
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

1,488,000سرمایه ثبت نشده:گوھراننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)569916کد صنعت

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

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

١١٩٠پرداختنی ھای تجاری(۵٧)١۶,۵٢٧٣٨,٠٣٨موجودی نقد

١٨,٣۵٢١۶,۴١٧١٢پرداختنی ھای غیرتجاری۵,٣٨٩,٠٣٧۴,٣٣٩,١٨۶٢۴سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

١٧,٣٩٩١٠,۴۵۵۶۶مالیات پرداختنی(۵)۵٠٠,٧۴١۵٢٧,٢٩٩دریافتنی  ھای تجاری

٢,۵۶٨,٧٩٢۶٨٠,۴٣٩٢٧٨سود سھام پرداختنی(٣۵)١,٨٨٣٢,٩١٢دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی(٢)١,٢۶٢١,٢٨٣پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر۴١١,٠١۶٢٧١,٧٠٢۵١

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری۶,٣٢٠,۴۶۶۵,١٨٠,۴٢٠٢٢جمع دارایی ھای جاری

٠٠٠بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده برای فروشدارایی  ھای غیرجاری

٢,۶٠۴,۶۶٢٧٠٧,٣١١٢۶٨جمع بدھی ھای جاری۵,٨٩٢۴,۴۶۵٣٢دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢,٠١٣,۶٧٠١,۴٩٠,٢٣۵٣۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٨٠٨٢٩٩١٧٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٨٩,٩٠۵٨٨,٢٠۴٢دارایی ھای ثابت مشھود

۴,٠٩۵٢,١٨۵٨٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

۴,٠٩۵٢,١٨۵٨٧جمع بدھی ھای غیرجاری٢,١١٠,٢٧۵١,۵٨٣,٢٠٣٣٣جمع دارایی ھای غیرجاری



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

٢,۶٠٨,٧۵٧٧٠٩,۴٩۶٢۶٨جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٢,۴٠٠,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

٢۴٠,٠٠٠٢۴٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری

٠٠٠اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي شرکت ھاي دولتي

(٧)٣,١٨١,٩٨۴٣,۴١۴,١٢٧سود (زیان) انباشته

(۴)۵,٨٢١,٩٨۴۶,٠۵۴,١٢٧جمع حقوق صاحبان سھام

٨,۴٣٠,٧۴١۶,٧۶٣,۶٢٣٢۵جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٨,۴٣٠,٧۴١۶,٧۶٣,۶٢٣٢۵جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

۵۴۵,٢٩٨٢۶٩,٩٩٠١٠٢٨١۴,١٩٨درآمد سود سھام

٠٠٠٠درآمد سود تضمین شده

١,٣۶٩,٣٣۵٢٧١,۴٩۶۴٠۴١,٨٣٨,٨١٩سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠٠٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٧٧,٣۶۵۶,٠٨٢١,١٧٢۴٢,٣٩٧سایر درآمدھای عملیاتی

١,٩٩١,٩٩٨۵۴٧,۵۶٨٢۶۴٢,۶٩۵,۴١۴جمع درآمدھای عملیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

ھزینه ھای عملیاتی

(۵٣,٩۵١)۴۴(٣٢,۴٧٢)(۴۶,٧٧٠)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(۵٣,٩۵١)۴۴(٣٢,۴٧٢)(۴۶,٧٧٠)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١,٩۴۵,٢٢٨۵١۵,٠٩۶٢٧٨٢,۶۴١,۴۶٣سود (زیان) عملیاتی

(۵,٩٣٨)(٨٩)(١,٨٧٣)(٢٠١)ھزینه ھای مالی

١,٩٧۴(٨١)٢٢٩١,٢٣٢سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١,٩۴۵,٢۵۶۵١۴,۴۵۵٢٧٨٢,۶٣٧,۴٩٩سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١٠,۴۵۵)--٠(١٧,٣٩٩)مالیات بر درآمد

١,٩٢٧,٨۵٧۵١۴,۴۵۵٢٧۵٢,۶٢٧,٠۴۴سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

١,٩٢٧,٨۵٧۵١۴,۴۵۵٢٧۵٢,۶٢٧,٠۴۴سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

١,٩٢٧,٨۵٧۵١۴,۴۵۵٢٧۵٢,۶٢٧,٠۴۴سود (زیان) خالص

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

٠٠٠٠تعدیالت 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

٠٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

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



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٣,١٨١,٩٨۴١,٣۴١,۵٣٨١٣٧٣,۴۵۴,١٢٧سود قابل تخصیص

(۴٠,٠٠٠)٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٣,١٨١,٩٨۴١,٣۴١,۵٣٨١٣٧٣,۴١۴,١٢٧سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٠٠٠٠سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٢,۴٠٠,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

٢١۵,۶٣٩٩٠,١٧٨١٣٩٧۴,٢۵٢جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

٢١۵,۶٣٩٩٠,١٧٨١٣٩٧۴,٢۵٢جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(۵,٩٣٨)(٨٩)(١,٨٧٣)(٢٠١)سود پرداختی بابت استقراض

(١١۶,۶۵١)٢۶۴(۶٠,٧۶١)(٢٢١,۴٢٠)سود سھام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت
تأمین مالی

(٢٢١,۶٢١)(۶٢,۶٣۴)٢۵۴(١٢٢,۵٨٩)

مالیات بر درآمد

٠--٠(١١,١٩٠)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠--٠٣وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٢,۵٢٣)۴٠۵(٧٢٩)(٣,۶٨٠)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٢۴وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١٩٣)--٠(۶۵٩)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(٢,۶٩٢)۴٩٨(٧٢۶)(۴,٣٣٩)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(۵١,٠٢٩)--٢۶,٨١٨(٢١,۵١١)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٣۴,٧١٩--٠٣۴,٧١٩وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٣۴,٧١٩--٠٣۴,٧١٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(١۶,٣١٠)--۶١,۵٣٧(٢١,۵١١)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

۵۴,٣۴٨(٣٠)٣٨,٠٣٨۵۴,٣۴٨موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

٣٨,٠٣٨(٨۶)١۶,۵٢٧١١۵,٨٨۵موجودی نقد در پایان دوره

۴۴۶,٩٧۶(٨٨)۵٠,٢٢٧۴٢٠,٩٧۴مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خالصه سرمایه گذاریھا به تفکیک گروه صنعت

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

۵٧١٧,٩١٣۴,۵٨۴,٩٢١٨٨,۴٢٠٨۴,٣٢٧۵٨٠۶,٣٣٣۴,۶۶٩,٢۴٨٠٠٠٠٠۵٧١٧,٩١٣١٢.۵٣٨٨,۴٢٠۴.٢۴۵٨٠۶,٣٣٣١٠.٣٢

