
اطالعات و صورت ھای مالی

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

1,488,000سرمایه ثبت نشده:گوھراننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1400/09/30 (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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

۴٣,٧٧٩٠پرداختنی ھای تجاری١٨١,۴٢٩٣٨,٠٣٨٣٧٧موجودی نقد

٧٨,٧١٠١۶,۴١٧٣٧٩پرداختنی ھای غیرتجاری۶,٢٢٣,٩٨١۴,٣٣٩,١٨۶۴٣سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

٣٨,٩٣٢١٠,۴۵۵٢٧٢مالیات پرداختنی٧٧۴,۵١۶۵٢٧,٢٩٩۴٧دریافتنی  ھای تجاری

٨٢٢,۴٩٩۶٨٠,۴٣٩٢١سود سھام پرداختنی۵,٨٠٩٢,٩١٢٩٩دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٢,٠۶٠١,٢٨٣۶١پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر۴۵١,٨۵١٢٧١,٧٠٢۶۶

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٧,۶٣٩,۶۴۶۵,١٨٠,۴٢٠۴٧جمع دارایی ھای جاری

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

٩٨٣,٩٢٠٧٠٧,٣١١٣٩جمع بدھی ھای جاری٩,١٧٠۴,۴۶۵١٠۵دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری(١٢)١,٣٠۵,٣٧٣١,۴٩٠,٢٣۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٧٢٠٢٩٩١۴١دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٨٩,۶٣٨٨٨,٢٠۴٢دارایی ھای ثابت مشھود

٣,٧۵٧٢,١٨۵٧٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

٣,٧۵٧٢,١٨۵٧٢جمع بدھی ھای غیرجاری(١١)١,۴٠۴,٩٠١١,۵٨٣,٢٠٣جمع 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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠

٩٨٧,۶٧٧٧٠٩,۴٩۶٣٩جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٣,٨٨٨,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠۶٢سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٧,۴۴٨٠صرف (کسر) سھام

--٠(٨٨١,۴١۶)سھام خزانه

٣٨٨,٨٠٠٢۴٠,٠٠٠۶٢اندوخته 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

۴,۶۵۴,٠٣٨٣,۴١۴,١٢٧٣۶سود (زیان) انباشته

٨,٠۵۶,٨٧٠۶,٠۵۴,١٢٧٣٣جمع حقوق صاحبان سھام

٩,٠۴۴,۵۴٧۶,٧۶٣,۶٢٣٣۴جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٩,٠۴۴,۵۴٧۶,٧۶٣,۶٢٣٣۴جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,٧٠٣,٨۵٣٨١۴,١٩٨١٠٩درآمد سود سھام

٢,٨٠٧١,٣٩۶١٠١درآمد سود تضمین شده

٢,۶١۴,٣۴۴١,٨٣٨,٨١٩۴٢سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

١٧٣,٠٣١۴٢,٣٩٧٣٠٨سایر درآمدھای عملیاتی

۴,۴٩۴,٠٣۵٢,۶٩۶,٨١٠۶٧جمع درآمدھای عملیاتی



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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

ھزینه ھای عملیاتی

٨٠(۵٣,٩۵١)(٩٧,٢٣۴)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

٨٠(۵٣,٩۵١)(٩٧,٢٣۴)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۴,٣٩۶,٨٠١٢,۶۴٢,٨۵٩۶۶سود (زیان) عملیاتی

(٨۵)(۵,٩٣٨)(٨۶٢)ھزینه ھای مالی

--٠۵٧٨سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

۴,٣٩۵,٩٣٩٢,۶٣٧,۴٩٩۶٧سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

٢٧٩(١٠,۴۵۵)(٣٩,۶۶٧)مالیات بر درآمد

۴,٣۵۶,٢٧٢٢,۶٢٧,٠۴۴۶۶سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

۴,٣۵۶,٢٧٢٢,۶٢٧,٠۴۴۶۶سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۴,٣۵۶,٢٧٢٢,۶٢٧,٠۴۴۶۶سود (زیان) خالص

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

٠٠٠تعدیالت سنواتی

٣,۴١۴,١٢٧١,۶٢٧,٠٨٣١١٠سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

١٧٠(٨٠٠,٠٠٠)(٢,١۶٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

--٠(٨٠٧,۵۶١)تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

(۴۶)۴۴۶,۵۶۶٨٢٧,٠٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته



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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۴,٨٠٢,٨٣٨٣,۴۵۴,١٢٧٣٩سود قابل تخصیص

٢٧٢(۴٠,٠٠٠)(١۴٨,٨٠٠)انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۴,۶۵۴,٠٣٨٣,۴١۴,١٢٧٣۶سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

١,١٢٠١,٠٩۵٢سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٣,٨٨٨,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠۶٢سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ 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

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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

٢,٠۶٣,٢١٣٧۴,٢۵٢٢,۶٧٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

٢,٠۶٣,٢١٣٧۴,٢۵٢٢,۶٧٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(٨۵)(۵,٩٣٨)(٨۶٢)سود پرداختی بابت استقراض

٩٩٠(١١۶,۶۵١)(١,٢٧١,٩٩۵)سود سھام پرداختی

٩٣٨(١٢٢,۵٨٩)(١,٢٧٢,٨۵٧)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

--٠(١١,١٩٠)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٩٩(٢,۵٢٣)(۵,٠٢٣)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

--٠٢۴وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود



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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٢٩٣(١٩٣)(٧۵٩)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

١١۵(٢,۶٩٢)(۵,٧٨٢)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--(۵١,٠٢٩)٧٧٣,٣٨۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٨٣,٨٢٨٣۴,٧١٩١۴١وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(٧١٣,٨٢١)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

--٣۴,٧١٩(۶٢٩,٩٩٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

--(١۶,٣١٠)١۴٣,٣٩١خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

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

٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

١٨١,۴٢٩٣٨,٠٣٨٣٧٧موجودی نقد در پایان دوره

٧۴۶,٠٠۴۴۴۶,٩٧۶۶٧مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ 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

استخراج کانه
ھاي فلزي

۵٧١٧,٩١١۴,۵٨۴,٩٢١٢٠۵,٣٨٩١,٣۴٩,٢٨٧۵٩٢٣,٣٠٠۵,٩٣۴,٢٠٨٠٠٠٠٠۵٧١٧,٩١١١٣.۵٣٢٠۵,٣٨٩٧.۶٨۵٩٢٣,٣٠٠١١.۵٧

محصوالت
کاغذي

١٨,٠١٨۶١,٨۴(٨,٠١٨)٠(۶١,٨۴٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١٨,٠١٨٠.١۵(٨,٠١٨)(٠.٣)٠٠٠



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

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢۵۴,٢٩٨٣٣١,٣٨٧٢١۵,٧٧٣٨٠,٧٧٣٢٢٧٠,٠٧١۴١٢,١۶٠٠٠٠٠٠٢۵۴,٢٩٨١.٠٢٢١۵,٧٧٣٨.٠۶٢٢٧٠,٠٧١٣.٣٨

