
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

0سرمایه ثبت نشده:گوھراننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)569916کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1400/09/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

--١٠,٨٠۴٠پرداختنی ھای تجاری(۵۶)١۶,۶۶٣٣٨,٠٣٨موجودی نقد

(۵٣)٧,٧٢۶١۶,۴١٧پرداختنی ھای غیرتجاری۴,۵٣٣,۵١١۴,٣٣٩,١٨۶۴سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

١٨,۵٠٣١٠,۴۵۵٧٧مالیات پرداختنی(٢٠)۴٢٣,٩۴٢۵٢٧,٢٩٩دریافتنی  ھای تجاری

٢,۵۴٣,٠٠۵۶٨٠,۴٣٩٢٧۴سود سھام پرداختنی۶,١۵١٢,٩١٢١١١دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی١,۵٣٩١,٢٨٣٢٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

--٠٠ذخایر٢٧١,٧٠٢٢٧١,٧٠٢٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

--٠٠پیش دریافت ھای جاری۵,٢۵٣,۵٠٨۵,١٨٠,۴٢٠١جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری

شده برای فروش
٠٠--

٢,۵٨٠,٠٣٨٧٠٧,٣١١٢۶۵جمع بدھی ھای جاری۵,۴١٨۴,۴۶۵٢١دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری(١٣)١,٢٩٩,۵۶٣١,۴٩٠,٢٣۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

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

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٩٠٣٢٩٩٢٠٢دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٨٨,۶۵٢٨٨,٢٠۴١دارایی ھای ثابت مشھود

٢,٩۶۶٢,١٨۵٣۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

٢,٩۶۶٢,١٨۵٣۶جمع بدھی ھای غیرجاری(١٢)١,٣٩۴,۵٣۶١,۵٨٣,٢٠٣جمع دارایی ھای غیرجاری

٢,۵٨٣,٠٠۴٧٠٩,۴٩۶٢۶۴جمع بدھی ھا



حقوق صاحبان سھام

٢,۴٠٠,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠٠سرمایه

--٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠(٣٩۶,٣٩۵)سھام خزانه

٢۴٠,٠٠٠٢۴٠,٠٠٠٠اندوخته 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--

(۴٧)١,٨٢١,۴٣۵٣,۴١۴,١٢٧سود (زیان) انباشته

(٣٣)۴,٠۶۵,٠۴٠۶,٠۵۴,١٢٧جمع حقوق صاحبان سھام

(٢)۶,۶۴٨,٠۴۴۶,٧۶٣,۶٢٣جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام(٢)۶,۶۴٨,٠۴۴۶,٧۶٣,۶٢٣جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/١٢/٣٠

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/١٢/٢٩

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٩/٠٩/٣٠
(حسابرسی شده)

١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٢٧۶,۵٣٣۶٩,٠٠٨٣٠١٨۵۶,۵٩۵درآمد سود سھام

٠--٠٠درآمد سود تضمین شده

٣١٨,٢٣۶١١٢,٩۶٨١٨٢١,٨٣٨,٨١٩سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠--٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠--٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

۵٩۴,٧۶٩١٨١,٩٧۶٢٢٧٢,۶٩۵,۴١۴جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(۵٣,٩۵١)٧(١٨,٣١٠)(١٩,۵٢۵)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی



٠--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(۵٣,٩۵١)٧(١٨,٣١٠)(١٩,۵٢۵)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۵٧۵,٢۴۴١۶٣,۶۶۶٢۵١٢,۶۴١,۴۶٣سود (زیان) عملیاتی

(۵,٩٣٨)--٠(۴٢)ھزینه ھای مالی

١,٩٧۴(٧٩)١۵۴٧١٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

۵٧۵,٣۵۶١۶۴,٣٨٣٢۵٠٢,۶٣٧,۴٩٩سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١٠,۴۵۵)--٠(٨,٠۴٨)مالیات بر درآمد

۵۶٧,٣٠٨١۶۴,٣٨٣٢۴۵٢,۶٢٧,٠۴۴سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠--٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

۵۶٧,٣٠٨١۶۴,٣٨٣٢۴۵٢,۶٢٧,٠۴۴سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵۶٧,٣٠٨١۶۴,٣٨٣٢۴۵٢,۶٢٧,٠۴۴سود (زیان) خالص

٣,۴١۴,١٢٧١,۶٢٧,٠٨٣١١٠١,۶٢٧,٠٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠--٠٠تعدیالت سنواتی

٣,۴١۴,١٢٧١,۶٢٧,٠٨٣١١٠١,۶٢٧,٠٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٨٠٠,٠٠٠)١٧٠(٨٠٠,٠٠٠)(٢,١۶٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

٠--٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

١,٢۵۴,١٢٧٨٢٧,٠٨٣۵٢٨٢٧,٠٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

١,٨٢١,۴٣۵٩٩١,۴۶۶٨۴٣,۴۵۴,١٢٧سود قابل تخصیص

(۴٠,٠٠٠)--٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

١,٨٢١,۴٣۵٩٩١,۴۶۶٨۴٣,۴١۴,١٢٧سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٢٣۶۶٨٢۴٧١,٠٩۵سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال



٢,۴٠٠,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/12/30

حسابرسی نشده 
1399/12/30

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/12/29

درصد
تغییرات

واقعی 
حسابرسی شده 

1399/09/30

فعالیت ھای عملیاتی

425,07716,5342,47174,252جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

0--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

425,07716,5342,47174,252جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(5,938)--0(49)سود پرداختی بابت استقراض

(116,651)421(41,730)(217,604)سود سھام پرداختی

(122,589)422(41,730)(217,653)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

0--00مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(2,523)68(629)(1,056)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

24--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(193)1,838(34)(659)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

0--00تسھیالت اعطایی به اشخاص



0--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(2,692)159(663)(1,715)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(51,029)--(25,859)205,709جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

34,719--06,477وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

0--0(227,084)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

34,719--6,477(227,084)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(16,310)10(19,382)(21,375)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

