
اطالعات و صورت ھای مالی

2,400,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري توسعه گوھران امیدشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:گوھراننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)569916کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1399/09/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

--٠٩١,۵۵٢پرداختنی ھای تجاری(٣٠)٣٨,٠٣٨۵۴,٣۴٨موجودی نقد

١۶,۴١٧۴,٢۵٨٢٨۶پرداختنی ھای غیرتجاری۴,٣٣٩,١٨۶٢,٧٢٨,٠۵٢۵٩سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

--١٠,۴۵۵٠مالیات پرداختنی۵٢٧,٢٩٩٣٨٨,٠٨٧٣۶دریافتنی  ھای تجاری

۶٨٠,۴٣٩٣۶٨,٧٠٢٨۵سود سھام پرداختنی(٢۴)٢,٩١٢٣,٨۴٢دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی١,٢٨٣١,٢۶٩١پیش پرداخت ھا و سفارشات

--٠٠ذخایر--٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

--٠٠پیش دریافت ھای جاری۴,٩٠٨,٧١٨٣,١٧۵,۵٩٨۵۵جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری

شده برای فروش
٠٠--

٧٠٧,٣١١۴۶۴,۵١٢۵٢جمع بدھی ھای جاری۴,۴۶۵١,۴١٧٢١۵دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری١,٧۶١,٩٣٧١,٠٢٨,۶٨۵٧١سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت--٠٠سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(٢٧)٢٩٩۴٠٧دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٨٨,٢٠۴٨٧,٨٧۵٠دارایی ھای ثابت مشھود

(٨)٢,١٨۵٢,٣٨٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

(٨)٢,١٨۵٢,٣٨٧جمع بدھی ھای غیرجاری١,٨۵۴,٩٠۵١,١١٨,٣٨۴۶۶جمع دارایی ھای غیرجاری

٧٠٩,۴٩۶۴۶۶,٨٩٩۵٢جمع بدھی ھا



حقوق صاحبان سھام

٢,۴٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠سرمایه

--٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠٠سھام خزانه

٢۴٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠اندوخته قانونی

--٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری
نگھداری شده برای فروش

٠٠--

--٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول
گزارشگری

٠٠--

اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي
شرکت ھاي دولتي

٠٠--

٣,۴١۴,١٢٧١,۶٢٧,٠٨٣١١٠سود (زیان) انباشته

۶,٠۵۴,١٢٧٣,٨٢٧,٠٨٣۵٨جمع حقوق صاحبان سھام

۶,٧۶٣,۶٢٣۴,٢٩٣,٩٨٢۵٨جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام۶,٧۶٣,۶٢٣۴,٢٩٣,٩٨٢۵٨جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠٩/٣٠

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/٠٩/٣٠

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٨١۴,١٩٨۵۵٢,٠٠١۴٧درآمد سود سھام

--٠٢,١۵۵درآمد سود تضمین شده

١,٨٣٨,٨١٩٧۴٢,٩٨٧١۴٧سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

--٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

۴٢,٣٩٧۴,٠٧٢٩۴١سایر درآمدھای عملیاتی

٢,۶٩۵,۴١۴١,٣٠١,٢١۵١٠٧جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

٠(۵۴,٢١٢)(۵٣,٩۵١)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی



--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

٠(۵۴,٢١٢)(۵٣,٩۵١)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٢,۶۴١,۴۶٣١,٢۴٧,٠٠٣١١٢سود (زیان) عملیاتی

(٣۶)(٩,٢٣٨)(۵,٩٣٨)ھزینه ھای مالی

(٢٠)١,٩٧۴٢,۴٧۵سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٢,۶٣٧,۴٩٩١,٢۴٠,٢۴٠١١٣سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--٠(١٠,۴۵۵)مالیات بر درآمد

٢,۶٢٧,٠۴۴١,٢۴٠,٢۴٠١١٢سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

--٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

٢,۶٢٧,٠۴۴١,٢۴٠,٢۴٠١١٢سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

١,١٣٨۵۵٧١٠۴سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(٣٣)(٣)(٢)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

١,١٣۶۵۵۴١٠۵سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٢,۶٢٧,٠۴۴١,٢۴٠,٢۴٠١١٢سود (زیان) خالص

١,۶٢٧,٠٨٣٨٨۶,٨۴٣٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

--٠٠تعدیالت سنواتی

١,۶٢٧,٠٨٣٨٨۶,٨۴٣٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

۶٠(۵٠٠,٠٠٠)(٨٠٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

--٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

٨٢٧,٠٨٣٣٨۶,٨۴٣١١۴سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٣,۴۵۴,١٢٧١,۶٢٧,٠٨٣١١٢سود قابل تخصیص

--٠(۴٠,٠٠٠)انتقال به اندوخته  قانوني 

--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٣,۴١۴,١٢٧١,۶٢٧,٠٨٣١١٠سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

١,٠٩۵۶٢٠٧٧سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال



٢,۴٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/09/30

حسابرسی نشده 
1399/09/30

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/09/30

درصد
تغییرات

فعالیت ھای عملیاتی

(80)73,686361,450جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

(80)73,686361,450جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(36)(9,238)(5,938)سود پرداختی بابت استقراض

(64)(323,359)(116,085)سود سھام پرداختی

(63)(332,597)(122,023)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

--00مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

--028وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

54(1,636)(2,523)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

--240وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

4(186)(193)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

--00تسھیالت اعطایی به اشخاص



--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

50(1,794)(2,692)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--27,059(51,029)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

--34,7190وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

--00بازپرداخت اصل استقراض

--34,7190جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

--27,059(16,310)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

54,34827,28999موجودی نقد در ابتدای دوره

--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

(30)38,03854,348موجودی نقد در پایان دوره

(37)446,976706,310مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/09/30نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/09/30نسبت به اطالعیه قبلی

صورت خالصه سرمایه گذاریھا

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

کشاورزي
دامپروري و

خدمات
وابسته به آن

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠

استخراج کانه
ھاي فلزي

٣٣۴٣,۵٩٩٩٧٩,٩۴٩۴١۶,۵٨۵٣,۶٠۴,٩٧٢۵٧۶٠,١٨۴۴,۵٨۴,٩٢١٠٠٠٠٠٣٣۴٣,۵٩٩٩.۴٨۴١۶,۵٨۵١۶.٨١۵٧۶٠,١٨۴١٢.۴۶

محصوالت
کاغذي

١١۶,٧٢۴۴٧,۶۵٣(٨,٧٠۶)١۴,١٨٧١٨,٠١٨۶١,٨۴٠٠٠٠٠٠١١۶,٧٢۴٠.۴۶(٨,٧٠۶)(٠.٣۵)١٨,٠١٨٠.١٣

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٣٨٧,٧٧٧١٨٠,٢٨٧(٣٣,۴٧٩)١۵١,١٠٠٢۵۴,٢٩٨٣٣١,٣٨٧٠٠٠٠٠٣٨٧,٧٧٧٢.۴٢(٣٣,۴٧٩)(١.٣۵)٢۵۴,٢٩٨٠.٨٩

الستیک و
پالستیک

١٩۶٢١,٣٣۴٢,٢۵٣١١,٣۴٣٢,٣١۵٠٠٠٠٠١٩٠.٠٠١,٣٣۴٠.٠۵١١,٣۴٣٠.٠٢

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
۴۴٧٩,۵٩٧١,١٨٣,٠٨٩۶٣,۶٣١۴,٠۵۵,٨۴٨۵۵۴٣,٢٢٨۵,٢٣٨,٩٣٧٠٠٠٠٠۴۴٧٩,۵٩٧١٣.٢۴۶٣,۶٣١٢.۵٧۵۵۴٣,٢٢٨٨.٩٠

واسطه گريھاي
مالي و پولي

١١٧,۴٨۵٣٣,۴٣٣٠١٠٣,۴۵١١١٧,۴٨۵١٣۶,٨٨۴٠٠٠٠٠١١٧,۴٨۵٠.۴٨٠٠.٠٠١١٧,۴٨۵٠.٢٩

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١۵١٠٠٣٠١۵۴٠٠٠٠٠٠١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١۵٠.٠٠

اوراق
مشارکت و
سپرده ھاي

بانکي

١١١٩,٨۵٣١١۴,٨۶١(١١۴,٨۵٩)(١١۴,٨۶١)١۴,٩٩۴٠١۶,۶۴٧(۴٨٢)١۶,١۶۵٢١٢۶,۵٠٠٣.۴٩(١١۵,٣۴١)(۴.۶۵)٢١١,١۵٩٠.١٨

٢٧٠,١٢۴١١٧,٧٧٠٩,٧۵٧١٨٠,٩٨٧١٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧٠٠٠٠٠٢٧٠,١٢۴١.٩۴٩,٧۵٧٠.٣٩١٧٩,٨٨١١.٣١مخابرات

بیمه وصندوق
بازنشستگي

به جزتامین
اجتماعي

٣٧٠,۴١١٨٩,۵١١١٠,۴٠۴٢٢١,٧١٩٣٨٠,٨١۵٣١١,٢٣٠٠٠٠٠٠٣٧٠,۴١١١.٩۴١٠,۴٠۴٠.۴٢٣٨٠,٨١۵١.٣٢

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

١۶۵١۶,٧٧١٢٢,٠٧۴٢۴١,١٧٨٢٢٢,٧٢۵٢۴٧,٩۴٩٠٠٠٠٠١۶۵١٠.٠٢٢٢,٠٧۴٠.٨٩٢٢٢,٧٢۵٠.٣٧



شرح
سرمایه
گذاری
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تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم
٢٣٣۴,٢٣٩٩١۴,٢١٩١۶٩,۶٣٧٣,١۵۴,٠٨٢٢۵٠٣,٨٧۶۴,٠۶٨,٣٠١٠٠٠٠٠٢٣٣۴,٢٣٩٩.٢٣١۶٩,۶٣٧۶.٨۵٢۵٠٣,٨٧۶٨.٢۶

