
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 9 ماھه منتھی به 1400/06/31 (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

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٠٠٠پرداختنی ھای تجاری٧٧,٠٨٣٣٨,٠٣٨١٠٣موجودی نقد

١٩,۵١٨١۶,۴١٧١٩پرداختنی ھای غیرتجاری۶,٢٧٩,٨٧٢۴,٣٣٩,١٨۶۴۵سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

٢٨,٣٣٠١٠,۴۵۵١٧١مالیات پرداختنی١,٢١٠,٢٢٣۵٢٧,٢٩٩١٣٠دریافتنی  ھای تجاری

١,٩٢٣,٧۶٩۶٨٠,۴٣٩١٨٣سود سھام پرداختنی(۴١)١,٧٢۵٢,٩١٢دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٢,٢۶١١,٢٨٣٧۶پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر۴١١,٠١۶٢٧١,٧٠٢۵١

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٧,٩٨٢,١٨٠۵,١٨٠,۴٢٠۵۴جمع دارایی ھای جاری

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

١,٩٧١,۶١٧٧٠٧,٣١١١٧٩جمع بدھی ھای جاری٧,٢٠۵۴,۴۶۵۶١دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری(١٠)١,٣٣۶,٧١٨١,۴٩٠,٢٣۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٨١۴٢٩٩١٧٢دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٨٩,٨٢۴٨٨,٢٠۴٢دارایی ھای ثابت مشھود

٣,٣١٨٢,١٨۵۵٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

٣,٣١٨٢,١٨۵۵٢جمع بدھی ھای غیرجاری(٩)١,۴٣۴,۵۶١١,۵٨٣,٢٠٣جمع 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

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠

١,٩٧۴,٩٣۵٧٠٩,۴٩۶١٧٨جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٢,۴٠٠,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠٠سرمایه

۶۵٧,٨۴٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٧,٠۶۶٠صرف (کسر) سھام

--٠(۶٨٢,۴٩۶)سھام 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

۴,٨١٩,٣٩۶٣,۴١۴,١٢٧۴١سود (زیان) انباشته

٧,۴۴١,٨٠۶۶,٠۵۴,١٢٧٢٣جمع حقوق صاحبان سھام

٩,۴١۶,٧۴١۶,٧۶٣,۶٢٣٣٩جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٩,۴١۶,٧۴١۶,٧۶٣,۶٢٣٣٩جمع 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 ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,۵٨۴,٢٩٨٧٧۴,٢۵۴١٠۵٨١۴,١٩٨درآمد سود سھام

٢,٣٨۵٠١,٣٩۶درآمد سود تضمین شده

١,٩۵۴,٩٨٨١,٣٧۴,٧١٢۴٢١,٨٣٨,٨١٩سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

١٢۵,٩١٣١٧,۵٢۴۶١٩۴٢,٣٩٧سایر درآمدھای عملیاتی

٣,۶۶٧,۵٨۴٢,١۶۶,۴٩٠۶٩٢,۶٩۶,٨١٠جمع درآمدھای عملیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

ھزینه ھای عملیاتی

(۵٣,٩۵١)٧٣(۴٢,۶٠٨)(٧٣,۶٩٣)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(۵٣,٩۵١)٧٣(۴٢,۶٠٨)(٧٣,۶٩٣)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٣,۵٩٣,٨٩١٢,١٢٣,٨٨٢۶٩٢,۶۴٢,٨۵٩سود (زیان) عملیاتی

(۵,٩٣٨)(٩٣)(۴,۴۶٧)(٢٩٢)ھزینه ھای مالی

۵٧٨--٠١,۶۵۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٣,۵٩٣,۵٩٩٢,١٢١,٠٧١۶٩٢,۶٣٧,۴٩٩سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١٠,۴۵۵)--٠(٢٨,٣٣٠)مالیات بر درآمد

٣,۵۶۵,٢۶٩٢,١٢١,٠٧١۶٨٢,۶٢٧,٠۴۴سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

٣,۵۶۵,٢۶٩٢,١٢١,٠٧١۶٨٢,۶٢٧,٠۴۴سود (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

٣,۵۶۵,٢۶٩٢,١٢١,٠٧١۶٨٢,۶٢٧,٠۴۴سود (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 ١٣٩٩/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۴,٨١٩,٣٩۶٢,٩۴٨,١۵۴۶٣٣,۴۵۴,١٢٧سود قابل تخصیص

(۴٠,٠٠٠)--(۴٠,٠٠٠)٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۴,٨١٩,٣٩۶٢,٩٠٨,١۵۴۶۶٣,۴١۴,١٢٧سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٩١٧٨٨۴۴١,٠٩۵سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٣,٨٨٨,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠۶٢٢,۴٠٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ 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
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

٧٧٠,٨۵٨٣۵,٧٩٩٢,٠۵٣٧۴,٢۵٢جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

٧٧٠,٨۵٨٣۵,٧٩٩٢,٠۵٣٧۴,٢۵٢جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(۵,٩٣٨)(٩٣)(۴,۴۶٧)(٢٩٢)سود پرداختی بابت استقراض

(١١۶,۶۵١)٣٣۴(۶٢,١۴٩)(٢۶٩,٨٣٢)سود سھام پرداختی

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

(٢٧٠,١٢۴)(۶۶,۶١۶)٣٠۵(١٢٢,۵٨٩)

مالیات بر درآمد

٠--٠(١١,١٩٠)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٢,۵٢٣)٣٣٢(١,٠١۶)(۴,٣٨٧)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٢۴--٠٢۴وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١٩٣)٣١۵(١٨٣)(٧۵٩)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(٢,۶٩٢)٣٣٨(١,١٧۵)(۵,١۴۶)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(۵١,٠٢٩)--(٣١,٩٩٢)۴٨۴,٣٩٨جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

۶١,٢٢٩٣۴,٧١٩٧۶٣۴,٧١٩وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠--٠(۵٠۶,۵٨٢)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٣۴,٧١٩--٣۴,٧١٩(۴۴۵,٣۵٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(١۶,٣١٠)٣٩,٠۴۵٢,٧٢٧١,٣٣٢خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

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

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

٧٧,٠٨٣۵٧,٠٧۵٣۵٣٨,٠٣٨موجودی نقد در پایان دوره

۶۴۶,٨٣٨۴۴٢,۶۶۴۴۶۴۴۶,٩٧۶مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ 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

۵٧١٧,٩١١۴,۵٨۴,٩٢١١٢٨,٣۴٣١,٣٢۵,۶٠٠۵٨۴۶,٢۵۴۵,٩١٠,۵٢١٠٠٠٠٠۵٧١٧,٩١١١٣.١٢١٢٨,٣۴٣۵.٠٢۵٨۴۶,٢۵۴١٠.۵۴

محصوالت
کاغذي

١٨,٠١٨۶١,٨۴(٨,٠١٨)٠(۶١,٨۴٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١٨,٠١٨٠.١۵(٨,٠١٨)(٠.٣١)٠٠٠

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢۵۴,٢٩٨٣٣١,٣٨٧١۴٢,٩١٠٩١,٣٣۵٢١٩٧,٢٠٨۴٢٢,٧٢٢٠٠٠٠٠٢۵۴,٢٩٨٠.٩٩١۴٢,٩١٠۵.۵٩٢١٩٧,٢٠٨٢.۴۶

