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 هب انم خداوند جان و خرد
 ره ی مد اتی ه  ام ی پ

 سهامداران گرامی 

، در  گروه بانک پارسيانتامين آتيه کارکنان    موریتأبا منگاه بلندمدت و    شرکت صبا تامين پارسيان، با

ایجاد بازدهی  با جذب آورده کارکنان و    و  . این شرکت به پشتوانه اعتماد شماشروع به فعاليت نمود  1390سال  

باالتر از سایر بازارهای رقيب )بورس، مسکن تهران و...(، اما با    بازدهی    مناسب طی دهه گذشته، با ميانگين

  فراهم   آنان برای آینده  چشم گيری اندوخته    و  برای سهامداران  قابل توجهی  سود توانست،  ریسک بسيار اندک

 نماید. 

پارسيان،نشان می  1400عملکرد سال   تامين  نوسانات  تورمی کشور   شرایط   با وجود  دهد شرکت صبا   ،

سازی  مدیریت جریان نقد، چابک،  پایدارهای  استراتژی   اتخّاذتوانسته است با  ،  ارز  های نرخ جهش و    اقتصادی 

فراهم    سهامداران مستمر برای  درآمدی    ای فيزیکی، هدارایی   سازیفعّال کارکنان و    وری افزایش بهره ،  عمليات

 . نماید 

های راهبردی،  با بهبود حاکميت شرکتی، استقرار کميته   1400در سال    شرکت صبا تامین پارسیان

  های ایجاد زیرساخت فنی و مدیریتی شرکتهای تابعه موجود، اصالح رویه   تنظيم و هماهنگی بيشتر صف و ستاد، 

،  طی جلسات متعّدد با هر یک از شرکتها  هاکار فعاليت   ها، فرآیندها و گردش دستورالعمل،  هانامه آیين  سازمانی،

در حال بهبود    محقق گردیده و صبا تامين پارسيان    هایشرکت   گروه  ایجاد پایگاه داده و زیرساخت اطالعات

  ها است.مستمر و گسترش به تمام فعاليت

  المللی اداری بانکی پارسيس عمليات اجرایی پروژه برج بين  1400در سال  شرکت آتیه پارسیس کیش

اخذ وکالت فروش بالعزل شش قطعه زمين    .پيش بردطبق برنامه  در جزیره کيش را با مشارکت بانک پارسيان  

بالغ بر  برداری از و بهره  احيای زیرساختهای تاسيساتاندازی کامل مجتمع تجاری فجر با همچنين راه کيش و 

  ارتقاء نام تجاری و  مشاورین فنی و مالی، ایجاد ارزش افزوده باال  با استفاده از  واحدهای تجاری آن    درصد   95

 فراهم آورد.   مجتمع را
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در عمليات حفاری اکتشافی    ميدکوبه عنوان پيمانکار برتر هلدینگ    1400در سال    شرکت پارسیس کانی

فنی با مشارکت شرکتهای    دانش  بهبودو برای حفاری شرکت صنایع ملی مس ایران،    معادن طرود برگزیده شد 

با تعيين تکليف معادن    استخراج معادندر بخش    دانش بنيان صنعت نفت را سرلوحه فعاليتهای خود قرارداد.

 .این فعاليت بخشيد سرعت بيشتری به  ها،به سایر شرکت استخراج از طریق برون سپاری  راکد،

، همزمان با تامين نيروی انسانی مورد نياز بانک پارسيان و  1400در سال    ین پارسیان پارسشرکت مع

سيستمهای مدیریت اطالعات،  استقرار  های گروه، تامين خدمات پشتيبانی ستاد و شعب بانک پارسيان،  شرکت

ساختارهای حقوقی و اداری، بهسازی و رفع نواقص ساختمانها از طریق پيمانکاری و    ها، بهبود نامه تدوین آیين 

 های خود قرارداد. فعاليت در زمرهنگهداری و تعميرات ساختمانهای موجود را   مدیریت

دارایيهای    سازیال، با تداوم مأموریت فع1400ّدر سال    شرکت توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش

واحدهای بازار    یتمام  تقریباً  اجاره  ،پارسيس  اداری خدماتی  واحدهای مجتمع   بخش عمده  ه اجار  موجود از قبيل

   است. شرکت از جمله دستاوردهای برندهای معتبرکشور،  بهبهکيش 

و قدردانی از همراهی هميشگی شما سهامداران   ضمن سپاس مدیره شرکت صبا تامين پارسيان،    هيات

اميدوار  پاسخگوی حسن    ند بتوا  است   گرامی  اتکاء،  قابل  اندوخته  ایجاد  و  آفرینی  ثروت  پایدار،  ایجاد سود  با 

 .شد در حال و آینده باعزیزان اعتماد شما 

 

 سهامداران عزیز 

های تابعه آن  مدیره و عملکرد مالی شرکت صبا تامين پارسيان و شرکت   هيات های  شرح فعاليت   حاضر، گزارش  

با تداوم تالش تقدیم میخدمتتان  است که   اميد است  های صادقانه همکاران عزیز و در پرتو حمایت  گردد. 

  اند، بتوانيم عملکرد شرکت را در همه کسب دریغ سهامداران محترم که همواره پشتيبان و حامی شرکت بوده بی

های آن ارتقا بخشيم و نتایج مطلوب و مورد انتظار سهامداران را حاصل نمایيم تا موجب رضایت  وکارها و فعاليت 

 .باشيم  شماو دلگرمی بيش از پيش 

 ت مدیره اهی
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 خاص(  ی)سهام ان ی پارس  نی ساالنه صاحبان سهام شرکت صبا تام   یعاد یمجمع عموم

بدینوسيله گزارش فعاليت و وضع  ،  1347قانون تجارت، مصوب اسفند ماه  اصالحيه    232ر اجرای مفاد ماده  د

بر پایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهيه و به    29/12/1400عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  

 گردد. ی شرح ذیل تقدیم م

گزار از  یکی  عنوان  به  ساالنه  ش گزارش حاضر  در    هياتهای  ارائه شده  براطالعات  به مجمع، مبتنی  مدیره 

 آورد. مدیره فراهم می   تاهيهای مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد تصور

باشد، با تاکيد بر  به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عمليات و وضع عمومی شرکت می 

مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه   هياتج عملکرد یارائه منصفانه نتا

های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا  این اطالعات هماهنگ با واقعيت   شرکت تهيه و ارائه گردیده است.

فعلی   موقعيت  در  که  ارپيش   بتوانحدی  گزارش  این  در  وکافی  درست  نحو  به  نمود،  هيچ    شده ائه  بينی  و 

اریخ  تو در    شود، از گزارش حذف نگردیدهکنندگان  موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده 

 . ه استمدیره رسيد  هيات به تایيد  25/03/1401

 

 ءامضا سمت و مدیر عامل  مدیره هیات اعضای 
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 فصل اول
 ناپرسیا  اتمین رفی شرکت صبا مع 
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 ی خالصه اطالعات مال 

 اطالعات مالی تلفیقی 

 1400 شرح 
درصد  

 تغییر 
1399 

درصد  

 تغییر 
 1397 درصد تغییر  1398

 الف( اطالعات عملکرد مالی )مبالغ به میلیون ریال( 

   3,437,622    (37)     2,159,850     155      5,503,277     20      6,608,926    درآمدها 

 ( 3,655,612)   (54)   ( 1,693,158)  74    ( 2,938,447)    50    ( 4,405,368)   ها هزینهبهای تمام شده و 

 ( 217,990)    314      466,692     450      2,564,830    (14)     2,203,558    سود )زیان( عمليات قبل از ماليات 

 ( 8,386)    26    ( 10,560)    600    ( 73,965)    9    (80,393)   هزینه ماليات بر درآمد 

 ( 226,376)    301      456,132     446      2,490,865    (15)     2,123,165    سود )زیان( خالص بعد از ماليات 

 )مبالغ به ميليون ریال( ب( اطالعات وضعیت مالی 

   17,459,187  11      19,453,194  11      21,496,028 (1)     21,355,704 ها جمع دارایی

   16,245,943  9      17,780,029 (4)     17,011,136 (13)     14,791,331 ها جمع بدهی

   905,960     -      905,960     25      1,132,450     -      1,132,450    سرمایه ثبت شده 

   1,213,245     38      1,673,165     168      4,484,892     46      6,564,374    جمع حقوق مالکانه 

 )مبالغ به ميليون ریال(ج( حقوق مالکانه 

   516,556    (78)    115,999     326      494,675     437      2,656,256    تعدیل شده -سود انباشته ابتدای دوره

 ( 155,391)   (394)     456,132     357      2,085,150     2      2,123,165    سود )زیان( خالص سال 

 ( 68,312)   (100)   (105)    -      405,716     -     -    اصالح اشتباهات 

 ( 165,396)   (12)   ( 144,954)    87    ( 271,788)    563    ( 1,800,596)   شده سود سهام تقسيم

  124,784     242     427,072     535      2,713,753     10      2,978,826    سود قابل تخصيص

 ( 11,506)    62    ( 18,669)    208    (57,495)   (73)   ( 15,369)   اندوخته قانونی 

  115,999     252     408,505     437      2,656,256     12      2,963,458    سود انباشته پایان سال 

 (247)   (304)    503     266     1,841     2      1,875   * سود هر سهم )ریال( 

 

سود هر ،  24/03/1401در تاریخ    ميليون ریال  3،397،350ه مبلغ  شرکت اصلی در اداره ثبت شرکتها، ب  افزایش سرمایه  ثبت با عنایت به   *

 . باشدمی  ریال قابل تخصيص  625  مسه
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 شرکت اصلی مالی اطالعات

    681 هر سهم سود ،24/03/1401 تاریخ در ریال  ميليون 3،397،350  مبلغ به شرکتها،  ثبت اداره  در  اصلی شرکت سرمایه  افزایش  ثبت به عنایت با  *

 . باشدمی ریال 
 باشد. میليارد ریال يم 038،2و در مجموع معادل به ازای هر سهم  ریال 006 جهت تقسيم  هيئت مدیره د پيشنهادیوس ، سرمایهبا توجه به افزایش ** 

 

 1400شرح 
درصد  

 تغییر
1399 

درصد  

 تغییر
1398 

درصد  

 تغییر
1397 

 )مبالغ به ميليون ریال(الف( اطالعات عملکرد مالی  

   1,510,226 ( 62)  571,192     288      2,218,099     9      2,425,095    درآمدها 

 ( 1,345,238)   (85) ( 197,821)    29    ( 254,808)   (63)   (93,377)   هابهای تمام شده و هزینه

   164,988      126  373,371     426      1,963,291     19      2,331,718    سود )زیان( عمليات قبل از ماليات 

 (1,742)   (100)    -     100    (41,018)   (57)   ( 17,576)   هزینه ماليات بر درآمد 

   163,246     129     373,371     415      1,922,273     20      2,314,142    سود خالص 

 )مبالغ به ميليون ریال( ب( اطالعات وضعیت مالی  

   8,143,112      12   9,155,037     18      10,830,856     7      11,617,877    ها جمع دارایی

   6,762,004      9   7,384,214    (7)     6,872,740    (25)     5,178,558    هاجمع بدهی 

   905,960     -   905,960  25      1,132,450     -      1,132,450    سرمایه ثبت شده 

   1,381,107      28   1,770,823     124      3,958,116     63      6,439,320    جمع حقوق مالکانه 

 )مبالغ به ميليون ریال( ج( حقوق مالکانه 

  317,387    (4)    303,730     69     513,480     312      2,115,408    سود انباشته ابتدای دوره 

  230,127      62  373,371     415      1,922,273     20      2,314,142    سود )زیان( خالص سال 

 ( 66,881)   (100)    -     -     -     -     -    اصالح اشتباهات

 ( 165,396)   (12)   ( 144,954)    87    ( 271,788)    563    ( 1,800,596)   شده سود سهام تقسيم

  315,237     69     532,147     307      2,163,965     21      2,628,954    سود قابل تخصيص

 ( 11,506)    62    ( 18,669)    160    (48,557)   (100)    -    اندوخته قانونی

  303,730     69     513,478     312      2,115,408     24      2,628,954    سود انباشته پایان سال 

 )مبالغ به ریال(   د( اطالعات مربوط به سهام شرکت

   905,960,000  -      905,960,000  25      1,132,450,000  200      3,397,350,000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع 

        (60)    1,697     312     412     129     180*    ( EPSسود هر سهم )

  1,590     430     300     88     160    (62)   **   ( DPSسود تقسيم شده هرسهم )
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 تیو موضوع فعال  ی معرف

 تاریخچه  معرفی و  

بين  تجارت  تاریخ  شرکت  در  یاس  به    07/1385/ 02المللی  به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس گردید. 