محصوالت
کاغذي

١٨,٠١٨۶١,٨۴(٨,٠١٨)٠(۶١,٨۴٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١٨,٠١٨٠.١۴(٨,٠١٨)(٠.٣٨)٠٠٠

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢۵۴,٢٩٨٣٣١,٣٨٧(١,۶۵٩)(۶٠,٢٧٧)٢۵٢,۶٣٩٢٧١,١١٠٠٠٠٠٠٢۵۴,٢٩٨٠.٩۵(١,۶۵٩)(٠.٠٨)٢۵٢,۶٣٩٠.۶٧

الستیک و
پالستیک

١١,٣۴٣٢,٣١۵٠(١,٠۵٣)١١,٣۴٣١,٢۶٢٠٠٣۶,۵٣٣١٣۶,۵٣٣١١,٣۴٣٠.٠٢٣۶,۵٣٣١.٧۵٢٣٧,٨٧۶٠.۴٨

ماشین آالت و
تجھیزات

١٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶(١,٢٨٣)(٣٧,۵٩۵)١٧,٠۵١٧٧,٨٧١٠٠٠٠٠١٨,٣٣۴٠.١۵(١,٢٨٣)(٠.٠۶)١٧,٠۵١٠.٠٩

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي

۵۵۴٣,٢٢٨۵,٢٣٨,٩٣٧١١٩,٣٨١(١,٧١٣,٣۶۵)۵۶۶٢,۶٠٩٣,۵٢۵,۵٧٢٠٠٠٠٠۵۵۴٣,٢٢٨٩.۴٨١١٩,٣٨١۵.٧٣۵۶۶٢,۶٠٩٨.۴٨

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٧,۴٨۵(١٧,۴٨۵)٠٠١١٧,۴٨۵٠.٣١(١٧,۴٨۵)(٠.٨۴)٠٠٠

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن

١۵۴٠٠(۴)١۵٣۶٠٠٠٠٠١۵٠٠٠١۵٠

١٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧٣٠٩,۴٣۶١٠٧,٨٧٠١٣٨٩,٣١٧۴٠۶,۶٢٧٠٠٠٠٠١٧٩,٨٨١١.٣٩٣٠٩,۴٣۶١۴.٨۴١٣٨٩,٣١٧۴.٩٨مخابرات

استخراج نفت
گاز و خدمات

جنبي جز
اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١۴٠١۴١۴٠٠٠١۴٠

بیمه وصندوق
بازنشستگي

به جزتامین
اجتماعي

٢٨٠,٨١۵٣١١,٢٣٠٠(٨۴,۵١٧)٢٨٠,٨١۵٢٢۶,٧١٣٠٠٠٠٠٢٨٠,٨١۵١.۴١٠٠٢٨٠,٨١۵١.٠٣

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي مالي
واسط

٢٢٢,٧٢۵٢۴٧,٩۴٩۴۵٩١٢,۵٧۴٢٢٣,١٨۴٢۶٠,۵٢٣٠٠٠٠٠٢٢٢,٧٢۵٠.۴۴۵٩٠.٠٢٢٢٣,١٨۴٠.٣



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠٠٠١١۵٠

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢۵٠٣,٨٧۶۴,٠۶٨,٣٠١٢٠٠,٢٠۴(٩۵۴,۴٩٣)٢٧٠۴,٠٨٠٣,١١٣,٨٠٨٠٠٠٠٠٢۵٠٣,٨٧۶٨.٨٢٠٠,٢٠۴٩.۶٢٧٠۴,٠٨٠٩.٠١

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٣٢٢٨,٢٢۶۴۶٩,۴٩٠(٣,۵۴۵)(٧۶,٩٣٧)٣٢٢۴,۶٨١٣٩٢,۵۵٣١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨۴٣۴۵,٧٣۴۶.٠۴(٣,۵۴۵)(٠.١٧)۴٣۴٢,١٨٩۴.٣٨

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي

٢١,۴(١,٣٧٢)٠٣٩,١٩٩(۶,۶۵٨)١٣١٢,۵۴١٠٠٠٠٠٢١,۴١٣١٠(٠.٠٧)(١,٣٧٢)٠٣٠.٠٢

سرمايه
گذاريھا

١٩٧,٩٢٧۴۴٨,٨۵٩(١۶,۵٠٣)(١٩۶,۵٠٩)١٨١,۴٢۴٢۵٢,٣۵٠٠٠٠٠٠١٩٧,٩٢٧١.٧١(١۶,۵٠٣)(٠.٧٩)١٨١,۴٢۴١.٠۴

سیمان، آھک
و گچ

۴٢٩٢۴(١٢)٢٠۴٢٩٢٣٠٠٠٠٠٠۴٢٩٠٠٠۴٢٩٠

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٢,٩۶٢١١٣٢,٩۶٢٠٠٠١٣٢,٩۶٢۶.٣٨١١٣٢,٩۶٢١.٧

محصوالت
شیمیايي

١٢١,٠۶٩,٧٠۶۶,٩۴٠,١۶٢٢۴,٩۴٠(١,٣۶٢,۵٧۵)١٣١,٠٩۴,۶۴۶۵,۵٧٧,۵٨٧٠٠٠٠٠١٢١,٠۶٩,٧٠۶١٨.۶٧٢۴,٩۴٠١.٢١٣١,٠٩۴,۶۴۶١۴.٠١

محصوالت
غذايي و

آشامیدني به
جز قند و شکر

١١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠(۶١,۶٧۵)١١۵٢,۴٢٠٧۴,٧١۴٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠٢.۶۶٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٩۵

مواد و
محصوالت

دارويي

۵٢٣١,۶٣٢٢,۴۵١,١۴۵٢۶۵,٩۶١(۵٨١,٧٠٠)۴۴٩٧,۵٩٣١,٨۶٩,۴۴۵٠٠٠٠٠۵٢٣١,۶٣٢۴.٠۴٢۶۵,٩۶١١٢.٧۶۴۴٩٧,۵٩٣۶.٣٧

فلزات
اساسي

١٠١,٠٣٣,١٩٢۴,٢٧٨,۶۴٣۴٠۶,۴٧۶(۵٩۶,۵٩۴)١٠١,۴٣٩,۶۶٨٣,۶٨٢,٠۴٩٠٠٠٠٠١٠١,٠٣٣,١٩٢١٨.٠۴۴٠۶,۴٧۶١٩.۴٩١٠١,۴٣٩,۶۶٨١٨.۴٢

ساخت
محصوالت

فلزي

١١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣٠(٣٣١,٩٠۶)١١٠١,٢١۴۴۵٣,٨٩٧٠٠٠٠٠١١٠١,٢١۴١.٧٧٠٠١١٠١,٢١۴١.٣



