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 آریانگذاری پارسسرمایهشرکت معرفی 

سازی و راهبری فرآیند گروه مالی پاسارگاد با هدف بستر عام(، نخستین سنگ بنای ایجادآریان )سهامیگذاری پارسشرکت سرمایه

های مردمی و بخش خصوصی و بکارگیری آنها در کشور از طریق جذب سرمایههای مالی و اقتصادی تشکیل یکی از بزرگترین گروه

شکل گرفت و اکنون جایگاه  1384های متنوع و پر بازده اقتصادی با آرمان گام نهادن در مسیر اعتالی ایران اسالمی در تیرماه فعالیت

 .در ایران را به خود اختصاص داده استگذاری متعلق به بخش خصوصی های سرمایهیکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت

بندی پانصد شرکت برتر ایران که هر ساله توسط سازمان آریان به عنوان هلدینگ گروه مالی پاسارگاد در رتبهگذاری پارسشرکت سرمایه

ها به خود ول برترینهای رفیعی را در صدر جدهای مختلف تاکنون، رتبهشود حضور موفقی داشته و طی سالمدیریت صنعتی برگزار می

وری، دریافت تندیس سیمین از جایزه ملی مدیریت مالی و چندین جایزه و افتخار اختصاص داده است. اخذ تندیس از جشنواره ملی بهره

دیگر جملگی مرهون تالش نستوه و کم نظیر سرمایه انسانی و اندیشه خالق و نواندیش مدیران و راهبران فکری و اجرایی شرکت و 

 .باشداهی و بلند اندیشی ارزشمند سهامداران میهمر

 : فعالیت اصلی 

ریزی و تشکیل گروه مالی پاسارگاد، های فعالیت خود از بدو تشکیل تاکنون، با برنامهآریان طی دورهگذاری پارسرکت سرمایهش
به عنوان معتبرترین بانک خصوصی کشور در های ارزنده متعددی را شکل داده که تأسیس بانک پاسارگاد ها و مشارکتگذاریسرمایه

 .درخشدتارک آن می
ایجاد یک گروه مالی و مدیریتی قدرتمند و کارا در عرصه اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی با تمرکز بر حوزه صنعت خدمات مالی را 

پاسارگاد برشمرد. بر این اساس شرکت آریان بعنوان هلدینگ گروه مالی گذاری پارسترین راهبرد تشکیل شرکت سرمایهتوان کلیدیمی
ای را ایفا نموده و در پنج حوزه متنوع دهی هلدینگ اقتصادی مزبور نقش عمدهآریان در طراحی، تشکیل و سامانگذاری پارسسرمایه

گذاری و مشارکت ایهباشند، اقدام به سرمهای فنی و کارشناسی در کشور دارای مزیت نسبی میاقتصادی به شرح زیر که بر اساس ارزیابی
 نموده است؛

 خدمات مالی 

 صنایع معدنی 

 صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

 صنایع ICT 

 صنایع ساختمانی 
 

 انداز و مأموریت : چشم

مالی خاورمیانه و دارای جایگاه ، ترین هلدینگ اقتصادیو پربازده گذاری پارس آریان )سهامی عام( بزرگترین، معتبرترینشرکت سرمایه

 .مالی برتر جهان خواهد بود، های اقتصادیایسته در بین هلدینگش

افزایی زنجیره ارزش افزوده محصوالت و خدمات گروه مالی پاسارگاد باعث گذاری پارس آریان )سهامی عام( با مدیریت و همشرکت سرمایه

های اجتماعی ذینفعان استراتژیک خود باعث بالندگی مسئولیت های بانک پاسارگاد شده و با صیانت و ارتقاء منافعاعتالء و سرآمدسازی فعالیت

 .گروه خواهد شد
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 ترکیب سهامداران
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

دارنام سهام  درصد تعداد سهام 

 10.38 2.058.196.953 شرکت بازرگانی هم قدم

 9.62 1.907.520.712 شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

 4.90 971.166.463 شرکت سام گروه

 4.21 834.549.750 شرکت بیمه پاسارگاد

 3.08 612.300.000 شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا

 2.83 561.900.408 شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد

 2.47 489.793.374 شرکت مدیریت ثروت پی و پایه پایتخت

بازرگانی همقدمانشرکت   450.213.823 2.27 

 2.02 401.716.226 بانک تجارت

 2.02 400.830.646 شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی

تجارت غرب ایرانیانشرکت توسعه   367.522.035 1.85 

 1.79 355.298.189 شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی بانک پاسارگاد

ه زرین پاسارگادصندوق س.ا.ب. اندیش  341.147.656 1.72 

 1.70 337.000.000 شرکت رادیس

سامان تجارت تدبیر ایرانیانشرکت   335.181.247 1.69 

 1.58 313.412.889 شخص حقیقی

 1.55 308.598.046 شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان

 1.55 308.398.305 شرکت توسعه مدیری -PRXسبد

 1.36 270.869.766 شرکت ایمن مسکن پایدار

 1.27 252.988.829 شخص حقیقی

 1.26 251.541.596 شخص حقیقی

 1.23 245.059.160 شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

 1.14 227.098.956 شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا

 1.14 226.482.000 بانک ملی ایران

 1.03 205.042.736 شرکت میراث راستین پارس
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 ترکیب سهامداراننمودار

 

 : ی هیات مدیرهاعضا 

 

 

 

 

 

 

 اهداف کالن 

  رتبهشرکت برتر کشور  5قرار گرفتن در بین(بندی IMI 100) 

 ترین زنجیره ارزش افزوده محصوالت و خدماتمالی کشور با جامع، سرآمدترین هلدینگ اقتصادی 

 های سودآور اقتصادی کشورگذاری در سایر بخشتوسعه سبد سرمایه 

 تأسیس و راهبری بزرگترین شرکت تأمین سرمایه کشور 

 حضور مؤثر در بازارهای مالی بین المللی 

 

 :های کالناستراتژی

 شناسایی و ارتقاء مزیتهای پایدار در زنجیره ارزش بانک پاسارگاد 

  افزایی و مزیت پایدار در زنجیره ارزش گروه مالی پاسارگادایجادِ هم 

 تبدیل کردن تضاد ذینفعان استراتژیک به منافع استراتژیک 

 انداز های گروه مالی پاسارگاد جهت نیل به چشمهای شرکتسازی استراتژیراستا های مدیریتی جهت تدوین و همایجاد زیرساخت

 شرکت

 سمت نام خانوادگی نام و

 هیئت مدیره و مدیرعامل نائب رئیس علی امینی تفرشی

 رئیس هیئت مدیره دکتر مجید قاسمی

 هیئت مدیره عضو دکتر رضا راعی

 هیئت مدیره عضو هادی جمالیان

 عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی همقدمان
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 هاگذاریطراحی و تدوین روشهای نوین تأمین مالی برای توسعه سرمایه 

 المللیای و بینهای داخلی، منطقههای گروه مالی پاسارگاد در بورسپذیرش سهام شرکت 

 های سرمایه پذیرتبازارسازی و بازارگردانی سهام شرک 

 المللیگذاران خارجی و حضور مؤثر و کارآمد در بازارهای بالقوه بینریزی به منظور جذب سرمایهبرنامه 

 برداری از فرصتهای ناشی از لغو تحریمهاایجاد زیرساختهای دانشی و عملیاتی برای بهره 

 لیالملاز دانش روز بینا استفاده ای و سازمانی بتوانمندسازی و ارتقاء دانش حرفه 

 

 :سرمایه افزایش روند نمودار
 

 

