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 یادآوري
 مندرج مالی اطالعات اگرچه. ستا سرمایه بازار کارایی الزامات از یکی شفاف مالی اطالعات وجود

 شود، می تلقی سرمایه بازار براي مالی اطالعات عمده ازمنابع یکی عنوان به اساسا مالی درصورتهاي

 درتکمیل را اهمیتی با اطالعات میتواند سهام صاحبانعمومی  مجمع به مدیرههیئت  گزارش ولی

 به میتواند مجمع به مدیره هیئت دیگرگزارش ازطرف. آورد فراهم مالی درصورتهاي مندرج اطالعات

 به خود عملکرد مهم هاي جنبه درخصوص رسانی اطالع جهت در مدیره هیئت براي فرصتی عنوان

 .باشد سهامداران
 ،مالی سال ازانقضاي پس باید شرکت مدیره تئهی)" 1347بمصو( تجارت قانون 232ماده طبق

 و سود حساب و عملکرد حساب و ترازنامه همچنین و سال رادرپایان شرکت دیون و دارایی صورت
 تنظیم مزبور مالی سال طی شرکت عمومی وضع و فعالیت درباره گزارش ضمیمه به را شرکت زیان

 ختیارادر ساالنه عمومی مجمع ازتاریخ قبل روز بیست اقالً  باید ماده دراین مذکور اسناد .کند

 ".شود گذاشته بازرسان
 وکلیۀ بهادار اوراق ناشرانِ است موظف سازمان بهادار، اوراق بازار قانون 41مادة براساس همچنین

  حسابرسی و حسابداري استانداردهاي براساس تا نماید ملزم را سرمایه بازار در فعال هاي تشکل
 اوراق بازار قانون 45 ماده 3 بند مطابق اینکه ضمن .دهند انتشار را خود جامع اطالعات کشور، ملی

 سازمان نزد شده ثبت شرکتهاي که است اطالعاتی جمله از "مدیره به مجمع تئهیگزارش "بهادار

 .باشند می سازمان اجرایی دستورالعمل طبق آن هارائ به مکلف
مدیره گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران خود  تئهیاینکه  نظربه و فوق قانونی الزامات به توجه با

وضعیت  بهبود قاء وتراستاي ار در را وتالش خود توان را امانتدارکلیه سهامداران دانسته وتمامی 
اطالعات  فرض میداند برخود،شته دا معطوف صاحبان سهام رضایت خاطر سرمایه هاي شرکت و

 .سهامداران قراردهد دراختیارنگام ه بصورت به راالزم 
 براي عادي سالیانه  عمومی به مجمعمدیره  تئهیفعالیت  ساالنه گزارش عنوان به حاضر مجموعه

 مدیره تئهی عملکرد و شرکت عمومی وضع اطالعاتی درخصوص 29/12/1400 مالی منتهی سال

 مقررات و قوانین شرایط، با مطابق نآدر مندرج اطالعاتی محورهاي این گزارش و .ارائه می نماید

 وسوابق برپایه  ومالی  درصورتهاي شده ارائه اطالعات بر مبتنی و ایران سرمایه بازار بر حاکم
 ه است.گردید تهیه موجود اطالعات و مدارك
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 (تلفیقی)اطالعات زیدهگ
 1399سال  1400سال  مالی طی سال(میلیون ریال): عملکرد اطالعات الف)

 38،609،798 50،514،516 درامدهاي عملیاتی

 279،137 5،587،809 سودعملیاتی

 )1،499،870( 96،311 عملیاتی سایردرآمدهاوهزینه هاي

 79،995 104،153 سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

 )394،107( 4،340،688 سود(زیان) خالص

 )3،338،422( 4،817،702 وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

  سال (میلیون ریال): پایان در مالی وضعیت طالعات ب )
 

 21،109،775 25،892،818 داراییها جمع

 18،554،107 19،118،398 جمع بد هیها

 6،201،312 6،201،312 شده ثبت سرمایه

 2،555،668 6،774،420 سهام صاحبان حقوق جمع

  بازده (درصد): نرخ )ج
 

 )-%8( %18 )1داراییها( بازده نرخ

 )-%15( %93 )2) ( ویژه (ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

  :سهم هر به مربوط اطالعات د)
 

 6،201،312،000 6،201،312،000 مجمع برگزاري زمان در سهام تعداد

 )84( 649 ریال – سهم هر پایه سود

 1،000 1،000 ریال – سهم هراسمی  ارزش

  : سایر اطالعات)  ه
 

 2،696 2،799 نفر –و پیمانکاري کارکنان رسمی و قراردادي تعداد

 
 ها دارایی بازده نرخ سودخالص= /سالانتهاي  و ي ابتدااییهامتوسط جمع دار )1                 
 سهام صاحبان حقوق بازده نرخ سودخالص = /سالانتهاي  و متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا )2                 
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 )شرکت اصلی(اطالعات گزیده

 1399سال  1400سال  میلیون ریال): سال( طی مالی عملکرد اطالعات الف)

 801،771 2،080،079 هاي عملیاتیدرآمد

 702،691 1،896،005 عملیاتی سود(زیان)

 253،572 22،444 غیرعملیاتی سایردرآمدهاوهزینه هاي

 955،929 1،917،664 خالص سود

 )531،663( 97،214 عملیاتی فعالیتهاي از حاصل نقد وجوه

   :ریال) سال (میلیون پایان در مالی وضعیت ب)اطالعات

 8،030،071 9،826،872 داراییها جمع

 404،986 383،345 بدهیها جمع

 6،201،312 6،201،312 شده ثبت سرمایه

 7،625،085 9،443،529 سهام صاحبان حقوق جمع

   بازده (درصد): نرخ)ج

 %12,59 %21/5 )1(داراییها بازده نرخ

 %13,29 %22,5 )2() ویژه (ارزش سهام صاحبان حقوق بازده نرخ

   :سهم هر به مربوط اطالعات )د

 6،201،312،000 6،201،312،000 مجمع برگزاري زمان در سهام تعداد

 14 35 ریال – سهم هر سود پیش بینی اولین

 14 35 ریال – سهم هر سود پیش بینی آخرین

 178 309 ریال – سهم هر واقعی سود

 16 - ریال – سهم هر نقدي سود

 1,812 3،377 )3()07/03/1400ریال( -گزارش تایید تاریخ در سهم هر قیمت آخرین

 1،000 1،000 ریال – سهم هر اسمی ارزش

 10,18 11 )4(- سهم هر واقعی درآمد به قیمت نسبت

   : سایراطالعات)  ه

 31 36 ) سال (پایان نفر – کارکنان تعداد
 ها دارایی بازده نرخ سودخالص= /انتهاي سال و ابتدا يداراییهامتوسط جمع  )1                

 سهام صاحبان حقوق بازده نرخ سودخالص = /سالانتهاي  و صاحبان سهام ابتداتوسط حقوق م) 2               
 .است رسیده مدیره هیئت تصویب به گزارش این که میباشد 01/30/4001تاریخ گزارش، تایید تاریخ از منظور ) 3               
   p/E=درتاریخ تاییدگزارش سهمقیمت هر سهم/هر) سود4               
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 مقدمه

اقتصاد ایران و متغیرهاي تاثیر گذار در صنعت قطعه سازي به نحوي بوده است که گروه یاپکو  1400درسال 
کمبود منابع مالی در اختیار و نقدینگی از را دچار ریسکها و فرصت هاي با اهمیتی نمود.از جمله آن 

کی و نرخ بهره باالي بانکی مشکالت عمده شرکتهاي گروه یاپکو بوده است .تامین مالی از طریق سیستم بان
منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از سود گروه طی سالهاي گذشته شده است.همچنین 

تحریم هاي  کمبودنقدینگی ممکن است به کاهش تولید و عدم تحقق درآمدها منجرگردد.از طرف دیگر
یی بر تامین برخی مواد وقطعات اقتصادي و بانکی و دشواري مبادالت بازرگانی با کشورهاي اروپایی وآسیا

بهاي تمام شده مواد اولیه بویژه مواد خارجی  خارجی مورد نیاز و بالطبع  بر وضعیت تولید موثر واقع گردید.
ناشی ازرشد نرخ ارز و نرخ تورم بازارجهانی برخی مواد خارجی ، باعث افزایش بهاي تمام شده محصوالت این 

قیمت محصوالت وعدم تغییر نرخ  در بخش خودرو سازي و لذا تثبیت شرکت شده است که سیاست کنترل 
قیمت علیرغم افزایش بهاي تمام شده ، حاشیه فروش و سود شرکتها را وارد مدار نزولی نمود.قیمت گذاري 
دستوري خودرو منجربه مشکالت تخصیص نقدینگی و پرداخت به  شرکتهاي قطعه ساز و بازگشت با تاخیر 

روش رفته شده است. ریسک این سیاست گذاریها و مقررات معموال دامنگیر شرکتهاي قطعه مبلغ کاالهاي ف
گیري ویروس کرونا که درسال ساز می شود و بر منابع مالی آنها تاثیر گذار  است .همچنین موضوع همه

صنعتی  درکنار افت شدید جریان برق 1400باعث رکود شدید بازارها شده و در ماههاي ابتدایی سال  1399
باعث  کاهش میزان تولید به سبب تعطیلی هاي متوالی شده بود، خوشبختانه در نیمه دوم سال روند بهبود 

 به خود گرفت.
گروه یاپکو مشکالت مذکور را به عنوان فرصت برشمرده و با استفاده از براي کنترل و کاهش این ریسک ها، 

ف پروژه هاي متعدد دنبال نموده است. شرکتهاي سیاست داخلی سازي و افزایش ساخت داخل را با تعری
گروه به این منظور پروژههاي جدیدي را در دستور کار قرار داده اند که می تواند تا حدودي به کاهش 
وابستگی به مواد خارجی و ریسک هاي ناشی از آن کمک نماید.همچنین با افزایش تیراژ تولید در نیمه دوم 

ماهه اول سال را جبران و در مواردي رکوردهاي جدید از خود به جاي  6در  سال انحراف از برنامه تولید
نیز اهداف استراتژیک و عملیاتی تعریف شده محقق  1401گذاشت. امید است در ادامه این روند در سال 

 د.هاي بلندي برداشته شوگردیده و در راستاي رشد و تعالی گروه صنعتی ایران خودرو گام
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 : موضوع فعالیت س و تاریخچه تأسی
بنام شرکت صنعتی رضا تأسیس و در شهرستان  1352شرکت سهامی عام تولیدي قطعات اتومبیل ایران در سال  

طبق  30/7/1370به شرکت قطعات اتومبیل ایران تغییر نام پیدا کرد و در تاریخ 1357مشهد به ثبت رسید .درسال
سرمایه شرکت  ،ارائه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و به منظور 

نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل ازیک میلیارد به سه میلیارد ریال افزایش یافت و 
با تصویب مجمع عمومی فوق العاده  1375درسال به عضویت سازمان بورس پذیرفته شد.1371درسالگردید.