الستیک و
پالستیک

١٧٢۴٢,٣١۵۶١٩(١,۴٣٨)٢١,٣۴٣٨٧٧٠٠٣۶,۵٣٣١٣۶,۵٣٣١٧٢۴٠.٠١٣٧,١۵٢١.٣٩٣٣٧,٨٧۶٠.۴٧

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠١١٧,٣٨۴٧٠,٩١٧١١١٧,٣٨۴٧٠,٩١٧٠٠٠٠٠٠٠٠١١٧,٣٨۴۴.٣٩١١١٧,٣٨۴١.۴٧

ماشین آالت و
تجھیزات

١٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶(٢,٨٠٧)(۶١,٨١٧)١۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩٠٠٠٠٠١٨,٣٣۴٠.١۶(٢,٨٠٧)(٠.١)١۵,۵٢٧٠.٠٧

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي

۵۴٣٣,۶٠۴۵,٢٣٨,٩٣٧٣٧٩,٧٣۵(۴٩٣,۵٢٨)٧٨١٣,٣٣٩۴,٧۴۵,۴٠٩٠٠٠٠٠۵۴٣٣,۶٠۴٨.١٧٣٧٩,٧٣۵١۴.١٩٧٨١٣,٣٣٩١٠.١٩

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٧,۴٨۵(١٧,۴٨۵)٠٠١١٧,۴٨۵٠.٣٣(١٧,۴٨۵)(٠.۶۵)٠٠٠

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن

١۴۴٠٢(١۴)٢۶٢۶٠٠٠٠٠١۴٠٢٠٢۶٠

١٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧٢٩۵,١۴٠١٠۶,١٨١١٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨٠٠٠٠٠١٧٩,٨٨١١.۵١٢٩۵,١۴٠١١.٠٣١٣٧۵,٠٢١۴.٧مخابرات

استخراج نفت
گاز و خدمات

جنبي جز
اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١۴١٢١١۶١۴٠١٢٠١١۶٠

بیمه وصندوق
بازنشستگي

به جزتامین
اجتماعي

٢٨٠,٨١۵٣١١,٢٣٠۴٢١٢٣(٩٣,٣٩٣)٢,٧٢٨,۵۴٣٢١٧,٨٣٧٠٠٠٠٠٢٨٠,٨١۵١.۵٢۴٢,٧٢٨١.۶٢١٢٣,۵۴٣١.۵۵

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي مالي
واسط

٢٢٢,٧٢۵٢۴٧,٩۴٩٧,۴۴۴۵٢٨,٩٨٩٢٣٠,١۶٩٧٧۶,٩٣٨٠٠٠٠٠٢٢٢,٧٢۵٠.۴٣٧,۴۴۴٠.٢٨٢٣٠,١۶٩٠.٣٨



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

٢۵٠٣,٨٧۶۴,٠۶٨,٣٠١٢٣٨,۴٣١(۶٣۵,٨۶٩)٢٧۴٢,٣٠٧٣,۴٣٢,۴٣٢٠٠٠٠٠٢۵٠٣,٨٧۶٩.۵٢٣٨,۴٣١٨.٩١٢٧۴٢,٣٠٧٩.٣

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٣٢٢٨,٢٢۶۴۶٩,۴٩٠(٧٢,١۵۵)(٣۶٩,۶٨٨)٢١۵۶,٠٧١٩٩,٨٠٢١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨۴٣۴۵,٧٣۴۶.۵٢(٧٢,١۵۵)(٢.٧)٣٢٧٣,۵٧٩٣.۴٣

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي

٢١,۴(١,٣٧٢)٠٣٩,١٩٩(٨,٢٩۶)١٣١٩٠٣٠٠٠٠٠٢١,۴(١,٣٧٢)٠٣٠.٠٣(٠.٠۵)١٣١٠

سرمايه
گذاريھا

١٨٢,٠٣۵۴۴٨,٨۵١(٢٩٢,٢٧٩)(٣٨,٩٩٧)٩۴٣,٠٣٨١۵۶,۵٨٠٠٠٠٠٠١٨٢,٠٣۵١.۵۵(٣٨,٩٩٧)(١.۴۶)١۴٣,٠٣٨٠.۵۴

سیمان، آھک
و گچ

۴٢٩٢۴٢٠(۵٢)۴٢٩١٩٠٠٠٠٠٠۴٢٩٠٠٠۴٢٩٠

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٨,٩٧۵٢١۵٨,٩٧۵٠٠٠١۵٨,٩٧۵۵.٩۴٢١۵٨,٩٧۵١.٩٩

٠٠٠١٨,۵۴۴١٣,٨۶٠١١٨,۵۴۴١٣,٨۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٨,۵۴۴٠.۶٩١١٨,۵۴۴٠.٢٣قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

١٢١,٠٣٨,٧٣٣۶,٩۴٠,١۶٢٢٢٠,۴۶٢(۶,۴٣٠)١١١,٢۵٩,١٩۵۶,٩٣٣,٧٣٢٠٠٠٠٠١٢١,٠٣٨,٧٣٣١٩.۵٨٢٢٠,۴۶٢٨.٢۴١١١,٢۵٩,١٩۵١۵.٧٨

محصوالت
غذايي و

آشامیدني به
جز قند و شکر

١١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩٠(٣۶,٠٣۴)١١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠٢.٨٧٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٩١

مواد و
محصوالت

دارويي

۵١٠٣,١٢٣٢,۴۵١,١۴۵۶۴۴,۴١٠(۴٨,۴۵٨)٩٧۴٧,۵٣٣٢,۴٠٢,۶٨٧٠٠٠٠٠۵١٠٣,١٢٣١.٩۴۶۴۴,۴١٠٢۴.٠٨٩٧۴٧,۵٣٣٩.٣٧

کاشي و
سرامیک

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

فلزات
اساسي

١٠٩٩۶,١٧٩۴,٢٧٨,۶۴٣٣١٧,۴٢٨(٧٠٩,٨۴١)٨١,٣١٣,۶٠٧٣,۵۶٨,٨٠٢٠٠٠٠٠١٠٩٩۶,١٧٩١٨.٧٨٣١٧,۴٢٨١١.٨۶٨١,٣١٣,۶٠٧١۶.۴۶



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

ساخت
محصوالت

فلزي

١١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣(۴۶,٩٨٨)(۶۵۵,٣٩۴)١۵۴,٢٢۶١٣٠,۴٠٩٠٠٠٠٠١١٠١,٢١۴١.٩١(۴۶,٩٨٨)(١.٧۶)١۵۴,٢٢۶٠.۶٨

