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سهامداران ارجمند
بار دیگر فرصت یافتیم اقدامات و عملکرد هیأت مدیره و همکاران محترم شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش را تقدیم حضورتان نماییم.
مایه بسی خرسندی است که علی رغم شرایط نه چندان مساعد حاکم بر اقتصاد ،با اجرای راهبردهای مناسب و قابل انطباق با شرایط فعلی
اقتصاد و بازار سرمایه و با پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت موارد مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده نماییم.
هیأت مدیره و کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش مصمم هستند با برنامه ریزی دقیق ،عملی و کارآمد خدمات ارائه شده به
مشتر یان محترم را در تأمین تجهیزات بانکداری الکترونیک ،لوازم جانبی ،خدمات سخت افزاری مورد نیاز مشتریان خویش ،علی الخصوص
بانک پارسیان را کیفی تر نمایند و همچنین با اقدامات عملی  ،تحقق برنامه های پیش رو و تداوم استراتژی های مناسب در سایه حمایت و
همراهی شما سهامدا ران گرانقدر ،با بهبود مستمر فرآیندها و رویه های کاری و بهره گیری هرچه بیشتر از توان تخصصی کارکنان  ،شاهد
ارتقاء شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در حوزه تأمین ،تولید و پشتیبانی تجهیزات بانکداری الکترونیک در سطح کشور باشیم .امیداست
با ارائه پیشنهادات سازنده شما سهامداران محترم در بهبود هرچه بیشتر عملکرد دوره آتی شرکت ،این مجموعه را یاری نمایید.

هیأت مدیره
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سهامداران گرانقدر
خداوند بزرگ را شاکرم که در سال جاری با وجود
تحریم های ظالمانه ،بیماری منحوس کرونا(کووید )19
که موجب ایجاد محدودیت هایی در اقتصاد کشور شده
است ،توانستیم کارنامه قابل قبولی از مجموعه اقدامات
انجام گرفته در حوزه تأمین ،تولید و پشتیبانی تجهیزات
بانکداری الکترونیک در سطح کشور را داشته باشیم .در
چنین شرایطی احساس تعهد در قبال منافع سهامداران
و حفظ اشتغال کارکنان ،شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان کیش را برآن داشت تا با تالش و کوشش و با
وجود تمامی محدودیت ها نسبت به افزایش سرمایه
نقدی شرکت اقدام نماید.
در مقطع کنونی تمرکز و تالش شرکت بر بستر سازی
و ایجاد زیرساخت های الزم برای بهبود کمی و کیفی محصوالت و خدمات ارائه شده به مشتریان و ذینفعان می باشد .هدف ما بر آن است
که سال مالی  1400-1399را با برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب و با همت تمامی کارکنان تاپکیش موفق تر و پربار تر از همیشه
ادامه دهیم.
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش  ،با توجه به تالش هایی که در سنوات گذشته انجام گرفته است ،مسیر روشن و چشم انداز قابل
دسترسی را پیش رو داشته و آمادگی دارد که از فرصت های مناسب استفاده نموده و چالش های آینده را پشت سر گذارد.
دستاوردهایی که در این مجموعه مالحظه می نمایید ،نتیجه تالش و همت بی وقفه همکاران من در شرکت تاپکیش می باشد.
پیشاپیش از اعتماد و همراهی شما سهامداران محترم کمال تشکر را داریم .امید است عالوه بر افزایش سودآوری برای تمامی ذینفعان و ارائه
خدمات بهتر به مشتریان همچنین بتوانیم اقدامات موثرتری در شبکه بانکی کشور ارائه دهیم.

حجت آزادبخت
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
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وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است .اگرچه اطالعات مالی مندرج در صورتهای مالی به عنوان یکی از منابع
عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی میشود ،ولی گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام میتواند اطالعات مهم و با
اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج در صورتهای مالی فراهم آورد .از طرف دیگر گزارش هیأت مدیره به مجمع میتواند به عنوان فرصتی
برای هیأت مدیره در جهت اطالعرسانی در خصوص جنبههای مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.
هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین صورت وضعیت مالی ،صورت
تغییرات مالکانه ،حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
همچنین بر اساس مادة  41قانون بازار اوراق بهادار ،سازمان موظف است ناشرانِ اوراق بهادار و کلیة تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم
نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور ،اطالعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند .ضمن اینکه مطابق بند  3مادة
 45قانون بازار اوراق بهادار« ،گزارش هیأتمدیره به مجامع» از جمله اطالعاتی است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان ،مکلف به ارائه آن
طبق دستورالعمل اجرایی سازمان ،میباشند.
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"مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام"
در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفند ماه  1347و مادة  45قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع
عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به  99/09/30بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیأت مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطالعاتی را
در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فرآهم میآورد.
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره ،در جهت
حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و
اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی قابل پیشبینی است ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه شده و هیچ موضوعی که عدم
آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان شود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 99/12/10به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

"ترکیب اعضای هیأت مدیره"

نام سهامدار (حقوقی)
شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان
شرکت تأمین خدمات
سیستمهای کاربردی کاسپین

آرم شرکت

نام و نام خانوادگی
نماینده شخص حقوقی
عبدالعظیم قنبریان

سمت
رئیس هیأت
مدیره

موظف/
غیرموظف
غیرموظف

مدیرعامل و

حجت آزادبخت

عضو هیأت

موظف

مدیره

گروه داده پردازی بانک پارسیان

محمدرضا پارسافرد

شرکت صرافی پارسیان

رضا ساکیانی

شرکت صبا تامین پارسیان

محمد ابوالقاسمی
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نایب رئیس
هیأت مدیره

عضو هیأت
مدیره
عضو هیأت
مدیره

غیرموظف

غیرموظف

غیرموظف

امضاء
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1399

1398

درآمد خالص

5،215،532

3،895،044

سود عملیاتی

475،463

449،384

درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

216،141

34،264

سود خالص  -پس از کسر مالیات

551،094

402،181

وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

()781،332

))88،506

الف ) اطالعات عملکرد مالی طی سال مالی(میلیون ریال)

ب) اطالعات وضعیت مالی درپایان سال مالی (میلیون ریال)

جمع دارایی ها

6،075،814

2،475،212

جمع بدهی ها

4،285،877

1،611،754

400،000

400،000

1،789،937

863،458

سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام
ج ) نرخ بازده ( درصد )

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

31%

47%

نرخ بازده دارایی

9%

16%

د) اطالعات مربوط به هر سهم

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

1،200،000،000

400،000،000

سود هر سهم عملیاتی بر مبنای400میلیون سهم – ریال

921

920

سود هر سهم غیرعملیاتی بر مبنای  400میلیون سهم– ریال

457

85

سود پایه هر سهم بر مبنای  400میلیون سهم – ریال

1،378

1،005

قیمت هر سهم

27،154

17،529

هـ) سایر اطالعات

تعداد کارکنان  -نفر (پایان سال)

256

8
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شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در تاریخ
 1387/06/18تأسیس و با شماره  7414در اداره ثبت
شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد
کیش به ثبت رسید.

شهریور 1387

آبان 1390

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در شهریور ماه
سال  1396در بازار دوم فرابورس پذیرش گردید در بهمن
ماه  1396نیز در تابلوی دوم این بازار تحت نام تاپکیش و
به عنوان یکصد و سی امین نماد عامالتی درج نماد شد؛ در
ادامه 10 ،درصد از سهام شرکت در تاریخ شهریور ماه 1397
به بازار عرضه گردید که این میزان با عرضه های صورت
گرفته در ماه های بعد به  30/2درصد افزایش یافت.

از تاریخ  1390/08/01شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان کیش با تغییر موضوع فعالیت ها و درصد و
ترکیب سهامداران ،جزء مجموعه شرکت های گروه داده
پردازی بانک پارسیان محسوب گردید.

