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  مقدمه

های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب افشای  اطالعات شرکتالعمل اجرایي اجرای مفاد ماده دستور در

 06/08/1397و  14/09/1396، 28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388ورخ ـه مـالحیـو اص 03/05/1386ورخ ـم

و  6، 3در مقاطع  ناشر پذیرفته در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت ،مدیره سازمان بورس و اوراق بهادارهیئت

 ماهه و ساالنه مي باشد.   9

های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالي و یادداشت

 باشد.تباط ميرنگری است که با رویدادهای آتي شرکت در اجمالت آینده

 معرفی شرکت

در  یگذار هیکشور با هدف سرما یهانگیهلد نیرـاز بزرگت يکیو  يبه عنوان نهاد مال خودرورانیا یگذارهیشرکت گسترش سرما

 يگروه صنعت ياز اعتبار جهان یریگخودرو و با بهرهرانیا يگروه صنعت نیتأم رهیدر خدمت زنج يو پول یتجار ،یدیتول یهاشرکت

خودرو اقدام به صنعت یازـسمجموعه و قطعه یدیتول یهارکتـش يدر برخ تیریو اعمال مد یگذارهیخودرو، ضمن سرمارانیا

خود نسبت به کاهش  یگذارهیسرما یبه  پرتفو ينموده است که ضمن تنوع بخش مهیو ب یبانکدار نگ،یزیدر صنعت ل یگذارهیسرما

اختصاص داده  هیخود را به بازار پول و سرما یاحرفه تیلاز فعا ياقدام نموده و عالوه بر آن بخش يتک بخش یگذارهیسرما سکیر

 است. 

و با نام قطعه سازان دانش افزاء  136946، با شماره 16/10/1376 خی( در تارعاميسهامخودرو )رانیا یگذارهیشرکت گسترش سرما

 است. دهیرستهران به ثبت  یرتجاریسسات غؤها و مخاص( در اداره ثبت شرکت ي)سهام

خاص( و  يخودرو )سهامرانیا عیبه گسترش صنا بی، نام شرکت به ترت30/2/1383و  25/5/1377العاده مورخ استناد مجامع فوق به

 است. افتهی رییخاص( تغيخـودرو )سهامرانیا یگذار هیگسترش سرما

شده است. نام  لیتبد« عاميسهام»به « خاصيسهام»، نوع شرکت از  07/10/1384العاده مورخ فوق يمصوبه مجمع عموم يط

 لیوسا یساخت قطعات و ملحقات برا»شده در گروه  رفتهیشرکت پذ نیو سوم يبه عنوان چهارصد و س 05/7/1385 خیشرکت از تار

بورس اوراق  يفرع یتابلو یها ، در فهرست نرخ( « khegostarخگستر )»و نماد  34-30-21با کد « هاو موتور آن یموتور هینقل

 بهادار تهران درج شده است.

 .دیانجام گرد الیر 2،380 متیبا ق 21/10/1385 خیسهام در تابلو بورس در تار هیعرضه اول 
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 اطالعات عمومي شركتجدول     

 

 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نام شركت

 نوع فعالیت شركت
های در نقش هلدینگ و در شرکت سرمایه گذاری در شرکت های گروه صنعتي ایران خودرو

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت کسب منفعت

 سهامي عام شکل حقوقی شركت

 میلیون ریال 1 سرمایه اسمی اولیه شركت

 میلیون ریال 39،605،137 آخرین سرمایه اسمی شركت

 1398 تاریخ آخرین افزایش سرمایه

 ریال 1.000 مبلغ اسمی هر سهم

 (دورهتعداد پرسنل )در پایان 
 قراردادی رسمی

46 16 

 5 مدیره فعلیتعداد اعضای هیئت

 5 طبق اساسنامهتعداد اعضای هیئت مدیره 

 1376 سال تاسیس

 136946 شماره ثبت

 16/10/1376 تاریخ ثبت

 تهران محل ثبت

 01/01/1377 تاریخ آغاز فعالیت رسمی

 تماس با شركت:

دفتر 

 مركزی

 34پالک  -بلوار گلشهر - نلسون ماندالبزرگراه  -تهران  آدرس

 22020565 تلفن

 22059575 فکس

 info@ikido.org الکترونیکیپست 

 http://www.ikido.org وب سایت
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 درصد( 1شركت)باالی تركیب سهامداران عمده 

 

  

 

 جدول تغییرات سرمایه )از بدو تاسیس(

ف
دی

ر
 

 محل افزایش سرمایه )میلیون ریال(سرمایه جدید درصد افزایش سرمایه تاریخ

 مطالبات 140،000 13.999.900% 1379 1

 مطالبات 220،000 57% 1382 2

 مطالبات 1،500،000 582% 1384 3

 مطالبات/ آورده/ سود انباشته 2.400.000 60% 1397 4

 تجدید ارزیابي دارائیها 39605.137 1550% 1398 5

 
 ت مدیره هر شرکت به صورت جداگانه در خصوص اصالح ساختار مالي، اتخاذ تصمیم خواهند نمود.های تابعه گسترش، هیئدر شرکت

 
 
 
 

ف
دی

ر
 

 سهامداران

 مالی قبل سال پایان دوره مالی مورد گزارش

 درصد مالکیت تعداد سهام  درصد مالکیت تعداد سهام 

 53/88 808.302.884 15/45 17.883.298.946 ایران خودرو 1

 0 0 77/2 1.100.000.000 گروه مالي پارسیان 2

 0 0 42/2 957.638.446 شرکت سرمایه گذاری سمند 3

 10/11 151.690.375 0 0 بانک پارسیان 4

 2/66 40،000،000 0 0 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم  5

 33/35 500.006.741 66/49 19.664.199.608 سایر سهامداران 6

 100 1.500.000.000 100 39.605.137.000 جمع

 1.000 1.000 مبلغ اسمي هر سهم )ریال(

 1.500.000.000.000 39.605.137.000.000 سرمایه اسمي )ریال(
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 تغییرات اعضای هیئت مدیرهآخرین تركیب و 
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 اعضای هیئت مدیره حقوقی

 سمت
تاریخ 

 انتصاب
 تاریخ اختتام

تعداد  نوع عضویت

دفعات 

 انتخاب
 نام شركت /سازمان

نام و نام خانوادگی 

 نماینده
 موظف

 غیر

 موظف

 عباس ملکي طهراني خودرو رانیتام ا 1
 سییر

 رهیمد اتیه
01/04/99 14/05/1401 √  1 

 حمید مرادی خودرو خراسان رانیا 2
 سییر بینا
 رهیمد اتیه

27/03/99 14/05/1401  √ 1 

3 
 يخدمات صنعت يمهندس
 خودرو رانیا

غالمحسین زارع 
 نژادینگجه

مدیر عامل 
عضو و 

 رهیمد اتیه

17/03/99 14/05/1401 √  1 

4 
خاص کارکنان  يتعاون

 خودرو رانیا
 علیرضا کمیزی

 اتیعضو ه
 رهیمد

- - - √ - 

5 
قطعات ولوازم  عیو توز هیته

  خودرو رانیا يدکی
- 

 اتیعضو ه
 رهیمد

- - - - - 
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  زیرمجموعه  های تابعه وطالعات اهم شركتا

 نام مدیرعامل نام شركت ردیف
نوع 

 شخصیت
 درصد مالکیت

سرمایه 

 اسمی
 )میلیون ریال(

تعداد 

)رسمكاركنان

ی، قراردادی، 
 پیمانکاری و ...(

 موضوع فعالیت

 تولید انواع خودرو 20.709 301.656.068 10.92 سهامی عام فرشاد مقیمی ایران خودرو 1

 2.790 1.020.600 36.06مالکیتی: سهامی عام داود اسماعیل پور صنعتی نیرومحركه 2
تولید گیربکس، جعبه فرمان، 

 موتورسیکلت

 سهامی عام ناصر صمدزاده مهركام پارس  3
 43.06مالکیتی:.

 10مدیریتی:   
1.861.000 2.558 

تولید قطعات پلیمری و پالستیکی )سپر ، 

 داشبورد، صندلی و ...( 

 سهامی عام بهنام ولی نژآد محورسازان ایران خودرو 4
  36مالکیتی:
 

1.119.876 609 
تولید انواع دیفرانسیل و اكسل جلو و 

 عقب و گیربکس

 540 300.000 100 سهامی خاص محمد یونسی ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو 5
تولید بلوك سیلندر، سرسیلندر، پوسته 

 كالچ و منیفولد آلومینیومی

 تولید بلوك سیلندر چدنی 443 395.000 100 سهامی خاص غالمرضا علوی صنایع ریخته گری ایران خودرو 6

 سهامی عام علیرضارضاییان توسعه و عمران شهرستان نایین 7
 28.3مالکیتی: 

 16.7مدیریتی:   
80.000 325 

تولید قطعات خودرو شامل میل لنگ و میل 

 بادامک

 نمایندگی بیمه پارسیان 60 50.000 100 سهامی خاص منوچهر قدیانی خدمات بیمه ایران خودرو 8

 خدمات بانکداری 4057 156.000 7.18 سهامی عام كوروش پرویزیان بانک پارسیان 9

 سهامی خاص مهرداد منصوری مهندسی درخشان سازپالستیک های  10
100 

49.500 58 
تولید انواع تركیب ها و آلیاژهای پلیمری و 

 مستربچ ها

 لیزینگ ایران خودرو 11
محمد رضا انتظاری 

 مقدم
 سهامی خاص

  50مالکیتی:
  