   :ایتوسعه هایبرنامه 

 های گروه مالی پاسارگاد با توجه به برنامه مدون گروهگذاری در شرکتتداوم سرمایه 

 های جدیدگذاری در بازار اولیه و مشارکت در پروژههای سرمایهپایش مستمر فرصت 

 ها و ابزارهای متنوع بازار سرمایههای گروه با استفاده از روشتأمین مالی شرکتجامع  تدوین برنامه 

 های ایجاد شده در دوره پسابرجامالمللی با توجه به فرصتریزی جهت ورود به بازارهای بینبرنامه 

 گروه با توجه به تحوالت مثبت  هایگذاران خارجی جهت مشارکت و ورود به ساختار سهامداری شرکتریزی جهت جلب سرمایهبرنامه

 در حوزه روابط خارجی

 توسعه فرآیندهای مدیریت دانشی و سرمایه انسانی به منظور تبدیل شدن به یک شرکت دانشی برتر 

 المللی شرکترهای مختلف جهت پیشبرد اهداف بینمشارکت در اتاقهای مشترک ایران با کشو 

 تدوین و جاری سازی مدل تعالی سازمانی 
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 ول و نمودار پرتفوی بورسی شرکتجد

 رقام: میلیون ریالا                                                                                                                                                 

 پرتفوی بورسی

 تعداد صنعت نماد نام شرکت
درصد 
 مالکیت

 درصد از ارزش افزایش ) کاهش( ارزش روز تمام شدهبهای 

هلدینگ توسعه 
معادن و صنایع 
 معدنی خاورمیانه

 0.66 155،816،130 174،954،324 19،138،194 11.88 5،368،673،277 فلزات اساسی میدکو

 وپاسار بانک پاسارگاد
بانکها و موسسات 

 اعتباری
5،871،696،877 8.96 2،672،502 79،737،643 77،065،141 0.30 

بیمه اتکایی 
 ایرانیان

 اتکام
بیمه وصندوق 

بازنستگی به جز 
 تأمین اجتماعی

118،793،512 2.97 892،311 2،066،413 1،174،102 0.01 

 فرابورس فرابورس ایران
فعالیتهای کمکی 
به نهادهای مالی 

 واسط
41،999،990 1.50 1،500 1،319،471 1،317،971 0.00 

سایر سهم های 
 موجود درپرتفوی

 0.03 3،439،139 7،282،071 3،842،932   سایر سایر

 ۱.00 ۲۳۸,۸۱۲,۴۸۳ ۲۶۵,۳۵۹,۹۲۲ ۲۶,۵۴۷,۴۳۹ جمع

 باشد.میلیون ریال می 238،812،483میلیون ریال و مازاد ارزش پرتفوی بورسی  265،359،922ارزش روز پرتفوی بورسی بالغ بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0/66میدکو

0/30وپاسار

0/01اتکام
0/00فرابورس

0/03سایر

ترکیب پرتفوی بورسی

میدکو وپاسار اتکام فرابورس سایر
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 بورسی شرکت:   غیر جدول پرتفوی

 ارقام: میلیون ریال                                                                                                                                                 

 نام شرکت
سرمایه )میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی هر سهم 

 )ریال(

 انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره

 تعداد سهام
بهای تمام 

 شده
 تعداد سهام

بهای تمام 

 شده

درصد 

 مالکیت

بهای تمام 

 شده
گسترش انرژی 

 پاسارگاد
۲0,۸۱۴,000 ۱,000 ۳,۳۱۲,۳۸۲,0۱۳ ۵,۳۴0,0۷۲ 0 0 ۱۵.۹۱ ۵,۳۴0,0۷۲ 

 ۳,۳۹۸,0۳۶ ۷۵.00 ۱0۱,۸۷۷ 0 ۳,۲۹۶,۱۵۹ ۷۵ ۱0,000 ۱ رام

توسعه مدیریت 

 پارس حافظ
۱ ۱,000 ۹۹۵ ۳,۳۲۴,۴۳۳ 0 0 ۹۹.۵0 ۳,۳۲۴,۴۳۳ 

فناوری اطالعات و 

ارتباطات پاسارگاد 

 (آریان )حق تقدم

۲,۵00,000 ۱,000 ۲,۵۵0,000,000 ۲,۵۵0,000 0 0 ۱0۲.00 ۲,۵۵0,000 

مادر تخصصی 

نسیم سالمت 

 پاسارگاد

۸,000,000 ۱,000 ۲00,000,000 ۲00,000 ۱,۴00,000,000 ۱,۴00,000 ۲0.00 ۱,۶00,000 

 ۱,۳۷۳,۶۵۷ ۲۱.۹۳ 0 0 ۱,۳۷۳,۶۵۷ ۱,۳۶۹,۳۹۴,۲۴۱ ۱,000 ۶,۲۴۵,000 مبنای خاورمیانه

گسترش انرژی 

پاسارگاد )حق 

 (تقدم

۲0,۸۱۴,000 ۱,000 0 0 ۱,0۳۴,۴۲۳,۱۳۳ ۱,0۳۴,۴۳۵ ۴.۹۷ ۱,0۳۴,۴۳۵ 

فناوری اطالعات و 

ارتباطات پاسارگاد 

 آریان

۲,۵00,000 ۱,000 ۷۵0,000,000 ۷۴۴,۶00 0 0 ۳0.00 ۷۴۴,۶00 

رهیافتهای نوآور 

 برتر پاسارگاد
۲,000,000 ۱,000 ۱۵,000,000 ۱۵,000 ۲۸۵,000,000 ۲۸۵,000 ۱۵.00 ۳00,000 

مشاورسرمایه 

گذاری ارزش 

 پرداز آریان

۱۱0,000 ۱,000 ۸۱,۴00,000 ۲۸۸,۵۱۹ 0 0 ۷۴.00 ۲۸۸,۵۱۹ 

 ۲۵۵,۳00 ۲۵.۵0 ۱۲۷,۵00 ۱۲۷,۵00,000 ۱۲۷,۸00 ۱۲۷,۵00,000 ۱,000 ۱,000,000 لیزینگ پاسارگاد

خدمات مالی بانک 

 پاسارگاد
۵۲0,0۲0 ۱,000 ۲0,000 ۲0 ۱0۳,۹۸۴,000 ۱0۳,۹۸۴ ۲0.00 ۱0۴,00۴ 

پیشگامان امین 

سرمایه پاسارگاد 

 ()حق تقدم

۳۵0,000 ۱,000 ۹۷,۵00,000 ۹۷,۵00 0 0 ۲۷.۸۶ ۹۷,۵00 

توسعه انبوه سازی 

 پاسارگاد
۵۳۱,۱۴۶ ۱,000 ۵۵,000,000 ۵۵,000 0 0 ۱0.۳۵ ۵۵,000 

پیشگامان امین 

 سرمایه پاسارگاد
۳۵0,000 ۱,000 ۵۲,۵00,000 ۵۲,۵۳0 0 0 ۱۵.00 ۵۲,۵۳0 

مدیریت 

ساختمانی نظام 

 مهندسی آرین

۲00,000 ۱,000 ۴,۴0۴,۴00 ۴۹,0۴۴ 0 0 ۲.۲0 ۴۹,0۴۴ 

نیکوکاری میراث 

 ماندگار پاسارگاد
۱,۱۳۸,۶۵۵ ۱,000 ۳۹,۹۹۷ ۳۹,۹۹۷ 0 0 0.00 ۳۹,۹۹۷ 

داده پردازان تدبیر 

سرمایه )حق 

 (تقدم

۱00,000 ۱,000 ۳۸,000,000 ۳۸,000 0 0 ۳۸.00 ۳۸,000 

کارگزاری بانک 

 پاسارگاد
۱,۲۸0,000 ۱,000 ۱۹۲,000,000 ۳0,۵۷0 0 0 ۱۵.00 ۳0,۵۷0 

خدمات مالی بانک 

پاسارگاد )حق 

 (تقدم

۵۲,00۲ ۱,000 0 0 ۲۵,۹۹۶,000 ۲۵,۹۹۶ ۴۹.۹۹ ۲۵,۹۹۶ 
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 نام شرکت
سرمایه )میلیون 

