
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

3,888,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري توسعه گوھران امیدشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:گوھراننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)569916کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1401/09/30سال 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

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(٩۴)٢,٧٩٣۴٣,٧٨٠پرداختنی ھای تجاری(۶۴)۶۶,١۴٨١٨١,۴٢٩موجودی نقد

(١۵)۶٧,١٢٧٧٨,٧١١پرداختنی ھای غیرتجاری۶,٣٣٣,٩۴١۶,٣٢٧,٠۵٧٠سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۵۵,١١٢۴٠,٢٨٣٣٧مالیات پرداختنی٩۶۶,٧٣۵٧٧۴,٣٠٢٢۵دریافتنی  ھای تجاری

٣,۶۴۶,٩۵٠٨٢٢,۵٠٠٣۴٣سود سھام پرداختنی(٢٢)۴,۵۵۵۵,٨١٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٢,٣٢۴٢,٠۶٠١٣پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٧,٣٧٣,٧٠٣٧,٢٩٠,۶۵٨١جمع دارایی ھای جاری

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

٣,٧٧١,٩٨٢٩٨۵,٢٧۴٢٨٣جمع بدھی ھای جاری١۵,٣٣٩٩,١٧٠۶٧دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری١,٨٣١,٧٩٨١,۶۵۴,١۴٩١١سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(١٣)۶٢٧٧٢١دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٨٩,٢۶٢٨٩,۶٣٨٠دارایی ھای ثابت مشھود

۴,٢۶٠٣,٧۵٧١٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠

۴,٢۶٠٣,٧۵٧١٣جمع بدھی ھای غیرجاری١,٩٣٧,٠٢۶١,٧۵٣,۶٧٨١٠جمع دارایی ھای غیرجاری

٣,٧٧۶,٢۴٢٩٨٩,٠٣١٢٨٢جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠۶,٨٩٧صرف (کسر) سھام

١٩(٨٨١,۴١۶)(١,٠۵١,۵٧۴)سھام خزانه

٣٨٨,٨٠٠٣٨٨,٨٠٠٠اندوخته 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

اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي شرکت ھاي
دولتي

٠٠٠

(۵٠)٢,٣٠٩,٢۶١۴,۶۵٣,٠٢۴سود (زیان) انباشته

(٣١)۵,۵٣۴,۴٨٧٨,٠۵۵,٣٠۵جمع حقوق صاحبان سھام

٩,٣١٠,٧٢٩٩,٠۴۴,٣٣۶٣جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٩,٣١٠,٧٢٩٩,٠۴۴,٣٣۶٣جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٣٩۵,٩٣۶٢٣۴,٣٠۴۶٩١,۶٩٩,٧٨٧درآمد سود سھام

۵٢۶١۵۴٢۴٢١,٢٠۶درآمد سود تضمین شده

١,١٢٣,٣٨١٣١٨,٢٣۶٢۵٣٢,۶١۴,٣۴۴سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

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

۶۵,٩٠۴۴٢,٢٢٩۵۶١٧٩,٠٣۶سایر درآمدھای عملیاتی

١,۵٨۵,٧۴٧۵٩۴,٩٢٣١۶٧۴,۴٩۴,٣٧٣جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(٩٧,٢٣۵)۶۴(١٩,۵٢۵)(٣١,٩٢٧)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٩٧,٢٣۵)۶۴(١٩,۵٢۵)(٣١,٩٢٧)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١,۵۵٣,٨٢٠۵٧۵,٣٩٨١٧٠۴,٣٩٧,١٣٨سود (زیان) عملیاتی

(٨۶٢)٩٢۶(۴٢)(۴٣١)ھزینه ھای مالی

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١,۵۵٣,٣٨٩۵٧۵,٣۵۶١٧٠۴,٣٩۶,٢٧۶سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(۴١,٠١٨)٨۴(٨,٠۴٨)(١۴,٨٢٨)مالیات بر درآمد

١,۵٣٨,۵۶١۵۶٧,٣٠٨١٧١۴,٣۵۵,٢۵٨سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

١,۵٣٨,۵۶١۵۶٧,٣٠٨١٧١۴,٣۵۵,٢۵٨سود (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

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

٠٠٠٠

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

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

١,۵٣٨,۵۶١۵۶٧,٣٠٨١٧١۴,٣۵۵,٢۵٨سود (زیان) خالص

۴,۶۵٣,٠٢۴٣,۴١۴,١٢٧٣۶٣,۴١۴,١٢٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