شهریور 1396

شهریور 1399
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در تاریخ  1399/06/26طی برگزاری مجمع عمومی
فوق العاده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
مبلغ سرمایه خود را از  400میلیارد ریال به  1200میلیارد
ریال افزایش داد.
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«ایجاد بســـتری مناســـب جهت تامین تجهیزات بانکداری الکترونیکی مدرن» و «ارائه تجهیزات و ملزومات خدمات بانکداری الکترونیک و تأمین
تجهیزات و پشتیبانی تجهیزات فناوری اطالعات و ارتباطات » در راستای «رفاه و آسایش جامعه» با تکیه بر:
 فن آوری روز و نوآوری مستمر بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص بازاریابی و ارائه خدمات مناسب با استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید با رویکرد ارزش آفرینی برای ذینفعانما فعالیت اقتصــادی خود را ،با اســتفاده از دانش و روشــهای علمی نوین  ،به منظور« ایجاد بســتری مناســب جهت تامین تجهیزات بانکداری
الکترونیکی مدرن » در راســـتای ایجاد زندگی بهتر ،راحتتر و لذت بخشتر و ارتقای ســـطح زندگی برای جوامع انســـانی و در یک کالم «رفاه و
آسایش جامعه» در ایران و سایر بازارهای ممکن ،به انجام می رسانیم و در این مسیر همواره تصمیم گیری و عمل بر مبنای «تدبیر و تامین مصالح
متوازن و پایدار کلیه ذینفعان » را سرلوحه کار خود قرار میدهیم .شرکت دارای سه بخش اصلی است:
 .1خدمات بازرگانی تجهیزات سختافزاری (واردات)
 .2تولید کارت و سایر محصوالت موردنیاز و
 .3پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات سختافزاری.
محصوالت ما در سراسر ایران و سایر کشورهای ممکن عرضه میگردد .در راستای دستیابی به این مهم ،رشد و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد
و رشد دانش در حیطه فعالیت خود را ضروری دانسته و همواره سرلوحه کار خود قرار میدهیم.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در افق  1405شرکتی است  :پیشرو ،سرآمد و نام آور
با دستیابی به اهداف کالن زیر:
 .1بهبود جایگاه ملی
 .1.1قرارگیری در زمره صد شرکت برتر ایرانی (رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی)
 .1.2قرار گیری در زمره اولین شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی و تأمین تجهیزات خدمات بانکداری الکترونیک
 .2رشد سودآوری پایدار
 .3افزایش رضایت کلیه ذینفعان
 .4ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات با تکیه بر نوآوری
 .5توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و اطالعاتی

 حفظ و تعمیق سهم بازار تمرکز بر محور سودآوری ارتقاء و تثبیت جایگاه برند توانمندسازی و سرآمدی سرمایه انسانی11
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شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در شهریور ماه سال  1396در بازار فرابورس پذیرش گردید .در بهمن ماه  1396نیز در تابلوی این بازار
تحت نام تاپکیش و به عنوان یکصد و سی امین نماد معامالتی درج نماد شد .در ادامه  10درصد از سهام شرکت در تاریخ  31شهریورماه سال 97
به بازار عرضه گردید که این میزان با عرضه های صورت گرفته در ماه های بعد به  30/2درصد افزایش یافت.در تاریخ  1399/06/26طی برگزاری
مجمع عمومی فوق العاده ،مبلغ سرمایه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

500%

کیش از  400میلیارد ریال به  1200میلیارد ریال

مورد تصویب قرار گرفت.
232%

199900%
تاریخ تأسیس

تاریخ آغاز فعالیت

سرمایه اولیه

افزایش سرمایه در

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در

افزایش سرمایه

1389/10/22

در 1391/06/25

1396/04/20

در 1399/06/26

شرکت

1387/06/18

 10میلیون ریال

1389/06/31

7

200%

 20میلیارد ریال

 120میلیارد ریال

 400میلیارد ریال

سهامداران عمده
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد

1

گروه داده پردازی بانک پارسیان

217.299.880

54.3

2

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

61.990.000

15.5

3

سایر

120.710.120

30.2

400.000.000

100

جمع

سهامداران حقوقی و حقیقی
تعداد

نوع

تعداد سهام

درصد

194

اشخاص حقوقی

286.750.955

71.69

24.812

اشخاص حقیقی

113.249.045

28.31

400.000.000

100

جمع

12
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وضعیت سهام در سال گذشته

سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

منتهی به

معامله شده

معامله شده

1399/09/30

707.489.403

تعداد روزهای

تعداد روزهایی

باز بودن

که نماد معامله
شده

نماد

میلیون ریال

21.710.989

224

224

ارزش بازار در انتهای سال

کمترین

بیشترین

مالی 99

قیمت سهم

قیمت سهم

میلیون ریال

ریال

ریال

میلیون ریال

32.548.800

10.855

61.022

1.200.000

سرمایه

تعداد سهام معامله شده در سال مالی 98-99
1۴0000000
1۲0000000
100000000
۸0000000
۶0000000
۴0000000
۲0000000
0
آذر 99

آبان 99

مهر 99

شهریور  99مرداد 99

تیر 99

خرداد  99اردیبهشت فروردین  99اسفند 9۸
99
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سوابق کاری

عبدالعظیم قنبریان
(رئیس هیأت مدیره)
-

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه
علم و صنعت

-

کارشناسی فیزیک کاربردی (فیزیک هسته
ای) دانشگاه شیراز

ا

-1مشاور مدیرعامل بانک پارسیان در زمینه فناوری های نوین مالی و اطالعاتی
-2نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(سهامی عام)
-3عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 -4عضو موظف هیأت مدیره شرکت کاسپین
-5سرپرست معاونت فناوری اطالعات شرکت مخابرات ایران
-6معاون مدیر عامل در امور شبکه و سرویس شرکت مخابرات ایران
-7رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس
 -8رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان خوزستان
 -9رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان بوشهر

عضأت مدیره
حجت آزادبخت
(مدیرعامل و عضو هیأت مدیره)
 کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی EMBAدانشگاه علم و صنعت ایران
 کارشناسی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)دانشگاه علم و صنعت ایران

14

سوابق کاری
 -1رئیس هیأت مدیره شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان
 -2نائب رئیس هیأت مدیره(موظف) شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش
-3عضو هیأت مدیره شرکت فناوران تراکنش سپاس (کادونا)
-4عضو هیأت مدیره شرکت صنایع کامپیوتری ایران
-5عضو کمیته یکپارچگی پروژه های کالن ملی صنایع الکترونیک
 -6مدیر ارشد رده الف شرکت صنایع الکترونیک

مج
گزارش هیأت مدریه هب مع عمومی ساالهن

محمدرضا پارسافرد

سوابق کاری

(نائب رئیس هیأت مدیره)

-1مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بانک پارسیان
-2مدیر برنامه ریزی،تحقیقات و توسعه بازار بانک پارسیان
-3معاون مرکز نوآوری کسب و کار بانک پارسیان
-4مشاور مدیریت امور بانکداری تجاری بانک ملت
-5مشاور بازاریابی مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان
-6عضو هیأت مدیره شرکت برید سامانه نوین
 -7مدیر بازاریابی شرکت برید سامانه نوین

 دکتری مدیریت مالی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابیبین الملل)
 -کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق کاری

رضا ساکیانی
(عضو هیأت مدیره)
 دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر کارشناسی مهندسی راه آهن (حمل و نقل ریلی)دانشگاه علم و صنعت ایران

 -1مدیر عامل شرکت تابان آتی پرداز
 -2مشاور مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در امور واحدهای
تجاری
 -3عضو هیأت مدیره شرکت اپال فوالد شرق پارسیان
 -4عضو هیأت مدیره شرکت مهر پترو کیمیا
-5مدیر توسعه سرمایه گذاری و ارزیابی پروژه های شرکت سرمایه گذاری
پارسیان