 ریال(

ارزش اسمی هر سهم 

 )ریال(

 انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره

 تعداد سهام
بهای تمام 

 شده
 تعداد سهام

بهای تمام 

 شده

درصد 

 مالکیت

بهای تمام 

 شده
داده پردازان تدبیر 

 سرمایه
۱00,000 ۱,000 ۱۹,000,000 ۲0,۴۲۵ 0 0 ۱۹.00 ۲0,۴۲۵ 

مشاور سرمایه 

گذاری ارزش 

پرداز آریان )حق 

 (تقدم

۱۱0,000 ۱,000 ۱۶,۲۵0,000 ۱۶,۲۵0 0 0 ۱۴.۷۷ ۱۶,۲۵0 

لیزینگ ماشین 

آالت و تجهیزات 

 پاسارگاد

۱00,000 ۱,000 ۱۴,000,000 ۱۴,0۹0 0 0 ۱۴.00 ۱۴,0۹0 

گسترش صنعت 

 بینش پژوه
۱0 ۱,000 ۱,۲00 ۱0,۴۶0 0 0 ۱۲.00 ۱0,۴۶0 

سایر شرکتهای 

پذیرفته شده در 

 بورس

۱ ۱,000 ۱۱,۳00 ۵,۳۳0 0 0 ۱,۱۳0.00 ۵,۳۳0 

مدیریت 

ساختمانی آریان 

 پاسارگاد

۱۹0,000 ۱,000 ۱,۹00,000 ۱,۹00 0 0 ۱.00 ۱,۹00 

توسعه دریک 

ایرانیان )حق 

 (تقدم

۵,000 ۱,000 ۱,۷۲۵,000 ۱,۷۲۵ 0 0 ۳۴.۵0 ۱,۷۲۵ 

مدیریت 

ساختمانی آریان 

پاسارگاد )حق 

 (تقدم

۱۹0,000 ۱,000 ۱,۳00,000 ۱,۳00 0 0 0.۶۸ ۱,۳00 

بین المللی 

تحقیقات 

ومطالعات 

بانکداری اسالمی 

 صدر

۵,000 ۱,000 ۱,000,000 ۱,000 0 0 ۲0.00 ۱,000 

صندوق سرمایه 

گذاری مشترک 

 حافظ

۲,۲۷۷,۶۹0 ۱,000 ۱,000 ۱,000 0 0 0.00 ۱,000 

بین الملل انرژی 

 پاسارگاد
۵,000 ۱,000 ۱,000,000 ۱,000 0 0 ۲0.00 ۱,000 

 0 0 ۱۶0 ۱۶0,000 ۱,000 ۱ سایر
۱۶,000.0

0 
۱۶0 

حقوقی بین المللی 

سروش عدالت 

 پاسارگاد

۵00 ۱,000 ۵0,000 ۵0 0 0 ۱0.00 ۵0 

توسعه دریک 

 ایرانیان
۵,000 ۱,000 ۲۵,000 ۲۵ 0 0 0.۵0 ۲۵ 

 ۲0,۷۷۶,۴۳0  ۳,0۷۸,۵۹۲  ۱۷,۶۹۷,۸۳۸    جمع

 

باشد که سه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، رام و توسعه میلیون ریال می 20،776،430بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی بالغ بر 

 اند.مدیریت پارس حافظ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده
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 ۳0/۱۲/۱۳۹۹ به منتهی نشده حسابرسی ماهه۱۲ مالی هایصورت و اطالعات 
 

 (ریال میلیون به ارقام )                                                                                                                                           اقالم ترازنامه

 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ۳0/۱۲/۱۳۹۹ مالی سال

 4،792،305 16،706،555 25،978،246 های جاریجمع دارایی

 23،037،374 25،105،630 24،398،663 های غیرجاری جمع دارایی

 27،829،679 41،812،185 50،376،909 هاجمع دارایی

 2،727،117 12،305،736 14،640،568 های جاریجمع بدهی

 76،813 29،063 29،670 های غیرجاریبدهیجمع 

 2،803،930 12،334،799 14،670،238 هاجمع بدهی

 25،025،749 29،477،386 35،706،671 جمع حقوق صاحبان سهام 
 

 ریال( میلیون به ارقام )                                                                                                                                       اقالم سود و زیان

 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ۳0/۱۲/۱۳۹۹ سال مالی

 2،635،267 5،765،058 10،097،365 عملیاتیدرآمدهای جمع  

 -96،393 -120،639 -1،405،099 های عملیاتیهزینهجمع 

 2،538،874 5،644،419 8،692،266 سود )زیان( عملیاتی

 1،516،468 5،145،245 7،220،153 مالیاتسود )زیان( قبل از کسر

 1،513،942 5،145،245 7،220،153 مالیاتسود )زیان( پس از کسر

 1،513،942 5،145،245 7،220،153 خالص )زیان( سود

 4،186،833 5،573،070 12،357،241 انباشته )زیان( سود

 19،817،375 19،817،375 19،817،375 سرمایه

EPS 364 260 76 
 

                                                                                                                                     های مالینسبت
 

 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ۳0/۱۲/۱۳۹۹ سال مالی

 )مرتبه(نسبت نقدینگی

 1.91 1.36 1.77 جاری

 1.91 1.36 1.77 آنی

 0.77 0.51 1.39 نسبت نقدینگی

 گذاری()سرمایهنسبت اهرمی

 0.1 0.3 0.29 بدهی

 89.92 70.5 70.88 نسبت مالکانه
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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ ۳0/۱۲/۱۳۹۹ سال مالی

 )درصد(نسبت سودآوری

 7.64 25.96 36.43 درصد بازده سرمایه

 ROA 14.33 12.31 5.44ها بازده دارایی

 ROE 20.22 17.45 6.05بازدهی سرمایه 

 )کارایی/ روز( نسبت فعالیت

 0.19 0.4 0.52 نسبت دارایی جاری

 427.83 662.64 203.61 دوره وصول مطالبات

 0.09 0.14 0.2 گردش مجموع دارایی ها

 

 طالعات سهام : ا

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت

9.705 364 26.58 4.88 

 

 سهم  قیمتنمودار 
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 های بورسی و غیر بورسیشرکت فعالیت حوزه

 های عضو گروه مالی پاسارگاد گذاری در شرکتسرمایه 

های عضو گذاری در شرکتدرصد از سرمایه پرداخت شده شرکت به سرمایه 116میلیارد ریال معادل  23،008ختصاص مبلغی بیش از ا

باشد. های شرکت در جایگاه هلدینگ گروه مالی پاسارگاد میکلیدی و محوری این بخش از فعالیت گروه مالی پاسارگاد، نشان دهنده نقش

هایی همچون بانک پاسارگاد، هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، گسترش انرژی پاسارگاد، فناوری ایجاد و گسترش شرکت

رداخت الکترونیک پاسارگاد، کارگزاری بانک پاسارگاد، لیزینگ پاسارگاد، لیزینگ اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، بیمه پاسارگاد، پ