بانکھا و
موسسات

اعتباري
٢۴٩,۶۴٩٧٢,٨٢٩٢٩۶,٠٨۵۴٧۵,٨٩١۴٣۴۵,٧٣۴۵۴٨,٧٢٠٠٠٠٠٠٢۴٩,۶۴٩١.٣٧٢٩۶,٠٨۵١١.٩۵۴٣۴۵,٧٣۴۵.۶٧

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي
١٠٩٢١(٧,٩٢٧)٣٩,٣٣٠٩,٠٩٠,۴٠٣٩,١٩٩٠٠٠٠٠٣٩,٣٣٠٠.٢۶(٧,٩٢٧)(٠.٣٢)٢١,۴٠٣٠.٠٢

سرمايه
گذاريھا

١٨٨,٠٣٨١٢٠,۵٠٨٩,٨٨٩٣٢٨,٣۵١١٩٧,٩٢٧۴۴٨,٨۵٩٠٠٠٠٠١٨٨,٠٣٨٢.۴٣٩,٨٨٩٠.۴٠١٩٧,٩٢٧١.۶١

سیمان، آھک
و گچ

۵٢۵٧٢٧١٧٠۴٣٢٢۴٢٠٠٠٠٠۵٢۵٠.٠٠٧٠.٠٠۴٣٢٠.٠٠

٠٠٠.٠٠(٠.۴٠)(٩,٩٠٧)٠٠٠٠٠٠٠٠١٩,٩٠٧٠.٢٧(١٢,۶۶۵)(٩,٩٠٧)١٩,٩٠٧١٢,۶۶۵قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

١١٩٠٧,۵٧٠١,٧۶١,٠۵۴١۶٢,١٣۶۵,١٧٩,١٠٨١٢١,٠۶٩,٧٠۶۶,٩۴٠,١۶٢٠٠٠٠٠١١٩٠٧,۵٧٠٢۵.٠۵١۶٢,١٣۶۶.۵۴١٢١,٠۶٩,٧٠۶١٧.۵٣

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

٠٠٠١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩١١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠١۵٢,۴٢٠۶.١۵١١۵٢,۴٢٠٢.۵٠

مواد و
محصوالت

دارويي
۶٢٩۶,٨٢١٨٣۶,٠٩٩(۶۵,١٩٠)١,۶١۵,٠۴۶۵٢٣١,۶٣١٢,۴۵١,١۴۵٠٠٠٠٠۶٢٩۶,٨٢١٨.١٩(۶۵,١٩٠)(٢.۶٣)۵٢٣١,۶٣١٣.٨٠

ماشین آالت و
تجھیزات

٢١٧,٨٢٧۶۶,٧۵٠(٩,۴٩٣)۴٨,٧١۶١٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶١٠٣١٧,٩٢٧٠(١٠٠)١١٠٠.۴٩(٩,۵٩٣)(٠.٣٩)٢٨,٣٣۴٠.١۴

ماشین آالت و
دستگاه ھاي

برقي
١٩,٩٢٢١۶,(٩,٩٢٢)٠٧١(١۶,٠٧١)(٩,٩٢٢)١٠٠٠٠٠٠٠١٩,٩٢٢٠.٢٧(٠.۴٠)١٠٠.٠٠

استخراج نفت
گاز و خدمات
جنبي جز

اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١۴٠١۴١۴٠.٠٠٠٠.٠٠١۴٠.٠٠

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١١۵٠.٠٠

فلزات
اساسي

٧٣٢۴,۴٨۶۶٧٧,٢٧٠١,٠٣٨,٨٧٢٣,۶٠١,٣٧٣١٠١,٣۶٣,٣۵٨۴,٢٧٨,۶۴٣٠٠٠٠٠٧٣٢۴,۴٨۶٨.٩۶١,٠٣٨,٨٧٢۴١.٩٢١٠١,٣۶٣,٣۵٨٢٢.٣۵



شرح
سرمایه
گذاری
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تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

ساخت
محصوالت

فلزي
١٩٩,٧٢٧١٧۵,۵۶٠١,۴٨٧۶١٠,٢۴٣١١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣٠٠٠٠٠١٩٩,٧٢٧٢.٧۵١,۴٨٧٠.٠۶١١٠١,٢١۴١.۶۶

خودرو و
ساخت
قطعات

٢٣٧,٢٠٩۴۴,٢٠٧٣١٢,۴٣٢٣٣١,۶٧۵١٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٠٠٠٠٠٢٣٧,٢٠٩١.٠٣٣١٢,۴٣٢١٢.۶١١٣۴٩,۶۴١۵.٧٣

فعالیتھاي
پشتیباني و
کمکي حمل و
نقل و

آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.١٠٠٠.٠٠١٣,۶١۶٠.٠۶

خدمات فني و
مھندسي

٢٢٢,٨۶٢۵١,٩١٢(٢٠,۶۵۴)(۴٧,۵٨٨)١٢,٢٠٨۴,٣٢۴٠٠٠٠٠٢٢٢,٨۶٢٠.۶٣(٢٠,۶۵۴)(٠.٨٣)١٢,٢٠٨٠.٠۴

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٩۴,٨٧۵٩١,٩٨٨١٢٨۶,٨۶٣٢١٩۴,٨٧۵۵.٣٨٩١,٩٨٨٣.٧١١٢٨۶,٨۶٣۴.٧٠ساير صنايع

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,٨٢٠١٨٠١۴,٠٠٠١٣,٨٢٠٠.١١١٨٠٠.٠١١۴,٠٠٠٠.٠٧ساير فعالیتھا

۶٧٣,۴١٣,٨۴٧٧,۵١١,٧٠٢٢,٣٨۶,۶١٣٢٣,٨۶۵,۶٩٣۶٩۵,٨٠٠,۴۶٠٣١,٣٧٧,٣٩۵٨٢٠٩,٠٧٧٩١,۵٨۶٧٣٠٠,۶۶٣٧۵٣,۶٢٢,٩٢۴١٠٠٢,۴٧٨,١٩٩١٠٠٧۶۶,١٠١,١٢٣١٠٠جمع

ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا

0
میلیون ریال

لطفا دالیل مغایرت اطالعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطالعات انتھای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سھام شركت ھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شركت
(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

 افزايش سرمايه شرکت معدني و صنعتي چادرملو 9- شناسايي افزايش سرمايه شرکت سنگ آھن گل گھر 10- شرکت در افزايش سرمايه شرکت سنگ آھن گل گھر 11- شرکت در افزايش سرمايه شرکت دارو سبحان 



ھر سھم
(ریال)

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

سرمایهنام شركت
(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

(١۵۵,٠۶٠)١,١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢۵٨۵,۶٩٩۴٣٠,۶٣٩٠.٧٠۵٨۵,۶٩٩۴٣٠,۶٣٩٧۴,٠۴٢۵۴,۴۴٠مس شھید باھنر

٢,٧٣٩,٩٣٣١,٠٠٠٠٠٠٩,٣٧٨,٣٠٨٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٠.٣۴٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٣٧,٢٨٢۴٠,٠٨٠٢۶,٢۴١آھنگري تراکتور سازي ايران

۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,٠٠٧,٩٩۵١٧٣,٠٣٧۴٠٣,۶١٩٩,٩٢۶,۵١۴١۶٩,۶٣٧٢,۵٠۶,٠٨٣١.٧٠٣۴٢,۶٧۴٢,٩٠٩,٧٠٢۵,٠۴۴۴٢,٨٣١٢,۵۶٧,٠٢٨مديريت انرژي امید تابان ھور

٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨۴,٩٣٣,٩٨١١۶۴,۵٧٨۶١٢,۵۴٣۴٩,١٨٣,۶٨٩١٣۴,۶۵۴١,٨٧٣,٩٩٨٠.١٨٢٩٩,٢٣٢٢,۴٨۶,۵۴١٢,٢٣١١٨,۵۴٠٢,١٨٧,٣٠٩سنگ آھن گل گھر

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي
خلیج فارس

٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠,۶١٧,۵١١٢٩٧,٣٩۵۴۵٣,٣۵٨١٢٧,٨١۶,١٠١(٢,۶۵٩)٢,٠۴٣,٣٨٧٠.٠٧٢٩۴,٧٣۶٢,۴٩۶,٧۴۵١,۵۶۴١٣,٢۵٠٢,٢٠٢,٠٠٩

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,۶١٠,٢٨۴١٢٨,٣٢۵٣۵٢,۴٩۴٢,٨۶١,٠٠۵١۵١,٩٢٨٧١٨,٩٣٧٠.٠٩٢٨٠,٢۵٣١,٠٧١,۴٣١١٢,۴٧٢۴٧,۶٨٠٧٩١,١٧٨سنگ آھن گھر زمین

۶۴,۵۶۵٢,٩۵٩,٩٢٨٠.٣٣٢٧١,٧٠٣٣,٧٠۵,۶٢٨٢,٧٧٩٣٧,٩٠٠٣,۴٣٣,٩٢۵(٢,٢٢۶,١۵۵)٣٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٧,١٣٨٧۴۵,٧٠٠مديريت سرمايه گذاري امید