بات حال شده ، اندوخته توسعه و تکمیل و آورده نقدي سهامداران به سی میلیارد سرمایه شرکت از محل مطال
به ثبت رسید و فعالیت خود را  117507مرکز اصلی شرکت به تهران انتقال یافت و تحت شمارهریال افزایش و نیز 

جام پروژه هاي جدید با شش کارخانه در زمینه تولید قطعات مختلف خودرو ادامه داد. بلحاظ توسعه فعالیتها و ان
نماد شرکت در  1382در سالگانه شخصیت حقوقی مستقل اعطاء گردید.  6به کارخانجات 1376دوم سال نیمهدر

به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران  1383بورس بازگشایی و فعالیت مجدد آن آغازگردید و در سال
شرکت 1386ریال افزایش یافت.درسالدمیلیار سرمایه شرکت ازسی به صدوبیست1384تغییر نام یافت.درسال

باثبت شرکت سرمایه گذاري ساختمان عرش آذین 1387گازسیزصنعت شرق به این گروه اضافه گردیدودرسال
 بهدرصد  122,2افزایش  سرمایه شرکت با1388درسال شرکت افزایش یافت.8شرکتهاي گروه به البرزتعداد
 واگذارشرکت ایمن خودرو شرق 1390درمتابعت ازسیاست واگذاري شرکتها درسال رسید.میلیون ریال  266,630

همچنین با توجه به اتمام ماموریت شرکت عرش آذین البرز این شرکت حسب تصویب ازگروه یاپکو جدا گردید. و
ایه هاي توسعه دامنه فعالیتهاي گروه و افزایش سرم به باعنایتمنحل اعالم گردید. 1393مدیریت شرکت در سال 

 78/143مصوب و سرمایه شرکت با افزایش سرمایه شرکت یاپکو نیز  1394درسال  ،انجام شده در شرکتهاي گروه 
نوان به ع1394که در سال  "پاك يشرکت مبدل خودرو"میلیون ریال افزایش یافت.650,000به افزایش   درصد

همچنین شرکت  1396در سال  به بهره برداري رسید. 1396در پایان سال  شرکت جدید گروه تاسیس گردیده بود
قانون اساسی  44اصل  دو شرکت رینگ سازي مشهد در راستاي عمل به مفابه ثبت رسید "رام سازي ایمن مانا"

 میلیارد ریال انجام و قبل از1100مراحل افزایش سرمایه شرکت به  1397در سال به بخش خصوصی واگذار گردید.
شرکت در  آگهی انحالل شرکت گازسیز صنعت شرق به ثبت رسید. 1397همچنین در سال  مجمع ثبت گردید.

اقدام به تصویب اساسنامه تیپ نهادهاي مالی سازمان بورس نمود و به عنوان نهاد  1398مجمع فوق العاده سال 
درصدي از محل تجدید ارزیابی  464همچنین افزایش سرمایه مالی مورد شناسایی سازمان بورس قرار گرفت.

شرکت آگهی انحالل  1399همچنین در سال  به ثبت رسید. 1399غاز و در سال آ 1398داراییهاي ثابت در سال 
 به ثبت رسید. رام سازي ایمن مانا

مبلغ ششتصد هزار سرمایه شرکت اگزوز خودرو خراسان از مبلغ دویست هزار میلیون ریال به  1400در سال 
میلیون ریال، معادل چهارصد هزار میلیون ریال افزایش یافته و از محل مطالبات سهامداران مورد تصویب قرار 

 گرفت.
پیگیري گردیده و در مراحل پایانی  1400انحالل شرکت رام سازي ایمن مانا و شرکت گازسیز صنعت شرق در سال 

 و ختم تسویه می باشد. 
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 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از :  ت شرکت :موضوع فعالی
 :موضوع فعالیت هاي اصلی  -الف

سهم الشرکه ،واحدهاي سرمایه گذاري صندوق ها یا سایر اوراق بهادار داراي حق راي با  سرمایه گذاري در سهام، -1
تحت کنترل واحد، کنترل  هدف کسب انتفاع به طوري که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص

 شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی)در زمینه هاي زیر فعالیت کند:

 ،نصب،خرید،فروش وتوزیع ، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزاء خودرو؛ـ تولید 1-1

 اعتباریک؛واسطه گري مالی اعم از بانک ،بیمه ، لیزینگ و موسسات مالی و -1-2
مشارکت و سرمایه گذاري در طرح ها و شرکت هاي ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو وخرید -1-3

 و فروش طرح هاي مورد نیاز صنعت.

 فوق ؛ 1انجام فعالیت هاي زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر بند  -2

 ت براي اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین اال-2-1
 خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها براي اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛-2-2

انجام مطالعات،تحقیقات و بررسی هاي تکنولوژیکی ، فنی ، علمی ، بازرگانی و اقتصادي براي بهره برداري -2-3
 توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛

مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ  تامین منابع-2-4
سرمایه پذیر با تامین وثقیه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت  یتسهیالت بانکی به نام شرکت یا شخص حقوق

 یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
 و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛تدوین سیاست هاي کلی و راهبردي -2-5
 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ 1شناسایی فرصت هاي سرمایه گذاري در خصوص بند-2-6
 ارائه سایر خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.-2-7

نفوذ قابل مالحظه در سهام ، سهم الشرکه و  سرمایه گذاري با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا -3
عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را  منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر  آن سایر اوراق بهادار داراي حق راي

 یا عالوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

 فوق؛ 2خدمات موضوع بند -3-1
 ابی ،توزیع و فروش محصوالت.حمل و نقل ، انبارداري ،بازاری-3-2

 موضوع فعالیت هاي فرعی     -ب
سرمایه گذاري در مسکوکات ، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده هاي سرمایه گذاري نزد بانک ها و موسسات -1

 مالی اعتباري مجاز؛

ایر اوراق بهادار داراي حق راي شرکت سرمایه گذاري در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهاي سرمایه گذاري صندوق ها یا س -2
ها ، موسسات یا صندوق هاي سرمایه گذاري با هدف کسب انتفاع به طوري که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و 
اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاري سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن 

مالحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل مالحظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در نفوذ قابل 
 قسمت الف این ماده فعالیت نماید. 2و1موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهاي 

مدیر یا کنترل ناشر را به سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار که به طور معمول داراي حق راي نیست و توانایی انتخاب -3
 مالک اوراق بهادار نمی دهد.
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سرمایه گذاري در سایر دارایی ها از جمله دارایی هاي فیزیکی ، پروژه هاي تولیدي و پروژه هاي ساختمانی با هدف کسب -4
 انتفاع؛

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :-5

 گذاري؛پذیرش سمت در صندوق هاي سرمایه -5-1
 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛-5-2
 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادر؛-5-3
 تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛-5-4

شرکت می تواند در راستاي اجراي فعالیت هاي مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ -6
یالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباري بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی تسه

مربوطه را انجام دهد.این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستاي اجراي فعالیت هاي شرکت ضرورت داشته باشند 
 .شندو انجام آن ها در مقررات منع نشده با

  نآتغییرات  و سرمایه
 هر اسمی ارزش به سهم 1,000,000 تعداد (شامل ریال میلیون 1,000مبلغ 1370قبل از سال تا شرکت سرمایه

 266,630,000تعداد  شامل ریال میلیون 266,630مبلغ ذیل به شرح به چند مرحله طی که ریال) بوده1,000سهم
باعنایت به  .است یافته افزایش 1388 /29/12به منتهی سال مالی ریال در پایان1,000هرسهم اسمی سهم به ارزش

افزایش سرمایه  1394 توسعه دامنه فعالیتهاي شرکتهاي گروه وافزایش سرمایه هاي انجام شده در شرکتها،درسال
نیزمجمع  1397در سال در مجمع مصوب گردید.میلیون ریال  650,000افزایش به  %143,78نیز با  شرکت یاپکو
 ثبت گردید. 28/03/1398و در میلیارد ریال افزایش 1100 مو افقت و سرمایه بهافزایش  ٪69 فوق العاده با 

تجدید درصدي از محل 464اقدام به تصویب افزایش سرمایه  15/02/1399شرکت در مجمع فوق العاده همچنین 
  .است به ثبت رسیده 30/02/1399در که  ودمدارائیهاي ثابت نارزیابی 
 هیچگونه تغییراتی در سرمایه شرکت صورت نپذیرفته است. 1400در سال 