های دیگر پرداز آریان و بسیاری از شرکتگذاری ارزشآالت و تجهیزات پاسارگاد، خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد، مشاوره سرمایهماشین

آریان برشمرد. با توجه به گذاری پارسهای شرکت سرمایهن بخش از فعالیتتوان به عنوان دستاورد ارزنده ایدر گروه مالی پاسارگاد را می

های اقتصادی گروه مالی پاسارگاد ارزیابی های بعمل آمده و در مقایسه مزیت نسبی صنایع مختلف در سطح کالن اقتصاد کشور، فعالیت

 شوند؛عمدتاً به چند گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می

  : حوزه خدمات مالی *

گذاری، بیمه، لیزینگ، کارگزاری اوراق های بانکداری، سرمایهدهد، فعالیتای شرکت را تشکیل میهدر این گروه که هسته اصلی فعالیت

گذاری یان با تأسیس شرکت مشاوره سرمایهآرگذاری پارسدهی شده است. مضافاً شرکت سرمایهبهادار، صرافی و خدمات مالی سازمان

گذاری، در توسعه مدیریت بهینه مالی، مهندسی مالی و تکنولوژی ن به عنوان یک بازوی تخصصی خدمات مشاوره سرمایهارزش پرداز آریا

 .های ارزشمندی را در جهت تعالی سازمانی گروه، برداشته استاطالعات، گام
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 بانک پاسارگاد: 
 : تاریخچه تشکیل و تأسیس بانک

گذاری شده و از نیمه دوم سال توسط مدیران یا راهبران فکری آن پایه 1376ساله است که از سال  8بانک پاسارگاد حاصل یک تفکر 

بانک مرکزی جمهوری  22/6/1384ه مورخ /2849های اجرایی برای تاسیس بانک برداشته شد. بانک پاسارگاد به موجب مجوز گام 1383

میلیارد ریال به  2000میلیارد ریال که تماماً پرداخت شده است فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم  3500اسالمی ایران، با سرمایه 

نفر خریداری شده است. در حال حاضر سرمایه  34000نویسی همگانی به وسیله میلیارد ریال با پذیره 1500وسیله موسسان پرداخت شده و 

 .باشدمی میلیارد ریال 50.400بانک پاسارگاد 

 : راهبردها و اهداف

 های مختلف اقتصادیهای سرگردان و بکارگیری آن در تأمین مالی بخشجذب سرمایه و اندوخته. 

 فعالیت و مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور. 

 (گذر از شعار )حق با مشتری است( و عینیت بخشیدن به شعار )مشتری ذات بانک است 

  جویی در اوقات مشتریان گرامینوین و الکترونیک بانکی به مردم با دقت، سرعت و سهولت به منظور رفاه حال و صرفهارائه خدمات. 
 

 شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد
 : معرفی و تاریخچه

شرکت ارزش آفرینان به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و در حال حاضر با نام  1384گذاری بانک پاسارگاد در سال شرکت سرمایه

 .باشدهای تجاری فرعی بانک پاسارگاد میپاسارگاد )سهامی عام( ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و از واحد

 : زمینه فعالیت شرکت

 کارگزاری های کارگزاری اعم از ها، شرکتهای بیمه، موسسه های مالی و اعتباری، شرکتگذاری و یا مشارکت در تأسیس بانکسرمایه
 .های مشابههای خدمات مالی و سایر امور و فعالیتدر بورس اوراق بهادار و یا بورس های کاال، شرکت

  سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها و واحدها و
اتی، بازرگانی و تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی های خدمهای فعال در بخششرکت

 .از انحاء با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از کشور

گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقولسرمایه. 
 معامالت کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشندنجام دادن ا. 
 اشدهای شرکت الزم ومفید بانجام دادن سایر کارها، امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق هدف. 
 های خدماتی ، بازرگانی و تولیدیهای فعال در بخشمالی و شرکتگذاری و مشارکت در تاسیس بانکها و موسسات سرمایه 
 

 شرکت بیمه پاسارگاد
 : معرفی و تاریخچه

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت 
  به طور مستقیم و قبولی اتکائی ( توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شد.در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی ) 
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 .ت رسیدها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبدر اداره ثبت شرکت 290070ت شماره و تح 18/11/1385شرکت در تـاریخ 
 : زمینه فعالیت شرکت

 زندگی انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر 
 تحصیل پوشش بیمه های اتکائی 
  سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابط

 .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 : اهداف و ماموریت

 دستیابی به سهم مطلوب از بازار بیمه کشورای در سطح جامعه به منظور توسعه و ترویج خدمات بیمه
 ای جدید با توجه به نیازهای جامعهطراحی و عرضه محصوالت بیمه

 گذارانی پیشگیری از وقوع خسارت به بیمههادر امر پرداخت خسارت و ترویج روشبرقراری روش های مناسب به منظور تسریع 

 .های بزرگبیمه اتکائی برای کسب ریسکهای های اتکائی و همچنین دریافت پوششگسترش بیمه
 

 شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 : معرفی و تاریخچه

های های بانک پاسارگاد، در بازار سرمایه آغاز کرده است. در سالبه عنوان یکی از زیرمجموعه 1385ین شرکت فعالیت خود را از سال ا
تمامی خدمات موجود در بازار سرمایه را ارائه نموده است.ترکیب سرمایه انسانی شرکت کارگزار برتر قرار داشته و  10اخیر همواره در بین 

 .نفر نیروی متخصص و کارشناس رسیده است 90با عنایت به گسترش خدمات هرساله درحال رشد بوده و به بیش از 
 : زمینه فعالیت شرکت

  شعبه در  8ایستگاه معامالتی و  14معامالت در دفتر مرکزی با معامالت سهام و سایر اوراق بهادار: این شرکت دارای اتاق

 .ایستگاه معامالتی( است 27آبادتهران، اراک، مشهد، اصفهان، زنجان،قزوین،بابلسر و کیش )مجموعاً سعادت
 حصوالت صنعتی های معامالتی فعال در بورس کاال اعم از رینگ کاالهای کشاورزی، رینگ مبورس کاال: این شرکت در کلیه رینگ

کند. همچنین این کارگزاری های نفتی و پتروشیمی و معامالت ابزار مشتقه )آتی و اختیار معامله و ...( فعالیت میو معدنی، رینگ فرآورده
)صندوق مجوز فعالیت در انواع ابزارهای نوین مالی شامل اوراق گواهی سپرده کاالیی، اوراق سلف موازی، انواع صندوقهای سرمایه گذاری 

 .طال، صندوق زمین و ساختمان و...( را نیز دارا می باشد و در آنها فعال است
  کلیه مجوزهای فعالیت  1394بورس انرژی: این کارگزاری با سابقه کسب رتبه اول در بین کارگزاران فعال در بورس انرژی در سال،

 .باشدسنگ و قطران را دارا میدر بورس انرژی از جمله معامالت برق، فرآورده های نفتی، ذغال
 گذاری گذاری: این واحد با هدف اطالع رسانی و ارائه تحلیل به مشتریان حقیقی و حقوقی در راستای سرمایهتحلیل و مشاور سرمایه

 .نمایدمطمئن در بازار سرمایه شکل گرفته است که توسط وب سایت پاسارگاد تحلیل به ایشان خدمت رسانی می
  گذاری و... گذاری، ارزشهای سرمایهمالی: شامل خدمات مشاوره پذیرش، مشاوره عرضه، تأمین مالی، ارزیابی اقتصادی طرحتأمین