الستیک و
پالستیک

١١,٣۴٣٢,٣١۵٠(٩۵۴)١١,٣۴٣١,٣۶١٠٠٣۶,۵٣٣١٣۶,۵٣٣١١,٣۴٣٠.٠٢٣۶,۵٣٣١.۴٣٢٣٧,٨٧۶٠.۴٧

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٨٣,٨۴٢۶٨,٩۵٣١٨٣,٨۴٢۶٨,٩۵٣٠٠٠٠٠٠٠٠٨٣,٨۴٢٣.٢٨١٨٣,٨۴٢١.٠۴

ماشین آالت و
تجھیزات

١٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶(١,٢٨٣)(١٩,٣۵۶)١٧,٠۵١٩۶,١١٠٠٠٠٠٠١٨,٣٣۴٠.١۵(١,٢٨٣)(٠.٠۵)١٧,٠۵١٠.٠٩

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي

۵۴۶٠,٧۶٨۵,٢٣٨,٩٣٧١۶٠,٩۵٨(٨٠۴,۶٢٨)۴۶٢١,٧٢۶۴,۴٣۴,٣٠٩٠٠٠٠٠۵۴۶٠,٧۶٨٨.۴٢١۶٠,٩۵٨۶.٣۴۶٢١,٧٢۶٧.٧۴

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٧,۴٨۵(١٧,۴٨۵)٠٠١١٧,۴٨۵٠.٣٢(١٧,۴٨۵)(٠.۶٨)٠٠٠

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن

١۴۴٢(٧)٠١۵٣٣٠٠٠٠٠١۴٠١٠٢۵٠

١٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧٣٠٩,۴٣۶٢١٩,٠٢٧١٣٨٩,٣١٧۵١٧,٧٨۴٠٠٠٠٠١٧٩,٨٨١١.۴۶٣٠٩,۴٣۶١٢.١١٣٨٩,٣١٧۴.٨۵مخابرات

استخراج نفت
گاز و خدمات

جنبي جز
اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١۴٠١۴١۴٠٠٠١۴٠

بیمه وصندوق
بازنشستگي

به جزتامین
اجتماعي

٢٨٠,٨١۵٣١١,٢٣٠٣۶,٧٠۵(١٨,٧۴۶)٢١١٧,۵٢٠٢٩٢,۴٨۴٠٠٠٠٠٢٨٠,٨١۵١.۴٨٣۶,٧٠۵١.۴۴٢١١٧,۵٢٠١.۴۶



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

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي مالي
واسط

٢٢٢,٧٢۵٢۴٧,٩۴٩١۶,٧٠٢۵٢٣,۶۵٢٢٣٩,۴٢٧٧٧١,۶٠١٠٠٠٠٠٢٢٢,٧٢۵٠.۴٢١۶,٧٠٢٠.۶۵٢٣٩,۴٢٧٠.۴٩

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠٠٠١١۵٠

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢۵٠٣,٨٧۶۴,٠۶٨,٣٠١٢٣٨,۴٣١(٣٩٧,٢۵٩)٢٧۴٢,٣٠٧٣,۶٧١,٠۴٢٠٠٠٠٠٢۵٠٣,٨٧۶٩.٢١٢٣٨,۴٣١٩.٣٣٢٧۴٢,٣٠٧٩.٢۵

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٣٢٢٨,٢٢۶۴۶٩,۴٩٠(٢٧,٩٨۴)(٢٨٨,٢٨٩)٢٢٠٠,٢۴٢١٨١,٢٠١١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨۴٣۴۵,٧٣۴۶.٣٢(٢٧,٩٨۴)(١.٠٩)٣٣١٧,٧۵٠٣.٩۶

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي

٢١,۴١٣١١(٧,٧٣٧)(١,٣٧٢)٠٣٩,١٩٩,۴۶٢٠٠٠٠٠٢١,۴(١,٣٧٢)٠٣٠.٠٣(٠.٠۵)١٣١٠

سرمايه
گذاريھا

١٨٢,٠٣۵۴۴٨,٨۵٩(١۶,٨٩٩)(١٨٩,۴٠٣)١۶۵,١٣۶٢۵٩,۴۵۶٠٠٠٠٠١٨٢,٠٣۵١.۵(١۶,٨٩٩)(٠.۶۶)١۶۵,١٣۶٠.٨١

سیمان، آھک
و گچ

۴٢٩٢۴٢٠١۵۴٢٩٢۵٧٠٠٠٠٠۴٢٩٠٠٠۴٢٩٠

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵٠۶,۵۵٩۴۵٠۶,۵۵٩٠٠٠۵٠۶,۵۵٩١٩.٨١۴۵٠۶,۵۵٩۶.٣١

٠٠٠١۵,٩٨۶١۵,۴۴۶١١۵,٩٨۶١۵,۴۴۶٠٠٠٠٠٠٠٠١۵,٩٨۶٠.۶٣١١۵,٩٨۶٠.٢قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

١٢١,٠٣٨,٧٣٣۶,٩۴٠,١۶٢٢١٧,٣٩١٢٣٠,۴۶١١٣١,٢۵۶,١٢۴٧,١٧٠,۶٢٣٠٠٠٠٠١٢١,٠٣٨,٧٣٣١٨.٩٩٢١٧,٣٩١٨.۵١٣١,٢۵۶,١٢۴١۵.۶۵

محصوالت
غذايي و

آشامیدني به
جز قند و شکر

١١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠(٢٩,۴۴٣)١١۵٢,۴٢٠١٠۶,٩۴۶٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠٢.٧٩٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٩

مواد و
محصوالت

دارويي

۵١٠٣,١٢٣٢,۴۵١,١۴۵۵٧۴,٨١۵١٨١,٨٠٢٩۶٧٧,٩٣٨٢,۶٣٢,٩۴٧٠٠٠٠٠۵١٠٣,١٢٣١.٨٨۵٧۴,٨١۵٢٢.۴٨٩۶٧٧,٩٣٨٨.۴۵



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

کاشي و
سرامیک

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

فلزات
اساسي

١٠١,٠٣٣,١٩٢۴,٢٧٨,۶۴٣٢٩٩,٨٩٣(۵۶۵,٠۴٧)٧١,٣٣٣,٠٨۵٣,٧١٣,۵٩۶٠٠٠٠٠١٠١,٠٣٣,١٩٢١٨.٨٩٢٩٩,٨٩٣١١.٧٣٧١,٣٣٣,٠٨۵١۶.۶١

ساخت
محصوالت

فلزي

١١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣(۴٢,۵٣٢)(۵۵٨,١٣٩)١۵٨,۶٨٢٢٢٧,۶۶۴٠٠٠٠٠١١٠١,٢١۴١.٨۵(۴٢,۵٣٢)(١.۶۶)١۵٨,۶٨٢٠.٧٣

خودرو و
ساخت
قطعات

١٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٠(١٢۶,۶١٩)١٣۴٩,۶۴١٢۴٩,٢۶٣٠٠٠٠٠١٣۴٩,۶۴١۶.٣٩٠٠١٣۴٩,۶۴١۴.٣۶