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

 ازمحل دیون حال شده 3,000 200 30/07/1370

 شدهازمحل مطالبات حال  30,000 900 28/03/1375

 مطالبات سهامدارانازمحل  120,000 300 08/06/1384
 وسودانباشته

 ازمحل مطالبات حال شده 266,630 2/122 07/11/1388
 وآورده نقدي سهامداران

 ازمحل سود انباشتهومطالبات 650,000 78/143 27/03/1395
 وآورده نقدي سهامداران

 ازمحل مطالبات 1,100,000 23/69 28/03/1398
 وآورده نقدي سهامداران

 از محل تجدید ارزیابی داراییها 6,201,312 464 30/02/1399
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 1400در پایان سال  سهامداران عمدهترکیب 

 نام سهامدار ردیف
1400/12/29 

 درصدسهام تعداد سهام
 43,92 2,723,654,402 سرمایه گذاري سمند(سهامی خاص) 1

 4,19 259,900,000 مهرآیندگان(سهامی خاص)گروه توسعه مالی  2

 1,77 109,618,581 صندوق سرمایه گذاري اختصاصی امید لوتوس پارسیان 3

 1,16 72,131,772 صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاردان 4

 48,96 3,036,007,245 سایر 5

 100 6,201,312,000 جمع 
           

 29/12/1400در تارخ  صلی شرکت اسهامداران نمودار                 
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 بهادار اوراق ازمنظربورس شرکت
 

 سهام قیمت و معامالت وضعیت
 عـام تغییـرسـهامی ارائـه سـهام دربـورس ازسـهامی خـاص بـه  منظـوره بـ 30/07/1370 اریختـدر شرکت

 بـا و سـاخت قطعـات خـودرو هدرگـرو تهرانبهـادار اوراق بـورس سـازماندر1382سـالدر . وضـعیت داد
 .گرفت قرار معامله مورد سالاین  باردر اولین براي آن سهام و بازگشائی "ختوقا" نماد

 :اخیر سال  2طی شرکت سهام ضعیتو

 مالی سال

 منتهی

 به

 

 سهام تعداد

 شده معامله

 

 سهام ارزش

 شده معامله

 )(میلیون ریال

 

 تعداد

 روزهاي

 بودن باز

 نماد 

 

 تعداد

 روزهایی 

معامله  نماد که

 است شده

 مالی سال پایان

 

  بازار ارزش

 )(میلیون ریال

 قیمت

 سهم

 (ریال)

 سرمایه

 (میلیون ریال)

30/12/1399 13,061,671,246 74,937,494 217 217 16,619,516 2,680 6,201,312 

29/12/1400 7,692,515,783 18,935,324 236 236 15,782,339 2545 6,201,312 

 1400حلیل عملکرد بازار بورس در سال ت

، شاخص بورس در تیرماه بیشترین روزهاي صعودي را ثبت کرد و در فروردین بیشترین 1400سال  در 
فراز و فرود زیادي را پشت سر گذاشت. هم ، بازار بورس در این سال  روزهاي نزولی را پشت سر گذاشت

، در 99نزول و سقوط را تجربه کرد. اما بر خالف سال روزهاي صعودي جالب توجهی داشت و هم روزهاي 
 .هیجانات کمتري در بازار وجود داشت و دیگر خبري از موج ورود پول در بازار سهام نبود 1400سال 

داران در برداشت و از ابتداي تابستان به این سو هاي ابتدایی سال روزهاي منفی بیشتري را براي سهامماه
شتر شدند. تیر و مرداد تعداد روزهاي مثبت شاخص بیشتر بود اما در شهریور روزهاي مثبت بورس بی

هایی بودند که روزهاي صعودي بازار بیشتر از روزهاي نزولی مهر و آبان ماه ،روزهاي نزولی بازار بیشتر شد
و منفی برابر بودند اما آذر و دي تعداد روزهاي قرمز بورسپرتعدادتر بودند. در بهمن نیز تعداد روزهاي مثبت 

روز  12روز کاري اسفند ماه شاخص در  19بود. در آخرین ماه سال تعداد روزهاي صعودي بیشتر شد و در 
 .روز نزولی را پشت سر گذاشت 9رشد کرد و 

 نزول شاخص در بهار

دهد. در واقع شاخص نماگري است که بیانگر روند شاخص بورس نمایی از وضعیت کلی بازار را نشان می
شود. بنابراین شاخص ها است که تغییرات آن در مقایسه با یک تاریخ مبدأ در نظر گرفته میی قیمتعموم
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 1٫3در کانال  99معیاري براي فهم روند کلی بورس تهران است. در حالی که شاخص کل در پایان سال 
درصدي  10افت میلیونی هم پائین رفت.  1٫1میلیونی قرار داشت، در سه ماهه ابتداي سال تا محدوده 

هاي بورسی است و به درصدي متوسط قیمت سهام شرکت 10شاخص در پایان فصل بهار به معنی افت 
 .ها رشد بیشتري داشت و برخی نیز رشد کمتري را تجربه کردندطبع سهام برخی از شرکت

 ماه صعود 3

روز کاري  18اه در مجموع در دو ماه ابتدایی سال تابلوي بورس در اغلب روزها قرمز بود. در فروردین م
روز کاري خود ثبت کرد. اما در  20روز منفی را در  13روز نزولی بود. اردیبهشت نیز  15در  بورس شاخص

درصد  1٫2روز سبزپوش شد. بازدهی شاخص در خرداد مثبت  11روز کاري خرداد ماه شاخص کل در  21
اما مرداد  روز صعودي را شاهد بودیم 15ن ماه روز کاري ای 20درصد رشد کرد و در  12بود. تیرماه شاخص 

روز مثبت را ثبت کرد و در  14روز کاري این ماه شاخص  16ماه بهترین ماه بورس در سال گذشته بود. در 
درصد رشد کرد که بیشترین  14هزار واحد رسید. شاخص در مرداد ماه  515پایان ماه به رقم یک میلیون و 

 .بود 1400رشد ماهانه شاخص در سال 

 شهریورِ سرخ

روز شاخص نزولی  12را ثبت کرد،  1400شهریور، ماه نزول شاخص بود و بیشترین ریزش شاخص در سال 
میلیونی به پایان برد اما در پایان مهرماه  3/1روز شاخص رشد کرد. شاخص شهریور را در کانال  11بود و 

روز نزولی  6روز صعودي و  12روز کاري مهرماه شاخص  18میلیونی قرار گرفت. در  4/1شاخص در کانال 
 .داشت

 سه ماه نزول

روز سبزپوش  12روز کاري این ماه، شاخص  21در آبان نیز تعداد روزهاي صعودي شاخص بیشتر بود و در 
اشت. در آذر ماه شاخص درصد نزول کرد. آذر و دي نیز شاخص روند نزولی د 4/3بود اما شاخص در این ماه 

روز رشد  7روز نزول کرد و  14روز صعودي را پشت سر گذاشت. در دي ماه نیز شاخص  8روز نزولی و  14
 .میلیونی قرار بگیرد 2/1کرد تا در پایان این ماه در کانال 

 ماه پایانی 2صعود در 

شت و رشد اندکی نسبت به ماه روز نزولی دا 10روز صعودي و  10بهمن ماه ثبات نسبی بازار بود و شاخص 
درصدي را پشت سر گذاشت  6/6قبل داشت. در اسفند وضعیت بازار بهبود یافت. شاخص در اسفند ماه رشد 

 .روز سبزپوش بود 12روز معامالتی  19و در 
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 رکورد بیشترین خروج

میلیارد  980 شهریورماه ثبت شد. در این روز هزار و 8، روز 1400بیشترین خروج پول حقیقی در سال 
هاي بعدي بیشترین بهمن ماه نیز در رتبه 17شهریور و  21تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روزهاي 

 .خروج پول حقیقی در سال گذشته قرار دارند

 

  29/12/1400ی منتهی به مال سال براي واقعی عملکرد و سهم هر پیش بینی درآمد 

  شرح
 

 درآمد بینی
در  سهم هر

بودجه   
اولیه  سال 

1400 
 

ماهه 3عملکرد
 1400اول  

ماهه 6عملکرد
 1400اول 

ماهه 9عملکرد
 1400اول 

آخرین 
پیش بینی 

 درآمد
در  هر سهم

بودجه 
 1400تعدیلی
 

 
 عملکرد

 واقعی
سال 
1400 

 

درامد هرسهم 

 309 35 )18( )12( )7( 35 ریال)(

 اله اخیر شرکت یاپکو (ریال )س 5عیت سود هر سهم و سود تقسیم شده  در جدول خالصه وض

 1396سال  1397سال  1398سال  1399سال  1400سال  شرح

 853 17 50 178 * هرسهمپایه سود 

 750 10 15 16 * سودتقسیم شده

 

 1400سهام گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (ختوقا) در سال 

 

 بورس در شرکت جایگاه
گروه صنعت خودرووساخت "حسب طبقه بندي سازمان بورس در گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

و)ازنظر میزان سازندگان قطعات خودرصنعت( دراین فعال شرکتهاي دربین این شرکت.میکند فعالیت"قطعات
ررسی  رتبه هارا داراست ودر صدر شرکتهاي بورسی قطعه سازقرار دارد.همچنین ب فروش یکی از برترین

شرکتهاي هم گروه دربورس بیانگرآن است که این شرکت درسال هاي اخیر به لحاظ تحقق  وضعیت
در تاریخ مجمع م شرکت اروند قیمت سهسهام جزء بهترین شرکتهاي بورسی بوده است. آوري و بازدهیسود

است که ریال رسیده  3399به مبلغ  1400ریال بوده و در تاریخ مجمع سال  1975مبلغ  1399سال 
  درصدي می باشد. 72نماینگر رشد 
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۱٥ 
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۱٦ 

