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 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

  مالی اطالعاتگزیدهب(
 

 تجدید ارائه شده    

  7921  7921  7921 

       الف( اطالعات عملکرد مالی )مبالغ به میلیون ریال(:

 732333134  734223122  233323332  درآمد خالص

 7333721  .77.331  3.33332  سود عملیاتی

 33112  213722  223.22  غیرعملیاتیی درآمدها

 (213121)  (33313)  2713122  پس از کسر مالیات –خالص )زیان(سود 

 (43372)  (323221)  (3112.)  تعدیالت سنواتی

 31.3.22  443.34  1..3223  های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت

       :)مبالغ به میلیون ریال( سال در پایان وضعیت مالیاطالعات ب( 

 3743..731  731173172  232223223  جمع داراییها

 733723172  733323137  732.233.3  هاجمع بدهی

 223222.  223222.  223222.  ثبت شده سرمایه

 43.3333  4373217  14231.7  جمع حقوق صاحبان سهام

         )درصد(:ج( نرخ بازده 

 (%3/7)  (%23/2)  %77  7نرخ بازده داراییها

 (%22/3)  (%7)  %33  )ارزش ویژه( 9نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

        د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 2232223222.  2232223222.  2232223222.  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 741  74  72  ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 32  74  72  *ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش

 (31)  (1)  3.3  *ریال –سود واقعی هر سهم 

 2  2  2  ریال –سود نقدی هر سهم 

 732.2  73712  43144  ریال – 9آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

 73222  73222  73222  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 (37)  (7.1)  .7  مرتبه  – 4نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

        ( سایر اطالعات :ه

 73222  73214  73212  نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 
 

                                                 
 نرح بازده دارایی =سود خالص /( متوسط جمع دارایی های ابتدا و انتهای دوره 7

 نرح بازده حقوق صاحبان سهام =سود خالص /متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره (  2

 باشد که این گزارش به تصویب هیئت مدیره رسیده است.... می...................منظور از تاریخ تایید گزارش، تاریخ  (3

3 )E /P =  قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش/ هر سهم سودآخرین پیش بینی 
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 فصل اول

 ایپم هیأت مدریه
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 سهامداران گرامی:

 

 .شد ساله 15یاسا ان ایر

 یافتیم تا کارنامه گزارش عملکرد یک ساله این توفیقیاسا ایران  سالگی 42 همزمان باکه پس از یکسال تالش، بسیار مفتخریم 

 .یمئخدمت سهامداران محترم ارائه نما شرکت را

ان اما همچن شدو ... تحریم  ،هایی از قبیل جنگآری! بیش از نیم قرن فعالیت در صنعتی که در سالهای عمر خود دستخوش بحران

 ، می گذرد.های این صنعت با حمایت شما سهامداران محترم به فعالیت خود ادامه داده استترین کارخانهبعنوان یکی از قدیمی

        همچون گذشته سعی کرده است با 7321هیأت مدیره شرکت ایران یاسا تایر و رابر به نمایندگی از کلیه سهامداران در سال 

پیش برنده اقداماتی برای پایداری مناسب شرکت و استیفای حقوق  یری از توان فنی و تخصصی مدیران و پرسنل شرکت،بهره گ

باشد چنان که عالوه بر منافع کوتاه مدت که شامل تامین سود سالیانه قابل انتظار محترم ذینفعان کلیدی از جمله سهامداران 

زیر ساخت هایی جهت ادامه راه برای رشد ایجاد ود را افزایش دهد و راهبر اقدامات و دارایی ها و ثروت سهامداران خ ارزش ، است

و تعالی بیشتر و تأمین منافع سهامداران باشد. عملکرد شرکت در این سال نسبت به سال گذشته در کلیه زمینه ها از رشد قابل 

 :می گردد ذیل ارائهبه شرح  7321یقات شرکت در سال بخشی از توف ، توجه ای برخوردار بود که مزید آگاهی سهامداران محترم

 ؛درصدی سود آوری نسبت به سال قبل 1505 رشد 

 ( تحقق درآمد هر سهمEPS  به مبلغ )درصد  9195ریال معادل 919 EPS؛بودجه شرکت پیش بینی شده در  

  ؛میلیارد ریال در پایان سال 745 سودی معادلمیلیارد ریال و تبدیل آن به  11پوشش زیان انباشته شرکت به مبلغ  

  ؛درصدی ارزش ریالی فروش 11درصدی وزن فروش و افزایش  4افزایش  

  ؛درصدی وزن تولید پس از چندین سال کاهش 70افزایش  

  میلیارد  1/2درصد ( مبلغ تسهیالت مالی و باطبع کاهش هزینه های مالی به مبلغ  23میلیارد ریال ) معادل  711کاهش مبلغ   

  ؛نقدینگیفروش و درصد( ناشی از مدیریت صحیح  1ریال ) معادل 

  ریزی هبرنام که بیش از چهار سال بود که بالتکلیف مانده و همچنین میلیارد ریال از مطالبات راکد و سنواتی 951کاهش مبلغ

  ؛و اقدام جدی در جهت وصول مانده مطالبات در سال جاری

  ؛درصد 711افزایش سرمایه در گردش به میزان 

  ؛درصدی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 195افزایش 

 ؛7321در پایان سال مالی  میلیارد ریال 76215بازار شرکت به مبلغ  ارزش رشد قیمت سهام و رسیدن 

 ؛نوع محصول جدید تایر و تیوب 97افزایش سبد محصوالت با تولید 

از  کاهش قابل توجه روند واردات تایرهانیز ادامه خواهد داشت  7321تردید در سال بی که 7321از تغییرات محیطی مهم سال 

جمله موتورسیکلت و دوچرخه از مبادی رسمی و به تبع آن افزایش تنوع در تایرهای مصرفی و تغییر تقاضای بازار است. در جهت 

عه سازی فرآیندهای خود باالخص طراحی و توسشرکت ایران یاسا با چابک ، پاسخگویی به این تغییر و شناسایی تغییرات پیش رو

محصول و تغییرات ساختاری در واحد بازاریابی و فروش امیدوار است بتواند به سرعت نیازهای بازار را شناسایی و تأمین نماید و 



 

5 

 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

 37تیوب های  تولید تایر و  7321در سال تنوع محصوالت خود را افزایش دهد که در این راستا شرکت توانست با یاری خداوند 

 سایز جدید را با موفقیت به انجام برساند و از این طریق بازار خود را توسعه دهد.

     و Off-road)تایرهای تیوبلس،  های نسل دومافزون به تایرنیاز روزچشم انداز آتی در صنعت تایر و با در نظر گرفتن همچنین 

E-Motorcycle ،)اقدام به اجرای مرحله اول  ،و افزایش سهم بازارجایگاه با هدف حضور موثر در بازار و حفظ  ایران یاسا شرکت

واردات و تأمین قطعات  محدودیته است. ضمن آنکه با توجه به شرایط کنونی و نموداین دسته از تایرها طرح و توسعه تولید 

ررسی تولید این نوع محصوالت را نیز در برنامه آتی خود قرار داده الستیکی توسط شرکت های خودروساز، شرکت ایران یاسا ب

 است.

                             از سوی دیگر حفظ مسیر رشد شرکت ایران یاسا در آینده، دیگر فقط از مسیر فروش داخلی تامین نمی شود، 

ام شده در رقابت خارجی بهتر محک بخورد توسعه صادرات مسیر مهمی است که موجب می گردد کیفیت محصوالت و قیمت تم

شورهای اط با کسیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای متفاوتی در ارتب ،و حرکت در مسیر بهبود تسریع گردد. هرچند پیشبرد این امر

 ه طلب می نماید.هدف و کشورهای منطق

دریغ و  در سایه حمایت های بیوند متعال و با یاری خداهیات مدیره معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های کسب شده 

که به فرموده مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری  7321پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است و امید دارد در سال 

ریت و همچنین  مامو "پیشتاز در بازار ایرانی، افزایش حضور در عرصه جهانی"گردیده است بتواند بر اساس چشم انداز شرکت 

، راحت و مطمئن از طریق تولید و توزیع انواع گوناگون تیوب، قتصادیکمک به ترابری ایمن، ا "اصلی شرکت مبنی بر

باشد. اطمینان در کسب و کار، ایمنی در ترابری و آرامش در سفر، سرلوحه تولید تایر و سایر محصوالت الستیکی می

همچون گذشته در مسیر پیشرفت گام برداشته تا در راستای تحقق اهداف کالن  "ساستیامحصوالت باکیفیت شرکت ایران

 توان خود را بکار گیرد. همهخود در جهت رشد تولید، اشتغال و دستیابی به سود پیش بینی شده و موفقیت شرکت 

                ند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. در خاتمه الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترم که در این مجمع حضور به هم رسانده ا

پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون  ،و وظائف خود در هر زمان با افتخارمدیریت شرکت بر طبق رسالت 

 دارد.برکت و دلگرمی می باشد، گرامی میشک موجب خیر و 

 له اعمالآنچه که در باال به صورت اجمال آمد بر این عقیده است که تغییرات محیط بیرونی شرکت از جمهیأت مدیره شرکت با توجه به 

   پیروی از سیاست یش بهای تمام شده محصوالت شرکت گردیده بازار به افمجموع منجکه در ای تولید ه نهادههای افرایش ب و تحریم ها

 اریسال ج درصوالت را پیگیری نموده که این امر حعه مخود عرضه تولیداتی متناسب با نیاز مشتریان و اجرای طرح های توس مداریمشتری 

ده و رظ کار شده و بتواند جایگاه خود را حفموفقیت و تعالی پایدار شرکت ایران یاسا بیش از پیش همودید که مسیر نیز موجب خواهد گر

 .نمایدحصیل ت ،تیبه محیط صنعسودآوری مطلوبی را نسبت 

زه مهم، والیت های چند حبا بررسی فعو در ادامه  نمودهگذرا به صنعت تایر کشور  ا نگاهیبتدمناسبت نمی داند که ات مدیره بییأدر اینجا ه

 ضار سهامداران محترم برساند.تحرا نیز به اس 7321سال های عالیت اهم ف
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 :امروز دنیای در تایر استراتژیک اهمیت -7-7

. ستنی تصورقابل تایر بدون بشری جوامع اقتصادی حیات و شودمی محسوب ایجامعه هر نقل و حمل ناوگان در اساسی رکن تایر

 یمتق مناطق، برخی در باال جمعیتی تراکم ترافیک، باالی حجم اقتصادی، مراکز پراکندگی به توجه با ایران پهناور سرزمین در

 اقتصادی ارتباطات اساسی بخش... و ( GDP) داخلی ناخالص تولید میزان حرارت، درجه شهرنشینی، میزان سوخت، مصرف ارزان،

 ایرت صنعت دوش بر آن بار که گیردمی صورت هاموتورسیکلت توسط شهریدرون مسافر جابجایی حتی و تجاری کاالهای حمل و

 .گرددمی محسوب کشور این کلیدی و استراتژیک صنایع ارکان از یکی تایر صنعت که روستاز این. است استوار کشور

 :صنعت تایر ایران -7-9

      محسوب مهم و متوسط صنایع جزو آید می شمار بهو موتورسیکلت  خودرو تیدس پایین صنایع از جزئی خود که تایر صنعت

 142-122 به نزدیک سالیانه فروش و مستقیم شاغل 74222 حدود داشتن اختیار در با کشور در اکنون صنعت این .گرددمی

 سازی، راه سنگین، و سبک کامیونی اتوبوسی، سواری، های خودرو تایرهای انواع به کشور نیاز  %12حدود تامین و دالر میلیون

 دارد. ملی تولیدات و صنعتی رشد در توجهی شایان نقش موتورسیکلت و دوچرخه تایرهای و همچنین کشاورزی

یکلت، موتور س ای مانند دوچرخه واستفاده از وسائل نقلیه افزایش ترافیک در کالن شهرها و افزایش تمایل بهالبته عواملی همچون 

، افزایش قیمت سوخت و اقبال بیشتر  ظهور انواع جدید استفاده از وسائل موتوری )پیک موتوری، حمل بار، موتورهای مسابقه ای(

 موتورسیکلت نقش به سزایی دارد. و لید تایرهای دوچرخهبه وسایل نقلیه کم مصرف  و.... در اهمیت تو

 طوقه، سیم دوده، انواع تایر، استخوانبندی نخ شامل صنعت این ارزش یزنجیره از بخشی تولید یندآکه فر شود گرفته نظر در اگر

 نیز بخش این یافزوده ارزش واقع در و گردیده کشورتکمیل در نیز پتروشیمیایی و شیمیایی مواد و برخی مصنوعی کائوچوهای

  .گرددمی ترروشن ملی اقتصاد در تایر صنعت نقش گردد، افزوده تایر صنعت یهارزش افزود به میبایست

 مشخص شود، افزوده کشور تولید میزان به وارداتی تایر کیلو هر ازای به دالر 3 حدوداً ارزش واقعی با کشور تایر واردات میزان اگر

 و آفریقا، و خاورمیانه تایرمنطقه بازار ارزش حجم مجموع درصد 1 الی 1 حدود مجموعاً تایر کشور تولیدات ارزش که شودمی

 خودرو مصرف رشد به با توجه آمده، عمل به هایارزیابی اساس بر .است منطقه این درصد 77-72حدود  کشور تایر بازار ارزش

 میزان برابر 3 به کشور حال حرکت در خودروهای میزان باشدمی داخلی ناخالص تولید رشد همپای که ، 7323 سال تا کشور در

 و حمل ناوگان نیز و خودرو صنعت تولید در مصرفی کاالی عنوان به تایر داخلی تولید اهمیت بنابراین .درسی خواهد آن کنونی

 .شد خواهد نمایان پیش از بیش کشور ایجاده نقل

 در منطقه خودرو بازار و صنعت حرکت نیز و منطقه کشورهای انسانی نیروی و علمی فنی، هایتوانایی مجموعه با پتانسیل این اگر

 اصولی و ریزی صحیحبرنامه صورت در خود، ساله 42 ورود سابقه با ایران تایر صنعت که شودمی مشخص گیرد، قرار توجه مورد

 .دهد اختصاص خود به را ساله 22 برنامه افق تا کشور صنعتی صادرات در توجهی شایان جایگاه تواندیم
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شناخت  ها،چالش این شناخت رو این از .روبروست متعددی هایچالش با امروزه آن بقای حتی و صنعت این توسعه و رشد اما

 آینده، حفظ جهان برای آمادگی منظور به اساسی راهبردهای شناخت ، هاشچال این شدن تر دمحدو یا و توسعه بر اثرگذار عوامل

 های بر چالش تفوق و جهانی، رقبای با ایهمنطق و داخلی بازارهای در موثر پذیری رقابت کشور، تایر صنعت رشد روند توسعه و

 تایر امری ضروری است. صنعت فراروی هایچالش و موجود

به  انداز چشم زمانی افق در کشور که است کرده گذاری هدف شمسی 7323 افق در ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند

 قطعاً نیازمند جایگاهی چنین به یابیدست و یابد دست غربی جنوب آسیای منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه

       نیز در را تایر صنعت جمله از و کشور موجود صنایع که است ورـکش علمی و ادیـاقتص هایشبخ یهـهم گـهماهن حرکت

  د.گیرمی بر

 ایران الستیکصنعت جایگاه شرکت در  -7-9

سازی در کشور فعال هستند که کارخانه الستیک 77سال دارد و در حال حاضر نیز  42ای بیش از صنعت الستیک در ایران سابقه

 و مقایسه آن با سال قبل به شرح جدول زیر است: 7321وضعیت تولید آنها در سال 
 

 شرکت ها تفکیک به تایرسازی کارخانجات 7921 الی 7921 سال  ماهه 79 فلپ و تیوب و تایر تولیدات آمار