54,348(30)38,03854,348موجودی نقد در ابتدای دوره

0--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

38,038(52)16,66334,966موجودی نقد در پایان دوره

446,976(87)50,227375,230مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/12/30نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/12/29نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1399/09/30نسبت 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

استخراج کانه
ھاي فلزي

۵٧۶٠,١٨١۴,۵٨۴,٩٢١٠١٨٣,۶٣٠۵٧۶٠,١٨١۴,٧۶٨,۵۵١٠٠٠٠٠۵٧۶٠,١٨١١٣.١٠٠٠.٠٠۵٧۶٠,١٨١١٢.۴۵

محصوالت
کاغذي

١٨,٠١٨۶١,٨۴(٨,٠١٨)٠(۶١,٨۴٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١٨,٠١٨٠.١۴(٨,٠١٨)(٢.۶۴)٠٠٠.٠٠

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢۵۴,٢٩٨٣٣١,٣٨٧(١,۶۵٩)(١٢,٨٧٧)٢۵٢,۶٣٩٣١٨,۵١٠٠٠٠٠٠٢۵۴,٢٩٨٠.٩۴(١,۶۵٩)(٠.۵۵)٢۵٢,۶٣٩٠.٨۶

الستیک و
پالستیک

١١,٣۴٣٢,٣١۵٠(٩۶١)١١,٣۴٣١,٣۵۴٠٠٣۶,۵٣٣١٣۶,۵٣٣١١,٣۴٣٠.٠٢٣۶,۵٣٣١٢.٠٣٢٣٧,٨٧۶٠.۶٢

ماشین آالت و
تجھیزات

١٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶(١,٢٨٣)(١٩,٧٨۴)١٧,٠۵١٩۵,۶٨٢٠٠٠٠٠١٨,٣٣۴٠.١۴(١,٢٨٣)(٠.۴٢)١٧,٠۵١٠.١٢

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
۵۴۶٠,٧۶٩۵,٢٣٨,٩٣٧١١٢,٨٢٧١۵۴,٩٢٣۶۵٧٣,۵٩۶۵,٣٩٣,٨۶٠٠٠٠٠٠۵۴۶٠,٧۶٩٧.٩۴١١٢,٨٢٧٣٧.١۵۶۵٧٣,۵٩۶٩.۴٠

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١۵۴٠٠٨١۵۴٨٠٠٠٠٠١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١۵٠.٠٠

١٧۵,٣٣٧١.٢٣(١.۵٠)(۴,۵۴۴)١٧۵,٣٣٧٢٢٣,٩٠١٠٠٠٠٠١٧٩,٨٨١١.٣٨(٧۴,٨۵۶)(۴,۵۴۴)١٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧مخابرات

بیمه وصندوق
بازنشستگي

به جزتامین
اجتماعي

٢٨٠,٨١۵٢٨٠,٨١(٧٨,١٩٣)٣١١,٢٣٠٠۵٢٣٣,٠٣٧٠٠٠٠٠٢٨٠,٨١۵١.٣٩٠٠.٠٠٢٨٠,٨١۵١.٣٢

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

٢٢٢,٧٢۵٢۴٧,٩۴٩۴۵٩(۵۴,١۴٠)٢٢٣,١٨۴١٩٣,٨٠٩٠٠٠٠٠٢٢٢,٧٢۵٠.٣٩۴۵٩٠.١۵٢٢٣,١٨۴٠.٣٨

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم
٢۵٠٣,٨٧۶۴,٠۶(٢٣٠)٨,٣٠١(٣۵٠,۶٢٨)٢۵٠٣,۶۴۶٣,٧١٧,۶٧٣٠٠٠٠٠٢۵٠٣,٨٧۶٨.۶٢(٠.٠٨)(٢٣٠)٩۵٠٣,۶۴۶٨.٢۵

بانکھا و
موسسات

اعتباري
٣٢٢٨,٢٢۶۴۶٩,۴٩٠(١,۴۶۵)(۴۵,١١۶)٣٢٢۶,٧۶١۴٢۴,٣٧۴١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨۴٣۴۵,٧٣۴۵.٩۶(١,۴۶۵)(٠.۴٨)۴٣۴۴,٢۶٩۵.۶۴

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي
٢١,۴(١,٣٧٢)٠٣٩,١٩٩(۶,۶٢۶)١٣١٢,۵٧٣٠٠٠٠٠٢١,۴(١,٣٧٢)٠٣٠.٠٢(٠.۴۵)١٣١٠.٠٠



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

سرمايه
گذاريھا

١٨٢,٠٣۵۴۴٨,٨۵٩٨,۵۴٧(١١٢,٢۴١)٢٩٠,۵٨٢٣٣۶,۶١٨٠٠٠٠٠١٨٢,٠٣۵١.۴١٨,۵۴٧٢.٨١٢٩٠,۵٨٢١.۴٨

سیمان، آھک
و گچ

۴٢٩٢۴٢٠٨٨۴٢٩٣٣٠٠٠٠٠٠۴٢٩٠.٠٠٠٠.٠٠۴٢٩٠.٠٠

محصوالت
شیمیايي

١٢١,٠٣٨,٧٣۴۶,٩۴٠,١۶٢١٠٠,۴٩۶(۵٨۶,٣١٨)١٣١,١٣٩,٢٣٠۶,٣۵٣,٨۴۴٠٠٠٠٠١٢١,٠٣٨,٧٣۴١٧.٩١١٠٠,۴٩۶٣٣.٠٩١٣١,١٣٩,٢٣٠١٨.۶۶

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

١١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠(٣۴,٠٣۶)١١۵٢,۴٢٠١٠٢,٣۵٣٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠٢.۶٣٠٠.٠٠١١۵٢,۴٢٠٢.۵٠

مواد و
محصوالت

دارويي
۵٢٣١,۶٣٢٢,۴۵١,١۴۵٠(۵۴۴,٢٩٧)۵٢٣١,۶٣٢١,٩٠۶,٨۴٨٠٠٠٠٠۵٢٣١,۶٣٢٣.٩٩٠٠.٠٠۵٢٣١,۶٣٢٣.٧٩