خودرو و
ساخت
قطعات

١٢۴٩,٠٠٢٣٧۵,٨٨٢١١۶,٣۵۶(١٧٣,٢٩٢)٢٣۶۵,٣۵٨٢٠٢,۵٩٠٠٠٠٠٠١٢۴٩,٠٠٢۴.۶٩١١۶,٣۵۶۴.٣۵٢٣۶۵,٣۵٨۴.۵٨

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)(٠.٠٨)٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١١,١۶٧٣۴,٢٣٨٢۴۵,۴٠۵٣١١,١۶٧٠.٢١٣۴,٢٣٨١.٢٨٢۴۵,۴٠۵٠.۵٧ساير صنايع

٢١٠٧,٠٧۵١.٣۴(۶.٨٧)(١٨٣,٧٨٨)٢١٠٧,٠٧۵٢٢٩٠,٨۶٣۵.۴٨(١٨٣,٧٨٨)٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٩٠,٨۶٣ساير فعالیتھا

۶٨٧,۵١٢,٠۶٢٢٩,۶۵٩,٣٠١١٠۴۴٠,۶۵٨٢٨,۴٨۵١١۴۶٩,١۴٣٧۴۵,٣٠۵,۴٢٠١٠٠٢,۶٧۵,٧٨۵١٠٠٧٩٧,٩٨١,٢٠۵١٠٠(١,۵٠١,٩٨٠)۶۴۴,٨۶۴,٧۶٢٣١,١۶١,٢٨١٢,۶۴٧,٣٠٠جمع

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 معدنی و صنعتی گل گھر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کویر تایر ٧-

شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین ٨- شناسایی افزایش سرمایه شرکت آھنگری تراکتورسازی ایران ٩- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان ١٠- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مس
شھید باھنر ١١- شناسایی افزایش سرمایه شرکت غلتک سازان سپاھان ١٢- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 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)

٠.٠٨١٨۵,٠۶٧٩٩٣,١٠٩٢,۴٩٠١٣,٣۶٠٨٠٨,٠۴٢(٢,٧١٢,۵١٩)(۴,١٧٨)(٢٣,۴٣٩,٣٣٣)٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٩٧,٧٧٣,٨۴۵١٨٩,٢۴۵٣,٧٠۵,۶٢٨مديريت سرمايه گذاري امید

٠.١۶۴٣,٠٣٨١۵۶,۵٨٠٢,٢٠۴٨,٠٢٠١١٣,۵۴٢(٢٩٢,٢٧٩)(٣٨,٩٩٧)(١١,۴٩۶,٢۵٧)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,٠٢٠,٠٠٠٨٢,٠٣۵۴۴٨,٨۵٩سرمايه گذاري سپه



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)

٠.٠۶١۵۵,٨٢٣١,۶٨٧,٠۵٧٩٣۵١٠,١٢٠١,۵٣١,٢٣۴(١٢٢,٢١٢)(٧,۵٧٢)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢۴,۶٩١,٢١۶١۶٣,٣٩۵١,٨٠٩,٢۶٩۴٢,٠١۴,٠٣۵فوالد مبارکه اصفھان

(۵٨,٩٩٠)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠١۶,۴٠٠,٠٠٠۶٣,۵٧٨۵۵,۵٩۶٢٧,٨٧۵,١٨١٧٧,۶٧۵٢۶,۶۶٧٠.٠٢١۴١,٢۵٣٨٢,٢۶٣٣,١٩٠١,٨۵٨بانک تجارت

٠١۴,٨١٨١٧,۵٣٩٢,۴٩٧٢,٩۵۵٢,٧٢١(٢٧۵,٨۶١)(١٣۴,٩٧۴)(۵۴,٠۶۴,۵٢٨)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠١۴٩,٧٩٢٢٩٣,۴٠٠بانک ملت

٠.١٢١۴٨,۴٣٢١,٠٧۵,٩٠٩۶,٧٠۵۴٨,۶٠٠٩٢٧,۴٧٧(١٢,٩٨۵)٢۴,٣٢۴(٢٠٢,٨٢٠)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٣۴٠,٨٧۵١٢۴,١٠٨١,٠٨٨,٨٩۴پتروشیمي جم

٠.٠٨۵١,٧٠٧۴٣٧,٣٧۴٢۶,٠۶۵٢٢٠,۴٧٩٣٨۵,۶۶٧(۵٢,٨۶۶)(١٠,۶٠۶)(۴٠۶,٨٨٧)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٩٠,۶٣۵۶٢,٣١٣۴٩٠,٢۴٠پتروشیمي زاگرس

١٢٠,۴۶۶٠.١٢١۴۵,٢۴١١,۵٠٢,٧١٣٣,٠٩۶٣٢,٠٣٠١,٣۵٧,۴٧٢(٢١,١١٣)(١٢,٠۵٣,٨٠٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,٩۶٩,۶٢١١۶۶,٣۵۴١,٣٨٢,٢۴٧گسترش نفت و گاز پارسیان

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٧٠,٠٠۶,٠٠٠١۶١,٢٠٢١,١۵٨,۵٩٩١۵,٠١۶,١٨٨٢٣٨,٢٢٠٨٩١,٢٨۵٠.۴٢٣٩٩,۴٢٢٢,٠۴٩,٨٨۴۴,۶٩٨٢۴,١١٠١,۶۵٠,۴۶٢پتروشیمي مبین

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

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠٧,۴۵۵۶١,۶٨۶١,١٢٨,٣۶۴١٧٢,٨۵١٢۶۶,٩٧٩٠.٠٣١٨٠,٣٠۶٣٢٨,۶۶۵١٠۴,٣٢٢١٩٠,١۶٠١۴٨,٣۵٩پتروشیمي پرديس

۴,١٩٧۶٣,٣١۴٠.٠۵۶٩,۶٨٣۶٢٨,٩٣٧١٩,١۶٨١٧٣,٠٠٩۵۵٩,٢۵۴(٩٧,٣٨۶)٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٧٣٢,۶٧۶۶۵,۴٨۶۵۶۵,۶٢٣پتروشیمي مارون

٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٩٠٠,٠٠٠۴٣,١٢١۴٢١,٠٠٨۵,۵۴٨,٣١٨۴٧,۶٣١٣٧,١٧٢٠.٧٢٩٠,٧۵٢۴۵٨,١٨٠٣,٨٧٠١٩,۵۴٠٣۶٧,۴٢٨داروسازي سبحان

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۵٩,١٣١٣۵,۵٩٧٠٠١١,٩۴۵٠٩,١٣١۴٧,۵۴٢۵,٣٨٢٢٨,٠٢٠٣٨,۴١١معدني وصنعتي چادر ملو

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣۴,١١٧,۶٧٠٢۵۶,٩۶٢٢,۴٨۶,۵۴١۴۶,١۴٨,٠١۴٨٨,۴١٨١,٣٠۶,٢۴٨٠.١٨٣۴۵,٣٨٠٣,٧٩٢,٧٨٩١,٩١۶٢١,٠۴٠٣,۴۴٧,۴٠٩سنگ آھن گل گھر