۴,۶۵٣,٠٢۴٣,۴١۴,١٢٧٣۶٣,۴١۴,١٢٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٢,١۶٠,٠٠٠)٨٠(٢,١۶٠,٠٠٠)(٣,٨٨٨,٠٠٠)سود سھام  مصوب

(٨٠٧,۵۶١)٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۴۴۶,۵۶۶(٣٩)٧۶۵,٠٢۴١,٢۵۴,١٢٧سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۵,۶٧۶٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٢,٣٠٩,٢۶١١,٨٢١,۴٣۵٢٧۴,٨٠١,٨٢۴سود قابل تخصیص

(١۴٨,٨٠٠)٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٢,٣٠٩,٢۶١١,٨٢١,۴٣۵٢٧۴,۶۵٣,٠٢۴سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٣٩۶١۴۶١٧١١,١٢٠سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

١,١٣٠,٢۴٣۴٢۵,٠٧٧١۶۶٢,٢٧١,٠۵۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

١,١٣٠,٢۴٣۴٢۵,٠٧٧١۶۶٢,٢٧١,٠۵۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(٨۶٢)٧٨٠(۴٩)(۴٣١)سود پرداختی بابت استقراض



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

(١,٢٧١,٩٩۵)٣٨٩(٢١٧,۶٠۴)(١,٠۶٣,۵۴٩)سود سھام پرداختی

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

(١,٠۶٣,٩٨٠)(٢١٧,۶۵٣)٣٨٩(١,٢٧٢,٨۵٧)

مالیات بر درآمد

(١١,١٩٠)٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۵,٠٢٣)(۶۴)(١,٠۵۶)(٣٨٣)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(٧۵٩)--(۶۵٩)٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(۵,٧٨٢)(٧٨)(١,٧١۵)(٣٨٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٩٨١,٢٢۵(۶٨)۶۵,٨٨٠٢٠۵,٧٠٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠٨٣,٨٢٨وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

(٩٢١,۶۶٢)(٢٠)(٢٢٧,٠٨۴)(١٨١,١۶١)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

(٨٣٧,٨٣۴)(٢٠)(٢٢٧,٠٨۴)(١٨١,١۶١)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

۴٣٩١۴٣,٣٩١(٢١,٣٧۵)(١١۵,٢٨١)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

١٨١,۴٢٩٣٨,٠٣٨٣٧٧٣٨,٠٣٨موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

۶۶,١۴٨١۶,۶۶٣٢٩٧١٨١,۴٢٩موجودی نقد در پایان دوره

٧۴۶,٠۵۴(٩۶)٢,٠٩٣۵٠,٢٢٧مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید



در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

بھایارزش بازار
تمام
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

۵٩٠٨,٩۶۵۵,٩٣۴,٢٠٨۶٩,٠٠١۴۶٧,٩٩٨۵٩٧٧,٩۶۶۶,۴٠٢,٢٠۶٠٠٠٠٠۵٩٠٨,٩۶۵١١.۴١۶٩,٠٠١٣۴.۴۵٩٧٧,٩۶۶١١.٩٨

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢٢٧٠,٠٧١۴١٢,١۶٠٢٢,۶۵٠١٠٩,٣٠۵٣٢٩٢,٧٢١۵٢١,۴۶۵٠٠٠٠٠٢٢٧٠,٠٧١٣.٣٩٢٢,۶۵٠١١.٢٩٣٢٩٢,٧٢١٣.۵٨

الستیک و
پالستیک

٢١,۴۴٨٨٧٧٠٨٧٢١,۴۴٨٩۶۴١٣۶,۵٣٣٠١٣۶,۵٣٣٣٣٧,٩٨١٠.۴٨٠٠٣٣٧,٩٨١٠.۴٧

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

١١١٧,٣٨۴٧٠,٩١٧٢,٧٧۴(١٨,٣١٢)١١٢٠,١۵٨۵٢,۶٠۵٠٠٠٠٠١١١٧,٣٨۴١.۴٧٢,٧٧۴١.٣٨١١٢٠,١۵٨١.۴٧

ماشین آالت
و تجھیزات

١۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩٠(١۶,٢٨٩)١۵,۵٢٧٣٧,٣۶٠٠٠٠٠٠١۵,۵٢٧٠.٠٧٠٠١۵,۵٢٧٠.٠٧