 ها نام شرکت
 میزان اختالف 7921 7921 7921

 وزن حلقه وزن حلقه وزن حلقه وزن حلقه

 %72- %.7- 72،317 2،771،374 22،731 2،471،421 27،323 7،227،213 آرتاویل تایر

 %3 %3 72،122 2،721،471 72،722 2،2.4،421 371،.7 131،.7،17 ایران تایر

 %3- %4- 11،271 342،.4،42 12،2.3 4،137،142 12،313 41.،.33،. گروه صنعتی بارز

 %722 %.72 .27،43 3،273،1.2 72،322 7،4.2،722 2 2 بارز کردستان

 %32 %22 737،.7 313،222 72،234 373،222 73،2.2 313،.32 الستیک پارس

 %42- %47- 71،214 7،322،124 33،121 3،227،213 34،241 31.،2،231 الستیک دنا

 %22- %22- 72،331 2،222،122 23،224 3،111،742 23،1.4 3،123،417 کویر تایر

 %77- %3- 21،213 2،211،272 32،331 2،123،2.2 24،243 1،733،123 الستیک یزد

 %34 %32 .73،21 4.1،271 2،133 321،211 77،734 423،231 کیان تایر

 709 29 79،141 75،020،210 77،147 2،222،012 79،192 0،557،121 ایران یاسا

 %7.- %3.- 7،212 7،731،441 2،133 31.،3،721 3،272 3،313،3.1 الستیک خوزستان

 9609- 1619- 941،119 92،157،417 911،141 49،424،511 944،292 91،942،909 جمع کل

 ایران مأخذ: انجمن صنفی صنایع الستیک

 

درصد از مواد اولیه مورد مصرف  2.، از جمله صنایع مهم در زنجیره صنعت حمل و نقل است و از آنجا که بیش از الستیکصنعت 

دهد، برخورداری از منابع نفتی در کشور، ایران را به یکی از مستعدترین کشورها در در این صنعت را مشتقات نفتی تشکیل می

 74222 حدود داشتن اختیار در باشرکت مطرح در صنعت تولید تایر و تیوب،  77صنعت تایر تبدیل کرده است. در حال حاضر 

درصدی نسبت به سال  3رشد کاهش ، با 7321در سال . نددار ملی تولیدات و صنعتی رشد در توجهی شایان نقش مستقیم شاغل

 میلیون حلقه انواع تایر در کشور تولید شده است.  32تن معادل هزار  231گذشته به لحاظ وزنی، 
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 رد شرکت:راهب -7-4

و جایگاه رقبا، امروزه  های محیطیتغییر مشتریان به همراه درک فرصتغییرات و تحوالت بازار و نیازهای در حال توجه به تبا 

کت شر ،. با توجه به این حقیقتآیدهای اقتصادی به شمار میو بنگاه هاهای اصلی تداوم فعالیت سازماناز پایهتعیین راهبردها 

درونی، محیط های ها و ضعفبیرونی و شناسایی قوتمحیط ها و تهدیدهای ا شناخت فرصتایران یاسا همواره تالش نموده که ب

 ها و تداوم فعالیت های سازمان شود.موجب استمرار موفقیتراهبردهای کالن خود را بازنگری نموده تا بتواند 

 

 ( راهبردهای کالن7-4-7

 و بکس  هایزیرساخت ایجاد منظور به شرکت، منابع بهینه ها و مدیریتو روش هاانسانی، بهبود مستمرسیستم منابع وری وبهره توسعه 

 ؛کار

 و  یبازاریاب  مناسب سیستم ایجاد منظور به مشتریان، به خدمات توسعه و ارتقاء و فروش هایکانال ارتقاء و بازار، توسعه سهم افزایش 

  ؛فروش

 ؛تامین یزنجیره مدیریت ارتقاءمنظور  به محصوالت کیفیت وتنوع و افزایش ارزش در زنجیره موجودی مدیریت مواد اولیه، خرید بهنگام 

 بهمحیطی مرتبط با انرژی های انرژی و کاهش اثرات زیست های انرژی، کاهش شدت مصرف حاملوری انرژی، کاهش هزینهارتقای بهره 

  ؛استفاده بهینه از منابع ارزشمند انرژی با نگرش توسعه پایدار منظور

  نیازهای مشتریانافزایش رضایت مندی و تأمین ارائه محصوالت جدید و توسعه سبد محصوالت شرکت به منظور. 

 

 تعیین شده :راهبردهای کالن (اهداف و برنامه های شرکت برای دستیابی به 7-4-9
  کار: و کسب های زیرساخت ایجاد

 به روز رسانی سیستم مدیریت کیفیت  (7

 نصب سیستم تهویه عمومی در کارگاه های پخت تایر و تیوب (2

 نصب سیستم اعالن و اطفاء حریق در انبارهای محصول (3

 ندیبارگونومی کار و بهبود نوع بسته بندی تایر به منظور اصالح انجامتغییر روش بسته (3

 آموزش پرسنل متناسب با نیازهای واقعی و ارتقاء عملکردی پرسنل (4
 

 :فروش و بازاریابی مناسب سیستم ایجاد 

 تولید محصوالت متناسب با درخواست فروش)تقاضای بازار(  (7

میزان تناژ تولید و فروش در جهت جلوگیری از انبارش بیش از حد محصوالت، ایجاد ضایعات محصول بر اساس به حداقل رساندن فاصله  (2

 ؛سرمایه شرکت گهداری محصول و راکد شدنانبارش و شرایط ن

 ؛جهت ورود به بازارهای جدید در راستای مشتری مداریسبد محصوالت  توسعه (3

شور در سراسر ک به شکایات مشتریان با فراهم نمودن شبکه خدمات پس از فروش گستردهتر خدمات پس از فروش و رسیدگی ئه مطلوبارا (3

 ؛های مجازاز طریق نمایندگی

 .هانیازمندی های آنهای مشتریان و تامین به موقع فروش در جهت تسریع در ثبت سفارش هایارتقای عملکردی کانال (4
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 تامین: یزنجیره مدیریت ارتقاء 
های پرداخت)چند مرحله ای( در فرآیند ت، قیمت و بهره وری از انواع روشریزی، منابع، زمان، کیفیسازی فرآیند خرید اعم از برنامه بهینه (7

 تأمین.

 وری سیستم خرید و تدارکات با ایجاد اعتدال در میزان انبارش مواد با سطح ریسک قابل قبولادامه افزایش بهره (2

 ابل دسترس برای خرید و استفاده از منابع ارزان قیمت ارزی و ریالیهای نقدینگی قکنترل جریان (3

 های در جریان ساخت مواد اولیه و محصولحذف موجودی راکد و کاهش موجودی (3

 ارائه برنامه تولید تفصیلی و کنترل تولید (4

 

 استفاده بهینه از منابع ارزشمند انرژی با نگرش توسعه پایدار
 های انرژی؛و سنجش مصارف حاملیری گبهبود سیستمهای اندازه (7

                 پایش وتجزیه وتحلیل مستمر حاملهای انرژی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف، کاهش و یا حذف هدر رفت انرژی وتعریف  (2

 وری وکارایی انرژی؛ف ارتقای بهرهپروژه های بهبود با هد

 ی و بهبود مصرف انرژی در تجهیزات؛های انرژحاملع ومصرف های تولید، توزیسازی شبکهمدیریت وبهینه (3

 ؛کنندگان، پیمانکاران صاحب صالحیت وکلیه خدمات دارای کارایی انرژی بیشتر، در بخش مدیریت انرژیانتخاب و به کارگیری عرضه (3

 . ISO10005اخذ استاندارد سیستم مدیریت انرژی  (4

 

 مندی و تأمین نیازهای مشتریانافزایش رضایت
 کیفی محصوالت تولیدی مطابق با تغییرات روند جهانیارتقای  (7

 مشتریان الزاماتپوشش تولیدی در جهت  محصوالتمکانیکی  -بهبود مشخصات فیزیکی (2

 محصوالت تولیدی جهت به حداقل رساندن نرخ برگشتی از سوی مشتریانکاهش ضایعات  (3

 به حداقل رساندن شکایات مشتریان با ارتقای سیستم های کنترل کیفیت (3

 مشتریاندفتر خدمات امور مشتریان و پاسخگویی برخط به نیازهای  ی و عملکردیکارکرد افزایش (4

 ریسک های عمده شرکت: -7-1
              است،  های شرکت صورت گرفتهدر تحلیلی که برای ریسک می باشد،با توجه به اینکه عوامل بسیاری در فعالیت شرکت تاثیر گذار

 شناسایی شده است:های عمده به شرح زیر ریسک

 

 ریسک تحریم: -7-1-7

اعمال شده بر کشور، برای شرکت مخاطراتی بوجود آورده می توان به موارد زیر  ظالمانه هایجمله ریسک هایی که به تبع تحریماز 

 اشاره کرد:

 ؛افزایش نرخ ارز و به موازات آن چالش تأمین مواد اولیه 

  ؛توجه به مشکالت ایجاد شده در رابطه با گشایش اعتبارافزایش هزینه های نقل و انتقال ارز با 

  تحریم های  س از پکاهش قدرت چانه زنی در مقابل تأمین کنندگان مواد و قطعات، با توجه به کاهش تعداد تأمین کنندگان      

 ؛بین المللی و یا انحصاری بودن برخی از قطعات و مواد خاص

 

طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و عدم وجود این محدودیت محدودیت افزایش نرخ محصول از ریسک  -7-1-9

 ؛برای تأمین کنندگان مواد اولیه داخلی

 ؛تکنولوژی و دستگاه قدیمی مورد استفاده در تولید محصوالت -7-1-9
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 ؛تایرهای با تکنولوژی روز از کشورهای معتبر تولید برای ید اخذ فن آوری جدیدمحدودیت شد -7-1-4

 ؛))اپتیمم اقتصادیعدم تولید با ظرفیت بهینه  -7-1-1

 ؛گذاری الزم در جهت کسب دانش فنینبود سرمایه  -7-1-1

 ؛کمبود نقدینگی -7-1-1

 ؛وجود موانع در کسب تسهیالت نظام بانکی -7-1-0

 ؛وجود رقبای جدید و جدی در بازار -7-1-2

 ؛ایههای توسع های دولت در مسیر اجرای طرحسازیگیری و تصمیم ت در تصمیم وجود موانع، تشریفا -7-1-75
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 دومفصل 

 رکتکلیاتی ردباره ش 
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 تاریخچه(9-7

شرکت سهامی کارخانجات تولیدی و صنعتی ایران  "با نام  7334آبان ماه  1شرکت ایران یاسا تایر و رابر )سهامی عام( در تاریخ 

ها در اداره ثبت شرکت 422.و متعاقباً طی شماره ثبت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شرکت ادارهدر  77247تحت شماره  "یاسا

العاده صاحبان سهام نام آن به های گذشته با تصویب مجامع عمومی فوقبه ثبت رسیده و در سالو موسسات غیر تجاری شهریار 

نزد سازمان  7312/.22/2تغییر یافته و در تاریخ  شرکت ایران یاسا تایر و رابر و نوع شرکت به سهامی خاص و سپس به سهامی عام

 بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است.

 

 فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از:

ت و آالاحداث، اداره، توسعه و تکمیل کارخانجات به منظور تهیه و تولید الستیک و تیوب دوچرخه و موتورسیکلت، ماشین الف(

 .های الستیکی دیگر در نقاط مختلف و فروش محصوالت مزبور در داخل و خارج از کشورنقلیه و فرآورده ادوات کشاورزی، وسایل

احداث، اداره، توسعه و تکمیل کارخانجات صنعتی دیگر که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با صنایع الستیک مرتبط باشد و تهیه  ب(

 .و تولید و فروش کاالی مربوط به این قبیل صنایع

آالت و قطعات یدکی و مواد و محصوالت ساخته شده و اقدام به ایجاد شعب یا اعطای نمایندگی اقدام به واردات و صادرات ماشین ج(

 .های داخلی و خارجیبه شرکت

تواند به کلیه عملیات و معامالت مالی و تجاری و ها و بطور کلی شرکت میگذاری در سهام سایر شرکتمشارکت و سرمایه د (

 ماید.نعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نص

 

 به شرح جدول زیر است: 27/22/7322برداری اصالح شده در تاریخ ظرفیت تولید شرکت در پروانه بهره

 ساعته79تعداد شیفت  ظرفیت تولیدی گیریواحد اندازه نام محصول

 2 23،141،222 کیلوگرم تایر و تیوب

 2 222،.43 کیلوگرم های الستیکیسایر فرآورده

  91،959،555  
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 سرمایه و ترکیب سهامداران(9-9

ریال( بوده که طی چند  73222سهم، به ارزش اسمی هر سهم  43222میلیون ریال )شامل تعداد  4سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

ل( در پایان  ریا 73222سهم، به ارزش اسمی هر سهم     2232223222.میلیون ریال )شامل تعداد   223222.مرحله به شرح زیر به مبلغ  

 افزایش یافته است.   22/72/7324سال مالی منتهی به 
 تغییرات سرمایه شرکت

 7محل افزایش سرمایه جدید )میلیون ریال(سرمایه  درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 آورده نقدی 4 تاسیس شرکت  7334

 آورده نقدی 42 222 .733

 آورده نقدی 4. 32 7331

 آورده نقدی 722 14 7331

 آورده نقدی 242 721 7347

 آورده نقدی 422 722 7343

 آورده نقدی 73222 722 73.3

 آورده نقدی 73422 42 73.4

 صدور سهام جدید 43222 233 7313

 آورده نقدی 723422 742 7312

 آورده نقدی و اندوخته  223222 2. 7313

 آورده نقدی و مطالبات حال شده و اندوخته  323222 722 7311

 و مطالبات حال شده آورده نقدی 23222. 42 7327

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  123222 33 7323

 و مطالبات حال شده و اندوخته یآورده نقد 3223222 322 7323

 و مطالبات حال شده یآورده نقد 1556555 15 7324

 

 (سهامداران عمده شرکت:7-9-9

و تاریخ تایید گزارش به شرح جدول زیر  22/72/7321سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  %7سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 است:
 

 و تاریخ تایید گزارش 7921سهامدار عمده شرکت در پایان سال 

 نام سهامدار ردیف
7921/79/92 71/59/7920 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 37317 72232.43222 32373 72231743222 شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 7

 21332 .71232.23.7 21332 .71232.23.7 صندوق بازنشستگی کشوری 2

 7.313 722333.3232 7.313 722333.3232 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 3

 .731 7234423222 2331 231.33111 شرکت خدمات گستر صبا انرژی 4

 7323 327.3221. 2311 3221..432 صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی .

 .2232 72734.73321 27321 7213.3.3.42 سایر 1

 722 2232223222. 722 2232223222. جمع 
 

                                                 
 انباشته، صرف سهام و  مازاد تجدید  ارزیابی باشد.تواند متشکل از مطالبات، مطالبات و آورده نقدی ، اندوخته طرح و توسعه )سهام جایزه(، سود ( محل افزایش سرمایه می7
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 223222.شرکت ایران یاسا در نظر دارد با هدف انجام توسعه تایرهای نسل دوم طی یک مرحله سرمایه ثبت شده خود را از مبلغ    

میلیون ریال افزایش دهد. که گزارش توجیهی آن در دست بررسی می باشد که پس از تصویب آن در  2223222میلیون ریال به 

 گردد.برابر مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال منتشر می هیات مدیره و تایید بازرس قانونی 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار(9-9

 سهام وضعیت معامالت و قیمتالف(

درج شده و سهام آن برای اولین بار در     پاسا با نماد  الستیک در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  7312/.22/2شرکت در تاریخ  

 مورد معامله قرار گرفته است. 7312/.37/2تاریخ 

 سال اخیر به شرح زیر بوده است: 3وضعیت سهام شرکت طی 

سال مالی 

 منتهی به

تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام 

تعداد  معامله شده

روزهای باز 

 بودن نماد

تعداد روزهایی 

که نماد معامله 

 تشده اس

 پایان سال مالی

قیمت  ارزش بازار

 سهم

 سرمایه

-میلیون میلیون ریال

 ریال

میلیون  ریال

 ریال

32/72/7324 72432.232.1 2223174 711 71. 732473122 73143 .223222 

22/72/732. 72233733221 3.43314 221 223 1173322 733.2 .223222 

22/72/7321 4423.423343 733323323 23. 237 732.23222 332.1 .223222 

 

 وضعیت کیفیت افشاء اطالعات شرکتب(

 

های پذیرفته شده در بورس تهران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در با توجه به عدم انتشار اطالعیه رتبه بندی شرکت *

 گزارش میسر نگردیده است.این ، دسترسی به جزئیات رتبه اطالع رسانی شرکت در سال مزبور تا تاریخ تهیه 7321پایان سال

 

 

 

 

 سال/ دوره مالی منتهی به
 کیفیت افشا اطالعات

 امتیاز نهایی امتیاز قابلیت اتکا امتیاز به موقع بودن رتبه

22/72/7321 * * * * 

22/72/732. 2.1 12 2 43 

32/72/7324 212 .2 2 32 

22/72/7323 14 22 23 27 

22/72/7323 77. 22 12 1. 