استخراج نفت
گاز و خدمات
جنبي جز

اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١۴٠١۴١۴٠.٠٠٠٠.٠٠١۴٠.٠٠

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١١۵٠.٠٠

اوراق
مشارکت و
سپرده ھاي

بانکي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٧٠,۶٢٢(١۴۶,۵۴۶)١٢۴,٠٧۶١١٧٠,۶٢٢٢.٩۴(١۴۶,۵۴۶)(۴٨.٢۶)١٢۴,٠٧۶٠.٣٩

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٧,۴٨۵٠١١٧,۴٨۵١١٧,۴٨۵٠.٣٠٠٠.٠٠١١٧,۴٨۵٠.٢٩

فلزات
اساسي

١٠١,٠٣٣,١٩٢۴,٢٧٨,۶۴٣٣٩۵,٩٢٩(٢۵٩,٢۶۶)١١١,۴٢٩,١٢١۴,٠١٩,٣٧٧٠٠٠٠٠١٠١,٠٣٣,١٩٢١٧.٨١٣٩۵,٩٢٩١٣٠.٣٨١١١,۴٢٩,١٢١٢٣.۴١

ساخت
محصوالت

فلزي
١١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣٠(٢٨٢,١٧۴)١١٠١,٢١۴۵٠٣,۶٢٩٠٠٠٠٠١١٠١,٢١۴١.٧۴٠٠.٠٠١١٠١,٢١۴١.۶۶

خودرو و
ساخت
قطعات

١٣۴٩,۶۴١٣٧۵,١٣(٢٣,٨٢٩)٨٨٢٠۴٩,۶۴١٣۵٢,٠۵٣٠٠٠٠٠١٣۴٩,۶۴١۶.٠٣٠٠.٠٠١٣۴٩,۶۴١۵.٧٣



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

فعالیتھاي
پشتیباني و
کمکي حمل و
نقل و

آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.٠۶٠٠.٠٠١٣,۶١۶٠.٠۶

خدمات فني و
مھندسي

١٢,٢٠٨۴,٣٢۴(٢,٢٠٨)(۴,٣٢۴)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,٢٠٨٠.٠۴(٢,٢٠٨)(٠.٧٣)٠٠٠.٠٠

١١٠٣,٠٨٠١.۶٩(۶٠.۵٢)(١٨٣,٧٨٧)١١٠٣,٠٨٠١٢٨۶,٨۶٧۴.٩۵(١٨٣,٧٨٧)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٨۶,٨۶٧ساير صنايع

٠٠٠٠٠٠٠٠١۴,٠٠٠٠١۴,٠٠٠١۴,٠٠٠٠.٠٧٠٠.٠٠١۴,٠٠٠٠.٠٧ساير فعالیتھا

٩٣٠۶,٣١٧٧٢۵,٨٠١,٠٩۶١٠٠٣٠٣,۶٧٩١٠٠٧۴۶,١٠۴,٧٧۵١٠٠(٢٩٣,٨٠٠)۶۵۵,٧٩٨,۴۵٨٢٨,٩۴٨,۴٢۴٨۶٠٠,١١٧(٢,٢١٢,٨۵٧)۶۴۵,٢٠٠,٩٧٩٣١,١۶١,٢٨١۵٩٧,۴٧٩جمع

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

نام شركت
سرمایه

(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)

٠.٣۴٣۴٩,۶۴١٣۵٢,٠۵٣١١,٢٢٢١١,٢٩٩٢,۴١٢(٢٣,٨٢٩)٩,١٠٢,٩٨٩١,٠٠٠٩,٣٧٨,٣٠٨٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٢١,٧٧٩,۶١٠٠آھنگري تراکتور سازي ايران

زايش سرمايه شرکت پتروشیمي جم 2- شناسايي افزايش سرمايه شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري امید 3- شناسايي افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاري سپه 4- شناسايي افزايش سرمايه شرکت مس باھنر 



نام شركت
سرمایه

(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)

١.٧٠٣۴٢,۶٧۴٢,۵٠٩,۶٩٨٣٠۵٢,٢٣٣٢,١۶٧,٠٢۴(۴٠٠,٠٠۴)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠۶٧,٩٣۴,۵٠٩٣۴٢,۶٧۴٢,٩٠٩,٧٠٢١,٠۵۵,٩٧٨,٨١۴٠مديريت انرژي امید تابان ھور

(٨٧,٠۵۴)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,۵۴٧,١٣۶٣٣٠,١۶۵٢۴٣,١١١٠.۴٠٣٣٠,١۶۵٢۴٣,١١١٣١,٣٠۴٢٣,٠۵٠مس شھید باھنر (حق تقدم)

٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣۴,١١٧,۶٧٠٢٩٩,٢٣٢٢,۴٨۶,۵۴١٠٠٢٠۵,٢٠٠٠.١٨٢٩٩,٢٣٢٢,۶٩١,٧۴١٢,٢٣١٢٠,٠٧٠٢,٣٩٢,۵٠٩سنگ آھن گل گھر

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي
خلیج فارس

٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣۶٢,۴٩۶,٧۴۵٠٠(۴٧٢,٩۶٩)٠.٠٧٢٩۴,٧٣۶٢,٠٢٣,٧٧۶١,۵۶۴١٠,٧۴٠١,٧٢٩,٠۴٠

٠.٠٩٢٨٠,٢۵٣١,٠۵٨,۵١٠١٢,۴٧٢۴٧,١٠۵٧٧٨,٢۵٧(١٢,٩٢١)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,۴٧١,٢٨٩٢٨٠,٢۵٣١,٠٧١,۴٣١٠٠سنگ آھن گھر زمین

(۴۵,۶٩١)٠.٠٣٢۵٨,۶١٨٢١٢,٩٢٧١٨,٩۴٧١۵,۶٠٠(١٠,۵١٠)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۶۴٩,٢٢٧٢۵٨,۶١٨٢٢٣,۴٣٧٠٠فوالد خوزستان