  هاي گروهشرکت عملیاتی و مالی عملکرد بر مروري
 (میلیون ریال) گروههاي  شرکت1399با 1400جدول مقایسه اي فروش سال

صد در 1399سال 1400سال محصوالت اصلی نام شرکت

 تغییرات

 19 21،876،821 26،062،551 کاتالیستیانواع اگزوزهاي  اگزوزخودرو خراسان

 34 11،683،220 15،708،303 انواع دسته سیم خودرو الکتریک خودرو شرق

 146 2،016،518 4،957،594 انواع قطعات موتور وپلوس قطعات محوري خراسان

 9 16،486،360 17،985،877 پوشش دهی کاتالیست مبدل خودرو

 کابل خودرو سبزوار
کنترل وشیشه انواع کابل 

 باالبر
3،785،402 3،020،468 25 

     

 (میلیون ریال) گروهمحصوالت شرکتهاي اهم  ترکیب فروش
 1399 1400 شرح نام شرکت

 الکتریک خودروشرق
ته سیم و قطعات انواع دس

 الکتریک
15،708،303 11،683،220 

 21،876،821 26،062،551 انواع اگزوز اگزوز خودرو خراسان

 محوري خراسانقطعات 
 1،400،475 4،096،036 انواع پلوس

 616،043 861،558 انواع قطعات محوري
 16،486،360 17،985،877 پوشش دهی کاتالیست مبدل خودروي پاك

 کابل خودرو سبزوار

 2،224،293 2،763،066 شیشه باالبر
 755،348 975،035 انواع کابل کنترل

 40،827 47،301 مجموعه برف پاك کن



                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٤٠٠اسفند ٢٩ به منتھي مالي ھیئت مدیره برای سال فعاليت زارشگ

 

۱۷ 

 

 

 اخیر سال دو در گروه تلفیقی مالی عملکردمقایسه اي  گزارش-الف    
  

 میلیون ریال)مبالغ به ( قبل سال به نسبت تغییرات درصد با همراه)اقالم مهم صورت سود وزیان 1  

 

 1399سال 1400سال اقالم صورت سود و زیان 
درصد 

 تغییرات
 %31 38،609،798 50،514،516 الف)درآمدهاي عملیاتی

 %31 38،609،798 50،514،516 داخلی-
 %23 )35,408,599( )43,377,283( رفته فروش کاالي شده تمام بهاي ب)

 %100 )2،922،062( )1،549،424( (فروش،اداري وعمومي) ج) هزینه هاي عملیاتی
 %57 )642،314( )1،009،069( مالی هزینه هاي د)
 %30 79،995 104،153 درآمدهاي غیرعملیاتی سایر  ه)
 %1،754 )283،182( 4،682،893 مالیات از قبل سود(زیان) و)
 %1،201 )394،107( 4،340،688 خالص سود(زیان) ز)

 

 

 )(میلیون ریال 1400گزارش  مقایسه اي سود پیش بینی با عملکرد واقعی در سال 

 

 درصد تحقق سود واقعی سود بودجه  اي شرکت

 %950 480،504 50,559 اگزوز خودرو خراسان

 %15 5،101 33،372 کابل خودرو سبزوار

 %82 2،361،426 2،890،039 مبدل خودرو پاك

 %238 600،794 252,100 الکتریک خودرو شرق

 %162 141،476 87،243 قطعات محوري خراسان

 %108 3،589،301 3،313،313 جمع
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۱۸ 

 هنمودار سود خالص شرکتهاي گرو 

 

 میلیون ریال)مبالغ به (شرکتهاي گروه 1400و پیش بینی بودجه سال  فروش واقعیمقایسه تطبیقی  )2

 محصوالت نام شرکت
درآمد پیش بینی 

  عملیاتی
درآمد عملیاتی 

 واقعی
درصد 
 تحقق

 76 26،062،551 34،187،777 انواع اگزوزهاي کاتالیستی اگزوزخودرو خراسان

 109 15،708،303 14،458،203 انواع دسته سیم خودرو الکتریک خودرو شرق

 کابل خودرو سبزوار
انواع کابل کنترل وشیشه 

 باالبر
4،091،568 3،785،402 93 

 67 17،985،877 26،977،075 پوشش دهی کاتالیست مبدل خودروي پاك
قطعات محوري 

 خراسان
 149 4،957،594 3،334،046 پلوس انواع قطعات موتور و

 720 2،080،079 289،082 سرمایه گذاري اصلیشرکت 

 90 50،514،516 56،071،594 قطعات خودرو تلفیق گروه
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۱۹ 

 
 

 1400نمودار سهم هر شرکت ازکل فروش گروه در سال 
 

 
 با توجه به اینکه فروش شرکت مبدل خودرو پاك درون گروهی می باشد در نمودار فوق لحاظ نگردیده است. 

 
 
 

 

 (میلیون ریال) ي گروهگذاریها سرمایه در )تغییرات3

 درصد  تغییرات 1399سال  1400سال  شرح

 47 612،259 901،315 ثابت داراییهاي

 0 1،918 1،918 هاي بلندمدت سرمایه گذاري

 44 639،253 921،937 غیرجاري داراییهاي
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۲۰ 

 

 

 
 

 مالی تامین سیاستهاي و سرمایه ساختار در )تغییرات4  

 1399سال  1400سال  شرح
درصد  
 تغییرات

 103 3،343،561 6،774،420 سهام صاحبان حقوق

 55 573،890 887،405 بلندمدت بدهیهاي

 259 1,156,172 4،145،146 *سودانباشته

 

 گروه مالی )نسبت هاي 5 

 نسبتها

 
 سال 
1400 

 

سال 
1399 

 درصد  
 تغییرات

  = موجودیها گردش دوره
رفته/متوسط موجودیهاي ابتداوانتهاي بهاي تمام شده کاالي فروش 

 سال
4,78 8,47 )44( 

 =تجاري مطالبات گردش دوره
 فروش /متوسط حسابهاواسناددریافتنی تجاري ابتداوانتهاي سال

5,02 4,60 9 

 = جاري نسبت
 داراییهاي جاري درپایان سال/بدهیهاي جاري درپایان سال

1,4 1,14 )23( 

 = بدهی نسبت
 سال/جمع داراییهادرپایان سال جمع بدهیهادرپایان

0,74 0,84 12 

 673 )84( 649 سهم  هرپایھ  سود
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۲۱ 

 

 

 

 اخیر سال دو مالی شرکت اصلی در عملکردمقایسه اي  گزارش-ب   

 شرکت اصلی )اقالم مهم صورت سود وزیان1 

 درصد تغییرات 1399سال 1400سال  زیان و سود اقالم صورت

 %159  801،771 2،080،079   عملیاتیمد هاي آالف) جمع در

 %164  789،000 2،079،413   سودحاصل از سرمایه گذاریهاي عملیاتی-

 %99  12،771  136   سودحاصل ازفروش  سرمایه گذاریهاي بلندمدت-

 0  0  0 سودحاصل از عملیات بازرگانی-

 %100  0   530   ب)  سایردرآمدهاو هزینه هاي عملیاتی

 %100 0 )30،869( هاي عملیاتی ج) هزینه
 0  0 0 د) هزینه هاي مالی

 )%91(  253،572 22،444   ه) سایر درآمدهاوهزینه هاي غیرعملیاتی

 %101  956،263 1،918،449   و) سود قبل از مالیات

 %101  955،929 1،917،664   ز) سود خالص
 
 شرکت اصلی)نسبت هاي مالی  2  

 درصد تغییرات 1399سال 1400سال نسبتها     

 نسبت جاري=

 داراییهاي جاري درپایان سال/بدهیهاي جاري درپایان سال
10,5 4,9 114 

 نسبت بدهی=

 جمع بدهیهادرپایان سال/جمع داراییها درپایان سال
0,039 0,05 20 

 نسبت نقدشوندگی سود =

 خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتی/سودخالص
0,05 )0,56( 91 

 EPS ( 309 178 74(هرسهم  پایه  سود

  DPS(   * 16سود نقدي هر سهم (

 جریان نقدي هر سهم=

 خالص نقدحاصل ازفعالیت هاي عملیاتی /تعدادسهام درپایان سال
16 )86( 81 
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۲۲ 

 

 

 نظام راهبري شرکت

 گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران مدیره هیئت به مربوط اطالعات-1
 مدیره تئهی اعضاء سوابق و مشخصات به مربوط جدول

نام  و نام
 خانوادگی

 
 سمت

 
 تحصیالت

 
 

 سوابق مهم اجرائی
 

 عضویت تاریخ
 مدیره هیئتدر

 شهرام صالحی
 رئیس 

 هیئت مدیره
کارشناس مهندسی 

 صنایع
  -امداد خودرو ایران-ساپکو

 معاون سیستم جامع تولید ایران خودرو
31/03/99 

 حسین  کاویانی
 نایب رئیس

 مدیرههیئت 
 فوق لیسانس

 مدیریت اجرایی
 20/08/98 کابل خودرو -مبدل خودرو -اگزوزخودرو

 بهروز غفاري
 مدیر عامل و عضو

 هیئت مدیره

 مهندسی صنایع و 
فوق لیسانس مدیریت 

 صنعتی
 

 یتوسعه مهندس اد،یزام رعاملیمد
و  یره نورد، مگا موتور، مهندس يواگنها

محورسازان  پا،یسا مشاور سازه گستر
 قیخودرو، مهرکام پارس، تحق رانیا

خودرو و قطعات  رانیا دیتول و یطراح
 رانیا لیاتومب

26/04/1400 

 عضوهیئت مدیره محسن اشرفی
فوق لیسانس روابط 

 بین الملل
 25/02/1401 مدیریت آموزش حراست ایران خودرو

مهدي گل جان 
 اکبري

 عضوهیئت مدیره
فوق لیسانس 

 حسابداري

مدیریت حسابداري ایران خودرو، مدیریت 
در ایران  ERP-SAP HANAاجرایی 

خودرو، مشاور حسابداري مدیریت در 
مجموعه شرکت هاي مپنا، رئیس 

 حسابداري صنعتی ایران خودرو و.... 