22/72/7322 233 13 71 43 
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 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

 جایگاه شرکت در صنعت(9-4

شرکت در صنعت تایر، تیوب و قطعات الستیکی فعالیت می نماید. رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت به سال قبل در 

فروش اشاره نمود که می باشد که از اهم دالئل آن می توان به بازنگری در قیمت های  % 44و در فروش مبلغی  % 3فروش وزنی 

علیرغم رشد بسیار زیاد قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، از آنجائیکه بطور سنتی، بهای متوسط مواد، مبنای تعیین قیمت تمام 

شده محصوالت است، شرکت می توانست بدون بازنگری در قیمت های فروش نیز سال مالی را با حاشیه سودی بسیار کم به پایان 

توجهی از سرمایه شرکت به مشتریان، فاجعه آفرین باشد و حتی توان  ابلین رویکرد غلط می توانست با انتقال بخش قبرساند اما ا

شرکت برای فعالیت در سال مالی بعد را نیز بطور جدی تهدید نماید، اما عکس العمل سریع و دقیق مدیریت به تغییرات محیطی 

 دیلبفرصتی بی، این تهدید بزرگ را به ه و اصالح قیمت های فروش بر اساس آنذکر شده با پایش مستمر قیمت واقعی تمام شد

شدن واردات تایرهای  محدود. همچنین در خصوص افزایش فروش وزنی می توان به نمودبرای تداوم فعالیت و توسعه شرکت مبدل 

 وسایل دوچرخ به کشور اشاره نمود که این روند در سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.

 

نوع 

 محصول

 92/79/7921سال مالی منتهی به  92/79/7921سال مالی منتهی به 

کل بازار 

 داخلی

شرکت از بازار سهم

 داخلی
 صادرات

کل بازار 

 داخلی

شرکت از بازار سهم

 داخلی
 صادرات

 میلیون ریال ریالمیلیون درصد ریالمیلیون میلیون ریال
میلیون 

 ریال
 ریالمیلیون درصد

 7223322 12 .227332 7،322،771 7123733 11 733723117 7،143،224 تایر

 13327 43 3173711 22،272. 23421 2. 423312. 7،212،111 تیوب

 73234 73 113331 442،441 .7342 73 223113 132،.3. فرآورده

 

 7321ای ه یاسا بطور میانگین طی سالآمارهای اخذ شده از انجمن صنفی صنعت الستیک ایران بیانگر این است که شرکت ایران 

 بازار را به خود اختصاص داده است. زنی از سهمو % 43به میزان  .732و  % 7.

 همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر می باشد:

           های روز و جدید  تایر، میزان استفاده و دسترسی به تکنولوژیترین عوامل و پارامترهای مؤثر در حفظ و رشد صنعت از مهم

 .دهدخود را نشان می( رادیال) های نسل دوم و نسل سومباشد که این امر در خصوص بکارگیری تکنولوژی تایرمی

رصد تولید تایر کشور با استفاده د 32، تنها  7311در سال  .باشد های اساسی کهنگی این صنعت میدرحال حاضر، از جمله بحث 

درصد نیز مربوط  32الزم به اشاره است که تکنولوژی این . های روز بوده که بخشی از آن نیز، نیاز به ایجاد بهبود دارداز تکنولوژی

ن در سطح جها. باشد، بخش قدیمی تکنولوژی به عقیده کارشناسان چندان توانایی ادامه حیات نداردمی 7212-7212به سال های 

وجه به ارتباطی که با تباشد، تقریباً منقرض شده است. ضمن آنمان تکنولوژی تولید بایاس نخی میتکنولوژی قدیم تولید تایر که ه

ید تولید جد شود. تکنولوژیکه تایر با خودرو دارد، باید در نظر داشت خودرو مربوط به این نوع تایرها نیز دیگر در جهان تولید نمی

های کمتری در مصرف انرژی دارد، در حال حاضر با توجه به نوع ی کمتر و هزینهبیشتر آن، قیمت تمام شده یایر عالوه بر تقاضات

ی محصوالت آن مترتب آن زیاد است که در نتیجه قیمت تمام شده هاینهدر صنعت تایر کشور، میزان هزی تکنولوژی موجود

 .خارجی را نداردتوانایی رقابت با محصوالت مشابه 
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 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

درصد  74تا  72های قدیمی نزدیک به نسبت به تکنولوژی های جدید تولید تایر در سطح جهاناگرچه مصرف انرژی تکنولوژی

دلیل  اما در عین حال به های انرژی مشکل جدیدی در این زمینه ایجاد شده است، که با افزایش قیمت حامل ،باشدبیشتر می

 باشند.  تر میتر و کاربردیاقتصادیبرابری،  3ی بازده

باشد. اکثر محصوالت تولید شده تحت این میالدی می 7214اپن مربوط به سال ژ IRCشرکت ایران یاسا دارای تکنولوژی کمپانی 

در حال . برند و با ورود محصوالت جدید به تدریج از چرخه تولید خارج خواهند شددر اواخر چرخه عمر خود به سر می تکنولوژی

های معتبر تراز اول از شرکت Know-howهای مالی و سیاسی )تحریم ها( و بدون اخذ تکنولوژی یا حاضر باتوجه به محدودیت

 باشد.می یا حتی دوم، توسعه محصوالت این شرکت با اتکاء به دانش بومی کارشناسان داخلی بطور کامل در حال انجام

مرتبط با های شده، عالوه بر افزایش هزینهساله کامال فرسوده  42آالت و سخت افزارهای شرکت که به جهت قدمت ماشین

تحمیل  شرکتهای بسیار سنگینی را به نفر بر بودن تکنولوژی قدیم هزینهافزایش هزینه انرژی و  ،)نگهداری و تعمیرات(امورنت

د نموده و خواهد نمود، که این امر با جایگزینی ماشین آالت جدید و راه اندازی خط ی شرکت ایجاای را برانموده و مشکالت عدیده

 جدید تولید تایرهای نسل دوم تا حد قابل قبولی مرتفع خواهد شد.

 

 محیط حقوقی شرکت(9-1

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

 اساسنامه 

 قانون تجارت 

 تهران سازمان بورس اوراق بهادارهای اعالم شده توسط ها و آیین نامه، دستورالعمل قوانین 

 قانون مبارزه با پولشویی 

 قوانین کار و تامین اجتماعی 

  های مستقیم و قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزودهقانون مالیات 

  مقررات زیست محیطی 

 قانون مدنی 

  حمایت از مصرف کنندهقانون 

  هایارانهقانون هدفمند کردن 
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 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

 :7921در سال ی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکتمرور(9-1

 
 ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر می باشد:کت در دوسال اخیر به صورت مقایسهگزارش عملکرد مالی شر

 

 شرکت سود و زیانصورت ( 9-1-7

 شـــــرح

اسفند ماه  92سال مالی منتهی به 

7921 

سال مالی منتهی 

 7921اسفند ماه  92به
درصد 

تغییرات 

 7921سال 

نسبت به 

 7921سال 

درصد 

پوشش 

عملکرد 

نسبت به 

سال  بودجه

7921 

 عملکرد واقعی عملکرد واقعی بودجه

 )میلیون ریال( )میلیون ریال( )میلیون ریال(

 773 44 734223122 233323332 232323.73 فروش خالص

 723 32 (732213274) (731773121) (731433111) شده کاالی فروش رفتهبهای تمام 

 712 732 2723.13 4323.24 2243131 سود ناخالص

 723 23 (1133.1) (7223321) (113221) هزینه های فروش، اداری و عمومی

 27 31. (13132) (.41311) (..331.) خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 243 272 .77.331 3.33332 7333133 عملیاتیسود 

 23 (1) (7373742) (7373444) (7323222) های مالیهزینه

 73734 (71) 213722 223.22 23222 های غیر عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه

 33332 723333 .2337 2433311 43133  سود )زیان(عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

 2 332 (3112.) (3.3.11) 2 مالیات 

 33122 (43212) (33313) 2713122 43133 از کسر مالیات سود )زیان ( بعد

 2 2 (3/2) 2 3/2 درصد -از کسر مالیات به فروش سود )زیان ( بعدنسبت 
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 زیان  وسود شرکت و صورت مقایسه عملکرد (9-1-9

 سال اخیر ) ارقام به میلیون ریال( 9مقایسه عملکرد صورت سود و زیان طی 

 7921 7921 7921 شــــرح

 7،233،134 734223122 233323332 فروش خالص 

 (2113717) (732213274) (731773121)  ی فروش رفته قیمت تمام شده کاال

 34.3..2 2723.13 4323.24 ناخالصسود 

 27 73 23 به فروش خالصناخالص  درصد سود

 (123227) (1133.1) (7223321)  فروش ، اداری و عمومی هایهزینه

 (..4233) (13132) (.41311) عملیاتی اقالمسایر 

 7333721 .77.331 3.33332 سود عملیاتی

 77 1 .7 درصد سود عملیاتی به فروش خالص

 (114،..7) (7373742) (7373444) های مالیهزینه

 33112 213722 223.22 های غیر عملیاتیخالص درآمدها و هزینه

 (213121) .2337 2433311 سود )زیان( قبل از مالیات

 2 (3112.)  (3.3.11) مالیات بر درآمد 

 (213121) (33313) 2713122 سود )زیان( خالص

 (2) (3/2) 2 خالص درصد سود )زیان( خالص به فروش

 (31) (1) 3.3 ریال -هر سهم سود 

 .73.21332 73.323143 7313231.3 های جاریدارائی

 7324.3333 732.23344 .73741332 های جاریبدهی

 3423212 3113222 4133441 سرمایه در گردش

 2413131 2323241 21233.7 های غیر جاریدارائی

 3،314. .11331 7233741 غیر جاریهای بدهی

 22،222. 223222. 223222. سرمایه

 (23172.) (13213.) 7323171 سود )زیان( انباشته

 43.3333 4373217 14231.7 حقوق صاحبان سهام
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 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

 عملکرد شرکت:( 9-1-9

شرکت  قیمت مواد اولیه، ممنوعیت صادرات و ... از جمله مشکالت تحریم، افزایش 7321مشکالت ذکر شده در سال  به با وجود

 شرکت به شرح زیر می باشد:عملیاتی گزارش عملکرد  ایران یاسا توانست فعالیت های ثمربخشی را در این سال به اجرا درآورد.

 

 

 الف(تولید شرکت:

دارد.  % 71حکایت از رشد  .732بودجه پیش بینی شده بوده و مقایسه آن با تولید سال  بیشتر ازتولید شرکت در سال مورد بحث 

در این سال توانست همگام با افزایش مقیاس تولید، تنوع محصوالت خود را نیز افزایش داده و تایرهای جدیدی را به بازار شرکت 

 عرضه نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7324 732. 7321

به تفکیک درصد تایر، تیوب و فرآورده( تن)نمودارمقدار تولید 

تایر تیوب فرآورده

72341. 773172 7331.2

129049 11%

799

999
709

09
49 09 19

گروه  ردیف

 محصول

7321 7921 7921 

 عملکرد         عملکرد عملکرد         بودجه       ظرفیت عملی

 .723.2 13727 723312 23273 723233 تایر 7

 73311 23.23 23327 23334 ...23 تیوب 9

 313 224 112 117 111 فرآورده 9

 .72341 773172 7331.2 723232 733311 جمع

 13 2. .1 13 .1 درصد تایر

 72 23 71 22 72 درصد تیوب

 3 1 . . 4 درصد فرآورده

 (1) (1) 71 درصد افزایش )کاهش( تولید واقعی نسبت به تولید واقعی سال قبل  

  11 .1 .2 تولید واقعی نسبت به ظرفیت معمول )عملی(درصد 
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 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

 

 

 
 

 ب( فروش شرکت:

بوده است. فروش  % 1و سهم صادرات  % 22ال بوده که سهم فروش داخلیریمیلیون  233323332 فروش خالص در سال مورد بحث

 رشد داشته است. % 44و مبلغی  % 3از نظر وزنی  .732در مقایسه با سال 

کشور  77 بیش از بررسی کشورهای هدف صادراتی را در دستور کار خود قرار داده و توانست به 7321شرکت ایران یاسا در سال 

 محصوالت خود را عرضه نماید.

 ی (مقدار) محصول  به تفکیک گروهفروش کل شرکت                                           

 گروه محصوالت ردیف

 (تن) مقادیر (تن) مقادیر

7321 732. 7324 

 عملکرد عملکرد عملکرد بودجه 

 13.17 23217 23321 723121 تایر انواع 7

 73471 23314 23172 23131 انواع تیوب 9

 431 1.3 1.. .13 فرآورده 9

 .72313 723372 723114 733477 جمــــع

 17 13 13 14 کل به تایر درصد

 73 72 27 22 کل به تیوب درصد

 4 1 4 4 کل به فرآورده درصد

 (34) 74 3 قبل سال به نسبت(  کاهش)  افزایش درصد

 

تایر  تیوب فرآورده 

1396 8,121 2,693 905

1397 10,482 2,491 889

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

(  تن)با سال گذشته 7321نمودار مقایسه مقدار تولید در سال 
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 مبلغی( )محصول  به تفکیک گروهفروش کل شرکت 

 محصوالت گروه ردیف

 مبلغ به میلیون ریال

7921 7921 7921 

 عملکرد عملکرد عملکرد بودجه

 3277..2 732423127 734223223 733223417 تایر انواع 7

 23.37.7 3123412 23222.. 4333211 انواع تیوب 9

 323313 123412 223322 ..1.32 فرآورده 9

 732333134 734223122 233323332 232323.73 جمــــع

 11 12                        1.  12 کل به تایر درصد

 72 24 21 .2 کل به تیوب درصد

  3 4 3 3 کل به فرآورده درصد

 (33) 27 44 قبل سال به نسبت(  کاهش)  افزایش درصد

7 3 2 4 7 3 2 . 7 3 2 1

وزنی گروه محصول تفکیک درصد   ه  ب فروش  ر  ر مقدا (تن)نمودا

تایر  تیوب  فرآورده 

756141 796972 796101

079

749

19

149

729

19 19

979

149

تایر  تیوب  فرآورده 

1396 9,071 2,385 863

1397 9,398 2,719 668

(نت)به تفکیک گروه محصول و مقایسه آن با سال گذشته 7921فروش مقداری محصول در سال 
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 ی (اردمق) گروه محصول به تفکیک فروش داخلی تولیدات شرکت 

 محصوالت گروه

 مقادیر )تن(

7921 7921 7921 

 عملکرد عملکرد عملکرد بودجه

 ...13 13174 13234 23723 تایر

 73347 23323 23.42 ..231 تیوب

 437 134 31. 172 فرآورده

 23.31 723213 773432 723112 جمــــع

 12 17 17 12 به کل تایر درصد

 74 27 23 22 وب به کلتیدرصد

 . 1 . . درصد فرآورده به کل 

 (71) 73 4 قبلدرصد افزایش )کاهش( به سال 

2.. 7،242

7،422

23.
312

..2

32 12 22

7324 732. 7321

(میلیارد ریال )سال گذشته 9روند فروش مبلغی در 

تایر  تیوب فراورده 

تایر  تیوب  فرآورده 

1396 1,050,721 379,589 79,589

1397 1,590,023 660,009 92,300

(میلیون ریال)با سال گذشته 7921مقایسه مبلغ فروش در سال 
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 ی (مبلغ) گروه محصول به تفکیک  روش داخلی تولیدات شرکتف