نام شرکت به صبا تامين پارسيان تغيير یافته    1390/ 21/09  موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 . است شده واقع   62  پالک  ،عرب حسينی خيابان  ،اشرفی اصفهانیبلوار ، تهران در  شرکت  اصلی  مرکز. است

 

 موضوع فعالیت    

  اساسنامه عبارت است از: 2موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 

 ی مجاز بازرگانی هارید و فروش کاالخ ▪

 بازرگانی مواد معدنی، فلزات و مواد پتروشيمی  ▪

 های سخت افزاری فعاليت ▪

 برداری از معادن پس از اخذ مجوزهای الزم تخراج و بهرهاس ، اکتشاف  ▪

 و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ها استفاده ازتسهيالت مالی و اعتباری بانک  ▪

 صادرات و واردات کليه کاالهای مجاز  ▪

 ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ▪

 داخلی و خارجی های  اخذ نمایندگی شرکت ▪

 های توليدی کليه فعاليت ▪

های فعال در بخش توليدی  شرکت ها، واحدها وخرید، اداره، تاسيس، توسعه، تکميل و اجاره انواع کارخانه ▪

 اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی 

 فعاليت در بخش ساخت و ساز ساختمان  ▪

 مشارکت در پروژه های عمرانی  ▪

 های خارجی دولتی، خصوصی و شرکتمشارکت با بخش  ▪

  ها در داخل و خارج کشورتاسيس موسسات و شرکت  ▪

هایی که به طور مستقيم یا غير مستقيم برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفيد  انجام سایر امور و فعاليت ▪

  بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. 
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 سهامداران  بیشرکت و ترک هی سرما

 شرکت  شدهثبت  سرمایه  

  به اکنون  سرمایه اوليه شرکت مبلغ یک ميليارد ریال بوده که طی چند مرحله افزایش )به شرح جدول زیر(،  

 ميليون ریال رسيده است.  3،397،350توجه عدد قابل 

 تاریخ افزایش سرمایه 
 سرمایه جدید 

 )میلیون ریال( 

 درصد افزایش نسبت 

 به سرمایه قبلی 
 محل افزایش سرمایه 

 آورده نقدی  - 1,000 )بدو تاسيس( 

 مطالبات حال شده  8,810 89,105 15/07/1392

 مطالبات حال شده  106 184,232 09/04/1393

 مطالبات حال شده    51 278,000 30/03/1394

 مطالبات حال شده  129 636,140 25/12/1395

 مطالبات حال شده  42 905,960 12/12/1397

 آورده نقدی و مطالبات حال شده  25 1,132,450 12/11/1399

 و مطالبات حال شده   یآورده نقد  200 3,397,350 24/03/1401
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 شرکت  سهامدارانرکیب ت

 :شرکت به شرح جدول زیر است سهامداران فهرست

 
 تعداد سهام  تعداد سهامدار  سازمان  ردیف 

   1,974,679,697 3839 پارسيان کارکنان بانک   1

   379,823,977 3 های حقوقیشرکت  2

   375,964,754 1856 سایر کارکنان  3

   311,012,632 820 کارکنان بيمه پارسيان  4

   83,496,471 336 کارکنان تجارت الکترونيک  5

   43,907,966 180 کارکنان تامين اندیش پارس  6

   41,728,336 429 کارکنان یاری رسان  7

   34,126,515 86 کارکنان ليزینگ پارسيان  8

   25,529,040 182 کارکنان اپال پارسيان سنگان  9

   19,694,307 90 کارکنان تامين خدمات کاسپين  10

   18,468,528 57 کارکنان سرمایه لوتوس پارسيان  11

   17,579,055 110 کارکنان کارگزاری پارسيان  12

   13,642,139 48 بيمه امين پارسيان کارکنان   13

   13,604,515 55 کارکنان صرافی پارسيان  14

   11,281,730 18 کارکنان صبا تامين پارسيان  15

   7,750,577 29 کارکنان سرمایه گذاری  16

   7,728,376 27 کارکنان گروه مالی بانک پارسيان  17

   4,659,503 18 کارکنان توسعه ساختمانی  18

   2,614,227 57 کارکنان پارس فوالد سبزوار  19

   2,358,235 11 کارکنان آتيه پارسيس کيش  20

   1,970,938 35 کارکنان اپال کانی پارس  21

   1,950,993 58 کارکنان گروه صنایع فوالد صبح پارسيان 22

   1,229,883 13 کارکنان گروه داده پردازی بانک پارسيان 23

   888,147 2 کارکنان فوالد شرق پارسيان  24

   868,059 23 کارکنان خدمات مشاور خرد پيروز  25

   744,486 22 کارکنان معين پارسيان پارس  26

   46,914 1 کارکنان سرمایه گذاری آتيه پارسيس پارس  27

 3,397,350,000 8405 جمع کل 
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 سهامداران  امور 

عنوان    سهامدارانامور   به  به    بخششرکت،  بهسهامدارانارایه خدمت  مربوط  امور  کليه  سرمایه،  ،    افزایش 

 هایواریزی   تمام  را بر عهده دارد.  سهامدارانرسانی و پيگيری مطالبات  ، اطالع تغييرات سهامداری،  عضویت

  حاصل  سود   و  نگهداری  آنها  نام   به   ایجداگانه   سرفصل   در  مصوب،   سهام  سود   و   مستمر  هایپرداختی   ،سهامداران

از تصویب مجمع عمومی عادی ساليانه  های شرکت،فعاليت  سهامداران  بين  تجارت،  قانون  رعایت  با  و  پس 

 .استبوده  به ازای هرسهم    %59  دهه گذشته  طیساالنه صبا تامين پارسيان    بازدهی  ميانگين  . گرددمی   تقسيم

 

 سودو تقسیم   سودآوریروند 

 

 باشد. ، پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع محترم صاحبان سهام می 1400سود سال    
 

 محاسبه شده است.   قبل از افزایش سرمایه،روند خط چین، با توجه به تعداد سهام  
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 ها یمش و خط ی محور یهایستگ یشا

 محوری  هایشایستگی 

 عبارتند از: شرکتهای گروه صبا تامين پارسيان های محوری شایستگی 

 هاخط مشی 

های پيش رو  ها و چالشها و رویکردهای آن سازمان را در برابر فرصت مشی هر سازمانی چارچوب فعاليتخط 

می  اهداف  مشخص  با  را  سازمان  ارشد  مدیران  تصميمات  و  هم   راهبردینماید  ذینفعان  انتظارات  راستا و 

 : دارند  قرار  صبا تامين پارسيان هایفعاليت  سرلوحه زیر  موارد ،اساس  گرداند. بر این می 

 ؛گذاری پورتفوی سرمایه مستمر بهبود  و  پایش طریق  از سهامدارانافزایش بازدهی آورده  ▪

افزایی و خلق ارزش برای  پارسيان به منظور هم بانک  گروههای گيری از ظرفيت بهره ▪

 ، شرکا و سایر ذینفعان؛سهامداران

  ، سهامداران مشتریان، از اعم)  ذینفعان  به  توجه   فرهنگ ارتقای و ارتباطات شبکه توسعه ▪

 آنها؛  منافع  تامين   و(  کارکنان اران،کپيمان

  و  گراییمشتری   رفتار  و تفکر ارتقای  و  محوری  دانش  و تخصصی  و  فنی   دانش ارتقای  ▪

 ؛نفعانذی   رضایت سطح افزایش

 

 

همکاری با

انبانک پارسی

متعهد در 

مشارکت

گنجی برای

تأمین آتیه
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 انداز و چشم  هایاستراتژ

 هااستراتژی 

 اند:رسيان به شرح زیر تدوین شدهپا تامينهای شرکت صبا استراتژی 

 

 اندازچشم  

 پارسيان عبارت است از:  تامين انداز شرکت صبا چشم

 

افزایش سرمایه گذاری در دارایی های زودبازده

انضباط مالی و ارائه گزارش های به موقع و شفاف به مراجع ذیصالح

ایجاد همسویی با سهامداران وهم افزایی بین شرکت های گروه

مدیریت جریان نقد و ایجاد توازن مالی بین فعالیتهای گروه

شناسایی 

فرصتهای 

سرمایه گذاری

توانمند در 

اجرای 

پروژه ها

تسهیل گر 

سرمایه گذاری

مشارکتی

چابک در 

بهره گیری از 

فرصت ها



 

 
 

  

 فصل دوم
انگروه صبا اتمین اپرسی کسب و کاراهی  عملکرد
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 ران ی اقتصاد ا   لی تحل 

 گذشته و بحران سالمندی دهه  

در   ایران  ایران حاکم    90شود که در دهه  وارد دهه جدید می   حالیاقتصاد  اقتصاد  بر  ناگواری    بود، شرایط 

های گذاری کرد. دو بار اعمال تحریم های از دست رفته« نام طوری که شاید بتوان با عنوان »دهه فرصت به 

های کالن اقتصادی موجب شد  های آغازین و پایانی این دهه در کنار تعميق انباشت چالششدید در سال

صفر معادل  ترتيب  به  کشور  تورم  نرخ  و  اقتصادی  رشد  ش 24و    ميانگين  تورمی  درصد  رکود  شرایط  و  ود 

 ای در کشور تجربه شد. سابقه بی

های درصد شد و برای اولين بار از تاریخ انتشار حساب 5ميانگين رشد تشکيل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی  

گذاری پيشی گرفته که عالمت  های جبران استهالک از رشد سرمایه تاکنون رشد هزینه   1397ملی، از سال  

ها کند، به این صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساختای به اقتصاد ایران مخابره می دهندههشدار

 شده است. 