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٣٣٩,١٩۶۵۶,١۶٩٢۵٧,١۴٠(٣,۵٠٠,٠٠٠)(٨,٢٠٧)(۵٨,٨٢۵)٠.٠٢۴٧,٩۶٢١٩٨,٣١۵٣,۴۶۶١۴,٣٣٠١۵٠,٣۵٣

٠۴١٨١,١٩٢۵,۵۴٠١۴(٢٢)۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۵۴۴٠١,٣٧٢٠کارت اعتباري ايران کیش

۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٧٨٩,۵۶٢٧٩,٨٨١٢٩٨,٧۵٧۴١,٣٨٨,۶۶۵٢٩۵,١۴٠١٠۶,١٨١٠.١١٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨٧,۴٧۴٨,٠٧٠٢٩,٩١٧ارتباطات سیار

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

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٧٨١,٢٢٣٣٧,٨٨٢٢٨٩,۵٣٩(١٣,٧۴٣,۴۶٣)(١٨,٠٨٩)(١۶۴,۵٧۶)٠.٠۶١٩,٧٩٣١٢۴,٩۶٣١,٣١۶٨,٣١٠١٠۵,١٧٠

٠۵٨٣۵,٠٠٠٨٣,٨٩٠٧٨(٢۵)١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵١٠٨٠٠سیمان خاش

٠١١۴٠١,٨٩١٧,٠۴٠٢٩(١٧)١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۵٧٠٠سیمان ايالم

٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶٠٠٠٠٣٣۶٣,٠٠٠٣۶,۴٣٠٣٣سیمان بجنورد

٠١٠٣١۵,٠٠٠١۵,٩١٠٢١(١٠)١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠۴١٠٠سیمان ھرمزگان

(١۶٧)٠٧٢۴۵۵٧۶,٨٩۵۵,٣١٠(١,٧۵٨)۴,٣۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴٢,٣١۵٠٠کوير تاير

٠.٠٢٣١٩٠٣١٨۴۵,٣۶٨٨٧٢(٣٨۴)۶٧٣,۵٩٧١,٠٠٠١٧,۵٠٠٣١١,٢٨٧١۵٠,٨٩٨٠مرجان 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

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٨٩٣,٨٧۵١٢,۴٣٨٢۶٣,٧١٣(١٢,١٧۵,٠۶۴)۴٧,٧۶٠(٢٠۴,۴٩٢)٠.٠٢۶٠,١٩٨۵٩,٢٢١١٢,٧۵٧١٢,۵۵(٩٧٧)٠
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٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣۶٢,۴٩۶,٧۴۵٠٠(۵٩٣,۵۶۶)٠.٠٧٢٩۴,٧٣۶١,٩٠٣,١٧٩١,۵۶۴١٠,١٠٠١,۶٠٨,۴۴٣

٠.٠۴۴١,٨۶٢١٨۶,٨٧٩١,٢۶٣۵,۶۴٠١۴۵,٠١٧(٩٣,۴۵٧)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٠۴۴,۶١٩٣٠,٢۴۴٢٨٠,٣٣۶١۴,٠٩٠,١٢۵١١,۶١٨پااليش نفت اصفھان

٠.۵۴٢٩٧,۴٨٨١,٠٧٩,٩۴٢۴,٩٩١١٨,١٢٠٧٨٢,۴۵۴(۵٢۶,۶٧٠)١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٧,٧٠۵,٠٠٠٢٩٠١,۶٠۶,۶١٢٣١,٨٩۴,۵٠٠٢٩٧,١٩٨سرمايه گذاري دارويي تامین

٠.٠۴١٩۶,٩٣٨١,٠۴٩,٧٢٠١,٢٠٨۶,۴۴٠٨۵٢,٧٨٢(٢۴٧,٠۵۵)۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨١,۵۵٨,١٨۵١۵٣,٨۶٩١,٢٩۶,٧٧۵٨١,۴۴١,٨١۵۴٣,٠۶٩ملي صنايع مس ايران

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩٩۴٩,۶٢۵٠٠١٢٠,٨٠٨٠.١١٧۶,۵۶٩١,٠٧٠,۴٣٣٢,۴١٢١۴,۶٢٠٨٩٣,٨۶۴ھلدينگ غدير

٠٠٠٠٢۶,٨۶٠٠(۴١,٢١۶)(۴٢,٠۴٠)(١,۵٣۴,۵١٠)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٣۴,۵١٠۴٢,٠۴٠۴١,٢١۶پتروشیمي اراک

(١١٠,٩٣١)٠.٢٣٢۴٩,٠٠٢١٣٨,٠٧١٧,۴٠٣۴,١٠۵(٢٣٧,٨١١)١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠٩,٣٧٨,٣٠٨٢۴٩,٠٠٢٣٧۵,٨٨٢٢۴,٢۵۶,٧٢۴٠آھنگري تراکتور سازي ايران

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

١.٧٣۴٢,٨٨۵١,٣٨٢,۵۴٨٣٠۵١,٢٣٠١,٠٣٩,۶۶٣(١,۵٢٧,١۵۴)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠۶٧,٩٣۴,۵٠٩٣۴٢,۶٧۴٢,٩٠٩,٧٠٢١,٠۵۶,٠٨٨,٨١٣٢١١مديريت انرژي امید تابان ھور

٠.۴۶١١,٨٠٨٩٠,۴٠٠٢,٨۶٨٢١,٩۶٠٧٨,۵٩٢(١٨۶,١۴٣)(۵,٣٨٠)(١,٨٧۵,۶٧٨)٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٩٩٢,٢۶٧١٧,١٨٨٢٧۶,۵۴٣داروسازي ابوريحان

(٢٣,١۶١)٢,٨۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٢٩,٨٩٨٢۴,٧۴۴۴٩,٢٠٨,٣٠٠۵٠,٨٢٩٣٢,٨٢٢١.٧٧٨٠,٧٢٧۵٧,۵۶۶١,۶٠١١,١۴٢بیمه ملت

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

٠.٠٨۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩٢,١٣٨٢٠,٧۵٠۴٨,١٢٢(۶١,٨١٧)(٢,٨٠٧)(١,٣١٢,٧۴٧)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٩٨,٢۴۶٨,٣٣۴١١۵,۴۶۶تراکتورسازي ايران

(٢,٩٢٨)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶۵٠,٠٠٠٢۴,٠۵۴۵١,٠۵١۵,۶٣٨,٣١٢٢٠۴,١۵۵١٧۴,٢٣٠٠.٠٧٢٢٨,٢٠٩٢٢۵,٢٨١٣١,٣١٢٣٠,٩١٠پااليش نفت تبريز