آریان، بیمه پاسارگاد، پاالیشگاه نفت شیراز و تهران، میدکو، های بسیاری از جمله بانک پاسارگاد، پارساست این واحد تاکنون به شرکت
بندرامام، گروه صنعتی رنا ، پاکشو، پتروشیمی تبریز، توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان، فناپ، لیزینگ پاسارگاد و  آوا کارت، پتروشیمیفن

 .فرآیند شیمی حکیم خدمات ارائه کرده است
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 خصص یا اند و در عین حال تگذاری در بازار سرمایه اختصاص دادهسبدگردانی: معموال افرادی که مبالغ قابل توجهی برای سرمایه

 .نمایدفرصت الزم جهت مدیریت بهینه سبداوراق بهادار را ندارد از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده می
های نوین کشور ، ارائه دهنده شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات به روز، مبتنی بر فناوری

گذاران به سیستم معامالتی باشد تا دسترسی سریع ، آسان و مطمئن را برای سرمایهمی (Online Trading) خدمات معامالت برخط
کارگیری این سیستم، حذف هرگونه مراجعه حضوری به بانک و کارگزاری و انجام کلیه مراحل فرآیند معامالت فراهم نماید. از مزایای به

افزار جدید، پیشرفته و اختصاصی معامالت برخط کارگزاری بانک پاسارگاد با نرماز طریق سیستم آنالین درکمترین زمان ممکن است. 

مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و  1392و با استفاده از فناوری روز دنیا تولید شده و در سال  (DTTS) همکاری شرکت داتکس
 .شرکت مدیریت فناوری بورس را دریافت نموده است

 

 شرکت لیزینگ پاسارگاد
 : معرفی و تاریخچه

میلیارد  2گذاری و لیزینگ توسعه بازار سرمایه ملل با سرمایه اولیه تحت نام شرکت سرمایه 03/12/1383شرکت لیزینگ پاسارگاد در تاریخ 
خریداری توسط بانک پاسارگاد  1385توسط اشخاص حقیقی به ثبت رسید. عمده سهام شرکت در ابتدای سال  241515ریال به شماره ثبت 

 .گردید و با تغییر نام شرکت به لیزینگ پاسارگاد )سهامی خاص( فعالیت خود را آغاز نمود
 : زمینه فعالیت شرکت

های ساختمانی اعم از واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر گذاری در پروژهتأمین، مشارکت و سرمایه
گذاری و فروش اقساطی به متقاضیان، سرمایهرت مستقیم و یا از طریق عقد اجاره به شرط تملیک و یا کاربردها و واگذاری آنها به صو
های آالت و اجاره به شرط تملیک قطعات یدکی مورد نیاز فعالیتا و خرید و فروش کارخانجات ماشینهلیزینگ و مشارکت در شرکت

خدماتی، خرید و فروش سهام، استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و تولیدی، صنعتی و معدنی و کشاورزی، ساختمانی، اداری، 
گذاری و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص ارائه مشوره های در زمینه سرمایهموسسات اعتباری، 

 .رتباط باشدحقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و انجام معامالتی که با موضوع شرکت در ا
 

 آالت و تجهیزات پاسارگادشرکت لیزینگ ماشین
 : معرفی و تاریخچه

تحت  19/06/1381شرکت لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات بانک پاسارگاد به عنوان بیست و سومین شرکت لیزینگ در ایران در تاریخ 
 .با شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص در اداره ثبت موسسات و شرکت های غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است 192021شماره 

 : زمینه فعالیت شرکت

های تولیدی،صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی،اداری، ای برای متخصصان فعال در بخشکت در زمینه خرید کاالهای سرمایهین شرا
ای در قالب لیزینگ)اجاره اعتباری( و یا فروش اقساطی و یا تأمین منابع دستی و همچنین خدماتی و حرفهسازی،صنایع باالدستی و پایینراه

یط و مالی جهت سرمایه در گردش قطعات و لوازم یدکی در قالب قراردادهای خرید و اجاره مجدد و همچنین مدیریت نقدینگی طبق شرا

 .باشدیی شرکت لیزینگ در حال فعالیت میهای اجراستورالعملمقرارت مندرج در د
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 شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

 : معرفی و تاریخچه

ئه و تولید خدمات و و با هدف ارا "تبلور دانش مالی در ارزش آفرینی"گذاری ارزش پرداز آریان )آیکو( با شعار شرکت مشاور سرمایه
باشد. عمده ی کشور میگذارحال بزرگترین شرکت مشاور سرمایه تشکیل گردیده است. شرکت در 1389مالی در سال ای محصوالت حرفه

سرمایه  هایمداری بزرگترین و معتبرترین شرکتهای رقابتی شرکت داشتن نیروی انسانی کامال متخصص با دانش روز دنیا، سهامزیت

 .باشدبازار سرمایه و صنعت بانکداری میبا تجربه در حوزه ای کامال تخصصی و گذاری کشور و هیات مدیره
های شرکت شامل باشد. دو حوزه اصلی فعالیتگذاری بانکی نیز میین مشاوران سرمایهیکو عضو کانون مشاوران اعتباری و بانکی و همچنآ
 .باشدمی "هکارهای پشتیبانی تصمیم مالیرا"و تولید  "گذاریخدمات مشاوره مالی و سرمایه"ائه ار

 : در حوزه مشاوره مالی و سرمایه گذاری عمده خدمات شرکت عبارتند از

هاها در بورسپذیرش شرکت 
 هاانتشار عمومی اوراق بهادار شرکت عرضه و 
هاگذاری شرکتارزش 
عرضه و انتشار اطالعات مالی و اقتصادی پردازش شده 
گذاریهای سرمایهسبدگردانی و تشکیل صندوق 

هاطراحی و اصالح نظام مالی شرکت 

تهیه برنامه کسب و کار 
تهیه گزارشات افزایش سرمایه 

های بزرگی همچون میدکو، گذاری شرکتگذاری می توان به ارزشحوزه خدمات مشاوره مالی و سرمایههای شرکت در ز عمده فعالیتا
)در اندازه  گذاری نیز شرکت دو صندوق اندیشه فرداهای سرمایهصندوق ک پاسارگاد، بانک گردشگری و تایدواتر اشاره نمود. در خصوصبان

بزرگ و یک  بزرگ( و اندیشمندان )در اندازه کوچک( را تاسیس نموده است و در حال حاضر در پی تاسیس دو صندوق نیکوکاری در ابعاد
های صنایع شرکت ت عالوه بر انتشار کتاب میانگینکباشد. در حوزه اطالعات مالی و اقتصادی پردازش شده، شرصندوق بازارگردانی می

های تحقیقاتی مشتری کوچک و بزرگ در حوزه 100ز ، نسبت به ارائه اطالعات به بیش ا91و  90، 1389های بورسی در طی سال های 
های بورسی و لی شرکتترین اطالعات ماترین و جامعاقتصادی شرکت در نوع خود بزرگ، دی نموده است. بانک اطالعات مالیو کاربر

 .باشدمختلف کشور میباشد. که در برگیرنده اطالعات بنیادی و بازار صنایع اقتصادی کشور می
 

 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

 : معرفی و تاریخچه

تحت شماره  22/12/1388شرکت بر اساس موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 
 .ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده استدر اداره کل ثبت شرکت 10320202522و شناسه ملی  370373
توسط بیمه مرکزی جمهوری  25/12/1388ای در تاریخ های بیمهاتکایی در کلیه رشتهلیت شرکت برای انجام عملیات بیمهپروانه فعا