03/01/1401 

 

 کیفیت جلسات هیئت مدیره:-2

 
 1399سال  1400سال شرح

 12 20 (طبق اساسنامه/ الزام مجمع) تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزي شده

 15 19 تعداد جلسات برگزارشده طی سال

 1,3 0,95         متوسط تعداد جلسات برگزارشده در هر ماه

 شایان ذکر است کلیه اعضاء در جلسات برگزار شده حاضر بوده اند.
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۲۳ 

 

 :کمیته حسابرسیکیفیت جلسات -3

 
 1399سال  1400سال شرح

 12 12 ماهیانه برنامه ریزي شده (طبق اساسنامه/ الزام مجمع)تعداد جلسات 

 13 14 تعداد جلسات برگزارشده طی سال

 1,1 1,2 متوسط تعداد جلسات برگزارشده در هر ماه

 
 اطالعات کلی شر کتهاي گروه  -4

 نام شرکت ردیف
نام 

 مدیرعامل

شکل 
حقوقی 
 شرکت

درصد 
مالکیت 
شرکت 

 اصلی

 سرمایه اسمی
 ریال)میلیون (

 تعداد کارکنان
 (رسمی، قراردادي

 ...) و

موضوع اصلی 
 فعالیت 

 (محصوالت و خدمات)

 یاپکو 1
بهروز 
 غفاري

سهامی 
 عام

 نهاد مالی 36 6,201,312 -

2 
الکتریک 

 خودرو شرق

 محمدرضا
 شبانی

 

سهامى 
 عام

47,05 630,000 1872 
 دسته سیم
 انواع خودرو

3 
اگزوز خودرو 

 خراسان
 ساسان
 سیرانی

سهامى 
 خاص

100 200,000 341 
 انواع اگزوز و

 اگزوزهاي کاتالیستی

4 
کابل خودرو 

 سبزوار

مهدي کالته 
 عربی

سهامى 
 خاص

100 124,000 342 
 انواع کابل کنترل و
شیشه باالبر و برف 

 پاك کن

5 

تولیدي 
قطعات 
محوري 
 خراسان

 عباس توانا
سهامى 

 خاص
100 60,000 183 

 قطعات محوري
 و پلوس

6 
مبدل 

خودروي 
 پاك

 
عبدالرضا 
  رضوانی 

 

سهامى 
 خاص

90 150,000 28 
کوتینگ (پوشش 
 دهی کاتالیست)
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۲٤ 

 :شامل قانونی بازرس و مستقل حسابرس  به مربوط اطالعات-5
  :آن انتخاب فرایند و حسابرس نام افشاي )الف

 .انتخاب گردیده است23/03/1400مورخمطابق مصوبه مجمع عمومی سالیانه  که تدوین و همکارانموسسه حسابرسی 
 :الزحمه حق تعیین فرآیند و حسابرسی هزینه و الزحمه حق افشاي )ب

 موارد مذکور در ذیل تعیین شده است.به منظور ریال  میلیون 1,560 الزحمه معادلحق کل منعقده هاي باعنایت به قرارداد
 میلیون ریال 468به مبلغ  1400میان دوره اي ماهه  6 مالی  صورتهاياجمالی حسابرسی  -
 میلیون ریال 1092به مبلغ  1400حسابرسی صورتهاي مالی پایان سال  -
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۲٥ 

 سند استراتژیک ایرانخودرو:-6
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۲٦ 
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۲۷ 

 1400در سال  منابع انسانی و اداري عملکرد
 تعداد و ترکیب پرسنل شرکت اصلی  -1

واقعی در پایان سال 
98 

واقعی در پایان سال 
99 

واقعی در پایان سال 
1400 

 شرح

 دکتري 0 1 1

ترکیب نیروي انسانی از 
حیث تحصیالت (نیروهاي 
رسمی،قراردادادي و پاره 

 وقت)

 فوق لیسانس 7 8 5
 لیسانس 19 17 11
 فوق دیپلم 1 2 4
 دیپلم 5 5 4
 زیر دیپلم  1 1 2
 جمع 33 34 27
    

واقعی در پایان سال 
98 

واقعی در پایان سال 
99 

واقعی در پایان سال 
1400 

 شرح

 مستقیم تولید (صف) 0 0 0
ترکیب نیروي انسانی از 

 حیث مرکز فعالیت 
(نیروهاي رسمی،قراردادي 

 و پاره وقت شرکت)

0 0 0 
غیر مستقیم تولید 

 (پشتیبان)
 غیر تولیدي (ستادي) 33 34 27
 جمع 33 34 27
    

واقعی در پایان سال 
98 

واقعی در پایان سال 
99 

واقعی در پایان سال 
1400 

 شرح

ترکیب نیروي انسانی از  رسمی  0 0 0
 حیث نحوه استخدام 

( نیروهاي 
رسمی،قرارداد،پاره وقت 

 شرکت )

 قراردادي  33 34 27
 پاره وقت 0 0 0

 جمع 33 34 27

     
واقعی در پایان سال 

98 
واقعی در پایان سال 

99 
واقعی در پایان سال 

1400 
 شرح

 مستقیم تولید (صف) 0 0 0

 ترکیب نیروي انسانی
 ( پیمانکاري )

0 0 0 
غیر مستقیم تولید 

 (پشتیبان)
 غیر تولیدي (ستادي) 33 34 27
 جمع 33 34 27

واقعی در پایان سال 
98 

در پایان سال واقعی 
99 

واقعی در پایان سال 
1400 

 شرح

 مأمور به سایر شرکتها 0 0 0
 مأمور از سایر شرکتها 2 2 4 مأمورین

 جمع 2 2 4
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۲۸ 

 شرکت منابع انسانی عملکرد گزارش-2
 این خصوص قابل توضیح است:موارد ذیل در 

 بازسازي و نوسازي داخلی دفتر شرکت  –الف 

 شرکتباشگاه وسالن تمرینات ورزشی  استفاده پرسنل ازفراهم آوردن امکان  –ب 

 ثبت نام و  برگزاري سمینار آموزشی جهت تعدادي از همکاران  -ج

 تامین لوازم بهداشتی و ماسک جهت همکاران و مراقبت در خصوص رعایت پروتکل هاي بهداشتی -د

 اقدامات رفاهی و خدماتی  -3

 درمان وپزشکی پرداخت کمک هزینه  -الف 

 و معرفی به بانکهاوام به پرسنل متقاضی پرداخت   - ب 

 پرداخت کمک هاي غیر نقدي در مناسبتها و ایام خاص سال-ج

 گروه کل ترکیب پرسنل  -4
 به شرح زیر است : و پیمانی قراردادي و رسمیبر اساس شرکتها  ترکیب پرسنل  و تعدادجدول 

 تغییرات 1399سال  1400سال  پیمانی  قراردادي رسمی شرکت

 72 1800 1872 1188 677 7 الکتریک خودرو شرق

 )17( 358 341 200 134 7 اگزوزخودرو خراسان

 14 328 342 0 319 23 کابل خودرو سبزوار

 28 155 183 101 81 1 قطعات محوري خراسان

 5 23 28 0 28 0 مبدل خودروي  پاك

 )1( 34 33 0 33 0 یاپکو

 101 2698 2799 1489 1272 38 جمع 
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۲۹ 

 چارت سازمانی شرکت قطعات اتومبیل ایران -5
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۳۰ 

 ي تابعه اطالعات کلی شرکتها جدول

                
 شرکت الکتریک خودرو شرق

 
 
 

                
 شرکت اگزوز خودرو خراسان
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۳۱ 

 
 شرکت کابل خودرو سبزوار

 
 
 
 

 
 شرکت قطعات محوري خراسان
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۳۲ 

 
 

 
 خودرو پاكشرکت مبدل 
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۳۳ 

 

 : ي تابعهشرکتها در تحقق بودجهگزارش 
 شرکت اگزوز خودرو خراسان

 (ارقام بھ میلیون لایر) صورت سود(زیان): -میزان تحقق اقالم بودجھ اي 

درصد  شرح
 1400بودجه  1400عملکرد  تحقق

 عملیات در حال تداوم:
      

  25،287،500  26،062،551 %3 درآمدهاي عملیاتی      

 )24،417،582( )24،999،914( %2 بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی     

  869،918  1،062،637 %22 سود (زیان)ناخالص

 )310،641( )266،745( %14- هزینه هاي فروش،اداري و عمومی

  0  0 %0 هزینه کاهش ارزش دریافتی ها

  162،652  144،916 %11- سایر درآمدها

 )155،257( )104،380( %33- سایر هزینه ها

  566،672  836،428 %48 سود (زیان) عملیاتی

 )194،403( )301،011( %55 هزینه هاي مالی

  29،419  75،026 %155 سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

  401،688  610،443 %52 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 هزینه مالیات بر درآمد:
      

 )100،422( )129،939( %29 سال جاري

  0  0 %0 سالهاي قبل

  301،266  480،504 %59 سود خالص عملیات در حال تداوم
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۳٤ 

 شرکت مبدل خودرو پاك
 

 صورت سود(زیان): -میزان تحقق اقالم بودجھ اي 
 (ارقام بھ میلیون لایر)

درصد  شرح
 1400بودجه  1400عملکرد  تحقق

 عملیات در حال تداوم:
      