700.000 32 

واگذاری اموال منقول و غیرمنقول از 

طریق اجاره به شرط تملیک یا فروش 

 اقساطی

 انجام امور بازرگانی 20 100.000 66.7مالکیتی: سهامی خاص محمود نائی توسعه فروش خودروكار 12

 2 1 100 سهامی خاص احمد شیخ الملوكی مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان  نوین آرا 13
ارائه خدمات بازرگانی و خرید و فروش 

 سهام

 160 500 100مدیریتی: سهامی خاص مقدمداود  كارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید 14
امور واسطه گری رسمی بیمه و مشاور 

 بیمه ای

 ایران خودرو  حمایت گستر 15
مرتضی دریس 

 مالكه
 سهامی خاص

  40مالکیتی: 

 40مدیریتی:  
 وصول مطالبات و اعتبار سنجی مشتریان 94 10.000

 سهامی خاص محمد جعفریان شیشه های ایمنی به نور 16
 14.3مالکیتی:

 10.7مدیریتی:  
 انواع شیشه های خودرو 167 23.760.000

 35 1.000.000 50مدیریتی:   سهامی خاص سعید تقی مالیی لیزینگ گسترش سرمایه گذاری  ملی 17

واگذاری اموال منقول و غیرمنقول از 

طریق اجاره به شرط تملیک یا فروش 

 اقساطی

 7 1.500.000 30 سهامی خاص علی شیخی سرمایه گذاری سمند 18

خرید و فروش انواع اوراق بهادار، 

بازارگردانی و بازارسازی سهام شركت 

 های تابعه گروه ا.خ.

 نمایندگی بیمه آسیا 10 10 100 سهامی خاص محسن سرحدی نمایندگی بیمه فردا 19

 انواع دسته سیم خودروتولید  1782 630.000 5.7 سهامی عام محمدرضا شبانی الکتریک خودرو شرق  20

21 
سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین 

 گستر
 1 51.280 42.2 سهامی عام مجید مشایخی

تأسیس واحدهای صنعتی و 

 معدنی،كشاورزی 

 نایل ایران 22
مجید حیدری 

 سورشجانی
 تولید انواع المپ های صنعتی و خانگی 5 16.000 36.6 سهامی خاص

 16 11.100 30.2 سهامی خاص اسماعیلی بمیزی صنعتی اردكانسرمایه گذاری توسعه  23
سرمایه گذاری و مشاركت در احداث  

 واحدهای تولیدی و صنعتی
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 کندصنعت یا صنایعی که شرکت در آن فعالیت می

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت هلدینگ گروه صنعتي ایران خودرو، نقش قابل 

اساسي زیر جهت تبیین کسب و کار  هایتوجهي در پیشبرد اهداف و استراتژی های گروه صنعتي ایران خودرو داشته و محور

 شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو قابل طرح مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بانک 

خدمات بيمه اي 

 ،ليزينگ، فروش خودرو

 اعتبارسنجی  و وصول مطالبات 

سرمايه گذاري 

موتور 

گيربکس 

)اکسل )محور 

تزئينات داخل و خارج 

ساير 
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 شرکت یو رقابت یاصل یازارهاب

ق یاز طر (AM) تحت پوشش در بازار خدمات بعد از فروش یشرکت ها یدیتول یع و فروش قطعات و مجموعه هایتوز

 رد.یپذ يصورت م (يدرون گروه یه های)بر اساس ابالغي اصل ین کننده قطعات مشتریشرکت تام

ت به یباشد. با عنا يران خودرو میا يگروه صنعت (OEM) دین خطوط تولیتحت پوشش تام یشرکتها ياصل یهالذا بازار 

تحت پوشش، بازار  ینگاه شرکتها عالیت شرکت های تحت پوشش مي باشد، ازف یها دهنده حوزه اشکال فوق که نشان

، ي)خودرو( بازار داخل و خارج و در حوزه خدمات باشد که در حوزه محصول يان آن میمشترداخلي و خارجي، فروش خودرو و 

و  ينگ و اعتبار سنجیزیمه نامه، لیمرتبط با صدور انواع ب ی)شامل حوزه ها ان بازار داخل کشوریمشتر یو اقتصاد يمال

  باشد. يم (يبورس یکوتاه مدت در سهام شرکتها یه گذاریوصول مطالبات و سرما

درخصوص شرکتهای تحت پوشش، بعنوان نمونه سهم  .باشد يموجود نمبا شرکت اصلي  سهینمونه قابل مقا يبه لحاظ رقابت

% و سایر کارگزاران و نمایندگان 25شرکتهای نمایندگي بیمه و شرکت کارگزاری نسیم صبح امید متعلق به گروه گسترش 

های تولیدی از  شرکت باشد. سهم محصوالت % در صدور و بازاریابي بیمه نامه شخص ثالث سازمان فروش مي75بیمه 

 باشد: پرتفوی گروه صنعتي ایران خودرو نیز به شرح ذیل مي
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 گروه محصول نام شركت
ران خودرو یاز ایدرصد پوشش ن

(MRP) 31/06/99 

 MRPتغییرات 

 98ماه اول  ششنسبت به 

صنعتي نیرو 

 محرکه

 %0 %100 پژو+سمند+رانا+دنا( ( BEگیربکس خانواده

 %-7 %93 سانیگیربکس آر

 %0 %100 پژو+سمند+رانا+دنا( ( BE ست چرخدنده گیربکس خانواده پژو

صنایع ریخته 

گری ایران 

 خودرو

 OHV 100% 0%بلوک سیلندر 

 TU5 86% 31%بلوک سیلندر 

 EF7 67% 21%بلوک سیلندر 

 OHV 100% 11%  اتاقانیکپه 

 TU5 100% 22% اتاقانیکپه 

 XU7 24% 15%کپه 

 EF7 100% 57% اتاقانیکپه 

ROA 45%/پژو سانیکاسه چرخ آر  55-% 

 TU5 75% 41% لیویفال

 %-XU7 18% 33 لیویفال

 %-OHV 87% 23 لیویفال

 EF7 80% 65% لیویفال

 XU7 26% 25%میل لنگ 

 TU5 2% 2%میل لنگ  

   )تن( راقالمیسا

ریخته گری 

 آلومینیوم

 خودروایران

 

 

 XUM 100% 0%و  XU7بلوک سیلندر 

 TU3 100% 0%بلوک سیلندر 

 TU5 100% 15%سرسیلندر 

 XU7 100% 0%سرسیلندر 

 TU3 100% 1%سرسیلندر 

 XUM 4% 4%سر سیلندر 

 EF7 97% 78%سرسیلندر

 EF7 21% 1%و  XU7پوسته کالچ 

 EF7 39% 7%و  XU7 ربکسیپوسته گ

 %-XU7 0% 27 لیفرانسیپوسته د

 EF7 0% 0%درپوش سوپاپ )ولو کاور( 

 TU3 100% 1% اتاقانیکپه 
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 گروه محصول نام شركت
ران خودرو یاز ایدرصد پوشش ن

(MRP) 31/06/99 

 MRPتغییرات 

 98ماه اول  ششنسبت به 

 مهرکام پارس

 %0 %41 صندلي کامل

 %0 %1 رودری

 %25 %91 سپر کامل

 %0 %56 جلوداشبورد

 %1 %2 هیتهو ستمیس

 %0 %84 کنسول

 شهرستان  توسعه و عمران

 نینائ

 %-XU7 39% 14میل لنگ موتور 

 %-TU5  0% 3میل لنگ موتور 

 TU3 100% 4%میل لنگ موتور 

 %-XU7 7% 41میل بادامک پژو 

 TU5+/TU5 72% 2%میل بادامک پژو 

 TU3 0% 0%میل بادامک پژو 

 %-12 %54 اکسل عقب ایران خودرو محور سازان

 %-7 %58 اکسل جلو

 %-4 %58 دیسک و توپي

   R2و  BE4گیربکس  
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 قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

 مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و گروه عبارتند از:

 قانون تجارت 

 قانون مالیات های مستقیم 

 قوانین پولي و بانکي کشور 

 کار و تأمین اجتماعي قوانین 

 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 

 استانداردهای حسابداری و حسابرسي 

 اساسنامه و مصوبات مجمع 

 مصوبات هیأت مدیره و آیین نامه ها 

 آیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغي گروه صنعتي ایران خودرو 

 مقررات زیست محیطي 

 اصلیهای تجاری و روش های توزیع شرکت   ندفرآیمحصوالت و خدمات اصلی، 

مستمر  یباشد، سودآوريمطرح م یگذارهیشرکت سرما کیبه عنوان گذاری ایران خودرو گسترش سرمایهز آنجا که شرکت ا 

باشد. محصوالت و خدمات قابل ارائه توسط شرکت يشرکت مطرح م يارزش اریمع نیمهمتر شرکت به عنوان داریو رشد پا

اساس سطح  نیهمباشد. بريم یگذارهیسرما یهاتیاز فعال يناش یيزادرآمد حوزهداشته و عمدتاً در يمال تیماهنوعاً 

خودرو محسوب  رانیا یگذار هیشرکت گسترش سرما یبرا یدرآمدی که به عنوان محورها يمحصوالت و خدمات مال

 باشد : يم لیبه شرح ذ کیگردد به صورت شمات يم
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   های تحت پوشششرکتدر های تجاری و روش های توزیع  فرآیندمحصوالت و خدمات اصلی، 

 های مورد استفاده در خودروجموعههای تولید کننده قطعات و م شرکت

براساس  خودرو()شرکت ایران  های تولیدی تحت پوشش و مشتری اصليمابین شرکتبه موجب قراردادهای منعقده في