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

خودرو و
ساخت
قطعات

١٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٠(۶۶,۴٨۴)١٣۴٩,۶۴١٣٠٩,٣٩٨٠٠٠٠٠١٣۴٩,۶۴١۶.١٠٠١٣۴٩,۶۴١۴.۴٧

فعالیتھاي
پشتیباني و

کمکي حمل و
نقل و

آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.٠۶٠٠١٣,۶١۶٠.٠۵

خدمات فني و
مھندسي

١٢,٢٠٨۴,٣٢۴(٢,٢٠٨)(۴,٣٢۴)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,٢٠٨٠.٠۴(٢,٢٠٨)(٠.١١)٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١١,١۶٧۵٩,٠٠١۴٧٠,١۶٨٣١١,١۶٧٠.١٩۵٩,٠٠١٢.٨٣۴٧٠,١۶٨٠.٩ساير صنايع

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٩٠,٨۶٢۴٩٣,٣٣٢٢٧٨۴,١٩۴٢٢٩٠,٨۶٢۵.٠٨۴٩٣,٣٣٢٢٣.۶۶٢٧٨۴,١٩۴١٠.٠۴ساير فعالیتھا

۶١۶,۶۶٨,٧٢٣٢۵,١۶٧,۵٣۴١٠۴۴٠,۶۵٧٧٠۴,٣۴٣١٢١,١۴۵,٠٠٠٧۴۵,٧٢٨,۶٩١١٠٠٢,٠٨۵,٠٣٢١٠٠٧٣٧,٨١٣,٧٢٣١٠٠(۵,٩٩٣,٧۴٧)۶۴۵,٢٨٨,٠٣۴٣١,١۶١,٢٨١١,٣٨٠,۶٨٩جمع

میلیون ریال٠ذخیره کاھش ارزش سرمايه گذاريھا

لطفا داليل مغايرت اطالعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطالعات انتھاي دوره ي دوره قبل را وارد نمايید

علت تغییر در مانده بھاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به انتھاي دوره قبل (١٣٩٩/٠٩/٣٠): ١- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گھر ٢- شناسایی افزایش سرمایه شرکت صنایع مس شھید با ھنر

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.٢٨١۴۴,٢٣٣٧٨٢,٣۴٨١,٧٣١٩,٣٩٠۶٣٨,١١۵(٢,٩٢٣,٢٨٠)(١٢٧,۴٧٠)(١۴,۴۵۶,۶٨٩)٣٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٧,٧٧٣,٨۴۵٢٧١,٧٠٣٣,٧٠۵,۶٢٨مديريت سرمايه گذاري امید

٠.٣٣٨١,۴٢۴٢۵٢,٣۵٠٢,٠٣۶۶,٣١٠١٧٠,٩٢۶(١٩۶,۵٠٩)(١۶,۵٠٣)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,٠٢٠,٠٠٠٩٧,٩٢٧۴۴٨,٨۵٩٨,٩٧٢,١۵۶سرمايه گذاري سپه

٠.٠۶١۶١,١٧٩١,٧٣٨,١۴٨٩٣۵١٠,٠٨٠١,۵٧۶,٩۶٩(٧١,١٢١)(٢,٢١۶)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۴,۶٩١,٢١۶١۶٣,٣٩۵١,٨٠٩,٢۶٩۴٧,٧۴۴,١٩٠فوالد مبارکه اصفھان

(٢٢,٧٢۶)٠.٠١۶٣,۵٧٨۴٠,٨۵٢٣,٨٧٧٢,۴٩١(١۴,٧۴۴)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠١۶,۴٠٠,٠٠٠۶٣,۵٧٨۵۵,۵٩۶٠٠بانک تجارت

٠.٠٣١۴٩,٧٩٢٢٣۴,٢۴٠٢,۴٩٧٣,٩٠۴٨۴,۴۴٨(۵٩,١۶٠)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠١۴٩,٧٩٢٢٩٣,۴٠٠٠٠بانک ملت

٠.١٢١۴٨,۴٣٠٨۴٧,۴۴۴۶,٧٠۵٣٨,٢٨٠۶٩٩,٠١۴(٢۴١,۴۵٠)(۶,۶۵١)(٢٠٢,٨٢٠)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٣۴٠,٨٧۵١۵۵,٠٨١١,٠٨٨,٨٩۴پتروشیمي جم

٠.٠٩۵٧,٢٧٢۴٧١,۵٢٨٢۶,٠۶۵٢١۴,۵٩٩۴١۴,٢۵۶(١٨,٧١٢)(۵,٠۴١)(١٩٣,٣٨٣)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٩٠,۶٣۵۶٢,٣١٣۴٩٠,٢۴٠پتروشیمي زاگرس

٠.١٢١۴۵,٢۴١٩٣١,٢٧٩٣,٠٩۶١٩,٨۵٠٧٨۶,٠٣٨(۴۵٠,٩۶٨)(٢١,١١٣)(١٢,٠۵٣,٨٠٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,٩۶٩,۶٢١١۶۶,٣۵۴١,٣٨٢,٢۴٧گسترش نفت و گاز پارسیان



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٧٠,٠٠۶,٠٠٠١۶١,٢٠٢١,١۵٨,۵٩٩١٣,٢٩۵,٨٠٠٢٠٠,٢٠۴٩١,٧۶١٠.۴١٣۶١,۴٠۶١,٢۵٠,٣۶٠۴,٣٣٩١۵,٠١٠٨٨٨,٩۵۴پتروشیمي مبین

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۵١,٠٠٠۶۵١٢٢٧,٣٢٩٠٠٢٠,٢۵٩٠.١١۶۵١٢۴٧,۵٨٨١,٠٠٠٣٨٠,٣٢٠٢۴۶,٩٣٧بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠٧,۴۵۵۶١,۶٨۶٠٠٣,٣٩٠٠.٠١٧,۴۵۵۶۵,٠٧۶١٢,۴٢۵١٠٨,۴۶٠۵٧,۶٢١پتروشیمي پرديس

٠.٠۴۶٣,١٠٢۵١٢,١٩٩١٧,۵۴٣١۴٢,٣٩۵۴۴٩,٠٩٧(۵٣,۴٢۴)(٢,٣٨۴)(١٣۵,۶۴۴)٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٧٣٢,۶٧۶۶۵,۴٨۶۵۶۵,۶٢٣پتروشیمي مارون

٠.۶۵۵١,٠٩٩٣١٨,٨١١٢,۴٠٩١۵,٠٣٠٢۶٧,٧١٢(١٠٢,١٩٧)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٩٠٠,٠٠٠۴٣,١٢١۴٢١,٠٠٨٣,٣١١,۶۶٣٧,٩٧٨داروسازي سبحان