 24،011،664 17،985،877 %25- درآمدهاي عملیاتی      

 )22،316،665( )15،110،349( %32- بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی     

 1،695،009 2،875،528 %22 سود (زیان)ناخالص

 )31،506( )42،161( %34 هزینه هاي فروش،اداري و عمومی

  0  0 %0 هزینه کاهش ارزش دریافتی ها

 0   سایر درآمدها

 )156،242( )348،383( %123 سایر هزینه ها

 1،507،261 2،484،984 %48 سود (زیان) عملیاتی

 )83،601( )124،371( %49 هزینه هاي مالی

 3،517 813 %77- سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

 1،427،177 2،361،426 %65 قبل از مالیات سود عملیات در حال تداوم

 1،427،177 2،361،426 %65 سود خالص عملیات در حال تداوم
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۳٥ 

 شرکت کابل خودرو سبزوار    

 صورت سود(زیان): -میزان تحقق اقالم بودجھ اي 
 (ارقام بھ میلیون لایر)

 شرح
 1400بودجه  1400عملکرد  درصد تحقق

 تداوم: عملیات در حال

   
 4،091،568 3،785،402 %7- درآمدهاي عملیاتی

 )3،828،393( )3،549،729( %7- بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 263،174 235،673 %10- سود (زیان)ناخالص

 )118،612( )198،022( %67 هزینه هاي فروش،اداري و عمومی

 %0 هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
  

 0 75،870  سایر درآمدها

 0 )15،078(  سایر هزینه ها

 144،562 98،443 %32- سود (زیان) عملیاتی

 )100،067( )108،779( %9 هزینه هاي مالی

 0 19،593 0 سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

 44،495 9،257 %79- سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 هزینه مالیات بر درآمد:

   
 %100- جاريسال 

 
)11،124( 

 0 )4،156( %0 سالهاي قبل

 33،372 5،101 %85- سود خالص عملیات در حال تداوم
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۳٦ 

 شرکت الکتریک خودرو شرق
 

 میلیون لایر                                                                              صورت سود(زیان)-بودجھ ایمیزان تحقق اقالم 

 

 

 

 شرح
درصد 
 تحقق

 بودجه عملکرد

 17,541,224 15,708,303 %90 فروش / درآمد

 )16,433,460( )13,703,157( %83 بهاي تمام شده 

 1,107,764 2,005,146 %180 ناویژهسود (زیان) 

 (190,380) )591,386( %309 هزینه هاي عمومی و اداري

 (109,421) )237,640( %217 هزینه هاي بازاریابی و توزیع و فروش

 (29,630) )3,929( %13 خالص درآمد (هزینه) هاي عملیاتی

 778,333 1,172,191 %150 سود (زیان) عملیاتی

 (359,202) )442,254( %123 هزینه هاي مالی

 17,741 32,763 %184 خالص درآمد (هزینه) هاي غیرعملیاتی

 436,872 762,700  سود (زیان) قبل از کسر مالیات

 (86,163) )145,998( %169 مالیات سال جاري

  )14,408( - سالهاي قبل مالیات

 350,708 602,294 %171 سود خالص

 194,344 138,095 %71 دورهسود(زیان) انباشته ابتداي 

    تعدیالت سنواتی

 545,052 740,389 %135 سود(زیان) قابل تخصیص

 (17,535) )30,115( %171 اندوخته قانونی

    سایر اندوخته ها

 (6,300) )18,900( %300 سود سهام

    پاداش هیات مدیره

 521,217 691,375  سود (زیان) انباشته
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۳۷ 

 شرکت قطعات محوري خراسان

 (ارقام بھ میلیون لایر)  صورت سود (زیان) : -یزان تحقق اقالم بودجھ ای م

 شرح
درصد 
 تحقق

 بودجه عملکرد

  4،047،437  4،957،594 5 عملیاتیهاي درآمد

 )3،797،472( )4،594،688( 121/0 بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

  249،965  362،906 2 سود (زیان) ناویژه

 )76،648( )156،577( 3 هاي فروش ، اداري و عمومی هزینه

  0     هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

  2،640  6،222 7 سایر درآمدها

 )2،100( )8،058( 7 سایر هزینه ها

  173،857  204،493 6 سود (زیان) عملیاتی

 )40،000( )32،654( 7 هزینه هاي مالی

  160  16،555 9 هاي غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه

  134،017  188،394 6 سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات 

 )33،504( )46،918( 140/0 سال جاري

  0  0   سال هاي قبل

  100،513  141،476 8 سود خالص

 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٤٠٠اسفند ٢٩ به منتھي مالي ھیئت مدیره برای سال فعاليت زارشگ

 

۳۸ 

 (ارقام میلیون ریال)                        1400سال  میزان تحقق اقالم بودجه اي سود و زیان تلفیقی گروه
 

 شــــــــــرح
 درصد عملکرد واقعی پیش بینی بودجه

 تحقق 1400 1400

%5/88 50،514،516   57،071،594 درآمد هاي عملیاتی  

)283،377،43( )51،210،717( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی  7/44%   

877،860،4 سودناخالص    7،137،233 8/146% 

%9/205 )1،645،735( )798،955( هزینه هاي فروش،اداري و عمومی  

%9/213 )96،311( )45،032( سایر اقالم عملیاتی  

%1/139 5،587،809 4،016،890 سود زیان عملیاتی  

%7/143  )1،009،069( )701،893( هزینه هاي مالی  

%6/243 104،153 42،762 سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی   

%5/139 4،682،893   3،357،759 سود (زیان)عملیات  

%6/288 )342،204( )118،569( مالیات بر درآمددوره جاري  

 0 0 0 مالیات بر درآمد دوره هاي قبل

%7/3251 4،340،688   133،487 سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم  

      سود(زیان)پایه هرسهم :

%9/133 576 430 عملیاتی (ریال)  

%2/4 3 71 غیرعملیاتی (ریال)  

%5/129 649 501 سود(زیان)پایه هرسهم ریال  

 
 
 

گردد که فروش کل گروه با بودجه مصوب شرکت، مالحظه می  1400در تطبیق عملکرد سال 
 1400میزان پیش بینی شده محقق شده است ، این امر در شرایط رکود و تحریمی سال   ٪5/88معادل

نشان دهنده وضعیت مطلوب عملکرد شرکت می باشد. در بخش هزینه هاي عملیاتی انحراف نامساعد 
ستمزد، حمل و نقل و هزینه بیش از پیش بینی دیده می شود که عمده آن ناشی از هزینه هاي حقوق و د
شرکتهاي گروه حاکی از  1400هاي خدمات پس از فروش  می باشد. بررسی تطبیق بودجه و عملکرد سال 

 تحقق بیش از درصدي بودجه در اکثر شرکتها می باشد.
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۳۹ 

 
 

 (میلیون ریال)                              1400جه اي صورت سود(زیان)شرکت اصلی سال میزان تحقق اقالم بود 

 شــــــــــرح
 درصد عملکرد واقعی پیش بینی بودجه

 تحقق 1400 1400

%720 2،080،079   289،082 درآمد هاي عملیاتی  

   0  0 بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

082،289 سودناخالص    2،080،079 720% 

%165 )153،204( )92،963( هزینه هاي فروش،اداري و عمومی  

 0 )30،869( 0 سایر هزینه ها

%967 1،896،005   196،119 سود زیان عملیاتی  

   0 0 هزینه هاي مالی

%120 22،444 18،840 سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی   

%893 1،918،449   214،959 سود (زیان)عملیات  

 0  )785( 0 مالیات بر درآمددوره جاري

 0 0 0 درآمد دوره هاي قبلمالیات بر 

%892 1،917،664   214،959 سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم  

      سود(زیان)پایه هرسهم :

%956 306 32 عملیاتی (ریال)  

%100 3 3 غیرعملیاتی (ریال)  

%883 309 35 سود(زیان)پایه هرسهم ریال  

 

پیش بینی  بودجه همانگونه کـه در اقـالم مقایسـه اي دیـده     عملکرد شرکت قطعات اتومبیل ایران در مقایسه با 
درصـدي بودجـه را  720می شود وضعیت مطلوبی را  نشان می دهد. به گونه اي که درآمدهاي عملیاتی پوشـش 

نشان می دهد.این امر ناشی از اوال تحقق درآمد هاي عملیاتی از محل سـود شـرکتهاي بـوده اسـت.هزینه هـاي 
ش از پیش بینی بودجه اتفاق افتاده است که عامل مهـم اصـلی آن ، لحـاظ هزینـه کـاهش ارزش عملیاتی نیز بی

 سرمایه گذاري در سیمان اصفهان بوده است.
 309درصد بوده است که منجر به تحقق سود پایه هر سـهم بـه میـزان  892تحقق کل سود خالص شرکت معادل 

 ریال گردیده است.
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٤٠٠اسفند ٢٩ به منتھي مالي ھیئت مدیره برای سال فعاليت زارشگ

 

٤۰ 

 

 

 

 

 تفکیک شرکت وگروه محصولگزارش مقداري فروش به 

 

 درصد تحقق فروش  واقعی  پیش بینی فروش  گروه محصول شرکت

 %69 2،682،977 3،885،537 انواع اگزوز اگزوز خودرو خراسان

 کابل خودرو سبزوار

 %77 1،285،456 1،662،000 شیشه باالبر

 %69 3،881،713 5،599،000 انواع کابل کنترل

 %30 12،066 40،000 مجموعه برف پاك کن

 %63 229،387 361،366 پوشش دهی کاتالیست مبدل خودرو پاك

 %89 274,859 308،411 انواع دسته سیم الکتریک خودرو شرق

 قطعات محوري خراسان

 %92 540،770 585،000 انواع پلوس

 %116 2،123،462 1،825،500 انواع قطعات محوري
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٤۱ 