کارایی در سه نظام کليدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام  از سوی دیگر به دليل اختالل و عدم 

های متوسط به پایين تحميل شد و طبقه  بر دهک   90هه  ای و مالياتی، تورم افسار گسيخته دبانکی، یارانه

طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و  ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند به 

رسيد و نسبت خانوارهای فقير از حدود    90در پایان دهه    41/0به باالی    90اوایل دهه    365/0ضریب جينی از  

 افزایش یافت.   1400درصد در سال  25حدود به  1397درصد سال 11

های  اصالحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، ابرچالشاتخاذ تصميمات سخت و عدم همچنين به دليل عدم 

درصدی دوره  1/ 24های بازنشستگی، کاهش شتابان رشد جمعيت )متوسط رشد  زیست، صندوق آب و محيط 

  مرحله ( نيز به  1400در سال    7/1تا    6/1( و نرخ باروری )برآورد  1399درصد در سال  0/  68و    95-1390

اتخاذ  تفاوتی نسبت به این مسائل کليدی و عدم اند که در صورت تداوم نگرش روزمرگی و بیرسيده   تکينگی

 .ناپذیر در پایان این دهه برسند توانند به شرایط برگشت تصميمات سخت می 
سال در    65الی  گسترش سالمندی جمعيت کشور است. در حال حاضر جمعيت باجامعه  روند بعدی  کالن  

،  1430ميليون نفر و در  10به بيش از    1410شود در سال  بينی می ميليون نفر است و پيش8کشور بيش از  

های بخش سالمت کشور  ميليون نفر برسد. این موج پيری و سالمندی هم بر هزینه 20این جمعيت به حدود  

درصد منابع بودجه عمومی دولت  50ه بيش از فشار وارد خواهد کرد و هم موجب خواهد شد در پایان این ده

توسعه به کسری صندوق  ماموریت  از  دولت  و  یابد  اختصاص  بازنشستگی  و  های  دریافت  به یک صندوق  ای 

بودجه   در  است  ذکر  شایان  شود.  مبدل  کمک200،  1401پرداخت  تومان  ميليارد  صندوق  هزار  های  به 

 . گيرددرصد منابع بودجه عمومی دولت را در برمی 13 بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که حدود
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 سناریوهای آینده اقتصاد ایران 

، متغیرهای کلیدی اقتصاد  ریزی صبا تامین پارسیانواحد برنامه   هر ساله  یطبق مطالعات راهبرد

ترین  منیز، فضای اقتصادی کشور در چهار سناریو پیش بینی گردید، که مه  1401کالن، برای سال  

 . استنیروی شکل دهنده سناریوها، تقویت نگاه به شرق و تعلّل در احیای برجام، 
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 بینی متغیرهای اقتصادی کشورپیش 

  ارد يليهزار م600تا    300  ن يبرا    1401  سال  جه دبو  ی کسر  ،بودجه  حهیال  یمجلس در بررس   یهامرکز پژوهش 

مواجه    یگانه سختسهمشکل  بودجه با    یکاهش کسر  یبرا  زدهميدولت س گوید  می و    نمود  بينیپيش تومان  

بودجه   ی کسر  یبخش اصل ، اًيکاهش دهد؛ ثان یتعداد کارمندان خود را به طور جد  تواند ی ، دولت نماست: اوالً

،  ثالثاً  شود؛ی منجر م  د ی به تورم شد   تیآن از محل خلق پول در نها  نياز حقوق و دستمزد است و تام  یناش 

 فشار گذاشتن کارمندان است.    ریز ی به معن یتورم ط یوق در شراحق  شیافزام عد 

افزایش  با  اقتصاد ایران ، در مواجهه با سيالب نقدینگی بجا مانده از دوران سخت کرونا، احيای برجامتاخير در 

دميده شده  نتيجه آنکه در تنور تورم،  .  ساخت  مواجه  پایين  اقتصادی  رشدهای  و  باالتر  هایتورم   کسری بودجه،

 ها به مرحله انفجار رسيد. و قيمت 
 

 پیش بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران 

 اثر بر اقتصاد  1403** 1402** 1401** 1400 1399 1398 1397 واحد شاخص

 رونق کلی اقتصاد 0/3 0/2 0/3 3/4 0/1 -2/4 -7/4 درصد (GDPتوليد ناخالص داخلی )

 بهای تمام شده  25 28 32 40 36 34 27 درصد تورم قيمتهای مصرف کننده 

 تامين نيرو  12.0 12.0 11.7 11.2 10.8 10.6 12.0 درصد نرخ بيکاری 

 هاقيمت دارایی 33.6 34.1 32.3 31.6 35.6 38.1 25.5 درصد GDPنسبت کسری دولت به  

 های دالرجهش  1.2 2.0 3.5 2.0 -0.7 0.6 5.9 درصد GDPنسبت کسری تجاری به  

 .2022بينی صندوق بين المللی پول، آوریل پيشآخرین منبع: **،    25/03/1401مرکز آمار ایران، گزارش فصلی، منبع: 

  ( 12/04/1401شده( ) ی )بازنگر  -( 95=100سال )  کيبه تفک  یشهر یمصرف کننده خانوارها متيشاخص کل قمرکز آمار ایران،      

 

  32  تورم  درصد،   3/ 0  رشد  با  ، 1401  سال  در  ایران  اقتصاد  پول،   المللیبین  صندوق  بینیپیش   طبق

 از   حاکی  دولتباالی    بودجه  کسری  بود،   خواهد  روبرو  درصد   11.7  به  بیکاری  نرخ  افزایش  و  درصد

بیش از پیش    انتظارات تورمی  در جهت کاهش  خارجی است، مگر اینکه اهمیت مذاکرات    تدوام تورم

 در اولویت سیاست خارجی باشد.  احیای برجامو   گیرد مورد توجه قرار
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 شرکت  یوکارهاکسب

مجموعه خود، توانسته است  وکارهای زیرگذاری در کسبتامين مالی و سرمایه پارسيان با  تامين شرکت صبا 

 های موثری بردارد. در راه رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، گام 

 گروه  فعالیت حوزه های 

 

 وابسته در شرکت اصلی   و فرعی هایشرکت  سهام

 .است زیر  جدول شرح به وابسته  و  فرعی  هایشرکت  سهام در  گرفته  صورت گذاریسرمایه

 

 تعداد سهام  نام شرکت 
 درصد 

 گذاری سرمایه

 بهای تمام شده 

 )ميليون ریال( 

 800،000 100 799,999,980 آتيه پارسيس کيش )سهامی خاص( 

 63,882 21 4,199,666 بيمه امين پارسيان )سهامی خاص( 

 316،286 99.7 299،000،000 ( سهامی خاص پارسيس کانی ) 

 980 98 980,000 معين پارسيان پارس )سهامی خاص( 

 9,500 95 9,500,000 توسعه گردشگری صبا پارسيان کيش )سهامی خاص( 

 25,207 25 25,206,700 ( خاص سهامی)ستارگان   آفرینی کار سریع  توسعه فناوری  و پژوهش  صندوق

 700،000 20 700،000،000 بيمه اتکایی آوای پارس  

 1 98 980 توسعه معادن و صنایع معدنی پارسيان )سهامی خاص( 

 2 2 2,000 ستارگان )سهامی خاص(  نوآوران   سریع  توسعه

 1,328 70 699,990 هواپيمایی ایزان )سهامی خاص( 

 50،000 5 50،000،000 صنایع مس پارسيان ایرانيان )سهامی خاص( 

 1،100 98 980،000 شرکت پارسی فارمد کيش 

 201  201 سایر شرکتها 

 1،968،486 )میلیون ریال(  جمع کل

سرمایه گذاری در سهام، بورس و •
صندوق های سرمایه گذاری

سهام

مدیریت و مشارکت در ساخت و •
بهره برداری از ابنیه

ساختمان

خدمات اکتشاف و حفاری معادن و •
استخراج و فرآوری معدنی

معدن

تامین نیروی انسانی و خدمات •
پشتیبانی برای گروه پارسیان

تامین نیروی انسانی

کارگزاری فروش و اجاره داری •
کارگزاری امالک و 

مستغالت
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 اوراق بهادار بورس  در شده پذیرفته هایبلندمدت در سهام شرکت  گذاریسرمایه 

 :است  زیر   جدول   شرح  اوراق بهادار به پذیرفته شده در بورس    هایشرکت   سهام  در  گرفته  صورت  گذاریرمایهس 

 تعداد سهام  نام شرکت 
 درصد 

 گذاری سرمایه 

 بهای تمام شده 

 )ميليون ریال( 

 ارزش بازار 

 )ميليون ریال( 

 6,886,764 1،582،794 16.89 2،026،711،106 بيمه پارسيان )سهامی عام( 

 6,886,764 1،582،794 جمع
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 امالک  در گذاریسرمایه  

  دادگستری  رسمی  انکارشناس  هایگزارش   بر اساس  پارسيان،  بانک  با منعقده   هایالحاقيه  و   هانامه  مبایعه  طی

  . شده است  واگذار  شرکت  به  دارهای مدتامالک در قبال ارائه چک   تعدادی  پارسيان،  بانک  با  مابين  فی  روابط   و

  خطرات   مقابل  در   پارسيان  بانک   توسط   هاپروژه   و   هاساختمان  و  بوده   زیر   شرح  به   مزبور  امالک   مشخصات

 اند.شده  بيمه احتمالی

 

 شرح 
 مبلغ  

 ریال(  )میلیون
 اقدامات آتی  توضیحات 

 3,601,333 تهران -پروژه فرمانيه  
  فرمانيه  تمام  نيمه  پروژه  عرصه و اعيان  دانگ  خرید شش

 تهران   11  بخش  شميران  -چيذر    -درتهران  واقع

 مشارکت ساخت با    قراردادانعقاد  

شرکت توسعه و عمران نوآوران  

 تغيير کاربری/ فروش   /تدبير

 3,500,000 مشهد -  2پروژه اميد  
 خرید پروژه در حال احداث با کاربری هتل،

 تجاری واقع در مشهد   و  اقامتی  
 فروش در حال تکميل و همزمان  

 فروش یا  اجاره داری   واحد پارکينگ  116تجاری و    ده واحدخرید   845,849 سعادت آباد   مجتمع رویال

- شهرک ویالیی نشتارا

 نشتارود 
351،563 

 متر  11869  متر و اعيان مفيد 21000متراژ زمين  

 ی دوبلکس و تریپلکس ویال  35مشتمل بر  
 فروش بازسازی و  

 فروش ریزی جهت  برنامه  واقع در اشرفی اصفهانی، کوچه بيدکی  7/120به متراژ   47،875 تهران   -آپارتمان مسکونی  

 8,346,621 جمع کل 
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 شرکت  یهات یفعال یپورتفو

دهند، در شکل زیر تصویر  صبا تامين پارسيان را تشکيل می شرکتهای  گروهوکارهایی که  ها و کسبشرکت

  اند.شده

  

 

معدن و  ساختمان

 حفاری

تامین نیروی 

 انسانی 

گردشگری و 

 خدمات رفاهی

گذاریسرمایه  

ریال میلیارد  4240درآمد   

میلیارد ریال 608 0درآمد   

میلیارد ریال  46درآمد   

میلیارد ریال  424درآمد   
میلیارد ریال  3920درآمد   

میلیارد ریال  31درآمد   



  

 
   

 
 

 

22 

  

 ش ی ک  سیپارس  هیشرکت آت

 تاریخچه  و معرفی

  سهامی   شرکت   صورت  14000113201به شناسه ملی    12/07/1390  درتاریخ  کيش   پارسيس  آتيه   شرکت

فعاليت  شده و  ثبت  به  کيش  آزاد منطقه سازمان هایشرکت  ثبت اداره  در 9541  شماره طی و تاسيس خاص

  طبقه   بهکيش،   بازار  کيش،  جزیره   در  این شرکت  مرکز اصلی  آغاز نموده است.  1392رسمی خود را از سال  

  ، طبقه چهارم 62  پالک   عرب حسينی،   خيابان  ،اشرفی اصفهانی  بلوار   تهران،  در  آن  شعبه   و   122 واحد   چهارم،