(۶۵,٢٩١)٠.٣٠٢۵۵,۵٣۴١٩٠,٢۴٣٣٢,٣٠۴٢۴,٠۵٠(٢۴٠,٣٩۶)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴۴٣٠,۶٣٩٠٠مس شھید باھنر

٠.١۴٢٠٠,١٧٧١,٧٩٩,١٧٩١,۴۵٩١٣,١١٠١,۵٩٩,٠٠٢(١,٩٠۶,۴۴٩)٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٩٧,٧٧٣,٨۴۵١٨٩,٢۴۴٣,٧٠۵,۶٢٨٣٩,۴۶٣,٣١١١٠,٩٣٣مديريت سرمايه گذاري امید

٠.١۵١٨٢,۵۵٧١,٢٨١,٩٩٩٣,٠٩۶٢١,٧۴٠١,٠٩٩,۴۴٢(١٠٠,٢۴٨)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,٩۶٩,۶٢١١۶۶,٣۵۴١,٣٨٢,٢۴٧٠١۶,٢٠٣گسترش نفت و گاز پارسیان

٠.٠۴١٧٧,٧۴٣١,٠٨٨,٨٠٠٢,٢٢٢١٣,۶١٠٩١١,٠۵٧(٢٠٧,٩٧۵)٢٣,٨٧۴(١,۵۵٨,١٨۵)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨١,۵۵٨,١٨۵١۵٣,٨۶٩١,٢٩۶,٧٧۵ملي صنايع مس ايران

٠.١٠١٧۶,۵۶٩٨۵٨,٨٣۶٢,۴١٢١١,٧٣٠۶٨٢,٢۶٧(٩٠,٧٨٩)٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩٩۴٩,۶٢۵٠٠ھلدينگ غدير

٠.٠۶١۶١,١٧٩١,٧۴٢,٩١٠١,٣١٠١۴,١٧٠١,۵٨١,٧٣١(۶۶,٣۵٩)(٢,٢١۶)(١,۶٩١,٢١۶)٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۴,۶٩١,٢١۶١۶٣,٣٩۵١,٨٠٩,٢۶٩فوالد مبارکه اصفھان

۴٩,٣٧۶٠.٣۵١۶٠,٩٧٢١,٢٠٧,٩٧۵٢,٣٠٣١٧,٢٨٠١,٠۴٧,٠٠٣(٢٣٠)(١٠٠,٠٠٠)٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٧٠,٠٠۶,٠٠٠١۶١,٢٠٢١,١۵٨,۵٩٩پتروشیمي مبین

(۵٠,٠۶٧)٠.١٠١۵٢,۴٢٠١٠٢,٣۵٣١٨,۵٨۵١٢,۴٨٠(٣۴,٠٣۶)٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٢٠١,۴٠۶١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠٠توسعه صنايع بھشھر

٠.٠٣١۴٩,٧٩٢٢۵٨,۶٠٠٢,۴٩٧۴,٣١٠١٠٨,٨٠٨(٣۴,٨٠٠)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠١۴٩,٧٩٢٢٩٣,۴٠٠٠٠بانک ملت

٠.١٢١۴٨,۴٣٢٨٣٨,١۴۶۶,٧٠۵٣٧,٨۶٠۶٨٩,٧١۴(٢۵٠,٧۴٨)٢۴,٣٢٣(٢٠٢,٨٢٠)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٣۴٠,٨٧۵١٢۴,١٠٩١,٠٨٨,٨٩۴پتروشیمي جم

٠.٠٨١۴٢,٣٨٧٩۶٠,٨۴٨۶,٩٨٠۴٧,١٠۵٨١٨,۴۶١(١١,٧٢٩)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٣٩٨,٠١۶١۴٢,٣٨٧٩٧٢,۵٧٧٠٠سنگ آھن گھر زمین (حق تقدم)

٠.۶۴١٢٣,٢٠١١,٢٠۴,٣٣۶۴,۴۴٧۴٣,۴٧٠١,٠٨١,١٣۵(۴٠٢,٢٧۶)۴,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٧,٧٠۵,٠٠٠١٢٣,٢٠١١,۶٠۶,۶١٢٠٠سرمايه گذاري دارويي تامین

١.٢٢١٠١,٢١۴۵٠٣,۶٢٩۴,٨۶٧٢۴,٢٢٠۴٠٢,۴١۵(٢٨٢,١٧۴)١,٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٧٩٣,٩۶۶١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣٠٠تولیدي چدن سازان

(١,۶٧٧)٩,١۶٧,۶٨٠١,٠٠٠۴٢٨,۶٩۵٧٨,۶٢٣٨١,٩٧١۵٨٨,۶٩۵١۴,۵۴٣٩,۵١٨٠.٠١٩٣,١۶۶٩١,۴٨٩٩١,۵٧۴٨٩,٩٢۶پلیمر آريا ساسول

٠.۴٠٨۶,٩۴٢٨٧,۶٠٠٣۶,٢٢۶٣۶,۵٠٠۶۵٨(٣,۵٠٣)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٠٠,٠٠٠٨٢,٩١٧٩١,١٠٣١٠٠,٠٠٠۴,٠٢۵غلتک سازان سپاھان

مديريت سرمايه گذاري امید (حق
تقدم)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٠٠٠١٧٩,٨٠٢,٠۴٩٨٢,۴۵٩٢,١٧٧,۴٠٢٠.١٩٨٢,۴۵٩٢,١٧٧,۴٠٢۴۵٩١٢,١١٠٢,٠٩۴,٩۴٣

٠.٣٣٨١,۴٢۴٢٨٩,١۴٣٢,٠٣۶٧,٢٣٠٢٠٧,٧١٩(١۵٩,٧١۶)(۶١١)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,٠٢٠,٠٠٠٨٢,٠٣۵۴۴٨,٨۵٩٨,٩٧٢,١۵۶سرمايه گذاري سپه

٠.٠۴٧۵,٣٣٧٢٢٣,٩٠١٩,٠٨٨٢٧,٠١٠١۴٨,۵۶۴(٧۴,٨۵۶)(۴,۵۴۴)(۵٠٠,٠٠٠)١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٧٨٩,۵۶٢٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧ارتباطات سیار

٠.١٠٧١,٣٠۵٣۴١,٧٨٩۴,۶٢٧٢٢,١٨٠٢٧٠,۴٨۴(٨,٧٨٣)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,۴٠٩,٧٨۶٧١,٣٠۵٣۵٠,۵٧٢٠٠فوالد کاوه جنوب کیش

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۶,٢٠۶۶۵,٣٨٨٣١٩,٨٣٨٠٠١,٢٣٢٠.٠٣۶۵,٣٨٨٣٢١,٠٧٠٣٢,٩٢١١۶١,۶۵٠٢۵۵,۶٨٢پتروشیمي پارس

٣۴,٠١۵٠.٠۵۶۴,۶٩٧۵٩٩,۶٣٨١٧,۵۴۴١۶٢,۶٠۶۵٣۴,٩۴١(٧٨٩)(۴۵,٠٠٠)٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٧٣٢,۶٧۶۶۵,۴٨۶۵۶۵,۶٢٣پتروشیمي مارون
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(١۶,٠١٨)٠.٠١۶٣,۵٧٨۴٧,۵۶٠٣,٨٧٧٢,٩٠٠(٨,٠٣۶)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠١۶,۴٠٠,٠٠٠۶٣,۵٧٨۵۵,۵٩۶٠٠بانک تجارت

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٣٣٩,١٩۶۵۶,١۶٩٢۵٧,١۴٠۵٠٠,٠٠٠۵,۶۵۵(٢۴,۶٩۶)٠.٠٢۶١,٨٢۴٢٣٢,۴۴۴٣,۴۶۶١٣,٠٣٠١٧٠,۶٢٠

١٩,٨۶٧٠.٠٩۵٨,۴٠٣۵١٠,١٠٧٢۶,٠۶۵٢٢٧,۶۶٢۴۵١,٧٠۴(٣,٩١٠)(١۵٠,٠٠٠)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٩٠,۶٣۵۶٢,٣١٣۴٩٠,٢۴٠پتروشیمي زاگرس

٠.۶۵۵١,٠٩٩۴١١,٢٩۴٢,۴٠٩١٩,٣٩٠٣۶٠,١٩۵(٩,٧١۴)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٩٠٠,٠٠٠۴٣,١٢١۴٢١,٠٠٨٣,٣١١,۶۶٣٧,٩٧٨داروسازي سبحان

٠.٣٧۵٠,٩١٧٢١٢,٩٧٣٩۴٢٣,٩۴٠١۶٢,٠۵۶(٧٣,۵١٣)١۴,۴٢۴,۴٢٨١,٠٠٠۵۴,٠۵۴,١۴١۵٠,٩١٧٢٨۶,۴٨۶٠٠بیمه البرز

(٧١۶)٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴٩,٢۶٩۶,٩۴٢۶,٨۴٣(٣٠٣)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٩,۵٧٢۶,۶٠٠,٠٠٠٠گروه صنعتي پاکشو

(١,۴٢٩)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٧,۴۵١٨,٠٧٠٢,۶۴۵,٠٠٠۴٠,٠٨٣٣٨,٠٣۵٠.٠١۴٧,۵٣۴۴۶,١٠۵١۵,١١۴١۴,۶۶٠فوالد ھرمزگان جنوب

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧,٢٠۴,٠٣٧۴۴,۴٧١٢٢٠,۵١۵٠.٠۴۴۴,۴٧١٢٢٠,۵١۵۶,١٧٣٣٠,۶١٠١٧۶,٠۴۴پتروشیمي جم (حق تقدم)

(٢,۴٩۶)٠.٠٢۴٢,٠۴٠٣٩,۵۴۴٢٧,٣٩۶٢۵,٧٧٠(١,۶٧٢)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٣۴,۵١٠۴٢,٠۴٠۴١,٢١۶٠٠پتروشیمي اراک

ھلدينگ صندوق بازنشستگي
کشوري

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٨٩٣,٨٧۵٣٩,۶٠۴٢۶(١٠٠,٠٠٠)٣,٧١٣(٢٣۴)(٧,۶٠٧)٠.٠۶٣٩,٣٧٠٢۵۶,١٠۶٢,٣۴۴١۵,٢۵٠٢١۶,٧٣۶

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

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٧٨١,٢٢٣٣٧,٨٨٢٢٨٩,۵٠.١١٣٧,٨٨٢٢(٢٨,٧٨٢)٣٩٠٠۶٠,٧۵٧١,٣١۶٩,٠۶٠٢٢٢,٨٧۵

١۴٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١٧,۴٧٠٣٠,۴٣٢٢,٧٠۵,٠٠٠١٩,۶۶٩١١,١۴٨٠.٠٠٣٧,١٣٩۴١,۵٨٠٩,۵١١١٠,۶۴٨۴,۴۴١سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٠.١٨٣۴,۵۴۶۵۴,۶۴۴٢١,۶٨۴٣۴,٣٠٠٢٠,٠٩٨(١۴,۴۴٩)٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠١,۵٩٣,١٢٧٣۴,۵۴۶۶٩,٠٩٣٠٠البراتوارھاي داروئي رازک

(١,۴١۴)٨۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٣٢,٧٢۴٣١,١۵٠٠٠١۶٠٠.٠۶٣٢,٧٢۴٣١,٣١٠۶۵,۴۴٨۶٢,۶٢٠فوالد امیرکبیر کاشان

(٩,٨٣۴)٠.٠۴٢٩,٨٩٨٢٠,٠۶۴٢۴,٩١۵١۶,٧٢٠(۴,۶٨٠)٢,٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٢٩,٨٩٨٢۴,٧۴۴٠٠بیمه ملت

(١٢,٧۵٢)٠.٠٢٢٩,١٧٨١۶,۴٢۶۵۴,١۶٠٣٠,۴٩٠(٢,٣۴٩)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠۵٣٨,٧۴١٢٩,١٧٨١٨,٧٧۵٠٠توسعه معادن روي ايران