 محصوالت گروه

 مبلغ به میلیون ریال 

7921 7921 7921 

 عملکرد عملکرد عملکرد بودجه

 1113222 .227332 733723117 732323124 تایر

 2223722 3173711 423312. 4223.32 تیوب

 373.21 113331 223113 133144  فرآورده

 737413111 7331232.7 237.73734 731413322 جمــــع

 11 1. .. 1. درصد  تایر به کل 

 22 21 32 21 به کل تیوب درصد 

 3 . 3 4 درصد  فرآورده به کل 

 (22) 71 41 درصد افزایش )کاهش( نسبت  به سال قبل 

 ی (مقــدار) گروه محصول  به تفکیکفروش صادراتی تولیدات شرکت 

 محصوالت گروه

 مقادیر )تن( 

7921 7921 7921 

 عملکرد عملکرد عملکرد بودجه

 73273 73241 737.3 73.33 تایر

 1. 2. 2. 13 تیوب

 74 71 27 .7  فرآورده

 73221 .7333 73243 73133 جمــــع

 23 23 23 23 به کل  درصد تایر

 . 4 4 4 درصد تیوب به کل 

 7 7 2 7 درصد فرآورده به کل 

 (11) 22 (.) درصد افزایش )کاهش( نسبت  به سال قبل 

 ی (مبلغ )گروه محصول  به تفکیکروش صادراتی تولیدات شرکت ف

 محصوالت گروه

  مبلغ به میلیون ریال 

7921 7921 7921 

 عملکرد عملکرد عملکرد بودجه

 113227 7223322 7123733 7123131 تایر

 32.7. 13327 23421 773331 تیوب

 14. 73234 .7342 73272 فرآورده

 143141 7313231 7173721 7223223 جمــــع

 27 23 23 23 به کل  درصد تایر

 1 . 4 . تیوب به کل  درصد

 7 7 7 7 فرآورده به کل  ددرص

 (12) 2. 32 درصد افزایش )کاهش( نسبت  به سال قبل
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259

فروش صادراتی 

759

7921نمودار درصد فروش وزنی به تفکیک صادراتی و داخلی در سال 

7921نمودار درصد فروش مبلغی به تفکیک داخلی و صادراتی در سال 

فروش داخلی فروش صادراتی 

299
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 :خرید و مصرف مواد اولیه( ج

 خرید مواد اولیه

 با سال قبل به شرح ذیل است:آن و مقایسه  7321ماده اولیه اصلی در سال  72د خری

 شـــــــــــرح

 تغییرات نسبت به سال قبلدرصد  7921 7921

 نرخ مقدار )تن(

 مبلغ

)میلیون 

 ریال(

 نرخ مقدار )تن(
 مبلغ 

 )میلیون ریال(
 مبلغ نرخ مقدار

 22 (71) 21 1233.4 123133 73721 7213124 113244 73377 طبیعی  کائوچوی

 .72 12 22 .721334 4.3322 23241 2.233.7 2.3272 23121 کائوچوی مصنوعی

 47 23 23 333222 143342 322 4231.2 7233142 423 862بوتیل رابر 

 CIS%69 122 223224 173317 313 .73.31 22327. 42 .7 734پلی بوتادین 

 (22) 11 (44) 323.31 2143211 744 333722 3113217 12 ولو

 7. 34 22 7713431 7.331.3 173 71132.7 2223137 131 نخ تایر

 N333  HAF 23232 113423 7123123 73473 37371. .23373 31 11 711- دوده

 663N GPF- 734.4 1.37.1 7723233 73331 37321. 443.43 7. 13 773دوده 

 AR8%- 737.7 213133 333311 1.2 723771 723327 34 731 227روغن آروماتیک 

 772 23 72 233314 72333.2 .72 473137 2323324 .27 اکسید روی

 صرف مواد اولیهم

 با سال قبل به شرح ذیل است:آن و مقایسه  7321ماده اولیه اصلی در سال  72مصرف 

 شـــــــــــرح

7921 7921 
تغییرات نسبت به سال درصد

 قبل

مقدار 

 )تن(
مبلغ )میلیون  نرخ

 نرخ مقدار )تن( ریال(
مبلغ )میلیون 

 مبلغ نرخ مقدار ریال(

 37 234 32 223141 143732 73221 7713272 143431 73413 کائوچوی طبیعی 

 11 41 22 73732.3 413271 23242 .234322 .27327 23122 مصنوعی یکائوچو

 .2 21 (7) 323271 1233.3 311 323212 7273134 313 862بوتیل رابر 

 CIS%69 .3. 243321 .73421 473 .33411 323.12 2. 42 11پلی بوتادین 

 32 32 (1) .22342 2.73272 773 313333 3222..3 724 ولو

 4. 37 24 77137.2 7.43237 .17 7233.43 .271322 121 نخ تایر

 N333  HAF 23222 133234 7413343 73.33 32333. ..3212 21 14 731- دوده

 663N GPF- 73343 133133 7213771 733.2 373231 4.3717 . 12 27دوده 

 AR8%- 73721 213.22 373233 272 773322 723321 23 732 721روغن آروماتیک 

 721 722 73 2231.4 .771324 724 473133 2333433 227 اکسید روی
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 :تسهیالت و هزینه های مالی ( د

کاهش یافته است و هزینه های مالی  سال قبل میلیارد ریال تسهیالت مالی نسبت به تاریخ مشابه .71مبلغ  7321 پایان سال در

سال  4میلیارد ریال نسبت به سال مشابه آن کاهش یافته است. نمودار روند مانده تسهیالت و هزینه های مالی نسبت به  72مبلغ 

 باشد:ذشته به شرح نمودارهای زیر میگ

 
 

 

 
 

 

7،732،214

7،221،22.

.12،243 171،271

4373343

7323/72/22 7323/72/22 7324/72/32 732./72/22 7321/72/22

(میلیون ریال) نمودار روند مانده تسهیالت

(23)%

221،241

212،733

7..،114
737،742

737،.42

7323 7323 7324 732. 7321

(میلیون ریال)نمودار روند هزینه های مالی

(%1)
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3،742

721،247

44،3.3

224،342

7323 7324 732. 7321

(میلیون ریال)نمودار روند وصول مطالبات راکد وسنواتی
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 :های مالی نسبت( ه

 7921 7921 7921 واحد شرح ردیف

 نسبت های نقدینگی 

 7321 7332 7342 مرتبه نسبت جاری 7

 2312 2314 .234 مرتبه نسبت آنی 2

 .231 2311 .231 مرتبه نسبت دارایی 3

 2332 2323 2334 مرتبه نسبت گردش نقدی 3

 نسبت های گردش فعالیت )کارایی(

 23.1 2312 .737 مرتبه نسبت گردش دارایی 7

 313 232 721 روز دوره وصول مطالبات 2

 733 723 721 روز دوره گردش کاال 3

 421 3.3 .24 روز دوره گردش عملیات 3

 732 732 733 مرتبه نسبت کاال به سرمایه در گردش 4

 334 3 3 مرتبه سرمایه جاری )سرمایه در گردش( گردش .

 .23 3 331 دفعه در سال دفعات واریز بستانکاران 1

 733 722 13 روز دوره واریز بستانکاران 1

 نسبت های سرمایه گذاری )اهرمی(

 32 33 .3 درصد نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 7

 233 234 731 مرتبه نسبت کل بدهی 2

 233 233 734 مرتبه جاری به ارزش ویژه نسبت بدهی 3

 2372 2373 2373 مرتبه نسبت بدهی بلند مدت 3

 2322 2322 2331 مرتبه نسبت مالکانه 4

 .33 3 .23 مرتبه نسبت پوشش بدهی .

 231 7 232 مرتبه نسبت پوشش بهره 1

 نسبت های سود آوری

 27 73 23 درصد نسبت سود ناخالص 7

 77 1 .7 درصد نسبت سود عملیاتی 2

 (2) 2 2 درصد بازده فروش 3

 (3322) (7) 33 درصد بازده ارزش ویژه 3

 (733) (2323) 77 درصد بازده دارایی 4

 (2321) (2327) 2331 مرتبه بازده سرمایه در گردش .

 .334 3333 3 مرتبه شاخص سودمندی وام 1

 (2) (2323) 77 درصد روش نسبت یابی دوپان 1
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 اهم اقدامات و فعالیت های اساسی صورت پذیرفته در حوزه های مختلف شرکت:(و
 

 تن بیشتر از ظرفیت واقعی شرکت(  1222تن در سال)حدود  24222دائمی پروانه بهره برداری شرکت با ظرفیت تمدید  7

2 
 724ایران یاسا از مبلغ در رهن بانک صادرات و افزایش ارزش ملک اصلی شرکت  ارزیابی مجدد وثایق ملکی شرکت

 میلیارد ریال و بالطبع افزایش سقف اعتبار شرکت جهت اخذ تسهیالت و منابع مالی جدید؛ 24.میلیارد ریال به مبلغ 

3 

تالش در جهت ارتقاء سطح قیمت محصوالت تولیدی شرکت و افزایش نسبت سود آوری شرکت به طوریکه در پایان تیر 

تا ریال بوده که  7223222 مبلغ ز محصوالت تولیدی شرکت به صورت میانگین حدودقیمت هر کیلوگرم ا 7321ماه 

 ریال افزایش یافته است؛ 2323222فروش هر کیلوگرم محصول شرکت به حدود  پایان سال

3 
 و گشایش بازار صادراتی به کشورهای اکراین و روسیه ، صادرات به کشورهای یمن ، نیجریه ، ترکیه ، عراق ، ترکمنستان

 مذاکره با کشورهای سوریه و سریالنکا؛

4 

درصدی بدهی آنان از طریق مذاکرات و      12رفع مشکالت صادرات به کشورهای افغانستان و پاکستان با کاهش بیش از 

 وهای صورت پذیرفته و شروع فروش با نرخ بازار داخلی و بصورت نقد به ایشان با این رویکرد که بازار افغانستان رایزنی

 پاکستان خالی از محصوالت ایران یاسا نباشد؛

. 

مبنی بر شرایط وصول فروش محصوالت که منجر به کاهش 7321اصالح ساختار و مفاد قراردادهای منعقده طی سال 

دوره وصول مطالبات جاری شرکت گردید.الزم به توضیح می باشد در حال حاضر شرایط فروش محصوالت شرکت به 

 ؛ادامه خواهد داشت7321واین روند درسال  صورت نقدی می باشد

1 
تالش مضاعف در جهت کاهش بدهی مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده شرکت به نحوی که در سال جاری حداقل 

 میلیون ریال بخشودگی جرایم از سازمان امور مالیاتی اخذ گردید؛ 723222مبلغ 

 ایران یاسا از شهرداری باغستان؛دریافت پایان کار ساختمانی سند اول شرکت  1

2 
استفاده از ظرفیت مشتریان صادراتی با توجه به تحریم های اعمال شده علیه ایران به منظور انتقال وجوه ارزی در راستای 

 ؛رکت و پرداخت بدهی های ارزی شرکتتامین مواد اولیه ش

72 

سال مالی مورد گزارش نسبت به تشکیل جلسه های جهت خروج از وضعیت زیان ده بودن فعالیت شرکت از مرداد ماه 

مدیریتی منظم و شناخت نقاط ضعف وافزایش ظرفیت تولید و افزایش نرخ فروش به نسبت افزایش نرخ نهاده های تولید 

 در پایان میلیارد ریال سود 271تبدیل به مبلغ  7321ریالی در چهار ماهه سال  میلیارد 14به طوریکه زیان  اقدام گردید.

 سال گردید.
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77 

     تولید محصوالت جدید به مرحله اجرا گذاشت که و های تحقیقات، طراحیهای متعددی در زمینهبرنامه 7321در سال 

 :گردد اهم آنها در ادامه ارائه می

 وتیوب ریتا دیجد زیسا 12 انبوه دیتول و یطراح 

  سایز تایر برای بهبود عملکرد 9باز طراحی 

  طراحی و تولید تیپ بیدوایر 

 طراحی و جایگزینی محلول رنگ داخلی با همکاری مراکز پژوهشی 

 های جدید آمیزهطراحی و تولید فرموالسیون ( آستر داخلیInner Liner ) 

 تیوبلس  رویه تایرهای های جدید آمیزهطراحی و تولید فرموالسیون 

 کشاورزی  یرهایتا های جدید آمیزه رویهطراحی و تولید فرموالسیون 

 بالدر  های جدید آمیزهطراحی و تولید فرموالسیون 

 ؛ریت و منشور اخالقی و تعیین اولویت بندی استراتژی های شرکت ایران یاساوو تعریف مجدد چشم انداز، مامبازنگری  73

73 
و تعیین راهبردهای  SWOT شناسایی و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت با استفاده از آنالیز 

 ؛شرکت برای سال آینده

73 

دستگاه ماشین  7ای با خرید خارجی برابری ظرفیت تولید تایرهای دوچرخه 2زمینه سازی جهت اجرای پروژه افزایش 

و در  BC2دستگاه ماشین تایرسازی اتوماتیک مدل  7و ساخت در داخل شرکت  BC3تایرسازی اتوماتیک مدل 

 دست قالب تایر دوچرخه ای؛ 77و  BC3دستگاه ماشین تایر سازی اتوماتیک مدل  7دن مرحله ساخت بو

این محصول و افزایش سطح  و محدود شدن وارداتبا وجود ظرفیت باالی تولید این محصول در شرکت ایران یاسا 

 ؛تقاضا در داخل کشور، اجرای پروژه مذکور بسیار حائز اهمیت می باشد

74 
از ارز دولتی بانکی مربوط به خریدهای خارجی دارای اولویت گروه کاالیی یک متناسب با نیاز تولید استفاده حداکثری 

 دالر برای خرید مواد اولیه؛ 134223222و شرکت)در مقایسه با سایر شرکت های تولید تایر( به میزان 

7. 

 محصوالت سود ده؛های ماهیانه تولید در راستای تولید سبد انجام مطالعات اقتصادی برنامه

بهبود  ریالیمیلیارد 23به سود  ریالیمیلیارد 4/1عملکرد شرکت از زیان  7321این اقدام سبب گردید تا در پایان سال 

یابد و ادامه این روند همچنان در دستور کار می باشد. در همین راستا با محاسبات و پایش مستمر تغییرات نرخ مواد و 

های عملیاتی ماهیانه با تعریف برنامه تولید سبد محصوالت بهینه و با و نیز تنظیم برنامه یمت تمام شدهتاثیر آن در ق

حاشیه سود باالتر شرایطی فراهم گردید تا ضمن تأمین به موقع نیاز بازار)درخواست واحد فروش(، باالترین سود نیز 

 حاصل شود.