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٧٨١۵,۶۴٧۴,٧۴۵,۴٠٩٧٧,۶٧٨(١۵٧,١۶٧)٧٨٩٣,٣٢۵۴,۵٨٨,٢۴٢٠٠٠٠٠٧٨١۵,۶۴٧١٠.٢۴٧٧,۶٧٨٣٨.٧٣٧٨٩٣,٣٢۵١٠.٩۴

رايانه و
فعالیت ھاي
وابسته به

آن

٢۶٢۶٠(۶)١۶٢٠٠٠٠٠٠٢۶٠٠٠١۶٠

١٣٢٨,۶٨٣۴.٠٣(٢٣.١)(۴۶,٣٣٨)١٣٢٨,۶٨٣٣٣۶,٨٧٣٠٠٠٠٠١٣٧۵,٠٢١۴.٧١(۶٨,٠۶۵)(۴۶,٣٣٨)١٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨مخابرات



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام
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
نفت گاز و

خدمات
جنبي جز
اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۶٠١١۶١١۶٠٠٠١١۶٠

بیمه
وصندوق

بازنشستگي
به جزتامین

اجتماعي

٢١٢٣,۵۴٣٢١٧,٨٣٧٠(١٢,٠۴۵)٢١٢٣,۵۴٣٢٠۵,٧٩٢٠٠٠٠٠٢١٢٣,۵۴٣١.۵۵٠٠٢١٢٣,۵۴٣١.۵١

فعالیتھاي
کمکي به
نھادھاي

مالي واسط

٢٢٠,۵٣٧٧٧۶,٩٣٨(١٠,٢۵٣)(۶۶٢,٠٧۴)٢١٠,٢٨۴١١۴,٨۶۴٠٠٠٠٠٢٢٠,۵٣٧٠.٢۶(١٠,٢۵٣)(۵.١١)٢١٠,٢٨۴٠.١٣

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠٠٠١١۵٠

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢٧۴٢,٣٠۵٣,۴٣٢,۴٣٢(١٠۵,٧٠٨)(۴٨٠,٣۶٧)٢۶٣۶,۵٩٧٢,٩۵٢,٠۶۵٠٠٠٠٠٢٧۴٢,٣٠۵٩.٣٢(١٠۵,٧٠٨)(۵٢.٧)٢۶٣۶,۵٩٧٧.٨

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٢١۵۶,٠٧١٩٩,٨٠٢(١۴,٨١٨)(١۴,۵٢٩)١١۴١,٢۵٣٨۵,٢٧٣١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨٣٢٧٣,۵٧٩٣.۴٣(١۴,٨١٨)(٧.٣٩)٢٢۵٨,٧۶١٣.١٧

ساير
محصوالت

کاني
غیرفلزي

١٣٣٧٩(١٠٧)١٣٣٩٠٣٠۶٠٠٠٠٠١٣٣٠٠٠١٣٣٠

سرمايه
گذاريھا

١۴٣,٠٣٨١۵۶,۵٨٠١٢٨,٢۵۴٨٩,۵۶٢١١٧١,٢٩٢٢۴۶,١۴٢٠٠٠٠٠١۴٣,٠٣٨٠.۵۴١٢٨,٢۵۴۶٣.٩۵١١٧١,٢٩٢٢.١

سیمان،
آھک و گچ

۴٢٨١٩٠٢(١۴)۵٣٠١٧۶٠٠٠٠٠۴٢٨٠٢٠۵٣٠٠

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١۵٨,٩٧۵(٧۶۶)٣١۵٨,٢٠٩٢١۵٨,٩٧۵٢(٧۶۶)(٠.٣٨)٣١۵٨,٢٠٩١.٩۴



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام
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

١١٨,۵۴٣١٣,٨۶٠۴,۶١٣٩,٨٠٨١٢٣,١۵۶٢٣,۶۶٨٠٠٠٠٠١١٨,۵۴٣٠.٢٣۴,۶١٣٢.٣١٢٣,١۵۶٠.٢٨قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

١١١,٢۵٩,١٩٧۶,٩٣٣,٧٣٢۴۵,٩۵۵(۵۴١,٩٢۴)١١١,٣٠۵,١۵٢۶,٣٩١,٨٠٨٠٠٠٠٠١١١,٢۵٩,١٩٧١۵.٨١۴۵,٩۵۵٢٢.٩١١١١,٣٠۵,١۵٢١۵.٩٨

محصوالت
غذايي و

آشامیدني
به جز قند و

شکر

١١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵٠(١٠,٨٨۶)١١۵٢,۴٢٠٨٩,۴۶٩٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٩١٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٨٧