محمدابوالقاسمی

سوابق کاری

(عضو هیأت مدیره)

-1مدیر امور شرکت ها،مجامع و سرمایه گذاری های بانک پارسیان
-2عضو هیأت مدیره شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
-3عضو هیأت مدیره شرکت برکت تل
-4مدیر مالی موسسه بنیاد برکت

 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقیقات
 -کارشناسی حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی

15
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مسئولیت و تعهد اجتماعی در واقع یک عامل مهم در ایجاد حس مسئولیت پذیری در جوامع مختلف است.مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و
محدوده اخالقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند ،بر عهده فرد ،سازمان و یا نهادی خاص گذاشته
می شود .این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا
تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود.
تأمین مسائل رفاهی ،معیشتی و امنیتی میلیاردها انسان در سراسر جهان از جمله دغدغههایی هستند که توسط جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته
شدهاند .امروزه الزم است تا حدی از رویکردهای صرفا بازارمحور و متمرکز بر توسعه بازارهای مالی فاصله گرفته و خطمشیهایی را جایگزین آن
نماییم که دغدغههای اجتماعی را مورد توجه قرار میدهند .اهمیت توجه به مسئولیتهای اجتماعی سازمانها به حدی رسیده است که هم اکنون
به عنوان یکی از مؤلفهها و شاخصهای اصلی سنجش و رتبهبندی بنگاههای برتر برآورد میگردد .شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش نیز
در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی ،فعالیتهای گوناگونی را سرلوحه کار خود قرار داده ،که در ادامه به آن اشاره میشود.

 کمک به خیریه ها و یا آسایشگاه های سالمندان
 ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم
 حمایت از تولید و خودکفایی اقتصادی
 اقدامات عام المنفعه و انسان دوستانه
 مدیریت منابع ،انرژی و محیط زیست

16
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 -1پروانه بهره برداری پایانه های فروش آنالین باسیم
(کارتخوان) با ظرفیت ساالنه 300000دستگاه با اعتبار دائم
 -2گواهینامه انجمن انفورماتیک ایران با عضویت دائم
 -3گواهینامه نظام صنفی رایانه ای استان تهران
 -4گواهینامه عضویت سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن
آوری اطالعات ایران
 -5گواهینامه پذیرش بازار سهام از فرابورس ایران
 -6گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت های
انفورماتیکی(رتبه )1
 -7مجوز راه اندازی چاپخانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 -8گواهینامه های  ISO9001و ISO10004
 -9نمایندگی محصوالت خارجی برندهای
 Hansol،Smartpeak،Newland،Bitelو....

-2
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ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مقطع تحصیلی

سابقه کار

1

سعید منفرد

معاون بازرگانی و مشاور مدیرعامل

کارشناسی

بیش از  30سال

2

مرتضی رسولی ونی

معاون فروش و بازاریابی

کارشناسی ارشد

 ۲۴سال

3

علی جاللی فر

معاون مالی

کارشناسی ارشد

 ۲۴سال

4

منصور عطائی

معاون عملیات

کارشناسی ارشد

 ۲5سال

5

مقصود شاه محمدی

مدیر اداری و پشتیبانی و مدیر مالی

کارشناسی ارشد

 ۲۴سال

6

شیرین شهبازی

مدیر طرح و برنامه

کارشناسی ارشد

 1۸سال

7

تورج گودرزی

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات

کارشناسی

 19سال

8

محمدرضا کاوه آهنگر

مدیر پشتیبانی کارتخوان

کارشناسی

 ۲9سال

9

سید حسین حسین زاده

سرپرست خودپرداز و مشاور معاون عملیات

کارشناسی ارشد

 ۲5سال

10

حمید بابانیا

مدیر خدمات مشتریان

کارشناسی

 ۲۴سال

11

محسن هداوندی

رئیس حسابرسی داخلی

کارشناسی ارشد

 1۶سال

19
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منابع انسانی مهم ترین بخش در ساختار یک سازمان می باشد و شرکت تاپکیش نیز با تکیه بر توان منابع انسانی متخصص و باتجربه برای بهتر
شدن عملکرد خود تالش می کند تا از طریق غربالگری و جذب نیروی کارآمد ،آموزش به پرسنل ،مدیریت دستمزد ،مدیریت روابط سازمان ،رسیدگی
به نیازهای کارمندان در سازمان ،بهبود عملکرد کارمندان و مدیران سازمان و ایجاد انگیزه بهتر ،موجب تغییر و پیشرفت چشم گیر شود و همواره برای
سازمان ارزش ایجاد نماید.
 ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تحصیالت:
سال

کارشناسی ارشد به باال

کارشناسی

کاردانی و دیپلم

زیر دیپلم

جمع کل

1399

26

125

92

13

256

1398

18

118

102

14

252

 ترکیب نیروی انسانی از لحاظ حوزه فعالیت:
سال

کارکنان صف

کارکنان ستاد

جمع کل

1399

198

58

256

1398

198

54

252

 دوره های آموزش تخصصی :
سال

تعداد ساعت

تعداد شرکت کنندگان

نفرساعت آموزشی گذرانده

1399

316

10

3160

1398

280

45

12600
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نمودار تحصیالت کارکنان

نمودار سنی کارکنان

13

۱۰۰

87

۸۰
56

61

26

53

۶۰

47

۴۰
5

125

39

۲۰
۰

باالتر از ۴0

۴0-3۶

35-31

30-۲۶

کارشناسی ارشد

۲5-۲1

21

کارشناسی

کاردانی
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باتوجه به ماده ( ) 24دستورالعمل حاکمیت شرکتی ،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعداد جلسات و دفعات حضور هریک از اعضای
هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و کمیته های تخصصی به شرح زیر می باشد:
تعداد جلسات هیأت مدیره
اعضاء هیأت مدیره :

دفعات حضور

عبد العظیم قنبریان،رئیس هیأت مدیره

34

حجت آزادبخت ،مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

34

محمدرضا پارسافرد ،نائب رئیس هیأت مدیره

34

رضا ساکیانی ،عضو هیأت مدیره

33

محمد ابوالقاسمی ،عضو هیأت مدیره

33



تعداد جلسات برگزار شده

 34جلسه

دبیر جلسه  :شیرین شهبازی
 12جلسه

تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی
اعضاء کمیته حسابرسی :
 -1محمدابوالقاسمی ،رئیس کمیته(عضو هیأت مدیره)
 -2حمیدرضا بنی اسدی ،عضو کمیته
 -3سید محسن اطیابی ،عضو کمیته
 دبیر جلسه  :محسن هداوندی

 2جلسه

تعداد جلسات برگزار شده کمیته مدیریت ریسک
اعضاء کمیته مدیریت ریسک :
 -1عبدالعظیم قنبریان ،رئیس کمیته(ریاست هیأت مدیره)
 -2علی جاللی فر ،عضو کمیته(معاون مالی)
 -3شیرین شهبازی ،عضو کمیته(مدیر طرح و برنامه)
 1جلسه

تعداد جلسات برگزار شده کمیته انتصابات
اعضاء کمیته انتصابات :
 -1رضا ساکیانی ،رئیس کمیته(عضو هیأت مدیره)
 -2منصور عطائی ،عضو کمیته(معاون عملیات)
 -3مقصود شاه محمدی ،عضو کمیته(مدیر اداری و پشتیبانی)