71 

و قلع و قمع  7212ی به خواسته خلع ید از پالک ثبتی به موجب دادخواست 7313پرونده بنیاد مستضعفان که در سال

مستحدثات و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه شرکت ایران یاسا تایر و رابر نمود که 

پس از محکومیت شرکت نسبت به قلع و قمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف، در نهایت با پذیرش اعتراض 

ان یاسا  با پیگیری های صورت گرفته رای قطعی مبنی بر بطالن دعوی خواهان بدوی)بنیاد مستضعفان( شرکت ایر

 ای ناظر بر قانونرای اخیر و تایید رابطه استیجارهصادر و پرونده به نفع شرکت ایران یاسا  مختومه گردید با صدور 
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و رابر بعنوان مستاجر و بنیاد مستضعفان بعنوان  بین شرکت ایران یاسا تایر .734روابط موجر و مستاجر مصوب سال 

 ؛موجر، شرکت ایران یاسا قانوناً مالک حق کسب و پیشه و تجارت زمین مذکور شناخته می شود

71 
 نفر از جمع کل نیروهای 32اجرای فرآیند کارسنجی و زمان سنجی مجدد در پروسه تولید تیوب شرکت و کاهش 

 ؛های تولید تیوبهای تولیدی در جهت کاهش هزینهاهت در سایر کارگگیری از این نفرافعال و بهره

72 
ریزی الزم جهت برای اولین بار در کشور و برنامهراه اندازی سالن جدید و ایجاد خط تولید تایرهای رنگی ویلچری 

 ؛7321برابری تولید تایرهای ویلچری در سال 3افزایش 

22 
و آغاز پروژه تکمیل نرم افزارهای مدیریت کارخانه و قیمت تمام شده محصول  CSDعقد قرارداد با دو شرکت رایورز و 

 ؛7321با پیش بینی اتمام پروژه مذکور در نیمه نخست سال 

 ؛1OEهای جدید تولید کننده موتورسیکلت و دوچرخه به منظور افزایش سهم بازار رداد با شرکتعقد قرا 27

 های تولید ادوات کشاورزی و ساختمانی؛کارگاه شرکتها وتأمین تایرهای مورد نیاز جهت  22

 نصب پل عابر پیاده به صورت رایگان در جلوی درب اصلی شرکت و استفاده از تبلیغات روی پل به مدت یکسال؛ 23

23 

ی جمهوری اسالمثانیه زمان باقیمانده از طرح تبلیغات رایگان توسط اداره کل بازرگانی صدا و سیمای  2222استفاده از 

و دریافت تقدیر نامه از سازمان صندوق بازنشستگی کشوری و تاکید و برنامه ریزی در جهت ادامه تبلیغات رایگان در 

 صدا و سیما؛

24 

تجارت در کنگره سراسری برند ملی اقتدار ملی، و دریافت لوح واحد صنعتی و اقتصادی نمونه از وزارت صنعت و معدن 

تجارت استان تهران و همچنین دریافت و زیست از سازمان صنعت و معدن ظت و پاسداشت محیط حفااخذ تقدیرنامه 

 استان تهران؛ تقدیرنامه نمونه شورای اسالمی کار

2. 
ی و تولید تیپ بیدوایر در داخل شرکت با حداقل هزینه بدلیل عدم امکان تأمین از خارج و جلوگیری از توقف طراح 

 ت تایر؛تولید کلیه گروه محصوال

21 
بدلیل عدم امکان تامین  FDA و ASTMو تولید دیافراگم الستیکی پمپ آب با رعایت تمامی استانداردهای طراحی 

 از خارج و قطع وابستگی؛

21 
های شهری و گلخانه ها با رعایت تمامی استانداردهای  Noise Barrierطراحی و تولید نوار درزگیر الستیکی 

ASTM   بدلیل عدم امکان تامین از خارج و قطع وابستگی؛ 

 سازی بدلیل عدم امکان تامین از خارج و قطع وابستگی؛ های کشنده لوله در صنایع لولهو تولید تسمهطراحی  22

32 
کارهای مؤثر به تر قیمت تمام شده و متعاقباً اجرای راهوالت تولیدی با هدف ارزیابی دقیقسازی درخت محصبهینه

 های تولیدی محصوالت؛منظور کاهش هزینه

37 
های کامپاند با هدف برطرف کردن ضایعات، کاهش قیمت تمام شده کامپاند، کاهش سازی فرموالسیوناصالح و بهینه

 ؛مصرف انرژی و افزایش راندمان تولید ، بهبود خواص فیزیکی

32 

دستگاه ماشین بیدسازی  7گذاری جدید با خرید یک دستگاه برج خنک کن دیزل ژنراتورها ، خرید خارجی سرمایه

دستگاه ماشین تایرسازی اتوماتیک مدل  7اتوماتیک و بهره برداری موفق آزمایشی از این دستگاه و خرید خارجی 

BC3؛ 

 ؛های مختلف شرکتبسته در محلهای مدار سیستم مانیتورینگ با نصب دوربین تکمیل فاز دو 33

 اصالح مدیریت پروسۀ بسته بندی تایر و تیوب: 33

                                                 
1Original Equipment  
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ها به درستی صورت نپذیرفته بود که از لحاظ کیفی منجر به افزایش شکایت ن دادن فرایند بسته بندینحوه به پیما

بار برای شرکت صرفه جویی بهیون ریال میل 122مشتری و از لحاظ مالی نیز با تغییرات صورت گرفته ماهیانه حدودا 

 ؛آورده است 

 ؛سال آیندهخارجی مورد نیاز تولید  مواد اولیه عمدهریزی و هدف گذاری خرید برنامه 34

3. 
گیری از نقدینگی حاصله در یعاتی و امالک مازاد شرکت و بهرهشناسایی و فروش اقالم مازاد و راکد و فروش اقالم ضا

 قیمت مناسب مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید؛جهت تأمین به موقع و با 

31 
تغییر در رویه خرید خارجی برخی از مواد اولیه و قطعات و ...  با اتکا به تامین کنندگان داخلی به منظور جلوگیری از 

 خروج ارز با رویکرد مصرف محصوالت داخلی؛

31 
ها، تخصیص ارز و انتقال وجه به منظور تسریع در سفارشموجود در راستای تأیید ثبت استفاده حداکثری از پتانسیل 

 خریدهای خارجی و جلوگیری از توقف تولید با وجود دشواری روند خرید خارجی مواد اولیه؛

 ؛ یافتن منابع جایگزین و عدم اتکا به یک مشتری خاص 32

32 
ها و ماشین آالت جهت انجام و تعریف اقدامات پیشگیرانه از کلیه کارگاه ارزیابی ریسک با بازدیدهای ادواری و تخصصی

 و کنترلی در جهت ایمن سازی محیط کار؛ 

37 
با شرکت  2274ویرایش ISO2227اجرای پروژه به روز رسانی و انطباق سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد 

MIC و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت شرکت؛ 

32 

 افزارهای کاربردی مورد نیاز واحدهابرنامه نویسی نرم 

شروع به برنامه نویسی شد  .732: این نرم افزار به درخواست مدیر کنترل کیفیت از سال  نرم افزار واحد کنترل کیفیت

بخش  7321گیری آن افزوده شد. در سال ها وسیستم گزارشر اساس نیازهای اعالم شده به بخشو در مراحل مختلف ب

های درجه بندی شده و گزارشات مربوطه برنامه نویسی و مورد بهره برداری مدیریت تایر و تیوب "ن تحت عنوا جدیدی

 قرار گرفت.

 پرونده فروش و مدیریتهر : با توجه به نیاز واحد فروش به منظور مدیریت مستنداتهای فروشنرم افزار مدیریت پرونده

اعالم نیاز شد که طی چندین جلسه بررسی و کار  7321های نقدی و چک، این نرم افزار در نیمه دوم سال واریزی

 درصد پروژه پیشرفت داشته است. 12مهندسی نرم افزار برنامه نویسی آن شروع شده و تا تاریخ ارائه گزارش بیش از 

ی صنعتی جهت مدیریت محاسبات بهای تمام : به سفارش واحد تکنولوژی و حسابدارمحصوالت BOMسامانه مدیریت 

 ها برنامه نویسی شده است. BOMشده و اطمینان از بروز بودن 

 صندوق بازنشستگی کشوری )پروژه سامان(؛« داشبورد هوش تجاری»همکاری با مدیریت پروژه  33

 ؛خدماتراه اندازی سیستم نرم افزاری مدیریت تردد پرسنل شرکت لینک به سیستم جبران  33

 

 ( خدمات پس از فروش شرکت:9-1
ز خدمات پس اسامانه ارائه در راستای رضایتمندی مشتریان خود اقدام به راه اندازی در بازارهای توزیع کننده محصول شرکت این 

خود را با  های محصوالتتحقیق بازار، میزان تطابق ویژگی هایاجرای برنامه قالبتا در  کرده استسعی  همواره فروش نموده و

خدمات پس از  و گارانتی  ماه.3دارای  ایران یاسا های مشتریان و تحوالت بازار افزایش دهد. در حال حاضر محصوالتخواسته

 را دریافت نموده و پس تایرهای معیوب شرکتاستفاده از تایرها در شرایط نرمال،  وفروش از تاریخ تولید هستند. به شرط رعایت 

 می نماید.ارشناسان خدمات پس از فروش اقدام به جایگزینی تایر تاییدات کاز اخذ 
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 وهمچنین با توجه به جایگاه ویژه مصرف کننده نهایی محصوالت شرکت ایران یاسا،در راستای آگاهی و شناخت بیشتر با شرکت 

 :انجام داده استرا به شرح زیر یاقداماتمعرفی محصوالت در سال مورد بحث، 

 مرتبه توسط شرکت تیراژه . 13به تعداد  22/22/7321جهت پخش تا تاریخ  تلویزیونیساخت یک عدد تیزر (7

( در اصفهان و تحقیقات بازار در زمینه محصوالت  ماه اردیبهشت 1لغایت  3(حضور در نخستین  نمایشگاه حمل و نقل پاک ) 2

 جدید و موتورهای برقی و هیبریدی  این استان .

مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور به میزبانی استان تهران در پیست ورزشگاه جهان پهلوان تختی  درروز اسپانسری اولین راند (3

 ات اول تا سوم در هفت کالس مختلف.و اهدا جوایز به نفر 27/22/7321جمعه مورخ 

 تیرماه 7 لغایت خرداد22)یزد شهر موتورسیکلت وسایل برقی در  و دوچرخه نخستین نمایشگاه هوای پاک )پاکروها ( حضور در(3

7321) 

در  های اقتصادیزرگ مسئولین دولت و مدیران بنگاهاقتدار ملی و پنجمین گردهمایی ب شرکت در کنگره سراسری برند ملی(4

 و دریافت تندیس برند برتر ایران . 77/23/7321تاریخ  در همایش های بین المللی صدا و سیمان سال

 .های تولید کننده موتورسیکلت به منظور دریافت نظرات و بررسی شکایات احتمالیای از شرکتبازدید دوره(.

ا جهت کبیر و سایر شرکتهو نیرو موتور کثیر  ،مذاکرات مستمر با شرکتهای موتور سیکلت ساز معتبر نظیر گروه فارس موتور(1

 OEانطباق محصوالت با محصوالت مشابه بخش 

رات قیمت و نظر سنجی در خصوص مشکالت کیفی و ارجاع گزارشات مربوطه به واحدهای بررسی و رصد بازار به لحاظ تغیی(1

 تولید جهت بهبود مستمر . وتکنولوژی ، تحقیق و توسعه 

هران و شهرستانها در خصوص میزان فروش و میزان استقبال مشتریان از انواع محصوالت تتحقیقات میدانی و تماس با نمایندگان (2

 ر خصوص مسایل کمی و کیفی بسته بندی تایر و تیوب .و دریافت نظرات د

شرکت در دومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تامین مواد شرکتهای صنعت الستیک و همچنین حضور در چهاردهمین همایش (72

 . 7321 در بهمن ماه سال کشور الستیک صنعت

 :اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته(9-0

 انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر است: ( معامالت2-1-7
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      ارزش منصفانه معامالت تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامالت نداشته است. (2-1-2

     است: ریبا اشخاص وابسته به شرح ز یینها یهامانده حساب (2-1-3
 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                         

 حسابها نام اشخاص وابسته شرح

 واسنادپرداختنی

پیش 

پردختها و 

اسناد 

 دریافتنی

ام سود سه

 پرداختنی

7321 732. 

 بدهی بدهی

 (7113242) (7113242) (313.13) 0 (..73233) شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی واحد تجاری اصلی و نهایی

 (7.3.33) (.32323) (7.3.33) 0 (743323) صندوق بازنشستگی کشوری واحد تجاری اصلی و نهایی

 (313741) (313741) (313741) 0 2 گذاری نفت وگازو پتروشیمی تامینسرمایه  سهامدار و عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع  سایر اشخاص وابسته

 الستیک

(3431.3) 0 2 (3431.3) (213477) 

 (21) 2 2 0 2 ه امیر کبیراآزاد ر سهامدار وعضو هیات مدیره

 (4) 2 2 0 2 کشوری بازرگانی صندوق بازنشستگی سهامدار وعضو هیات مدیره

 (3224.) (3224.) 2 0 (3224.) شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا سهامدار مشترک

 (33311) .7322 2 .7322 2 شرکت نفت ایرانول سایر اشخاص وابسته

 (723133) (723324) (13721)  (43211) سایر سهامداران سایر سهامداران

 (9076197) (9226157) (7506129) 76251 (7296071) جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر خرید کاال وخدمات 722مشمول ماده  نوع وابستگی نام اشخاص وابسته شرح

 743323 2 √ سهامدار عمده صندوق بازنشستگی کشوری واحد تجاری اصل و نهایی

 2 7223323 √ عضو هیات مدیره مشترک صنایع الستیکشرکت سرمایه گذاری و توسعه  سایر اشخاص وابسته

 2 7.43424 √ عضو هیات مدیره مشترک شرکت نفت ایرانول سایر اشخاص وابسته
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 7920بینی بودجه سال پیش( -9-2

 

 7920( پیش بینی صورت سود و زیان در بودجه سال 9-2-7

 

 میلیون ریال شرح

 332123422 فروش خالص

 (337233733) بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 14.3311 سود ناخالص

 (.737334) های اداری، عمومی و فروشهزینه

 (423313) های عملیاتیسایر درآمدها و هزینهخالص 

 43432.. سود عملیاتی

 (7423222) های مالیهزینه

 43311 های غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه

 4223271 از مالیات حال تداوم قبل سود عملیات در

 (.123.2) مالیات بردرآمد

 3373227 سود خالص

 

 2232223222. تعداد سهام

 172 (ریال) سهم هر خالص( زیان) سود

 7920فروش درسال  تولید و بینیپیش( 9-2-9
 

 محصوالت
 تولید  فروش 

 مقدار )تن ( مبلغ )میلیون ریال( مقدار )تن(

 773423 231733.23 7731.4 تایر

 33772 732213311 33227 تیوب

 224 7313331 233 فرآورده

 716170 962126195 716555 جمع

 

 نظام راهبری شرکت(9-75

 اطالعات مربوط به ساختار هیأت مدیره (9-75-7

 الف: ترکیب اعضاء هیأت مدیره : 

عضو به صورت موظف و  2عضو می باشد که از این تعداد  4ساختار هیأت مدیره شرکت ایران یاسا در سال مورد گزارش، شامل 

 عضو دیگر غیر موظف می باشند.  3
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 اعضاء هیئت مدیرهب ( مشخصات و سوابق 

 

 

 

 

 :شرکتکمیته های تخصصی ( 9-75-9

 کمیته حسابرسی داخلی 

عقول از موارد م اطمینانمدیره و بهبود آن جهت کسب هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت

 باشد:زیر می

 های داخلی،اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل -2

 سالمت گزارشگری مالی،  -1

 اثربخشی حسابرسی داخلی،  -3

 ،استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل -4

نام و نام

 خانوادگی

)نماینده 

شخصیت 

 حقوقی(

 سمت
تحصیالت/مدارک 

 ایحرفه
 های سوابق کاریزمینه

تاریخ 

عضویت در 

 هیئت مدیره

 سهام وثیقه

سعید حافظی 

 بافتی

رئیس هیات 

مدیره و عضو 

 غیر موظف

 73222 23/22/7321 معاون مدیر عامل در فنآوری توسعه و محصول شرکت الستیک بارز کردستان  فوق لیسانس

 ارسالن امتعلی

نایب رئیس 

هیات مدیره و 

 مدیر عامل

 فوق لیسانس

ی صنایع الستیک و دوده شرکت مادر اهای راهبردی و توسعهمدیر طرح

 مدیره شرکتتخصصی گسترش پایا صنعت سینا، مدیر عامل و عضو هیات 

ایران تایر، عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر کشور، رئیس هیات 

مدیره شرکت الستیک خوزستان، عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی سیمرغ، 

مدیر گروه نساجی بنیاد مستضعفان و مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت 

 ساختمانی سامان

23/23/7321 73222 

 جعفر سه دهی
 عضو موظف

 هیات مدیره
 لیسانس

 های : عالیت در شرکت ایران یاسا در سمتسال سابقه ف .7

معاونت مهندسی و تولید، مدیر فنی و مهندسی، رئیس طراحی و مهندسی، 

 سرپرست طراحی و مهندسی و کارشناس فنی و مهندسی

23/22/7321 73222 

شاهپور 

 عیدیوندی

عضو غیر موظف 

 هیات مدیره
 دکترا

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس هیات مدیره شرکت غله و خدمات 

دماوند ، عضو هیات  آئیهبازرگانی ،معاون مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 

مدیره و قائم مقام شرکت صنایع شیمیایی ایران، عضو هیات مدیره و قائم 

ه معاون مقام شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران ،مشاور و مدیر کل حوز

 وزیر صنعت ، معدن و تجارت

73/72/7321 73222 

عطاء 

 معروفخانی

عضو غیرموظف 

 هیات مدیره
 73222 23/22/7321  دکترا
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 ،الزامات مقررات و رعایت قوانین، -5

 ،مدیره، مدیر حسابرس داخلی و یک نفر عضو جامعه حسابداران رسمیعضو هیئت اعضای این کمیته شامل 

 

 

 کمیته اعتبارسنجی مشتریان 

 اهداف این کمیته عبارتند از:

دات اهای زمانی مختلف، بررسی و تصویب پیشنهفزایش و کاهش سقف اعتبار در دورهبررسی میزان سقف اعتبار نمایندگان و میزان ا

 .های جدید، بررسی و تصویب وثایق مورد قبول جهت اعطای اعتبار به نمایندگان در رابطه با اعطای نمایندگی

 باشد.می مدیر واحد حراست ،مدیر مالی ،مدیر فروش ،مشاور حقوقی ،عضو موظف هیئت مدیره ،مدیرعاملاعضای این کمیته شامل 

 

 کمیته وصول مطالبات 

 اهداف این کمیته عبارتند از:

 .نمایندگان داخلی و صادراتی و اتخاذ تدابیر الزم جهت تسریع در وصول به موقع و حداکثری مطالباتمعوق بدهی پیگیری جدی  

  .، مشاور حقوقیمدیر واحد حراست، مدیر فروش، مدیرمالی ،عضو موظف هیئت مدیره ،اعضای این کمیته شامل مدیرعامل

 

 کمیته تخصیص منابع و مصارف 

 اهداف این کمیته عبارتند از:

تعادل میان منابع و مصارف و مدیریت صحیح نقدینگی با تعیین اولویت مصارف و اتخاذ تصمیم مناسب برای تامین کسری ایجاد 

 نقدینگی.