٠.۶۶۵۴,٢٢۶١٣٠,۴٠٩٩۵٩٢,٣٠۶٧۶,١٨٣(۶۵۵,٣٩۴)(۴۶,٩٨٨)٨,۶٢٩,٨١٣١,٠٠٠٢٠,٧٩٣,٩۶۶١٠١,٢١۴٧٨۵,٨٠٣٣۵,٧۵٨,۵٠٣تولیدي چدن سازان

٠.٠۵٣٧,٩٨٩١١۵,٩٢٢۴,۶٢٧١۴,١٢٠٧٧,٩٣٣(٢٣۴,۶۵٠)(٣٣,٣١۶)(٧,٢٠٠,٠٠٠)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,۴٠٩,٧٨۶٧١,٣٠۵٣۵٠,۵٧٢فوالد کاوه جنوب کیش

(۴٨,٧١٩)٠.٠٣٢٣٩,۶٧١١٩٠,٩۵٢٧,٨٩۵۶,٢٩٠(٣٢,۴٨۵)(١٨,٩۴٧)١٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۶۴٩,٢٢٧٢۵٨,۶١٨٢٢٣,۴٣٧١۶,٧٠٨,٩١٧فوالد خوزستان

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨۶,٢٠۶۶۵,٣٨٨٣١٩,٨٣٨۵٠,٠٠٠٩,٨٠٩۴۴,۶٨٣٠.٠٣٧۵,١٩٧٣۶۴,۵٢١٣۶,٩٣٠١٧٩,٠٢٠٢٨٩,٣٢۴پتروشیمي پارس

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

(۵١,٢١٠)٠.٣٢۵۵,۵٣۴٢٠۴,٣٢۴٣٢,٣٠۴٢۵,٨٣٠(٢٢۶,٣١۵)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴۴٣٠,۶٣٩٠٠مس شھید باھنر

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,۴٧١,٢٨٩٢٨٠,٢۵٣١,٠٧١,۴٣١٢٠,٣٩٨,٠١۶١۴٢,٣٨٧٩٠۵,٣۵٨٠.١٧۴٢٢,۶۴٠١,٩٧۶,٧٨٩٩,٨۵٩۴۶,١١٢١,۵۵۴,١۴٩سنگ آھن گھر زمین

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٧٠,٩٢١٢۶,٠٧۶١٠۴,(٢,٧٧٠,٩٢١)٩٩٠(٢۶,٠٧۶)(١٠۴,٩٩٠)٠٠٠٠٣٧,٨٩٠٠

٠٠٠٠١١,٨٨٠٠(١٢٠,۴٩۴)(١۴,٨۵۶)(١٠,١۴٢,۶٢٠)۶۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,١۴٢,۶٢٠١۴,٨۵۶١٢٠,۴٩۴بانک پاسارگاد

(٢٨,٨٣۶)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠۵٣٨,٧۴١٢٩,١٧٨١٨,٧٧۵١,٩۶۵,٢٧٩۵۴,٧۴۶٣۶,٣١٣٠.١٨٣,٩٢۴۵۵,٠٨٨٣٣,۵١۶٢٢,٠٠٠توسعه معادن روي ايران

٠.٣٢۴٢,٨١۶١۶٠,٢٧١۴٧١١,٧۶٣١١٧,۴۵۵(١٢۶,٢١۵)(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



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)

٠٠٠٠٢٨,۵٢٠٠(٣١,١۵٠)(٣٢,٧٢۴)(۵٠٠,٠٠٠)٢,۴۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٣٢,٧٢۴٣١,١۵٠فوالد امیرکبیر کاشان

(١۴,٢٨١)١۴٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١٧,۴٧٠٣٠,۴٣٢۵,١٠٣,٨٧٣۶٠,٢٩١٣٣,٠۴٨٠٧٧,٧۶١۶٣,۴٨٠١٢,٣٣۵١٠,٠٧٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(۵٢,٠۶۵)٠.١١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵١٠,٢٢٢۶,٧٣٠(٣۶,٠٣۴)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٢٠١,۴٠۶١۵٢,۴٢٠١٣۶,٣٨٩۶,٧١٠,٢۴١٠توسعه 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)

(۶,۵۶٩)٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴٣,۴١۶۶,٩۴٢۶,٠٣٠(۶,١۵۶)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٩,۵٧٢۶,۶٠٠,٠٠٠٠گروه صنعتي پاکشو

٠٠٠٠١٠۵,۵٩٧٠(٨١,٩٧١)(٧٨,۶٢٣)(۴٢٨,۶٩۵)٩,١۶٧,۶٨٠١,٠٠٠۴٢٨,۶٩۵٧٨,۶٢٣٨١,٩٧١پلیمر آريا ساسول

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

(٢٠,٨١۴)٠.٢٢۴٩,٩٢٨٢٩,١١۴٧,٧٠۵۴,۴٩٣(۶١,٩٨٩)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٠٠,٠٠٠۴۵,٩٠۴٩١,١٠٣۴,١٨٠,٠٠٠۴,٠٢۴غلتک سازان سپاھان

٠٠٠٠١۶,١۴١٠(٨,٠٧٠)(٧,۴۵١)(۵٠٠,٠٠٠)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٧,۴۵١٨,٠٧٠فوالد ھرمزگان جنوب

۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,۴۴٩٢٨٠٢٨١,٣٨٠۵,۵۴٠۶کارت اعتباري ايران کیش (حق تقدم)

(٢٩٩)۴,٣۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠۵,٠٠٠۶١٩٣٢٠٠۶١٩٣٢٠۵,٨٩۵٣,٠۵۵کوير تاير (حق تقدم)

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١,٠۴٠٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

١٣۴,٣۴١,٩٢٢١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٩٣٢٠پااليش نفت بندرعباس

(٢,۴١۶)١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٩٧٣,٢٨۵٧۶,٢۵٧٧٣,٨۴١٠.٢١٧۶,٢۵٧٧٣,٨۴١٢۵,۶۴٧٢۴,٨٣۵پخش البرز

٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٩٩۶,١٣٣٨,۵٩۴۶۵,٧٩۵٠.٣٣٨,۵٩۴۶۵,٧٩۵٢,٨۶٨٢١,٩۶٠۵٧,٢٠١داروسازي ابوريحان (حق تقدم)

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,۴۶٨,۵٣٧٣٩,٩٣١٣٠٠,٧٨۶٠.٠۴٣٩,٩٣١٣٠٠,٧٨۶۶,١٧٣۴۶,۵٠٠٢۶٠,٨۵۵پتروشیمي جم (حق تقدم)

(۶,٠٩٨)٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٣٧٩,۶٩٢١۵۶,٠١۵١۴٩,٩١٧٠.٠٢١۵۶,٠١۵١۴٩,٩١٧١١٣,٠٨٠١٠٨,۶۶٠پتروشیمي نوري

٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٨٣١,٢۴۶٢٩,۵١٨٣۴,١٧۴٠.٠۴٢٩,۵١٨٣۴,١٧۴٧,٧٠۵٨,٩٢٠۴,۶۵۶تامین سرمايه امید