*توضیحات:کلیه جلسات کمیته های تخصصی با حضور عضو هیأت مدیره(روسای کمیته ها)برگزار شده است.
22
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 فعالیت اصلی
 .1ارائه نصب ،راه اندازی و نگهداری دستگاه های کارتخوان فروشگاهی ( ،)POSپایانه های شعب ( ،)Pin Padخودپردازها (،)ATMخودپردازهای
غیرنقدی( )Cashlessو سایر تجهیزات و ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری
 .2ساخت و راه اندازی واحدهای صنعتی جهت تولید یا مونتاژ تجهیزات یا ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری و مخابراتی
 .3تولید و ارائه خدمات در خصوص انواع محصوالت رسانه و چاپ نظیر رول های حرارتی ،لیبل ها و کارت های هوشمند که دارای باریکه
مغناطیسی یا تراشه اعم از تماسی یا غیرتماسی بوده و انجام فرآیند شخصی سازی آن مبتنی بر انواع تکنیک های چاپی در سطح بدنه و بارگذاری
نرم افزارها ،داده ها و اطالعات در الیه الکترونیکی.
 .4خرید و فروش ،صادرات و واردات ،طراحی ،پیاده سازی و نگهداری کلیه خدمات نرم افزاری ،سخت افزاری ،شبکه ای ،مخابراتی و بانکداری
الکترونیکی.
 .5مشاوره ،نظارت و مشارکت در اجرای طرح های انفورماتیکی و مخابراتی و بانکداری الکترونیکی
 .6شرکت در مناقصات و مزایده ها و زمینه های موضوع فعالیت شرکت
 .7اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی
 فعالیت فرعی
 .1انجام هرگونه سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیربورسی و سایرمحصوالت عرضه شده در بازار پول و سرمایه
داخل و خارج کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه.
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شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش

حوزه های صف

حوزه های ستاد

فروش و بازاریابی

طرح و برنامه

عملیات

مالی

بازرگانی

اداری و پشتیبانی

فناوری های نوین

فناوری اطالعات و ارتباطات
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شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با تمرکز بر توانمندی های فنی و عملیاتی کارکنان متخصص خود و دانش و تجربیات ارزنده کسب شده
توانسته است در حوزه های بازرگانی (تأمین) ،تولید (مونتاژ) و نصب و پشتیبانی ،خدماتی مناسب از نظر کمی و کیفی به مشتریان خود از جمله
شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه نماید .این شرکت همچنین نماینده انحصاری تأمین ،تولید ،فروش و خدمات پس از فروش،
پایانه های فروش( )POSبرندهای  Smartpeak ،Bitelو  Newlandو کاغذ حرارتی هانسول می باشد.

 -1محصوالت
 نماینده برندهای مطرح  NewLand ، Bitelو  Smartpeakدر حوزه تأمین و تولید پایانه فروش

NewLand
ME31

SP50

SP630

SP600

SP830

Bitel
FLEX5100

IC3300

IC5200

Smartpeak
P90

27
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 از نخستین شرکت های ارائه دهنده راهکار در حوزه پایانه های فروش اندرویدی با برندهای مطرح  NewLandوSmartpeak

NewLand

Smartpeak

N910



P1000

تأمین پایانه های دریافت رمز ) (PINPADبا برندهای  Bitelو Newland

NewLand

Bitel

SP100

FLEX6000

 تأمین  QR Code paymentبا برندهای مطرح  NewLandوSmartpeak

Smartpeak
QR300

QR100

QR200

NewLand

ME50C
28
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 تأمین صندوق فروشگاهی با چهار برند  Hanasis ،POSBank ،SAM4Sو Newland

NewLand

Hanasis

SAM4S
SAM4S

Hanasis

CPOS X5

WPOS-TAB

WPOS-TAB

 تأمین انواع کیوسک های پرداخت مرتبط با کسب و کار مشتریان

KPEC-K069

KPEC-K085
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 تأمین دستگاه های خودگردان بانکی با برند GRG ،NCR ،WINCOR ،KingTeller
 oدستگاه خودپرداز )(ATM
 oدستگاه های خودبانک )(VTM
 oدستگاه های خود دریافت )(CRS
 oدستگاه های عملیات بانکی غیرنقدی )(CASHLESS
KingTeller CRS

KingTeller A5

KingTeller A8

CASHLESS

WINCOR1500

WINCOR2150

WINCOR285

KingTeller VTM

 دارای نمایندگی کاغذ شرکت هانسول کره جنوبی و همکاری با برندهای  Chemingو  Jinag Heدر حوزه تأمین ،تولید و فروش کاغذ

 تأمین تجهیزات پروژه های ITSو  – ETCسیستم های هوشمند الکترونیک حمل و نقل شهری و جاده ای
 oتجهیزات الکتریکال شامل  ،UPSباتری ،منابع تغذیه ،پروژکتور ،تابلو برق
 oتجهیزات  ITSشامل انواع دوربین پالک خوان RFID ،و...
 oتجهیزات شبکه شامل سوئیچ ،روتر ،رادیو ،مودم و..
30
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 تأمین انواع  Chipsetکارت هوشمند با برند Samsung

 تأمین و خرید کلیه تجهیزات دیتا سنتر از قبیل :
 oسرور و تجهیزات ذخیره سازی
 oتجهیزات  Activeو  Passiveشبکه
 oتجهیزات امنیت شبکه
 oتجهیزات سیستم های سرمایشی ( )Colling
 oتجهیزات برق اضطراری  ،دیزل ژنراتور UPS ،
 oتجهیزات  PDUو PDPM
Video Wall o
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 -2خدمات
 تأمین انواع تجهیزات جانبی پایانه فروش از جملهExternal Battery ،LAN BOX ،GSM Modules :

 تأمین انواع قطعات پایانه فروش از جمله :پرینتر ،باتری Paper Cover ،Keypad ،Sub/Upper Case ،LCD ،و ...








تأمین انواع مودم های مخابراتی
تأمین رول دستگاههای تجهیزات خودگردان بانکی ( VTM ،ATMو)...
تأمین رول پایانه های فروشگاهی )(POS
تأمین رول تجهیزات مکانیزه فروش (صندوق فروشگاهی ،کیوسک پرداخت)
تأمین قطعات یدکی دستگاههای خودپرداز )(ATM

 oقطعات  top Cabinشامل  Barcode Reader،Magnet Card Reader ،Receipt Printer ،Journal Printer ،PCو...
 oقطعات  Safe boxشامل  Note cassette ،Dispenserو ...
 oقطعات  Fasciaشامل  Shutter ،LCD ،Key Boardو...

 خدمات ارائه شده در زمینه طراحی و پشتیبانی دیتا سنتر
 oطراحی  ،نصب و راه اندازی تجهیزات سرور و ذخیره سازی
 oطراحی و پیاده سازی زیر ساخت های مجازی
 oطراحی شبکه های  LANو WAN

 oنصب و راه اندازی تجهیزات  Passiveو  Activeشبکه
 oطراحی و پیاده سازی امنیت شبکه
 oنصب و راه اندازی سرویس های مانیتورینگ
 oطراحی  ،نصب و راه اندازی شبکه های وایرلس
 oپشتیبانی و نگهداشت دیتا سنتر  ،سرور  ،سوئیچ  ،ماشین های مجازی و سرویس ها
 oتأمین ،نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساختی  ITو ارتباطی شرکت اپال پارسیان سنگان
 oتأمین تجهیزات سرور ،سوییچ برای پیام رسان IGAP

 oتأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی مرکز داده رتاپ
 oتأمین ،نصب و راه اندازی تجهیزات مراکز داده بانک پارسیان
32