 خرید مواد اولیه، دریافت اقالم تبادلي، انبار داری، تولید فرآیندها از  های تجاری و عملیاتي، محصوالت اینگونه شرکتفرآیند

وص وجه حاصل از صخ یابد در اینمحصول جهت فروش آغاز و خاتمه مي قطعه یا مجموعه، انبار داری محصول و توزیع

های تحت پوشش توسط مشتری اصلي  های توافق شده به شرکتحصوالت تولیدی در زمانبندیکیفي مفروش بعد از تائید 
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مذکور  فرآیندبا توجه به شرکت  يارزش اریمع نیمهمتر شرکت به عنوان داریمستمر و رشد پا یسودآور گردد و پرداخت مي

 های شرکت یبرا یدرآمدی اصلي به عنوان محورها قابل ارائه در این حوزهسطح محصوالت و خدمات  تعریف گردیده و

 .گردد يمحسوب متولیدی تحت پوشش 

 مطالبات، خدمات  لیزینگ (و وصول )خدمات بیمه ای، خدمات اعتبار سنجی  شرکتهای ارائه کننده خدمات

 

های  نیازمندی )شرکت ایران خودرو( های فعال در این حوزه، مشتری اصلي به موجب ماموریت های تعریف شده برای شرکت

خود را در قالب صدور بیمه نامه، اعتبار سنجي مشتریان خریدار اقساطي خودرو، دریافت خدمات لیزینگ جهت ترویج و توسعه 

رساند.  های فعال در این حوزه پیگیری و به انجام مي حساب را از شرکتعملیات وصول مطالبات مشتریان بد فروش و نهایتاً

با شرکت  يارزش اریمع نیمهمتر به عنوانهای فعال در اینگونه حوزه ها شرکت  داریمستمر و رشد پا یسودآوردر این راستا 

فرآیندهای اصلی 

 یدیتول یها شركت

ی ها شركتفرآیندهای اصلی 

 یا مهیخدمات ب

ی ها شركتفرآیندهای اصلی 

 نگیزیخدمات ل

خدمات ی ها شركتفرآیندهای اصلی 

 وصول مطالبات و یاعتبار سنج

اخذ سفارش از   فروش و

 مشتری
 پذیرش و تشکیل پرونده صدور بیمه نامه اموال

دریافت درخواست اعتبار سنجي مشتریان 
 ها از سایر شرکت

نمونه و  طراحي محصول

 سازی
 اشخاصصدور بیمه نامه 

موافقت با اعطای تسهیالت بر 
اساس نتیجه اعتبار سنجي و 

 تعیین میزان تسهیالت

درخواست اعتبار بر  و امتیاز دهيارزیابي 
 های رایجاساس مدل

 انعقاد قرارداد اتومبیل صدور بیمه نامه ریزی تولید برنامه
تعیین رتبه اعتباری ریسک بصورت 

 مکانیزه

 تامین و خرید و انبار
های مهندسي و  نامه  صدور بیمه

 مسئولیت

و تحویل اعطای تسهیالت 
 مدارک

اعالم نتیجه سنجش اعتبار مشتریان به  
 شرکت درخواست کننده

 تولید محصوالتتحقق 
 های خودرو خسارت بیمه پرداخت

 )خسارت جاني و مالي( 
  

بازرسي محصوالت و 

 فرآیندها

های غیر  پرداخت خسارت بیمه
 خودرو

  

   فروش انبار محصوالت

    ارسال محصول به مشتری
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 یبرا یدرآمدی اصلي به عنوان محورها قابل ارائه در این حوزهسطح خدمات  ارائه خدمات تعریف گردیده و فرآیندتوجه به 

 گردد.يتحت پوشش محسوب م يو خدمات ی، اقتصاد يمال یشرکت ها

 ساختار سازمانی مصوب شرکت
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 های شرکت )اصلی، مدیریتی و پشتیبانی( و نحوه تعامل آنها:فرآیندنقشه 

 

 های اصلي شركت:فرآیندشرح 
 

 گذاری: مطالعات توسعه سرمایه فرآیند

ها و گزارشات دریافتي از ایران خودرو/مدیریت/کلیه فرآیندها را بر عهده دارد. این  گذاری بر اساس ایده انجام مطالعات سرمایه

گذاری را تدوین نموده و در صورت تصویب به تهیه  گذاری، طرح مطالعات سرمایه های سرمایه فرآیند پس از بررسي فرصت

 پردازد. توجیهي مي طرح

 تدوین بودجه: فرآیند

های اصلي و مدیریت منابع مالي در سطح فرآیند، مسئولیت تدوین بودجه در ابتدای هر سال، با همکاری سایر فرآینداین 

 را برعهده دارد. يشرکت اصلشرکتهای تحت پوشش و 
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 ها: پشتیبانی و نظارت بر شركت فرآیند

شرکتها، تأیید برخي درخواستهای ایشان قبل از انتقال به مدیریت ارشد یا ایران خودرو)مثل مسئولیت نظارت بر عملکرد 

های تحت پوشش و پیگیری تکالیف یا نحوه رفع نواقص بازدیدهای  ای از شرکت سفرهای خارجي( ، انجام بازدیدهای دوره

نقش حمایت کننده در رسیدگي به مشکالت گذشته، پاسخگویي به طرح موضوع، گزارشات، ابالغیه و صورتجلسات و ایفای 

 این گروه مهم از زنجیره تأمین ایران خودرو بر عهده ایشان است.

 ها: پشتیبانی و توسعه بازار شركت فرآیند

با انجام برنامه های  فرآینددر جهت توسعه صادرات و توسعه بازار شرکتهای تحت پوشش و تحقق سیاستهای گروه ، این 

سعي در توسعه ساختار سازماني شرکتهای تحت پوشش در جهت انجام امور صادرات،  امور پروژه و تشویقي و نظارتي 

ها و تحقق بودجه و همچنین تایید اولیه مجوزهای این   های تحت پوشش در جهت انجام صادرات، پروژهپشتیباني از سازمان

 ت.حوزه و سپس دریافت تایید ایران خودرو نیز در جهت تحقق این مهم اس

 مجامع و كنترل بودجه: فرآیند

های تحت پوشش به منظور سنجش میزان انطباق  شرکت ای دورهریزی و برگزاری مجامع و جلسات ارزیابي عملکرد  برنامه

پیگیری مصوبات و تکالیف جلسات  ،شرکت اصليهای تحت پوشش و  عملکرد با برنامه مصوب )بودجه( در سطح شرکت

 مجامع را برعهده دارد.

 مدیریت سهام و  پورتفوی گردانی: فرآیند

مدیریت، بخشي از  فرآیندو افزایش نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری سهم، با ارتباط مستمر با شرکت جهت تحقق بودجه 

گهداری و های نذاری و یا پس انداز یا سایر شیوهگسرمایههای صندوقواحدهای سرمایه شرکت در زمینه خرید سهام و 

های تحت پوشش از و شرکت ليـرکت اصـشم بازار سهام ـهای تنظیچنین سیاستشود. همسرمایه انجام ميافزایش 

بر حسب نیاز از خدمات مشاوران تخصصي )به عنوان تأمین کننده( استفاده  فرآینداست. در این  فرآیندهای اصلي این فعالیت

 مي شود.
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ها برای رخي شرکتـهای گروه، سهام بفروش سهام یا با توجه به سیـاستهای راکد برای پس از تعیین تکلیـف برخي شرکت

ها با ایران خودرو بعنوان وکیل سازمان در انجام این امر و مشارکت و مشاورت با شود. انجام هماهنگيفروش آمـاده مي

-برخي مدارک فروش جز فعالیت ها، ارتباط با مشتریان، انجام تشریفات فروش و آماده سازیایشان برای ارزیابي این شرکت

 است. فرآیندهای اصلي این 

در صورتي که مدیریت ارشد سازمان یا کارفرما )ایران خودرو( درخواست بررسي وضعیت شرکت های تحت پوشش را داشته 

ي داشته باشد بررسي و اعالم گزارش مربوط را انجام مي دهد. این بررسي ها مي تواند جنبه حسابرسي و مال فرآیندباشند، این 

 یا به بررسي تخلف یا موارد ویژه عملکرد سازمان تحت پوشش مرتبط باشد.

با توجه به نقش سهامداران به عنوان یکي از مهمترین ذینفعان سازمان و الزامات قانوني مربوط به سازمانهای بورسي، این 

 امداران را بر عهده دارد.کلیه فعالیتهای ارتباطي، اطالع رساني و به روز رساني سوابق سه فرآیند

بانک اطالعاتي سهامداران به همین منظور تهیه و مدام به روزآوری مي شود. همچنین مسئولیت پاسخگویي و یا رسیدگي به 

 است. فرآیندخواسته های سهامداران با مسئول این 
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 مدیریت راهبردهایاهداف و 
 

 

 

 اهیت كسب و كار 
 كسب و كار

 

 ماهیت كسب و كار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهداف و راهبردهای مدیریت
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 بیانیه ماموریت شرکت 

از منابع انـساني کارامد،  مندودآوری پایدار از طریق سازماني پویا، یادگیرنده و بهرهـمندی ذینفعان و سموریت ما رضایتمأ

های به منظور تولید مواد، قطعات و مجموعه های تحت پوششهای نرم افزاری و سخت افزاری جهت راهبری شرکتظرفیت

 موردنیاز صنعت خودرو و ارائه خدمات مرتبط با زنجیره ارزش این صنعت در سطح استاندارد جهاني و بازارهای رقابتي مي باشد.