فعالیتھاي
پشتیباني و

کمکي حمل و
نقل و

آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.٠٧٠٠١٣,۶١۶٠.٠۵

خدمات فني و
مھندسي

١٢,٢٠٨۴,٣٢۴(٢,٢٠٨)(۴,٣٢۴)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,٢٠٨٠.٠۴(٢,٢٠٨)(٠.٠٩)٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١١,١۶٧٨٩,٨١۵٢١٠٠,٩٨٢٣١١,١۶٧٠.٢٨٩,٨١۵٣.۵١٢١٠٠,٩٨٢١.٢۶ساير صنايع

٢١٠٧,٠٧۵١.٣٣(٧.١٩)(١٨٣,٧٨٨)٢١٠٧,٠٧۵٢٢٩٠,٨۶٣۵.٣٢(١٨٣,٧٨٨)٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٩٠,٨۶٣ساير فعالیتھا

۶۴٧,١۵۵,٣١۴٣٠,٧۴۵,٧٨١١٠۴۴٠,۶۵٨۴٣١,۶٣۴١٣٨٧٢,٢٩٢٧۴۵,۴٧٠,٨۵۵١٠٠٢,۵۵۶,٧۵١١٠٠٧٧٨,٠٢٧,۶٠۶١٠٠(۴١۵,۵٠٠)۶۴۵,٠٣٠,١٩٧٣١,١۶١,٢٨١٢,١٢۵,١١٧جمع

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 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ٢- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه ٣-
شناسایی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی جم ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آھن گل گھر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان
٧- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مس شھید با ھنر ھمچنین الزم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق ھای سرمایه گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت ھای صادر شده در تارنمای صندوق ھای

مزبور می باشد.

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)

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)

٠.٠٩١۴۴,٢٣٢١,٠١۶,۴۶٩١,٧٣١١٢,٢٠٠٨٧٢,٢٣٧(٢,۶٨٩,١۵٩)(۴۵,٠١١)(١۴,۴۵۶,۶٨٩)٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٩٧,٧٧٣,٨۴۵١٨٩,٢۴٣٣,٧٠۵,۶٢٨مديريت سرمايه گذاري امید

٠.٢٧۶۵,١٣۶٢۵٩,۴۵۶٢,٠٣۶٨,١١٠١٩۴,٣٢٠(١٨٩,۴٠٣)(١۶,٨٩٩)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,٠٢٠,٠٠٠٨٢,٠٣۵۴۴٨,٨۵٩٩٧٢,١۵۶سرمايه گذاري سپه

٠.٠۶١۶١,١٧٩١,٧۴١,۵٩٧٩٣۵١٠,١٠٠١,۵٨٠,۴١٨(۶٧,۶٧٢)(٢,٢١۶)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۴,۶٩١,٢١۶١۶٣,٣٩۵١,٨٠٩,٢۶٩۴٧,٧۴۴,١٩٠فوالد مبارکه اصفھان

(۴٧,۴۶٩)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠١۶,۴٠٠,٠٠٠۶٣,۵٧٨۵۵,۵٩۶٢٧,٠٠٠,٠٠٠٧۵,٧۶٨٣۶,٢٨١٠.٠٢١٣٩,٣۴۶٩١,٨٧٧٣,٢١١٢,١١٧بانک تجارت

٠.٠١۶٠,٨٩۶٨٩,٣٢۴٢,۴٩٧٣,۶۶٢٢٨,۴٢٨(٢٠۴,٠٧۶)(٨٨,٨٩۶)(٣۵,۶٠٧,٧٨۶)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠١۴٩,٧٩٢٢٩٣,۴٠٠بانک ملت

٠.١۶١۴٨,۴٣٢١,٠۴٢,٠٣٨۶,٧٠۵۴٧,٠٧٠٨٩٣,۶٠۶(۴۶,٨۵۶)٢۴,٣٢۴(٢٠٢,٨٢٠)١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٣۴٠,٨٧۵١٢۴,١٠٨١,٠٨٨,٨٩۴پتروشیمي جم

۴٠,٢٢۴٠.٠٩۵٧,٢٧٢۵٣٠,۴۶۴٢۶,٠۶۵٢۴١,۴٢٢۴٧٣,١٩٢(۵,٠۴١)(١٩٣,٣٨٣)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٩٠,۶٣۵۶٢,٣١٣۴٩٠,٢۴٠پتروشیمي زاگرس

٠.١٢١۴۵,٢۴١١,٣۵١,۶۴۴٣,٠٩۶٢٨,٨١٠١,٢٠۶,۴٠٣(٣٠,۶٠٣)(٢١,١١٣)(١٢,٠۵٣,٨٠٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,٩۶٩,۶٢١١۶۶,٣۵۴١,٣٨٢,٢۴٧گسترش نفت و گاز پارسیان

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٧٠,٠٠۶,٠٠٠١۶١,٢٠٢١,١۵٨,۵٩٩١۵,٠١۶,١٨٨٢٣٨,٢٢٠٧٢٩,٧۴٣٠.۴٢٣٩٩,۴٢٢١,٨٨٨,٣۴٢۴,۶٩٨٢٢,٢١٠١,۴٨٨,٩٢٠پتروشیمي مبین

٣,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۵١,٠٠٠۶۵١٢٢٧,٣٢٩١,٣٠٢,٠٠٠٠۵١۵,۴٣۵٠.٠۵۶۵١٧۴٢,٧۶۴٣٣٣٣٨٠,٣٢٠٧۴٢,١١٣بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠٧,۴۵۵۶١,۶٨۶٧٨٨,٠٠٠١٠٩,۴٣٨١۵٣,١۴٨٠.٠٢١١۶,٨٩٣٢١۴,٨٣۴٨۴,٢١٧١۵۴,٧٨٠٩٧,٩۴١پتروشیمي پرديس

٩٧,٢۶٣٠.٠۴۶٣,١٠۴۶۶٢,٨٨۶١٧,۵۴٣١٨۴,٢٨٧۵٩٩,٧٨٢(٢,٣٨٢)(١٣۵,۶۴۴)٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٧٣٢,۶٧۶۶۵,۴٨۶۵۶۵,۶٢٣پتروشیمي مارون

٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٩٠٠,٠٠٠۴٣,١٢١۴٢١,٠٠٨۵,۵٨١,۴۴۴۴٧,٧۵٩۵١,٢٠٣٠.٧٢٩٠,٨٨٠۴٧٢,٢١١٣,٨٧٠٢٠,١١٠٣٨١,٣٣١داروسازي سبحان

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۵٩,١٣١٣۵,۵٩٧٠٠٩,٢١٣٠٩,١٣١۴۴,٨١٠۵,٣٨٢٢۶,۴١٠٣۵,۶٧٩معدني وصنعتي چادر ملو

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣۴,١١٧,۶٧٠٢۵۶,٩۶٢٢,۴٨۶,۵۴١٠٠٣٧٩,۵۵٣٠.١٣٢۵۶,٩۶٢٢,٨۶۶,٠٩۴١,٩١۶٢١,٣٧٠٢,۶٠٩,١٣٢سنگ آھن گل گھر