(٣۵,١٨١)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٣,۶۴٩,٢٢٧٢۵٨,۶١٨٢٢٣,۴٣٧٠.٠٣٢۵٨,۶١٨٢٢٣,۴٣٧١٨,٩۴٧١۶,٣٧٠فوالد خوزستان

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩٢۴۵,٢٠۴٠٠٧٠۴,۴٢١٠.١٠١٧۶,۵۶٩٩۴٩,۶٢۵٢,۴١٢١٢,٩٧٠٧٧٣,٠۵۶ھلدينگ غدير

۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,٩۶٩,۶٢١١۶۶,٣۵۴۴٠٠,٢٢۶٠٠٩٨٢,٠٢١٠.١۵١۶۶,٣۵۴١,٣٨٢,٢۴٧٢,٨٢١٢٣,۴۴٠١,٢١۵,٨٩٣گسترش نفت و گاز پارسیان

١,٣٨٢,١۶٣٠.٠۶١۶٣,٣٩۵١,٨٠٩,٢۶٩١,٣١٠١۴,۵١٠١,۶۴۵,٨٧۴(٨,٣٨٧)٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨١,۵٣٩,٩٩١١٧١,٧٨٢۴٢٧,١٠۶۴٣,١۵١,٢٢۵فوالد مبارکه اصفھان

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠۴٩,٣٠٠,٠٠٠١۶١,٢٠٢۵١٠,۶٠٠٢٠,٧٠۶,٠٠٠٠۶۴٧,٩٩٩٠.٣۵١۶١,٢٠٢١,١۵٨,۵٩٩٢,٣٠٣١۶,۵۵٠٩٩٧,٣٩٧پتروشیمي مبین

١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٣۴٠,٨٧۵١۵۵,٠٨١٣٠٨,٧٧٣٠٠٧٨٠,١٢١٠.١۶١۵۵,٠٨١١,٠٨٨,٨٩۴۶,٩۴٢۴٨,٧۴٠٩٣٣,٨١٣پتروشیمي جم

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٩٢۵,۴١۴۶٨,٩١٨١٢٩,۵٧۴۶١,۶٣٢,٧٧١٨۴,٩۵١١,١۶٧,٢٠١٠.٠۴١۵٣,٨۶٩١,٢٩۶,٧٧۵١,٨٨٧١۵,٩٠٠١,١۴٢,٩٠۶ملي صنايع مس ايران

(١۶,٠٣١)٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,٢٠١,۴٠۶١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠.١٠١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩١٨,۵٨۵١۶,۶٣٠توسعه صنايع بھشھر

٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠٧,١۶٧,١٢٨٢۶,٧٩٩۴۴,١١٣۵٢,٨٣٢,٨٧٢١٢٢,٩٩٣٢۴٩,٢٨٧٠.٠٣١۴٩,٧٩٢٢٩٣,۴٠٠٢,۴٩٧۴,٨٩٠١۴٣,۶٠٨بانک ملت

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٠,٣٩٨,٠١۶١۴٢,٣٨٨٩٧٢,۵٧٧٠.٠٨١۴٢,٣٨٨٩٧٢,۵٧٧۶,٩٨٠۴٧,۶٨٠٨٣٠,١٨٩سنگ آھن گھر زمین (حق تقدم)

۴,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨,۴٧٠,٠٠٠١٢٣,٢٠١۴۴١,٩٨٧٩,٢٣۵,٠٠٠٠١,١۶۴,۶٢۵٠.۶۴١٢٣,٢٠١١,۶٠۶,۶١٢۴,۴۴٧۵٧,٩٩٠١,۴٨٣,۴١١سرمايه گذاري دارويي تامین

(٣٨,٢٧٨)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠١١٧,۵٠٨٧٩,٢٣٠٠.١۵١١٧,۵٠٨٧٩,٢٣٠١٩,۵٨۵١٣,٢٠۵بانک ايران زمین

١,٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٧٧٣,٩۶۶٩٩,٧٢٧١٧۵,۵۶٠٢٠,٠٠٠١,۴٨٧۶١٠,٢۴٣١.٢٢١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣۴,٨۶٧٣٧,٧٩٠۶٨۴,۵٨٩تولیدي چدن سازان

٩,٨٨٩٣٢٨,٣۵١٠.۴۶٩٧,٩٢٧۴۴٨,٨۵٩٣,١۵٧١۴,۴٧٠٣۵٠,٩٣٢(۵۵١,۶۵٣)۶,۶٩١,٠٠٠١,٠٠٠٣١,۵٧١,۶۵٣٨٨,٠٣٨١٢٠,۵٠٨سرمايه گذاري سپه

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٣٠٠,٠٠٠٨٢,٩١٧٩١,١٠٣٠.٣٨٨٢,٩١٧٩١,١٠٣٣۶,٠۵١٣٩,۶١٠٨,١٨۶غلتک سازان سپاھان

١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,١٧٨,٧١١۶١,٣٠٨١٠٢,٩۶۴١,۶١٠,٨۵١١٨,۵٧٣١٩۵,٧٩٣٠.٠۵٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧٩,٠٨٨٣٣,٩٩٠٢١٨,٨٧۶ارتباطات سیار

۴,۵٨٣,٨۴٠١,٠٠٠٠٠٠۴٢٨,۶٩۵٧٨,۶٢٣٨١,٩٧١٠.٠١٧٨,۶٢٣٨١,٩٧١١٨٣,۴٠١١٩١,٢١١٣,٣۴٨پلیمر آريا ساسول

١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٩٠٨,١۴۶٢٩,۵٧۵٣۵,١٩٠٨,۵٠١,۶۴٠۴١,٧٣١٣١۵,٣٨٢٠.١٠٧١,٣٠۶٣۵٠,۵٧٢۴,۶٢٧٢٢,٧۵٠٢٧٩,٢۶۶فوالد کاوه جنوب کیش

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٧٣٢,۶٧۶۶۵,۴٨۶١۶۶,٣٢۴٠٠٣٩٩,٢٩٩٠.٠۵۶۵,۴٨۶۵۶۵,۶٢٣١٧,۵۴۴١۵١,۵٣٣۵٠٠,١٣٧پتروشیمي مارون
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۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۶,٢٠۶۶۵,٣٨٨١٢١,۴۴٨٠٠١٩٨,٣٩٠٠.٠٣۶۵,٣٨٨٣١٩,٨٣٨٣٢,٩٢١١۶١,٠٣٠٢۵۴,۴۵٠پتروشیمي پارس

(٧,٩٨٢)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٠٠٠١۶,۴٠٠,٠٠٠۶٣,۵٧٨۵۵,۵٩۶٠.٠١۶٣,۵٧٨۵۵,۵٩۶٣,٨٧٧٣,٣٩٠بانک تجارت

٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٩٠,۶٣۵۶٢,٣١٣١۶٢,٧۵٢٠٠٣٢٧,۴٨٨٠.١٠۶٢,٣١٣۴٩٠,٢۴٠٢۶,٠۶۵٢٠۵,٠۶٧۴٢٧,٩٢٧پتروشیمي زاگرس

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٠٠٠,٧٩۶٣۶,١٧٠۶٠,۶٢٧١,٣٣٨,۴٠٠١٩,٩٩٩١٩۶,۵١٣٠.٠٢۵۶,١۶٩٢۵٧,١۴٠٣,٢٣٩١۴,٨٣٠٢٠٠,٩٧١

٢٠٩,٨۶٠٠.٣٧۵٠,٩١٧٢٨۶,۴٨۶٩۴٢۵,٣٠٠٢٣۵,۵۶٩(٧,٧٧٢)١۴,۴٢۴,۴٢٨١,٠٠٠١٧,٢٧٧,۶٩۵۵٨,۶٨٩٧۶,۶٢۶٣۶,٧٧۶,۴۴۶بیمه البرز

(۴١٣)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٩,۵٧٢٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴٩,۵٧٢٨٣,٣٠٨٨٢,۶٢٠گروه صنعتي پاکشو

٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٩٠٠,٠٠٠۴٣,١٢٠١۵۵,٧۶۵٠٠٢۶۵,٢۴٣٠.۵۵۴٣,١٢٠۴٢١,٠٠٨٢,۴٠٩٢٣,۵٢٠٣٧٧,٨٨٨داروسازي سبحان

(٨٢۴)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,۵٣۴,۵١٠۴٢,٠۴٠۴١,٢١۶٠.٠٢۴٢,٠۴٠۴١,٢١۶٢٧,٣٩۶٢۶,٨۶٠پتروشیمي اراک

ھلدينگ صندوق بازنشستگي
کشوري

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۴,٧۴۴,١۵٠۵٨,٠٠٨١٠٣,٧٢٧(٧,٨۵٠,٢٧۵)(١٨,۴٠۴)١۵٩,٩٨۶٠.٠۶٣٩,۶٠۴٢۶٣,٧١٣٢,٣۴۴١۵,۶١٠٢٢۴,١٠٩

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
(سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,١۶٣,١١۵٣٧,٨٨٢٨٨,۴۵٨١١,۶١٨,١٠٨٠٢٠١,٠٨١٠.١١٣٧,٨٨٢٢٨٩,۵٣٩١,٣١۶١٠,٠۶٠٢۵١,۶۵٧

٠.١٨٣۴,۵۴۶۶٩,٠٩٣٢١,۶٨۴۴٣,٣٧٠٣۴,۵۴٧(١۵,۵٠۴)(۵٧,٧۴۶)(١,٢۴۴,٢٩٨)٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠٢,٨٣٧,۴٢۵٩٢,٢٩٢٨۴,۵٩٧البراتوارھاي داروئي رازک