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۵٩,١٣١٣۵,۵٩٧٠٠۴,۴۴۵٠٩,١٣١۴٠,٠۴٢۵,٣٨٢٢٣,۶٠٠٣٠,٩١١معدني وصنعتي چادر ملو

٠.١٣٢۵۶,٩۶۴٢,١٩۴,١۶۵١,٩١۶١۶,٣۶٠١,٩٣٧,٢٠١(٢٩٢,٣٧۶)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣۴,١١٧,۶٧٠٢۵۶,٩۶۴٢,۴٨۶,۵۴١٠٠سنگ آھن گل گھر

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٣٣٩,١٩۶۵۶,١۶٩٢۵٧,١۴٠۵٠٠,٠٠٠۵,۶۵۵(۶٧,۵١٠)٠.٠٢۶١,٨٢۴١٨٩,۶٣٠٣,۴۶۶١٠,۶٣٠١٢٧,٨٠۶

٠۵٣۶٢,۵١٩١٨,٢٣٠٣١(۴)٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۵۵۴٠٠٠کارت اعتباري ايران کیش

١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٧٨٩,۵۶٢٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧١٢,۴٠٠,٠٠٠٣٠٩,۴٣۶١٠٧,٨٧٠٠.١١٣٨٩,٣١٧۴٠۶,۶٢٧١٨,٣٧٣١٩,١٩٠١٧,٣١٠ارتباطات سیار

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

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٧٨١,٢٢٣٣٧,٨٨٢٢٨٩,۵٣٩٠٠(٧۶,٢٧١)٠.١١٣٧,٨٨٢٢١٣,٢۶٨١,٣١۶٧,۴١٠١٧۵,٣٨۶

٠۵٨٧۵,٠٠٠٨٧,٩٧٠٨٢(٢١)١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵١٠٨٠٠سیمان خاش

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۵٧٠٠۵٠١١۶٢١,٨٩١١٠,٨٠٠۵١سیمان ايالم

٠٣٣٢٣,٠٠٠٣٢,٢١٠٢٩(۴)٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶٠٠سیمان بجنورد

١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠۴١٠٠٨٠١٠۴٩۵,٠٠٠٢۴,٨٠٠٣٩سیمان ھرمزگان

(٨١)٠١,٣۴٣١,٢۶٢١٢,٧٩٠١٢,٠٢٠(١,٠۵٣)٢,١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠١,٣۴٣٢,٣١۵٠٠کوير تاير

٧٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,۵٠٠٣١١,٢٨٧٠٠١,٢۵۴٠.٠٣٣١٢,۵۴١١,٧٧١١۴۵,٢۴٣٢,۵١٠مرجان کار

٠٠٠٠٢٣,۵٢٠٠(٧٧,٨٨٩)(٧,٩٧٨)(٣,٣١١,۶۶٣)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٣,٣١١,۶٣٣٧,٩٧٨٧٧,٨٨٩داروسازي سبحان (حق تقدم)

ھلدينگ صندوق بازنشستگي
کشوري

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٨٩٣,٨٧۵٣٩,۶٠۴٢۶٣,٧١٣(١۶,٨٩٣,٨٧۵)(٣٩,۶٠۴)(٢۶٣,٧١٣)٠٠٠٠١٣,٨۶٠٠

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي
خلیج فارس

٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣۶٢,۴٩۶,٧۴۵٠٠(۶۴۴,۴۴٣)٠.٠٧٢٩۴,٧٣۶١,٨۵٢,٣٠٢١,۵۶۴٩,٨٣٠١,۵۵٧,۵۶۶

٠.٠٢٢٨,۵٨۵٢٢۵,٩٠٠١,۵٨٨١٢,۵۵٠١٩٧,٣١۵(۵۴,۴٣۶)(١,۶۵٩)(١,٠۴۴,۶١٨)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٠۴۴,۶١٩٣٠,٢۴۴٢٨٠,٣٣۶پااليش نفت اصفھان

٠.٨٣۴٢٣,٧٠٨١,٣٨۵,۶٠٧١١,٧۶٧٣٨,۴٨٠٩۶١,٨٩٩(٢٢١,٠٠۵)۴,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٧,٧٠۵,٠٠٠١٢٣,٢٠١١,۶٠۶,۶١٢٨,٣٠٣,۵٠٠٣٠٠,۵٠٧سرمايه گذاري دارويي تامین

٠.٠۴١٧٧,٧۴٣٩٢٣,٢٠٠٢,٢٢٢١١,۵۴٠٧۴۵,۴۵٧(٣٧٣,۵٧۵)٢٣,٨٧۴(١,۵۵٨,١٨۵)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨١,۵۵٨,١٨۵١۵٣,٨۶٩١,٢٩۶,٧٧۵ملي صنايع مس ايران

٠.١١٧۶,۵۶٩٧٩٢,٢٠٨٢,۴١٢١٠,٨٢٠۶١۵,۶٣٩(١۵٧,۴١٧)٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩٩۴٩,۶٢۵٠٠ھلدينگ غدير

٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٣۴,۵١٠۴٢,٠۴٠۴١,٢١۶٠٠١,٨۴٢٠.٠٢۴٢,٠۴٠۴٣,٠۵٨٢٧,٣٩۶٢٨,٠۶٠١,٠١٨پتروشیمي اراک



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

(۴٠,٢۴٣)١.١۴٣۴٩,۶۴١٣٠٩,٣٩٨١١,٢٢٢٩,٩٣٠(۶۶,۴٨۴)٢,٧٣٩,٩٣۴١,٠٠٠٩,٣٧٨,٣٠٨٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٢١,٧٧٩,۶١٠٠آھنگري تراکتور سازي ايران

۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٩٧,۴٧٣٢,٣٧۴١٢,١٠۶١,٨٩١,٧١۵۵,٠٠۴١٠,٢٩١٠.٠٧٧,٣٧٨٢٢,٣٩٧٢,۶۴۵٨,٠٣٠١۵,٠١٩ھلدينگ توکا فوالد

١.٧٣۴٢,۶٧۴١,٨۶٣,۴۴٨٣٠۵١,۶۵٨١,۵٢٠,٧٧۴(١,٠۴۶,٢۵۴)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠۶٧,٩٣۴,۵٠٩٣۴٢,۶٧۴٢,٩٠٩,٧٠٢١,٠۵۵,٩٧٨,٨١٣٠مديريت انرژي امید تابان ھور

١٢٢,٧٨۶١۶۵,٠٢٧٣,٨٠٣٢٧,۵۴٠١۴٢,٢۴١(١١١,۵١۶)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٩٩٢,٢۶٧٢٢,٧٨۶٢٧۶,۵۴٣٠٠داروسازي ابوريحان