 .منعقد شده است 26/12/1388ایی قبولی شرکت در تاریخ اسالمی ایران صادر و اولین قرارداد اتک
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 : زمینه فعالیت شرکت

بول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد ، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی ق
  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه

تاسیس ، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی 
تحصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده 
سرمایه گذاری از محل سرمایه ،اندوخته ها ، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورایعالی بیمه 
 مشاوره ای ، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکاییعرضه خدمات 
فعالیت در سایر زمینه هایی که با هدف ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل آن باشد 

 

 شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد
 : معرفی و تاریخچه

ای مجموعه گروه گذاربانکی، یکی از واحدهسرمایهمی کانون مشاوران اعتباری عضو قدی(سهامی خاص)شرکت خدمات مالی بانک پاسارگاد
نماید . این به خصوص حوزه اعتباری فعالیت می باشد که به عنوان بازوی کارشناسی و فکری در کنار مجموعه بانکمالی پاسارگاد می

ثبت قانونی  2272111حت شماره باهدف ارائه خدمات کارشناسی ، مشاوره مالی و ارزیابی وثایق ملکی ، ت 1385شرکت در خرداد ماه سال 

 .گردیده است
 : زمینه فعالیت شرکت

های تهیه شده در این زمینه توسط دیگرانی و ارزیابی گزارشهای امکان سنجی و بررستهیه و تدوین گزارش 
های تهیه شده در این زمینه توسط دیگرانب و کار و بررسی و ارزیابی گزارشتهیه و تدوین برنامه کس 
 های تهیه شده در این زمینه ت بانکی و بررسی و ارزیابی گزارشهای متناسب با نیاز مشتریان در استفاده از تسهیالو تدوین گزارشتهیه

 توسط دیگران
ها از حیث منابع و مصارفظارت بر تطبیق عملیات اجرایی طرحن 

 تسهیالت بانکیهای موضوع پشتوانه و مشارکت ه خدمات مربوط به ارزیابی داراییارائ 
 

 شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
 : معرفی و تاریخچه

بانک مرکزی جمهوری  117010بر اساس مجوز شماره  28/06/1388شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد )سهامی خاص( در تاریخ 
ریال به ثبت رسیده  50،000،000،000ها و مؤسسات غیر تجاری با سرمایه در اداره کل ثبت شرکت 354511اسالمی ایران تحت شماره 

آغاز نموده  21/10/1388بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ  28/06/1388مورخ  179354و فعالیت خود را وفق مجوز شماره 

 .است
 : زمینه فعالیت شرکت

خرید و فروش نقدی ارزهای معتبر 
 ارزیهای خرید حواله 
نقل و انتقاالت ارز در داخل و خارج کشور از طریق صدور حواله 
حضوریای حضوری و غیرخدمات مشاوره 
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 شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ

 :معرفی و تاریخچه

 255756بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وطی شماره 1384مهرماه4شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ)سهامی خاص( در تاریخ 
خیابان احمد قصیر،  -مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکزاصلی شرکت در تهران  ها واداره ثبت شرکت 04/07/1384مورخ 

 .، طبقه ششم واقع است 21کوچه دهم ، پالک 
 : زمینه فعالیت شرکت

هرگونه عملیات مرتبط با بازار سرمایه، ها و انجام اساسنامه عبارتست از خریدوفروش سهام شرکت 2وضوع فعالیت شرکت طبق ماده م
ها ،خرید وفروش اوراق بهادار، انجام کلیه عملیات و خدمات بازرگانی مجاز، اخذ تسهیالت ها ومشارکت با سایر شرکتتشکیل انواع شرکت

ا غیر مستقیم برای تحقق مالی واعتباری از اشخاص حقیقی وحقوقی بصورت ریالی وارزی ، انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم ی

 .اهداف شرکت الزم و مفید بوده ویادر جهت پیشبرد اهداف شرکت ضرورت داشته باشد
 

 صنایع معدنی:  حوزه معدن و*

اندازی  در حوزه صنایع معدنی، با تشکیل بزرگترین هلدینگ صنایع معدنی و فوالدی در بخش خصوصی کشور، ساماندهی تأسیس و راه

 40های پیشرو، مسئولیت تولید نزدیک به  اندازی طرح تولیدی و صنعتی صورت پذیرفته و در انتها هلدینگ مزبور با راهطرح بزرگ  21

 .دار خواهد شد درصد از ظرفیت بخش فوالدی کشور را به همراه تولید محصوالت دیگری از صنایع همگن از جمله مس کاتد، عهده

 

 (میدکو )سهامی عام
 :تاریخچهمعرفی و 

شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )سهامی عام( میدکو با تکیه بر دانش و تخصص و نیز پشتوانه 
ها و مالکیت در اداره کل ثبت شرکت 310643اره تحت شم 16/09/1386تأسیس و در تاریخ  1386بانکی، معدنی و صنعتی در سال 

های مرتبط دولت با بندهای تا با گام نهادن در راستای سیاستمصمم شد  1387شرکت با تغییر مدیریت درسال  صنعتی ثبت گردید. این
گری دولت، توسعه دنی، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدیقانون اساسی، با هدف توسعه معادن و صنایع مع 44الف، ب و ج اصل 

نه این گروه پیشرو که در زمی .تالش پیگیر و مستمر داشته باشد القوه کشور،های بتی و معدنی و بالفعل ساختن ظرفیتکارآفرینی صنع
ای برای کشور ر حال تبدیل شدن به یک مدل توسعهها دها و ماهیت آننماید؛ به لحاظ حجم طرحتخصصی معدن و صنایع فعالیت می

 .است
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 : زمینه فعالیت شرکت

 :های ذیلهای تابعه با تخصصوالد و مس از طریق هلدینگ و شرکتبه طور خاص در فگذاری و توسعه معادن و صنایع وابسته سرمایه

 طراحی و ساخت واحدهای تولیدی محصوالت فوالدی و مسی و بهره برداری از آن ها

،نظارت و پیمانکاری اجرا، مهندسی و تکنولوژی )اساس طراحی( 

 ساختمان های عمومی و صنعتیخدمات ساختمانی و ساخت )طراحی و ساخت، پیمانکاری( 

 اکتشاف و تجهیز معادن 
حمل و نقل در معدن و صنایع معدنی 

 خدمات بازرگانی داخلی و خارجی 
خدمات و پشتیبانی در خارج از کشور 
گردانی اوراق بهادار در بازار سرمایههای سبدفعالیت 
 

 طرح ها و پروژه ها
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 شرکت مبنای خاورمیانه

 :تاریخچهمعرفی و 

ها و مالکیت صنعتی در اداره ثبت شرکت 286449شماره  تأسیس و با 06/10/1385شرکت مبنای خاورمیانه )سهامی خاص( در تاریخ 

 . ریال است 5،850،000،000،000آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ  .تهران به ثبت رسید

 : زمینه فعالیت شرکت

های صنعتی مربوط به صنایع معدنی و فلزی ) اندازی انواع طرحرا، توسعه، تکمیل، بازسازی و راهاجگذاری و یا مشارکت در ایجاد، سرمایه

های بازرگانی در داخل و ی مختلف اقتصادی، صنعتی و فعالیتهای در سایر بخشگذاربه جای نفت ایران( و نیز سرمایه مبنا یعنی معدن

 ساختمانی، بازرگانی و تولیدیهای صنعتی ،کشاورزی ،د ، اجرا و توسعه طرحگذاری و مشارکت در ایجاسرمایهو  خارج از کشور
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 حوزه نفت, گاز و پتروشیمی: *