(١,۵٧۴)٨۵٨,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٣٢,٧٢۴٣١,١۵٠٠.٠۶٣٢,٧٢۴٣١,١۵٠۶۵,۴۴٨۶٢,٣٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

١۶۴,٧۵١٠.٠٣٣٠,٢۴۴٢٨٠,٣٣۶١,۵٨٨١۴,٧٢٠٢۵٠,٠٩٢(١٧,٩۶۴)(١,٣٢۶,۴٠٣)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٣٧١,٠٢٢۴٨,٢٠٨١١۵,۵٨۵پااليش نفت اصفھان

(۵,١۵۴)٢,٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٢٩,٨٩٨٢۴,٧۴۴٠.٠۴٢٩,٨٩٨٢۴,٧۴۴٢۴,٩١۵٢٠,۶٢٠بیمه ملت

(١٠,۴٠٣)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٠٠٠۵٣٨,٧۴١٢٩,١٧٨١٨,٧٧۵٠.٠٢٢٩,١٧٨١٨,٧٧۵۵۴,١۶٠٣۴,٨۵٠توسعه معادن روي ايران

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٧٠,٩٢١٢۶,٠٧۶۴۴,٨٨۶٠٠۶٠,١٠۴٠.٢٨٢۶,٠٧۶١٠۴,٩٩٠٩,۴١١٣٧,٨٩٠٧٨,٩١۴

١٧,٩٣٨٠.٠٢٢۴,٠۵۴۵١,٠۵١١۴,۵٧٨٣٠,٩۴٠٢۶,٩٩٧(١,٨۵۵)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٨۴,۵۴١٢۵,٩٠٩٣٣,١١٣۶۶۵,۴۵٩پااليش نفت تبريز

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٧۵,٠٠٠١٧,٨٧۵١٣۴,۶٢٩٢,١١٧,٢۶٧۴,٩١١١۴١,٩١۴١.٠٠٢٢,٧٨۶٢٧۶,۵۴٣٣,٨٠٣۴۶,١۵٠٢۵٣,٧۵٧داروسازي ابوريحان

(١,۴۵۴)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٧۴٢٠,۶٢٠٠.٠٢٢٢,٠٧۴٢٠,۶٢٠١١,٠٣٧١٠,٣١٠تامین سرمايه امید (حق تقدم)

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢۵,٢٨۴١٧,۴٨۵٣٣,۴٣٣٠٠١٠٣,۴۵١٠.٠٧١٧,۴٨۵١٣۶,٨٨۴٢۴,١٠٨١٨٨,٧٣٢١١٩,٣٩٩مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاھان

٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١٧,۴٧٠٣٠,۴٣٢٠.٠٠١٧,۴٧٠٣٠,۴٣٢١۴,۵۵٨٢۵,٣۶٠١٢,٩۶٢سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٩١,٧٧٨٠.٠٢١۴,٨۵۶١٢٠,۴٩۴١,۴۶۵١١,٨٨٠١٠۵,۶٣٨(٧,٩٩۴)(١,٨۵٧,٣٨٠)۶۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٨۵٠٢٨,٧١۶بانک پاسارگاد

۵,١۵٠٢٠,۶٨۵٠.٠٠٩,١٣٣٣۵,۵٩٧۵,٣٨٣٢٠,٩٨٠٢۶,۴۶۴(١,٠٠١,٣٧٠)۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۶٩٨,٠٩۵٣,٩٨٣١۴,٩١٢معدني وصنعتي چادر ملو

٧۴,٣٣٧٠.١٢٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶٢,١٣٨٢٩,۶٢٠١٠٧,١٣٢(١,۶٩۴)(٧٩١,۶٠٣)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۶٨٩,٨۴٩١٠,٠٢٨۴١,١٢٩تراکتورسازي ايران
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١۴,١٨٧٠.٠٩٨,٠١٨۶١,٨۴٠١,٠٠٢٧,٧٣٠۵٣,٨٢٢(٨,٧٠۶)٩,٣۵٨,٠۶۵١,٠٠٠۴,٢٠٠,٠٠٠١۶,٧٢۴۴٧,۶۵٣٣,٨٠٠,٠٠٠گروه صنايع کاغذ پارس

٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٣١١,۶٣٣٧,٩٧٨٧٧,٨٨٩٠.١٠٧,٩٧٨٧٧,٨٨٩٢,۴٠٩٢٣,۵٢٠۶٩,٩١١داروسازي سبحان (حق تقدم)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠٧,۴۵۵١۴,۵۶۵٠٠۴٧,١٢١٠.٠١٧,۴۵۵۶١,۶٨۶١٢,۴٢۵١٠٢,٨١٠۵۴,٢٣١پتروشیمي پرديس

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٧,۴۵١٨,٠٧٠٠.٠٠٧,۴۵١٨,٠٧٠١۴,٩٠٢١۶,١۴١۶١٩فوالد ھرمزگان جنوب

۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٨٩١,٩۶٧۵,٠٠۵٢۵,۵٢٢٠.٠۵۵,٠٠۵٢۵,۵٢٢٢,۶۴۵١٣,۴٩٠٢٠,۵١٧سرمايه گذاري توکا فوالد (حق تقدم)

٠.٠٢٢,٣٧۴١٢,١٠۶٢,۶۴۵١٣,۴٩٠٩,٧٣٢(١٧,٢٠۵)(١٣,۴١۴)(۴,١٧٣,٧٧٩)۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٧١,٢۵٢١۵,٧٨٨٢٩,٣١١ھلدينگ توکا فوالد

٠.٠١٢,٢٠٨۴,٣٢۴١٣,۵٨۴٢۶,۶٠٨٢,١١۶(١٧,٧۴۶)(١١,۴٨٩)(٩١٨,١۵٨)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٨٠,٧٠٢١٣,۶٩٧٢٢,٠٧٠جنرال مکانیک

٧,٩١٢٠.٠١١,٣٧٢٧,٩١٢٩,۴۶٢۵۴,۵٧٠۶,۵۴٠(١,٠٩٩)(١١۶,٠٩۵)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶١,٠٩۵٢,۴٧١٠صنايع خاک چیني ايران

٢,١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠٩۶٢١٠٠,٠٠٠١,٣٣۴٢,٢۵٣٠.٠٠١,٣۴٣٢,٣١۵١٢,٧٩٠٢٢,٠۵٠٩٧٢کوير تاير

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۵١,٠٠٠۶۵١۶,٧٧١٠٠٢٢٠,۵۵٨٠.١١۶۵١٢٢٧,٣٢٩١,٠٠٠٣۴٩,٢٠٠٢٢۶,۶٧٨بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٧٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,۵٠٠٣١۴٠٢٠٠٨٨۵٠.٠٣٣١١,٢٨٧١,٧٧١٧٣,۵٨٠١,٢۵۶مرجان کار

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠٧١٨٣,٨١٨٧٣٩٠.٠٠١۴۵٧٢,۴٠۶٩,٨٩٠۴٣سیمان ايالم

١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵٨١,٠٠٠۵٣٣٠.٠٠١٠۴١۵,٠٠٠٢٠,۶۴٠٣١سیمان ھرمزگان

٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۵۵١٠٠٠٣٠٠.٠٠۵۴٠٢,۵١٩٢٠,۵٩٠٣۵کارت اعتباري ايران کیش

١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵٢۶٠٠٨٢٠.٠٠۵١٠٨۵,٠٠٠١٠٨,٩٩٠١٠٣سیمان خاش

٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣١٢٠٠٢۴٠.٠٠٣٣۶٣,٠٠٠٣۶,٧۴٠٣٣سیمان بجنورد

٠.٠٠٠٠٠١٠,۵۶٧٠(٢٩,٨۴٢)(٩,١۶۵)(٢,٨٢۴,٠٩۵)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٨٢۴,٠٩۵٩,١۶۵٢٩,٨۴٢گروه مپنا

٠٠.٠٠٠٠٠١٨,۵۴٠٠(۴۶,٧١٣)٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۴۶,٧١٣٠٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

٠.٠٠٠٠٠١۴,٣۵٩٠(٣١,۵٨٩)(١٣,۶۶٠)(٢,٢٠٠,٠٠٠)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٢٠٠,٠٠٠١٣,۶۶٠٣١,۵٨٩نفت ايرانول

٠.٠٠٠٠٠٢٨,٣٩٩٠(٨,٧٣١)(٩,١٩۶)(٣٠٧,۴۵٨)٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠٧,۴۵٨٩,١٩۶٨,٧٣١کارخانجات داروپخش

٠.٠٠٠٠٠١٠,٧١۴٠(١۶,٠٧١)(٩,٩٢٢)(١,۵٠٠,٠٠١)٣,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠٩,٩٢٢١۶,٠٧١ايران ترانسفو

٠.٠٠٠٠٠٩,٠٩٨٠(٢١,٨٣٧)(١٩,١٣۴)(٢,۴٠٠,٢٧٣)١۵,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۴٠٠,٢٧٣١٩,١٣۴٢١,٨٣٧ايران خودرو

٠.٠٠٠٠٠۵,٩٨٠٠(١٢,٨٨۵)(١١,٧٢٢)(٢,١۵۴,٨٠۵)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,١۵۴,٨٠۵١١,٧٢٢١٢,٨٨۵بیمه ما

ھلدينگ توسعه معادن و صنايع
معدني خاورمیانه

٢٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٧۴٠,٧٢۴٢۴,٠١٩٣٧,١٢۴(٧,٧۴٠,٧٢۴)(٢۴,٠١٩)(٣٧,١٢۴)٠.٠٠٠٠٠۴,٧٩۶٠