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٣٣٩,١٩۶۵۶,١۶٩٢۵٧,١۴٠۵٠٠,٠٠٠۵,۶۵۵(٢۴,١۶١)٠.٠٢۶١,٨٢۴٢٣٢,٩٧٩٣,۴۶۶١٣,٠۶٠١٧١,١۵۵

٠۴٢٣١,١٩٢٧,٠٧٠١٩(١٧)۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۵۴۴٠١,٣٧٢٠کارت اعتباري ايران کیش

۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٧٨٩,۵۶٢٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧۴٣,٣٠١,۴۴۴٣٠٩,۴٣۶٢١٩,٠٢٧٠.١١٣٨٩,٣١٧۵١٧,٧٨۴٧,۴٧۴٩,٩۴٠١٢٨,۴۶٧ارتباطات سیار

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

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٧٨١,٢٢٣٣٧,٨٨٢٢٨٩,۵٣٩(٢,٨۴٣,۴۶٣)(٣,٧۴٣)(٨١,٧٧٨)٠.١٣۴,١٣٩٢٠٧,٧۶١١,٣١۶٨,٠١٠١٧٣,۶٢٢

١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵١٠٨٠٠١٧٠۵١٢۵۵,٠٠٠١٢۵,١۴٠١٢٠سیمان خاش

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۵٧٠٠٠٠١١۵٧١,٨٩١٩,٨۶٠۴۶سیمان ايالم

٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶٠٠۴٠٣۴٠٣,٠٠٠۴٠,٨١٠٣٧سیمان بجنورد

٠١٠٣۵۵,٠٠٠١٧,٨۵٠٢۵(۶)١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠۴١٠٠سیمان ھرمزگان

٠١,٣۴٣١,٣۶١١٢,٧٩٠١٢,٩٧٠١٨(٩۵۴)٢,١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠١,٣۴٣٢,٣١۵٠٠کوير تاير
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٧٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,۵٠٠٣١١,٢٨٧٠٠١٧۵٠.٠٣٣١١,۴۶٢١,٧٧١٨٣,۵٩٨١,۴٣١مرجان 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)٠٠٠٠١۵,۶١٠٠

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي
خلیج فارس

٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣۶٢,۴٩۶,٧۴۵٠٠(٢١۶,۶٩٩)٠.٠٧٢٩۴,٧٣۶٢,٢٨٠,٠۴۶١,۵۶۴١٢,١٠٠١,٩٨۵,٣١٠

٠.٠٢٢۶,٩٩٧٢١١,۴٨٠١,۵٨٨١٢,۴۴٠١٨۴,۴٨٣(۶٨,٨۵۶)(٣,٢۴٧)(٢,٠۴۴,۶١٨)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٠۴۴,۶١٩٣٠,٢۴۴٢٨٠,٣٣۶پااليش نفت اصفھان

١.٣٩٣٠٠,٧٩٧١,٢٣٧,١٨٩۴,٩٩١٢٠,۵٣٠٩٣۶,٣٩٢(٣۶٩,۴٢٣)۴,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٧,٧٠۵,٠٠٠٢٩٠١,۶٠۶,۶١٢٣٢,۵۵٧,۵٠٠٣٠٠,۵٠٧سرمايه گذاري دارويي تامین

٠.٠۴١٧٧,٧۴٣٩۶۴,٠٠٠٢,٢٢٢١٢,٠۵٠٧٨۶,٢۵٧(٣٣٢,٧٧۵)٢٣,٨٧۴(١,۵۵٨,١٨۵)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨١,۵۵٨,١٨۵١۵٣,٨۶٩١,٢٩۶,٧٧۵ملي صنايع مس ايران

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩٩۴٩,۶٢۵٠٠۶٠,٧٧٠٠.١١٧۶,۵۶٩١,٠١٠,٣٩۵٢,۴١٢١٣,٨٠٠٨٣٣,٨٢۶ھلدينگ غدير

٠٠٠٠۴۶,١٨٠٠(۴١,٢١۶)(۴٢,٠۴٠)(١,۵٣۴,۵١٠)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٣۴,۵١٠۴٢,٠۴٠۴١,٢١۶پتروشیمي اراک

(١٠٠,٣٧٨)٠.٣۴٣۴٩,۶۴١٢۴٩,٢۶٣١١,٢٢٢٨,٠٠٠(١٢۶,۶١٩)٩,١٠٢,٩٨٨١,٠٠٠٩,٣٧٨,٣٠٨٣۴٩,۶۴١٣٧۵,٨٨٢٢١,٧٧٩,۶١٠٠آھنگري تراکتور سازي ايران

٠٠٠٠١٣,۴٩٠٠(١٢,١٠۶)(٢,٣٧۴)(٨٩٧,۴٧٣)۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٩٧,۴٧٣٢,٣٧۴١٢,١٠۶ھلدينگ توکا فوالد

١.٧٣۴٢,٨٨۵١,٧٨٢,٧٠٠٣٠۵١,۵٨۶١,۴٣٩,٨١۵(١,١٢٧,٠٠٢)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠۶٧,٩٣۴,۵٠٩٣۴٢,۶٧۴٢,٩٠٩,٧٠٢١,٠۵۶,٠٨٨,٨١٣٢١١مديريت انرژي امید تابان ھور

٠.۴۶١١,٨٣٩١١٣,۶۶۴٢,٨۶٨٢٧,۵۴٠١٠١,٨٢۵(١۶٢,٨٧٩)(۵,٣۴٩)(١,٨۶۵,٠١٠)٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٩٩٢,٢۶٧١٧,١٨٨٢٧۶,۵۴٣داروسازي ابوريحان

(١٧,٣٩٩)٢,٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٢٩,٨٩٨٢۴,٧۴۴۴۴,٢٠٨,٣٠٠۴۴,٨٠۶٣٢,۵۶١١.۵٩٧۴,٧٠۴۵٧,٣٠۵١,۶۴۵١,٢۶٢بیمه ملت

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

٠.١٧,٠۵١٩۶,١١٠٢,١٣٨٢٩,١۴٠٨٩,٠۵٩(١٩,٣۵۶)(١,٢٨٣)(۶٠٠,٠٠٠)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٩٨,٢۴۶٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶تراکتورسازي ايران

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶۵٠,٠٠٠٢۴,٠۵۴۵١,٠۵١٣,٨۶٢,۶٠۴١۴۶,١۵٧١۶٠,١٩١٠.٠۶١٧٠,٢١١٢١١,٢۴٢٣٠,٨٧٧٣٨,٣٢٠۴١,٠٣١پااليش نفت تبريز

٠.٧١۵٨,۶٨٢٢٢٧,۶۶۴٩۵٩٣,٧٢٠١۶٨,٩٨٢(۵۵٨,١٣٩)(۴٢,۵٣٢)٨,۶٢٩,٨١٣١,٠٠٠٢٠,٧٩٣,٩۶۶١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣۴٠,۴٠۶,٠٣۴تولیدي چدن سازان

٠.١٧١,٣٠۵٢٧٢,٩٠٧۴,۶٢٧١٧,٧١٠٢٠١,۶٠٢(٧٧,۶۶۵)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,۴٠٩,٧٨۶٧١,٣٠۵٣۵٠,۵٧٢٠٠فوالد کاوه جنوب کیش