(۶٨,٢٨٠)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٢٧٢,۴٣٢٠.۴٣۴٠,٧١٢٢٧٢,۴٣٢٣٢,٣٠۴٢۵,٨٣٠مس شھید باھنر (حق تقدم)

سرمايه گذاري دارويي تامین (حق
تقدم)

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٠,٧٩٣,۴٧۵١۵٣,٧٠۴۵۵٧,٩٧٧٠.٢٨١۵٣,٧٠۴۵۵٧,٩٧٧۴,٩٩١١٨,١٢٠۴٠۴,٢٧٣

(۴۶,۴۶٧)٨,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٣,۵١٨,٣٧٣١١٧,٣٨۴٧٠,٩١٧٠.١۶١١٧,٣٨۴٧٠,٩١٧٨,۶٨٣۵,٢۴۶صنايع ماشینھاي اداري ايران

(۴,۶٨۴)۴١٠,۴٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٢۵٩,١٠٩١٨,۵۴۴١٣,٨۶٠٠.٧٩١٨,۵۴۴١٣,٨۶٠۵,۶٩٠۴,٢۵٣قند ھکمتان

(٣٢,٣٧٧)٢,٢۶٨,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧,٣٨٩,١٢۴١٠٨,٩٢٨٧۶,۵۵١٠.٣٣١٠٨,٩٢٨٧۶,۵۵١١۴,٧۴٢١٠,٣۶٠داروسازي جابر ابن حیان

(١)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧٠٢١٠٢١٢٨,۵٧١١٩,٩٩٠سینادارو

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

آھنگري تراکتور سازي ايران (حق
تقدم)

١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠٠٠٠١۵,٧١٧,٣٠۴١١۶,٣۵۶۶۴,۵١٩٠.١١١١۶,٣۵۶۶۴,۵١٩٧,۴٠٣۴,١٠۵(۵١,٨٣٧)



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)

(٢٢۵)۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٢,٠٠٠,٠٠٠۶٢,٢٢۵۶٢,٠٠٠٠.١۶٢,٢٢۵۶٢,٠٠٠١,٠٠۴١,٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
کشوري (حق تقدم)

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٣١٠,٣٩١٢٧,١۶۵٢۵,٣۶٨٠.٠١٢٧,١۶۵٢۵,٣۶٨١١,٧۵(١,٧٩٧)٨١٠,٩٨٠

(١٧,٧٣١)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,۵٢٠,٠٠٠٣٧,٠١٢١٩,٢٨١٠.١٨٣٧,٠١٢١٩,٢٨١۶,٧٠۵٣,۴٩٣غلتک سازان سپاھان (حق تقدم)

مديريت سرمايه گذاري امید (حق
تقدم)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٠٠٠١٨٠,٣٠٢,٠۴٧٢۶۶,٧٨۶٢,۴٠٨,٨٣۵٠.١٩٢۶۶,٧٨۶٢,۴٠٨,٨٣۵١,۴٨٠١٣,٣۶٠٢,١۴٢,٠۴٩

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨,٠٢٠٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

٧,۵١٢,٠۶٢٢٩,۶۵٩,٣٠١٢٢,١۴٧,٢٣٩(١,۵٠١,٩٨٠)۴,٨۶۴,٧۶٢٣١,١۶١,٢٨١٢,۶۴٧,٣٠٠جمع

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

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠۴١٢,٠٠٠١٢٠١۶١,٠٠٠پتروامیدآسیا

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

مجتمع صنعتي ارتا
ويل تاير

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

٩٩٩,٩٢١,۴٢٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتماد آفرين پارسیان

١٠,۵٩١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠با درآمد ثابت کمند

٢,٨٢٠,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠۴۵,٣٩٧٠.١۴۴۵,٣٩٧١١,٣۴٩سپید دماوند

صندوق سرمايه گذاري
مشترک آسمان امید

۶۴١,٠١۶,۶۴۶١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٠,۴۴۶,۴٨٣١٣٨,٩۵٢١.۶٣١٣٨,٩۵٢١٣,٣٠١



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)

١,۵۶٢,۶۴٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افرا نماد پايدار

٣٣٨,٩٨۴,٠۴٢١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠آرمان آتي کوثر

سھامي اھرمي
کاريزما

۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٢٣۴٠.٨٢٢٠,٠٢٣١٠,٠١٢

مجتمع صنايع و معادن
احیاء سپاھان

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

١,٣١۶,٧٢۵,۴٨۵١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠با درآمد ثابت کیان

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 و٣.٠٨١٠٣,٠٧۵١,٢١٣,٩٠۴(١٨٣,٧٨٨)(١٣١,١٢٣)٨۶٣,٠٣۵٢٨۶,٢,٧۵٩,٩٨٧١,٠٠٠,٠٠٠٢١۶
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.

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

اختصاصي بازارگرداني
ارزش آفرين صندوق

بازنشستگي کشوري

۵,٨۵۶,۵۴٠١,٠٠٠,٠٠٠۵,٠۴٣۶,١۶۵(۵,٠۴٣)(۶,١۶۵)٠٠٠

صندوق سرمايه گذاري
مشترک پارس

٧,٧۴٩١,٠٠٠,٠٠٠٧٠۴۴,٩٩۴(٧٠۴)(۴,٩٩۴)٠٠٠

۴۴٠,۶۵٨٢٨,۴٨۵۴۶٩,١۴٣جمع

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

۴٧,٣٨٠,۶۶٧٢,٣٠٨١٠٩,٣٧٢٠مديريت سرمايه گذاري امید

٩,٨٠٣,٧۴٣۴۴۵۴,٣٧٠٠سرمايه گذاري سپه

۴٩,۴٣۵,۴٠۶٠٠٠فوالد مبارکه اصفھان

٢٧,٨٧۵,١٨١٢,٧٨۶٧٧,۶٧۵٠بانک تجارت

٧٨٠,٠٠٠٣٨,١٨۴٢٩,٧٨۴٠پتروشیمي جم

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

١۵,١١۶,١٨٨١۵,٧٧۴٢٣٨,۴۵٠٠پتروشیمي مبین

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

١,١٢٨,٣۶۴١۵٣,١٨٧١٧٢,٨۵١٠پتروشیمي پرديس



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

٣٨,٢۵٨١٧٢,٠١۶۶,۵٨١٠پتروشیمي مارون

۵,۵٨١,۴۴۴٨,۵۵۶۴٧,٧۵٩٠داروسازي سبحان

۴۶,١۴٨,٠١۴١,٩١۵٨٨,۴١٨٠سنگ آھن گل گھر

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

١,٣٧٢٠٠٠کارت اعتباري ايران کیش

١,۴۴٩١,٣٨٠٢٠کارت اعتباري ايران کیش (حق تقدم)