٠.٠٢٢٨,۵٨۵٢۶۴,٠۶٠١,۵٨٨١۴,۶٧٠٢٣۵,۴٧۵(١۶,٢٧۶)(١,۶۵٩)(١,٠۴۴,۶١٨)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٠۴۴,۶١٩٣٠,٢۴۴٢٨٠,٣٣۶پااليش نفت اصفھان

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٧٠,٩٢١٢۶,٠٧۶١٠۴,٠.٢٨٢(٢١,٨٠٧)٩٩٠٠٠۶,٠٧۶٨٣,١٨٣٩,۴١١٣٠,٠٢٠۵٧,١٠٧

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶۵٠,٠٠٠٢۴,٠۵۴۵١,٠۵١٠٠٣,٣٩٩٠.٠٢٢۴,٠۵۴۵۴,۴۵٠١۴,۵٧٨٣٣,٠٠٠٣٠,٣٩۶پااليش نفت تبريز

١.٠٠٢٢,٧٨۶٢٣۶,۵٧۴٣,٨٠٣٣٩,۴٨٠٢١٣,٧٨٨(٣٩,٩۶٩)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٩٩٢,٢۶٧٢٢,٧٨۶٢٧۶,۵۴٣٠٠داروسازي ابوريحان

(۵,١٩٠)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠۵٠,٠٠٠٢٢,۵٣٣١٧,٣۴٣٠.٠٢٢٢,۵٣٣١٧,٣۴٣١٠,٩٩٢٨,۴۶٠تامین سرمايه امید

٠.٠١١٣,٣٩١١١٨,٢١۴١,۴۶۵١٢,٩٣٠١٠۴,٨٢٣(٢,٢٨٠)(١,۴۶۵)(١,٠٠٠,٠٠٠)۶۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,١۴٢,۶٢٠١۴,٨۵۶١٢٠,۴٩۴بانک پاسارگاد

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,٨۴٠,٧٨٣٩,١۵٨۴٧,۴٧۵٠.٠٧٩,١۵٨۴٧,۴٧۵١,٠٣۶۵,٣٧٠٣٨,٣١٧سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۵٩,١٣١٣۵,۵٩٧٠٠۵,۴٢٩٠.٠٠٩,١٣١۴١,٠٢۶۵,٣٨٢٢۴,١٨٠٣١,٨٩۵معدني وصنعتي چادر ملو

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠٧,۴۵۵۶١,۶٨۶٠٠٩٧٨٠.٠١٧,۴۵۵۶٢,۶۶۴١٢,۴٢۵١٠۴,۴۴٠۵۵,٢٠٩پتروشیمي پرديس

٠.١٠٧,٠۵١٩۵,۶٨٢٢,١٣٨٢٩,٠١٠٨٨,۶٣١(١٩,٧٨۴)(١,٢٨٣)(۶٠٠,٠٠٠)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٩٨,٢۴۶٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶تراکتورسازي ايران
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٠.٠۵۵,٠٠۵٢٣,۴۶٠٢,۶۴۵١٢,۴٠٠١٨,۴۵۵(٢,٠۶٢)۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٩١,٩۶٧۵,٠٠۵٢۵,۵٢٢٠٠سرمايه گذاري توکا فوالد (حق تقدم)

٠.٠٢٢,٣٧٢١١,١٢٢٢,۶۴۴١٢,۴٠٠٨,٧۵٠(٩٨۴)(٢)(۵٠۴)۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٩٧,۴٧٣٢,٣٧۴١٢,١٠۶ھلدينگ توکا فوالد

٠.٠٠١,٣۴٣١,٣۵۴١٢,٧٩٠١٢,٩٠٠١١(٩۶١)٢,١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠١,٣۴٣٢,٣١۵٠٠کوير تاير

٠.١١۶۵١١٧۶,۴۶۶١,٠٠٠٢٧١,٠٧٠١٧۵,٨١۵(۵٠,٨۶٣)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۵١,٠٠٠۶۵١٢٢٧,٣٢٩٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٧٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,۵٠٠٣١١,٢٨٧٠٠١,٢٨۶٠.٠٣٣١٢,۵٧٣١,٧٧١١۴٧,٠٣٢٢,۵۴٢مرجان کار

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۵٧٠٠٩٠.٠٠١١۶۶١,٨٩١١١,۴٢٠۵۵سیمان ايالم

١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠۴١٠٠٨٠.٠٠١٠۴٩۵,٠٠٠٢۴,٩۶٠٣٩سیمان ھرمزگان

١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵١٠٨٠٠۴٨٠.٠٠۵١۵۶۵,٠٠٠١۵۶,٨٨٠١۵١سیمان خاش

٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۵۵۴٠٠٠٨٠.٠٠۵۴٨٢,۵١٩٢۴,۶۴٠۴٣کارت اعتباري ايران کیش

٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶٠٠٢٣٠.٠٠٣۵٩٣,٠٠٠۵٩,۶۶٠۵۶سیمان بجنورد

٠.٠٠٠٠٠١٩,۴٧٠٠(٧٧,٨٨٩)(٧,٩٧٨)(٣,٣١١,۶۶٣)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٣,٣١١,۶٣٣٧,٩٧٨٧٧,٨٨٩داروسازي سبحان (حق تقدم)

٠.٠٠٠٠٠٧,۶٠٠٠(٢٠,۶٢٠)(٢٢,٠٧۴)(٢,٠٠٠,٠٠٠)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٧۴٢٠,۶٢٠تامین سرمايه امید (حق تقدم)

٠.٠٠٠٠٠٧,٧٣٠٠(۶١,٨۴٠)(٨,٠١٨)(٨,٠٠٠,٠٠٠)٩,٣۵٨,٠۶۵١,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠٨,٠١٨۶١,٨۴٠گروه صنايع کاغذ پارس

٠.٠٠٠٠٠۵۴,۵٧٠٠(٧,٩١٢)(١,٣٧٢)(١۴۵,٠٠٠)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴۵,٠٠٠١,٣٧٢٧,٩١٢صنايع خاک چیني ايران