(٢١,١٨۵)٠.۴۵٢٩,٨٩٨٨,٧١٣٢,٣١۶۶٧۵(١۶,٠٣١)٢,٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٢٩,٨٩٨٢۴,٧۴۴١١,٧٠٨,٣٠٠٠بیمه ملت

٠٠٠٠٧,٧٣٠٠(۶١,٨۴٠)(٨,٠١٨)(٨,٠٠٠,٠٠٠)٩,٣۵٨,٠۶۵١,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠٨,٠١٨۶١,٨۴٠گروه صنايع کاغذ پارس

٠.١٧,٠۵١٧٧,٨٧١٢,١٣٨٢٣,۶١٠٧٠,٨٢٠(٣٧,۵٩۵)(١,٢٨٣)(۶٠٠,٠٠٠)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٩٨,٢۴۶٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶تراکتورسازي ايران

٠.٠٢٢۴,٠۵۴۴۵,٢١٠١۴,۵٧٨٢٧,۴٠٠٢١,١۵۶(۵,٨۴١)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶۵٠,٠٠٠٢۴,٠۵۴۵١,٠۵١٠٠پااليش نفت تبريز

۶.٢١١٠١,٢١۴۴۵٣,٨٩٧٩۵٩۴,٣٠٠٣۵٢,۶٨٣(٣٣١,٩٠۶)١,٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٧٩٣,٩۶۶١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣٨۴,٧۶٣,٧٠٣٠تولیدي چدن سازان

٠.١٧١,٣٠۵٢٧٨,۴۵۴۴,۶٢٧١٨,٠٧٠٢٠٧,١۴٩(٧٢,١١٨)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,۴٠٩,٧٨۶٧١,٣٠۵٣۵٠,۵٧٢٠٠فوالد کاوه جنوب کیش

(۵٠,١٩۵)٠.٠٣٢۵٨,۶١٨٢٠٨,۴٢٣١٨,٩۴٧١۵,٢٧٠(١۵,٠١۴)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۶۴٩,٢٢٧٢۵٨,۶١٨٢٢٣,۴٣٧٠٠فوالد خوزستان

٠.٠٣۶۵,٣٨٨٢٩٨,۶٠۶٣٢,٩٢١١۵٠,٣۴٠٢٣٣,٢١٨(٢١,٢٣٢)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۶,٢٠۶۶۵,٣٨٨٣١٩,٨٣٨٠٠پتروشیمي پارس

٠٠٠٠۵۴,۵٧٠٠(٧,٩١٢)(١,٣٧٢)(١۴۵,٠٠٠)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴۵,٠٠٠١,٣٧٢٧,٩١٢صنايع خاک چیني ايران

(١٠۴,۵٢۶)٠.٣٢۵۵,۵٣۴١۵١,٠٠٨٣٢,٣٠۴١٩,٠٩٠(٢٧٩,۶٣١)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴۴٣٠,۶٣٩٠٠مس شھید باھنر

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,۴٧١,٢٨٩٢٨٠,٢۵٣١,٠٧١,۴٣١٢٠,٣٩٨,٠١۶١۴٢,٣٨٩۵٩٧,١٧٠٠.١٧۴٢٢,۶۴٢١,۶۶٨,۶٠١٩,٨۵٩٣٨,٩٢٣١,٢۴۵,٩۵٩سنگ آھن گھر زمین

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه
صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٧٠,٩٢١٢۶,٠٧۶١٠۴,٩٩٠٠٠(۴۴,٨٠۶)٠.٢٨٢۶,٠٧۶۶٠,١٨۴٩,۴١١٢١,٧٢٠٣۴,١٠٨

٠.٠١١١,٣١١١١٧,۴۶١١,۴۶۵١۵,٢١٠١٠۶,١۵٠(٣,٠٣٣)(٣,۵۴۵)(٢,۴٢٠,٠٠٠)۶۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,١۴٢,۶٢٠١۴,٨۵۶١٢٠,۴٩۴بانک پاسارگاد

(١٧,٧١٩)٠.٠٢٢٩,١٧٨١١,۴۵٩۵۴,١۶٠٢١,٢٧٠(٧,٣١۶)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠۵٣٨,٧۴١٢٩,١٧٨١٨,٧٧۵٠٠توسعه معادن روي ايران

٠.٣٧۵٠,٩١٧٢١٨,٠٠٠٩۴٢۴,٠٣٣١۶٧,٠٨٣(۶٨,۴٨۶)١۴,۴٢۴,۴٢٨١,٠٠٠۵۴,٠۵۴,١۴١۵٠,٩١٧٢٨۶,۴٨۶٠٠بیمه البرز

٠٠٠٠٢۶,٩٩٠٠(۶٩,٠٩٣)(٣۴,۵۴۶)(١,۵٩٣,١٢٧)٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠١,۵٩٣,١٢٧٣۴,۵۴۶۶٩,٠٩٣البراتوارھاي داروئي رازک

٠٠٠٠٢۶,۶٠٨٠(۴,٣٢۴)(٢,٢٠٨)(١۶٢,۵۴۴)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٢,۵۴۴٢,٢٠٨۴,٣٢۴جنرال مکانیک

٨۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٣٢,٧٢۴٣١,١۵٠٩٣٢,۴٠٠٠٩,٢۴٣٠.١٧٣٢,٧٢۴۴٠,٣٩٣٢٢,٨۴۶٢٨,٢٠٠٧,۶۶٩فوالد امیرکبیر کاشان

٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١٧,۴٧٠٣٠,۴٣٢٢,٧٠۵,٠٠٠١٩,۶۶٩١۴,٢٨٠٠٣٧,١٣٩۴۴,٧١٢٩,۵١١١١,۴۵٠٧,۵٧٣سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(٧٧,٧٠۶)٠.١١۵٢,۴٢٠٧۴,٧١۴١٨,۵٨۵٩,١١٠(۶١,۶٧۵)٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٢٠١,۴٠۶١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠٠توسعه صنايع بھشھر

٠٠٠٠۴٧,۶٨٠٠(٩٧٢,۵٧٧)(١۴٢,٣٨٧)(٢٠,٣٩٨,٠١۶)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٣٩٨,٠١۶١۴٢,٣٨٧٩٧٢,۵٧٧سنگ آھن گھر زمین (حق تقدم)

٠٠٠٠٨,٩۴٠٠(٢۵,۵٢٢)(۵,٠٠۵)(١,٨٩١,٩۶٧)۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٩١,٩۶٧۵,٠٠۵٢۵,۵٢٢سرمايه گذاري توکا فوالد (حق تقدم)