مج
گزارش هیأت مدریه هب مع عمومی ساالهن
 خط تعمیر و نوسازی پایانه های فروش :
تاپکیش به عنوان نماینده مجاز و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش پایانه های فروش فروشگاهی و بانکی بزرگترین خط تعمیر و نگهداری
پایانه فروش و تجهیزات پرداخت را داراست که با استفاده از متخصصان کارآزموده فنی در کنار طیف وسیعی از تأمین کنندگان داخلی و خارجی،
خدمات تعمیرات و نوسازی انواع پایانه های فروش را به مشتریان ارائه می دهد .اهم خدمات قابل ارائه در این حوزه می توان موارد زیر را برشمرد:
 oارائه گارانتی و خدمات پس از فروش برای انواع پایانه های فروش به تمامی  PSPهای کشور
 oتعمیر انواع پایانه های فروش شامل تعمیر و تعویض قطعات و بازگرداندن مجدد آنها به چرخه خدمات کشور
 oنوسازی انواع پایانه های فروش از طریق ارتقا قطعات داخلی و بهبود شرایط ظاهری دستگاه
 oتعمیر انواع  PINPADو سایر تجهیزات متصل به پایانه فروش
 oتعمیر انواع آداپتور پایانه های فروش و تجهیزات پرداخت الکترونیک
 oانجام کلیه تست های استاندارد جهت اطمینان از صحت و سالمت عملکرد دستگاه ها
 oآموزش و انتقال دانش و تجربه به تیم ها و شرکت های متقاضی
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 خدمات تعمیرات دستگاههای خودپرداز :
تاپکیش با فراهم نمودن زیرساخت های فنی و تأمین نیروی انسانی مجرب و تجهیزات خط تعمیر و نگهداری تجهیزات بانکی ،عملیات تعمیرات و
پشتیبانی انواع تجهیزات بانکی با برندهای  KingTeller ،Vincorو  NCRرا به مشتریان خود عرضه می دارد.
همچنین نظارت مداوم و دقیق بر دستگاههای  ATMدر حال فعالیت از دیگر اقداماتی است که توسط کارشناسان تاپکیش انجام می پذیرد تا در
صورت وجود مشکل در این دستگاهها بالفاصله با شناسایی محل دستگاه نسبت به رفع مشکل و قرارگیری مجدد آن در مدار استفاده اقدام گردد.
اهم خدمات قابل ارائه در این حوزه می توان موارد زیر را برشمرد:
 oارائه گارانتی و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات خودگردان بانکی نظیر  ATMبا برند های تحت پشتیبانی
 oتعمیرات تخصصی و رفع عیوب سخت افزاری خود پردازهای نصب شده در محل با برند های تحت پشتیبانی
 oتعمیرات تخصصی و تعویض و تعمیر انواع قطعات سخت افزاری  ATMو تجهیزات خودگردان بانکی با برند های معتبر
 oبروزرسانی قطعات و نوسازی انواع  ATMها جهت بازگرداندن آنها به چرخه خدمات بانکی کشور
 oاصالح ساختار تجهیزات  ATMجهت کاربری های خاص
 oپشتیبانی نرم افزارهای خودپرداز
 oارتقاء سیستم عامل خودپردازها به ویندوز 10

 مرکز پاسخگویی ،مانیتورینگ و تحلیل وقایع): (Proactive Customer Services
این واحد یک مرکز تماس پاسخگو .پایشگر و تحلیلگر است که دو واحد عملیاتی مجزا با عناوین مانیتورینگ خودپرداز و خدمات مشتریان و
مبتنی بر  ITILو با محوریت تیکتینگ سفارشی سازی شده است.
پاسخگویی پیشگیرانه  ،پایش لحظه ای رخدادهای عملیاتی  ،ثبت و پیگیری تیکت ها ،تحلیل علمی و دقیق رخدادها و تولید گزارشات مدیریتی
از اهم فعالیت های تخصصی این واحد می باشد.
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 خزانه مرکزی در تهران و سایر استان های کشور:
فرآیند تأمین وجه نقد برای دستگاههای  ATMموجود در مراکز خرید ،فروشگاهها و در سطح شهر توسط واحد پولرسانی در نهایت دقت و امنیت
انجام می پذیرد.
 oخزانه داری مطابق استانداردهای بانک مرکزی در تهران و استان ها
 oپول گذاری و حمل و نقل کاست های خودپرداز با خودروهای حرفه ای و همراهی نیروی انتظامی مطابق استانداردهای بانک مرکزی در
تهران و استان ها
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 -3تولیدات
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از طریق راه اندازی خط تولید در راستای حمایت از تولید ایرانی ،انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به داخل
کشور و کاهش بهای تمام شده محصوالت و خدمات گام برداشته است.خط تولید کارخانه پرند با بهره مندی از بروزترین دستگاههای موجود در
بازار در حال فعالیتهای زیر می باشد:
 تولید پایانه های فروش
تولید پایانه های فروش آنالین با سیم ) (posبا ظرفیت ساالنه سیصد دستگاه در کارخانه پرند با بروزترین دستگاههای موجود

 چاپ ،برش و بسته بندی رول های کاغذی
 -1استفاده از کاغذهای با کیفیت و درجه یک کره جنوبی با گرماژ 55
 -2استفاده از بوبین های با کیفیت و اندازه استاندارد
 -3تولید رول دقیقا مطابق با مشخصات درخواستی مشتری در طول ،قطر و عرض
 -4چاپ باکیفیت فلکسو تا  6رنگ بر روی رول با قابلیت چاپ  QRو طرح درخواستی مشتری
 -5سرعت بسیار باالی تولید در دوخط با ظرفیت  100هزار رول در روز
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 خط چاپ و شخصی سازی انواع کارتهای بانکی
خط تولید و شخصی سازی کارت با برخورداری از نیروهای متخصص و زبده و با بهره گیری از سالن مجهز و تجهیزات بروز و پیشرفته ،کامل ترین
خدمات را در حوزه تولید ،چاپ و صدور و شخصی سازی انواع کارتهای هوشمند و سیم کارت به مشتریان خود عرضه می نماید .از جمله خدمات قابل
عرضه در این حوزه عبارتند از:
 oچاپ برجسته ،چاپ رنگی ،کدگذاری روی نوار مغناطیسی و تراشه هوشمند
 oچاپ افست رنگی با طرح دلخواه
 oشخصی سازی کارت شامل چاپ  Embossو  Thermalو بارگذاری مگنت و Chipset
 oچاپ رمز
 oپاکت گذاری و بسته بندی
 oتولید سیم کارت

 تولید سامانه های نرم افزار تخصصی در حوزه های  ATMو POS
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-4

پروژه ها

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با بهره مندی از نیروهای متخصص و زبده در پروژه های بزرگ در سطح کشور حضور داشته و دارای
سوابق درخشانی می باشد.
-1تأمین تجهیزات طراحی ،نصب و پیاده سازی و بهینه سازی شبکه ومراکز داده مشتریان بزرگ مانند بانک پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک
پارسیان
-2تأمین تجهیزات سخت افزاری برای مشتریان مانند پروژه اپال
-3تأمین و پشتیبانی سامانه های پرداخت در پروژه های  ITSمانند پروژه سپندار

پروژه اپال(سنگان) :تأمین ،نصب و راه اندازی تجهیزات زیرساختی  ITو ارتباطی
به منظور کنترل فرایندهای نواحی مختلف معدن اپال پارسیان در منطقه
اقتصادی سنگان از اسفندماه  ،98تعداد  435سوژة دید اولویتدار در نظر
گرفته شد .پس از آن عملیات بسترسازی ،نصب تجهیزات ،کابلکشی و
همچنین نصب انواع دوربینهای ثابت ،بی سیم  ،تجهیزات شبکه و سرور
انجام می شود و در نهایت درتابستان-پاییز  99پروژه در مدار بهره برداری
قرار می گیرد.
برای این پروژه بالغ بر  1000میلیارد ریال سرمایهگذاری انجام شده ،ودر این
زمینه از بهروزترین تجهیزات و تکنولوژیها و نیز جدیدترین قابلیتهای
نرمافزاری استفاده شده است.
با اجرای این پروژه گامی بزرگ و سازنده در ایجاد شبکة زیرساخت نظارت بر
فرایندهای تولید شرکت اپال پارسیان برداشته شد.
برخی از ویژگیهای دیگر این پروژه عبارتاند از:
 استفاده از دوربینهای با فناوری دیجیتال  IPبهجای دوربینهای
آنالوگ قدیمی؛
 میزان کابلکشی کمتر و انتقال همزمان صدا ،تصویر و برق؛
 امنیت ارسال دادههای رمز دار و در نتیجه افزایش امنیت؛
 تجهیزات نظارت تصویری داخل و خارج ساختمان به ویژه با
استانداردهای ضد انفجار و انتقال رادیویی تصاویر
38
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پروژه سپندار  :سرمایه گذاری ،تأمین و اجرای سامانه های پرداخت نوین در آزادراه های کشور
شرکت تاپکیش به عنوان یکی از ) TSP(Toll Service Providerهای
شرکت سامانه پرداختهای نوین در آزادراههای کشور (سپندار) با هدف تجهیز
آزادراه های کشور به سامانه الکترونیک پرداخت عوارض ،در قالب قرارداد BOT

