارچه  هایسیستم

 مدیریت مالی

 مدیریت مالی

مستندسازی و نگهداری از  -

 مستندات

 تهیه گزارشات یکپارچه -

افزایش شفافیت 

 های شرکتفعالیت

وری ارتقای بهره -

 نیروی انسانی

چابک سازی فرآیندها بر اساس  -

 توانایی کارکنان

ای سیستم رایانه

ثبت و نگهداری 

 اسناد

بایگانی کاغذی  -

 مستندات

 

 یرقابت طیشرا کسب ( 25
 شرکا انتخاب هنگام در نیهمچن. است نموده کپارچهی تیریمد یهاستمیس از استفاده و استقرار به اقدام راستا نیا در شرکت

 نیا. دینمایم حاصل نانیاطم یور بهره شیافزا و ساخت در تیفیک تیرعا از زین شرکا نیبهتر انتخاب و قیدق یبررس قیطر از

 شرکت با مشارکت انیمتقاض یمال و یفن یازهایامت موجود یهادستورالعمل مطابق و شده میتقس یفن و یمال بخش دو به هایبررس

 .گردد یم نییتع

 به نسبت گسترده، صورت به دیجد یهایتکنولوژ از استفاده شیافزا با دارد نظر در شرکت شده تمام متیق کاهش نهیزم در

 .دینما اقدام خود محصوالت شده تمام متیق کاهش

 یانسان منابع توسعه ( 26
 م،یتکر جهت در همواره و نموده نیتدو را شیخو ساله 5 مشخص اهداف و ها یاستراتژ ،یانسان منابع توسعه نهیزم در شرکت

 یسازمان یاستراتژ نیتدو تیاولو در را یانسان منابع یهابرنامه و ها یاستراتژ توسعه و جادیا ،یانسان یروین شرفتیپ و توسعه حفظ،

 نیتدو جهت اول، ساله 5 برنامه در شده نییتع یهایاستراتژ یاثربخش نییتع و شیپا ،یبررس از پس شرکت. است داده قرار خود

 زهیجا یابیارز روال در حضور نیهمچن. است داده شیافزا را یانسان منابع با مرتبط یهایاستراتژ و اهداف تعداد دوم ساله 5 برنامه
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. است نموده یانیشا کمک هایاستراتژ و اهداف نیا نیتدو در نهیزم نیا در برتر یهاشرکت یهاازتجربه استفاده و یسازمان یتعال

 .است شده داده شینما ریز جدول در شرکت یانسان منابع با مرتبط یهایاستراتژ و اهداف

 

 برنامه عملیاتی استراتژی اهداف

وری بهرهارتقای 

 نیروی انسانی

 آموزش کارکنان

سازی ساختار و شرایط تقویت روحیه سازمانی و جذاب -

 کاری

 استقرار فرهنگ کار تیمی -

برگزاری برنامه آموزش بر مبنای روش اجرایی 

 آموزش

های تفریحی بعد از کاهش اضافه نمودن برنامه -

 گیر کروناخیز بیماری همه

حمایت از 

خالقیت کارکنان 

و نوآوری 

 سازمانی

 ای کارکناناستفاده حداکثر از توان فنی و حرفه

 پروریایجاد کارراهه شغلی و مدیریت جانشین -

 برگزاری ارزیابی عملکرد کارکنان

 های رهبریبرنامه بهبود و ارتقای شایستگی -

 

 يتجار يهاتیمحدود و هامیتحر به توجه با شرکت یآت يهابرنامه(  27
 با. دارد فراوان دیتأک یمقاومت اقتصاد اصول تیرعا و یداخل یهاشرکت با ییافزاهم ،یداخل محصوالت از استفاده بر شرکت

 مراحل تمام در شرکت ،یمانکاریپ و مشارکت یقراردادها متن و مفاد مطابق و یداخل محصوالت از یحداکثر مصرف به توجه

 اریبس یریگسخت با شرکت راستا نیا در نیهمچن. دارد ها پروژه ساخت و مصالح تیفیک بر یاجانبه همه و مستقل نظارت ساخت

 انتظار مورد تیفیک با یداخل مشابه چگونهیه که دینمایم صادر یطیشرا در فقط را یخارج محصوالت از استفاده مجوز ندرت به و

 باشد نداشته وجود شرکت

 هاي شرکتلیست زمین و ساختمان ( 28
ه شده و در ذیل سرفصل ژبه پروبه ماهیت فعالیت شرکت کلیه زمین ها و ساختمان های تحت تملک شرکت تبدیل توجه با

دارایی  عبارت دیگر شرکت فاقد هرگونه زمین و ساختمان تحت عنوانبه  ،ت های مالی طبقه بندی گردیده اندموجودی ها در صور

 ثابت است.
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