(٩,۵٩٣)٠.١٨۴٩,٩٨۵۴٠,٣٩٢۶,٩۴٢۵,۶١٠(٩,١٨٠)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٩,۵٧٢۶,۶٠٠,٠٠٠٠گروه صنعتي پاکشو

(٨,٩٧٨)۴,۵٨٣,٨۴٠١,٠٠٠۴٢٨,۶٩۵٧٨,۶٢٣٨١,٩٧١۵٨٨,۶٩۵١۴,۵۴٣٢,٢١٧٠.٠٢٩٣,١۶۶٨۴,١٨٨٩١,۵٧۴٨٢,٧۴٩پلیمر آريا ساسول



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠٠٠٠١٠,٣١٠٠(٢٠,۶٢٠)(٢٢,٠٧۴)(٢,٠٠٠,٠٠٠)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٧۴٢٠,۶٢٠تامین سرمايه امید (حق تقدم)

(١۶,۴٠۵)٠.۴٨۶,٩۴١٧٠,۵٣۶٣۶,٢٢۵٢٩,٣٩٠(٢٠,۵۶٧)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٠٠,٠٠٠٨٢,٩١٧٩١,١٠٣١٠٠,٠٠٠۴,٠٢۴غلتک سازان سپاھان

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٧,۴۵١٨,٠٧٠٢,۶۴۵,٠٠٠۴٠,٠٨٣۴٠,٠٧۶٠.٠١۴٧,۵٣۴۴٨,١۴۶١۵,١١۴١۵,٣٠٩۶١٢فوالد ھرمزگان جنوب

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,۴۶٨,۵٣٧٣٩,٩٣١١٨١,٧٠١٠.٠۴٣٩,٩٣١١٨١,٧٠١۶,١٧٣٢٨,٠٩٠١۴١,٧٧٠پتروشیمي جم (حق تقدم)

مديريت سرمايه گذاري امید (حق
تقدم)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٠٠٠١٨٠,٣٠٢,٠۴٩٢۶۶,٧٨۶١,۶٩٣,٠٣۶٠.١٩٢۶۶,٧٨۶١,۶٩٣,٠٣۶١,۴٨٠٩,٣٩٠١,۴٢۶,٢۵٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴۶,١۴٨,٠١۴٨٨,۴١٨٧۵۴,٩٨١٠.٠۵٨٨,۴١٨٧۵۴,٩٨١١,٩١۶١۶,٣۶٠۶۶۶,۵۶٣سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

(٩,۵٩٨)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠۵٠,٠٠٠٢٢,۵٣٣١٢,٩٣۵٠.٠٢٢٢,۵٣٣١٢,٩٣۵١٠,٩٩٢۶,٣١٠تامین سرمايه امید

(١٣٩,٣۶٨)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٢٠١,٣۴۴٠.۴٣۴٠,٧١٢٢٠١,٣۴۴٣٢,٣٠۴١٩,٠٩٠مس شھید باھنر (حق تقدم)

۶,۶۶٨,٧٢٣٢۵,١۶٧,۵٣۴١٨,۴٩٨,٨١١(۵,٩٩٣,٧۴٧)۵,٢٨٨,٠٣۴٣١,١۶١,٢٨١١,٣٨٠,۶٨٩جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون

ریال)

ارزش
اسمی ھر

سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعیانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
و وابسته تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام
شده ھر

سھم
(ریال)

ساير شرکت ھاي خارج از
بورس

٠٠٣,٠۵٠٨٠٠٠٨٠

توسعه تجارت بین الملل
زرين پرشیا امید

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵٠٠٠.٠١١۵١,٠٠٠٠

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠۴٠٠٠۴١,٠٠٠٠پتروامیدآسیا

خدمات مسافرت ھوايي
وگردشگري گشت مھر

پیشه

٣٢,٠٠٠١,٠٠٠٣,۵٢٠,٠٢١٣,۶١۶٠٠١١٣,۶١۶١,٠٢٧٠

مولدبرق کاسپین منطقه
آزاد انزلي

٣٨٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠٠٠١.٠۵۴,٠٠٠١,٠٠٠٠

مجتمع صنايع و معادن احیاء
سپاھان

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢۵,٢٨۴١٧,۴٨۵(٧٢۵,٢٨۴)(١٧,۴٨۵)٠٠٠

٢,٢٠٢,٠٠٠١,٠٠٠٠٠١,٠٠٧,۵٧٠٣۶,۵٣٣٠.٠۵٣۶,۵٣٣٣۶,٢۵٩مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

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



سرمایهنام شرکت
(میلیون

ریال)

ارزش
اسمی ھر

سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعیانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
و وابسته تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام
شده ھر

سھم
(ریال)

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان مطابق سرمایه ثبت١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٣,۶٢٢,٠٠٠١٣٢,٩۶٢٣۶٢.٢١٣٢,٩۶٢٣۶,٧١٠اعتماد آفرين پارسیان
شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا مطابق سرمایه ثبت شده١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠١١٠٠١٠,٠٠٠شاخصي بازار آشنا
در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان مطابق سرمایه ثبت شده١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٣۴,٧۶٣١٢٠٣۴,٧۶٣٢٨,٩۶٩با درآمد ثابت کیان
در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مطابق سرمایه ثبت شده١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٣,۵٠٠,٠٠٠٣۵,٢٩٧٣۵٠٣۵,٢٩٧١٠,٠٨۵با درآمد ثابت کمند
در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.

اختصاصي بازارگرداني ارزش
آفرين صندوق بازنشستگي

کشوري

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی٠٠٠(١۶۵,۶)(٠۴٣,۵)١۶۵,٠۴٣۶,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۵,٣۵
کشوری مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سپید دماوند مطابق سرمایه ثبت٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سپید دماوند
شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.

صندوق سرمايه گذاري
مشترک پارس

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مطابق سرمایه ثبت شده در٠٠٠(٩٩۴,۴)(٧٠۴)٩٩۴,١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٧٠۴۴
صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.

اختصاصي بازارگرداني گوھر
فام امید

مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوھر فام امید٨۶٢٣۵٨,٠٧۶۴٩٣,٣٣٢٨.١٧٨٠,١٩۴١,٣۵٨,٩۶٠,٠٣۵٢٨۶,٧,٠٩١,٩۴۵١,٠٠٠,٠٠٠٢١۶
(٧.٠٩١.٩۴۵ میلیون ریال) با توجه به خالص دارایی ھای مندرج در صورت مالی منتھی به ٣١

اردیبھشت ماه ١۴٠٠ صندوق مذکور منتشر شده در سامانه کدال، درج شده است.