مسئولیت تأمین تجهیزات ،نصب ،راه اندازی و نگهداری  30سامانه شناسایی
تردد و پالک خوانی آزادراهی و نظارت تصویری در بیش از  10آزادراه کشور و
توسعه آن تا  ۸0سامانه به نحوی که این شرکت یزرگترین شبکه کشور را در
اختیار دارد .همچنین بهره برداری از سامانه های واگذار شده به این شرکت در
سه فاز به شرح ذیل را بر عهده دارد و توسعه آن در قالب فازهای تکمیلی نیز
به دستور وزارت راه و کنسرسیوم سپندار در دستور کار شرکت قراردارد:


تجهیز  ،نصب  ،راه اندازی و بهره برداری فاز اول (آزادراه تهران-
قم) با  ۶سامانه



تجهیز  ،نصب  ،راه اندازی و بهره برداری فاز دوم (آزادراه های قم
–کاشان ،کاشان-نطنز  ،نطنز-اصفهان) با  10سامانه



تجهیز  ،نصب  ،راه اندازی و بهره برداری فاز سوم (آزادراه های
اهواز-بندرامام ،اصفهان-زرین شهر) با  ۸سامانه
شرح عملیات صورت پذیرفته در این پروژه عبارتست از:



آماده سازی زیرساخت شامل عملیات عمرانی جهت نصب سازه ،
اصالح فیزیکی و ایمن سازی و برق رسانی و آماده سازی
زیرساخت شبکه ارتباطی در محل سازه



تأمین تجهیزات  ITSشامل دوربین پالک خوان پیشرفته با

قدرت پردازشی  ،Embeddedتابلو برق و تجهیزات الکتریکال
ازجمله  UPSو باتری ،تجهیزات شبکه و...


نصب ،کالیبراسیون و راه اندازی تجهیزات بر روی دکل و سرویس
های سمت سرور



مانیتورینگ  ۲۴*7کلیه سامانه ها



ارائه مشاوره به کنسرسیوم سپندار جهت اصالح مکانیزم های
کنترلی و کاهش خطا های احتمالی عملیاتی



 Maintenanceکلیه سامانه ها در قالب تیم های بازرسی فنی
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برخی
مشتریان
عمده
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میزان فروش عملیاتی طی سه سال اخیر

میزان فروش عملیاتی و غیر عملیاتی طی سه سال اخیر
۶000000

5,215,532

۶000000

5,469,637

5000000
3,895,044

34
%

5000000
3,906,508

۴000000

242
%

40
%

3000000

1,139,535

۴000000

243
%

۲000000

3000000

1,139,535

1000000

1000000

0
 9۸سال

 99سال

0

 97سال

 99سال

مبلغ واردات طی سه سال اخیر

 97سال

 9۸سال

میزان سود قبل از مالیات طی سه سال اخیر
3500000

3,153,488

700000

651,301

3000000
2,381,497

32
%

۶00000
483,648

۲500000

271%

35
%

۲000000

500000

165
%

۴00000

1500000
641,090

300000
182,842

1000000
500000

 99سال

۲00000
100000

0
 9۸سال

۲000000

0
 99سال

 97سال
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اقدامات حوزه های ستاد :
 -1تفکیک ساختمانهای شرکت بر اساس مأموریت حوزه ها بمنظور توسعه
الف) ساختمان مرکزی ،خیابان بخارست (ملک استیجاری 400 -مترمربع)
 دفتر مدیریت
 واحدهای ( طرح و برنامه،فروش،بازرگانی،فناوریهای نوین،مالی،اداری و پشتیبانی،فناوری اطالعات و ارتباطات)
ب) ساختمان اکباتان (ملک شرکت 779.55 -مترمربع) :
 واحد پشتیبانی فنی و تعمیرات دستگاه های خودپرداز
 واحد چاپ و صدور کارت
 واحد انبار
 واحد مانیتورینگ
ج) ساختمان صنایع آموزشی ( 2واحد  400مترمربع ،ملک استیجاری) :
 خط تعمیرات پایانه های فروش
 برنامه ریزی و پایش
 انبار مرکزی
 کنترل کیفیت
د) ساختمان پرند (  2452مترمربع ملک شرکت) :
 خط تولید و چاپ انواع رول کاغذ
 خط تولید پایانه فروش
 انبار
 -2اخذ مجوز شهرداری جهت ساخت ساختمان مرکزی شرکت (ساختمان سپیدار)
 -3خرید و بازسازی ساختمان جدید واقع در خیابان دماوند ( 1395مترمربع ،ملک شرکت)  ،جهت تجمیع و استقرار واحدهای
عملیاتی و فنی و انتقال از ساختمان صنایع آموزشی به آن
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 -4خرید و بازسازی ساختمان جدید واقع در خیابان میرداماد ( 600مترمربع ،ملک شرکت)  ،انتقال واحدهای ستادی از ساختمان
مرکزی(بخارست) به آن

 -5تمدید دائمی و ارتقاء پروانه بهره برداری تولید پایانه های فروش بی سیم با ظرفیت سیصد هزار در سال

 -6اخذ رتبه  1شورایعالی انفورماتیک در رشته شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و تمدید سایر رتبه های شرکت ( رتبه )1
 خدمات پشتیبانی  :رتبه 1 تولید و ارائه قطعات و ملزومات  :رتبه 1 تولید و ارائه دستگاه های جانبی  :رتبه 1 -شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی  :رتبه 1

 -7تمدید عضویت انجمن انفورماتیک ایران و ارتقاء با اعتبار دائم
44
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 -8عضویت در سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران

 -9تمدید مجوز عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

 -10چابک سازی شرکت با اصالح ساختار سازمانی و ترکیب نیروی انسانی مبتنی بر محصول و پروژه
 -11تشکیل کمیته های تخصصی هیأت مدیره اعم از مدیریت ریسک و انتصابات
 -12استقرار نظام مدیریت فرآیند مطابق با استاندارد ایزو 9001: 2015
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 -13اخذ جایزه یازدهمین دوره مدیریت مالی

 -14ایجاد زیرساخت مناسب ،تعیین شرکای تجاری معتبر ،به کارگیری نیروی انسانی ماهر ،اصالح و تکمیل فرآیندهای زنجیره تأمین
کاال و سیستم های مرتبط
 -15فراهم نمودن کلیه پروتکل های بهداشتی در تمامی ساختمان ها و انجام تست غربالگری در زمان شیوع بیماری کووید 19

 -16ساماندهی و نظم قراردادهای شرکت و پایش و کنترل پروژه ها با نرم افزار MSP

 -17تهیه طرح تجاری ایجاد شعبه در منطقه آزاد اروند
 -18اخذ گواهی مقام پنجم در حوزه خدمات بازرگانی بر اساس رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی )(IMI-100

 -19تجهیز خودروهای پول رسان شرکت به  GPSبه منظور تأمین امنیت
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اقدامات حوزه های صف:
 -1انعقاد قرارداد ارتقا شبکه خودپردازهای بانک پارسیان برای اولین بار در ایران در این سطح
 -2اخذ نمایندگی فروش کلیه پایانه های پرداخت از شرکت Smartpeak