 اند. واقع شده 

 اهم موضوعات فعالیت شرکت مطابق اساسنامه 

 متفاوت هایکاربری  با ساختمانی هایومجموعه  هاپروژه  اجرای و  نظارت طرح،  مشاوره، ✓

  آماده   آنها،  از  برداریبهره   یا   و  اجاره  واگذاری،   و  فروش   و  تمام  نيمه  ساختمانی  هایمجموعه   تکميل   و  خرید  ✓

 مختلف  هایطرح  اجرای جهت  مشارکت  و  زمين سازی

 حقوقی  و  حقيقی  اشخاص با مشارکت  و  گذاریسرمایه ✓

 تجاری  و  ساختمانی و  فنی خدمات انجام و  ارائه  زمينه  در  مجاز  فعاليت ✓

  توليدی،  هایشرکت سهام نویسی پذیره فروش  و خرید  طریق از بهادار اوراق و وسهام کاال  وفروش  خرید  ✓

 مشارکت  اوراق  انواع و  مشارکت اوراق  انتشار بهادار، اوراق  وفروش  خرید  غيره،  و  بازرگانی  خدماتی،

 ترکيبی  یا و  نوشتاری  شنيداری،  و  دیداری  محتوای   و  اطالعات دادن   قرار  تصدی ✓
 

 دارانسهام  ترکیب   و شرکت شدهثبت  سرمایه

سهم به ارزش اسمی هر    100,000سرمایه اوليه شرکت در بدو تاسيس مبلغ صد ميليون ریال )شامل تعداد  

داران به مبلغ  شده سهام  حال   مطالبات  محل   از  1394سال  ریال( بوده که طی یک مرحله در    1,000سهم  

 ریال( افزایش یافته است. 1,000سهم به ارزش اسمی هر سهم  800,000,000هشتصد ميليارد ریال )شامل  

 
 )ریال(   سرمایه پرداخت شده درصد سهام  تعداد سهام  نام سهامدار 

 799,999,980,000 100 799,999,980 شرکت صبا تامين پارسيان 

 10,000 - 10 پارسيان  معدنی  وصنایع معادن توسعه شرکت 

 10,000 - 10 پارس  پارسيان معين شرکت 

 800.000.000.000 100 800.000.000 مجموع 
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 و زمینهای نگهداری شده برای ساخت  شرکت در امالک یهای گذاره یسرما

های منعقده، بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و در راستای روابط  ها و الحاقيه طبق مبایعه نامه 

دار، تعدادی ملک به شرکت واگذار شد که در سال مورد  های مدت فی مابين با بانک پارسيان، در قبال چک 

ی از غرفه های بازار فجر نيزاجاره  گزارش شش قطعه زمين کيش با بانک پارسيان تسویه گردیده و تعدادی زیاد

 داده شده است .  

 وضعیت کنونی توضیحات )میلیون ریال( مبلغ   شرح

شش قطعه زمين  

 هتلی کيش -ویالیی 
4،338،469 

 متر مربع 104،814به متراژ 

 وکالتنامه زمين دریافت شده است. 
 درصد تراکم اخذ شده است.  120

بازارتجاری و اداری 

 کيش  پارسيس
881.856 

 پارسيس بازار های  غرفه واحدتجاری 43

 .  است شده برداری بهره   که کيش  در واقع
   است اجاره داده شده 

 3.076.204 مجتمع تجاری فجر 

خرید شش دانگ عرصه و اعيان به مساحت  

واحد تجاری در  332متر با  36/7945

 خيابان امام خمينی )ره( 

 اجاره به صنف ابزارو یراق آالت

 و دوربين های مدار بسته 

ساختمان هتل ارم 

 کيش
220.000 

در   قطعه زمين واقع یک  دانگ خرید شش

 جزیره کيش، خيابان هتل ارم 
 اقدامات الزم جهت انتقال  

  8.516.529 جمع کل

 

 بلند مدت شرکت  یهای گذاره یسرما

 باشد. می  جدول زیر   شرح بلندمدت به با هدف سودآوری  هاسایر شرکت سهام  های شرکت درگذاری سرمایه

 درصد سرمایه گذاری  مبلغ )ریال(  شرح

 %1 3,254,550 شرکت بيمه امين پارسيان)سهامی خاص( 

 - 10,000,000 شرکت معين پارسيان پارس )سهامی خاص( 

 %1 10,000 شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی پارسيان )سهامی خاص( 

 %99 10.800.000.000 )با مسئوليت محدود( شرکت فناوران هوشمند شایا 

 %0.3 1.404.000.000 شرکت پارسيس کانی )سهامی خاص(

 %4 400.000.000 ( خاص سهامی) کيش پارسيان صبا گردشگری توسعه

 12.617.264.550 جمع کل
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 ش ی ک سیبازار پارس  ی و خدمات یمجتمع تجار

 

 کیش معرفی مجتمع تجاری و خدماتی بازار پارسیس 

متر مربع و در مجاورت مراکز خرید اصلی جزیره کيش،    4,370بازار پارسيس کيش، در زمينی به مساحت  

های  مال و مرکز تجاری کيش واقع شده و از موقعيت تجاری ویژه و دسترسی   های پردیس، رویایعنی بازار

 است.مناسبی برخوردار است. اطالعات کلی این مجموعه در نمایه زیر تصویر شده 

% سهم    47طبق قرارداد مشارکت ساخت با شرکت نارگون کيش، پروژه احداث بازار پارسيس کيش، به نسبت  

که با خرید فوت کوردهای سهم شریک تجاری    سهم نارگون کيش، آغاز گردید   %53آتيه پارسيس کيش و  

نارگون عمده واحدهای خود  که شرکت    سهم نارگون تغيير پيدا کرد  %40سهم آتيه و    %60نسبتهای فوق به 

 به شرکت نيز اجاره داده شده است.و غرفه های متعلق ه اشخاص حقيقی واگذار نموده است را ب

 

 

بازار پارسیس کیش

مساحت زمین 
مترمربع4,370

زیر بنای کل 
مترمربع 20,282

متراژ مفید 
واحدها و مشاعات

مترمربع8,525

متراژ مفید سهم 
آتیه

مترمربع4،052

جمع کل مشاعات 

مترمربع1،957

غرفه تجاری و64

واحد اداری26

طبقه7در 
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 بازار پارسیس کیش   مشخصات فنی و امکانات

 پارکينگ(طبقه  2طبقه تفریحی و  1طبقه اداری،  2، نمایشگاهیطبقه  2)شامل طبقه  7 ✓

 مترمربع(   56با ميانگين   154تا  30 متراژ  )ازنمایشگاهی باب واحد  64 ✓

 مترمربع(  115ميانگين با   160تا  84از متراژ  )باب واحد اداری  26 ✓

 ( سازی و اسپاشاپ، بدنفود کورت، رستوران، گيم زون، کافی )شامل   مترمربع مشاعات 1,855 ✓

 BTUهزار   36  و  60 هایظرفيت  با  بلر  مرکزی  برودتی  تاسيسات ✓

 (آلمان  تيسن کروپبرند  رشته پله برقی ) 6دستگاه آسانسور و  3 ✓

 عدد انباری  90عدد پارکينگ و   124  ✓

 اسکلت بتون آرمه با تکنولوژی عرشه کابلی  ✓

 نمای تلفيقی کامپوزیت، سنگ و شيشه  ✓

✓ Wi-Fi  و اینترنت پرسرعت در سراسر مجتمع 

 ( BMSسيستم هوشمند مدیریت ساختمان ) ✓

 مشخصات طبقات بازار پارسیس کیش 

 غرفه نمایشگاهی 26طبقه همکف:  ✓

 غرفه نمایشگاهی 38طبقه اول:  ✓

 شاپ و کافه کتاب طبقه دوم: فودکورت، رستوران، کافی  ✓

 واحد( 26)جمعا  واحد اداری  13طبقه سوم و چهارم: هر کدام  ✓

 دستگاه پارکينگ  47سازی و اسپا به همراه شاپ، بدن: کافی -1زیرزمين   ✓

 دستگاه پارکينگ   77: آشپزخانه به همراه -2زیرزمين   ✓

 

  99/ 7068شماره  به    31/01/1399به اتمام و گواهی پایان کار آن در تاریخ    1399مراحل ساخت پروژه در سال  

 افتتاح گردید.  سال مذکور سط دی ماه ااخذ گردید. بازار پارسيس به طور رسمی در او

دایر نمودن    شرکت در بازار مربوط به  یها  ت يم فعالاهّ   ،از آن   یبردارو شروع بهره   سيافتتاح بازار پارس س از  پ 

شرکت توسعه  بوده است. بدین منظور با  مهم    نیو رفع موانع در تحقق ا  یادار   یاجاره غرفه ها و واحدها  بازار و

 قرارداد منعقد گردید.بازار  یفروش و اجاره واحدها یبه عنوان کارگزار  شي ک انيصبا پارس  یگردشگر
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 . دهد گزارش را نشان می این تاریخ تهيه  ی بازار پارسيس را تاجدول زیر آخرین وضعيت اجاره واحدها

 طبقه

کل واحدهای 

بازار پارسیس 

 کیش

 تعداد واحدهای 

در تملک آتیه   

 پارسیس کیش

تعداد واحدهای 

 اجاره داده شده 

تعداد واحد 

 خالی 
 کاربری  پارکینگ

 اداری   0 6 6 13 چهارم

 اداری   0 3 3 13 سوم 

  1 3 4 4 دوم
فودکورت، رستوران، 

 شاپ و کافه کتاب کافی

 نمایشگاهی   9 4 13 38 اول

 نمایشگاهی   1 11 12 26 همکف

 و ماساژ اسپا، سازیبدن 47 0 1 1 1 منفی یک 

 آشپزخانه رستوران  77 0 1 1 1 منفی دوم 

  124 11 29 40 96 جمع
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 ش ی ک سیپارس  یبانک یمجتمع ادار
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مجتمع احداث  مساحت    پارسيس  بانکی  اداری   پروژه  به  زمينی  در  از    3,300کيش،  یکی  در  مربع  متر 

ترین مناطق اداری جزیره کيش، در محل شعبه قدیم و مجتمع اقامتی بانک پارسيان در این جزیره  مرغوب

واقع شده که پروانه ساختمانی آن بر اساس   BO-183واقع در خيابان سنایی، نرسيده به ميدان ماشه، قطعه  

  اخذ شده است. 10/1399/ 21تراکم در مورخ  200%

 

متر مربع از آن به عنوان    6,600باشد که حدود  مترمربع می 11،122بر اساس پروانه، زیربنای کل این مجموعه  

  همکف و کاربری بانکی در طبقه    ن يرزمیزبرداری خواهد بود. کاربری پارکينگ در طبقه  زیربنای مفيد قابل بهره 

 فوقانی خواهد بود.طبقه   12و کاربری اداری در  طبقه  م ين و

قرارداد این پروژه که فيمابين بانک پارسيان به عنوان مالک و شرکت آتيه پارسيس کيش به عنوان سازنده  

سهم  آن  اساس  بر  که  بوده  مشارکت  نوع  از  است،  شده  برابر  منعقد  کيش  پارسيس  آتيه  و    % 55الشرکه 

ميليارد ریال پيش بينی   3.600خواهد بود. مبلغ برآوردی مخارج تکميل    % 45الشرکه بانک پارسيان برابر  سهم

 شده است .