 بیانیه چشم انداز شرکت 

ترین زنجیره ارزش افزوده در محصوالت، آفرین و پیشرو در بازار سرمایه با جامعلدینگي پویا، سرآمد و ارزشما مي خواهیم ه

 خدمات و سبد سرمایه گذاری صنعت خودرو باشیم.

 های شرکتبیانیه ارزش

های ه آرمانهای نوین مدیریتي برای نیل بصداقت در عمل و استفاده از شیوه های انساني، شایسته ساالری،ما به ارزش

 رمز ماندگاری خود مي دانیم. شرکت اعتقاد داریم و آینده نگری توام با نوآوری را

 وضعیت جاری فعالیت اصلی و زیر بنایی شرکت و تغییرات آن نسبت به سال قبل

 

 بخش تولیدی

براساس برنامه ریزیهای صورت پذیرفته و اقدامات موثر ترکیب نیروی انساني )صف و ستاد(در  :ترکیب بهینه نیروی انساني 

: کیفیت محصوالتارتقا  -.موجبات منطقي نمودن هزینه های دستمزد را فراهم نمودهای تحت پوشش بهینه گردید و شرکت

 .های برگشتي )افزایش رضایت مشتری(منظور افزایش بهره وری، کاهش ضایعات وکاهش هزینه ه ب
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 (لیزینگ، بیمه، وصول مطالبات و سرمایه گذاری هایشامل فعالیت) لی و اقتصادیمابخش 

  یو کارگزار يندگینما یها شرکت" یامهیب یهاتیفعال يهم افزائاقدام جهت ایجاد  شامل بخش اینایجادی در تغییرات 

از طریق انتقال کلیه شعب  دیصبح ام مینسبیمه  یکارگزار شرکت تیفعال شیو افزا "شرکت اصليتحت پوشش  مهیب

 يجانب یفروش خودرو و درآمدها" که در حوزه یيهادر شرکت یيهم افزا جادیاو همچنین  مشترک خدمات بیمه ایران خودرو

رداني در بازار سرمایه توسط خودرو و پرتفوی گ، اخذ مجوز بانک مرکزی جهت شرکت لیزینگ ایران "آن فعال هستند

 های اقتصادی گروه بوده است .شرکت

 عواملی که می تواند اثر عمده ای برصنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند 

 تهدیدها
 

 ها و دانش های تعاملي با کشورها در خصوص دستیابي به تکنولوژیالمللي علیه ایران و محدودیتهای بینتحریم

 یو مبادالت ارز يبانک ستمیاختالل در سفني و 

 دیتول یو جار يعموم یها نهیهز شیافزا 

 و بازار  يبانک یتهایبا توجه به محدود سرمایه پذیر یمناسب توسط شرکت ها يعدم امکان توسعه و اخذ منابع مال

 هیسرما

 واردات خودرو یعوارض و تعرفه ها احتمالي کاهش 

 کسب و کار  یبر فضا يطیعوامل مح راتیثأبا توجه به ت يو خارج يداخل یها یگذار هیسرما یها سکیر شیافزا

 کشور

 يواردات يو بالتبع آن استفاده از قطعات مصرف يواردات یبه سمت خودروها انیمشتر لیو تما شیگرا 

 ر بهای تمام شده تولید و بازار بورس و سرمایهبآن  رینرخ ارز و تاث  نوسانات 

 يقانون یتهایمحدود جادیو ا يطیمح ستیو ز يفیک یمحصوالت مطابق با استاندارد ها يفیسطح ک شیالزام افزا 

 فعلي محصوالت دیعدم تول خصوصدر
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 فرصت ها

  خودرو و امکان تعامل جهت کسب سهم رانیا يگروه صنعت نیتام رهیبواسطه حضور در زنج مناسببازار فروش

 شتریب

 جادیو امکان ا هیهمسا یدر کشورها سرمایه پذیر یهاتوسط شرکت یدیوجود بازار بالقوه مصرف قطعات تول 

 ي با واسطهصادراتی بازارها

 و عدم  یيخودکفا یداخل در راستا دیاز تول تیحما ژهیبه و ياقتصاد مقاومت يکل یها استیوانجام س تیالزام به رعا 

 يوابستگ

 هیبازار بورس و سرما یهالیاز پتانس نهیبه یبهره بردار 

 شرکت داشته باشند بر محیط درونیعواملی که می تواند اثر عمده ای 

 نقاط ضعف

 تحت پوشش  یاز شرکت ها يبودن برخ ده انیز 

 تحت پوشش یشرکت ها نیاز به استقراضو  ينگینقد کمبود 

 

 نقاط قوت

 تحت پوشش  یشرکت ها تیو سبد کسب و کار و تنوع حوزه فعال یگذار هیسرما یرتفوتنوع پ 

 جوان، متعهد، متخصص، کارآمد و با تجربه و خالق يانسان یروین وجود 

 شرکت اصلياعتبار و شهرت  حسن 

 کشور یقطعه ساز نگیهلد نیبزرگتر 

 ياصل یخودرو به عنوان سهامدار و مشتر رانیا تیمالک 

 هیدر بازار سرما آنهانماد بودن و فعال  و تعدادی از شرکتهای تحت پوشش شرکت اصليبودن  يبورس 

 (تابعه یدر شرکت ها یمجموعه )تنوع تکنولوژ ریز یدر شرکت ها يو مهندس يامکانات فراوان فن وجود 



 (عام )سهامي خودروگذاری ایرانگسترش سرمایهشركت 

 تفسیری مدیریتگزارش 

 1399/ 06/ 31دوره مالی منتهی به برای 

 

22 

 

بازاريا

بی 

فروش 

 خودرو
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از 
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شرکتها
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بورسی 

و بازار 

گردانی 

 سهام

تحويل 

 خودرو

تامين و ساخت 

توسط 

سازندگان 

خارج از گروه 

خودروايران   

تامين 

قطعات 

توسط 

سازندگان 

متعلق به 

گروه 

ايران 

ساخت 

قطعات 

توسط 

سازندگان 

متعلق به 

گروه 

ايران 

اعتبارسنج

ی 

مشتریان 

متقاضی 

فروش غیر 

 نقدی

 

فروش غیر 

نقدی 

)شامل 

لیزینگ و 

(اقساطی  

فاينانس 

توسط گروه 

 ايران خودرو

فاينانس 

توسط خارج 

از گروه 

 ايران خودرو

خودرو فروش نقدي  

خدمات 

پس از 

وصول  فروش

مطالبات از 

مشتریان 

 بدحساب

 و...( زویا ،يسازمان ي)تعال يتیریمد نینو یو استانداردها ندهایفرآ یساز ادهیو پ نیباال و تجربه مناسب درتدو یيتوانا 

 مجامع  یتحت پوشش و برگزار یشرکت ها یعملکرد دوره ا يابیباال درارز توان 

 وکنترل پروژه يتحت پوشش، بررس یشرکتها تیعملکرد فعال ندها،یها،عملکرد فرآ ستمیس يابیوارز شیپا یيتوانا 

 خودروزنجیره ارزش گروه صنعتی ایران جایگاه در

های صنعتي و اقتصادی در داخل و خارج از گروه ایران خودرو ، فضای حرکتي های مناسب فعالیت در حوزهوجود فرصت
 در محدوده وسیعي از اقدامات بر طبق اساسنامه شرکت ایجاد نموده است .  شرکت اصلي مناسبي را برای

 مطرح مي باشد : شرکت اصليجهت تبیین کسب و کار  ذیلبر همین اساس سه محور اساسي 

 (و فروش خودرولیزینگ  ،ای بیمهخدمات کسب و کار در بخش مالي و اقتصادی ) بانک ، .1 

 (کسب و کار در بخش صنعتي )قطعه و مجموعه سازی و ... . 2

، مدیریت فروش اقالم در شرکتهای بورسي پرتفویبازارگرداني سهام، کسب و کار در بخش مدیریت منابع در اختیار ). 3

 گذاری در سایر فعالیتها ( اختیار ، سرمایه
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 راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهدافاهداف مدیریت و 

 اهداف استراتژیک شرکت)بلندمدت(

لدینگ در سازمان ترش به عنوان نهاد مالي از نوع هحفظ شرایط سودآوری و افزایش مستمر سود در شرکت گس -1

 بورس و اوراق بهادار

شرکتهای تحت پوشش هلدینگ گسترش حفظ و توسعه فعالیتهای پربازده در زنجیره ارزش صنعت خودرو از طریق  -2

 سرمایه گذاری ایران خودرو.

 حسب مورد.سرمایه افزایش از طریق  تحت پوشش ساختارمالي شرکت های اصالح  -3

 جهت گیری استراتژی شرکت اصلی و شرکتهای تحت پوشش جهت دستیابی به اهداف استراتژیک

 بهینه سازی ساختار مالي 

 توسعه ترکیب سبد سرمایه گذاری ها 

 تامین و مدیریت بهینه نقدینگي در شرکتهای تحت پوشش 

 تقویت جایگاه ایکیدو در ایران خودرو 

 ور دارایي هامدیریت بهره 

 تامین و مصرف بهینه مواد اولیه 

 استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در شرکتهای هم گروه 

 بهینه سازی فرآیند تولید محصول یا ارائه خدمات 

  زیرساخت های سازمان راهبردیبهبود و توسعه 

 بتهبهینه سازی ترکیب نیروی انساني و هزینه های متر 
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 اهداف کوتاه مدت شرکت

  
 

 افزایي و توسعه بازارهای فروش داخل و خارجهای مشترک موجود در جهت هماستفاده حداکثری از پتانسیل شرکت .1

 حسب موردسرمایه افزایش از طریق تحت پوشش  های ساختارمالي شرکتاصالح  .2

 ها ها در کلیه سطوح مختلف شرکتبه کارگیری استراتژی مدیریت هزینه .3

 ها به خارج از گروه ) توسعه بازار محصوالت(انجام اقدامات موثر در جهت افزایش فروش محصوالت تولیدی شرکت .4

 ی سودآورهاجایگزیني سهام شرکت غیراستراتژیک و همچنین های کم بازده وواگذاری سهام شرکت .5

 های تحت پوششهای مورد نیاز گروه در شرکتاجرای پروژه .6

 

 برنامه توسعه محصوالت با خدمات جدید

 
 برنامه توسعه محصول بر اساس برنامه تولید محصوالت جدید مشتری اصلي )ایران خودرو( صورت مي پذیرد.