 .مدیر واحد تدارکات، مدیر مالی، مدیر فروش ،عضو موظف هیئت مدیره ،اعضای این کمیته شامل مدیر عامل

 

 کمیسیون معامالت 

 هداف این کمیته عبارتند از:ا

 معامالت کمیته به شده تفویض اختیار خصوص موارد در تصمیم اتخاذ و بررسی ،معامالت و خرید انجام هایشیوه ابالغ تصویب و

 شرکت صالح و صرفه به که هنگامی معامله انجام روش در هاییمحدودیت اعمال شده، تعیین میزان از سقف خرید تجاوز )عدم

  .تصویب و یا عدم تصویب خرید و یا اجرای خدمات معرفی شده به کمیسیون معامالت،مزایده مناقصه و برگزاری مانند باشدمی

مدیر واحد مدیرمالی،  ،معاون طرح وتوسعه ،معاون مهندسی وتولید ،عضو موظف هیئت مدیره ،مدیرعاملاعضای این کمیته شامل 

 .مدیر واحد تدارکات مدیر واحد برنامه ریزی، ،حراست

  معاونین و مدیران:کمیته هماهنگی 

 اهداف این کمیته عبارتند از:

بررسی مواد اولیه بحرانی داخلی و خارجی،بررسی  بررسی انحرافات تولید نسبت به بودجه مصوب، ،ارائه گزارش میزان راندمان تولید

ملی در جهت حفظ ظرفیت ،ارائه راه کارهای عارائه گزارش از وضعیت فروش محصوالت ،ارائه گزارش ضایعات توازن تولید و فروش،
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طرح راهکار و  تعمیرات آنها و نگهداری و ماشین آالت (، مدیریت درامها و..... قالبها،(تجهیزات و ابزار مدیریتتولید و کاهش توقفات،

  .و سایر موارد مهم مرتبط با راهبری شرکت جهت رفع مشکالت پیش آمده توسط اعضای کمیته

 معاون طراحی و توسعه محصول، معاون مهندسی و تولید ، کلیه مدیرانمدیرعامل، اعضای این کمیته شامل 

 

 صول:کمیته توسعه مح 

 اهداف این کمیته عبارتند از:

 محصوالت، اتخاذ عملکردی و کیفی مشخصات نیز و طرح اندازه ، نظر از مشتریان نیاز نوع و بازار کالن تغییرات روند تشریح

 با محصوالت از دیگر برخی بازار به ورود و قدیمی فناوری با محصول گروههای از برخی بازار از تدریجی خروج مورد در تصمیم

تصمیم گیری در خصوص بهینه سازی قیمت ،ارائه راهکار در جهت تسریع در تولید و عرضه محصوالت جدید ،بازار نیاز به توجه

، بهینه سازی ایجاد ساز و کارهای الزم جهت رفع موانع تولید،تصمیم گیری در خصوص خرید تجهیزات جدید،تمام شده محصول

 و بررسی بازارهای صارداتی. ارائه راهکارها در راستای کاهش قیمت تمام شده محصول در ساختار و فرآیند،

توسعه، معاون طراحی و توسعه محصول، معاون مهندسی و تولید و مدیران واحدهای تحقیق و مدیرعامل،  اعضای این کمیته شامل

 .بازاریابی و مالیو  ریزی تولید، خرید، فروشرل و تضمین کیفیت، تولید، برنامهفنی و مهندسی، تکنولوژی، کنت

 

 :کمیته بهبود فرآیند 

 اهداف این کمیته عبارتند از:

ارهای الزم در ارائه راه کارهای عملی در جهت حفظ ظرفیت تولید و کاهش توقفات، تعیین اهداف به منظور کاهش ضایعات وراهک

 .جهت رفع سریع ضایعات

 معاون طراحی و توسعه محصول، معاون مهندسی و تولید ، مدیران واحدهای کنترل و تضمین، مدیرعاملاعضای این کمیته شامل 

کنترل های  حلقه  ریزی تولید و انبارها، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، فروش، رئیس جلساتکیفیت، تولید، تکنولوژی، برنامه

 .کیفی

 

  محیط بهداشتو کمیته ایمنی 

 اهداف این کمیته عبارتند از:

 .شرکت ایمنی و محیط زیستی –تصمیم گیری در خصوص راهکارهای رفع نواقص بهداشتی 

مدیران واحدهای فنی و مهندسی ، تولید، تدارکات، منابع انسانی، ، معاون مهندسی و تولید، مدیرعامل اعضای این کمیته شامل

 .، نماینده شورا )پیشگیری، درمان و رفاه(برنامه ریزی تولید، حراست، روسا ایمنی و بهداشت، ایمنی صنعتی و امور پدر

 

 تعدادجلسات هیات مدیره و وضعیت حضور اعضاء در جلسات (  9-75-9

 جلسه هیات مدیره باحضور کلیه اعضا برگزار شده است. 73تعداد 7321طی سال مالی 
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  عامل و اعضای هیات مدیرها پاداش مدیرسیاست کلی شرکت در ارتباط ب( 9-75-4

بر اساس تصمیمات مجمع محترم و در چارچوب سیاست های کلی در خصوص تخصیص پاداش به مدیر عامل و اعضا هئیت مدیره 

 قوانین ذیربط انجام می شود.

 به مدیران اجرایی شرکت اطالعات مربوط( 9-75-1

 تاریخ انتصاب نام خانوادگی نام و ردیف
سابقه حضور در 

 شرکت
 رشته تحصیلی تحصیالت عنوان شغلی

 سال 7 94/54/7921 ارسالن امتعلی 7
و نایب رئیس  مدیر عامل

 هیئت مدیره
 فوق لیسانس

مدیریت 

 اجرایی

 سال 71 74/79/7921 دهیه جعفر س 9
معاون عضو هیئت مدیره و 

 مهندسی و تولید
 لیسانس

مهندسی 

 مکانیک

 سال 97 50/59/7921 پیمان ابراهیمی 9
معاون طراحی و توسعه 

 محصول
 شیمی لیسانس

 حسابداری فوق لیسانس مالی دیرم سال 9 71/51/7921 بهروز مکری 4

 فیزیک لیسانس مدیر تکنولوژی سال95 77/59/7902 داود عظیم زاده 1

 لیسانس یتکیف مدیر کنترل و تضمین سال91 91/59/7921 نادر انصاریان 1
مدیریت 

 صنعتی

 لیسانس مدیر تولید سال 71 71/54/7924 رضا فیاضی 1
مدیریت 

 صنعتی

 سال 79 95/51/7921 سعید دهنوی 0
مدیر برنامه ریزی تولید و 

 انبارها
 پلیمرمهندسی  لیسانس

 لیسانس مدیر فنی و مهندسی سال 71 57/51/7921 احسان آریانی 2
مهندسی 

 مکانیک

 لیسانس مدیر منابع انسانی سال 4 74/51/7924 حقیر جاب 75
مهندسی 

 الستیک

 سال 75 57/51/7921 حسین روشنایی 77
 مدیر تحقیق و توسعه و

 مطالعات راهبردی
 مهندسی نفت فوق لیسانس

 ITمدیریت  فوق لیسانس مدیر فناوری اطالعات سال 4 70/51/7924 پیمان افسر نظری 79

 لیسانس مدیر خرید ماه 0 59/51/7921 امین خداوردی 79
مهندسی 

 شیمی

74 
سید علی اصغر 

 مفید
 لیسانس مدیر فروش و بازاریابی ماه 0 59/59/7920

مدیریت 

 صنعتی

 علوم اجتماعی لیسانس مدیر حراست ماه 1 99/50/7921 مهدی کیا 71

 سال 9 57/79/7921 بهزاد جهانشاهی 71
مدیر پروژه سیستم جامع 

ERP 
 لیسانس

مهندسی 

 صنایع

 حسابداری فوق لیسانس مدیر حسابرسی داخلی سال 9 57/51/7921 پیام مهدوی ثابت 71
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 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ( 9-75-1

، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار   73/23/7321مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام مورخ 

 البدل شرکت برای سال مالی منتهیبه عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به عنوان بازرس علی

 مصوب گردید. 7321اسفند ماه  22به 

 

 گزارش تجزیه وتحلیل ریسک شرکت( 9-77
 ندارد و حساسیتی را ایجاد نمی کند.ایران یاسا ندارد. لذا تغییرات نرخ بهره در حال حاضر تأثیری بر عملکرد این شرکت 

 ریسک کیفیت محصوالت -7
پارامترهای مختلف کیفی همواره در فرآیند تولید، مورد پایش و کنترل قرار می گیرد و به محض دریافت عالئم نامطلوب ، با راه حل های 

فنی، تحت کنترل قرار خواهد گرفت که از اهم آن می توان به کنترل های روزانه خطوط تولید توسط مسئولین، ایجاد ایستگاه های  فرآیندی و

کنترلی ویژه در بخش های حساس خطوط برای کاالهای نیمه ساخته و محصوالت تولیدی، برگزاری ممیزی های دوره ای و تشکیل جلسات 

از عوامل مهمی که می توانند مخاطراتی را برای کیفیت محصوالت ایجاد نمایند، می توان به کیفیت مواد اولیه و  اشاره نمود. فرآیند بهبود

که با وجود آئین نامه ها، دستورالعمل ها و استاندارهای کیفی در مورد خرید مواد اولیه و کنترل فرآیند همچنین خطاهای انسانی اشاره نمود 

 سازی فرآیندها، این ریسک در حداقل ممکن قرار دارد.تولید از طریق خطا ناپذیر 

 

 ارز نوسانات نرخ ریسک -9
یت هبخش مهمی از ارزش مواد اولیه صنعت تایر، وارداتی است و عمدتاً ماشین آالت کلیدی مورد استفاده وابسته به خارج می باشد. بنابراین ما

این صنعت وابستگی به خارج و ارزبری زیاد می باشد. ازاین رو حساسیت این صنعت نسبت به نرخ ارز بسیار زیاد است ولی این حساسیت صرفاً 

نوسانات نرخ ارز در مقاطع مختلف، محدود نمی شود. طبیعتاً با نوسانات شدید نرخ ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت تمام شده محصوالت،  به

با هماهنگی انجمن صنفی صنعت تایر و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  )بالفاصله تعدیل قیمت های فروش نیز از طریق شرکت 

گیرد .همچنین شرکت به منظور خنثی کردن نوسانات نرخ ارز استفاده از باال بردن ظرفیت های صادراتی دستور کار قرار می در  (تولیدگنندگان

 مناسب در دستور کار خود قرارداده است. درا به عنوان یک راهبر

 یا تغییر مقررات دولتی: و بین المللی عوامل ریسک -9
 یبه علت وابستگی صنعت تایر به خارج، اعمال تحریم های تجاری و بانکی غرب علیه ایران بر صنعت تایر بی تاثیر نبوده و در مقاطعی خریدها

و به طور  L/Cخارجی شرکت را تحت تاثیر قرار داده است ولی با تغییر نحوه و شرایط خرید ، جایگزین نمودن منابع خرید، گشایش مجدد 

یده است. تنها عامل نگران کننده ای دعمال راه کارهای تجاری که برای شرکت بی هزینه هم نبوده ، استمرار تولید و فروش حفظ گرکلی با ا

 که راه کاری برای مقابله با آن وجود ندارد کاهش تعرفه های واردات تایر می باشد که در صورت اعمال و در شرایطی که هیچگونه حمایتی از

 شود، ضربه مهلکی بر پیکر این صنعت وارد خواهد ساخت.این صنعت نمی 
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 قیمت نهاده های تولیدی:ریسک   -4
عامل اصلی داخلی و خارجی می باشد. عوامل داخلی عمدتاً به سیاست های دولت در زمینه تعرفه ها و سیاست های  2این ریسک متاثر از 

اقتصادی و همچنین نحوه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مربوط می شود. عوامل خارجی عمدتاً متاثر از قیمت های جهانی مواد اولیه، 

شد. شرکت در زمان تدوین بودجه با توجه به عوامل فوق راهکار پوشش ریسک فوق را افزایش نرخ فروش نرخ برابری ارز و تحریم ها می با

 ادامه اجرای برنامه های مرتبط با کاهش هزینه ها(حتماً )محصوالت پیش بینی نموده است. 

 

 رویکرد مشتریان به محصوالت جایگزین  ریسک -1
ان درگ ود ندارد لذا این ریسک در مورد صنعت تایر مصداق ندارد ولی این موضوع مانع از رویباتوجه به اینکه برای تایر، محصول جایگزین وج

صوالت قیمت و تنوع مح ،شدن مصرف کنندگان از یک برند و گرایش به سوی برندهای دیگر نخواهد شد. در این خصوص به طور مستمر کیفیت

 در ایران یاسا مورد توجه می باشد تا در بازار رقابتی کنونی سهم بازار این شرکت حفظ شود.