  مبلغ برآوردی پرداخت عوارض، اخذ مجوزها و پروانه ساخت، اجرا و کليه مراحل تا تحویل پروژه در حدود  

ميليارد ریال آن هزینه شده    700حدود    1400ميليارد ریال پيش بينی شده است که تا انتهای سال    3.600

 است. 
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 بانکی پارسیس کیش پیشرفت پروژه اداری 

 

 

 

 مترمربع  66000 
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 1400با  1399مقایسه پیشرفت سرفصل های عملیاتی در سال 

 1400سال  1399سال  عنوان فعالیت

 %100 %100 تخریب و برچيدن ساختمان موجود بانک پارسيان

 %100 %90 تجهيز کارگاه 

 %100 %80 گودبرداری سطح خشک 

 %100 %41 خاکبرداری سطح مرطوب اجرای شمع های اصلی و 

 %100 %0 عمليات آب بندی گود 

 %100 %0 اجرای فونداسيون 

 %93 %0 اجرای سازه طبقه زیرزمين 

 %35 %0 اجرای سازه طبقه همکف
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 نمای سازه پروژه اداری بانکی کیش 

 
 

 



  

 
   

 
 

 

32 

 

 فجر  مجتمع تجاری

ژ  در مساحتی به مترادر تهران، خيابان امام خمينی، مابين خيابان های شيخ هادی و وليعصر و پاساژ فجر 

  ی آن طبقهسه  واقع شده است. کاربریطبقه  6شامل  مربع هزار متر 40زیربنای  هزار متر مربع و  8 حدود

با توجه   غرفه های تجاری می باشد. فوقانی آن یک طبقه همکف و دو طبقه  ،در زیر زمين پارکينک و انباری

 می باشد. و دوربين مدار بسته   یراق آالتکثر واحدهای تجاری آن فروش ابزار، به موقعيت این پاساژ کاربری ا
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مستقيم تحت مدیریت شرکت آتيه  پس از طی چند مرحله نقل و انتقال بطور  پاساژ    1399/ 30/06از تاریخ  

که آن را متمایز از سایر موارد مشابه نموده است    مجتمع از مزیت های اصلی این   است.  پارسيس قرار گرفته

می توان به موقعيت جغرافيایی و دسترسی مناسب، پارکينگ های متعدد، بارانداز جهت بارگيری و تخليه  

 مناسب و انباری های بزرگ نام برد. 

 دستگاه پارکينگ  200برخورداری از حدود   •

 بسيار عالی و فضای وسيع مشاعات و وید مرکزی نورگير  •

 دستگاه آسانسور تمام طبقه    16دارای   •

 باب انباری بزرگ، با نور و تهویه مناسب  60دارای   •

 برخورداری از سيستم آب سرد و گرم و فاضالب داخلی  •

 برخورداری از بارانداز و مکانهای تخليه و بارگيری   •

 کزی زیرساخت تاسيسات سرمایشی و گرمایشی مر  •

 دارای دو عدد ژنراتور توليد برق اضطراری  •

 وجود چهار سرویس بهداشتی در کل مجتمع   •

 سرویس بهداشتی و آبدارخانه داخل واحدها •

شرکت در پاساژ    ی ها  ت ي. اهم فعالد یاقدام گرد  و راه اندازی آن   روها يپاساژ نسبت به استقرار ن  لیپس از تحو 

آخرین اطالعات  به تاریخ این گزارش،  .  بوده است  مجتمع و رفع مشکالت    یتجار  ی مربوط به اجاره واحدها

 شده به شرح جدول ذیل می باشد:  اجاره داده تعداد واحدهای 

رج نمای طبقات مجتمع تجاری ف  

 

تحویل مالی

دفتر 

پاساژ)عدم 

تکمیل مدارک(

جمع در دست 

اقدام

629534310144953منفی سه1

512494300043649منفی دو2

362343120233134منفی یک تجاری3

1431190009211منفی یک انباری4

8942474511247047همکف5

7165101606میان پله6

923898300083689اول7

928847513479584دوم8

44370373334641034429373 جمع کل 

تخلیه
جمع آتیه 

پارسیس
شخصیآمار کلی پاساژشرح

آتیه 

پارسیس

اجاره 

رفته)قرارداد 

قطعی(

در دست اقدام

جمع اجاره قطعی و 

در دست اقدام
ردیف
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 نمای داخلی مجتمع تجاری فجر
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 تجاری فجر اقدامات انجام شده در مجتمع 

 ی تجار  یواحدها   یمیقد  یفلز   یدرها  یبه جا   یا  شه يش  یعمده درها   ضیو تعو  یطراح •

 و رفع مشکالت کنتورها   یبه مجتمع تجار  یگاز شهر   اتصال •

 ی تجار  یاز واحدها   یکف تعداد   یکار  قیپشت بام و عا  زوگامیا •

 سرد و گرم مجتمع   یو اصالح تمام شبکه لوله کش  ساتيتاس  یانداز   راه •

 واحدها   هيکل  یو خراب  یکسر  ستيل  هيو ته  قيدق  ینيبازب •

 و مشاعات   هانگ يمغازه داران از محوطه پارک  یو کاالها  لیوسا  هيتخل •

 مصرف   رقابليزائد و غ  یمصالح ساختمان  هيتخل •

 ینيامام خم  اباني خ  یپشت بام سمت ورود  ريطلق نورگ  نصب •

 مجتمع   و حراست  یخدمات  یروها ين  نيو تأم  استقرار •

  LEDینور   یهابا پنل  یمیقد  یمهتاب  یهاالمپ  ضیتعو •

 (نيدورب  110مشاعات مجتمع )شامل    هيکل  یمداربسته برا  نيدورب  ستميو نصب س  زيتجه •

  )fajrmall.ir(ر  فج  یمجتمع تجار  تیو سا  نستاگرامیا  یانداز   راه •

 

 

 

 

http://www.fajrmall.ir/
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 روشنایی مشاعات نما و  

 
  



  

 
   

 
 

 

37 

 
 
 
 

 مجتمع تجاری فجر  تاسیسات  ایزوالسیون و رفع مشکالت 
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 کیش  پارسیس قطعه هتلی مسکونیشش پروژه 

  104,814مساحت  کيش، در شش قطعه زمين ساحلی به    پروژه احداث مجموعه مسکونی و هتلی پارسيس

مرجان، در همسایگی شهر آفتاب و در مجاورت اسکله پاویون جزیره کيش، به     متر مربع در محدوده ساحل

 باشد. ، در دست مطالعه می NVC712a - NVC712b - NVC712c HT11 – HT17 – HT15هایشماره

درصد بوده است که  50اوليه این پروژه  سنجی اوليه قرار دارد، سطح اشغال مصوب  این پروژه در مرحله امکان 

  % 120تراکم    درصد تغيير یافته است. و درحال حاضر100با پيگيری های صورت گرفته این سطح اشغال به  

قطعه کاربری مسکونی از سازمان منطقه آزاد کيش دریافت گردیده    3قطعه کاربری هتلی و    3جهت ساخت  

 است. 
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 پارس  انی پارس  نی شرکت مع

 تاریخچه  و  معرفی 

  08/1395/ 16  خیدر تار  14006302940  یو شناسه مل  500980پارس به شماره ثبت    انيپارس   نيشرکت مع

تهران به آدرس شهرک قدس    یتجار  ريها و موسسات غـخاص در اداره ثبت شـرکت یبصورت شرکت سـهام

  ی است. ط  ده يبه ثبت رس   28پالک    -   ی رانیکوچه ا  - فخار مقدم     د يشه  ابانيخ  - دادمان    د ي)غرب( بلوار شه

مرکز    17/01/1396  مورخ   20992شماره   به   یو روزنامه رسـم  16/01/1396مورخ    ره یمد   هيات صورتجلسه  

خ  یاصل ـ  تهران  به  شه  ابان يشرکت  اولري قص  د ياحمد  اول ،  7پالک،  )بخارست(کوچه  کد   طبقه 

 است.  افتهی  ر ييتغ 1513637311یپست

 

 فعالیت شرکت های اهم زمینه 

 معين پارسيان پارس، در چارچوب اساسنامه آن، به شرح زیر است: های فعاليت شرکتاهم زمينه 

 موسسات  و هاشرکت  سایر و   آن تابعه  هایشرکت  و  پارسيان بانک نياز مورد انسانی  نيروی تامين ✓

 موسسات و  هاشرکت سایر و  آن تابعه هایشرکت  و  پارسيان بانک رفاهی مراکز  اداره و  برداری بهره ✓

 اقامتی  و  تفریحی  واحدهای  و  خدماتی هایمجتمع   از برداری بهره  و  اداره و  ایجاد ✓

 داری و...( )اعّم از خدماتی، اداری، اجتماعی، امور هتل  عام معنای  به  خدماتی امور  کليه  انجام  و پذیرایی ✓

 شهری  درون نقل  و  حمل خدمات انجام ✓

 هابانک  و هاسازمان نياز  مورد خدمات انجام ✓

 سبز فضاهای و  محوطه نگهداری و  بهداشتی و  نظافتی  امور  و   دهیسرویس  خدمات انجام ✓

 شرکت  موضوع  به  مربوط وامکانات تجهيزات صادرات و  واردات   و  فروش   و خرید  ✓

  سهام   فروش   و  خرید   یا  جدید   هایشرکت   تاسيس  طریق  از   موضوع  با  مرتبط   هایشرکت   در   گذاریسرمایه ✓

 موجود  هایشرکت

  و   داخلی   گذاریسرمایه   و   مشارکتی   قراردادهای   انعقاد  یا   و  شرکت   طریق   از  ورزشی   هایمجتمع   احداث ✓

 خارجی

 مجاز   مصرفی  اقالم  و  خدماتی   و  صنعتی  و  بازرگانی  مجاز  کاالهای  کليه  واردات  و  صادرات  و  فروش   و  خرید  ✓

  



  

 
   

 
 

 

40 

 

 پارسیان پارساهم اقدامات صورت گرفته توسط شرکت معین 

 ها؛ های تابعه بانک پارسيان و سایر سازمان عقد قرارداد تامين نيروی انسانی و خدمات پشتيبانی با شرکت .1

 ای؛ اقدامات الزم برای ارائه بيمه تکميلی، وام، کارت خرید و ... برای نيروهای پروژه  .2

 قرارداد ارائه خدمات الکترونيکی و غير حضوری به کليه کارکنان طرف  .3

 های تابعه. اقدامات الزم جهت انجام خدمات رفاهی و گردشگری کارکنان بانک و شرکت  .4

 مدیریت و نگهداری از متمع اداری نور تهران  .5

 هداری از هتلهای مشهد )هتل هامون و خوش بين( گ مدیریت و ن .6

 مدیریت و نگهداری از سایر اموال بانک پارسيان  .7

 

 
 

های شرکت معین پارسیان پارس استراتژی  

تامین نیروی انسانی کلیه شرکت های تابعه بانک پارسیان

تامین نیروی انسانی سایر شرکت ها و موسسات دولتی یا خصوصی

اقدامات جهت تحقق بخشیدن به موضوعات اساسنامه
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 ی کان سیشرکت پارس

 تاریخچه  و معرفی

  عمليات زمينه  در  پيشرو و  پارسيان تامين  صبا شرکت زیرمجموعه  های  شرکت از  یکی  کانی پارسيس شرکت

در قالب شرکت )با مسئوليت محدود( آغاز و    03/10/1392 تاریخ از  شرکت این فعاليت. می باشد  معدنکاری

