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 فرادستیبررسی اسناد 
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اسناد 
 فرادستی

 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 قانون اساسی ۴۴سیاست های کلی اجرای اصل 

 سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

 سیاست های کلی نظام در بخش صنعت

 سیاست های کلی اشتغال

 های توسعه قانون احکام دائمی برنامه

 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

 قانون برنامه ششم توسعه کشور



 فرادستیبررسی اسناد 
 های بخش فرادستیاسناد 

 محورهای کلیدی مرتبط

سیاست های 
کلی اقتصاد 
 مقاومتی

، ۵ ،۳، ۲بند 
 ۱۵و  ۹، ۸

 افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت دانش بنیانو  اقتصاد دانش بنیانپیشتازی * 
 در اقتصادوری  رشد بهرهمحور قرار دادن * 
 تولید و مصرف در زنجیرهبری عادالنه  سهم *

 پذیری تولید ارتقای کیفیت و رقابتترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با * 
 کشورنظام مالی جانبه  اصالح و تقویت همه* 
 از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گازارزش افزوده افزایش * 

سیاست های 
کلی اجرای اصل 

قانون  ۴۴
 اساسی

و  ۴، ۳هدف 
۷ 

بند الف، ب 
 و ج

 بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوریو کارایی بنگاه های اقتصادی ارتقا * 
 در اقتصاد ملیرقابت پذیری افزایش * 
 اشتغالافزایش سطح عمومی * 
صنایع بزرگ و صنایع مادر و معادن «: های در بخشسرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت  *

کلیه امور پست «، »تامین نیرو«، »بیمه«، »بانکداری«، »های بازرگانی خارجی فعالیت«، »بزرگ
 »هواپیمایی و کشتیرانی«، »راه و راه آهن«، »و مخابرات

 در اقتصاد کشور تعاونیافزایش سهم بخش * 
 با استانداردهای بین المللینظام های ارزیابی کیفیت و انطباق  استانداردهای ملیتوسعه * 
 خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیریجهت گیری * 
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 فرادستیبررسی اسناد 
 های بخش فرادستیاسناد 

 محورهای کلیدی مرتبط

سیاست های کلی تولید 
ملی، حمایت از کار و 
 سرمایه ایرانی

 ،۲، ۱بند 
۳ ،۸ ،۱۲ ،
 ۲۱و  ۱۹

 قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولیدباال بردن  *
 هدف ارتقای کیفی و کمی تولید ملی با ها نوآوریهدایت و تقویت تحقیق و توسعه و * 
  و پژوهشی با بخش های تولیدی مرتبط کردن بخش های علمی* 
 افزایش تولید ملیبا هدف کسب و کار بهبود فضای  *

  وری نیروی کار ارتقای بهرهتوانمندسازی و * 
 منابع موجود در صندوق توسعه ملی سازی مدیریت  کارآمد *

سیاست های کلی نظام 
 در بخش صنعت

 ،۳، ۲بند 
 ۱۹و  ۷

 پذیری صنعت ملی رقابتافزایش توان *  
 وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه بهره افزایش* 
 ارتقای کیفیت از طریق صادرات  رشد مستمر* 
 های پیشرفته و راهبردی آوری کشور و دستیابی به فنآوری صنایع  ارتقاء سطح فن *

سیاست های کلی 
 اشتغال

 ۷، ۵، ۲بند 
 ۱۳و 

 کارآفرینی و ارتقای توانکارآمد  نیروی انسانی متخصص، ماهر و آموزش *
 های آن  بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص *
های پولی، مـالی، ارزی و تجـاری و تنظـیم بازارهـای  سازی و پایداری سیاست هماهنگ *

 وری عوامل تولید و افزایش تولید ارتقاء بهرهاقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با 
 نیروی کاربهره وری و  دستمزدهاتناسب بین افزایش * 