(٣۶,٩٠۴)٠.٠٣٢٣٩,۶٧١٢٠٢,٧۶٧١٨,٩۴٧١۶,٠٣٠(٢٠,۶٧٠)(١٨,٩۴٧)(١,٠٠٠,٠٠٠)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۶۴٩,٢٢٧٢۵٨,۶١٨٢٢٣,۴٣٧فوالد خوزستان

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۶,٢٠۶۶۵,٣٨٨٣١٩,٨٣٨٠٠۶١,٨٣١٠.٠٣۶۵,٣٨٨٣٨١,۶۶٩٣٢,٩٢١١٩٢,١۶٠٣١۶,٢٨١پتروشیمي پارس

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

(۵٨,٧٢۵)٠.٣٢۵۵,۵٣۴١٩۶,٨٠٩٣٢,٣٠۴٢۴,٨٨٠(٢٣٣,٨٣٠)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴۴٣٠,۶٣٩٠٠مس شھید باھنر

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,۴٧١,٢٨٩٢٨٠,٢۵٣١,٠٧١,۴٣١٢٠,٣٩٨,٠١۶١۴٢,٣٨٧٨٩۵,۴۵۵٠.١٧۴٢٢,۶۴٠١,٩۶۶,٨٨۶٩,٨۵٩۴۵,٨٨١١,۵۴۴,٢۴۶سنگ آھن گھر زمین
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مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٧٠,٩٢١٢۶,٠٧۶١٠۴,٩٩٠٠٠(۴۶,۵٢۴)٠.٢٨٢۶,٠٧۶۵٨,۴۶۶٩,۴١١٢١,١٠٠٣٢,٣٩٠

٠٠٠٠١۵,١۶٠٠(١٢٠,۴٩۴)(١۴,٨۵۶)(١٠,١۴٢,۶٢٠)۶۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,١۴٢,۶٢٠١۴,٨۵۶١٢٠,۴٩۴بانک پاسارگاد

(٢٢,۵۵۵)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠۵٣٨,٧۴١٢٩,١٧٨١٨,٧٧۵١,٣٨٠,٠٠٠٣٩,٩٢۵٢٧,٧٧٣٠.٠٨۶٩,١٠٣۴۶,۵۴٨٣۶,٠١۵٢۴,٢۶٠توسعه معادن روي ايران

٠.٣٢۴٢,٨١۶٢٣۵,١٧٩۴٧١٢,۵٨٧١٩٢,٣۶٣(۵١,٣٠٧)(٨,١٠١)٢٨,٨۴٨,٨۵۶١,٠٠٠۵۴,٠۵۴,١۴١۵٠,٩١٧٢٨۶,۴٨۶٣۶,٨۵۴,١۴١بیمه البرز

٠٠٠٠۴٣,٣٧٠٠(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

٠٠٠٠۶٢,٣٠٠٠(٣١,١۵٠)(٣٢,٧٢۴)(۵٠٠,٠٠٠)٨۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٣٢,٧٢۴٣١,١۵٠فوالد امیرکبیر کاشان

٠٠٠٠١۴,۵٢٠٠(٣٠,۴٣٢)(١٧,۴٧٠)(١,٢٠٠,٠٠٠)١۴٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١٧,۴٧٠٣٠,۴٣٢سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(۴۵,۴٧۴)٠.١١۵٢,۴٢٠١٠۶,٩۴۶١٨,۵٨۵١٣,٠۴٠(٢٩,۴۴٣)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)

٠٠٠٠١٣,۴٩٠٠(٢۵,۵٢٢)(۵,٠٠۵)(١,٨٩١,٩۶٧)۴,٠٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٩١,٩۶٧۵,٠٠۵٢۵,۵٢٢سرمايه گذاري توکا فوالد (حق تقدم)

(٩,٨٨١)٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴٠,١٠۴۶,٩۴٢۵,۵٧٠(٩,۴۶٨)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٩,۵٧٢۶,۶٠٠,٠٠٠٠گروه صنعتي پاکشو

٠.٠١۵۴,٧٠۵۵٩,٧٨٠٩١,۵٧٣١٠٠,٠۶٩۵,٠٧۵(٢٢,١٩١)(٢٣,٩١٨)٩,١۶٧,۶٨٠١,٠٠٠۴٢٨,۶٩۵٧٨,۶٢٣٨١,٩٧١١۶٨,۶٩۵پلیمر آريا ساسول

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

(١٣,٨٣٧)٠.۴٨۶,٩۴١٧٣,١٠۴٣۶,٢٢۵٣٠,۴۶٠(١٧,٩٩٩)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٠٠,٠٠٠٨٢,٩١٧٩١,١٠٣١٠٠,٠٠٠۴,٠٢۴غلتک سازان سپاھان

٠٠٠٠١٨,۶٣٩٠(٨,٠٧٠)(٧,۴۵١)(۵٠٠,٠٠٠)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٧,۴۵١٨,٠٧٠فوالد ھرمزگان جنوب

۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,۴۴٩١١٠٠١١٠۶٩٠٧,٠٧٠٩کارت اعتباري ايران کیش (حق تقدم)

مديريت سرمايه گذاري امید (حق
تقدم)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٠٠٠١٨٠,٣٠٢,٠۴٩٢۶۶,٧٨۶٢,١٩٩,۶٨۴٠.١٩٢۶۶,٧٨۶٢,١٩٩,۶٨۴١,۴٨٠١٢,٢٠٠١,٩٣٢,٨٩٨

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴۶,١۴٨,٠١۴٨٨,۴١٨٩٨۶,١٨٣٠.٠۵٨٨,۴١٨٩٨۶,١٨٣١,٩١۶٢١,٣٧٠٨٩٧,٧۶۵سنگ آھن گل گھر

١٣۴,٣۴١,٩٢٢١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٧٠۴٠پااليش نفت بندرعباس

(٣,١٧۵)١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,۶٠٣,٢٨۵۶۶,٩۶۵۶٣,٧٩٠٠.١٩۶۶,٩۶۵۶٣,٧٩٠٢۵,٧٢٣٢۴,۵٠۴پخش البرز

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨,١١٠٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٩٩۶,١٣٣۵,۵٩٨٧٢,٨٩۵٠.٣٣۵,۵٩٨٧٢,٨٩۵١,٨۶٨٢۴,٣٣٠۶٧,٢٩٧داروسازي ابوريحان

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,۴۶٨,۵٣٧٣٩,٩٣١١٨١,٧٠١٠.٠۴٣٩,٩٣١١٨١,٧٠١۶,١٧٣٢٨,٠٩٠١۴١,٧٧٠پتروشیمي جم



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)

٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٣۵٧,٠٨٧١٣٢,۵٣٧١٣۴,٠١٢٠.٠٢١٣٢,۵٣٧١٣۴,٠١٢٩٧,۶۶٣٩٨,٧۵٠١,۴٧۵پتروشیمي نوري

(٩,٩٣٩)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,٠٣٢,٨٠٣٣٨,٧٧۶٢٨,٨٣٧٠.٠۵٣٨,٧٧۶٢٨,٨٣٧٧,٧٠۵۵,٧٣٠تامین سرمايه امید

(٧٨,٣٠٠)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٢۶٢,۴١٢٠.۴٣۴٠,٧١٢٢۶٢,۴١٢٣٢,٣٠۴٢۴,٨٨٠مس شھید باھنر (حق تقدم)