 قطعات محوري خراسان پروژه توسعه اي  شرکت     

 
خودکفایی قطعات پلوسگزارش دوره اي اقدامات صورت گرفته جهت  پروژه   

 
 

 

 کابل خودرو سبزوارپروژه توسعه اي  شرکت  

 
 

 
 

 شیشه باالبر DCموتور گزارش دوره اي اقدامات صورت گرفته جهت  پروژه 
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٤۲ 

 الکتریک خودرو شرقپروژه توسعه اي  شرکت  

 
 

 

 
 

 پلتفرم الکترونیک ایران خودرو ECUپروژه تولید  گزارش دوره اي اقدامات صورت گرفته جهت-2

 
 

 

 

 

 پلتفرم الکترونیک ایران خودرو IKBCMپروژه تولید  گزارش دوره اي اقدامات صورت گرفته جهت-1
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٤۳ 

 گزارش کاهش بهاي تمام شده به تفکیک شرکتهاي تابعه:

 

 پروژه هاي کاهش بهاي تمام شده الکتریک خودرو شرق    

 

 

درصد 
 پیشرفت

تاریخ برآوردي بهره 
 برداري از طرح

 ارزبريمقدار کاهش 
 ساالنه

 (یورو)برآوردي 
 ردیف طرح هاي عمده در دست اجرا

%100  2،500،000 تکمیل شده 
کد قطعه  62داخلی سازي 

 کانکتور 
1 

%60  01/07/1401 1،300،000 
کد قطعه  36داخلی سازي 

 کانکتور
2 

20% 31/03/1402 700،000 
کد قطعه  36داخلی سازي 

 کانکتور براي خودرو تارا
3 

 

 

                                                                  

 قطعات محوري خراسانپروژه هاي کاهش بهاي تمام شده     

 

 

درصد 
 پیشرفت

بهره تاریخ برآوردي 
 برداري از طرح

 ارزبريمقدار کاهش 
 ساالنه

(میلیون برآوردي 
 یورو)

 دیفر طرح هاي عمده در دست اجرا

%12  1 خودکفایی قطعات پلوس 59,5 15/06/1402 
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 سبزوارکابل خودرو پروژه هاي کاهش بهاي تمام شده     

 

 

 

 مبدل خودرو پاكپروژه هاي کاهش بهاي تمام شده     

 

 

 

 

 

 درصد پیشرفت
تاریخ برآوردي 
بهره برداري از 

 طرح

 مقدار کاهش هزینه
(میلیارد سالیانه برآوردي 

 ریال)
 ردیف طرح هاي عمده در دست اجرا

%85  15/06/1401 
 160  

 1 شیشه باالبر DCداخلی سازي موتور 

%15  2 برف پاك کن DCداخلی سازي موتور  15/12/1401 

درصد 
 پیشرفت

تاریخ برآوردي 
بهره برداري از 

 طرح
 مقدار کاهش هزینه

 ردیف طرح هاي عمده در دست اجرا (یورو) سالیانهبرآوردي 

%100  14,213،430 در تولید انبوه 
پالتینه کردن و کاهش سهم پاالدیوم و رودیوم در 

   ٤٥-EF,٢٧-EF,٢٧-XUP,TUالت  محصو
1 

%100  )%13به  %16,5(از  تکمیل شده 
  

 2 فاز اول کاهش هزینه سربار خرید فلزات گرانبها    

 )%10به  %13(از  15/06/1401 20%
  

 3 فاز دوم کاهش هزینه سربار خرید فلزات گرانبها   

%100  700,000 تکمیل شده 
  لجستیکفاز اول کاهش هزینه  

از مبدا فنالند به  Truckدستگاه  50(سالیانه 
 )ترکیه

4 

%100  450,000 تکمیل شده 
 فاز دوم کاهش هزینه لجستیک                    
 )Truckدستگاه  50سالیانه (

5 

%100  6 فاز اول واشکوت سازي داخلی همه محصوالت 528،250 در تولید انبوه 
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 تفکیک شرکتها:گزارش پروژهاي انجام شده به 
 

 طرح هاي عمده در دست اجرا
 نام شرکت

(شرکت 
 فرعی)

تاریخ 
برآوردي بهره 

برداري از 
 طرح

تاثیر طرح در 
فعالیتهاي 
 آتی شرکت

درصد 
پیشرفت 
 برنامه اي

درصد 
پیشرفت 

 واقعی

میزان 
 انحراف
 (درصد)

 شیشه باالبرهاي تارا
کابل خودرو 

 سبزوار
به اتمام 
 رسیده

توسعه 
 محصوالت

100% 98% -2% 

مجموعه کابل رهاکننده درب باك 
 تارا

کابل خودرو 
 سبزوار

به اتمام 
 رسیده

توسعه 
 محصوالت

100% 100% 0% 

 کابل ترمز دستی تارا
کابل خودرو 

 سبزوار
به اتمام 
 رسیده

توسعه 
 محصوالت

100% 98% -2% 

 شیشه باالبرهاي جلو دناپالس
کابل خودرو 

 سبزوار
به اتمام 
 رسیده

توسعه 
 محصوالت

100% 100% 0% 

 206 دستیشیشه باالبرهاي برقی و 
کابل خودرو 

 سبزوار
به اتمام 
 رسیده

افزایش سهم 
MRP 

100% 100% 0% 

-کابلهاي قفل جانبی (شاهین
 کوئیک)

کابل خودرو 
 سبزوار

به اتمام 
 رسیده

ایجاد بازار 
 جدید

100% 100% 0% 

تغییر فرایند جوشکاري اتصاالت به 
 پرسی

خودرو کابل 
 سبزوار

به اتمام 
 رسیده

 %0 %100 %100 کاهش هزینه

حذف پلیت فلزي شیشه باالبرهاي 
 جاري  جاگزینی درپوش پالستیکی

کابل خودرو 
 سبزوار

به اتمام 
 رسیده

 %0 %100 %100 کاهش هزینه

فاز اول واشکوت سازي داخلی همه 
 محصوالت

مبدل خودرو 
 پاك

به اتمام 
 رسیده

 %0 %100 %100 کاهش هزینه
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 طرح هاي عمده در دست اجرا
 نام شرکت
(شرکت 
 فرعی)

تاریخ 
برآوردي بهره 

برداري از 
 طرح

تاثیر طرح در 
فعالیتهاي 
 آتی شرکت

درصد 
پیشرفت 
 برنامه اي

درصد 
پیشرفت 

 واقعی

میزان 
 انحراف
 (درصد)

پالتینه کردن و کاهش سهم پاالدیوم 
 XUPو رودیوم در محصول 

مبدل خودرو 
 پاك

به اتمام 
 رسیده

 %0 %100 %100 کاهش هزینه

پالتینه کردن و کاهش سهم 
پاالدیوم و رودیوم در محصول 

TU-٢٧ 

مبدل خودرو 
 پاك

به اتمام 
 رسیده

کاهش 
 هزینه

100% 100% 0% 

پالتینه کردن و کاهش سهم 
پاالدیوم و رودیوم در محصول 

EF-٢٧ 

مبدل خودرو 
 پاك

به اتمام 
 رسیده

کاهش 
 هزینه

100% 100% 0% 

پالتینه کردن و کاهش سهم 
پاالدیوم و رودیوم در محصول 

EF-٤٥ 

مبدل خودرو 
 پاك

به اتمام 
 رسیده

کاهش 
 هزینه

100% 100% 0% 
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 1400سال  در–رانیا لیگروه قطعات اتومب ياهم دستاوردها

 

   که نسبت به درآمد  1400در سال میلیون ریال  51,514,516کسب درآمد عملیاتی(فروش) به مبلغ

  %31میلیون ریال (  11,904,718میلیون ریال، معادل   38,609,798به مبلغ  1399عملیاتی(فروش)سال 

 رشد فروش )رشد داشته است.

  سود تجمیعیرشد  %256(معادل  1400سال طی   یاپکو در هلدینگمیلیون ریال سود  4,340,692کسب( 

  نسبت به زمان مشابه سال قبلمیلیارد تومان  883افزایش ارزش بازار شرکت قطعات اتومبیل ایران به میزان 

  قبل نسبت به زمان مشابه سال %72افزایش ارزش سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران در بورس به میزان 

 واحد اقتصادي و و واحد امور مهندسی و توسعه از طریق اصالح ساختار سازمانی و ایجاد  افزایش بهره وري

، تسریع  ، تغییر رویکرد استراتژیک در کاهش بهاي تمام شده، اصالح فرآیندهاي تولید و لجستیکامور شرکتها

 ارزبريدر پیشرفت پروژه هاي داخلی سازي و کاهش 

 و تاثیر آن در کاهش بهاي تمام شده محصول مونولیت خط تولید واشکوتز بهره برداري ا 

 فلزات گران بها  دیو کاهش درصد سربار خر یحمل خارج کیلجست نهیکاهش هز 

 که باعث کاهش  کاتالیست جزئی کوتینگ3با استفاده از تغییر فرموالسیون  کاهش بهاي تمام شده مونولیت

 یورو گردیده است. 120یورو به حدود  300از حدود  کاتالیستقیمت 

 مونولیتو کاهش ضریب مصرف فلزات گرانبها در خط تولید  اصالح فرآیند کوتینگ 

 براي تولید محصوالت بازار یدك مونولیتدستی  راه اندازي خط کوتینگ 

 اتومات توربوتارا و دنا  تولید مونولیت  

 به مبلغ  حذف سفارش خرید خط تولید جدید کوتینگو استفاده از حداکثر ظرفیت تولید با  افزایش بهره وري