 

 ریسک نقدینگی -1
زنی نمایندگان به دلیل محدودیت تعداد نمایندگان، به منظور حضور فعال در بازار و حفظ مشتریان و همچنین به دلیل افزایش قدرت چانه

 های اقتصادی، مواد اولیهشرکت در سنوات گذشته  به صورت اعتباری و با دوره وصول مطالبات باال فروخته و بدلیل تحریمعمده محصوالت 

 های نقدی شرکت را با ریسک نقدینگیی دوره وصول مطالبات و پرداختگردید. لذا افزایش فاصلهالزم برای  تولید به صورت نقد خریداری می

رکت در سنوات گذشته جهت تامین منابع، مجبور به استفاده از تسهیالت بانکی شده بود که بازپرداخت و جرائم آنها مواجه نمود. در ضمن ش

سهیالت اقدام به جایگزینی ت گذشتهنقدینگی شرکت را با مشکل مضاعفی روبرو می نمود. برای کاهش ریسک حاصله از موضوع، شرکت درسال 

نسبت به سال گذشته دوره وصول 7321اسفند ماه  22های فروش نمود. در سال مالی منتهی به سیاست مالی با نرخ بهره کمتر و تغییر در

. همچنین در حوزه تامین، خریدهای اعتباری حتی  و تقریباً فروش محصوالت بصورت نقدی انجام می شود مطالبات شرکت کاهش یافته است

شاهد کاهش فاصله بین دوره وصول  شرایطی را ایجاد خواهد کرد که  اقدامات المقدور جایگزین خریدهای نقدی شده است . مجموعه این

 شد.مطالبات و تسویه تعهدات خواهیم 

 

 ریسک قوانین و مقررات -1
ته، های گذشای که در سالگیری بازار شرکت نقش بسزائی داشت بگونههای وارداتی در جهتهای اقتصادی کشور در تعیین تعرفهسیاست

های رسمی و غیر رسمی، افزایش نسبی یافت و تقاضا برای باالبردن تعرفه واردات های نازل از کانالمحصوالت مشابه خارجی با قیمتواردات 

الستیک انجام نگرفت، همچنین در بازارهای صادراتی نیز به دلیل تحریم های اقتصادی و همچنین مشکالت موجود در خصوص گرفتن مجوز 

 .ت فروش های صادراتی ، گسترش میزان فروش با مشکالت متعددی روبروستاز شرکتهای واسطه جه

 

 ریسک نرخ سود تسهیالت بانکی -0
 ملکردباشد، نرخ بهره نقش اساسی در عاستفاده از تسهیالت بانکی می "های تولیدی عمدتابا توجه به اینکه یکی از منابع مورد استفاده شرکت

 ل در ساختار مالی و هزینه سرمایه، جزء راهکارهای مورد استفاده در شرکت بوده است.نماید. لذا ایجاد تعادایفا می شرکت 
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 شرکت: اجتماعی عملکرد (9-79
های مورد استفاده با ن اهداف خود را تطابق فرموالسیونشرکت ایران یاسا در ذیل مسئولیت های اجتماعی خود یکی از مهمتری

های الزم زیست محیطی را دارا بوده امی مواد مصرفی می بایست تأییدیهاروپا قرار داده است، طبق این قانون تم 1REACHقانون

 ها داشته باشند. زیست و اثر سرطانزایی برای انسانو نباید هیچگونه اثر زیان باری بر روی محیط 

داند. لذا در هنگام وظیفه اصلی خود میرا ط با حمل و نقل عزیزان آنها در مقابل خطرات مرتب حمایت از مصرف کنندگان وهمچنین 

ا ب همچنین در راستای احترام به محیط زیست، طراحی سختگیری باالیی درخصوص باال بودن میزان ایمنی محصوالت خود داشته و

   افظت و پاسداری نماید.توجه به توانایی ها و امکانات محدود خود همواره در تالش بوده تا از محیط زیست به نحو مطلوب مح

ارائه خدمات پس از فروش اندازی یتمندی مشتریان خود اقدام به راهدر راستای رضادر بازارهای توزیع کننده محصول شرکت این 

های محصوالت خود را با خواسته های مشتریان تحقیق بازار، میزان تطابق ویژگی هایعی دارد تا در غالب اجرای برنامهنموده و س

ماه خدمات پس از فروش از تاریخ تولید هستند. به  .3دارای  ایران یاسا تحوالت بازار افزایش دهد. در حال حاضر محصوالت و

را دریافت نموده و پس از اخذ تاییدات کارشناسان  ی معیوب این تایرها شرکتاستفاده از تایرها در شرایط نرمال،  وشرط رعایت 

 .یگزینی تایر می نمایندخدمات پس از فروش اقدام به جا

را در برنامه خود به شرح زیر اقداماتی ،  7321همچنین شرکت ایران یاسا در جهت اجرای بهتر مسئولیت اجتماعی خود در سال 

 :داشته است

 توسعه روابط با دانشگاه ها و نهادهای علمی -7

 رشد آگاهی مصرف کنندگان از طریق تبلیغات -9

 مصرف انرژی  ( وضعیت9-79-7
گردد. هدف اصلی این یهایی در واحد فنی و مهندسی شرکت تعریف مسازی مصرف انرژی در شرکت، برنامهدر راستای بهینه 

انرژی،  های بهینه سازی مصرفروژهپهای موجود در شرکت جهت کاهش اتالف انرژی، تعریف و اجرای یدا کردن فرصتها پبرنامه

 و ... می باشد: تعریف شده  یاستانداردها به  های مصرفتالش در جهت رساندن شاخص

 عبارتند از: 21برخی از اقدامات انجام شده در سال 

 های بخار بصورت منظمپایش وضعیت احتراق دیگ. 

 به جهت کاری تجهیزات و خطوط انتقال بخار و کندانس اصالح و ادامه روند تکمیل پروسه عایق(Saving  انرژی و جلوگیری

 .از بروز یخ زدگی لوله ها در فصل سرما (

 نشتی گیری منظم هوای فشرده از تجهیزات و خطوط انتقال هوای فشرده ضمن کنترل آن. 

 های بخارمدیریت تله. 

 های خازنیسرویس منظم بانک. 

  در مرکز تأسیسات جهت پایش مصارف انرژی الکتریکی آناالیزرنصب پاور. 

  روشنایی سالنها جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکیتفکیک. 

 اصالح سیستم کندانس و استفاده از بخار فلش. 

  نوسازی و به روز رسانی برخی از تجهیزات و ماشین آالت تولیدی جهت افزایش بهره وری، کاهش مصرف انرژی و افزایش

 کیفیت محصوالت تولیدی

                                                 
1 Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
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 شرکت:عملکرد بهداشت، ایمنی و زیست محیطی (9-79-9
  ایجاد سیستم جمع آوری پساب صنعتی و بهداشتی و تصفیه آب و انجام مرتب آزمایشهای بیولوژیکی و شیمیایی تحت

 .نظارت مستقیم مراکز مورد تأیید سازمان محیط زیست

 نهال  42.اصله درخت و نهال و گل و گیاه )  112متر مربع با کاشت بیش از  37222توسعه فضای سبز شرکت در حدود

 .(نیز در سال جاری و با شروع فصل جدید کاشته خواهد شد

  دستگاه به منظور جلوگیری از انتشار ذرات  .استفاده از بگ فیلترهای )غبارگیر( متناسب با فرآیندهای تولیدی به تعداد

 .آالینده در محیط

 نه اقدامات پیشگیرا و اجرای  عریفت ها و ماشین آالت جهتارزیابی ریسک با بازدیدهای ادواری و تخصصی از کلیه کارگاه

 .و کنترلی در جهت ایمن سازی محیط کار و کنترل آالیندگی های محیطی

 شرب آب سالمت کنترل راستای در شرکت آشامیدنی آب فیزیکی و شیمیایی بیولوژیکی، آزمایش انجام. 

  ابیارزی و آنالیز همچنین و فنی و تولیدی واحدهای تمامی در شیمیایی و ارگونومیکی فیزیکی، آور زیان عوامل پایش 

 .سنجی آالینده نتایج

 آزمایش فصلی و  انجام صورت به زیست محیط سازمان به گزارش ارسال و اظهاری خود پایش انجام BOD و COD 

 .صنعتی به صورت ماهانه و بهداشتی خانهتصفیه
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 ایمنی کارکنان( اقدامات مربوط به افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و 9-79-9

 بازنگری ساالنه سقف بودجه وام های ضروری شرکت. 

 معرفی کارکنان به بانک ها جهت دریافت تسهیالت. 

 رداخت هزینه های پزشکی تا سقف تعیین شدهپ.  

 انجام آزمایشات ادواری برای پرسنل. 

  صدور بیمه نامه های در محل دفتر واحد امور رفاهی جهت مذاکره و عقد قرارداد در خصوص استقرار نماینده بیمه گر

 ثالث و بدنه بصورت انالین و پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی برای همکاران و بستگان درجه یک.

 فعالیت های توسعه منابع انسانی:( 9-79
 

 لف( برگزاری دوره های آموزشی تخصصیا

 در خصوصواحد منابع انسانی نگرش آنها،  کارکنان، افزایش مهارت و دانش و تغییربا توجه به اهمیت آموزش در توانمند سازی 

، در مقایسه  تهیه و به مرحله اجرا درآورد 7321را برای سال آموزشی  آموزش سطوح مختلف کاری طبق روال همیشگی تقویم

درصد و سرانه  ..7، نفرساعت آموزشی درصد 12گذاری ریالی د، سرمایهدرص 1نسبت به سال قبل ، تعداد دوره های آموزشی 

 درصد رشد داشته است. 711آموزشی 
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 ب(اطالعات مربوط به نیروی انسانی

 7931و مقايسه آن با سال  7931جدول تعداد پرسنل شركت بر اساس نوع استخدام در سال 

 رسمی/قراردادی/پیمانی/روزمزدبه تفكیك  7921 میانگین آمار پرسنل شرکت در سال

 واحد رديف
سال  7931سال 

7931 

درصد افزايش 

 جمع روزمزد پيماني قراردادي رسمي )كاهش(

 (1/7)  21 25 0 7 39 8 اداری و فروش 7

 (9)  323 330 20 37 953 50 پشتیبانی 5

 3/3  212 230 790 93 371 3 تولید 9

 1/6 7111 7189 781 87 182 99 جمع کل
 

 بر اساس نوع استخدام : 7931تعداد پرسنل شركت در سال 
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 7931جدول تقسيم بندي سني كاركنان شركت در سال 

 قسمت رديف

 به باال 61 61تا  17 11تا  06 01تا  07 01تا  96 91تا  97 91تا  96 سال91کمتر از 

 جمع

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

 19 7 1 7 7 1 1 2 1 79 1 71 6 0 7 7 7 اداری و فروش 7

 001 9 1 1 1 99 9 96 1 711 9 790 1 19 1 7 1 پشتیبانی 9

 121 1 1 7 1 77 1 01 1 999 1 700 1 719 1 7 1 تولید 9

 7189 9 1 2 7 92 9 29 1 011 9 988 77 991 7 9 7 جمع

 

 جدول ميانگين وضعيت نيروي انساني بر اساس تجربه كاري
 جمع  90تا  50 50تا  70 سال 70تا  2 سال 2كمتر از  قسمت رديف

 25 5 1 75 97 اداري و فروش 7

 330 8 91 731 533 پشتيباني 5

 230 0 53 738 919 توليد 9

 7189 71 19 911 609 جمع 

 

 وضعيت نيروي انساني بر اساس سطح تحصيالتجدول 

 جمع زيرديپلم ديپلم فوق ديپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا  شـــرح

 19 9 1 8 91 1 1 اداری و فروش

 001 11 901 91 89 77 9 پشتیبانی

 121 1 119 2 1 7 1 تولید

 7189 11 891 01 772 71 9 جمع
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 مجمعاقدامات انجام شده در خصوص تکالیف (9-74

ف
دی

ر
 

خالصه بند گزارش حسابرس و بازرس 

 قانونی
 شــــــرح اقدامات صورت گرفته شـــــــرح تکالیف مجمع

:سر فصل دریافتنی های تجاری و غیر 3بند  7

 .442324تجاری در مجموع شامل مبلغ 

میلیون ریال مطالبات ریالی و ارزی راکد و 

انتقالی از سنوات قبل و  اسناد دریافتنی 

مربوط به سالهای  "واخواست شده ) عمدتا

( می باشد که تضامین الزم و 7324تا  7323

کافی از این بابت اخذ نشده است ) از مبلغ 

میلیون ریال مطالبات و   2143142مذکور مبلغ 

مورد  "اسناد دریافتنی ریالی می باشد که عمدتا

پیگیری حقوقی قرار گرفته است و مبلغ 

مطالبات ارزی مربوط  میلیون ریال 2133321

به نمایندگی فروش کشور افعانستان و پاکستان 

می باشد که طبق توافقات انجام شده معادل 

ریالی بدهی و با نرخ برابری ارز توافقی دریافت 

می گردد(. با عنایت به مراتب فوق هرچند 

اصالح حسابها و احتساب ذخیره مطالبات 

رت مشکوک الوصول از بابت موارد مذکور ضرو

دارد ، لیکن بدلیل سنواتی بودن اقالم، عدم 

دریافت تضامین الزم و مشخص نبودن نتایج 

پیگیریهای حقوقی، تعیین میزان  دقیق ذخیره 

مورد نیاز، در حال حاضر برای این موسسه 

 مقدور نمی باشد.

درخصوص اقالم راکد و سنواتی سرفصل 

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری، مقرر 

تهیه و ارائه لیست تجزیه  گردید ضمن

سنی و گزارش جامع از اقدامات انجام شده 

، پیگیری مجدانه جهت وصول مطالبات و 

تعییر سیاست های اعتباری فروش و 

اقدامات حقوقی الزم در خصوص مطالبات 

 3، انجام و گزارشات دوره ای در مقاطع 

ماهه به شرکت سرمایه گذاری صندوق 

 ردد.بازنشستگی کشوری ارائه گ

 

راکد و سنواتی سرفصل های  مطالباتدر خصوص 

حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری حسب تکلیف 

تاریخ 3722/721مجمع طی نامه به شماره های 

و 23/21/7321تاریخ  3227/721،  22/21/7321

آخرین وضعیت و اقدام 72/77/7321تاریخ  27./4322

های انجام شده برای وصول مطالبات راکد و سنواتی 

طی سالجاری تاکنون با تشکیل گزارش شده است. 

منظم کمیته وصول مطالبات و پیگیری مصوبات آن 

میلیارد ریال از مطالبات راکد  224موفق به کاهش مبلغ 

میلیارد ریال از  734و سنواتی ریالی و کاهش مبلغ 

میلیون دالر( نسبت به  33223مطالبات ارزی )معادل 

راکد و  شدیم. وصول الباقی مطالبات 7321ابتدای سال 

سنواتی به طور مجدانه در دستور کارهیات مدیره بوده 

 و پیگیریهای الزم از این بابت درحال انجام می باشد.

-3-2و  73:به شرح یاداشتهای توضیحی  4بند  9

صورتهای مالی بابت مالیات عملکرد و ارزش  32

بر اساس آخرین آرای صادره  7323افزوده سال 

تی در مجموع مبلغ توسط سازمان اموری مالیا

میلیون ریال مالیات تعیین گردیده که  33223.

مورد اعتراض شرکت واقع شده و از این بابت 

ذخیره مالیات در حسابها منظور نشده است . و 

و سال مورد  7324عملکرد و ارزش افزوده سال 

گزارش نیز مورد رسیدگی واقع نگردیده است . 

ی ابت بدههمچنین از بابت مبالغ پرداخت شده ب

قطعی مالیات عملکرد و ارزش افزوده سال 

به دلیل اعتراض به رای های قطعی ،  7322

میلیون ریال ) یاداشت توضیحی  343412مبلغ 

صورتهای مالی ( در سر فصل  1-3-7شماره 

پیش پرداختها منعکس شده است . احتساب 

ذخیره و اصالح حسابها از بابت موارد مذکور 

تعیین میزان دقیق آن ضرورت دارد ، لیکن 

منوط به رسیدگی و اضهار نظر مقامات مالیاتی 

 می باشد .

درخصوص مالیات عملکرد و ارزش افزوده 

سنوات قبل ، مقرر گردید از طریق مذاکره 

با مقامات سازمان امور مالیاتی پیگیریهای 

الزم جهت کاهش میزان بدهی مالیاتی 

بعمل آید . همچنین تا مرتفع شدن موانع 

چالش های مالیاتی ، مقرر گردید با  و

رعایت کامل قوانین مالیات های مستقیم و 

مالیات بر ارزش افزوده در جهت صرفه و 

 صالح شرکت اقدام گردد.

سال   شورای    7322بابت مالیات عملکرد  با اعتراض در 

عالی مالیاتی ، رای هیات تجدید نظر نقض و پرونده در         

لیــاتی در مرحلــه          اجرای قرار    هیــات هم عرض مــا

کارشناسی قرار دارد. همچنین همزمان در شعبه تجدید  

نظر دیوان عدالت اداری طرح شــکایت گردیده اســت.    

با اعتراض صورت   7322بابت مالیات ارزش افزوده سال 

ـاده         ـدالت اداری و م ـوان ع ـه در دی مکرر   247گرفت

ــگیری می   ــال پیـ ــده در حـ ــرونـ باشد. بابت مالیات  پـ

سال   شورای عالی مالیاتی    7323عملکرد  با اعتراض در 

مکرر پرونده در حال     247و دیوان عدالت اداری و ماده    

باشد. در خصوص مالیات ارزش افزوده سال     پیگیری می

ــبت به برگ        7323 ــورت گرفته نسـ نیز با اعتراض صـ

مطالبه پرونده در مرحله اجرای قرار کارشــناســی هیات  

یاتی قرار دارد       مال حل اختالف  یات         بدوی  مال بت  با  .

نسـبت به برگ تشـخیص صـادره      7324عملکرد سـال  

یاتی         مال اعتراض و پرونده در هیات بدوی حل اختالف 

 باشد .در حال پیگیری می
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اصـــالحیه قانون تجارت   232: مفاد ماده 2بند  9

سهامداران       سود به برخی  صوص پرداخت  در خ

 در مهلت مقرر، رعایت نگردیده است .