های تولیدی ای در جهت فعالیتهای ارزندهیگذار در این گروه نیز با تشکیل یک هلدینگ تخصصی در حوزه انرژی و پتروشیمی، سرمایه

 .باشند، صورت پذیرفته استدر کشور برخوردار میسبی مناسبی در این بخش که از مزیت ن

 

  گروه گسترش انرژی پاسارگاد

 :معرفی و تاریخچه

تشکیل شد  2008با هدف کلی شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی انرژی و به ویژه به منظور توسعه بخش انرژی ایران در آوریل سال 
شود که در ضمن آنها بنیان هیدروکربن ، تولید برق و انرژی های تجدیدپذیر را شامل می وکار ما پاالیشو به ثبت رسید. هسته اصلی کسب

دستیابی به توسعه پایدار با تأکید بر مالحظات زیست محیطی است. برای نیل به این منظور، ما بر استفاده از بهترین منابع  PEDC تالشهای
 .د در یک فضای سازمانی بهینه تمرکز کرده ایمانسانی در اختیار، تکنولوژی روزآمد، و مدیریت کارآم

های مشترک برق ، نفت و گاز فعالیت اولین شرکت خصوصی فعال در زمینه سهامی خاص(،) ”PEDC“ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
استخراج و خدمات گذاری در بخش انرژی و حوزه های باالدستی نفت و گاز )اکتشاف ، با هدف توسعه و سرمایه 1387رسال خود را د

حفاری( ، میان دستی نفت وگاز )انتقال خط لوله ، تجارت و مخازن( ، پایین دستی نفت و گاز )پتروشیمی و پاالیش( و برق ، یوتیلیتی و 
 وده است ها( آغاز نمت بهره برداری و نگهداری نیروگاهانرژی های تجدیدپذیر )تولید ، توزیع ،فروش برق در داخل و خارج از کشور و خدما

مگاوات عملیات بهره  2000های خریداری شده جمعا به قدرت نامی حدود نیروگاه و در حال حاضر با مالکیت کامل یا بخشی از ظرفیت
 .مگاوات را در مرحله مذاکرات نهایی و شروع عملیات اجرایی دارد 1600ها به ظرفیت و همچنین احداث و توسعه نیروگاه برداری

 : موضوع فعالیت

آغاز به  1387ر اردیبهشت ماه گذاری در بخش انرژی و صنایع وابسته ، د( با هدف سرمایهشرکت گسترش انرژی پاسارگاد )سهامی خاص

 : های زیر استداخل و خارج از کشور در زمینه گذاری و مشارکت دراست . فعالیت اصلی شرکت ، سرمایهکرده کار

 و معادن زیر زمینی هیدروکربوری اکتشافات ، توسعه ، استحصال از منابع .1

 های مربوطنایع پایین دستی و تولید فرآوردهساخت پاالیشگاه های نفت و گاز واحدهای پتروشیمی و ص .2

 ها و تولید برقاحداث نیروگاه .3

 (های نو )نیروگاه های بادی و انرژی خورشیدیانرژی .4

 های مربوطق ، نفت ، گاز و فرآوردهتوزیع برایجاد تاسیسات مربوط به خطوط انتقال و  .5
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 (دستی )نظیر عملیات حفاری و خدمات حفاریتخصصی در صنایع باالدستی و پایینهای پیمانکاری جهت ارائه خدمات ایجاد شرکت .6

 امور بازرگانی در حوزه محصوالت و مواد اولیه صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی .7

 

 فناوری اطالعات وارتباطات: حوزه *

های عظیمی فناوری اطالعات در کشور، پروژه های های تولیدکننده تکنولوژیی از بزرگترین و تواناترین گروهبا تشکیل یک ICT در صنایع

برای  Core Banking افزار ترین آن تولید نرم ای، مخابراتی و خدماتی در دست اجرا قرار گرفته که شاخصهای بانکی، بیمهدر بخش

 .باشددر کشور می اولین بار

 

 (شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ

 :معرفی و تاریخچه

های انسانی و دانش بنیانی خود، در ایران با تکیه بر توانایی سرمایهخصوصی  ICT هایپ به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهلدینگ فنا

های ارزش افزوده، خدمات مالی )بورس، رت الکترونیکی، ارتباطات و سرویسپرداخت و تجاشش حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات شامل 

بانک و بیمه(، سالمت هوشمند و خدمات عمومی، راهکارهای جامع یکپارچه فناوری اطالعات و پروژه های بزرگ فناوری اطالعات در 

 .نفر همکار دارد 2000کند. این هلدینگ حدود فعالیت می EPC قالب

 :هداف و مأموریتا

 داریبنگاهتمرکز بر سه ماموریت کلیدی هلدینگ پویا شامل پیمانکاری عمومی، راه اندازی ، توسعه کسب و کار و 
ای و کسب و کارهای فناورانه های میان رشتهها، هوشمندسازی محیط زندگی با فناوریگانه پردازش تراکنشهای سهعالیت در حوزهف

 .گذاریمالی و سرمایهمبتنی بر خدمات 
های اطالعاتی و ارتباطی و ارائه راهکارهای جامع قابل استفاده در عرصه ها و فناوریهبود کیفیت زندگی از طریق نوآوریسازی بمینهز

 .هوشمندی شهر، سازمان، شهروند و همچنین پشتیبانی بازرگانی از این راهکارها
و صادرات خدمات و محصوالت از طریق یافتن شرکای استراتژیک منطقه ای و بین  سازیش در جهت بین المللی شدن، تجاریتال

 ایهای پایدار به منظور گسترش بازارهای داخلی و منطقهالمللی، ایجاد نمایندگی و توسعه همکاری
بازارهای هدف گذاری شده که در تکمیل زنجیره ارزش در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات اعم از فکرافزار، نرم افزار، سخت افزار، شب

 های اقتصادی، صنعتی، تجاری و خدماتیدر زمینه
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 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

 :معرفی و تاریخچه

های گروه مالی پاسارگاد و با مسئولیت راهبری خدمات شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد )سهامی خاص( به عنوان یکی از شرکت

 .آغاز به کار نموده است 1384عاملیت از سوی بانک پاسارگاد در بهمن ماه پرداخت الکترونیک به 

 :موضوع فعالیت

های کارتخواناندازی انواع دستگاهصب و راهن 

های بانکیصدور انواع کارت 

های اینترنتیخدمات مرتبط با درگاه 

 

 های ساختمانی: فعالیتحوزه *

های تجاری و اداری و غیره با تشکیل شرکت سازی و ساخت مجتمعشهرسازی تا انبوه از های متنوع ساخت و سازدر این گروه فعالیت

 های تخصصی در هر مورد، ساماندهی شده است

 

 شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

 :معرفی و تاریخچه

 22/12/86مورخ  319762تأسیس شده و طی شماره  (سهامی خاص)به صورت  86/12/22سازی پاسارگاد در تاریخ شرکت توسعه انبوه

 .ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران واقع استدر اداره ثبت شرکت

 :موضوع فعالیت

 ،تجاری، آموزشی، سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از واحدهای مسکونی، اداری

 .درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها
قبول عاملیت بمنظور بررسی، نظارت فنی و مدیریت در بخش ساختمان و مسکن 
ارائه خدمات مشاوره ای و امکان سنجی پروژه های ساختمانی 
ایجاد، سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 
 



 

 
 
 

22 

 
گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع واحدهای مسکونی، اداری، رمایهس

های فعال در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه شرکتخدماتی، تجاری، کارخانه ها، واحدها و 
ها به اشخاص ثالث از طریق رج از کشور و واگذاری حصه داراییهای فوق مرتبط باشد؛ در داخل و خانحاء با فعالیتی که به نحوی از اامور