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٠,٧٩٣,۴٧۵١۵٣,٧٠۴۶٣٢,١٩٠٠.٢٨١۵٣,٧٠۴۶٣٢,١٩٠۴,٩٩١٢٠,۵٣٠۴٧٨,۴٨۶سرمايه گذاري دارويي تامین

(١۴,٨٨٩)٨,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,٩۵٨,۴۶٧٨٣,٨۴٢۶٨,٩۵٣٠.١١٨٣,٨۴٢۶٨,٩۵٣٩,٣۵٩٧,۶٩٧صنايع ماشینھاي اداري ايران

(۵۴٠)۴١٠,۴٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٧۴۵,٩٨۴١۵,٩٨۶١۵,۴۴۶٠.۶٧١۵,٩٨۶١۵,۴۴۶۵,٨٢٢۵,۶٢۵قند ھکمتان

(٧,١۴۶)٢,٢۶٨,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠١٠,٨٣٣۴٨,١۵٣۴١,٠٠٧٠.١٣۴٨,١۵٣۴١,٠٠٧١۵,٩٩٣١٣,۶٢٠داروسازي جابر ابن حیان

(١)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧٠٢١٠٢١٢٨,۵٧١٢٠,۶۴٠سینادارو

۵,١۴١,٢٣۴١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴,٧١٠٠کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ

٧,١۵۵,٣١۴٣٠,٧۴۵,٧٨١٢٣,۵٩٠,۴۶٧(۴١۵,۵٠٠)۵,٠٣٠,١٩٧٣١,١۶١,٢٨١٢,١٢۵,١١٧جمع

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

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵٠٠٠.٠١١۵١,٠٠٠

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠۴٠٠٠۴١,٠٠٠پتروامیدآسیا

خدمات مسافرت
ھوايي وگردشگري

گشت مھر پیشه

٣٢,٠٠٠١,٠٠٠٣,۵٢٠,٠٢١٣,۶١۶٠٠١١٣,۶١۶١,٠٢٧

مولدبرق کاسپین
منطقه آزاد انزلي

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

٢,٠٠٩,۵٢١,۴٢٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠۵,٨٢٢,٠٠٠٢١٧,٣٢٠٠.٢٩٢١٧,٣٢٠٣٧,٣٢٧اعتماد آفرين پارسیان



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)

صندوق سرمايه گذاري
مشترک پارس

٧,٧۵٧١,٠٠٠,٠٠٠٧٠۴۴,٩٩۴(٧٠۴)(۴,٩٩۴)٠٠٠

اختصاصي بازارگرداني
ارزش آفرين صندوق

بازنشستگي کشوري

۵,٣٠۴,۶۶٠١,٠٠٠,٠٠٠۵,٠۴٣۶,١۶۵(۵,٠۴٣)(۶,١۶۵)٠٠٠

١,۴٢٧,٩٢۵,۴٨۵١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠با درآمد ثابت کیان

١٣,١٨٢,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠با درآمد ثابت کمند

٨٣۴,١۴٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٢,٠٩٠,٠٠٠٢٩,٩٣۴٠.٢۵٢٩,٩٣۴١۴,٣٢٢افرا نماد پايدار

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠شاخصي بازار آشنا

اختصاصي بازارگرداني
گوھر فام امید

عطف به نامه شماره ١٢٠/٧٨٠۵٠ مورخ ١٣٩٩/١١/١١ اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و۶١٠٣,٠٧۵١,٢١٣,٩٠۴.٣(١٨٣,٧٨٨)(١٣١,١٢٣)٨۶٣,٠٣۵٢٨۶,۶١۴١,٠٠٠,٠٠٠٢١۶,٢,٣۵٧
گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بھادار و ھمچنین پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی

به شماره ١٢٠ مورخ ١۴٠٠/٠۵/٠۴، مانده سھام این شرکت در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گوھرفام امید، از سرمایه گذاری ھای بلند مدت به سھام خزانه انتقال یافته است.

٢,٣٨١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٩,١٠٠,٠٠٠١٠٠,٩٧۴٠.٣٨١٠٠,٩٧۴١١,٠٩۶سپید دماوند

صندوق سرمايه گذاري
مشترک آسمان امید

۵۵١,۵١۶,۶۴۶١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١۵,۵٠٠,٠٠٠١٩٩,٣٢١٢.٨١١٩٩,٣٢١١٢,٨۵٩

٣۴٨,٣٨۴,٠۴٢١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١,٧۵٠,٠٠٠۵٩,٩٨۴٠.۵۵٩,٩٨۴٣۴,٢٧٧آرمان آتي کوثر

مجتمع صنعتي ارتا
ويل تاير

٢,٢٠٢,٠٠٠١,٠٠٠٠٠١,٠٠٧,۵٧٠٣۶,۵٣٣٠.٠۵٣۶,۵٣٣٣۶,٢۵٩

مجتمع صنايع و معادن
احیاء سپاھان

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

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

۴۴٠,۶۵٨۴٣١,۶٣۴٨٧٢,٢٩٢جمع

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

٢٧,٠٠٠,٠٠٠٢,٨٠۶٧۵,٧۶٨٠بانک تجارت

٧٨٠,٠٠٠٣٨,١٨۴٢٩,٧٨۴٠پتروشیمي جم



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

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

١۵,١١۶,١٨٨١۵,٧٧۴٢٣٨,۴۵٠٠پتروشیمي مبین

١,٣٠٢,٠٠٠٠٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٧٨٨,٠٠٠١٣٨,٨٨٠١٠٩,۴٣٨٠پتروشیمي پرديس