٠.٠٠٠٠٠٨,٩۴٠٠(٨)(۵)(١,٠٠٠)١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵٨سیمان ھرمزگان (حق تقدم)

٠.٠٠٠٠٠۵,٠٩۴٠(١٢,٧٩۶)(١٠,٧۵۵)(٢,۵١٢,٠۵٣)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۵١٢,٠۵٣١٠,٧۵۵١٢,٧٩۶فوالد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)



سرمایهنام شركت
(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.٠٠٠٠٠٢۶,١١٨٠(١٧,۶۶٣)(١۵,۵٠٣)(۶٧۶,٣١٢)٣٣٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٧۶,٣١٢١۵,۵٠٣١٧,۶۶٣تولیدات پتروشیمي قائد بصیر

٠.٠٠٠٠٠۴۶,١٨۶٠(١٠,۴٣٢)(١٠,٣۴٩)(٢٢۵,٨٧٩)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢۵,٨٧٩١٠,٣۴٩١٠,۴٣٢پتروشیمي نوري

٠.٠٠٠٠٠٧,٠٢۴٠(٢۵,۶٢١)(٧,٧٩٩)(٣,۶۴٧,۶۶٠)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۶۴٧,۶۶٠٧,٧٩٩٢۵,۶٢١تراکتورسازي ايران (حق تقدم)

ھلدينگ توسعه معادن و صنايع
معدني خاورمیانه (حق تقدم)

٣۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٧٣۴,٩٨٩٣,۶۴٩۶,١۶٩(١,٧٣۴,٩٨٩)(٣,۶۴٩)(۶,١۶٩)٠.٠٠٠٠٠٣,۵۵۶٠

٢,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠١,٠٩۵٠بیمه اتکايي امین

٠.٠٠٠٠٠١٣,٧٨٢٠(١٠,٣٩٠)(١١,١٣٧)(٧۵٣,٩٣٧)۵٧۶,٠٠٠١,٠٠٠٧۵٣,٩٣٧١١,١٣٧١٠,٣٩٠صنعتي کیمیدارو

٠.٠٠٠٠٠١۴,٣۴٣٠(١۴,٨٠۶)(٨,٨١۶)(١,٠٣٢,٣٠٠)١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٣٢,٣٠٠٨,٨١۶١۴,٨٠۶ارتباطات سیار (حق تقدم)

٠.٠٠٠٠٠٨,٠۴٢٠(٢٢,٣٧٠)(١٨,٠٧۵)(٢,٧٨١,٧٢٢)١,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٨١,٧٢٢١٨,٠٧۵٢٢,٣٧٠تولید قطعات اتومبیل ايران

٠.٠٠٠٠٠۴٢,٢١٩٠(١٢,۶۶۵)(٩,٩٠٧)(٣٠٠,٠٠٠)١٩۵,٠٠٠١,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٩,٩٠٧١٢,۶۶۵قند اصفھان

٠.٠٠٠٠٠۵۴,۵٧٠٠(٨,۶٨٨)(۶,٨٢٨)(٢۶١,٠٩۵)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶١,٠٩۵۶,٨٢٨٨,۶٨٨صنايع خاک چیني ايران (حق تقدم)

(۴,٩٩۴)٠.٠٠۴,٩٩۴٠٠۴٨٢(١١۴,٨۶١)(١١۴,٨۵٩)(۵,٠٨٧,٠٠٧)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٨٧,٧١١١١٩,٨۵٣١١۴,٨۶١اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس

٢۵,۵٧۶,٩٣۵  ۵,٨٠٠,۴۶٠٣١,٣٧٧,٣٩۵ ٢,٣٨۶,۶١٣٢٣,٨۶۵,۶٩٣ ٣,۴١٣,٨۴٧٧,۵١١,٧٠٢   جمع

وضعیت پرتفوي سھام شركت ھاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه (میلیون

ریال)
ارزش اسمی

ھر سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت،انتھای دورهتغییراتابتدای دوره
سیاست تقسیم سود و

برنامه ھای آتی در
شرکت ھای فرعی و

وابسته
بھای تمام شدهتعداد سھامبھای تمام شدهتعداد سھام

درصد
مالکیت

بھای تمام شده
بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

 ٣٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۶٢٠,٢٠٠٣,٨٢٠١٨٠,٠٠٠١٨٠١.٠٠۴,٠٠٠١,٠۵٣مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي

خدمات مسافرت ھوايي وگردشگري
گشت مھر پیشه

٣٢,٠٠٠١,٠٠٠٣,۵٢٠,٠٢١٣,۶١۶٠٠١١.٠٠٣,۶١۶١,٠٢٧ 

توسعه تجارت بین الملل زرين پرشیا
امید

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵٠٠٠.٠١١۵١,٠٠٠ 

 ۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠۴٠٠٠.٠٠۴١,٠٠٠پتروامیدآسیا

مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي
(حق تقدم)

٠.٠٣٠٠(١٠٠)(١٠٠,٠٠٠)٣٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩٩,٩٠٠١٠٠ 



نام شركت
سرمایه (میلیون

ریال)
ارزش اسمی

ھر سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت،انتھای دورهتغییراتابتدای دوره
سیاست تقسیم سود و

برنامه ھای آتی در
شرکت ھای فرعی و

وابسته
بھای تمام شدهتعداد سھامبھای تمام شدهتعداد سھام

درصد
مالکیت

بھای تمام شده
بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

 ٠.٠٠٠٠(١٠٠,٠٠۶)(٣,٠٠٠,٠٠٠)١٢٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠۶شرکت توسعه فناوري تحلیلگر امید

 ٠٠٨٩,٣٩١٩۴,٨۶٩١٢۶,۶۴۴١٩١,٩٩۴٠.٠٠٢٨۶,٨۶٣٠ساير شرکت ھاي خارج از بورس

 ٠.٠٠۶,١۶۵٠(۴٨٢)(٣٩۴)٠٠۵,۴٣٧۶,۶۴٧اوراق مشارکت خارج از بورس

  ٣٠٠,۶۶٣ ٩١,۵٨۶ ٢٠٩,٠٧٧   جمع

صورت ريزمعامالت سھام - تحصیل شده

تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده
خارج از بورس

١٢۶,۶۴۴١,۵١۶,٠١٣٠١٩١,٩٩۴ساير شرکت ھاي خارج از بورس

١٠,۵٣١,۶٣٨١۵,۵۴٢١۶٣,۶٩٠٠اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس

٢,٨٧٠,٠٠٠٢۶,۶٨٧٧۶,۵٩۴٠مديريت سرمايه گذاري امید

٣,٢٣٧,٣۵٠۶,٧۴٠٢١,٨٢٠٠سرمايه گذاري سپه

۴٩,۵۵١,٢٢۵٠٠٠فوالد مبارکه اصفھان

١۶,۴٠٠,٠٠٠٣,٨٧۶۶٣,۵٧٨٠بانک تجارت

۶٠,۶٠۶,٨١٢٢,٣۴٩١۴٢,۴٠١٠بانک ملت

٢٠,٧٠۶,٠٠٠٠٠٠پتروشیمي مبین

٣,٧۶١,٧٠٢٧,١٧٠٢۶,٩٧٣٠معدني وصنعتي چادر ملو

۴٩,١٨٣,۶٨٩٢,٧٣٧١٣۴,۶۵۴٠سنگ آھن گل گھر

١,٣٣٨,۴٠٠١۴,٩۴٢١٩,٩٩٩٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

١,۶١٠,٨۵١١١,۵٢٩١٨,۵٧٣٠ارتباطات سیار

١١,۶١٨,١٠٨٠٠٠سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

٣,٨١٨١,٨٣٣٧٠سیمان ايالم

١,٠٠٠۵,٠٠٠۵٠سیمان ھرمزگان

١٠٠,٠٠٠١٣,٣۴٠١,٣٣۴٠کوير تاير

٣,٣١١,۶٣٣٢,۴٠٩٧,٩٧٨٠داروسازي سبحان

١٠,۵٧١٨۵١٩٠کوير تاير

١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٨٠مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي

١٢٩,۵١۶,١٠١٠٠٠مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده
خارج از بورس

١,٠۴١,٧٠٢۵,٢٠۵۵,۴٢٣٠معدني وصنعتي چادر ملو

۴۶,٧١٣,۶٨٩٩٣٧۴٣,٨٠۴٠سنگ آھن گل گھر

٧,٠۴۴,۶١٨٠٠٠پااليش نفت اصفھان

٩,٢٣۵,٠٠٠٠٠٠سرمايه گذاري دارويي تامین

۶٢,۵٣٢,٧٧١١,۴١٢٨٨,٣٠٠٠ملي صنايع مس ايران

١,۵٣۴,۵١٠٢٧,٣٩۶۴٢,٠۴٠٠پتروشیمي اراک

٩,٣٧٨,٣٠٨٣٧,٢٨١٣۴٩,۶۴١٠آھنگري تراکتور سازي ايران

٨٩٧,٢٢١٠٠٠ھلدينگ توکا فوالد

٣۵۴,٢١١٩,٧٧۶٣,۴۶٣٠آذر آب

١٠٠٢٠,٠٠٠٢٠باما

١٧,١٢۶,۵١۴١١,٨٧١٢٠٣,٣٢٣٠مديريت انرژي امید تابان ھور

٢,١١٧,٢۶٧٢,٣١٩۴,٩١١٠داروسازي ابوريحان

١,٢٠٠,٠٠٠٢۴,٩١۵٢٩,٨٩٨٠بیمه ملت

١٢,۴٨۵,٣١٩٠٠٠گروه صنايع کاغذ پارس

٣,۶۴٧,۶۶٠٢,١٣٨٧,٧٩٩٠تراکتورسازي ايران

۵٠٠,٠٠٠١٧,٢٨۶٨,۶۴٣٠سرمايه گذاري بھمن

١,٢٩١,۵٣٣٣,٨٠٢۴,٩١١٠داروسازي ابوريحان

١,٩٠٠,١٨۴۵,۶۶۵١٠,٧۶۶٠پااليش نفت تبريز

٢٢٠,٠٠٠١١,١۶٣٢,۴۵۶٠تولیدي چدن سازان

٨,۵٠١,۶۴٠۴,٩٠٨۴١,٧٣١٠فوالد کاوه جنوب کیش

١٣,۶۴٩,٢٢٧١٨,٩۴٧٢۵٨,۶١٨٠فوالد خوزستان

٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٨٠مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي

٧,٩١٠,٣۵٢٧۴,٠۴٢۵٨۵,۶٩٩٠مس شھید باھنر

٢,٨۶١,٠٠۵۵٣,١٠٣١۵١,٩٢٨٠سنگ آھن گھر زمین

١٣٨,٧٧١٣٠,۴٠٢۴,٢١٩٠کشت و دامداري فکا

٢,۴٠٠,٠٠٠٠٠٠بانک پاسارگاد

۵۵٨,٧۴١۵۴,١۵٩٣٠,٢۶١٠توسعه معادن روي ايران

۵٢٢,١٩٠٨,۴۶۴۴,۴٢٠٠صنايع خاک چیني ايران

٣٩,٠۶۴,۵٣٠٠٠٠بیمه البرز

١,٢۶٧,٣١٠٠٠٠البراتوارھاي داروئي رازک

٢۵٠,٠٠٠٢۵,۵۵٢۶,٣٨٨٠جنرال مکانیک

١,١٨٩,۵٨٧۵,٠۶٨۶,٠٣٠٠فوالد کاوه جنوب کیش



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده
خارج از بورس

٩٧١,١٢٧٧,١۴٨۶,٩۴٢٠سیمان فارس و خوزستان

٣,٨١٨١,٨٣٣٧٠سیمان ايالم

٢,۵٠٠,٠٠٠۴٠,٢١۶١٠٠,۵۴٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

٣٧۶,٢٧٢١٢,۵٨۶۴,٧٣۶٠جنرال مکانیک

٨٠۶٢,۵٠٠۵٠پلي پروپیلن جم

١,٠٠٠,٠٠٠٨,٢٧٠٨,٢٧٠٠تامین سرمايه بانک ملت

١,٢٠٠,٠٠٠١۴,۵۵٨١٧,۴٧٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٨,٢٠١,۴٠۶١٨,۵٨۴١۵٢,۴٢٠٠توسعه صنايع بھشھر

٢٠,٣٩٨,٠١۶۶,٩٨٠١۴٢,٣٨٨٠سنگ آھن گھر زمین

١,٨٩١,٩۶٧٢,۶۴۵۵,٠٠۵٠سرمايه گذاري توکا فوالد

۶,٠٠٠,٠٠٠١٩,۵٨۴١١٧,۵٠٨٠بانک ايران زمین

١,٠٠٠,٠٠٠١۴,٢۴٣١۴,٢۴٣٠تامین سرمايه امید

۶٠٠,٠٠٠٨٣,٣٠٨۴٩,٩٨۵٠گروه صنعتي پاکشو

۴٢٨,۶٩۵١٨٣,۴٠٠٧٨,۶٢٣٠پلیمر آريا ساسول

٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٣٧٢٢,٠٧۴٠تامین سرمايه امید

٢,٣٠٠,٠٠٠٣۶,٠۵٠٨٢,٩١٧٠غلتک سازان سپاھان

۵٠٠,٠٠٠١۴,٩٠٢٧,۴۵١٠فوالد ھرمزگان جنوب

٣,٣٨٢,٨٧٣١٩٢,٢۵۴  جمع

صورت ريزمعامالت سھام - واگذار شده

تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ واگذاری

سود (زیان)
واگذاری

١۵,۶١٨,۶۴۵١٧,٨٣۴٢٧٨,۵۴٩٢٠,١٧٩٣١۵,١٨١٣۶,۶٣٢اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس

٣٩۴١,٢٢٣,٣۵٠۴٨٢٨,١١۴,٢١٣٣,١٩٧٢,٧١۵اوراق مشارکت خارج از بورس

۵,٠٩۶,١۵۵٢,٣۶٠١٢,٠٢٩۴١,٧۶۵٢١٢,٨۴۵٢٠٠,٨١۶مديريت سرمايه گذاري امید

٢,١۵۴,٨٠۵۵,۴٣٩١١,٧٢٢١٣,١۶١٢٨,٣۶١١۶,۶٣٩بیمه ما

٣,٧٨٩,٠٠٣٣,١۴٨١١,٩٣١١٩,٨۶٣٧۵,٢۶٣۶٣,٣٣٢سرمايه گذاري سپه

۶,۴٠٠,٠٠٠١,٣١٠٨,٣٨٧١٩,٢٣٩١٢٣,١٣٣١١۴,٧۴۶فوالد مبارکه اصفھان

٧,٧٧٣,٩۴٠٢,۴٩۶١٩,۴٠٨۴,۴٨٠٣۴,٨٢٩١۵,۴٢١بانک ملت

٢,٢٠٠,٠٠٠۶,٢٠٩١٣,۶۶٠٣۶,١٢٠٧٩,۴۶۵۶۵,٨٠۵نفت ايرانول

٣٠٧,۴۵٨٢٩,٩٠٩٩,١٩۶٧٠,١٣٣٢١,۵۶٣١٢,٣۶٧کارخانجات داروپخش



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ واگذاری

سود (زیان)
واگذاری

١,۵٠٠,٠٠١۶,۶١۴٩,٩٢٢١٢,۵٢۴١٨,٧٨٧٨,٨۶۵ايران ترانسفو

٢,۴٠٠,٢٧٣٧,٩٧١١٩,١٣۴١٢,٣۶٨٢٩,۶٨٧١٠,۵۵٣ايران خودرو

۴,٧۶٣,٠٧٢۴,۵٨١٢١,٨٢٣١۵,۶٧٣٧۴,۶۵٣۵٢,٨٣٠معدني وصنعتي چادر ملو

٢,٨٢۴,٠٩۵٣,٢۴۵٩,١۶۵١٢,١٧٢٣۴,٣٧۵٢۵,٢١٠گروه مپنا

١٠,۵٧١٨۵١٩١٢,٩۵٩١٣٧١٢٨کوير تاير

٧,٨۵٠,٢٧۵٢,٣۴۴١٨,۴٠۴١۵,٢٢٨١١٩,۵۴۴١٠١,١۴٠ھلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري

١,٧٠٠,٠٠٠١,۵۶۴٢,۶۵٩١٢,۶٠٠٢١,۴٢٠١٨,٧۶١مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

١,٠۴١,٧٠٢۵,٢٠۵۵,۴٢٣۵,٢٠۵۵,۴٢٣٠معدني وصنعتي چادر ملو

۴۶,٧١٣,۶٨٩١,٩٣٧٩٠,۵١٧١,٩٣٧٩٠,۵١٧٠سنگ آھن گل گھر

٨,٣٧١,٠٢١٢,١۴۵١٧,٩۶۴٩,٩۶٢٨٣,٣٩٩۶۵,۴٣۵پااليش نفت اصفھان

٧۵٣,٩٣٧١۴,٧٧١١١,١٣٧٢٩,۵۵۴٢٢,٢٨٢١١,١۴۵صنعتي کیمیدارو

٩٠٠,٠٠٠٣,٧٢١٣,٣۴٩٢٨,٨٩٠٢۶,٠٠١٢٢,۶۵٢ملي صنايع مس ايران

۵,٠٧١,٠٠٠٢,۶۴۵١٣,۴١۴١٢,١١٠۶١,۴١٣۴٧,٩٩٩ھلدينگ توکا فوالد

٣۵۴,٢١١٩,٧٧۶٣,۴۶٣١٠,٩٢٠٣,٨۶٨۴٠۵آذر آب

١٠٠٢٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠٢٠باما

٧,٢٠٠,٠٠٠۴,۶٧٨٣٣,۶٨۶٣٧,٢٧٨٢۶٨,۴٠٣٢٣۴,٧١٧مديريت انرژي امید تابان ھور

٨,۶٨۵,٣١٩١,٠٠٢٨,٧٠۶٨,١٧٧٧١,٠٢٨۶٢,٣٢٢گروه صنايع کاغذ پارس

۴,۴٣٩,٢۶٣٢,١٣٨٩,۴٩٣٣٠,٢۴٩١٣۴,٢٨٧١٢۴,٧٩۴تراکتورسازي ايران

۵٠٠,٠٠٠١٧,٢٨۶٨,۶۴٣٣٣,۶٣٢١۶,٨١۶٨,١٧٣سرمايه گذاري بھمن

١,٢٩١,۵٣٣٣,٨٠٢۴,٩١١٣,٨٠٢۴,٩١١٠داروسازي ابوريحان

١,٢٣۴,٧٢۵١٠,٢٢١١٢,۶٢١٣۵,۴٣۶۴٣,٧۵۴٣١,١٣٣پااليش نفت تبريز

١,٠٣٢,٣٠٠٨,۵۴٠٨,٨١۶٨,۵۴٠٨,٨١۶٠ارتباطات سیار

٢٠٠,٠٠٠۴,٨۴۵٩۶٩١۵,٧۵۵٣,١۵١٢,١٨٢تولیدي چدن سازان

١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٠١,٠٠٠١٨٠٠مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي

١١۶,٠٩۵٩,۴۶۶١,٠٩٩۴٩,۴٠٧۵,٧٣۶۴,۶٣٧صنايع خاک چیني ايران

٧,٧۴٠,٧٢۴٣,١٠٢٢۴,٠١٩۵,٠٣٣٣٨,٩۶٢١۴,٩۴٣ھلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورمیانه

٣,٠٠٠,٠٠٠٣٣,٣٣۵١٠٠,٠٠۶٨٣,٣٣٣٢۵٠,٠٠١١۴٩,٩٩۵شرکت توسعه فناوري تحلیلگر امید

١٣٨,٧٧١٣٠,۴٠٢۴,٢١٩۶٩,٧١١٩,۶٧۴۵,۴۵۵کشت و دامداري فکا

١,٠٠٠۵,٠٠٠۵۵,٠٠٠۵٠سیمان ھرمزگان

۴,٢۵٧,٣٨٠١,٨٧٧٧,٩٩۴٨,٣١٧٣۵,۴١٢٢٧,۴١٨بانک پاسارگاد

٢,٧٨١,٧٢٢۶,۴٩٧١٨,٠٧۵٨,۶٧٨٢۴,١۴١۶,٠۶۶تولید قطعات اتومبیل ايران

٣٠٠,٠٠٠٣٣,٠٢٣٩,٩٠٧۴٣,۴٨٠١٣,٠۴۴٣,١٣٧قند اصفھان



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ واگذاری

سود (زیان)
واگذاری

٢٠,٠٠٠۵۴,١۵٠١,٠٨٣۵۵,٨۵٠١,١١٧٣۴توسعه معادن روي ايران

٧٨٣,٢٨۵١۴,٣۶٠١١,٢۴٨٣٣,۶۵۴٢۶,٣۶١١۵,١١٣صنايع خاک چیني ايران

٢,٢٨٨,٠٨۴٣,٣٩۶٧,٧٧٢۶,١٢۶١۴,٠١٧۶,٢۴۵بیمه البرز

٢,۵١١,۶٠٨٢٢,٩٩١۵٧,٧۴۶٣٩,۶١۵٩٩,۴٩٨۴١,٧۵٢البراتوارھاي داروئي رازک

١,١۶٨,١۵٨١۵,٣٠٣١٧,٨٧٧٢٣,١١۵٢٧,٠٠٣٩,١٢۶جنرال مکانیک

٣,٧٠١,۶۴٠۴,۵٣۴١۶,٧٨۵۴,۵٣۴١۶,٧٨۵٠فوالد کاوه جنوب کیش

۶٧۶,٣١٢٢٢,٩٢٢١۵,۵٠٣١۵۴,٩٣۴١٠۴,٧٨۴٨٩,٢٨١تولیدات پتروشیمي قائد بصیر

٢٢۵,٨٧٩۴۵,٨١۶١٠,٣۴٩١٣٧,٠١١٣٠,٩۴٨٢٠,۵٩٩پتروشیمي نوري

٣,۶۴٧,۶۶٠٢,١٣٨٧,٧٩٩٢,١٣٨٧,٧٩٩٠تراکتورسازي ايران

١,٧٣۴,٩٨٩٢,١٠٣٣,۶۴٩٣,٩١١۶,٧٨٧٣,١٣٨ھلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورمیانه

٩٧١,١٢٧٧,١۴٨۶,٩۴٢٧,۴۵٨٧,٢۴٣٣٠١سیمان فارس و خوزستان

٣,٨١٨١,٨٣٣٧١,٨٣٣٧٠سیمان ايالم

٢,٠٠٠,٠٠٠٣٣,٩٠٨۶٧,٨١۶۶٧,٢٧٣١٣۴,۵۴۶۶۶,٧٣٠فوالد امیرکبیر کاشان

٣٧۶,٢٧٢١٢,۵٨۶۴,٧٣۶٢٧,۴٢٩١٠,٣٢١۵,۵٨۵جنرال مکانیک

٨٠۶٢,۵٠٠۵٧۵,٠٠٠۶١پلي پروپیلن جم

١,٠٠٠,٠٠٠٨,٢٧٠٨,٢٧٠١٩,٢۵۶١٩,٢۵۶١٠,٩٨۶تامین سرمايه بانک ملت

١,٠٠٠,٠٠٠١۴,٢۴٣١۴,٢۴٣١۵,۶٠٣١۵,۶٠٣١,٣۶٠تامین سرمايه امید

٢,٩٣۵,٧۴٧١,٨٣٨,٨١٩ ١,٠٩۶,٩٢٨  جمع

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده 

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوینام شرکت

سال مالی
شرکت سرمایه

پذیر

تاریخ برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون
ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر سھم
(ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام
مجمع برگزار شده و سال مالی

شناسایی درآمد

1399/09/301398/09/30

گسترش نفت و
گاز پارسیان

١٣٩٨/٠۶/٣١١٣٩٨/١٠/٢۵۵٨,٩۶٩,۶٢١٠٠٠٠٨۶٠۵٠,٧١۴٠



مديريت انرژي
امید تابان ھور

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠١/٣٠٧٢,۴۶٧,۴٧۶٠٠٠٠١۵٠١٠,٨٧٠٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/١۴١,٠٠٠٠٠٠٠١,٨٢٠٢٠سیمان بجنورد

گروه صنايع کاغذ
پارس

١٣٩٨/٠٨/٣٠١٣٩٩/٠٢/١۵۴,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١۵٠۶٣٠٠

صنايع خاک
چیني ايران

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٢۴٢۶١,٠٩۵٠٠٠٠٣,۵٠٠٩١۴٠

کارخانجات
داروپخش

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٢۴٣٠٧,۴۵٨٠٠٠٠٢,٨۴۵٨٧۵٠

داروسازي
ابوريحان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٢٧٣,٨٧۵,٠٠٠٠٠٠٠٣,٠٩۵١١,٩٩٣٠

تامین سرمايه
بانک ملت

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٢٨١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۵٠٠۵٠٠٠

کشت و
دامداري فکا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٣٠١٣٨,٧٧١٠٠٠٠٢,۴٢٨٣٣٧٠

فوالد امیرکبیر
کاشان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/١٢٢,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١,۶٠٠٣,٢٠٠٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/١٣٩٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٣٨٠٣۴٢٠بیمه ما

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٢۴٢,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١,۵٠٠٣,٣٠٠٠نفت ايرانول

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٢٧٨,٧٨٩,۵۶٢٠٠٠٠١,۵۶۵١٣,٧۵۶٠ارتباطات سیار

پتروشیمي
زاگرس

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١٢,٣٩٠,۶٣۵٠٠٠٠١١,٠٠٠٢۶,٢٩٧٠

تولیدات
پتروشیمي قائد

بصیر

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٠٨۶٧۶,٣١٢٠٠٠٠٣,٠٠٠٢,٠٢٩٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٠٨۴٩,٣٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١,٨۵٠٩١,٢٠۵٠پتروشیمي مبین

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١١٧۵٢,۵۴۴٠٠٠٠۴٣٠٣٢۴٠جنرال مکانیک

توسعه صنايع
بھشھر

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢١۶,۶٧٩,۴۴٠٠٠٠٠١٩٠١,٢۶٩٠

پتروشیمي
مارون

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٣٠٣,٧٣٢,۶٧۶٠٠٠٠٣,٩۵٠١۴,٧۴۴٠

تولیدي چدن
سازان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۵/٠۵٢٠,٧٧٣,٩۶۶٠٠٠٠۵٧٠١١,٨۴١٠



توسعه معادن
روي ايران

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/١۶۵٣٨,٧۴١٠٠٠٠۵٠٠٢۶٩٠

١٣٩٨/٠٨/٣٠١٣٩٨/١١/١۶٢,٠٠٠٠٠٠٠۵٠٠١٠سیمان ھرمزگان

سرمايه گذاري
سپه

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١٢/٠۵٣١,٧٧١,۶۵٣٠٠٠٠۵٠٠١۵,٨٨۶٠

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٢/٠٧٧٣,٢١٧,٠٨٧٠٠٠٠۴٩٠٣۵,٨٧۶٠ھلدينگ غدير

مديريت سرمايه
گذاري امید

١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/٠٢/٣١١٠٠,۴۵٣,٨۴۵٠٠٠٠۵٠٠۵٠,٢٢٧٠

بورس انرژي
ايران (بورس

انرژي)

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٠١۶۵١,٠٠٠٠٠٠٠۵۶٣۶٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١١٢٢,٣۴٠,٨٧۵٠٠٠٠٢,۴٠٠۵٣,۶١٨٠پتروشیمي جم

داروسازي
سبحان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١۵١٧,٩٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٩٠٠١۶,١١٠٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١٧١٨٨,۵٨٨٠٠٠٠١٠,٠٠٠١,٨٨۶٠پتروشیمي نوري

پااليش نفت
تبريز

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢۵٢,۵٣۴,٧٢۵٠٠٠٠٧٠٠١,٧٧۴٠

فوالد کاوه جنوب
کیش

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢۵١۵,۴٠٩,٧٨۶٠٠٠٠٣٢٠۴,٩٣١٠

سرمايه گذاري
گروه توسعه

ملي (سرمايه
گذاري بانک
ملي ايران)