7 



 فرادستیبررسی اسناد 
 های بخش فرادستیاسناد 

 محورهای کلیدی مرتبط

قانون احکام 
دائمی 
های  برنامه

 توسعه

و  ۶۱، ۵۱ماده 
۶۹ 

 تحقیق و توسعههای  و تقویت فعالیتبنیان  های دانش شركتایجاد، توانمندسازی و توسعه * 
 وری مصرف آب  بهرهارتقاء شاخص * 
 زا و ارتقای توان تولید ملی توسعه درونهدف  بادولتی  -های مشترك خصوصی گذاری سرمایه* 

سیاست های 
کلی برنامه ششم 

 توسعه

، ۱۶، ۱۱، ۲بند 
و  ۳۱، ۳۰ ،۲۸

۳۹ 

 تقویت ساختار رقابتیبهبود مستمر فضای کسب و کار و *  
 های پیشرفته آوری فنافزایش ضریب نفوذ * 
 تکمیل زنجیره ارزش صنعت انرژیاز طریق ارزش افزوده افزایش * 
 نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیتتدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول * 
 استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور * 
 و مبارزه با فساد سالمت اداری و اقتصادی ارتقاء * 

قانون برنامه 
ششم توسعه 
 کشور

، ۵، ۴ماده 
۳۵ ،۳۹ ،۴۸ 

 ۶۴و 

 وری ارتقاء بهرهاقتصاد از طریق  درصدی ۸درصد از رشد  ۲.۸ تأمین* 
 های غیر دولتی فعالیتتسهیل و تشویق  و وری مدیریت بهرهاجرایی نمودن چرخه * 
 کارایی و بهره وریاندازه گیری ساالنه  *

 آب و انرژیوری  افزایش بهره* 
  و کارآفرینیبهره وری ارزش افزوده، تولید ثروت،  در ایجادفرهنگ جهادی ترویج * 
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وری بررسی مفهوم بهره



 وری تعاریف بهره

10 

 

   ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION (APO)آسیایی وری بهرهتعریف سازمان 

ماننـد منـابعی (مقـدار ورودی و ) کاالها و خدمات تولیـد شـده( مقدار تولیدوری رابطه بین بهره 
 .تولید استاستفاده در مورد ) ماشین آالت و انرژیکار، مواد، نیروی 

   EUROPEAN PRODUCTIVITY AGENCY (EPA)وری اروپا  تعریف آژانس بهره

وضع موجود را بهبود بخشـد است که همواره تالش دارد یک دیدگاه فکری وری در وهله اول  بهره
تواند کارها و وظایفش را هـر روز بهتـر از پـیش انجـام  و بر این عقیده استوار است که انسان می

 .تری کسب نماید دهد و نتایج مطلوب

 )JPC(وری ژاپن  تعریف مرکز بهره

، به صورت علمی و با تکیه بر کاهش به حداکثر رسانیدن استفاده از منابعوری عبارت است از  بهره
های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعـی و  هزینه

 زندگیبهبود معیارهای 



 وری مفهوم بهره
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مفهوم 
 وری بهره

 استفاده بهینه از امکانات در اختیار برای تحقق هدف مورد نظر

 ها به بهترین شکل ممکن  ها به ستانده توانایی تبدیل داده

های  تحقق هر چه بیشتر اهداف با استفاده بهتر از امکانات و فرصت
 موجود



 وری ابعاد بهره
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. مـی باشـدمیزان نیل به اهـداف غـایی و انتظـارات از سـازمان ، بیانگر )Effectiveness(اثربخشی 

 .شده، اثرگذار بوده استانجام های  تالشاز چه میزان که تا دهد  مینشان بنابراین  اثربخشی 

 کارایی

 اثربخشی
 وري بهره

ن شده (Efficiency)کارایی  .  است، نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تع

 .شودمقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاري که باید انجام نسبت بنابراین کارایی برابر است با 

 درست انجام کارهای 

 درست انجام دادن کارها



 وری سطوح بهره
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سطوح 
 وری بهره

 ملی

 ای  منطقه

 سازمانی
سطوح 
مختلف 
 سازمان

 فردی



 وری در اقتصاد نقش بهره
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ارتقاء 
 وری بهره