۴٣,٨٠١,۴۴۴٧,١۶٨٣١٣,٩٨٠٠ارتباطات سیار

١۵٠,٨٩٨٠٠٠مرجان کار

١٠۵,٠٠٠۵,٨٩۵۶١٩٠کوير تاير

۴,٧١٨,٨١١١٨,۵١٣٨٧,٣۶۴٠ھلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري

١٢,٠٠٠١,٠٠٠٠١٢پتروامیدآسیا

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

١۶,١٣۴,٧۴٣٩٢١١۴,٨۶۵٠پااليش نفت اصفھان

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

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

٢,٩٧٣,٢٨۵٢۵,۶۴٧٧۶,٢۵٧٠پخش البرز

٨۶,٠٠٠,٠٠٠۶٠۶۵٢,١٩١٠ملي صنايع مس ايران

٢۴,٢۵۶,٧٢۴٠٠٠آھنگري تراکتور سازي ايران

١,٨٩١,٩۶٧٢,۶۴۵۵,٠٠۵٠ھلدينگ توکا فوالد

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

۴٩,٢٠٨,٣٠٠١,٠٣٢۵٠,٨٢٩٠بیمه ملت

٢,٩٩۶,١٣٣٢,٨۶٨٨,۵٩۴٠داروسازي ابوريحان (حق تقدم)

۵,۶٣٨,٣١٢٣۶,٢٠٨٢٠۴,١۵۵٠پااليش نفت تبريز

٨۴,٧۶٣,٧٠٣٠٠٠تولیدي چدن سازان

١٧,٧٠٨,٩١٧٠٠٠فوالد خوزستان

۵٠,٠٠٠١٩۶,١٨٠٩,٨٠٩٠پتروشیمي پارس

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

٧,۴٠۴,٠٣٧۶,١٧٣۴۵,٧٠۶٠پتروشیمي جم (حق تقدم)

١,٩۶۵,٢٧٩٢٧,٨۵۶۵۴,٧۴۶٠توسعه معادن روي ايران

۵۴,٠۵۴,١۴١٠٠٠بیمه البرز

٢,٧٣۶,٧٧٩١٠۵,۴٣۴٢٨٨,۵۵٢٠پتروشیمي نوري



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

٩٣٢,۴٠٠٠٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

٩,٠٠٨,٨٧٣١٠,٨١۴٩٧,۴٣٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

۶,٧١٠,٢۴١٠٠٠توسعه صنايع بھشھر

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

۶,۶٠٠,٠٠٠٠٠٠گروه صنعتي پاکشو

۵٨٨,۶٩۵٢۴,٧٠٣١۴,۵۴٣٠پلیمر آريا ساسول

۴,١٨٠,٠٠٠٩۶٢۴,٠٢۴٠غلتک 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)

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

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

١۴,٠٩٠,٠٠٠١١,٠٩١٠١۵۶,٢٧٣سپید دماوند

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

١٣,۵١٨,٣٧٣٨,۶٨٣١١٧,٣٨۴٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

٣,٢۵٩,١٠٩۵,۶٨٩١٨,۵۴۴٠قند ھکمتان

٧,٣٨٩,١٢۴١۴,٧۴١١٠٨,٩٢٨٠داروسازي جابر ابن حیان

٧٠٢٨,۵٧١٢٠سینادارو

٢٠٠,٠٠٠۴,١۶۵٨٣٣٠کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ

٢۵,٩۴۶,۴٨٣١٣,٠٣٧٠٣٣٨,٢٧٣صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

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

١,٧۵٠,٠٠٠٣۴,٢٧۶٠۵٩,٩٨۴آرمان آتي کوثر

١۵,٧١٧,٣٠۴٧,۴٠٣١١۶,٣۵۶٠آھنگري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)

۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٣۶٢,٢٢۵٠تجلي توسعه معادن و فلزات

٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠١١٠٢٠,٠٢٣سھامي اھرمي کاريزما

٢,٣١٠,٣٩١١١,٧۵٧٢٧,١۶۵٠سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

۵,۵٢٠,٠٠٠۶,٧٠۵٣٧,٠١٢٠غلتک سازان سپاھان

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

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

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠١٠٠شاخصي بازار آشنا

١٨٠,٣٠٢,٠۴٧١,۴٧٩٢۶۶,٧٨۶٠مديريت 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

١۵,٣۴٠,٧٨٣١,٠٣۵١۵,٨٩٢٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

۴,٠١۶,۵٨١١,۶٠٠,۵٧۶جمع

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

٧٠,٨٢٠,٠٠٠١,۶٠٣١١٣,۵۵٠١١,٠٠٩٧٧٩,٧٢۴۶۶۶,١٧۴مديريت سرمايه گذاري امید

٢١,٣٠٠,٠٠٠٢,٠٣۶۴٣,٣۶٧٨,۶٨٠١٨۴,٩٠٢١۴١,۵٣۵سرمايه گذاري سپه

٧,۴٢١,٣٧١١,٠٢٠٧,۵٧٢١٠,٣۴٨٧۶,٨٠١۶٩,٢٢٩فوالد مبارکه اصفھان

۵۴,٠۶۴,۵٢٨٢,۴٩۶١٣۴,٩٧۴٣,۵۶١١٩٢,۵٢۴۵٧,۵۵٠بانک ملت

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

۴٠۶,٨٨٧٢۶,٠۶۶١٠,۶٠۶٢٢٠,٠٧٨٨٩,۵۴٧٧٨,٩۴١پتروشیمي زاگرس

١٣,١۵٣,٨٠٠٣,٠٩۵۴٠,٧٢١١٨,۵٣٠٢۴٣,٧۴۴٢٠٣,٠٢٣گسترش نفت و گاز پارسیان

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

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

٣٣,١٢۶٣,٨۶۴١٢٨١٨,۶۵۶۶١٨۴٩٠داروسازي سبحان

۴,٠٠٠,٠٠٠٣,۴۶۵١٣,٨۶٢١۴,۵٣١۵٨,١٢۴۴۴,٢۶٢سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

٢,۴١٢,٧٧٩٧,٨٠٨١٨,٨۴٠١٢,٢٩٢٢٩,۶۶٠١٠,٨٢٠ارتباطات سیار

١٣,٧۴٣,۴۶٣١,٣١۶١٨,٠٨٩٨,۶٣١١١٨,۶٢۵١٠٠,۵٣۶سرمايه 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

۴۶,١۴٨,٠١۴١,٩١۵٨٨,۴١٨١,٩١۵٨٨,۴١٨٠سنگ آھن گل گھر

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

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

۶۶٣,٠٠٠۴,٩٩٠٣,٣٠٩٢٢,١۵٣١۴,۶٨٨١١,٣٧٩سرمايه گذاري دارويي تامین

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

١۵,٣۴٠,٧٨٣١,٠٣۵١۵,٨٩٢۵,١٠٢٧٨,٢٨١۶٢,٣٨٩سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