 راهبرد های شرکت در مواجهه با افزایش هزینه های مواد اولیه

مواد اولیه  تامین اقتصادی های مواد اولیه عبارتست ازشرکت در شرکت های زیر مجموعه در مواجهه با افزایش هزینهراهبرد 

فلزی  مواد اولیهخرید  های پتروشیمي ویق بورس کاال و شرکتخرید مواد پتروشیمي از طرز طریق مراجع رسمي )ا مورد نیاز 

ه  با قیمت مناسب توسط مشتری( تری )خرید عمدـو همچنین داخلي سازی و یا تامین از طریق مش (منابع اصلياز طریق 

 باشد. مي
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 یشرکت ت در ارتباط با راهبری های شرکسیاست

ری و ارتقــا هــای ســرمایه پــذیر و در راســتای ایجــاد انســجام و افــزایش ســود آوایــن شــرکت در جهــت راهبــری شــرکت

هـا ابـالو و بصـورت دوره    ها و برنامـه و اهـداف خـویش را شـامل مـوارد ذیـل بـه شـرکت        سیاست موقعیت مالي اقتصادی،

 دهد:ایي مورد پایش قرار مي

 

  فعالیت در چارچوب مفاد اساسنامه 

 و مدیریت بهای تمام شده و هزینه ها ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات 

  عملیاتيمشتری مداری ، توسعه بازار و بهره برداری از ظرفیت های 

 مدیریت مناسب نقدینگي، سرمایه در گردش و چرخه عملیات 

 ابت و درآمد شرکتثهای  حفظ و برقراری تعادل اقتصادی بین دارایي 

 تامین و تجهیز منابع مورد نیاز جهت انجام بهینه عملیات و تحقق اهداف 

 اصالح و بهبود ساختار مالي و اجرای طرح های توسعه ای 

 اتي و ایجاد تعادل جهت منابع و مصارف ارزیتوسعه بازارهای صادر 

 وری و توجه به نیروی انساني بعنوان سرمایه های اصليبهره 

 هم افزایي در سطح گروه 

 سیاست های مرتبط با شرکت های بورسي گروه 

 ( توجه به تحقیق و توسعهR&Dو عرضه محصوالت جدید ) 

 بهبود و یکپارچه سازی سیستم های گزارشگری 
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 ها اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری 

با موضوع فعالیت های قطعه شرکت  19با در اختیار داشتن کنترل و نفوذ گذاری های بلند مدت شرکت گسترش سرمایه

حضور در زنجیره ارزش گذاری ها که هدف از این سرمایهباشدسازی خودرو و خدماتي اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو مي

 و کسب سود و حفظ زنجیره تامین شرکت مادر مي باشد.گروه صنعتي ایران خودرو 

 یپرتفو بیدر خصوص ترک تیریمد یآت یاهداف و راهبردها

  فاقد نفوذ و کنترل اثربخش کم بازده و یهاسرمایه گذاریخروج از  

 اثربخشهای پربازده و دارای نفوذ و کنترل تقویت سرمایه گذاری 

 هزینه های فروش ، عمومی، اداری و تشكیالتیتشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت 

 .چابک سازی چارت سازماني شرکت و تطبیق نیروی انساني با چارت مذکور 

 .استفاده از نرم افزارهای کاربردی جهت اداره سازمان 

 .مصرف بهینه انرژی 

  تامین اقتصادی ملزومات مصرفي 

میلیون ریال درنظر گرفته  105.800به میزان 1399سال بودجه  های فروش، عمومي، اداری و تشکیالتي درهزینهبرآورد 

 محقق گردیده است. 1399ماهه اول سال  شش درمیلیون ریال  60.059 و مبلغ شده 
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 1399سال در ها اهم فعالیت

 رانیا يمعاونت صادرات گروه صنعت یتحت پوشش با همکار یهاآماده شركت مهیتوسعه صادرات محصوالت آماده و ن 

 و ...( يصنعت رآالتیخودرو )صادرات اكسل، صفحه فشار، ش

های صادراتي به عنوان با عنایت به تغییرات نرخ ارز )افزایش حاشیه سود محصوالت صادراتي(، توسعه وگسترش فعالیت

در  اروپایيهای جاری این شرکت قرار گرفته است. در این راستا توسعه بازارهای صادراتي ها و برنامهیکي از اولویت

در چند مرحله محصوالت  1399در سال در حال انجام مي باشد. ها شرکتحوزه محصوالت فعلي و محصوالت جدید 

کیه ارسال گردیه و برنامه ریزی (به مقصد کشورهای اروپایي و ترایران ، اشتادخودروایرانهای تابعه )محورسازان شرکت

 .مي گردد این فرایند ادامه دار باشد 

 پروژه ها در شركت های تابعه: یبرنامه ریزی و اجرا 

پروژه افزایش ظرفیت خطوط تولیدی )به منظور کسب بازارهای جدید و دستیابي به حداکثر سهم تولید قطعه و مجموعه 

در شرکت محورسازان  206ایران خودرو(. )راه اندازی خطوط ماشینکاری قطعات اکسل  يدر زنجیره ارزش گروه صنعت

 ایران خودرو(

های برگشتي )افزایش رضایت کاهش ضایعات وکاهش هزینه ،یبهره ور شیارتقاء کیفیت محصوالت بمنظور افزا پروژه

 ( رومحرکهیشرکت ندر  -EOL-ربکسیتست گ یهاستگاهیبه منظور بهبود ا یزیمشتری(. )برنامه ر

خط رنگ  یاز بازار . )راه انداز شتریبمنظور توسعه فروش و کسب سهم ب دیو راه اندازی خطوط جدید تول جادیا پروژه

 ربکسیو گ يدنده دست 6 ربکسیگ دیبه منظور تول یزیربرنامه -خراسان شرکت مهرکام پارس تیدر سا یمریاقالم پل

 در شرکت محورسازان( k132اکسل  دیولبه منظور ت یزیه ربرنام -رومحرکهیدر شرکت ن کیاتومات

 شیو افزا یيتحت پوشش در جهت هم افزا یهامشترک موجود در شركت یهایو توانمند هالیاز پتانس یاستفاده حداكثر

 یوربهره

گروه، همواره به  یهاارزش و حفظ ارزش افزوده حاصله در شرکت رهیزنج جادیموجود، ا یها لیاز پتانس یمند بهره

پایش توانمندی های با شرکت ایکیدو راستا  نیمد نظر بوده است. در ا دویکیشرکت ا ياز اهداف اصل يکیعنوان 

های تابعه با ایجاد ارتباط مستقیم فیمابین سعي در انجام موارد مربوطه از طریق های شرکتتولیدی و نیازمندی

ست. استفاده از خدمات ماشینکاری، تزریق پالستیک، ریخته گری و.. از بکارگیری امکانات داخل گروه خود نموده ا

 جمله این موارد بوده است.
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 و مقابله با فساد  یارتقاء سالمت نظام ادار تهیكم لیتشک 

در  تیشفاف جادینفعان، ایو اعتماد ذ یمندتیو مقابله با فساد با هدف ارتقاء سطح رضا یارتقاء سالمت نظام ادار تهیکم

 یگذارهیدر شرکت گسترش سرما يقانون، عدالت و سالمت در تعامالت و روابط سازمان تیو حاکم ماتیاقدامات و تصم

 ینامه ارتقاء سالمت ادارنیآئ هیعالوه بر ته يجلسات متعدد کارشناس یبا برگزار تهیکم نی. ادیگرد لیخودرو تشکرانیا

 ینموده و راهکارها يرا بررس يشرکت تیدستورالعمل حاکم ش،ینظارت و سنجش و پا ،یریشگیپ تیشرکت با محور

مختلف را مورد توجه قرار داد.  یمطرح شده در حوزه ها یبه الزامات و درخواستها یيبه منظور پاسخگو ازیمورد ن

 تهیکم نیدر ا رفتهیاقدامت صورت پذ گریمورد از د نیتحت پوشش در ا یهاعملکرد شرکت يو بررس شیپا نیهمچن

 یآن، برنامه ها جینتا یشرکت و جمع بند تیریمد 10در  یارتقاء سالمت ادار یزیبا انجام مم تیبوده است. در نها

 ،یعملکرد یهاو به اجرا گذاشته شد که بر اساس شاخص فیدر هر حوزه تعر ياصالح یها Action Planو  ياتیعمل

 .ردیگيقرار م شیو رفع نقاط ضعف مورد پا یاثر گذار

 اقتصاد مقاومتي  تشکیل كمیته 

 شیها و افزانهیکاهش هز نه،یبه نیتوسعه بازار، تام یهابر سرفصل هیبا تک دویکیدر شرکت ا يکار گروه اقتصاد مقاوت

عملکرد آنها  شیها، نسبت به پاشرکت تیفعال یهادر حوزه يکنترل یسنجه ها نیو پس از تدو لیتشک دیتول یبهره ور

 میبه اهداف ترس دنیو رس یجار تیمدون در جهت بهبود وضع ياتیعمل یها برنامه. اخذ دینمايدر موارد مذکور اقدام م

 نیا یها در تحقق خواسته ها و نحوه اجراو کنترل شرکت يابیباشد. ارز يکارگروه م نیا یهاتیفعال گریشده از د

 .ودها خواهد بو حفظ روند رو به رشد شرکت یسازتوانمند یاز ابزارها يکیبرنامه ها، به عنوان 
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 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو های آتي گروهبرنامه

 بهبود روند کیفي در سطح محصول و خدمات قابل ارائه.( 1

 .وری در سطح شرکتسطح بهره( بهبود روند ارتقای 2

 زیاني شرکت.سود و ها در راستای اهداف ( منطقي نمودن هزینه3

کلیه موازین قانوني در موعدهای مقرر جهت  جلوگیری از ایجاد هر  های گروه برای رعایت ارتقاء عملکرد شرکت( 4

گونه جرایم قانوني شامل جریمه مالیاتي)ارزش افزوده، تکلیفي، عملکرد(،جریمه تامین اجتماعي، جریمه محیط زیست و 

.  ... 