 توسعه مهارت فردی

 ارتقاء نگرش فردی
 افراد

 سطح فردی

های  بنگاه
 اقتصادی

 آورانه گذاری فن سرمایه

فرهنگ سازمانی 
 محور وری بهره

راهبری و مدیریت مبتنی 
 وری بر بهره

 سازمانی سطح سازمانی و درون

 افزایش سطح تولید

دستیابی به 
توسعه 
 اقتصادی

 افزایش درآمد ملی

افزایش رفاه و  
انداز  قدرت پس
 جامعه

افزایش سطح 
 سرمایه گذاری ها

افزایش سودآوری 
 ها طرح

افزایش 
پذیری  رقابت

 اقتصاد

 آورانه ایجاد زیرساخت فن

 وری اشاعه فرهنگ بهره

 توسعه نظام مالی

 دولت

 ای سطح ملی و منطقه



وری در ایران بررسی آماری بهره  
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1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
1.8 نیروی کار 4.2 5.5 2.8 -2.4 7.4 3.9 -8.3 -3.6 3.7 -4.4 9.8 0.4
0.9 سرمایه 1.5 2.1 -4.9 -4.6 1.0 -1.4 -10. -2.0 1.3 -2.6 11.8 3.0
1.7 بهره وری کل 3.0 4.6 -2.0 -4.1 3.8 0.7 -9.4 -2.6 2.2 -3.3 10.8 1.8
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 )درصد( ۱۳۹۶تا سال  ۱۳۸۴وری عوامل تولید در ایران از سال  رشد شاخص بهره

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران: مأخذ 16
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 )درصد( ۱۹۷۰ - ۲۰۱۵منبع رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 

Source: APO Productivity Databook 2017 
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ن  وری کشورها کننده سطح بهره شاخص جهانی رقابت به عنوان تع
 کشور برتر ۱۰

 امتیاز نام کشور رتبه
 ۸۴.۸ سنگاپور ۱
 ۸۳.۷ آمریکا ۲
 ۸۳.۱ هنگ کنگ ۳
 ۸۲.۴ هلند ۴
 ۸۲.۳ سوئیس ۵
 ۸۲.۳ ژاپن ۶

 ۸۱.۸ آلمان ۷

 ۸۱.۲ سوئد ۸

 ۸۱.۲ انگلستان ۹

 ۸۱.۲ دانمارک ۱۰
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 سایر کشورها
 امتیاز نام کشور رتبه
 ۷۵ امارات متحده عربی ۲۵
 ۷۴.۶ مالزی ۲۷
 ۷۲.۹ قطر ۲۹
 ۶۵.۱ کویت ۴۶
 ۶۳.۶ عمان ۵۳
 ۶۲.۱ ترکیه ۶۱
 ۵۳ ایران ۹۹

Source: The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum. 

، اقتصـاد دنیـا ۱۴۱در بـین رقابـت پـذیری جهـانی شاخص 
رقابت پذیری ملی را اندازه گیری می کند که مجموعه ای از 

سـطح بهـره وری عوامل، سیاست ها و نهادهایی است کـه 
ن می کند  .کشورها را تع



رتبه کل شاخص

اکوسیستم  بازارها سرمایه انسانی وکار محیط مساعد کسب
 نوآوری
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 رتبه