 -3افزایش ظرفیت خط تعمیرات پایانه فروش (( )POSبا هدف توسعه بازار و کسب سهم بیشتر از آن در سایر بانکها و شرکتهای
پرداخت)
 -4راه اندازی خط تولید پایانه فروش در ساختمان پرند با هدف توسعه
 -5ایجاد شعبه و خط تولید در منطقه آزاد اقتصادی اروند جهت افزایش توان تولید پایانه فروش
 -6اضافه نمودن محصوالت و خدمات جدید حاصل از طرحهای تحقیق و نوآوری
-7

ایجاد واحد برنامهریزی محصول و تشکیل کارگروههای تخصصی جهت بهرهبرداری از فناوریهای روز در پروژهها

-8

اصالح زیرساخت های فروش و ارائه محصول به مشتری و کاهش زمان پاسخ به نیاز مشتریان

 -9اصالح و تقویت زیر ساختهای حوزه های عملیاتی شرکت از جمله تقویت مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتری
 -10ایجاد تیم متخصص برنامه نویس جهت تهیه اپلیکیشن های مربوط به پایانه فروش بر اساس نیاز مشتری
 -11ایجاد زیرساخت مناسب جهت پشتیبانی فنی پایانه های فروش با برندهای ( Newland ، Smartpeakو).....
 -12توسعه کمی و کیفی شبکه پشتیبانی و خدمات رسان خودپرداز در کشور
 -13توسعه و بهبود روابط با شرکای تجاری خارجی اصلی از جمله Xinspower ،NewLand ،Hansol ، Bitel

 -14توسعه قرارداد پروژه سپندار اعم از تأمین ،خدمات و پشتیبانی
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 -15حضور در مناقصات و انعقاد قرارداد با مشتریان غیر از گروه (توسعه بازار) اعم از :
 فروش 1.000.000رول کاغذ کارتخوان – پرداخت الکترونیک سداد
 قرارداد فروش 5.000.000رول حرارتی هانسول – پرداخت نوین آرین
 قرارداد ارائه خدمات چاپ،برش و بسته بندی – زیرساخت فناوری تجارت ایرانیان
 قرارداد فروش انواع کاغذ رول  -بانک تجارت
 قرارداد فروش تعداد  70،000عدد دستگاه  – P90پرداخت نوین آرین
 قرارداد گارانتی و تعویض  70.000دستگاه  – P90پرداخت نوین آرین
 قرارداد فروش کاال و تجهیزات سرور – توسعه مراکز داده ای نوین
 قرارداد فروش مجموعه نرم افزارهای مدیریت داده – آریا همراه سامانه
 قرارداد فروش کاالهای سخت افزاری – آریا همراه سامانه
 -16تشکیل کنسرسیوم با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان جهت حضور در مناقصه سازمان مالیاتی
 -17اقدام به تهیه نرم افزار جامع خودپرداز
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 .1دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه مأموریت شرکت با ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه
 .2ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و بهبود روشهای تولید
 .3حفظ و بهبود و توسعه ارائه خدمات و پشتیبانی محصوالت عرضه شده به مشتریان
 .4اصالح ساختار و ارتقاء سطح سیستمهای سازمانی
 .5آموزش و ارتقاء توان فنی پرسنل و چابک سازی سیستم
 .6باال بردن بهره وری و بازدهی نیروی انسانی (استفاده حداکثری از منابع ،نیروی انسانی،تسهیالت و)...
 .7ایجاد و توسعه شبکه فروش و محصوالت
 .8ایجاد شبکه از شرکت های همکار جهت اجرای پروژه های بزرگ ملی (نقش )G.C
 .9حضور در بازارهای برون سازمانی و پروژه های کالن ملی
 .10ارتقاء و توسعه فروش و پشتیبانی
 .11پیاده سازی سیستم های جامع نرم افزاری و اتوماسیون جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها و سرعت در ارائه خدمات
 .12بهبود توسعه وضعیت مرکز طراحی و توسعه نرم افزاری در پایه و ایجاد بخش نوآوری در محصول و خدمات
 .13ایجاد شبکه هدایت تراکنش
 .14سرمایه گذاری در پروژه های ملی از طریق کنسرسیوم
 .15تکمیل سبد لوازم محصول و خدمات بصورت مستمر
 .16کسب سهم مناسب از بازار محصول و خدمات از بازار برون گروهی
 .17تغییر وب سایت اطالع رسانی شرکت
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ردیف

بند گزارش
حسابرس و بازرس قانونی

تکالیف مجمع سال قبل (سال )98
مقرر گردید بررسی های الزم در خصوص

1

بند - 5-2پیگیری تسویه مالیات بر ارزش

تعیین تکلیف برگه های مطالبه و قطعی

افزوده سال های  95 ،93و 96

صادر شده از سازمان امور مالیاتی صورت
بگیرد.

2

بند - 5-3رعایت قوانین و مقررات سازمان

مقرر گردید پیگیری های الزم در خصوص

تأمین اجتماعی در مورد حسابرسی بیمه

حسابرسی بیمه صورت پذیرد.

بند - 7انجام تشریفات قانونی انتقال سند
3

مالکیت ساختمان اکباتان

اقدامات انجام شده در سال 99
علیرغم پیگیری های انجام گرفته ،تسویه
نهایی انجام نگرفته و اعتراض شرکت تا این
تاریخ رسیدگی نشده و پیگیری های بعدی
در حال انجام می باشد.
حسابرسی بیمه تا پایان سال مالی 96-97
انجام و پیگیری تسویه مطالبات اعالم شده
در حال انجام می باشد.

مقرر گردید پیگیری های الزم در خصوص
انتقال مالکیت ساختمان اکباتان صورت
پذیرد.

انتقال سند ساختمان اکباتان به نام شرکت
انجام گرفته است.

بند  10رعایت مفاد مواد  11و 13
دستورالعمل اجرای افشای اطالعات و

4

تصویب معامالت با اشخاص وابسته در

مقرر گردید مفاد ماده  13دستورالعمل افشای

شرکتهای ثبت شده نزد بورس اوراق بهادار

اطالعات نزد سازمان بورس در زمان مقرر

تهران و فرابوس ایران در خصوص افشای

رعایت گردد.

فوری برخی قراردادهای فروش شرکت
رعایت نشده است.
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اطالعات رعایت می گردد.
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شرکت تجارت الكترونیك پارسیان کیش (سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به  30آذر 1399

یادداشت

1399/09/30

1398/09/30

میلیون ریال

میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی

5

5،۲15،53۲

3،۸95،0۴۴

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۶

()۴،۴90،5۲3

()3،309،۲۶۴

7۲5،009

5۸5،7۸0

هزینه های فروش ،اداری و عمومی

7

()۲00،557

()1۴۸،5۸۲

سایر در آمدها

۸

77۲

1۲،۲37

سایر هزینه ها

9

()۴9،7۶1

()51

۴75،۴۶3

۴۴9،3۸۴

هزینه های مالی

10

()۴0،303

0

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

11

۲1۶،1۴1

3۴،۲۶۴

۶51،301

۴۸3،۶۴۸

سود ناخالص

سود عملیاتی

سود عملیات قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری

۲7

سود خالص

()100،۲07

)(۸1،۴۶۸

551,094

402,181

سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال)

9۲1

9۲0

غیر عملیاتی (ریال)

۴57

۸5

سود پایه هر سهم (ریال)

1،37۸

1،005
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شرکت تجارت الكترونیك پارسیان کیش (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
در تاریخ  30آذر 1399
)تجدید ارائه شده(
دارایی ها