۵,۵٨١,۴۴۴٨,۵۵۶۴٧,٧۵٩٠داروسازي سبحان

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

١,٣٧٢٠٠٠کارت اعتباري ايران کیش

١,۴۴٩۶٩٠١٠کارت اعتباري ايران کیش

۴٣,٨٠١,۴۴۴٧,١۶٨٣١٣,٩٨٠٠ارتباطات سیار

١٨٠,٣٠٢,٠۴٩١,۴٧٩٢۶۶,٧٨۶٠مديريت سرمايه گذاري امید

۴۶,١۴٨,٠١۴١,٩١۵٨٨,۴١٨٠سنگ آھن گل گھر

٢,٠٠٠,٠٠٠۵,٧٣١١١,۴۶٢٠پااليش نفت بندرعباس

٣٢,۵۵٧,۵٠٠٩,٢٣٠٣٠٠,۵٠٧٠سرمايه گذاري دارويي تامین

٢,۶٠٣,٢٨۵٢۵,٧٢٣۶۶,٩۶۵٠پخش البرز

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

١,٠۵۶,٠٨٨,٨١٣٠٢١١٠مديريت انرژي امید تابان ھور

۴۴,٢٠٨,٣٠٠١,٠١٣۴۴,٨٠۶٠بیمه ملت

٢,٩٩۶,١٣٣١,٨۶٨۵,۵٩٨٠داروسازي ابوريحان

٣,٨۶٢,۶٠۴٣٧,٨٣٨١۴۶,١۵٧٠پااليش نفت تبريز

٨۴,٧۶٣,٧٠٣٠٠٠تولیدي چدن سازان

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

٧,۴٠۴,٠٣٧۶,١٧٣۴۵,٧٠۶٠پتروشیمي جم

١,٣٨٠,٠٠٠٢٨,٩٣١٣٩,٩٢۵٠توسعه معادن روي ايران

۵۴,٠۵۴,١۴١٠٠٠بیمه البرز

١,٣۵٧,٠٨٧٩٧,۶۶٢١٣٢,۵٣٧٠پتروشیمي نوري

٩٣٢,۴٠٠٠٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

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

۵,٠٣٢,٨٠٣٧,٧٠۴٣٨,٧٧۶٠تامین سرمايه امید



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

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

٢٢,٢٧٢,٠٠٠٣۶,١۶۵٠٨٠۵,۴٨٧اعتماد آفرين پارسیان

٣,۵٩١,٠٠٠١٠,٠٨۴٠٣۶,٢١۴با درآمد ثابت کمند

١٠,٠٩٠,٠٠٠١٠,٩٨٨٠١١٠,٨٧۶سپید دماوند

٣٠,٧٩٣,۴٧۵۴,٩٩١١۵٣,٧٠۴٠سرمايه گذاري دارويي تامین (حق تقدم)

٨,٩۵٨,۴۶٧٩,٣۵٨٨٣,٨۴٢٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

٢,٧۴۵,٩٨۴۵,٨٢١١۵,٩٨۶٠قند ھکمتان

٣,٠١٠,٨٣٣١۵,٩٩٣۴٨,١۵٣٠داروسازي جابر ابن حیان

٧٠٢٨,۵٧١٢٠سینادارو

٢٠٠,٠٠٠۴,١۶۵٨٣٣٠کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ

١۵,۵٠٠,٠٠٠١٢,٨۵٩٠١٩٩,٣٢١صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

٢,٠٩٠,٠٠٠١۴,٣٢٢٠٢٩,٩٣۴افرا نماد پايدار

١,٧۵٠,٠٠٠٣۴,٢٧۶٠۵٩,٩٨۴آرمان آتي کوثر

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

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠١٠٠شاخصي بازار آشنا

٧۶,٢٧۵١,٠٨٧,٩٠۵٠٨٢,٩٨٠اختصاصي بازارگرداني گوھر فام امید

٢,٩٩٣,١٨۵١,٣٩۶,١٩٢جمع

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

۵٧,١٢٠,٠٠٠١,۶١١٩٢,٠۶٨١٠,۶۶٩۶٠٩,۴٣٨۵١٧,٣٧٠مديريت سرمايه گذاري امید

٨,٣٠٠,٠٠٠٢,٠٣۶١۶,٨٩٩٩,٧٢٧٨٠,٧٣٧۶٣,٨٣٨سرمايه گذاري سپه

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

٣۵,۶٠٧,٧٨۶٢,۴٩۶٨٨,٨٩۶٣,٨٣۵١٣۶,۵۶٣۴٧,۶۶٧بانک ملت

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

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



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

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

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

١٣۵,۶۴۴١٧,۵۶٠٢,٣٨٢١۵٠,٩٨٣٢٠,۴٨٠١٨,٠٩٨پتروشیمي مارون

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

٢,٨۴٣,۴۶٣١,٣١۶٣,٧۴٣٩,١۶٩٢۶,٠٧٢٢٢,٣٢٩سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

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

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

٢,٠۴۴,۶١٨١,۵٨٨٣,٢۴٧١٢,۴۶٧٢۵,۴٩٢٢٢,٢۴۵پااليش نفت اصفھان

٢,٠٠٠,٠٠٠۵,٧٣١١١,۴۶٢۶,٠۴۶١٢,٠٩٢۶٣٠پااليش نفت بندرعباس

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

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

١,۵٣۴,۵١٠٢٧,٣٩۶۴٢,٠۴٠۴۵,٧١١٧٠,١۴۵٢٨,١٠۵پتروشیمي اراک

٢,٧٨٩,۴۴٠٢,۶۴۵٧,٣٧٩١١,١٠٩٣٠,٩٨٩٢٣,۶١٠ھلدينگ توکا فوالد

١,٨۶۵,٠١٠٢,٨۶٨۵,٣۴٩٢٧,٧٢۵۵١,٧٠٩۴۶,٣۶٠داروسازي ابوريحان

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

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

۴۴,٣۵٧,۶۶٩٩۵٨۴٢,۵٣٢۴,٣۵٨١٩٣,٣١٢١۵٠,٧٨٠تولیدي چدن سازان

١,٠٠٠,٠٠٠١٨,٩۴٧١٨,٩۴٧١٩,۴۴٧١٩,۴۴٧۵٠٠فوالد خوزستان

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

٩٣۵,۵٠٠۶,١٧٣۵,٧٧۵٢٨,۴۵٩٢۶,۶٢۴٢٠,٨۴٩پتروشیمي جم

١٠,١۴٢,۶٢٠١,۴۶۴١۴,٨۵۶١۴,۴٧٣١۴۶,٨٠٠١٣١,٩۴۴بانک پاسارگاد

١٧,٢٠٠,٠٠٠۴٧٠٨,١٠١٢,٧٠٨۴۶,۵٩۴٣٨,۴٩٣بیمه البرز

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

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

١,۴٣٢,۴٠٠٢٢,٨۴۵٣٢,٧٢۴٢٩,۶٧۶۴٢,۵٠٨٩,٧٨۴فوالد امیرکبیر کاشان

٣,٩٠۵,٠٠٠٩,۵١٠٣٧,١٣٩١۴,۴٠٨۵۶,٢۶۵١٩,١٢۶سرمايه گذاري تامین اجتماعي

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

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

۴٢٠,٠٠٠٩١,۵٧٣٣٨,۴۶١١١٨,٨٩٢۴٩,٩٣۵١١,۴٧۴پلیمر آريا ساسول

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

٣,١۴۵,٠٠٠١۵,١١۴۴٧,۵٣۴١٧,٧۴٩۵۵,٨٢٢٨,٢٨٨فوالد ھرمزگان جنوب



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

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

١,٢٠٠,٠٠٠٢٨,٩۶٩٣۴,٧۶٣٣٠,٢٨۴٣۶,٣۴١١,۵٧٨با درآمد ثابت کیان

٣,۵٩١,٠٠٠١٠,٠٨۴٣۶,٢١۴١٠,١٣۵٣۶,٣٩۵١٨١با درآمد ثابت کمند

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠١٣,١٠٠١٣١٣١شاخصي بازار آشنا

٢٠٠,٠٠٠۴,١۶۵٨٣٣۴,۴٨۵٨٩٧۶۴کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ

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

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

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

٧٠۴٧,٠٩٣,٧۵٠۴,٩٩۴۴٧,۵٠٠,٠٠٠٣٣,۴۴٠٢٨,۴۴۶صندوق سرمايه گذاري مشترک پارس

٢٠٧,٣٩٨١,٢٨۶,٢۶١٢۶۶,٧۶٨١,٢٨۶,٢۶١٢۶۶,٧۶٨٠اختصاصي بازارگرداني گوھر فام امید

١,٨٣٢,۶٢۶٣,٧٨٧,۶١۴١,٩۵۴,٩٨٨جمع

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 ٩ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

رویکرد اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سھام به نسبت تقسیم سود باال و سودآوری٨١۴,١٩٨١,۵٨۴,٢٩٨درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
مستمر است.