منظور افزایش سهم از تولید و خدمات در بازارهای مربوطه بر اساس ترکیب بهینه به  ظرفیت هاکامل گیری ( بکار5

 محصول و خدمات .

 افزائي(.بهینه از ظرفیت های شرکت های گروه در راستای جلوگیری از خروج منافع)هم( استفاده 6

 بلیت اتکا و شفافیت آنها. (اهتمام ویژه نسبت به اطالعات و گزارشهای قابل ارائه از حیث بموقع بودن، داشتن قا7

 ( حفظ و افزایش روند سودآوری در راستای افزایش ثروت سهامداران . 8
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 اهم پروژه های شرکت های تحت پوشش

 

سرمایه گذاری ایران خودرو بودجه مصوب پروژه گسترش توضیحات : با توجه به افزایش هزینه های پروژه و با تایید شرکت *

 میلیون ریال(139،000میلیون ریال نسبت به قبل افزایش یافت. ) بودجه قبل :  33،827به مبلغ 

 

 اطالعات آینده نگر

و  جاری مبني بر حمایت از تولید و کاالی ایرانيهای گذشته و سالتوجه به منویات مقام معظم رهبری و نام گذاری سالبا 

های افزایش تولید و توسعه محصوالت شرکت ،مدیریت شرکت زا )اقتصاد مقاومتي(اقتصاد درون تاکید بر رونق تولید

 کند.بیني ميمشابه پیش سالنسبت به و سال های آتي  جاری پذیر را برای سال مالي سرمایه

 

 

 

 ارقام به )میلیون ریال(

ف
دی

ر
 

 

 عنوان پروژه نام شركت 
برآورد كل هزینه 

 اجرای پروژه**

هزینه های واقعی تا 

 پایان دوره موردگزارش 

 درصد -پروژهوضعیت 

پیشرفت 

 فیزیکی

پیشرفت 

 ریالی

1 
ريخته گري 

 * الومينيوم

 لندریسرس دیتول تیظرف شیافزا

EF7   
173،000 168،000 84% 97% 

2  
ساخت و توليد گيربکس دنده 

 (EC5)رانا MT6دستی 
  90%  

 نيرومحرکه 
ساخت و توليد گيربکس دنده 

 (EF7)دنا MT6دستی 
666،000 591،28 76% 4% 

  
ساخت و توليد گيربکس  نيمه 

 )رانا(AMT اتوماتيک
  37%  
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 اطالعات درخصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

 باشد: های اجتماعي و زیست محیطي به شرح ذیل ميچند نمونه از اقدامات شرکت های تحت پوشش در خصوص مسئولیت

 و بهداشتي از محل های تولید و انتقال آن به سمت تصفیه خانه جهت تصفیههای صنعتي  جمع آوری فاضالب 

 استقرار مدیریت پسماند 

 توسعه فضای سبز 

 پاالیش آالینده ها 

 های زیست محیطي منطقه و استان و مليمشارکت در همایش 

 انتشار و توزیع مقاله، مجله و کتاب در حوزه محیط زیست 

  عموميآموزش کارکنان به صورت تخصصي و 

 پژوهشي و آموزشيارتباط با مراکز علمي ، 

 اختراعات و نوآوری در محصوالت 

 های عام المنفعه  ها و کمکانجام فعالیت 
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 معیارها و شاخص ها
 

 

 

 

 

 معیارها و شاخص ها
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 یمال تیمیزان تحقق اقالم بودجه ای : صورت وضع
 )ارقام به میلیون ریال(

     

  101  225،451  228،521  226،587 داراییهای ثابت مشهود

  100  485  485  485 دارایی های نامشهود

  141  41،264،875  62،082،564  58،212،783 سرمایه گذاریهای بلندمدت 

  16  2،766،958  935،784  434،260 دریافتنی بلندمدت

  133  44،257،769  63،247،354  58،874،115 داراييهاي غير جاريجمع 

  9،906  2،854  2،686  282،705 پیش پرداختها 

  171  2،249،970  2،304،125  3،851،801 دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

  25  458،763  11،545  112،759 سرمایه گذاریهای كوتاه مدت 

  9  47،573  170،939  4،382 موجودی نقد

  154  2،759،160  2،489،295  4،251،647 جمع داراييهاي جاري

  134  47،016،929  65،736،649  63،125،762 جمع دارائيها

  100  39،605،137  2،400،000  39،605،137 سرمايه

  0  0  37،205،137  0 افزايش سرمايه در جريان 

  99  187،594  184،914  184،914 اندوخته قانونی

  324  6،425،402  6،283،651  20،792،676 سود انباشته

  131  46،218،133  46،073،702  60،582،727 جمع حقوق مالکانه

  73  52،222  32،017  37،920 ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

  73  52،222  32،017  37،920 جمع بدهيهاي غير جاري 

  376  638،727  19،562،890  2،398،434 های تجاری و غیر تجاریپرداختنی 

  40  362  145  145 مالیات پرداختنی

  108  62،975  30،254  68،299 سود سهام  پرداختنی

  86  44،510  37،641  38،237 ذخایر

  336  746،573  19،630،930  2،505،115 جمع بدهيهاي جاري

  318  798،795  19،662،947  2،543،035 جمع بدهيها

  134  47،016،929  65،736،649  63،125،762 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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 :صورت سود و زیان –میزان تحقق اقالم بودجه ای  

 (ارقام به ميليون ريال) 
 

 

  
 

  

         تداوم: عملیات در حال

  843،886  791،293  17،203،750  2،039 درآمد حاصل ازسـرمایه گذاری 

 (105،800) (96،384) (60،059)  57 هزینه های اداری و عمومي

  738،086  694،909  17،143،691  2،323 سود عملیاتی 

  0  0 (2،559،244) - هزینه های مالي

  9،963  15،460  3،788  38 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتي  

  748،049  710،369  14،588،235  2،292 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

         هزینه مالیات

  0 (7،296)  0   سال های قبل

  748،049  703،073  14،588،235  1،950 سود خالص عملیات درحال تداوم 

  19  18  368  1،950 ریال-سود هرسهم
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 حقوق مالکانه

 

 

 

 )ارقام به میلیون ریال(

 

  
  

 

 سرمايه

افزايش سرمايه در 

 جريان

اندوخته 

 جمع کل سود انباشته قانونی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال ریالمیلیون  میلیون ریال

 7,336,420 5,686,420 150,000 0 1,500,000 1397مانده در ابتداي سال 

 218,381 218,381 0 0 0 1397سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 

 (60,000) (60,000) 0 0 0 سود سهام مصوب

 7,494,801 5,844,801 150,000 0 1,500,000 1397پايان سال  مانده  در

 (19,309) (19,309) 0 0 0 اصالح اشتباهات

 7,475,492 5,825,492 150,000 0 1,500,000 تجديد ارائه شدهمانده 

 703,073 703,073 0 0 0 1398خالص سال مالی سود 

 (210,000) (210,000) 0 0 0 سود سهام مصوب

 0 (34,914) 34,914 0 0 انتقال به اندوخته قانونی

 38,105,137 0 0 37,205,137 900,000 حل تجدید ارزیابی سرمایه گذاریافزایش سرمایه از م

 46,073,702 6,283,651 184,914 37,205,137 2,400,000 1398مانده در پايان سال مالی 

 14,588,235 14,588,235 0 0 0  1399ماهه سال  6سود خالص دوره مالی 

 (79,210) (79,210) 0 0 0 سود سهام مصوب

 0 0 0 (37,205,137) 37,205,137 حل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری افزایش سرمایه از م

 60،582،727 20،792،676 184،914 0 39،605،137 31/06/1399مانده در 
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 وجه نقد جریانمیزان تحقق اقالم بودجه ای:  صورت 
 

 

 
  

 
 

         جریان های نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي: 

  149 ( 87,266) ( 412,398) ( 129,646) نقد حاصل از عملیات

  0   ( 7,513)  0 پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

  149 ( 87,266) ( 419,911) ( 129,646) ورود نقد حاصل از فعاليت های عملياتيجریان خالص 

         جریان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری :

 -   ( 1,865) ( 36) وجوه پرداختي بابت خريد دارائیهای ثابت مشهود

 -    502 وجوه دريافتي بابت فروش دارائیهای ثابت مشهود

  0  3,500  13,261  3,788 دريافتي بابت سپرده ها و سرمايه گذاری هاسود 

  122  3,500  11,396  4,256 جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری