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

٢,٧٨٩,۴۴٠٢,۶۴۵٧,٣٧٩١١,١٠٩٣٠,٩٩٠٢٣,۶١١ھلدينگ توکا فوالد

١,٨٧۵,۶٧٨٢,٨۶٨۵,٣٨٠٢٧,۶٩٢۵١,٩۴٣۴۶,۵۶٣داروسازي ابوريحان

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

١,٣١٢,٧۴٧٢,١٣٨٢,٨٠٧٢٨,٩٣١٣٧,٩٨٠٣۵,١٧٣تراکتورسازي ايران



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

۴٩,٠٠۵,٢٠٠٩۵٨۴۶,٩٨٨۴,٢١۶٢٠۶,۶٣١١۵٩,۶۴٣تولیدي چدن سازان

٧,٢٠٠,٠٠٠۴,۶٢٧٣٣,٣١۶١۶,٨١۴١٢١,٠۶٣٨٧,٧۴٧فوالد کاوه جنوب کیش

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

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

٢,٧٧٠,٩٢١٩,۴١٠٢۶,٠٧۶٢١,٨٨۵۶٠,۶۴٣٣۴,۵۶٧شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بھشھر

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

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

١٧,٢٠٠,٠٠٠۴٧٠٨,١٠١٢,٧٠٨۴۶,۵٩٣٣٨,۴٩٢بیمه البرز

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

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

١,٣۵٧,٠٨٧٩٧,۶۶٢١٣٢,۵٣٧١٠۶,٧٢١١۴۴,٨٣٠١٢,٢٩٣پتروشیمي نوري

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

١,٢٠١,۵۵٧٧,٧٠۵٩,٢۵٨٨,١۴٩٩,٧٩٢۵٣۴تامین سرمايه امید

١,٠١٧,٣٩٠٩١,۵٧٣٩٣,١۶۶١١٣,٠۵٣١١۵,٠٢٠٢١,٨۵۴پلیمر آريا ساسول

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

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

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

٢٢,٢٧٢,٠٠٠٣۶,١۶۵٨٠۵,۴٨٧٣۶,٨٨٧٨٢١,۵۵٨١۶,٠٧١اعتماد آفرين پارسیان

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

١٠,٠٩٠,٠٠٠١٠,٩٨٨١١٠,٨٧۶١١,١١۶١١٢,١۶٨١,٢٩٢سپید دماوند

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

١۵,۵٠٠,٠٠٠١٢,٨۵٩١٩٩,٣٢١١٣,١۶۶٢٠۴,٠٨١۴,٧۶٠صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

٢,٠٩٠,٠٠٠١۴,٣٢٢٢٩,٩٣۴١۴,۴٧٧٣٠,٢۵٧٣٢٣افرا نماد پايدار

١,٧۵٠,٠٠٠٣۴,٢٧۶۵٩,٩٨۴٣۴,۶١٠۶٠,۵۶٨۵٨۴آرمان آتي کوثر

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

۵,٠۴٣١,٢٢٢,۴٨۶۶,١۶۵۴,٧۵۴,١١۴٢٣,٩٧۵١٧,٨١٠اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري



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

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

٢,٩۴١,٣٧٢۵,۵۵۵,٧١۶٢,۶١۴,٣۴۴جمع

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 ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ھا در سھام دارای٨١۴,١٩٨١,٧٠٣,٨۵٣درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
بازده نقدی باال

متناسب با افزایش حجم و گردش معامالت سھام با توجه به شرایط و فرصت ھای بازار١,٨٣٨,٨١٩٢,۶١۴,٣۴۴سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

....................١,٣٩۶٢,٨٠٧سود سپرده بانکی

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

٠٠....................

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

٠٠....................

شناسایی کارمزد مدیر از صندوق بازارگردانی گوھرفام امید۴٢,٣٩٧١٧٣,٠٣١سود حاصل از سایر فعالیتھا

٢,۶٩۶,٨١٠۴,۴٩۴,٠٣۵جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شدهشرح
در تاریخ

١٣٩٩/٠٩/٣٠

بھای تمام شده
در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

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

سرمایه گذاری در
سھام بورسی و

فرابورسی

افزایش حجم سرمایه گذاری ھای شرکت از طریق خرید سھام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت ھای سرمایه پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی ھای شرکت.۵١٢,٠۶٢,٧۶٢٧,٨۶۴,۴
ھمچنین علت اختالف بھای تمام شده سرمایه گذاری در ابتدای دوره با صورتھای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتھای سرمایه پذیر به شرح

توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.

سرمایه گذاری در
سھام شرکتھای غیر

بورسی

افزایش حجم سرمایه گذاری ھای شرکت از طریق خرید سھام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت ھای سرمایه پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی ھای شرکت.۶۵٨۴۶٩,١۴٣,۴۴٠

سرمایه گذاری در
امالک

٠٠....................

سرمایه گذاری در
سپرده ھای بانکی و

اوراق بدھی

٠٠....................

٠٠سایر سرمایه گذاریھا

۵,٣٠۵,۴٢٠٧,٩٨١,٢٠۵جمع



اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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

«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 ١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

١٧٢٢٢۴تعداد 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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٨۶٢تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٨۶٢جمع

٠انتقال به دارایی

٨۶٢ھزینه مالی دوره

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

ھمچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسھیالت اعتباری کارگزاری از گزینه ھای تأمین مالی می باشد.دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

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
١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠١/٠٩/٣٠

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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

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

٣,۴١۴,١٢٧٢۶٢,٧٠۴٢,۶٢٧,٠۴۴٢,١۶٠,٠٠٠۴٣۵,۶٢٧

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

............................................................دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

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

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



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 *

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

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

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



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 *

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠۴/٢۴٣١,١۵٧,٩١٨٠٠٠٠۵٠١,۵۵٨آھنگري 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 آرتاويل 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

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

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج
فارس

١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٧/٢۵١٨٨,۴٣٣,۶١٢٠٠٠٠۶٠٠١١٣,٠۶٠

١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٧/٢٧۴,٨٠٣,٨٧٣٠٠٠٠١,٣۵٠۶,۴٨۵سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٢,۶٠۴,٣٢٨,۵٣١٠٠٠٠١۴٧,۵٩٢١,۶٩۵,۶٣٢٠جمع

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

١,۶٩۵,۶٣٢درآمد 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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠



علت اختالف درآمد سود سھام محقق شده تا تاریخ ٣٠ آذر ماه ١۴٠٠ با درآمد سود سھام مندرج در صورت سود زیان برای سال مالی مذکور، مبلغ ٢.۵۴۴ میلیون لایر و ١٠ میلیون ریال درآمد سرمايه گذاري شرکتھاي غیربورسي (به
ترتیب از بابت شرکت تحلیل گر امید و شرکت پترو امید آسیا ) 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 ١۴٠٠/٠٩/٣٠