1399/09/30

30/09/1398

میلیون ریال

میلیون ریال

دارایی های غیرجاری
دارایی های ثابت مشهود
دارایی های نامشهود
سرمایه گذاری های بلند مدت

۸۶۴،۲۲3
1،093
۲۶،۸۶0

۲۲۴،۴7۶
1،1۴۸
۲۶،970

جمع دارایی های غیر جاری

۸9۲،17۶

۲5۲،59۴

پیش پرداختها
موجودی موادوکاال
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
موجودی نقد

1،550،7۲۸
75۸،۶19
۲،۲37،۸7۸
15۸،۲۶5
۴7۸،1۴۸

31۴،۴35
1،0۸7،57۲
۶90،۴۸7
95،۲۸5
3۴،۸39

جمع دارایی های جاری

5،1۸3،۶3۸

۲،۲۲۲،۶1۸

جمع دارایی ها

۶،075،۸1۴

۲،۴75،۲1۲

دارایی های جاری

حقوق مالكانه و بدهی ها
حقوق مالكانه
۴00،000

سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
اندوخته قانونی
سود انباشته

۴00،000
775،3۸5
۴0،000
57۴،55۲

۴0،000
۴۲3،۴5۸

جمع حقوق مالكانه

1،7۸9،937

۸۶3،۴5۸

بدهی ها
بدهی های غیرجاری
پرداختنی های بلند مدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

97،500
3۲،۴۸0

۲۲،3۴1

جمع بدهی های غیر جاری

1۲9،9۸0

۲۲،3۴1

بدهی های جاری
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
تسهیالت مالی
پیش دریافت ها

1،0۲9،531
10۸،3۴7
11،735
1،095،101
1،911،1۸3

53۴،7۸0
79،۴1۲
3،۴1۶
0
971،۸05

جمع بدهی های جاری

۴،155،۸97

1،5۸9،۴13

جمع بدهی ها

۴،۲۸5،۸77

1،۶11،75۴

جمع حقوق مالكانه و بدهی ها

۶،075،۸1۴

۲،۴75،۲1۲
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شرکت تجارت الكترونیك پارسیان کیش (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالكانه
سال مالی منتهی به  30آذر 1399
سرمایه

افزایش سرمایه

اندوخته

در جریان

قانونی

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

مانده در 01/10//1397

۴00،000

-

۲5،35۲

سود انباشته

جمع کل

میلیون ریال

میلیون ریال

1۶3،9۲5

5۸9،۲77

تغییرات حقوق مالكانه در سال مالی منتهی به
30/09/1398
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی
30/09/139۸

-

-

-

۴0۲،1۸1

۴0۲،1۸1

سود سهام مصوب (هر سهم  3۲0ریال)

-

-

-

()1۲۸،000

()1۲۸،000

تخصیص به اندوخته قانونی

-

-

1۴،۶۴۸

()1۴،۶۴۸

-

مانده در30/09/1398

۴00،000

-

۴0،000

۴۲3،۴5۸

۸۶3،۴5۸

تغییرات حقوق مالكانه در سال مالی منتهی به
30/09/1399
سود خالص منتهی به 30/09/1399

-

-

-

551،09۴

551،09۴

سود سهام مصوب(هر سهم  500ریال)

-

-

-

()۲00،000

()۲00،000

افزایش سرمایه در جریان

-

775،3۸5

-

()۲00،000

575،3۸5

مانده در30/09/1399

۴00،000

775،3۸5

۴0،000

57۴،55۲

1،7۸9،937
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شرکت تجارت الكترونیك پارسیان کیش (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به  30آذر 1399
تجدید طبقه بندی
1399/09/30

1398/09/30

میلیون ریال

میلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
نقد حاصل از عملیات

()710،0۶1

1۲0،519

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

()71،۲71

()3۲،013

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

()7۸1،33۲

۸۸،50۶

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
-

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

۶،510

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

()۲9۲،7۴0

)(20,752

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

()۴73

)(403

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

()11۲،۸۲5

)(2,509

دریافت های نقدی ناشی از سود سپرده بانکی

1،3۸3

۴،۸90

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

5،۶۸9

-

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

۲۴۸،711

-

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

()150،۲55

()1۲،۲۶۴

جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

()931،5۸7

7۶،۲۴۲

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
وجوه نقدی دریافتی بابت افزایش سرمایه

390،۴93

-

دریافت نقدی حاصل از تسهیالت

1،131،۴00

-

پرداخت بابت اصل تسهیالت

()۸7،93۲

-

پرداخت بابت هزینه های مالی

()1۴،۴51

-

پرداختهای نقدی بابت سود سهام

()۴5،10۸

()9۴،091

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1،37۴،۴0۲

()9۴،091

خالص افزایش در موجودی نقد

۴۴۲،۸15

()17،۸۴9

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

3۴،۸39

53،۸99

تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴9۴

()1،۲11

مانده موجودی نقد در پایان سال

۴7۸،1۴۸

3۴،۸39

مبادالت غیر نقدی

1۸۴،۸91
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نسبت های مالی (مقایسه ای(

نسبت های مالی

نسبت های سرمایه
گذاری(اهرمی)

نسبت های سودآوری

فرمول

99

98

نسبت کل بدهی

جمع بدهی ها  /جمع حقوق صاحبان سهام

239%

187%

نسبت مالکانه

حقوق صاحبان سهام /جمع کل دارایی ها

29%

35%

نسبت سود خالص

سود ناخالص  /فروش

14%

15%

بازده دارایی

سود خالص/جمع کل دارایی ها

9%

16%

بازده حقوق صاحبان
سهام

سود خالص /جمع حقوق صاحبان سهام

31%

47%

بازده فروش

سود خالص /فروش

11%

10%

نسبت جاری

جمع دارایی های جاری /جمع بدهی های جاری

1.25

1.40

نسبت آنی

جمع دارایی های جاری منهای موجودی مواد و کاال /جمع بدهی
های جاری

1.06

0.71

دوره گردش کاال

متوسط موجودی کاال * /365بهای تمام شده کاالی فروش رفته

75

114

نسبت گردش دارایی

فروش  /جمع دارایی ها

0.86

1.57

دوره وصول مطالبات

میانگین حسابها و اسناد دریافتنی تجاری * /365فروش خالص

102

55

نسبت کاال به سرمایه در
گردش

موجودی کاال /سرمایه در گردش

74%

172%

گردش سرمایه جاری

فروش خالص /سرمایه در گردش

5.07

6.15

نسبت های نقدینگی

نسبت های عملیاتی
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حسابرس و بازرس قانونی ،موسسه حسابرسی بیات رایان می باشد که در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ  1398/11/26به اتفاق آراء
انتخاب و موسسه رایمند و همکاران نیز به عنوان بازرس علی البدل تعیین گردید.
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 نام شرکت  :تجارت الکترونیک پارسیان کیش
 نوع شرکت :سهامی عام
 تاریخ تأسیس1387/06/18 :
 تلفن تماس :
-

دفتر تهران021 - 88504355 –88524822 - 88524689 :

 دفتر کیش 0764-4421471 : فکس021-88505760 :
 وب سایتwww.kpec-co.com :
 آدرس ایمیلinfo@kpec-co.com :

 شبکه های اجتماعی:
 -اینستاگرام @kpec_company :

 آدرس:
 -1دفتر منطقه آزاد کیش  :جزیره کیش ،خیابان سنائی ،پشت مجتمع تجاری بانک رفاه ،جنب بازار تجاری سابق بهکیش ،ساختمان
اداری  ، BO135طبقه  4شرقی.

کدپستی 7941773406 :

 -2دفتر تهران  :میدان آرژانتین  ،خیابان بخارست(احمد قصیر) ،کوچه دهم غربی ،پالک .17

کد پستی 1514747811 :

 -3دفتر منطقه آزاد اروند  :خرمشهر ،فاز یک بین صنعت یک و صنعت دو ،ساختمان گویا اروند .کدپستی 6438193434 :
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