 ۷۱ ۱۳۲ ۲۱ ۱۲۳ ۱۴۰ ۱۳۳ ۹۲ ۷۲ ۱۳۴ ۸۴ ۸۰ ۱۲۰ ۹۹ ایران

 ۳۳ ۳۱ ۳۲ ۳۱ ۳۴ ۴ ۳۹ ۹۲ ۱ ۲ ۱۲ ۱۵ ۲۵ امارات

 ۳۰ ۱۸ ۲۴ ۱۵ ۲۰ ۲۰ ۳۰ ۶۶ ۳۵ ۳۳ ۳۵ ۲۵ ۲۷ مالزی

 ۳۸ ۳۹ ۵۳ ۲۲ ۴۷ ۱۳ ۴۰ ۳۹ ۴۰ ۸ ۲۴ ۳۵ ۲۹ قطر

 ۱۰۸ ۹۴ ۵۴ ۳۴ ۱۰۱ ۵۱ ۷۷ ۱۲ ۱ ۳۷ ۶۶ ۶۵ ۴۶ کویت

 ۵۷ ۵۶ ۶۲ ۵۹ ۹۷ ۲۶ ۳۸ ۶۹ ۱۱۹ ۶۶ ۲۸ ۳۹ ۵۳ عمان

 ۴۹ ۷۵ ۱۳ ۶۸ ۱۰۹ ۷۸ ۷۸ ۴۲ ۱۲۹ ۶۹ ۴۹ ۷۱ ۶۱ ترکیه
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ن  وری کشورها کننده سطح بهره شاخص جهانی رقابت به عنوان تع

Source: The Global Competitiveness Report 2019, World Economic Forum. 



وری در بانک و  مصادیق بهره
 گروه مالی پاسارگاد

20 
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 محورهای راهبردی

 وری بهرهمبتنی بر مدیریت سرمایه انسانی 

 وری همکاران بهرهبر اساس دهی  نظام ارزیابی عملکرد و پاداشایجاد 

 فرهنگ سازمانیمحوریت و تعمیق 

 سرمایه انسانینظام پایش سالمت ایجاد 

 و بهبود کیفیت سرمایه انسانیآموزش مستمر 

 آوری و توسعه فنبنیان  های دانش فعالیتگذاری در  سرمایه

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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 محورهای راهبردی

 هم راستا با افزایش سطح اثربخشی فعالیت های بانکها و فرآیندها  روشبهبود 

 مقیاس اندازی واحدهای تولیدی بزرگ با راههای ناشی از مقیاس  صرفهگیری از  بهره

 های تولیدی های ارزش فعالیت ارزش افزوده از طریق ایجاد زنجیره افزایش

هـا و  سـازی و اجـرای طـرح در پیـاده راهبـردی ریـزی پژوهش، تفکر و برنامهاهمیت 

 گذاری های سرمایه پروژه

 حاکمیت سازمانیاستقرار فرایندهای 

 گویی به ذی نفعان  پاسخشفافیت در گزارش دهی و 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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وری در  عملیاتی بهرهمصادیق 
 بانک و گروه مالی پاسارگاد
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هـر شـعبه یـک واحـد «حرکت به سوی ارتقا بهره وری از طریـق پیـاده سـازی طـرح 

  »اقتصادی پویا

 تخصیص بهینه منابع مالیمنظور به سامانه اعتبارسنجی مشتریان اندازی  راه

 کاهش هزینه ووری  افزایش بهرهمنظور به فرآیندهای سیستمی حداکثر استفاده از 

گسـترش خـدمات بانکـداری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری وسیع به منظور تامین 

 این حوزهپیشرفت صنعت بانکداری کشور در و دیجیتال 

 پاسارگادبانک 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره

 نفر مستقیم ۳،۸۰۰: زایی اشتغال
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بـه صـورت خودکفـا و زنجیره ی تولید از معدن تا محصول نهایی واحدهای کامل احداث 
 جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی به خارج از کشور و حداقل نیاز 

ن بـودن قیمـت تمـام از معدن تا کارخانجات فرآوری و در نتیجه  فاصله حمل کوتاه پـا
 شده محصول نهایی 

، استفاده از متخصصـان، مـدیران و سـرمایه دانش فنی و طراحی و مهندسی بومی سازی
انسانی نخبه و مجرب و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی متخصـص از کشـور و  فـراهم 

 آوردن امکان بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور

 نفر غیر مستقیم ۱۵۰،۰۰۰مستقیم و نفر  ۱۵،۰۰۰: زایی اشتغال

 )میدکو(توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ) هلدینگ(مادر تخصصی شرکت 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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 در قیاس با سایر پروژه های انجام شده در کشورزمان کوتاه اجرای پروژه ها 