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢۶١٧,١۶٣,١١۵٠٠٠٠٨۵٠١۴,۵٨٩٠

پااليش نفت
اصفھان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٢٩١۴,٣٧١,٠٢١٠٠٠٠۴٠٠۵,٧۴٨٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٣١١۶,٣۶٧,١٢٨٠٠٠٠٢۶۴٢۶٠بانک ملت

ملي صنايع مس
ايران

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٣١۴٢,٢۵٠,٠٠٠٠٠٠٠٢۵٠١٠,۵۶٣٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٣١٨,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۵٠۴٠٠٠بانک پاسارگاد

پتروشیمي
پارس

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٣١١,٩٨۶,٢٠۶٠٠٠٠٩,۵٠٠١٨,٨۶٩٠

ھلدينگ صندوق
بازنشستگي

کشوري

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٣١٢۴,٧۴۴,١۵٠٠٠٠٠٨٠٠١٩,٧٩۵٠



فوالد مبارکه
اصفھان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۵/١۵١٢٩,٠٩١,٢١۶٠٠٠٠٢٢۵٢٩,٠۴۶٠

سرمايه گذاري
دارويي تامین

١٣٩٩/٠٢/٣١١٣٩٩/٠۵/١۵٢٧,٧٠۵,٠٠٠٠٠٠٠٣,٧٠٠١٠٢,۵٠٩٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۵/١۵۵,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۵٣٠٢,٧۵۶٠فوالد خوزستان

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٢۴١۴,٩٨٩,۶١١٠٠٠٠٢٠٠٢,٩٩٨٠بیمه البرز

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠١/٣٠۵,٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠١٠کوير تاير

سنگ آھن گھر
زمین

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٣/٣١١٩,۶١٠,٢٨۴٠٠٠٠١,۶٠٠٣١,٣٧۶٠

آھنگري تراکتور
سازي ايران

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٢۶٩,٠٧٨,٣٠٨٠٠٠٠٢٠١٨٢٠

سرمايه گذاري
تامین اجتماعي

١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٧/٢٣١,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١,٢٠٠١,۴۴٠٠

مجتمع صنايع و
معادن احیاء

سپاھان

١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٧/٣٠٧٢۵,٢٨۴٠٠٠٠١,۶٠٠١,١۶٠٠

مادر (ھلدينگ)
صنايع

پتروشیمي
خلیج فارس

١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٧/٣٠٩۵,٠۶۶,٨٠۶٠٠٠٠٣۴٨٣٣,٠٨٣٠

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٨/١١/٠٨١٧,۵٠٠٠٠٠٠٣۵٠۶٠مرجان کار

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٢/٠٧١,٠٠٠٠٠٠٠۴,٣٠٠۴٠سیمان خاش

تراکتورسازي
ايران

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١۵٨,٣٣٧,۵٠٩٠٠٠٠٩٠٠٧,۵٠۴٠

سرمايه گذاري
نفت و گاز و
پتروشیمي

تامین

١٣٩٩/٠٢/٣١١٣٩٩/٠۶/٠۵١۶,٠٠٠,٧٩۶٠٠٠٠۶٣٠١٠,٠٨١٠

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/١۶١,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١۴٠١۶٨٠بیمه ملت

پتروشیمي
پرديس

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٢۵۶٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۶,٨٠٠۴,٠٨٠٠

البراتوارھاي
داروئي رازک

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/١١٢,٨٣٧,۴٢۵٠٠٠٠٢,٢۵٠۶,٣٨۴٠

سرمايه گذاري
توکا فوالد

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٢٢۵,٠٧١,٢۵٢٠٠٠٠٣٨٠١,٩٢٧٠



معدني وصنعتي
چادر ملو

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/٠۴٣,٣٣۵,٠٢٣٠٠٠٠٧٠٠٢,٣٣۵٠

سنگ آھن گل
گھر

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۴/١۶٨۴,٩٣٣,٩٨١٠٠٠٠٩٠٠٧۶,۴۴١٠

شرکت مديريت
صنعت شوينده
توسعه صنايع

بھشھر

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠١/٣٠٢,٧٧٠,٩٢١٠٠٠٠١,۶۵٠۴,۵٧١٠

١,٠۵٧,٠٨٢,٣٩٢٠٠٠٠٩٨,٧۴٨٨١۴,١٩٨٠  جمع

  0درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  814198درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سھام مجامع آن دسته از شرکتھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید
صورتھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردھای حسابداری ، درامد مذکور در صورتھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره 12 ماھه منتھی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان
موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

علت مغايرت درآمد سود سھام در صورت سود و زيان با درآمد حاصل از سود سھام محقق شده مربوط به درآمد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوھر فام امید بابت 
کارمزد مدير به مبلغ 42.397 میلیون لایر مي باشد. 



درآمدھای عملیاتی شرکت

سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٨/٠٩/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و
برآوردھای آتی

رویکرد اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سھام به نسبت تقسیم سود۵۵٢,٠٠١٨١۴,١٩٨درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
باال و سودآوری مستمر است.

تحقق سود فروش متناسب با شرایط بازار و رعایت صرفه و صالح٧۴٢,٩٨٧١,٨٣٨,٨١٩سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
شرکت است.

....................٠٠سود سپرده بانکی

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه
گذاریھای کوتاه مدت

٠٠....................

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه
گذاریھای بلند مدت

٠٠....................

....................۶,٢٢٧۴٢,٣٩٧سود حاصل از سایر فعالیتھا

١,٣٠١,٢١۵٢,۶٩۵,۴١۴جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده درشرح
تاریخ

١٣٩٨/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در
تاریخ

١٣٩٩/٠٩/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریھا و درصورت تغییر ارائه
دالیل تغییر در ترکیب

سرمایه گذاری در سھام
بورسی و فرابورسی

علت اختالف بھای تمام شده سرمایه گذاری در ابتدای دوره با صورتھای مالی ناشی از شناسایی و شرکت۴۶٠,٨٠٠,۴١٣,٨۴٧۵,٣
در افزایش سرمایه شرکتھای سرمایه پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.

سرمایه گذاری در سھام
شرکتھای غیر بورسی

عمدتا از محل سرمایه گذاری در سھام شرکت تحلیل گر امید و صندوق بازارگردانی گوھرفام امید۶۶٣,٢٠٩,٠٧٧٣٠٠

٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده
ھای بانکی و اوراق

بدھی

٠٠

١٠,٠٠٠٠سایر سرمایه گذاریھا

٣,۶٣٢,٩٢۴۶,١٠١,١٢٣جمع



اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

صنایع و شرکتھای رشدی با نسبت p به e کمتر و سود نقدی باالتر، سرمایه گذاری در سھام شرکتھای رشدی که دارای طرح ھای توسعه توجیه پذیر و سودآور باشد.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند.
بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان
موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

برآورد١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

١٩١٧٢٢تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

برآورد شرکت از تغییرات ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی و خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا)ی عملیاتی

دوره ١٢ ماھه منتھی
به

ھزینه ھای فوق شامل ھزینه حقوق و مزایای کارکنان و سایر ھزینه ھای اداری است و برآورد می گردد که در سال ھای آتی افزایش حدود ٣٠ درصدی داشته
باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نرخنوع تامین مالی
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت
ارزی و ریالی (میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه
مالی طی

دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

کوتاه
مدت

بلند مدت

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠۵,٩٣٨تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از
ابتدای سال مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠۵,٩٣٨جمع

انتقال به
دارایی

٠



نرخنوع تامین مالی
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت
ارزی و ریالی (میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه
مالی طی

دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

کوتاه
مدت

بلند مدت

ھزینه مالی
دوره

۵,٩٣٨

برآورد شرکت از برنامه ھای تامین مالی و تغییرات ھزینه ھای مالی شرکت

دوره ١٢ ماھه
منتھی به

برنامه خاصی برای تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد. ضمنا، ھزینه ھای مالی مندرج در صورتھای مالی شرکت مربوط به کارمزد خرید اعتباری سھام از طریق
شرکت کارگزاری بانک سپه است.

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه شرکت اصلی و شرکتھای فرعی و وابسته

طرح
ھای

عمده در
دست
اجرا

نام شرکت
(شرکت اصلی

یا فرعی و
وابسته)

ھزینه
ھای

برآوردی
طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی

برآوردی طرح
در تاریخ

ھزینه
ھای

برآوردی
تکمیل
طرح

تاریخ
برآوردی

بھره
برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت

اصلی و شرکت
سرمایه پذیر

توضیحات

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند.
بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان
موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(ھزینه)ھای غیر عملیاتی

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٢,۴٧۵١,٩٧۴ساير درآمدھا (ھزينه ھا) غیرعملیاتي

٢,۴٧۵١,٩٧۴جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود



مبلغ سود انباشته پایان
سال مالی گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت
مدیره در سال مالی گذشته

مبلغ سود خالص
سال مالی گذشته

سود سھام مصوب
مجمع سال مالی

گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد
تقسیم سود سال مالی جاری

مبلغ سود انباشته پایان
سال مالی گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت
مدیره در سال مالی گذشته

مبلغ سود خالص
سال مالی گذشته

سود سھام مصوب
مجمع سال مالی

گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد
تقسیم سود سال مالی جاری

١,۶٢٧,٠٨٣۶٢٠,١٢٠١,٢۴٠,٢۴٠٨٠٠,٠٠٠٢۶٢,٧٠۴

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

............................................................دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

....................

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند.
بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