٠.٠٠٠٠٠٢١,٨۴٠٠(۴,٣٢۴)(٢,٢٠٨)(١۶٢,۵۴۴)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٢,۵۴۴٢,٢٠٨۴,٣٢۴جنرال مکانیک

٢٣,١۴٩,٩۶۶  ۵,٧٩٨,۴۵٨٢٨,٩۴٨,۴٢۴ (٢,٢١٢,٨۵٧)۵٩٧,۴٧٩ ۵,٢٠٠,٩٧٩٣١,١۶١,٢٨١   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)

 ۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠١١٧,۵٠٨٠٠٠.١۵١١٧,۵٠٨١٩,۵٨۵بانک ايران زمین

 ١,٢٠٢,٠٠٠١,٠٠٠٠٠۵۵٠,٠٠٠٣۶,۵٣٣٠.٠۵٣۶,۵٣٣۶۶,۴٢۴مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

 ١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢۵,٢٨۴١٧,۴٨۵٠٠٠.٠٧١٧,۴٨۵٢۴,١٠٨مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاھان

 ٣٨٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠٠٠١.٠۵۴,٠٠٠١,٠٠٠مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي



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)

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

 ٠.٠٠١٠٣,٠٨٠٠(١٨٣,٧٨٧)٠٠٢١٩,٠٨۵٢٨۶,٨۶٧١۴۴,١٢۵ساير شرکت ھاي خارج از بورس

 ٠.٠٠٢۴,٠٧۶٠(١۴۶,۵۴۶)(٣,۵٣۶,٠٠٠)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,۴۵١,۴۶١١٧٠,۶٢٢اوراق مشارکت خارج از بورس

  ٣٠۶,٣١٧ (٢٩٣,٨٠٠) ۶٠٠,١١٧   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

١۴۴,١٢۵١,۵٧۵,۵۴٢٠٢٢٧,٠٧۵ساير شرکت ھاي خارج از بورس

٢,٩١٣,٧۴٧٣٠,٣۴٠٠٨٨,۴٠۵اوراق مشارکت خارج از بورس

٣٩,۴۶٣,٣١١٢٧٧١٠,٩٣٣٠مديريت سرمايه گذاري امید

٩,٢٧٢,١۵۶٠٠٠سرمايه گذاري سپه

٧٨٠,٠٠٠٣٨,١٨٣٢٩,٧٨٣٠پتروشیمي جم

١,١٠٠,٠٠٠١٧,٨٢۵١٩,۶٠٨٠گسترش نفت و گاز پارسیان

٣,٣١١,۶۶٣٢,۴٠٩٧,٩٧٨٠داروسازي سبحان

۵٠٠,٠٠٠١١,٣١٠۵,۶۵۵٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

١٧٩,٨٠٢,٠۴٩۴۵٨٨٢,۴۵٩٠مديريت سرمايه گذاري امید

٣,٠٠٠,٠٠٠١٠,٩٩٨٣٢,٩٩۶٠ملي صنايع مس ايران

١۵,٣۴٠,٧٨٣١,٠٣۵١۵,٨٩٢٠سرمايه گذاري سپه

٢١,٧٧٩,۶١٠٠٠٠آھنگري تراکتور سازي ايران

١,٠۵۵,٩٧٨,٨١۴٠٠٠مديريت انرژي امید تابان ھور

٧,۴٠۴,٠٣٧۶,١٧٣۴۵,٧٠۶٠پتروشیمي جم

٢,٧٠۵,٠٠٠٧,٢٧١١٩,۶۶٩٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٢,٠۵٠,٠٠٠١٠,٩٩١٢٢,۵٣٣٠تامین سرمايه امید

۶,۶٠٠,٠٠٠٠٠٠گروه صنعتي پاکشو



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

۵٨٨,۶٩۵٢۴,٧٠٣١۴,۵۴٣٠پلیمر آريا ساسول

١٠٠,٠٠٠۴٠,٢۵٠۴,٠٢۵٠غلتک سازان سپاھان

٢,۶۴۵,٠٠٠١۵,١۵۴۴٠,٠٨٣٠فوالد ھرمزگان جنوب

۵۵٠,٠٠٠۶۶,۴٢٣٠٣۶,۵٣٣مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

١٠,۵۴٧,١٣۶٣١,٣٠٣٣٣٠,١۶۵٠مس شھید باھنر

۶٨٢,٠٢٨٣۵٢,٠١٣  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

٠٠۴١٠,٨۶٢٠۴١٠,٨۶٢٠ساير شرکت ھاي خارج از بورس

۶,۴۴٩,٧۴٧٣۶,۴٢٧٢٣۴,٩۵١۴۴,٠١٠٢٨٣,٨۵۴۴٨,٩٠٣اوراق مشارکت خارج از بورس

٣٠٠,٠٠٠٢,٠٣۶۶١١٧,۵٧۶٢,٢٧٣١,۶۶٢سرمايه گذاري سپه

١,۶٩١,٢١۶١,٣١٠٢,٢١۶١٢,۴۶٩٢١,٠٨٩١٨,٨٧٣فوالد مبارکه اصفھان

٩٨٢,٨٢٠۵,۵۵۵۵,۴۶٠٣١,٣٨۶٣٠,٨۴٧٢۵,٣٨٧پتروشیمي جم

١۵٠,٠٠٠٢۶,٠۶۶٣,٩١٠١٧٩,٣١٣٢۶,٨٩٧٢٢,٩٨٧پتروشیمي زاگرس

١,١٠٠,٠٠٠٣,٠٩۵٣,۴٠۵١٨,۶٩٧٢٠,۵۶٧١٧,١۶٢گسترش نفت و گاز پارسیان

١٠٠,٠٠٠٢,٣٠٠٢٣٠١۵,۶٧٠١,۵۶٧١,٣٣٧پتروشیمي مبین

۴۵,٠٠٠١٧,۵٣٣٧٨٩١۴۴,۶٨٨۶,۵١١۵,٧٢٢پتروشیمي مارون

۵٠٠,٠٠٠٩,٠٨٨۴,۵۴۴٢۶,٩۶۶١٣,۴٨٣٨,٩٣٩ارتباطات سیار

٣,٣١١,۶۶٣٢,۴٠٩٧,٩٧٨٢,۴٠٩٧,٩٧٨٠داروسازي سبحان

١٠٠,٠٠٠٢,٣۴٠٢٣۴١٢,٩٨٠١,٢٩٨١,٠۶۴ھلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري

١,٠۴۴,۶١٨١,۵٨٨١,۶۵٩١٢,٨١۶١٣,٣٨٨١١,٧٢٩پااليش نفت اصفھان

۴,۵۵٨,١٨۵٢,٠٠١٩,١٢٢١١,۶٠١۵٢,٨٨٢۴٣,٧۶٠ملي صنايع مس ايران

۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٣۶۶,٧٣۴۵,١١۴٣٣,٢۴۵٢۶,۵١١سرمايه گذاري سپه

۵٠۴٣,٩۶٨٢١١,٩٠۴۶۴ھلدينگ توکا فوالد

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٢٨,٠١٨۶,٢٧۶۵٠,٢١۵۴٢,١٩٧گروه صنايع کاغذ پارس

۶٠٠,٠٠٠٢,١٣٨١,٢٨٣٣۵,٢۶۵٢١,١۵٩١٩,٨٧۶تراکتورسازي ايران

١۴۵,٠٠٠٩,۴۶٢١,٣٧٢۴۵,۵۵١۶,۶٠۵۵,٢٣٣صنايع خاک چیني ايران

٢٠٠,٠٠٠۶,١٧۵١,٢٣۵٢٩,٢٨۵۵,٨۵٧۴,۶٢٢پتروشیمي جم

١,٠٠٠,٠٠٠١,۴۶۵١,۴۶۵١٢,۴٢٠١٢,۴٢٠١٠,٩۵۵بانک پاسارگاد



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

١۶٢,۵۴۴١٣,۵٨۴٢,٢٠٨٢١,۶۶٧٣,۵٢٢١,٣١۴جنرال مکانیک

٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٣٧٢٢,٠٧۴١١,٠٣٧٢٢,٠٧۴٠تامین سرمايه امید

١,٠۴٨,۵٩٩٣١٨,٢٣٧ ٧٣٠,٣۶٢  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

1400/09/301399/09/30

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١١/٢١١٧,۵٠٠٠٠٠٠٩٠٠١۶٠مرجان کار

١٣٩٩/٠٨/٣٠١٣٩٩/١١/٢۶٢,٠٠٠٠٠٠٠١,١٠٠٢٠سیمان ھرمزگان

سرمايه گذاري
سپه

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٠٣٣٠,٧٢٠,٠٠٠٠٠٠٠١,٣٠٠٣٩,٩٣۶٠

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/١٣١٠۵,٠٠٠٠٠٠٠۵٠٠۵٣٠کوير تاير

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢۵٧٣,٢١٧,٠٨٧٠٠٠٠٨٠٠۵٨,۵٧۴٠ھلدينگ غدير

تامین سرمايه
امید

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢٧٢,٠۵٠,٠٠٠٠٠٠٠۶٠٠١,٢٣٠٠

مديريت انرژي
امید تابان ھور

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢٠١,١٢٣,٩١٣,٣٢٣٠٠٠٠٣٠٣٣,٧١٧٠

گسترش نفت و
گاز پارسیان

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٠/٣٠۶٠,٠۶٩,۶٢١٠٠٠٠١,٢۵٠٧۵,٠٨٧٠

١,٢٩٠,٠٩۴,۵٣١٠٠٠٠۶,۴٨٠٢٠٨,۶١۵٠  جمع



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

  208615درآمد 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 3 ماھه منتھی به 1399/12/30

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/12/30

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.

درآمدھای عملیاتی شرکت

سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد
و برآوردھای آتی

انتظار می رود سود شرکت در سرمایه گذاری در سھام افزایش٨۵۶,۵٩۵٢٧۶,۵٣٣درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
اندکی داشته باشد.

انتظار می رود سود از فروش سرمایه گذاری ھا افزایش داشته١,٨٣٨,٨١٩٣١٨,٢٣۶سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
باشد.

 
 

ا ا گذا ا ق ا اط ا اً أ کا آ لایر ل 35 771 لغ ک ا آ لایر ل 29 603 لغ ال ا ا



سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد
و برآوردھای آتی

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

....................۴٢,٣٩٧٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

٢,٧٣٧,٨١١۵٩۴,٧۶٩جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده درشرح
تاریخ

١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در
تاریخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

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 شرکت۴۵٨,٧٩٨,٢٠٠,٩٧٩۵,۵
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 صندوق بازارگردانی گوھرفام امید٣١٧,٣٠۵,۶۶٣٣٠۶

....................٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده
ھای بانکی و اوراق

بدھی

٠٠....................

....................٠٠سایر سرمایه گذاریھا

۵,۵٠۶,۶۴٢۶,١٠۴,٧٧۵جمع

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

برآورد ١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

١٧٢٠٢۴تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

برآورد می گردد ھزینه ھا حدود ٣٠ درصد افزایش داشته باشد.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

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

٠٠٠٠٠٠٠۴٢تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از
ابتدای سال مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠۴٢جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

۴٢

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

برنامه خاصی جھت تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

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
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

ھزینه
ھای

برآوردی
تکمیل
طرح

تاریخ
برآوردی

بھره
برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت

اصلی و شرکت
سرمایه پذیر

توضیحات طرح
ھای

عمده در
دست
اجرا

نام شرکت
(شرکت
اصلی یا
فرعی و
وابسته)

ھزینه
ھای

برآوردی
طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١,٩٧۴١۵۴ساير درآمدھا (ھزينه ھا) غیرعملیاتي

١,٩٧۴١۵۴جمع

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

٣,۴١۴,١٢٧۶٢٠,١٢٠٢,۶٢٧,٠۴۴٢,١۶٠,٠٠٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

............................................................دوره ٩ 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.»