 پروژه ها در زمان اعمال تحریم های بین المللی علیه کشور اجرای بدون توقف و پایدار

و انجـام دادن اقـداماتی بـه منظـور تملـک و المللـی  سـطح بـینها در  توسعه فعالیت
 در خارج از کشوربهره برداری از معادن مس و زغال سنگ 

مجتمـع تولیـد کنسـانتره و گندلـه نظیـر واحدهای تولیدی با ظرفیت هـای بـاال راه اندازی 
سنگ آهن سیرجان، کارخانه احیای مستقیم بردسیر، مجتمع کک سازی و پاالیشگاه قطران زرنـد، 

بوتیا، مجتمع تولید کاتد مس و لوله های مسی شـهر بابـک، کارخانـه فـرآوری زغال سـنگ فوالد 
مگاواتی  ۵۰۰پابدانا، کارخانه تولید آهک دولومیت، کارخانه تولید فروسیلیسیوم همدان، نیروگاه 

 ...بوتیا و 

 )میدکو(توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ) هلدینگ(مادر تخصصی شرکت 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره



27 

بـرق، نفـت، گـاز، پتروشـیمی و در زمینـه های مشـترک شـرکت خصوصـی فعـال اولین 
 میدان نفتیایرانی توسعه کامًال تنها اپراتور و اولین و حوزه انرژی سرمایه گذار  پاالیشگاه،

نهای  با فعالیت در بخشزنجیره ارزش بخش نفت و گاز ایجاد  دسـتی  باالدستی و پـا
انــدازی  نفـت و گــاز نظیــر اکتشــاف و توســعه میــدان، حفــاری، ایجــاد خــط لولــه و راه

 های پاالیشگاهی و پتروشیمی  مجتمع

 کشور عراقبه صادرات گاز توسعه 

گیـری  بهـرهمنظـور بـه  BOTخصوصی نظیـر  -گیری از قراردادهای مشارکت عمومی بهره
 های بخش خصوصی و بخش عمومی حداکثری از ظرفیت

 نفر غیر مستقیم ۷،۵۰۰مستقیم و نفر  ۱،۵۰۰: زایی اشتغال گسترش انرژی پاسارگادشرکت 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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نظیر تأمین و تولید دارو و تجهیـزات پزشـکی پیشـرفته زنجیره ارزش بخش سالمت ایجاد 
شـرکت توسـعه گردشـگری آتیـه (، ارائه خدمات گردشگری سـالمت )شرکت پارسی فارمد(

 )خاتمشرکت نسیم سالمت (و ساخت بیمارستان و مدیریت مراکز درمانی ) خاورمیانه
 

های سالمت در  اندازی شهرک با راهجامعه و گردشگری سالمت توسعه سالمت در به اهتمام 
 کشورشهرهای مختلف 

 

 پاسارگادالکترونیک نسیم  طب و پیشگیری سالمت مرکز اندازی  راه

 نسیم سالمت پاسارگاد) هلدینگ(مادر تخصصی شرکت 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره

 نفر غیر مستقیم ۱۰،۰۰۰نفر مستقیم و  ۳،۲۰۰: زایی اشتغال
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 سرمایهبه عنوان منابع پایدار برای توسعه بازار بیمه عمر و تامین آتیه خدمات توسعه 

  برای اقشار مختلف جامعهفرصت اشتغال آوردن فراهم 

و افـزایش سـهم ) به  ویژه بیمه های زندگی(کوشش برای گسترش بیمه های اشخاص 

 کشورارتقای سرانه سالمت این بخش در تولید شرکت جهت 

 بیمه پاسارگادشرکت 
 نفر  ۸۷،۰۰۰: زایی اشتغال

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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 بنیان های دانش فعالیتگذاری گسترده در حوزه  سرمایه

حـوزه نظیـر تجهیـزات ارتباطات اطالعات و آوری  فنتجهیزات و سخت افزار حوزه تولید 

  سامانه های حمل و نقل هوشمندالکترونیک و پرداخت 

پرداخـت، آوری مـالی و  نظیـر نرم افزارهـای فـننرم افـزاری محصـوالت تولید و توسعه 

 راهکارهای جامع سازمانی و دولت الکترونیک تصویرى و سیستم هاى نظارت 

 