با عد    باط  ماده      در ارت   232م رعایت مفاد 

ــوص        جارت در خصـ قانون ت یه  ــالح اصـ

ضمن       سهامداران ،  سود  پرداخت به موقع 

مذکور مقرر             ماده  فاد  یت م عا ید بر ر تاک

گردید اطالع رسانی مناسب جهت تکمیل   

ــود به    ــهامداران و پرداخت س اطالعات س

شخاص حقیقی بعمل آید همچنین مقرر    ا

سبت         شرکت ، ن سب با نقدینگی  شد متنا

ــهامداران عمده اقدام   ب ــود س ه پرداخت س

 گردد.

نسبت به اطالع رسانی اقدام گردید و به سهامدارانی که    

ــات بانکی خود را اعالم نموده اند نســـبت به  مشـــخصـ

ست.جهت پرداخت        سهام اقدام گردیده ا سود  پرداخت 

پیش بینی  7321سود سهامداران عمده در بودجه سال 

ش      سبت به نقدینگی  ست که ن   رکت، پرداختگردیده ا

 گردد.

: اقدامات انجام شده و پیگیری های 72بند  4

شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع 

صاحبان  .732تیرماه  23عمومی عادی مورخ 

، 4سهام ، در خصوص موارد مندرج در بندهای 

این گزارش و همچنین وصول طلب از  73و  2

صرافی محمد زاده و سایر بدهکاران سنواتی ، 

تدوین آیین نامه ای مناسب و کاربردی به 

منظور اعتبار سنجی مشتریان و اعطای تخفیف 

 ، منتج به حصول نتیجه نهایی نگردیده است

در خصوص تکالیف معوقه مجمع عمومی، 

مقرر گردید اقدامات الزم و کافی جهت 

وصول طلب از صرافی محمد زاده و سایر 

مطالبات سنواتی از طریق به کارگیری 

یه ظرفیت های حقوقی به عمل آید . کل

ای مناسب و کاربردی همچنین آیین نامه

به منظور اعتبار سنجی مشتریان و اعطای 

تخفیف تهیه و پس از تصویب هیئت مدیره 

 اجرایی گردد

اشخاصی با سوءاستفاده از نام صرافی  محمدزاده، در 

میلیون ریال برای خرید  132/77مبلغ  7327آبان ماه 

دالر از شرکت ایران یاسا در دو مرحله دریافت  222/3.1

نمودند لیکن به تعهدات خود عمل نکردند، بنابراین 

شرکت ایران یاسا بعنوان شاکی از متهمین مربوطه با 

عنوان کالهبرداری در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم 

اقتصادی شکایت نمود برخی از متهمین )اصلی(  بعد از 

ید وثیقه آزاد شدند و در طی چند حضور در دادسرا با ق

 .و  2سال گذشته با تشکیل جلسات متعدد در شعب 

بازپرسی در نهایت بازپرس پرونده طی قرار صادره نظر 

خود را مبنی بر مشارکت کلیه متهمان در جرم 

 72.3کالهبرداری اعالم نمود، که نظر مذکور در شعبه 

ار تهران تایید و پس از صدور قر 2دادگاه کیفری 

و صدور کیفر   .مجرمیت از سوی بازپرس شعبه 

خواست، پرونده مجدداً جهت رسیدگی و صدور رای به 

دادگاه کیفری دو تهران ارجاع و وقت  72.3شعبه 

 تعیین گردیده است 23/23/7321رسیدگی به تاریخ 

: ضوابط و مقررات وضع شده توسط 73بند  1

سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر رعایت 

 تشده است : 

عدم رعایت مفاد دستور العمل اجرایی  -73-7

افشای اطالعات و انضباطی شرکت های ثبت 

شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح 

 زیر است :

عمل دستورال 1ماده  1و  3مفاد بندهای  -الف

اجرایی افشای اطالعات در خصوص ارسال 

ماهه حسابرسی نشده در  .صورتهای مالی 

مهلت مقرر و پیش بینی عملکرد ساالنه بر 

ماه و اظهار نظر  2و  .اساس عملکرد واقعی 

حسابرس نسبت به پیش بینی بر اساس عملکرد 

 ماهه . .واقعی 

دستورالعمل اجرایی  72ماده  2مفاد بند  –ب 

العات در خصوص افشا صورتجلسه افشای اط

مجامع عمومی ثبت شده نزد مرجع ثبت 

 و ضوابط رعایت عدم موارد با ارتباط در

 و بورس سازمان توسط شده وضع مقررات

 مقررات و ضوابط رعایت بهادار، اوراق

 اراق و بورس سازمان توسط شده وضع

 داخلی های کنترل العمل دستور و بهادار

 هب بورس در شده پذیرفته ناشران بر ناظر

 قرار مجمع تاکید مورد کامل صورت

 گرفت

اطالعات و انضباطی شرکت دستورالعمل اجرایی افشای 

های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در 

ماهه  3بطور کامل برای صورت مالی  7321سال 

ماهه حسابرسی نشده و حسابرسی  .وصورت مالی 

ماهه حسابرسی نشده و گزارشات  2شده، صورت مالی 

 ماهانه رعایت گردیده است.
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شرکتها حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ 

 ثبت.

دستور العمل انضباطی ناشران  4مفاد ماده  -ج

در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب 

مجمع عمومی ظرف مدت قانونی و طبق برنامه 

 زمانی اعالم شده

ــمن قدردانی از    1 ــایر تکالیف: ض زحمات  س

مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به منظور  

سود آور نمودن      ضعیت فعلی و  خروج از و

فعالبت ها مقرر گردید هیئت مدیره پس         

از انجام مطالعات و بررســی ها ، برنامه ای  

سب و کار ، افزایش      سعه ک مدون جهت تو

سهم بازار با جذب مشتریان جدید ، برنامه  

ــوال     ید محصـ نه تول یب بهی   ت ،ریزی ترک

ــود        ــیه سـ افزایش ظرفیت تولید و  حاشـ

ها          نه  نه هزی یت بهی مدیر ــوالت ،  محصـ

یتــا     نهــا برای        "و فزوده  یجــاد ارزش ا ا

ــهامداران تهیه و ظرف مدت یکماه به          سـ

ندوق            ــ گذاری صـ یه  ما ــر کت سـ ــر شـ

 بازنشستگی کشوری ارائه نماید.

جهت خروج از وضعیت زیان ده بودن فعالیت شرکت از 

جلسه های مدیریتی منظم  مرداد ماه نسبت به تشکیل

به صورت روزانه و هفتگی اقدام گردیده با افزایش سهم 

بازار، افزایش ظرفیت تولید، افزایش نرخ فروش 

متناسب،با افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش حاشیه سود 

محصوالت و همچنین مدیریت بهینه هزینه، منجر به 

 نسود آور شدن فعالیت شرکت گردید. به طوریکه زیا

میلیارد ریال تا پایان  12خالص پایان تیرماه به مبلغ 

 میلیارد ریال سود خالص گردید.  271سال منجر به 

 

 اطالعات طرح های توسعه شرکت:(9-71

 

سل توسعه تایرهای نشرکت ایران یاسا در راستای گسترش ظرفیت های تولیدی و دستیابی به بازار محصوالت جدید ، اجرای طرح 

 در دستور کار خود قرار داده است. 7321را در سال  موتورسیکلت دوم

 هدف اصلی از اجرای این طرح به روزآوری محصوالت شرکت و همسو کردن آن در رفع نیازهای بازار کنونی مصرف می باشد. 

               خرید خارجی کلیهمرتبط با  PIدر این خصوص ضمن شروع عملیات اجرایی پروژه و آماده سازی محیط و سالن اجرای پروژه، 

 ؛برخی از ماشین آالت نیز در داخل کشور در مرحله ساخت می باشدماشین آالت مورد نیاز تهیه شده و 

 خالصه طرح توجیهی فنی و اقتصادی این پروژه به شرح جدول زیر می باشد:

 

 توسعه ای نوع طرح

 توسعه تایرهای نسل دوم نام طرح

 یاسا تایر و رابرشرکت ایران  مجری

 76192 ظرفیت اسمی)تن(

 410191 ظرفیت اسمی )حلقه(

 Off-road تایرهای تیوبلس و نوع تولیدات

 57/57/7920 شروع فاز اجرا

 92/79/7920 خاتمه فاز اجرا

 57/57/7922 بهره برداری پروژه 

 ماه پس از بهره برداری 1سال و  9 دوره بازگشت سرمایه 

 



 

51 

 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

 

 های آینده شرکت:برنامه (9-71

7 

 : و فنی مهندسی توسعه و تحقیق حوزه در شده ریزی برنامه های پروژه

 اینرالینر تولید دستگاه 7 از برداری بهره و خرید 

 موتوری تایر ساخت دستگاه 3 از برداری بهره و خرید STB 

 خارجی و داخلی رنگزنی دستگاه 7 از برداری بهره و خرید 

 2 هیدرولیک تایر پخت پرس 2 از برداری بهره و خریدX2 

 2 هیدرولیک تایر پخت پرس 2 از برداری بهره و خریدX7 

 دوپلکس اکسترودر دستگاه 7 از برداری بهره و خرید 

 قدیمی سازی تایر های ماشین برای طبقه 4 اتوماتیک سرویسر دستگاه . از برداری بهره و خرید 

 رولی ترد دستگاه  7 از برداری بهره و خرید 

 تایر جدید سایز 74 طراحی 

 تیوب جدید سایز 3 طراحی 

 افزار نرم از استفاده با آن رفتار بینی پیش و تایر مدلسازی  ABAQUS 

 تایر رویه آمیزه اصطکاکی خواص بر فرآیندی های روغن بررسی 

 تایر خارجی رنگ تولید و طراحی 

 ضایعات کاهش مدیریت 

 موجود تولیدی فرآیندهای سازی بهینه 

 کمی و کیفی معیارهای بر مبتنی محصوالت توسعه 

 مصرف بازار از شناسایی و آن کاربردی های مزیت به توجه با جدید محصوالت تولید 

 ؛محصوالت به منظور کاهش وابستگی به خرید خارجی مواد اولیه مورد نیاز  تولید در کشور داخل منابع و مواد سهم افزایش 2

 ؛شده تمام قیمت  کاهش هدف با فرموالسیون اصالح 3

 ؛دانش مدیریت سازی پیاده جهت ریزی برنامه و اولیه بررسی 3

 ؛شرکت مدت بلند و مدت میان راهبردهای تدوین 4

 ؛صادراتی محصوالت برای REACH قانون الزامات رعایت در سعی .

 ؛محصول کیفیت افزایش و بری مواد قیمت کاهش جهت جایگزین مواد انتخاب 1

 ؛توسعه و تحقیق واحد افزاری مغز و افزاری نرم افزاری، سخت توسعه 1

 ؛شرکت فعلی محصوالت مناسب توزیع و جدید محصوالت ارائه طریق از محصوالت داخلی بازار سهم توسعه 2

72 
 نندگانک مصرف) بازار نیاز با شرکت تولیدی محصوالت سازی همگام و بهسازی هدف با شرکت درون به بازار کیفی و کمی نیازهای انعکاس

 ؛ (نهایی و عمده

77 
 هدف با ایاس ایران محصوالت صادراتی پایه نرخ اصالح پیگیری و جدید معتبر صادراتی مشتریان شناسایی با صادراتی بازار سهم توسعه

 ؛صادرات امور تسهیل و صادراتی مشتریان ترغیب

72 

 : ضایعات کاهش مدیریت

 ؛ساخته نیم کاالی و محصوالت برای تولیدی فرآیندهای موردی و روزانه بازرسی و کنترل با

 اولیه مواد اتالف از جلوگیری و محصوالت وزن کنترل برای شیلنگ و تیوب و تایر تولید بر مستمر نظارت و محصوالت توزین و بردارینمونه
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 ؛دستگاه پرس پخت تایر 32دوچرخه ای و دستگاه های ساخت تایر و نوسازی تابلوهای کنترل پرس های پخت تایر  73

 ؛اجرای تأسیسات و زیرساخت های مربوط به سالن جدید تولید تایرهای نسل دوم 73

 ؛نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آالت مربوط به سالن جدید تولید تایرهای نسل دوم 74

 ؛ISO42227اخذ استاندارد سیستم مدیریت انرژی .7

 ؛های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی اجرای پروژه 71

 ؛تجهیز کردن کارگاه ها به کنتور برق مجزا در راستای مدیریت انرژی 71

 ؛یزان مصرف حامل های انرژیمایجاد سیستم مانیتورینگ به منظور کنترل و نظارت بر  72

 ؛اصالح ساختار نیروی انسانی بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و 22

 ؛پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان 27

 ؛ پیاده سازی سیستم گردش کار جهت مکانیزه نمودن ثبت برگه های تردد)مرخصی، ماموریت و اضافه کاری( 22

 ؛شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با شرح شغل و محیط کار توسط مراکز ناظر و اساتید مجرب 23

 ؛در راستای نیل به اهداف محیط زیستی ISO 73227اخذ گواهینامه  23

 ؛نصب و راه اندازی سیستم اعالن و اطفاء حریق در انبار محصول 24

 ؛استخراج دفع بهداشتی لجن صنعتی توسط مراکز معتمد محیط زیست .2

 ؛تطابق شغل و ابزار پرسنل جهت حذف عوامل آرگونومی محیط کار 21

 ؛توسعه شبکه و راه اندازی ایستگاه های کاری در سالن های تولید 21

 ؛زبانه ایران یاسا با هدف معرفی محصوالت و توسعه بازاریابی 3طراحی مجدد وب سایت  22

 ؛خرید و راه اندازی سرور پشتیبان و ایجاد سیستم مدیریت قابلیت اطمینان نرم افزارهای سازمانی 32

 ؛د هوش تجاری واحد فروشراه اندازی داشبور 37

 ؛ (BPMS)های فرآیندیسازی مدیریت سیستمپیاده 32

 ؛و رسیدگی به شکایات حضوری مشتریان CRMاجرای طرح  33

 ؛( و ارزیابی برون سپاری های انجام شدهOUT SOURCINGتعیین نیازمندی های قابل برون سپاری ) 33

34 
تامین و مدیریت روابط با آنها با رویکرد تامین بهنگام،  نجیره زمشارکت با تامین کنندگان برای تحقق فرصت های کاهش هزینه 

 ؛حفظ اعتبار سازمان و اقتدار واحد خرید
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 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

 7921 ماه اسفند 92برای سال مالی منتهی به 

 

 ؛E-COMMERCE    ید الکترونیک فضای دسترسی به تامین کنندگان در فضای تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین در خر .3

31 
سوق دادن شیوه فروش شرکت از شیوه اعتباری بلند مدت به سمت دریافت های نقدی با هدف کوتاه تر نمودن دوره بازگشت 

 ؛سرمایه شرکت

 ؛تالش برای نفوذ و توسعه بازار مصرف شرکت های دولتی ، خصوصی و ارگان های لشگری و کشوری 31

32 
به منظور بهره مندی از نظرات ایشان در راستای همگام   OEتدوین برنامه منظم جهت ارتباط و بازدید از خط تولید مشتریان بازار 

 ؛سازی و تطبیق تولیدات شرکت ایران یاسا با نیاز ایشان و بهبود مستمر کیفیت

 ؛، شرق اروپا ، آفریقا و روسیه CISایجاد بازارهای جدید در حوزه  32

37 
انجام بازاریابی میدانی در بازار هدف و شناسایی و نیازسنجی بازار محصوالت جدید به منظور توسعه سبد محصوالت تولیدی ایران 

 ؛یاسا

 ؛حذف شیوه فروش به نمایندگان فاقد اعتبار مالیاتی  32

 طالعات تماس با شرکتا(9-71
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کلیه مدیران و کارکنان شرکت به  صمیمانه و همدلی و همکاری ، با همکاریارائه گردیدها هایی که به اختصار شرح آنفعالیت

بارتر از سال گذشته بوده و بسیار پر 7920سال  ، است و امیدواریم در سایه این همدلی و همکاریمرحله اجرا گذارده شده 

 های بهبود متعددی در شرکت مورد اجرا قرار گیرد.پروژه