  150 ( 83,766) ( 408,515) ( 125,392) جریان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعاليت های تامين مالي

         جریان های نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالي : 

  103 ( 40,000) ( 197,512) ( 41,165) سود سهام پرداختي 

 -    770,263  0 دريافت های نقدی حاصل از افزايش سرمايه

  103 ( 40,000)  572,751 ( 41,165) جریان خالص ورود )خروج( نقد حاصل از فعاليت های تامين مالي

  135 ( 123,766)  164,236 ( 166,557) خالص افزايش  در وجه نقد

  100  170,939  4,779  170,939 مانده وجه نقد در ابتدای سال

  0  400  1,924  0 تغیرات نرخ ارز

  9  47,573  170,939  4,382 مانده وجه نقد در پایان سال

  0  0  129,737  0 مبادالت غیر نقدی 
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 نتایج عملیات و چشم انداز
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 درآمد های عملیاتي

  )ارقام به میلیون ریال(

 

 شرح
ماهه سال   6عملکرد 

1399 

سال  مالي منتهي به 

1398/12/29 

توضيحات تکميلي شرکت درخصوص روند درآمد و 

 برآوردهای آتي

 378,537 3,776,301 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
ماهه  6شناسایی شده در دوره مالی عمده سود سهام 

 مربوط یه شركت سرمایه گذاری سمند می باشد. 1399

سود)زیان( حاصل از فروش سرمایه 

 گذاری
13,427,449 412,756 

سود)زیان( حاصل از فروش سرمایه گذاری عمدتا مربوط 

به فروش سهام شركتهای نیرو محركه , مهركام پارس, 

خودرو شرق طبق نظر هیئت بانک پارسیان و الکتریک 

 مدیره شركت می باشد.

   791,293 17,203,750 جمع
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      )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                شركت : یتمام شده پرتفو یبها بیترك

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح
ماهه  6عملکرد  

 1399سال  

سال  مالي منتهي 

 98/12/29به 

توضيحات تکميلي شرکت درخصوص ترکيب سرمایه 

گذاریها و درصورت تغيير ارائه دالیل تغيير در 

 ترکيب 

 45,591,175 41,830,798 سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی

كاهش عمدتا مربوط به فروش سهام شركت نیرو 

بانک پارسیان و الکتریک خودرو محركه, مهركام پارس, 

 شرق می باشد.

 - 16,790,203 16,790,203 سرمایه گذاری در سهام شركتهای غیر بورسی

 8,205 0 سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
كاهش مربوط به فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری می 

 باشد

 كاهش ارزش مربوط به سنوات قبل می باشد. ( 295,473) ( 295,473) سرمایه گذاری ها ذخیره كاهش ارزش 

   62,094,110 58,325,528 جمع
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 )ارقام به میلیون ریال(                                                                  بازده سرمایه گذاری ها در شركت های  بورسي:

 

 

 شرح
بازده 

 حاصله

 بهاي تمام شده سرمايه گذاري درآمد حاصله

 پيش بينی

سال مورد  

 بررسی

 واقعی

طی دوره  

مورد 

 بررسی

 مانده واقعی

 ابتداي سال 

 خريد/افزايش 

سرمايه 

 گذاري

 فروش/کاهش

سرمايه  

 گذاري

 مانده واقعی 

 در پايان سال

ی
رس

 بو
ت

مد
د 

بلن
ی 

ها
ی 

ذار
 گ

یه
رما

س
 

 20,862,310 ( 2,559,244) 2,587,129 20,834,425 0 0 %0 شرکت ايران خودرو

 6,738,806 ( 1,042,859) 0 7,781,665 0 0 %0 بانک پارسيان

 6,469,535 ( 2,279,806) 29,092 8,720,249 22,809 3,424 %666 شرکت صنعتی نيرو محرکه

 4,569,899 ( 492,572) 5,537 5,056,934 0 0 %0 شرکت مهرکام پارس 

 2,224,512  0 5,142 2,219,370 0 565 %0 شرکت محور سازان 

 371,492 ( 126,609) 0 498,101 320 29 %1119 شرکت الکتريک خودرو شرق

شرکت توسعه و عمران شهرستان  

 نائين 
0% 0 0 391,640 0 0  391,640 

 74,417 ( 15,465) 11,642 78,240 3,171 285 %1111 شرکت بيمه پارسيان 

 15,439 ( 7,210) 15,439 7,210 0 0 %0 شرکت بيمه پارسيان )حق تقدم(

 41،718،050 ( 3,964,521) 2،653،981 45،587،835 26،300 4،303 - جمع

ی
رس

 بو
ت

مد
اه 

كوت
ی 

ها
ی 

ذار
 گ

یه
رما

س
 

 101,463  0 101,463 0 0 0 %0 بانک اقتصاد نوين

 494  0 494 0 0 0 %0 توليد محور خودرو

 8  0 0 8 0 0 %0 شرکت قطعات اتومبيل ايران

 10,770 ( 119,038) 129,808 0 0 0 %0 شرکت ذوب آهن اصفهان

 0 ( 1,234) 0 1,234 0 0 %0 شرکت کاشی الوند

 0 ( 2,067) 0 2,067 0 0 %0 شرکت پلی پروپيلن جم

 13 ( 18) 0 31 1 0 %0 ساير شرکت ها

 112،748 ( 122,357) 231،765 3،340 1 0 - جمع 

 41،830،798 ( 4,086,878) 2،885،746 45،591،175 26،301 4،303 - جمع کل 
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 نسبت های مالي و عملکردی:

  
   

  1/7 0/1 3/7 

  1/7 0/1 3/7 

  0 0 0 

  0/27 0/01 0/02 

  4/0 29/9 1/7 

  4/2 42/7 1/7 

  99/7 87/8 87/5 

  84/8 88/9 88/6 

ROA  23/110 1/070 1/591 

ROE  24/080 1/526 1/619 

  368 18 19 

  2،038/6 93/8 1 

  1،950/2 94/0 1 

  93/26 96/21 94/13 

  - - - 

  277،480 12،763 13،611 

  235،294 11،340 12،065 
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 وضعیت نقد شوندگي سهام و كیفیت افشاء اطالعات شركت:

 

 

 شرح
مالی منتهی به   رتبه دوره

31/06/99  

مالی منتهی به   رتبه دوره

31/06/98    

 - - کیفیت افشا و اطالع رساني

 112 92 تعداد روزهای گشایش نماد

 112 92 تعداد روزهای معامالتي

 45/79 03/82 نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه

 

 

 

 لغ میلیون ریالامب                                                                                                               وضعیت معامالت و قیمت سهام :

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره مالی 

 مالی

تعداد سهام معامله 

 شده

ارزش سهام 

 معامله شده

تعداد 

روزهای باز 

 بودن نماد

تعداد روزهایی 

كه نماد معامله 

 شده

بازار سهام ارزش 

شركت در پایان 

 دوره مالی

قیمت هر 

 سهم

آخرین سرمایه 

 اسمی شركت

31/06/98 1،191،774،488 5،999،652 112 112 12،400،500 8،267 1،500،000 

31/06/99 32.489.564.122 197.546.384 92 92 219.412.458 5.540 39.605.137 
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 منابع،ریسک ها و روابط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روابطها و ریسک منابع،
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 ساختار و منابع

 مناسب منابع و مصارف: تیریاقدامات انجام شده در خصوص مد

 بهره گیری از روش های مناسب تامین مالي در شرکت های زیر مجموعه، در راستای کاهش هزینه های مالي -1

اقالم  فیتکل نییو تع يبررس ن،یماب يف یحساب ها رتیرفع مغا، تحت پوشش یشرکت ها یحساب ها حساب،اصالح  -2

ناشي از محل آورده نقدی و  هیسرما شیافزا از طریق) تحت پوشش یشرکت ها ياصالح ساختار مالي، راکد سنوات

 و ... ها( یيدارا يابیارز دیتجدمطالبات، سود انباشته و 

ایجاد بدهي از  یریو ... جهت جلوگ یحسابدار یاستانداردها، تجارت ،یا مهیب ،ياتیمختلف مال نیقوان رعایت صحیح -3

 .ياحتمال میجراو

تحلیل های ، از طریق تشکیل منظم کارگروه پرتفوی و استفاده مستمر از کوتاه مدت پرتفوی موثر و بهره ور مدیریت  -4

 فعاالن  بازار سرمایه.  کارشناسي  نظراتعلمي  و 

 ها ریسک

 یتجار سکیر 

 هیسرما باشد در رابطه با شرکت گسترش يم یبنگاه اقتصاد کی یدرآمد یها انیجر تیکه مربوط به عدم قطع سکیر نیا

ي نیب شیپ یبه بودجه ها يابیسرمایه پذیر و دست یتحقق سود شرکت ها تیمصداق دارد. عدم قطع زیخودرو ن رانیا یگذار

شرکت  کیمواجه باشد چرا که به عنوان  سکیر نیبا اخودرو رانیا یگذار هیشود که شرکت گسترش سرما يموجب م شده

شرکت گسترش  خصوص نیا . دردینما يم نیسرمایه پذیر تام یاز محل سود شرکت ها خود را عمدتاًدرآمد  یگذارهیسرما

 نسبت به رفع پذیرسرمایه یهاعملکرد شرکت یادوار یها يابیارز از طریقو مستمر  قیبا نظارت دق دینماي تالش م

قدم برداشته و از این  ب و کارکس تیها به سمت بهبود وضعشرکت تیهدا همچنین واقدام  ی آنهاهاتیمشکالت و محدود

نات اقتصادی شدید از اهای سرمایه پذیر، در صورت ایجاد نوسلیکن در شرکت .دینمامي تیریرا مد تجاری سکیر طریق

)مشتری اصلي( با اشکال روبرو گردیده و در  محصول در شرکت مادرگردد فروش که موجب مي جمله رکود و رکود تورمي

این حالت عدم قطعیت جریان های درآمدی و وجوه حاصل از آن با اشکاالت جدی مواجهه گردد در این راستا استفاده از 
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توصیه و برنامه  ي()مشتری اصل ابزارهای فروش و بازاریابي برای تسهیل فروش و ادامه جریان ورود نقدینگي در شرکت مادر

 هائي جهت اخذ مجوز از مراجع ذیصالح و سازماندهي شرکتهای لیزینگ گروه در جریان مي باشد.