 نفر مستقیم ۴،۱۰۰: زایی اشتغال )فناپ(اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان آوری  شرکت فن

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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 )Venture Capital(خطرپذیر سرمایه گذاری تخصصی حوزه مجموعه 

 آورانه های فن سازی ایده حمایت از تجاری

 :شناسا عبارتند ازخطرپذیر موفق مهم ترین سرمایه گذاری های 

  کاشت حلزون شنواییبیماران نیازمند برای  » TAPPS+«دستگاه ساخت 

 برای بیماران پاراپلژیک و دارای ضایعات نخاعیربات اگزواسکلتون ساخت 

 )ETT(تحریک کننده الکتریکی شنوایی چند منظوره برنامه پذیر با نام ساخت سیستم 

 )شناسا(پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شرکت 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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 خاتمدانشگاه 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره

 کشور در گرا  آوری هم فندانشکده پیشگام در ایجاد 

 کشورو صنعت در آوری  بنیان فن دانشبرای توسعه زیرساخت علمی ایجاد 

ــده پردازان و فــن آوران از پژوهشــگران، نســل جدیــد تربیــت  راهکارهــای و صــنایع پیشــرفته ای
 رشته ای  های میان و رهیافتبین المللی باالی استانداردهای آزمایشگاهی با 

 نوینآوری های  فنمرزهای دانش و علمی کشور در پیشبرد 

 آوری فنمرتبط با ای  رشتهآموزشی میان های  دورهگسترش 

آزمایشـگاه پژوهشی نظیر البراتوار کامپیوتر و زبان، سرمايه گذاری برای تأمين تجهيزات آموزشی و 
شبکه و رایانش ابری، آزمایشگاه برق، آزمایشگاه مالی محاسباتی، آزمایشـگاه هـوش مصـنوعی و 

 ریسکچین و البراتوار  رباتیک، آزمایشگاه امنیت سایبری در صنعت، آزمایشگاه بالک
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برای دانشگاه خـاتم متشـکل از چهـار مجموعـه گرا  آوری های هم فندانشکده راه اندازی 

آوری  فـن(، اينفـو )زيسـتیآوری هـای  فن(، بيو )نانوآوری های  فن(کليدی نانو آوری  فن

 )شناختیآوری های  فن(و کاگنو ) اطالعات

دهـی  سـامانو گـرا  آوری های هـم فندر زمينه خاتم دانشگاه بخش پژوهشی راه اندازی  

 زماندر طول گرا  آوری هم فنپژوهشگاه 

نظیـر نسـيم  سایر مجموعـه های بـزرگ گـروه مـالی پاسـارگادپژوهشی به خدمات ارائه 

 فناپسالمت، گسترش انرژی، ميدکو و 

 رهیافت نوآور برتر پاسارگادموسسه 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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 جمع اشتغال مستقیم نام شرکت

 ۳،۸۰۰ بانک پاسارگاد
 ۱۵،۰۰۰ )میدکو(خاورمیانه معادن و صنایع مادرتخصصی توسعه 

 ۸۷،۰۰۰ )نمایندگی هابا احتساب (بیمه پاسارگاد 
 ۴،۱۰۰ )فناپ(اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان آوری  فن

 ۱،۵۰۰ گسترش انرژی پاسارگاد
 910 خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان

 ۳۰۰ مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
 ۷۷۰ ها شرکتسایر 

 ۱۱۳،۳۸۰ جمع کل

 پاسارگاداشتغال زایی پایدار و مولد در گروه مالی 

 فرصت شغلی به صورت غیر مستقیم ۴۵۰،۰۰۰ایجاد بیش از 

 وری در بانک و گروه مالی پاسارگاد مصادیق بهره
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 زند، به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می
 رونده باش؛

 

 امید هیچ معجزی ز مرده نیست،
 ...زنده باش