به شرکت )سهامی خاص( تغيير ماهيت داد.   1400در سال   

  سراسر در   های معدنیمحدوده  از  برداری بهره  و  استخراج اکتشاف، شناسایی، مطالعه، مأموریت  با شرکت این

  اطمينان حس  ایجاد و  امع ج مدیریت  موفق، تجربيات از  حداکثری  استفاده  محوریت  فعاليت داشته و با کشور

. گيرد قرار کشور   حفاری اکتشافی عميق های  شرکت بهترین  زمره در است توانسته   کارفرمایان  در  

 آالتماشين  از  استفاده کنار  در  متخصص نيروهای و  فنی تجربيات، دانش به اتکا با  کانی پارسيس شرکت

. پيش ببرد مطلوب به کيفيت   با خود های پروژه است توانسته  فرد به  منحصر   و  پيشرفته  

 

 های فعالیت شرکت اهم زمینه 

دهد: شرکت پارسيس کانی، در چارچوب اساسنامه خود، گستره متنوعی از خدمات را به شرح زیر ارائه می   

 برداری از معادن شناسایی، اکتشاف، استخراج و بهره  •

 گيری خدمات مشاوره مهندسی و انجام خدمات حفاری اکتشافی به روش مغزه  •

 های صنعتی اندازی و نصب تجهيزات کارخانه ساخت، راه •

 آرایی و بازیافت فرآوری مواد معدنی، کانه   •

 EIAانجام مطالعات زیست محيطی و تهيه گزارش ارزیابی اثرات  •
 

 1400های انجام شده در سال مالی اهّم فعالیت 

 1400)با مسئوليت محدود(، تبدیل به سهامی خاص در  1392ثبت در سال  •

   )ميدکو( صنعتی معدنی خاورميانه توسعه معادن و نامه از هلدینگ تقدیردریافت  •

 کشور   معادن بزرگ  در  متر 20،877 اکتشافی معادل  حفاری  عمليات انجام •

 ایجاد زیرساخت اطالعات یکپارچه برای عمليات حفاری و استخراج معدنی  •

 کوهپایه دن سنگ آهن تن در مع 1242واد معدنی معادل  استخراج م •

 وکائولن   مس، بنتونيت  و  منگنز آهن، سنگ  فلزی معادن  اکتشاف •

 استراتژی و ساختار سازمانی  مشخص و زیرساخت اطالعات مدون  •
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 برداری  معادن تحت مالکیت و بهره

 ذخیره نام معدن 
مالکیت  

 معدن
 ارزش حدودی برنامه بعدی

پایه )سمنان( معدن سنگ آهن کوه   
یک ميليون  

 تن

پارسيس  

 کانی

استخراج و اکتشاف  

 تکميلی
ریال ميليارد    453  

زاغ  معدن خاک صنعتی چشمه

 )شاهرود( 
هزار تن  150  

پارسيس  

 کانی
    26  ميليارد  ریال اکتشاف تکميلی

کشان )شاهرود( معدن منگنز اسب  هزار تن  24   
پارسيس  

 کانی

 اکتشاف تکميلی

 )احتمال توده طال و مس( 
ریال ميليارد    134  

 نامشخص  معدن مس پارسيس 
پارسيس  

 کانی
اکتشاف  در حال    

نياز به تجدید  

 ارزیابی 

هزار تن  003 معدن نمک گرمسار   
پارسيس  

 کانی
 گواهی کشف صادر شده 

  دیبه تجد  ازين

ی ابیارز  

کوهپایه   سنگ آهن معدنخط استخراج نمایی از    
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 بازارهای هدف، استراتژی و ساختار سازمانی 

 بازارهای هدف شرکت پارسیس کانی 

 

 ساختار سازمانی پارسیس کانی 

 

 

حفاری اکتشافی

(کیلومتر200بیش از )مشتریان خیلی  بزرگ 

(کیلومتر200تا 50از )مشتریان بزرگ  

(کیلومتر50تا 10از )مشتریان متوسط 

خدمات پشتیبانی حفاری

خدمات فنی و مهندسی و برنامه ریزی چاه 

مشاوره و بازرگانی مواد افزودنی حفاری

مدیریت پیمان و انجام پروژه های حفاری

ثبت و استخراج معادن

ثبت محدوده های معدنی

بهره برداری توسط پیمانکار

سرمایه گذاری و بهره برداری
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 حفاری اکتشافی   خدمات

زیاد    هایعمق تا حفاری توان با ایران در موجود حفاری هایدستگاه تریناز پيشرفته  گيریبهره با شرکت این

نماید.    گيری کسبمغزه   روش   به  اکتشافی  زمينه حفاری  در  زیادی  هایموفقيت   اخير  هایسال  در  است  توانسته

ایران و هلدینگ  از    ( ميدکو)  خاورميانه   معدنی   صنایع   در حال حاضر دو هلدینگ، شرکت صنایع ملی مس 

 مشتریان پارسيس کانی هستند.
 

 هاتوانمندی 

 دانش فنی مدیران زبده و نيروهای متخصص با تجربه در حفاری  •

 ترکيه   DBCدستگاههای حفاری پيشرفته و به روز از شرکت  •

 برداری از معادن تبحّر ویژه در شناسائی، اکتشاف، استخراج و بهره  •

 توانایی خدمات عميق حفاری اکتشافی به روش مغزه گيری •

 اندازی واحدهای استخراج و فرآوری معدنی احداث و راه  •

 

 آالت ماشین  و تجهیزات 

       2015 مدل   S15 يک هيدرول حفاری  دستگاه 1 •

       2020 مدل   S15 هيدروليک  حفاری  دستگاه 4 •

      2021 مدل  S21 هيدروليک  حفاری  دستگاه 1 •
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 دستگاههای حفاری شرکت پارسیس کانیداشبورد مدیریت عملکرد  

 

 

 داشبورد مدیریت عملکرد فعالیت استخراج معدن سنگ آهن کوهپایه 
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 اکتشافی  حفاری  خدمات

زیاد    هایعمق تا حفاری توان با ایران در موجود حفاری هایدستگاه تریناز پيشرفته  گيریبهره با شرکت این

نماید.    گيری کسبمغزه   روش   به  اکتشافی  زمينه حفاری  در  زیادی  هایموفقيت   اخير  هایسال  در  است  توانسته

ایران و   از    ( ميدکو)  خاورميانه   معدنی   صنایع   هلدینگ در حال حاضر دو هلدینگ، شرکت صنایع ملی مس 

 مشتریان پارسيس کانی هستند.
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 فنی و مهندسی   خدمات

 معدنی   های محدوده  اکتشافی و  شناسی زمين  مطالعات •

 صنعتی  و  معدنی  ژئوفيزیکی و ژئوتکنيکی حفاری اکتشافی  انجام •

 مقياس  کوچک و  مقياس  بزرگ  شناسی زمين نقشه های تهيه •

 اکتشافی  گمانه های حفر  و  حفاری  بهينه شبکه طراحی •

 معدنی  اندیس های ذخيره  تخمين و  مدل سازی •

 معدن  عمر طول در سـاليانه عيار ميانگين  تغييـرات  بينی پيش •

 زیرزمينی  و  روباز  معـادن طراحـی  و  استخراج زمينه  در  مشاوره •

 معادن   باطله سد  و  آرایی کانه  هایکارخانه  یابیمکان •
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 گزارش عملکرد بخش حفاری

  نوسازی   و  گسترش   شرکت  مابين  فی  متر،   10،000  متراژ  با  گيریمغزه  حفاری  پروژه   1400  سال  ابتدای  در

تاریخ    منعقد   کانی  پارسيس  شرکت  و(  ممرادکو)  خاورميانه  معادن از  کارگاه  این  در  حفاری  متراژ  گردید. 

به پایان    1400متر است که این قرارداد در دی ماه سال    11،397برابر با    30/10/1400لغایت    01/11/1399

 رسيد.

  به   ایران   مس  صنایع   ملی  شرکت   با   کانی   پارسيس  شرکت  مابين   فی   اکتشافی   حفاری  قرارداد   1399  سال   در

  پيشنهادی   عمق  با   سرچشمه  مس   معدن   در   پروژه   این  حفاری   عمليات.  گردید   منعقد   متر  100،000  ميزان

در سایت سریدون سرچشمه    1400/ 30/10لغایت    11/1399/ 01متراژ حفاری از مورخ    . گردید   آغاز  متر   1200

 .متر بوده است  9،480به ميزان  
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مقایسه حفاری اکتشافی ملی مس و چاه موسی 

ملی مس چاه موسی
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 گزارش عملکرد استخراج معادن 

 معدن کوهپایه  

طبق قرارداد فی مابين با شرکت تأمين    65.5فروش کنسانتره آهن معدن سنگ آهن کوهپایه با حداقل عيار  

 ميانگين قيمت فروش سه ماهه محصوالت فوالدی  % 17.5کانی کاسپين انجام گردید. نرخ فروش براساس  

 .شرکت فوالد خوزستان می باشد  )بلوم بيت و اسلب در سامانه کدالگ(
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 معدن مس صبا تأمین 

در معدن  تا تاریخ تنظيم گزارش  هزار تن کلوخه ماده معدنی    15بهره برداری از معدن توسط پيمانکار صورت پذیرفت و حدود  

 دپو گردید. 

  

 

 گرمسار  نمکمحدوده اکتشافی 

کشف به  پس از انتقال پروانه اکتشاف، عمليات اکتشاف در معدن صورت پذیرفت و گزارش پایان اکتشاف جهت اخذ گواهی  

سازمان صمت ارائه شد. معادن منگنز اسبکشان، خاک صنعتی خارتوران و خاک صنعتی چشمه زاغ در مدت یکسال جاری 

 اند. تعطيل بوده و فعاليت استخراجی نداشته

 محدوده مس پارسیس  

فی آن آغاز گردیده  از شرکت صبا تامين پارسيان به شرکت پارسيس کانی منتقل و عمليات اکتشا 1400این محدوده در سال 

 و درحال اکتشاف می باشد. 
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1400معدن مس صبا تأمین در سال مالی 
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 خاص(  سهامی)  پارسیان  تامین صبا شرکت

 سهام  صاحبان سالیانه  عادی عمومی مجمع به  مدیره هیات  فعالیت گزارش

1400تیرماه  1399 اسفند 30 به منتهی  مالی سال برای  
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 ش یک  انی صبا پارس یشرکت توسعه گردشگر 

 تاریخچه  و معرفی

تاسيس و با    15/02/1399داری و گردشگری در تاریخ  پارسيان کيش با هدف ارائه خدمات هتل  صبا  گردشگری  شرکت توسعه

 سرمایه اوليه ده ميليارد ریالی فعاليت خود را آغاز نموده است.