 .تسهیالت اجاره اعتباری
گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول دایر و بایر، و جذب سرمایه سرمایه

 یخارج
خرید کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند 

 

 شرکت ساختمان شهرسازی هشتم

 :معرفی و تاریخچه

در اداره  15/05/1385مورخ  276311سازی هشتم به صورت شرکت )سهامی خاص( تأسیس شده و طی شماره رکت ساختمان شهرش

ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، سعادت آباد، میدان قیصر امین پور، بلوار شهرداری ثبت شرکت

 .باشد، طبقه سوم می10شمالی، خیابان سپیدار، پالک 

 :موضوع فعالیت

یجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع واحدهای مسکونی، اداری، گذاری درخرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، اسرمایه

های فعال دربخش تولیدی اعم از صنعتی ومعدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که ها و واحدها و شرکترفاهی، تجاری، کارخانه

ها به اشخاص ثالث ازطریق تسهیالت واگذاری حصه داراییهای فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور و به نحوی از انحاء با فعالیت

 اجاره اعتباری

گذاری در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( در شهر مشهد مقدس از طریق مشارکت و سرمایه

 .هاخدماتی و یا سایر کاربریهای تجاری، اداری، مسکونی، اقامتی، برداری با کاربریمشاوره، طراحی، ساخت، بهره

ها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به متقاضیانهای ساختمانی و واگذاری آنگذاری و یا مشارکت در احداث پروژهرمایهس. 
 

 شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد

 :معرفی و تاریخچه

های در اداره کل ثبت شرکت 325818تحت شماره  1387/03/06شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد )سهامی خاص( در تاریخ 

 .تهران به ثبت رسیده است

 :موضوع فعالیت

های تجاری، اداری، مسکونیقیم در بخش ساخت و ساز با کاربریگذاری مستسرمایه 
تجهیز منابع مالی و بکارگیری منابع انسانی مجرب در بخش ساختمان و مسکن 
 سازانها و مشارکت با انبوهپروژهمدیریت آماده سازی 
های ساختمانیای پروژهارائه خدمات مشاوره 
های ساختمانی و مطالعات اقتصادیکارشناسی امکان سنجی پروژه 
های ساختمانی و نظارت فنیقبول عاملیت پروژه 
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 شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین

 :معرفی و تاریخچه

گذاری الی بانک پاسارگاد و شرکت سرمایهنظام مهندسی آرین )سهامی خاص( با مشارکت شرکت های گروه مشرکت مدیریت ساختمانی 

 .در دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است 307237تحت شماره  31/06/1386نظام مهندسی ایران در تاریخ 
 :موضوع فعالیت

 ت ، خرید امالک برای مسکن و انجام مطالعات اقتصادی ، فنی ، مالی ، مدیریتی و نظارسرمایه گذاری در توسعه بخش ساختمان و
 ایهای ساختمانی و خدمات مشاورهاجرای پروژه

 

آریان گذاری پارس سرمایهشرکت  اجتماعی مسئولیت های  

تواند به عنوان الگویی و کار کشور که میبا توجه به اهمیت موضوع و در جهت شفافیت و ترویج این قبیل اقدامات ارزشمند در حوزه کسب 
های گروه مالی پاسارگاد که یکی از ارکان اصلی ها مورد استفاده قرار گیرد، ذیالً به بخشی از فعالیتها و بنگاهبهینه توسط سایر سازمان

های شود. هرچند که عالوه بر این موارد، فعالیتوار اشاره میهای اجتماعی و انسانی فهرستباشد، در بخش مسئولیته مالی پاسارگاد میگرو
های اجتماعی منتشر شده توسط گروه مالی منعکس متنوع و متعدد دیگری نیز توسط این گروه مالی صورت پذیرفته که در گزارش مسئولیت

 .باشدمی
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 های شرکتبرآورد خالص ارزش روز دارایی
 ارقام :میلیون ریال                                                                                                                

 ۳۵,۷0۶,۶۷۱ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹حقوق صاحبان سهام در تاریخ 
 238،812،483 ارزش افزوده پرتفوی بورسی

 39،000،000 ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی
 0 ذخیره کاهش ارزش دارایی ها

 0 سود حاصل از  سهام واگذاری  بعد از ترازنامه
 0 سود نقدی بعد از تاریخ ترازنامه

 313،519،154 جمع

 19،817،000،000 تعدا د سهام
ریال -هر سهم  NAV 15،821 

 9،410 قیمت

P/NAV 59% 
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 تحلیل تکنیکال

 تحلیل کوتاه مدت 

درصد ریزش را تجربه کرده است  61تقریبا نزدیک به  1400اردیبهشت  12شرکت سرمایه گذاری آریان از مرداد ماه تا تاریخ 

که همگام با بازار این ریزش اتفاق افتاده است. برای تحلیل تکنیکال کوتاه مدت سهم، قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته 

در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است و   RSIباشد. اندیکاتورتومان می 900که با شیب تندی در حال نزدیک شدن به عدد 

تجربه کند و به سمت هدف ابتدایی   RSIتومان برگشتی را با توجه به قرارگیری  900به نظر میرسد که قیمت از حوالی 

تومان حرکت داشته باشد. در سناریوی بعدی نیز قیمت سهم  1،100 تومان و در صورت شکست این عدد به سمت 1،000

 تومان برای باردیگر تجربه کند.  900تومان برسد و روند نزولی دیگری تا  1،000تواند به می
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 تحلیل میان مدت

تومان  850حوالی  رسد که قیمت به صورت میان مدتی تابه نظر می ایم.در اینجا نمودار قیمتی را در حالت هفتگی قرار داده

سپس وارد  وتومان افزایش قیمت داشته باشد  1،060ریزش را تجربه کند و سپس  با واکنش مثبت به این محدوده تا عدد 

 ماه شود.  3فاز خنثی خود حداقل برای 

رسد که از خود نشان داده است و به نظر می ی خود واکنش مثبتدر تاریخ گذشته 30ی عدد در محدوده  RSIاندیکاتور 

  MACD اندیکاتور مذکور با رسیدن به این محدوده از خود واکنش مثبت نشان دهد و افزایش قیمت را تجربه کند. اندیکاتور

میان  تومان شروع کند. به صورت 1،060تواند روند افزایش خود را تا مقاومت دهد که پس از مقداری اصالح مینیز نشان می

تومان شکسته شود روند ریزشی  840ی ی گفته شده روندی خنثی خواهد داشت. در صورتی که محدودهمدت در محدوده

 تومان قرار گیرد.  860ی شود و تحلیل فوق اعتبار نخواهد داشت. حد محافظ در محدودهسهم آغاز می
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 تحلیل بلند مدت 

تومان رشد داشته باشد و روندی  1،100تواند تا عدد همانطور که در میان مدت گفتیم می به صورت بلند مدتی قیمت سهم

تومان ریزش  700ماهه روند ریزشی جدید سهم آغاز گردد و تا حوالی  9نوسانی را طی کند و سپس با رسیدن به خط روند 

 ی را تا انتهای سال تجربه کند. تومان روندی درجا و خنث 900الی  700قیمت را تجربه کند و سپس بین محدوده 

تومان رشد قیمتی و پس  900تواند تا عدد پس از رسیدن به خط روند بلند مدت درصورتی که بتواند خط روند را بشکند می

به صورت ماهیانه نشان از ریزش بیشتر   MACDتومان رشد داشته باشد. در اندیکاتور  1،080از شکست این عدد تا عدد 

 سهم دارد.

 