۴۴٠,۶۵٧٧٠۴,٣۴٣١,١۴۵,٠٠٠جمع

صورت ریز معامالت سھام تحصیل شده

کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

۴٢,۶۶٣,٣١١١,١٠٢۴٧,٠۵٧٠مديريت سرمايه گذاري امید

٩,٢٧٢,١۵۶٠٠٠سرمايه گذاري سپه

۴٩,۴٣۵,۴٠۶٠٠٠فوالد مبارکه اصفھان

٧٨٠,٠٠٠٣٨,١٨۴٢٩,٧٨۴٠پتروشیمي جم

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

١٣,٣٩۵,٨٠٠١۴,٩۶٢٢٠٠,۴٣۴٠پتروشیمي مبین

٣,٣١١,۶۶٣٢,۴٠٩٧,٩٧٨٠داروسازي سبحان

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

١٢,٩٠٠,٠٠٠٢۴,٣٣٩٣١٣,٩٨٠٠ارتباطات سیار

١٨٠,٣٠٢,٠۴٩١,۴٧٩٢۶۶,٧٨۶٠مديريت سرمايه گذاري امید (حق تقدم)



کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

۴۶,١۴٨,٠١۴١,٩١۵٨٨,۴١٨٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

٨,٣٠٣,۵٠٠٣۶,١٩٠٣٠٠,۵٠٧٠سرمايه گذاري دارويي تامین

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

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

٢١,٧٧٩,۶١٠٠٠٠آھنگري تراکتور سازي ايران

١,٨٩١,٩۶٧٢,۶۴۵۵,٠٠۵٠ھلدينگ توکا فوالد

١,٠۵۵,٩٧٨,٨١٣٠٠٠مديريت انرژي امید تابان ھور

١١,٧٠٨,٣٠٠٠٠٠بیمه ملت

٨۴,٧۶٣,٧٠٣٠٠٠تولیدي چدن سازان

٢٠,٣٩٨,٠١۶۶,٩٨٠١۴٢,٣٨٩٠سنگ آھن گھر زمین

٧,۴٠۴,٠٣٧۶,١٧٣۴۵,٧٠۶٠پتروشیمي جم

٩٣٢,۴٠٠٠٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

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

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

۶,۶٠٠,٠٠٠٠٠٠گروه صنعتي پاکشو

۵٨٨,۶٩۵٢۴,٧٠٣١۴,۵۴٣٠پلیمر آريا ساسول

١٠٠,٠٠٠۴٠,٢۴٠۴,٠٢۴٠غلتک سازان سپاھان

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

١,٠٠٧,۵٧٠٣۶,٢۵٨٠٣۶,۵٣٣مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

١٠,۵۴٧,١٣۶٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٠مس شھید باھنر (حق تقدم)

٢٠,٠٧٢,٠٠٠٣۵,٩٢٧٠٧٢١,١٢٩اعتماد آفرين پارسیان

١,٢٠٠,٠٠٠٢٨,٩۶٩٠٣۴,٧۶٣با درآمد ثابت کیان

٣,۵٠٠,٠٠٠١٠,٠٨۴٠٣۵,٢٩٧با درآمد ثابت کمند

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠١٠٠شاخصي بازار آشنا

٩٩٠,٠٠٠١٠,٠٠٢٠٩,٩٠٢سپید دماوند

٣۵٨,٠٧۶١,٣٧٧,٧٢٩٠۴٩٣,٣٣٢اختصاصي بازارگرداني گوھر فام امید

١,٩۶٣,٧۵٩١,٣٣١,٠۵۶جمع

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتھا ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معامالت سھام واگذار شده

سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

۵٧,١٢٠,٠٠٠٣,٠۵۵١٧۴,۵٢٧١٢,١١٣۶٩١,٨٩۶۵١٧,٣۶٩مديريت سرمايه گذاري امید



سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

٣٠٠,٠٠٠۵۵,٠١٠١۶,۵٠٣۶٠,۵۵٠١٨,١۶۵١,۶۶٢سرمايه گذاري سپه

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

٩٨٢,٨٢٠٣٧,٠٧١٣۶,۴٣۵۶٢,٩٠١۶١,٨٢١٢۵,٣٨۶پتروشیمي جم

١٩٣,٣٨٣٢۶,٠۶٧۵,٠۴١١٨۴,٩۶۴٣۵,٧۶٩٣٠,٧٢٨پتروشیمي زاگرس

١٣,١۵٣,٨٠٠٣,٠٩۵۴٠,٧٢١١٨,۵٣٠٢۴٣,٧۴۵٢٠٣,٠٢۴گسترش نفت و گاز پارسیان

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

١٣۵,۶۴۴١٧,۵٧۵٢,٣٨۴١۵٠,٩٨٣٢٠,۴٨٠١٨,٠٩۶پتروشیمي مارون

۵٠٠,٠٠٠٩,٠٨٨۴,۵۴۴٢۶,٩۶٨١٣,۴٨۴٨,٩۴٠ارتباطات سیار

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

١۶,٨٩٣,٨٧۵٢,٣۴۴٣٩,۶٠۴١٢,۶٠٣٢١٢,٩٢۵١٧٣,٣٢١ھلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري

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

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

١۵,٣۴٠,٧٨٣١,٠٣۵١۵,٨٩٢۵,١٠٢٧٨,٢٨١۶٢,٣٨٩سرمايه گذاري سپه

٢۵٢٣,٩۶٨١١١,٩٠۴٣٢ھلدينگ توکا فوالد

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٢٨,٠١٨۶,٢٧٧۵٠,٢١۶۴٢,١٩٨گروه صنايع کاغذ پارس

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

١۴۵,٠٠٠٩,۴۶٢١,٣٧٢۴۵,۵۵٨۶,۶٠۶۵,٢٣۴صنايع خاک چیني ايران

٩٣۵,۵٠٠۶,١٧٣۵,٧٧۵٢٨,۴۶٠٢۶,۶٢۵٢٠,٨۵٠پتروشیمي جم (حق تقدم)

٢,۴٢٠,٠٠٠١,۴۶۴٣,۵۴۵١٣,٠٢٧٣١,۵٢۶٢٧,٩٨١بانک پاسارگاد

١,۵٩٣,١٢٧٢١,۶٨۴٣۴,۵۴۶٢۴,۵۶١٣٩,١٣٠۴,۵٨۴البراتوارھاي داروئي رازک

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

٢٠,٣٩٨,٠١۶۶,٩٨٠١۴٢,٣٨٧۶,٩٨٠١۴٢,٣٨٧٠سنگ آھن گھر زمین

١,٨٩١,٩۶٧٢,۶۴۵۵,٠٠۵٢,۶۴۵۵,٠٠۵٠سرمايه گذاري توکا فوالد

٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٣٧٢٢,٠٧۴١١,٠٣٧٢٢,٠٧۴٠تامین سرمايه امید (حق تقدم)