 توسعه گردشگری صبا پارسیان کیش اهم فعالیتهای شرکت  

 ؛ راه اندازی و تجهيز دفتر شرکت در جزیره کيش •

قرارداد اجاره با شرکتهای معتبر از جمله فرش تبدیل بازار بهکيش به بورس مبلمان و دکوراسيون داخلی و عقد  •

 ؛سایر برندهای معتبر مبلمان داخلی و خارجیدیبا، مبلمان دکور آویژه، و 

 ؛ بهکيش بازاردر غرفه   باب 40ذاری اجاره تعداد بازاریابی و واگ  •

 ؛ایجاد ارزش افزوده در بازار بهکيش بواسطه راه اندازی کامل و احياء بازار بهکيش •

 ؛پارسيس به عنوان موجر اولغرفه برای شرکت  43اخذ مجوز اجاره داری  •

 ؛ جایگزین شدن متقاضيان جدیدبازاریابی در پایان سال اول جهت تمدید قرارداد مستأجرین فعلی و یا  •

 ؛ به عنوان موجر دوم غرفه برای شرکت توسعه گردشگری 43اخذ مجوز اجاره داری  •

ارائه خدمات کارگزاری اجاره و فروش غرف اداری و نمایشگاهی بازار پارسيس متعلق به شرکت آتيه پارسيس   •

 ؛ کيش

 ؛باشگاه ورزشی فلکس سنترراه اندازی بازار پارسيس و شروع فعاليت فود هال بازار و  •

 ؛ ایجاد ارزش افزوده در بازار پارسيس بواسطه راه اندازی بازار و راه اندازی اولين بازار موبایل کيش  •

 ؛ خرید دو واحد اداری با هدف سرمایه گذاری در بازار مسکن •

و عقد    اخذ مجوز مدیر فنی و کارشناس ارزیاب تأسيسات گردشگری از وزارت گردشگری جهت شروع مذاکره •

 ؛ قرارداد بمنظور استاندارد سازی هتلهای جزیره کيش

 ؛ ستاره 5،4،3انجام مذاکرات و طراحی پالن مدیریت پيمان هتلهای  •

تدوین و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات رفاهی به کارکنان بانک پارسيان جهت استفاده از خدمات تور  طراحی، •

 مسافرتی شهرهای مشهد و شيراز و استان مازندران.مسافرتی جزیره کيش و در مراحل بعد تور 
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 خاص(  سهامی)  پارسیان  تامین صبا شرکت

 سهام  صاحبان سالیانه  عادی عمومی مجمع به  مدیره هیات  فعالیت گزارش

1400تیرماه  1399 اسفند 30 به منتهی  مالی سال برای  
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 فصل سوم 
 اتبعه  شرکتهای  و گروه اهیربانمه و اقدامات اّهم
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 1400ها در سال اهّم اقدامات انجام شده گروه و شرکت

 

 

حضور هوشمندانه در بازار سهام و سرمایه گذاری در شرکت های بورسی-

میلیون ریال3،397،350تا مبلغ % 200افزایش سرمایه شرکت به میزان -

تدوین استراتژی، ساختار سازمانی و زیرساخت اطالعات شرکتهای تابعه-

کنترل فرآیندی از طریق آیین نامه ها، دستور العمل ها و کمیته های مدیریتی-

انجام تسویه حساب و انتقال سند واحدهای فروخته شده برج های پارسیس کیش-

راه اندازی پاساژ فجر و مجتمع پارسیس کیش و اجاره دادن عمده واحدهای آنها-

برج بین المللی اداری بانکی پارسیسدرصدی عملیات اجرایی احداث 22پیشرفت -

متر9،801پیشرفت عملیات حفاری اکتشافی شرکت صنایع ملی مس ایران به میزان -

متر20،000به میزان ( ممرادکو)پیشرفت عملیات حفاری اکتشافی مجتمع معادن چاه موسی -

تن1،242بهره برداری از معدن سنگ آهن کوهپایه و احداث کارخانه تولید به میزان -

تامین نیروی انسانی مورد نیاز گروه پارسیان و همچنین برای سایر سازمان ها-

تامین خدمات پشتیبانی مورد نیاز ستاد و شعب بانک پارسیان-

راه اندازی سامانه ارتباط با کارکنان، جهت تسریع در پرداخت حقوق نیروها-

تجزیه و تحلیل بازار هدف  مراکز تجاری، اداری و نمایشگاهی جهت اجاره بازارهای پارسیس کیش و بهکیش-

طراحی، تدوین و برنامه ریزی جهت ارائه خدمات تفریحی و رفاهی به کارکنان گروه بانک پارسیان و شرکت ها-

جهت انجام امورات هتلداریاخذ مجوز مدیر فنی و کارشناس ارزیاب تأسیسات گردشگری از وزارت گردشگری-
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 1400سال  درها گروه و شرکت یهاها و طرحبرنامهپیشرفت 

به سهامداران محترم   1400که در مجمع سال  پارسيان تامين  صبا شرکتهای گروه  هایها و طرح برنامه اهم 

   عنوان گردید، در حد نمودارهای زیر تحقق یافت. 

میلیارد ریال3،397تا مبلغ % 200افزایش سرمایه شرکت به میزان 

ارزشگذاری سهام شرکت صبا تامین پارسیان در مقاطع مختلف

تقویت حاکمیت شرکتی و تخصصی شدن هیات مدیره شرکتهای تابعه

تداوم فعالیت در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در شرکت های پربازده

تابعه صبا تامین پارسیانمدیریتی شرکتهای واطالعاتی قویت زیرساخت ت

آیین نامه ها و دستورالعمل ها، فرآیندها و گردش کار فعالیت هاکمیل ت

نک پارسیانپیشبرد پروژه  ساخت برج بین المللی اداری بانکی پارسیس با مشارکت با

توسعه فعالیت در حوزه حفاری و اکتشاف، ثبت محدوده و بهره برداری از معادن

توسعه خدمات تامین منابع انسانی برای شرکت ها و سازمان های متقاضی 

انجام اقدامات الزم جهت افزایش ارزش افزوده در حوزه امالک و مستغالت
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 گروه صبا تامین پارسیان  1401های سال برنامه

 ریزی مدیریت برنامه 

 ایجاد هماهنگی و همسویی بين هلدینگ و شرکتها  •

 ریزی یکپارچه منابع هلدینگ و کنترل راهبردی برنامه  •

 کنترل برنامه و بودجه فصلی شرکتهای تابعه طبق اهداف کالن  •

 فعاليتهای راهبردی سازمانبرای منتخب داشبورد مدیریت اطالعات به روز  •

 های کليدی مالی طرح های توجيهی و تعریف مشارکتارزیابی اقتصادی و   •

 مدیریت امالک و مستغالت 

 استيجاری گروه امالک و مستغالت  واگذاری تدریجی  •

 در جزیره کيش واقع پذیر ساخت در اراضی ساحلی گروه بررسی طرحهای امکان  •

 نشتاراای فرمانيه و هبرداری بهينه در پروژه رصد تخصصی بازار امالک، جهت بهره •

 مدیریت قراردادها و امور حقوقی

 ، پيمانکاری، اجاره و فروش مشاورهایجاد بانک قراردادهای  •

 ی گروه پيگيری امور حقوقی قراردادها و رصد تعهدات شرکتها •

 مدیریت سرمایه گذاری

 تحليل تکنيکال و بنيادی بازار سهام و مقایسه عملکرد سبدگردانها •

 سازی استراتژیک تصاد ایران و تصميم رصد مداوم محيط کالن و آینده اق •

 گذاریهای بازرگانی و کشف فرصتهای سرمایه ها، اتاقحضور در انجمن  •

 های انجام شده از منظر ریسک و بازده گذاری پایش مستمر سرمایه  •

 مدیریت مالی و اداری

 بينی و مدیریت جریان نقد هلدینگ و شرکتهای تابعه پيش •

 وری کارکنان و ارتقا، بهره  شرکتمدیریت منابع انسانی در  •

 ارزیابی عملکرد و نظام پاداش شرکتها و کارکنان مجموعه  نظام استقرار  •

 مدیریت توسعه ارتباط با مشتریان 
 به روز آوری وب سایت گروه و شرکتهای تابعه  •

 به سهامداران و شرکتهای گروه  توليد محتوا در راستای اطالع رسانی •

 های اجتماعی و فضای مجازی حضور فعّال در شبکه  جهت گروه صبا  تبليغاتتوسعه   •
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 ان ی پارس  نی صبا تام یشرکت تی حاکم

و سایر ذینفعان    کارکنان  سهامداران،هيأت مدیره،    روابط بين مدیریت،   مند نمودن قاعده با  حاکميت شرکتی  

  از   ایمجموعه حاکميت شرکتی  ابزارهای    دهد.می   اطمينان   بازده تناسب ریسک و    گذاران در مورد سرمایه   به

 شاخصهایبا پایش  به طور مستمر  سازمانی است که    فرهنگ   مبتنی بر  یها، فرآیندهاها، دستورالعمل نامه آیين

 . یابد تحقق می مالی  شاخصهایو در نهایت  راهبردی شاخصهایعملياتی، 

 

 

 

 

 

 

 کند:تامين پارسيان به عنوان بنگاه مادر، در قبال شرکتهای تابعه، نقشهای زیر را ایفا می صبا شرکت 

o افزاییو هم  همسویی 

در زنجيره ارزش یکدیگر و دستيابی   صبا تامين پارسيان قرارگيری شرکتهای تابعه

 هر یک به مزیت مقياس در انجام یک کار به صورت تخصصی 

o  توانمندی مالی 

تامين مالی و مدیریت جریان نقد پروژه های شرکتها و همچنين ایجاد مزیتهای  

 گذاریپورتفوی سرمایه مالياتی در تنوع 
o استراتژی هماهنگ 

اهبری استراتژیک واحدهای کسب و کار، تعریف اهداف بلندمدت و کوتاه مدت،  ر

 تدوین مسير توسعه، سياستهای ادغام و تمليک، عرضه اوليه شرکتها در بورس 
o  منابع و فرآیندهای مشترک 

ویژه در توان  ه  برند بنگاه مادر )ب استفاده کسب و کارها از منابع، قابليتها، فناوریها یا  

پشتيبانی   فرآیندهای  از  برخورداری  یا  بزرگ(  مشتریان  با  مذاکره  و  بازاریابی 

 . ، حسابداری، خرید و تدارکات و خدمات حقوقیITمشترک، مانند زیرساخت

از طر کاروکسب  ی پورتفو  ليتحلو    ه یتجز هلدینگ  می  ، یمادر   س یماتر  قیهای  کدام  نشان  که  از    کیدهد 

است که اگر    نیا  یایگو  سیماتر  نی. ارند يهای هلدینگ قرار گ گيری جهت  تیدر اولو  د یکار باو کسب  یواحدها

 

 کنترل مالی  کنترل راهبردی  کنترل عملیاتی  ( SBUکنترل کامل ) ( SBUکنترل کامل )

https://www.sabataminparsian.com/
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وهامهارت   نيب و  منابع  کل  هاییژگ ی،  عوامل  با  مادر  آ  ت يموفق  ی د يشرکت  از  وکسب  ن در  و   ک ی کار    طرف 

در هلدینگ    ی نیآفرارزش برقرار باشد،    ییتناسب باال  گر، یاز طرف د  فرصتهای سودآور پيش روی شرکتها

 .ابد یمی  شیافزا یابه طرز قابل مالحظه 

  هایتوانمندی   انيتناسب م  سیماتر  نیا.  است  ويپورتفول   ليتحلو    هیتر از تجزجامع   یمادر  ليتحلو    ه یتجز

با عوامل کل  و همچنين فرصتهای پيش روی توسعه شرکتها،    ( CSFکار )و هر کسب   ت يموفق  ی د يهلدینگ 

 دهد.راهبردهای حاکميتی را تببين نموده و پيشنهاد می 

  ی د يو کل  کنندهنييکار نقش تعو هر کسب  ت يهستند که در موفق  ی عوامل  ت،يموفق   ید ياز عوامل کل  منظور 

از    ، ی، خرید به موقع و مدیریت چابک پروژهمنابع مال   یحجم باال  در فعاليت ساخت و ساز،  مثال،   ی دارند. برا 