 میلیارد تومان) و جلوگیري از خروج ارز  24یورو(معادل  766,000

 6,000و نهایی کردن تفاهم نامه با بانک ملی ایران به مبلغ  تغییر رویکرد استراتژي تامین مالی پروژه پلوس 

 هدف جذب سرمایه ثابت از خارج از گروه صنعتی ایران خودرومیلیارد ریال با 
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  به اجرایی کردن مصوبه ستاد سیاست گذاري پروژه هاي ایران خودرو مبنی بر عقد تفاهم نامه با شرکت تام

این تفاهم نامه در ( طراحی، تامین، احداث، نصب و راه اندازي کارخانه خط تولید قطعات پلوسمنظور 

  ضاء طرفین رسیده و مبادله گردید)به ام 01/03/1401

  براي پروژه خودکفایی قطعات پلوسعقد تفاهم نامه خرید زمین  

  خط تولید پروژه خودکفایی قطعات پلوسپیوستهاي فنی و فرآیندي نهایی کردن  

 تامبا شرکت تفاهم نامه  تنظیم پیش نویس 

  فنر)  بزرگ  ونگهدارندهپلوس، بستهاي کوچک و   گردگیرهاي(شامل  قطعه پلوس 7خودکفایی 

 تک نود   تولید دسته سیم هاي تارا و دناي 

  207و  206 کالسترتولید  

  تولیدBCM  وFCM  تک نود 

  برنامه ریزي جهت راه اندازي خط تولیدECU   الکترونیک ایران خودرو  پلتفرمبراي 

 آنتی پینچشیشه باالبر  داخلی سازي نرم افزار و سخت افزار برد موتورهاي  

  تولید موتور خط و تجهیزات  قالبهاساختDC  شیشه باالبر 

 گروهو شاهین در راستاي فروش به بازار هاي خارج از  تولید انبوه کابل هاي قفل جانبی خودروهاي کوئیک 

 فروش وافزایش راه اندازي خط تولید محصوالت یدکی 

  خط تولید منیفولد شیت متال نصب و راه اندازي 

  تارا تولید کامل کاتالیستراه اندازي خط 

 تارامیانی و انتهایی  اگزوزخط تولید انباره  راه اندازي 
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 1401سال  رنامه هايب
 

 :  1401اهم برنامه هاي گروه براي سال 
 فروش کل گروه:پیش بینی  – 1

 میلیون ریال                                                                                                                                                                                     

 درصد تغییرات 1401پیش بینی  1400عملکرد  شرح

 %29 65،135،230 50،514،516 فروش کل گروه

 
  :افزایش سهم ازبازار حفظ و-2
 

 برنامھ توسعھ محصول شرکت ھای گروه 
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 برنامھ توسعھ محصول شرکت ھای گروه 
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 برنامه هاي توسعه ساخت داخل :  -3
 

 شرکت ھای گروه بازاربرنامھ توسعھ  
 
 

 شرکت الکتریک خودرو شرق
 

 ادندسته سیم خودروهاي تارا و  •

 : توسعه سبد محصوالت در حوزه الکترونیک •

• FCM . BCM وSINGEL BCM   و پارس و دنا و سمند  405- 207-206ودروهاي خ 

 و دنا 207 - 206کالستر  •
 
 

 شرکت اگزوز خودرو خراسان
 

 ورود به بازار منیفولد شیت متال با تکنولوژي دبل الیر •

 افزایش سهم بازار یدك در محصوالت فعلی •

 تقویت سبدمحصوالت یدك •

 ورود به حوزه محصوالت اسپرت و اخذ باالترین سهم در این بازار •

 اجرایی نمودن قرارداد محصوالت یدکی با ایساکو •

 فروش در سطح کشورافزایش نمایندگان  •

 ورود به حوزه سایر خودروسازان •

 اخذ باالترین سهم ممکن از بازار ایران خودرو •

 تقویت فروش اینترنتی شرکت •
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 شرکت مبدل خودرو پاک
 
 

 مستعمل ازمونولیتهايفلزات گران بها  بررسی طرح خط بازیافت •

 افزایش تیراژ محصوالت •

 مورد نیاز سایر خودروسازان کشورحضوردر بازار یدك و تأمین مونولیت  •
 
 

 شرکت کابل خودرو سبزوار
 

 (شیشه باالبر و برف پاك کن)DC داخل موتور  راه اندازي خط تولید •

 توسعه بازار (خودرو ساز و یدك) •

 
 

 شرکت قطعات محوری خراسان
 

 خودکفایی در تولید قطعات پلوس •

 ( براي سر پلوس) توسعه بازار یدك •

 405و میل توپی هاي  206و  405قطعات محوري شامل پین اتصالهاي  توسعه بازار یدك براي •

 206و 

توسعه بازار یدك براي ایساکو از طریق تامین پکهاي تعمیراتی پلوس بر اساس خودکفایی  •

 قطعات گردگیر و بست پلوس

شافت پلوس و خدمات ماشینکاري دیسک و کاسه  BUYBACKتوسعه بازار صادرات از طریق   •

 چرخ
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 : شرکتهاي گروهي پروژهها-4

 طرح هاي عمده در دست اجرا
 نام شرکت

 (شرکت فرعی)

تاریخ برآوردي 
بهره برداري از 

 طرح

تاثیر طرح در 
فعالیتهاي 
 آتی شرکت

درصد 
پیشرفت 
 برنامه اي

درصد 
پیشرفت 

 واقعی

میزان 
 انحراف
 (درصد)

 شیشه باالبرهاي عقب دنا پالس
کابل خودرو 

 سبزوار
04/1401 

توسعه 
 محصوالت

94% 81% -13% 

 206مکانیزم برف پاك کن جلو 
کابل خودرو 

 سبزوار
06/1401 

توسعه 
 محصوالت

100% 80% -20% 

ICN  ٢٠٧-٢٠٦- Cr 
الکتریک 

 خودرو شرق
31/02/1401 

توسعه 
 محصوالت

99% 95% -4% 

ICN  ٢٠٧-٢٠٦- SP 
الکتریک 

 خودرو شرق
31/05/1401 

توسعه 
 محصوالت

46% 60% 14% 

ICN  DENA 
الکتریک 

 خودرو شرق
01/07/1401 

توسعه 
 محصوالت

67% 65% -2% 

ICN  TARA 
الکتریک 

 خودرو شرق
01/10/1401 

توسعه 
 محصوالت

65% 25% -40% 

SBCM ٢٠٦ - RUNNA - PARS 
الکتریک 

 خودرو شرق
31/02/1401 

توسعه 
 محصوالت

99% 90% -9% 

NBCM  DENA-TARA-٢٠٧ 
الکتریک 

 شرقخودرو 
01/06/1401 

توسعه 
 محصوالت

73% 70% -3% 

IKBCM -پلتفرم ایران خودرو 
الکتریک 

 خودرو شرق
30/08/1401 

توسعه 
 محصوالت

67% 30% -37% 

ECU - پلتفرم ایران خودرو 
الکتریک 

 خودرو شرق
30/10/1401 

توسعه 
 محصوالت

61% 20% -41% 

 ساخت منیفولد شیت متال دنا پالس
متال ایرانی) (اولین منیفولد شیت  

اگزوز خودرو 
 خراسان

20/12/1400 
توسعه 
 محصول

100% 95% -5% 

تولید اگزوز و کاتالیست وانت آریسان 
 XU٧با موتور 

اگزوز خودرو 
 خراسان

20/12/1400 
توسعه 
 محصول

100% 95% -5% 

  CNG-EF٧کاتالیست  PGMکاهش 
اگزوز خودرو 

 خراسان
20/04/1401 

کاهش بهاي 
 تمام شده

84% 65% -19% 

 TC٧با موتور  K١٢٥پروژه شاسی بلند 
اگزوز خودرو 

 خراسان
15/12/1401 

توسعه 
 محصول

41% 28% -13% 

 لوله آب رادیاتور تارا
اگزوز خودرو 

 خراسان
25/04/1401 

توسعه 
 محصول

75% 25% -50% 

کاهش قیمت کاتالیست ها فاز سوم با 
 PGMبهینه سازي 

اگزوز خودرو 
 خراسان

25/12/1401 
کاهش بهاي 

 تمام شده
12% 5% -7% 
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 مونتاژ شاسی آریسان
اگزوز خودرو 

 خراسان
15/07/1401 

توسعه 
 محصول

15% 5% -10% 

 خودکفایی پلوس
قطعات محوري 

 خراسان
15/02/1402 

توسعه 
 محصول

47% 12% -35% 

 شیشه باالبر DCداخلی سازي موتور 
کابل خودرو 

 سبزوار
در حال بروز 

 FSرسانی 
کاهش ارز 

 بري
50% 45% -5% 

 برف پاك کن DCداخلی سازي موتور 
کابل خودرو 

 سبزوار
در حال بروز 

 FSرسانی 

کاهش ارز 
 بري

77% 60% -17% 
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 : شرکت با تماس اطالعات
 :پستی آدرس -

 14845-113صندوق پستی -9پالك -تداي بلوار آیت ا... کاشانیبا-خیابان بوستان یکم–محله اباذر -دفترمرکزي :تهران
 1471677131:کد پستی 

 021-44048344:         فکس شماره                           021-44050810:            تلفن شماره 
  

 : شرکت اینترنتی سایت آدرس -
 

 www.iap.co.ir                            آدرس سایت                                                                                                                    
info@iap.co.ir                                                                                                                             آدرس پست الکترونیک                                                                                                                                      

 
    :سهامداران سواالت به پاسخگویی مسئول اشخاص  -

 قاي رستمی آ    
 

 

mailto:info@iap.co.ir


                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٤٠٠اسفند ٢٩ به منتھي مالي ھیئت مدیره برای سال فعاليت زارشگ
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