٧٢۵,٢٨۴٢۴,١٠٧١٧,۴٨۵١٣٣,٩٩٣٩٧,١٨٣٧٩,۶٩٨مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاھان

۵,٠۴٣١,٢٢٢,۴٨۶۶,١۶۵۴,٧۵٢,٩٢۴٢٣,٩۶٩١٧,٨٠۴اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري

٧٠۴٧,٠٩٣,٧۵٠۴,٩٩۴۴٧,۵٠١,۴٢٠٣٣,۴۴١٢٨,۴۴٧صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس

٩٩٠,٠٠٠١٠,٠٠٢٩,٩٠٢١٠,٢۶٠١٠,١۵٨٢۵۶سپید دماوند

١۶,۴۵٠,٠٠٠٣۵,٧۵۴۵٨٨,١۶٧٣۶,٠٢۶۵٩٢,۶۴۴۴,۴٧٧اعتماد آفرين پارسیان

١,٢٠٩,٧٨٣٢,۵٧٩,١١٨١,٣۶٩,٣٣۵جمع

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 ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

رویکرد اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سھام به نسبت تقسیم سود باال و سودآوری مستمر٨١۴,١٩٨۵۴۵,٢٩٨درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
است.

تحقق سود فروش متناسب با شرایط بازار و رعایت صرفه و صالح شرکت است.١,٨٣٨,٨١٩١,٣۶٩,٣٣۵سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

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

....................۴٢,٣٩٧٧٧,٣٣١سود حاصل از سایر فعالیتھا

٢,۶٩۵,۴١۴١,٩٩١,٩۶۴جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

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 شرکت در افزایش سرمایه شرکتھای٢٨٨,٠٣۴۶,۶۶٨,٧٢٣,۵
سرمایه پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.

سرمایه گذاری در سھام
شرکتھای غیر بورسی

٣٠۵,۶۶٣١,١۴۵,٠٠٠....................

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

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی

٠٠....................

٠٠سایر سرمایه گذاریھا

۵,۵٩٣,۶٩٧٧,٨١٣,٧٢٣جمع

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 ١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح



برآورد ١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

١٧٢۴٢۴تعداد 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 ۶ 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 به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

بلند مدتکوتاه مدت

٠٠٠٠٠٠٠٢٠١تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٢٠١جمع

٠انتقال به دارایی

٢٠١ھزینه مالی دوره

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

برنامه خاصی جھت تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد.دوره ۶ 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
١۴٠٠/٠٣/٣١

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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

١,٩٧۴٢٢٩ساير درآمدھا (ھزينه ھا) غیرعملیاتي

١,٩٧۴٢٢٩جمع

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

٣,۴١۴,١٢٧۶٢٠,١٢٠٢,۶٢٧,٠۴۴٢,١۶٠,٠٠٠٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

............................................................دوره ۶ 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.»

درآمد 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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠ *

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٠/٣٠۶٠,٠۶٩,۶٢١٠٠٠٠١,٢۵٠٧۵,٠٨٧گسترش نفت و گاز پارسیان

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١١/٢١١٧,۵٠٠٠٠٠٠٩٠٠١۶مرجان کار

١٣٩٩/٠٨/٣٠١٣٩٩/١١/٢۶٢,٠٠٠٠٠٠٠١,١٠٠٢سیمان ھرمزگان

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٠٢٣٠,٧٢٠,٠٠٠٠٠٠٠١,٣٠٠٣٩,٩٣۶سرمايه گذاري سپه

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/١٣١٠۵,٠٠٠٠٠٠٠۵٠٠۵٣کوير تاير

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢٠١,١٢٣,٩١٣,٣٢٢٠٠٠٠٣٠٣٣,٧١٧مديريت انرژي امید تابان ھور

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢۵٧٣,٢١٧,٠٨٧٠٠٠٠٨٠٠۵٨,۵٧۴ھلدينگ غدير

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٢٧٢,٠۵٠,٠٠٠٠٠٠٠۶٠٠١,٢٣٠تامین سرمايه امید

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٢۵٢,٧٧٠,٩٢١٠٠٠٠١,٩٠٠۵,٢۶۵

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٣١۴٢,٨۶٩,٣٠۵٠٠٠٠١,٧٠٠٧٢,٨٧٨سنگ آھن گھر زمین

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/١۵١,٠٠٠٠٠٠٠٧,٠٠٠٧سیمان خاش

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٠١,٠٠٠٠٠٠٠٣,١۵٠٣سیمان بجنورد

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٧۵,٩٩٢,٢۶٧٠٠٠٠٣,۵۴٧٢١,٢۵۵داروسازي ابوريحان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٨١,٠١٧,٣٩٠٠٠٠٠١١,۵٠٠١١,٧٠٠پلیمر آريا ساسول

١٣٩٩/١٠/٣٠١۴٠٠/٠٢/٢٩٧۶,٢٧٣,٨۴۵٠٠٠٠١,٣٠٠٩٩,١۵۶مديريت سرمايه گذاري امید

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٣٠٢١,١٨٩,۵۶٢٠٠٠٠٢,٠٨٠۴۴,٠٧۴ارتباطات سیار

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٠۴١,۵٩٣,١٢٧٠٠٠٠٢,٩٨٠۴,٧۴٨البراتوارھاي داروئي رازک



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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠ *

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٠۴۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۴,۵٠٠٢,٢۵٠فوالد امیرکبیر کاشان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١٢٧,٩١٠,٣۵٢٠٠٠٠۵,٧٠٠۴۵,٠٨٩مس شھید باھنر

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١٣١,٩٨٣٠٠٠٠٢٧٠١کارت اعتباري ايران کیش

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١٨٢١,٢١١,۶۶٣٠٠٠٠١,٢٣٠٢۶,٠٩٠داروسازي سبحان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٢٣٢,٧٨٩,١٨٨٠٠٠٠٣۵٠٩٧۶ھلدينگ توکا فوالد

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٣١١,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۵۴٠۶۴٨بیمه ملت

١,۴٧۵,۴١۶,١٣٣٠٠٠٠۵۴,٢٢٧۵۴٢,٧۵۵٠جمع

٠درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

۵۴٢,٧۵۵درآمد 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 شرکت ھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت ھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا
مطابق استانداردھای حسابداری، درآمد مذکور در صورت ھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١

علت اختالف درآمد سود سھام محقق شده تا تاریخ ٣١ خرداد ماه ١۴٠٠ با درآمد سود سھام مندرج در صورت سود زیان برای دوره مالی مذکور، مبلغ ٢.۵۴۴ میلیون لایر درآمد سرمايه گذاري شرکتھاي غیربورسي (از بابت شرکت تحلیل
گر امید) می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠٠/٠٣/٣١