 باشد. ی رقابت تیمز ءمنشاتواند می محسوب شده و    ت يموفق ی د يکل جمله عوامل 

  س یچهارگانه ماتر  هایحوزهبه اختصار  در تناسب، توانمندی هلدینگ با فرصتهای پيش روی شرکتهای تابعه،  

 . شودمی  ناشریچ تعيي

  

 کم  های تابعهپیش روی شرکتفرصتهای رشد   زیاد

 تعادل و آرامش

 دام ارزشی

اد
زی

 
قی

وف
ی م

ید
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وام

 ع
 با

گ
ین

لد
 ه
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ند
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ق ت
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تط
ت

 
 

 کم

 تخصصی شدن، تکمیل زنجیره ارزش

 برون سپاری، عدم ورود به عملیات اجرایی
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 شرکت   ینظام راهبر

  زیر   شرح   به   گزارش   این  تهيه   تاریخ   تا   1400  سال   طی  شرکت   مدیره   هيات   اعضای  ترکيب   به  مربوط   اطالعات

 . است

 دوره عضویت نوع عضویت سمت  نام و نام خانوادگی 

 09/11/1400تاریخ  تا غير موظف رئيس هيات مدیره  غالم عباس ترابی 

 کنون تا 1400/ 09/11از  غير موظف هيات مدیره رئيس  عادل برجيسيان 

 کنون تا 1400/ 09/11از  غير موظف نائب رئيس هيات مدیره  محمد قوامی 

 کنون تا 1400/ 09/11از  غير موظف عضو هيات مدیره  رضا گلستانی 

 کنون تا 1400/ 09/11از  غير موظف عضو هيات مدیره  مجتبی حسن پور 

 تاکنون 09/11/1400 از  موظف  عضو هيات مدیره مدیر عامل و   یوسف بشرخواه 

 

 مدیره هیاتتعداد جلسات 

 جلسه تشکيل داده است.  25مدیره شرکت تعداد   هيات، 12/1400/ 29طی سال مالی منتهی به 

 

 مدیره  هیات و پاداش  حق حضورتعیین 

 باشد. بر اساس مصوبات مجامع عمومی می  تماماً ،مدیره  هياتپرداخت حق حضور در جلسات و پاداش 

 

 بازرس قانونی و حسابرس

برای سال مالی منتهی  بازرس قانونی و حسابرس    ،29/04/1400بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ  

 اند.انتخاب گردیده  زیر به شرح  29/12/1400به 

 
 نام بازرس/ حسابرس  شرح 

 موسسه حسابرسی ایران مشهود اصلی

 و همکاران  موسسه حسابرسی رهیافت البدل علی 
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 مجمع سال گذشته  فی سود و تکال  می تقس شنهادی پ

 مدیره برای تقسیم سود   هیاتپیشنهاد 

  ی جدید پروژها  اجرای  جهت  نقدینگی   توان  حفظ   منظور  به   وسال مالی مورد گزارش  عملکرد  توجه به نتایج    با

را به شرح    محترم   سهامداران  ينبسود  ریال    ميليون  2،038،410  مبلغ تقسيم    مدیره   هيات  تعهدات،  ایفای  و

 نماید: ر پيشنهاد می جدول زی

 

 تلفیقی شرکت اصلی  عنوان 

 2,123,165 2,314,142 سود خالص )میلیون ریال( 

 2,963،458 2,628,954 سود انباشته پایان سال )میلیون ریال( 

      

 نقدی  سود هر سهم )پیشنهادی( 
 مطالبات جهت مشارکت

 در افزایش سرمایه  

 ریال   484 ریال   116 ریال   600
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 تکالیف مجمع سال گذشته و اقدامات انجام شده

 تکلیف مجمع 
 

 شـــــــــــــــرح بنـد
بند 

 گزارش 

مقرر شــد موضــوعات بارعایت  

رکت از طریق   رفه وـصالح ـش ـص

ول نتيجه   يان تاحـص بانک پارـس

 پيگيری گردد.

تنظیم این گزارش   تاریختا  

نرسیده  نهایی  نتیجه  به 

 است.

ميليارد ریال( واریزی توسط شرکت توسعه و عمران اميد )شریک پروژه    164ميليارد ریال )سال قبل    91مبلغ    شرکت

اً  مشهد(را عيناً به بانک پارسيان پرداخت و در حسابهای فيمابين با آن بانک منظور نموده است. مضاف  2ساختمانی اميد  

شرایط بهره برداری از پارکينگ های مجتمع اداری تجاری رویال سعادت آباد، مشخص نگردیده است. همچنين بخشی از  

موجودی امالک تجاری مجتمع رویال سعادت آباد شرکت اصلی و سرمایه گذاری در امالک شرکت فرعی آتيه پارسيس  

ای منعقده به سایر اشخاص ، اجاره داده اند. هر چند انجام  کيش )بخشی از امالک بازار بزرگ فجر( را براساس قرارداده

تعدیالتی درخصوص انعکاس مناسب و کامل رویدادهای مالی فوق در صورتهای مالی ضروری است، ليکن در شرایط موجود  

ناشی    بدليل عدم تعيين تکليف نهائی و فقدان اطالعات کافی درخصوص کم و کيف موضوعات فوق، تعيين ميزان آثار مالی

 از تعدیالت مزبور برای این مؤسسه ميسر نگردیده است.                   

 

4 

ــوع      مجمع ـتاکـيد نمود موضـ

ارگيری روش ارزش ویژه و  بـک

ــداردهــای  ــتــان اســ رعــایــت 

 حسابداری  صورت پذیرد.

رعاایات اسااتااناداردهاای  

حساابداری در خصاوص به 

کاارگیری روش ارزش ویژه  

 .انجام گردید

بلندمدت در شرکتهای  استانداردهای حسابداری درخصوص بکارگيری روش ارزش ویژه جهت ارزشيابی سرمایه گذاریهای  

وابسته شامل شرکتهای بيمه پارسيان و بيمه امين پارسيان، صندوق پژوهش و فناوری توسعه سریع کارآفرینی ستارگان  

و نيز تلفيق شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی پارسيان ، هواپيمایی ایزان و خدمات هوشمند همراه لوتوس و افشاء  

ج عملکرد آنها با توجه به درصد سرمایه گذاریها رعایت نشده است. مضافاً صورتهای مالی  خالصه ای از وضعيت مالی و نتای

شرکت های فناوران هوشمند شایا و توسعه گردشگری صبا پارسيان کيش  به صورت حسابرسی نشده در صورتهای مالی  

جام تعدیالتی در صورتهای مالی  گروه تلفيق شده است. هرچند در رابطه با موارد فوق افشاء برخی اطالعات مالی و ان

ضروریست، ليکن در شرایط فعلی بدليل عدم دسترسی به اطالعات الزم و کافی، تعيين ميزان آثار مالی ناشی از موارد یاد  

 شده برای این موسسه ميسر نمی باشد 

5 

با رعایت صرفه و صالح شرکت،  

پيگيری تا حصول نتيجه انجام 

 گردد. 

موضااوع همچناان در حاال 

 پیگیری است.
 

و سال مالی مورد گزارش شرکت اصلی و شرکت آتيه پارسيس کيش )شرکت فرعی(    1398از بابت عملکرد سال مالی  

بدليل معافيت های قانونی و فعاليت های مشمول ماليات مقطوع، ذخيره ماليات شناسائی و در صورتهای مالی گزارش  

براساس سود ابرازی پس از کسر معافيت های قانونی محاسبه گردیده    نشده و ماليات بر درآمد سایر شرکتهای فرعی گروه

مورد رسيدگی و اعالم    1397است. مضافاً اظهارنامه های ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با شرکت اصلی تا پایان سال  

  1393شده جهت سالهای  نظر قرار گرفته که بدليل عدم پذیرش و اعتراض، ذخيره ای از بابت مابه التفاوت مبالغ مطالبه  

به مراتب فوق و رویه های سازمان  با توجه    (، در صورتهای مالی گزارش نشده است.20-4)یادداشت توضيحی    1394و   

امور مالياتی درخصوص رسيدگی به موارد مذکور ،انجام تعدیالتی در صورتهای مالی ضروریست که تعيين ميزان آثار مالی  

 رسيدگی و اعالم نظر نهائی سازمان مذکور خواهد بود. تعدیالت مورد لزوم منوط به  
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بند خصوص  اقدامات  8-1در 

جدول   تهيه  جهت  الزم 

زمانبندی برای هر یک از پروژه  

تاکيد    8-2هاو در خصوص بند

بر انجام کار و پيگيری در زمان 

 مقرر بعمل آید. 

گزارش،   مورد  سال  در 

نامه بالعزل فروش برای  وکالت

در   مذکور  این  امالک  بند 

 گزارش صادر شده است. 

ای افزایش کفایت پوشش بیمه 

 در حال پیگیری است. 

قطعه زمين کيش ، ساختمان بازار بزرگ فجرو هتل ارم کيش به شرکت آتيه   6انتقال رسمی اسناد مالکيت    -1-8

پارسيس کيش )شرکت فرعی( و امالک تجاری رویال ، فرمانيه وشهرک نشتارا )واقع در شهرستان نشتارود( به شرکت  

           ( انجام نشده است.             13و21اصلی )یادداشتهای توضيحی  

فيمابين شرکت معين پارسيان پارس    12/02/1400، بموجب صورتجلسه مورخ  28- 1-4بشرح یادداشت  توضيحی  -2-8

های مجتمع نور مورد تأیيد قرار گرفته، ليکن ثبت نهایی در دفاتر فيمابين،  و بانک پارسيان کليت صورت تطبيق حساب 

گردیده است. مدیریت شرکت معتقد است موارد فوق آثار مالی    31/06/1400موکول به بررسی جزئيات، حداکثر تا تاریخ  

                                                با اهميتی بر روی صورت های مالی مورد گزارش نخواهد داشت.                                                                        
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تکرار در بندهای باال  با توجه به  

 تکليفی نشد. 

مندرج در    21/10/1399اقدامات انجام شده هيات مدیره درخصوص رفع تکاليف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ   

 10 این گزارش به نتيجه قطعی منجر نگردیده است.   8-1و  6الی    4بندهای  

اصالحيه قانون تجارت که طی   129بعنوان کليه معامالت مشمول ماده    39-3توضيحی  معامالت مندرج در یادداشت   مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.

سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مدیره به اطالع این موسسه رسيده، مورد بررسی قرار گرفته است، معامالت  

ه و عدم شرکت مدیر ذینفع  مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مدیر

در رأی گيری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معامالت مذکور در روال معمول معامالت فی ما بين شرکتهای  

 گروه و وابسته انجام شده  است. 
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 م چهار صلف 
 تلفیقی و شرکت اصلی  اهی مالیصورت
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 ی ق ی تلف یمال یهاصورت

 صورت سود و زیان تلفیقی

 

 

 

 



 شرکت صبا تامین پارسیان )سهامی خاص(                                              

 گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام                     

 1399 1399اسفند   30برای سال مالی منتهی به                                              

 1399   
 

 

65 

 

 تلفیقی صورت وضعیت مالی 

 

  



 شرکت صبا تامین پارسیان )سهامی خاص(                                              

 گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام                     

 1399 1399اسفند   30برای سال مالی منتهی به                                              

 1399   
 

 

66 

 

 

 

 های تلفیقیحقوق مالکانه و بدهی 
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 های مالی شرکت اصلی صورت

 شرکت اصلی  زیان  و صورت سود
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 شرکت اصلی  صورت وضعیت مالی 

 ها و حقوق مالکانه دارایی
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 های شرکت اصلی حقوق مالکانه و بدهی 

 

 

 