 بهره و نرخ  یمال سکیر  

باشد و از  ونه ریسک مالي بر شرکت متصور نميدریافت تسهیالت مالي، لذا هیچگ با توجه به نوع فعالیت شرکت و منع قانوني

لیکن در باشد.  تامین منابع و بدهي بدون ریسک ميسهامداران تهیه شده است آورده از محل  شرکت آنجا که منابع مالي

های انقباضي و تشویق سپرده آن استفاده دولت از سیاست موجبو به  تورمنرخ  شیافزاهای سرمایه پذیر، در صورت شرکت

 که موجب اعتباری و بالتبع آن افزایش نرخ تسهیالت ماليها و موسسات مالي و های جذاب توسط بانک گذاران با ارائه نرخ

مخاطره خارج از کنترل  نیهرچند که ا گردد،ي و خدمات ارائه شده م یدیتول یکاالهادرب کارخانه تمام شده  یبها شیافزا

 شرکت تیریمد یها یاز راهکارهای غیر مولد دارایياستفاده از منابع  ومنابع مالي  تیریبه مد هیباشد اما توصيشرکت م

 بوده است . سکیر نیا تیریکنترل و مد جهت

 نرخ تورم سکری 

 شیتـورم موجـب افـزا    شیافـزا هـای سـرمایه پـذیر،    این ریسک در شـرکت اصـلي موضـوعیت نداشـته لـیکن در شـرکت      

ـ تول یتمام شـده کاالهـا   یو بها دیتول یهانهاده متیق ـ ا اگرچـه  گـردد، يو خـدمات ارائـه شـده مـ     یدی خـارج   ریسـک  نی

 تیریکنتـرل و مـد   جهـت  شـرکت  تیریمـد  هـای جملـه روش هـا از  نـه یهز تیریمـد  راهکـار باشد امـا  ياز کنترل شرکت م

 مي باشد. سکیر نیا

 نرخ ارز سکیر 

ارز در  نوسان نرخ ناشي از   نرخ سهام، نوسان از  بخشي  نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر روی نرخ سهام شرکت دارد که

راهکارهای شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک  (.دیتمام شده تول یبها شیافزا)باشد  مي پذیرسرمایههای شرکت

 های دانش بنیان مي باشد.سازی از طریق همکاری با شرکتهای داخليتعریف پروژه
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 ذینفعان روابط با 

به عنوان ذینفعان کلیدی سازمان در کنار سایر ذینفعان قرار  ی اصلي، سهامداران و مشتردر تعیین و معرفي ذینفعان شرکت

سرمایه گذاری  -درصد 2.77 پارسیان گروه مالي -درصد 45.15: خودروایران شرکت: از عبارتند شرکت اند. سهامداران گرفته

مشتری عمده شرکت خودرو به عنوان سهامدار اصلي و که در این بین ایرانجزء  سهامداران سایر ودرصد  2.42سمند 

و  يمالیاتسازمان ) يدولت های سازمان خودرو مي باشد. عالوه بر ذینفعان فوق الذکر، کارکنان،گسترش سرمایه گذاری ایران

 گردد. درکنندگان کاالها و خدمات مورد نیاز شرکت بعنوان سایر ذینفعان شناسایي مي( و تامینسازمان تامین اجتماعي و ...

. افزون بر این، دهدمدنظر قرار مياستراتژی  تدوین تقاضاهای ذینفعان را پیش ازروابط با ذینفعان، شرکت همواره  خصوص

بعنوان ها و تخصیص منابع  ها و برنامه های برقراری ارتباطات، ایجاد همکاری، توسعه سیاست شکلمدیریت ذینفعان شامل 

 مباني تفکر استراتژیک بررسي مي گردد.
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 : آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا

و برنامه های شرکت جهت مقابله با آن و کاهش اثرات آن بر فعالیت شرکت آثار ناشي از شیوع ویروس کرونا 
  به شرح جدول زیر مي باشد:

 پاسخ شركت موضوع ردیف

 

 گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  نام شركت

 خگستر  نماد معامالتی شركت

  29/07/1399 تکمیل گزارشتاریخ 

1 
تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا به صورت تجمعي تا تاریخ 

 گزارش )نفر(
10 

 10 تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا در تاریخ گزارش )نفر( 2

3 
تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به ویروس کرونا تا تاریخ 

 گزارش )نفر(
0 

4 
پرسنل ناشي از بیماری کرونا تا تاریخ  تعداد افزایش )کاهش(

 گزارش )نفر(
  

5 
برآورد مبلغ خسارت مالي عملیاتي ناشي از ویروس کرونا تا تاریخ 

 گزارش )میلیون ریال(
1.011 

6 
برآورد درصد افزایش )کاهش( فعالیتهای عملیاتي شرکت به علت 

 بیماری کرونا )درصد(
  

7 
غیرعملیاتي ناشي از ویروس کرونا تا برآورد مبلغ خسارت مالي 

 تاریخ گزارش )میلیون ریال(
-  

8 
توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده 

 )میلیون ریال در یک سال آتي(

حداقل خسارت ناشي از ویروس کرونا تا پایان سال 
 هد)دو برابر مبلغ هزینه ش میلیون ریال  2050مبلغ 1399

سال جاری(برآورد مي شود که عمدتاً در شش ماه اول 
شامل هزینه های انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله خرید 
مواد ضدعفوني کننده و پایش عمومي سالمت پرسنل از 

 طریق انجام آزمایش های پزشکي مي باشد.

9 
برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتي ناشي از 

 شیوع ویروس کرونا

 -منزل برای بیماران خاص یا پرریسکاستراحت در 
پروتکل های بهداشتي و پیشگیرانه برای کلیه افراد سازمان 

اقدامات اموزشي،فرهنگ سازی، اطالع رساني و تبلیغات  -
اجرای پروتکل ها و دستورالعمل های ابالو شده از سوی  -

 گروه و نیز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي
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 وضعیت پرونده های دعوی حقوقی

كالسه 

 پرونده

مرجع 

رسیدگی 

 كننده

 خواهان /

 شاكی

 خوانده /

 مشتکی عنه

 وكیل /

نماینده 

 حقوقی

ارزش مالی 

 دعوی

 )به ریال(

 آخرین وضعیت پرونده

 

880425 

 

 28شعبه 

مجتمع قضایی 

 شهید بهشتی

شرکت 
 گسترش

آقای صباغ )شركت 

 مالی نوین بین الملل(

جناب وكیل  

 اسدی

6،715،418،286  

نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی صورت گرفته  -2دادنامه بدوی علیه شركت ) قرار رد دعوی( صادر شده . -1

پرونده در شعبه -3جدد در شعبه بدوی صادر مینماید. دادگاه تجدیدنظر حکم بر نقض دادنامه بدوی و رسیدگی م

های به عمل گیریطبق پی -4بدوی به كارشناس ارجاع شده و كارشناس منتخب  به نفع این شركت نظر داده است .

آمده )گزارش وكیل پرونده ( دادنامه معد تنظیم بوده اما قاضی محترم شعبه جهت صدور آن شرایط خاصی را لحاظ 

 اند.نموده 

 
 

980250 

 41شعبه 

مجتمع قضایی 

 شهید صدر

شرکت 
 گسترش

 جواد ثنائی
جناب وكیل 

 میرآبیان
4،080،000،000  

محکوم علیه دعوی اعسار مطرح نموده و اعسار ایشان  از سوی دادگاه -2دادنامه بدوی له شركت صادر شده است .  -1

 های قانونی در دست اقدام است.گیریاین خصوص پیپذیرفته شده اما اقساط تا كنون پرداخت نشده  است كه در 

 

980231 

 

 44شعبه 

مجتمع قضایی 

 شهید صدر

شرکت 
 گسترش

غالمرضا فراستیان, 

سهراب محمدی, 

 اقبال صفایانی
جناب وكیل 

 میرآبیان
7،212،000،000  

و ضمن  -3است. تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیهم انجام شده  -2دادنامه بدوی له شركت صادر شده است. -1

تجدیدنظرخواهی دعوی اعسار از هزینه دادرسی هم مطرح نمودند در مرحله بدوی دعوی رد شده است و مجدد نسبت 

 به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند.

961264 
مجتمع 21شعبه 

قضایي شهید 
 باهنر

شرکت 
 گسترش

 سید اكبر قرا
سركار وكیل 

 عزتی
 باشد.اجرائیه صادر شده است  محکوم علیه مجهول المکان می -2صادر شده است.  دادنامه بدوی له شركت-1  231،462،500

970175 

 81شعبه 
مجتمع قضایی 

 شهید صدر

شرکت 
 گسترش

سید محمد رضا معمار 
 قهفرخي

جناب وكیل 

 میرآبیان
 محکوم علیه مجهول المکان مي باشد .    پرونده قطعیت یافت تقاضای صدور اجرادیه شده است.  7،344،000،000

 