تحقق سود فروش متناسب با شرایط بازار و رعایت صرفه و صالح شرکت است.١,٨٣٨,٨١٩١,٩۵۴,٩٨٨سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

....................١,٣٩۶٢,٣٨۵سود سپرده بانکی

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

٠٠....................

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

٠٠....................

سود حاصل از سایر فعالیتھا مربوط به کارمزد مدیر از صندوق بازارگردانی گوھرفام امید می۴٢,٣٩٧١٢۵,٩١٣سود حاصل از سایر فعالیتھا
باشد.

٢,۶٩۶,٨١٠٣,۶۶٧,۵٨۴جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

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 شرکتھای٣١۴,٠٣٠,١٩٧٧,١۵۵,۵
سرمایه پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.



بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

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

سرمایه گذاری در سھام
شرکتھای غیر بورسی

۴۴٠,۶۵٨٨٧٢,٢٩٢....................

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

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی

٠٠....................

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

۵,۴٧٠,٨۵۵٨,٠٢٧,۶٠۶جمع

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 ١۴٠٠/١٢/٢٩برآورد ١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

١٧٢٣٢۴٢۴تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

تغییرات متناسب با نرخ تورم و ھمچنین قوانین کار و تأمین اجتماعیدوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

تغییرات متناسب با نرخ تورم و ھمچنین قوانین کار و تأمین اجتماعیدوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

٠٠٠٠٠٠٠٢٩٢تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٢٩٢جمع

٠انتقال به دارایی



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

٢٩٢ھزینه 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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

برنامه خاصی جھت تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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 ٣١/١۴٠٠/٠۶

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

۵٧٨٠ساير درآمدھا (ھزينه ھا) غیرعملیاتي

۵٧٨٠جمع

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

٣,۴١۴,١٢٧٢۶٢,٧٠۴٢,۶٢٧,٠۴۴٢,١۶٠,٠٠٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

............................................................دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

............................................................دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٠٣٣٠,٧٢٠,٠٠٠٠٠٠٠١,٣٠٠٣٩,٩٣۶سرمايه 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

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

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٠٢٣,١۴۵,٠٠٠٠٠٠٠۴۵٠١,۴١۵فوالد ھرمزگان جنوب



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 *

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٠۶۶۵١,٠٠٠٠٠٠٠٩٠۵٩بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٠۶٨,٢٠١,۴٠۶٠٠٠٠٣٨٠٣,١١٧توسعه صنايع بھشھر

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٠٩١٣,۶۴٩,٢٢٧٠٠٠٠٨٠٠١٠,٩١٩فوالد خوزستان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٠٩١,۵٣۴,۵١٠٠٠٠٠٣,٧٠٠۵,۶٧٨پتروشیمي اراک

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/١٢٢٢,١٣٨,٠۵۵٠٠٠٠۶,۵٠٠١۴٣,٨٩٧پتروشیمي جم

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/١٢١٣۴,١١٧,۶٧٠٠٠٠٠١,٣٠٠١٧۴,٣۵٣سنگ آھن گل گھر

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/١٢١,۶٩۶,٧٢۴٠٠٠٠٢,١٣٠٣,۶١۴معدني وصنعتي چادر ملو

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/١٣٢,۴٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٨۵٠٢,٠۴٠غلتک سازان سپاھان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/١۵٢,١٩٧,٢۵٢٠٠٠٠٢٣,٠٠٠۵٠,۵٣٧پتروشیمي زاگرس

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٢٨٣,٣٠١,٨٠٠٠٠٠٠١,٨٠٠١۴٩,٩۴٣پتروشیمي مبین

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٣١۵,۴٠٩,٧٨۶٠٠٠٠١,۴٠٠٢١,۵٧۴فوالد کاوه جنوب کیش

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢۴٣١,١۵٧,٩١٨٠٠٠٠۵٠١,۵۵٨آھنگري تراکتور سازي ايران

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

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢۴٢٨,٧٨١,٢٢٣٠٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٧٨١

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٧١,٩٨۶,٢٠۶٠٠٠٠٢٠,٠٠٠٣٩,٧٢۴پتروشیمي پارس

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٨١٨,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١,٢٠٠٢١,۶٠٠پااليش نفت اصفھان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٢٨٠٢٢,۴٠٠ملي صنايع مس ايران

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٩۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۶۶٣,٩۶٠بانک ملت

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٩۵٣٨,٧۴١٠٠٠٠١,٠٠٠۵٣٩توسعه معادن روي ايران

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٩١,٠٠٧,۵٧٠٠٠٠٠١,٧٨٠١,٧٩٣مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٩١۶,۴٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٣۴٩بانک تجارت

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢٩٣,٢٩٨,٢۴۶٠٠٠٠۵۵٠١,٨١۴تراکتورسازي ايران

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٣١۵۴,٠۵۴,١۴١٠٠٠٠١۵٠٨,١٠٨بیمه البرز

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٣١١,۶۵٠,٠٠٠٠٠٠٠۴,١٧۵۶,٨٨٩پااليش نفت تبريز

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٣١١٠۵,۵۵٧,۶۶٩٠٠٠٠١٠٠١٠,۵۵۶تولیدي چدن سازان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٣١٧,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠١,۴۴٠گروه صنعتي پاکشو

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۵/١٠٣,۵٩٧,٠٣٢٠٠٠٠١١,۵٠٠۴١,٣۶۶پتروشیمي مارون

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۵/١٠٧,٧٢٢,۶٢٠٠٠٠٠١۵١١,١۶۶بانک پاسارگاد

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۵/١١١٧٢,۴٣۵,۴٠۴٠٠٠٠۴٠٠۶٨,٩٧۴فوالد مبارکه اصفھان



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 *

١۴٠٠/٠٢/٣١١۴٠٠/٠۵/١٨٣۶,٠٠٨,۵٠٠٠٠٠٠۴,٧۵٠١٧١,٠۴٠سرمايه گذاري دارويي تامین

سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي
تامین

١۴٠٠/٠٢/٣١١۴٠٠/٠۵/٣١١٧,٨٣٩,١٩۶٠٠٠٠١,٩٣٠٣۴,۴٣٠

٢,۴١١,٠٩٣,٠٢٩٠٠٠٠١۴۵,٩١٢١,۵٧۶,٠٨٨٠جمع

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

١,۵٧۶,٠٨٨درآمد 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 ٩ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

علت اختالف درآمد سود سھام محقق شده تا تاریخ ٣١ شھریور ماه ١۴٠٠ با درآمد سود سھام مندرج در صورت سود زیان برای دوره مالی مذکور، مبلغ ٢.۵۴٣ میلیون لایر درآمد سرمايه گذاري شرکتھاي غیربورسي (از بابت شرکت
تحلیل گر امید) و مبلغ ۵.۶۶٧ میلیون ریال بابت سود سھام تعلق گرفته توسط صندوق بازارگردانی گوھرفام امید عطف به نامه شماره ١٢٠/٧٨٠۵٠ مورخ ١٣٩٩/١١/١١ اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان

بورس و اوراق بھادار می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ٣١/١۴٠٠/٠۶