مواد و
محصوالت

دارويي

٨٧۴٧,۵٣٣٢,۴٠٢,۶٨٧٩,۵۴۵(١٧٨,٩٨۴)۶٧۵٧,٠٧٨٢,٢٢٣,٧٠٣٠٠٠٠٠٨٧۴٧,۵٣٣٩.٣٩٩,۵۴۵۴.٧۶۶٧۵٧,٠٧٨٩.٢٧

فلزات
اساسي

٨١,٣١٩,١٢٨٣,۵۶٨,٨٠٢٧۴,۴۵٢٣٠١,۴۵٢٧١,٣٩٣,۵٨٠٣,٨٧٠,٢۵۴٠٠٠٠٠٨١,٣١٩,١٢٨١۶.۵۶٧۴,۴۵٢٣٧.١٢٧١,٣٩٣,۵٨٠١٧.٠٧

ساخت
محصوالت

فلزي

١۵۴,٢٢۶١٣٠,۴(١١,٠٧٧)٠٩(۴٣,٣٣۴)١۴٣,١۴٩٨٧,٠٧۵٠٠٠٠٠١۵۴,٢٢۶٠.۶(١١,٠٧٧)٨(۵.۵٢)١۴٣,١۴٩٠.۵٣

خودرو و
ساخت
قطعات

٢٣۶۵,٣۵٨٢٠٢,۵٩٠٠۴۴,۵١٧١٣۶۵,٣۵٨٢۴٧,١٠٧٠٠٠٠٠٢٣۶۵,٣۵٨۴.۵٩٠٠١٣۶۵,٣۵٨۴.۴٧

فعالیتھاي
پشتیباني و
کمکي حمل

و نقل و
آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.٠۵٠٠١٣,۶١۶٠.٠۴

١٨٠(٢٢.۶٣)(۴۵,٣٩٧)١٨٢۴۵,۴٠۵٠.۵٧(۴۵,٣٩٧)٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴۵,۴٠۵ساير صنايع

ساير
فعالیتھا

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٧,٠٧۵٠٢١٠٧,٠٧۵٢١٠٧,٠٧۵١.٣۴٠٠٢١٠٧,٠٧۵١.٣١

١١۴٢٢,٩٨٠٧٨٧,٩۶۵,١٧٢١٠٠٢٠٠,۵۶٧١٠٠٧۴٨,١۶۵,٧٣٩١٠٠(۴۶,١۶٣)۶٣٧,٧۴٢,٧۵٩٢٨,۴٧٧,٩٢٧١١۴۶٩,١۴٣(١,١٨١,٣٧۴)۶٧٧,۴٩۶,٠٢٩٢٩,۶۵٩,٣٠١٢۴۶,٧٣٠جمع

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 (١۴٠٠/٠٩/٣٠): ١- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سیمان خاش ٢- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ٣- شناسایی افزایش
سرمایه معدنی و صنعتی گل گھر ۴- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کویر تایر ۵- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۶- شرکت در افزایش سرمایه شرکت غلتک سازان سپاھان

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

بھایتعداد سھامارزش بازار
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.٠۶٢۵۴,٣١۵٨۶٠,٢٩۵۴,١٣٣١٣,٩٨٠۶٠۵,٩٨٠(١٣٢,٨١۴)۶٩,٢۵١(١٢,٧٩۶,٩٠٠)٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٧۴,٣٣۴,۵١٢١٨۵,٠۶۴٩٩٣,١٠٩مديريت سرمايه گذاري امید

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,۵٢٣,٧۴٣۴٣,٠٣٨١۵۶,۵٨٠١۴,٩٩٨,٢٩٧١٢٨,٢۵۴٨٩,۵۶٢٠.٢٩١٧١,٢٩٢٢۴۶,١۴٢۴,٩۶٢٧,١٣٠٧۴,٨۵٠سرمايه گذاري سپه

٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶۶,٧٠۵,٢۴٩١۵۵,٨٢٣١,۶٨٧,٠۵٧٠٠١٣۶,۶٩٨٠.٠۶١۵۵,٨٢٣١,٨٢٣,٧۵۵٩٣۵١٠,٩۴٠١,۶۶٧,٩٣٢فوالد مبارکه اصفھان

(۵۵,٩٨٠)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠۴۴,٢٧۵,١٨١١۴١,٢۵٣٨٢,٢۶٣٠٠٣,٠١٠٠.٠٢١۴١,٢۵٣٨۵,٢٧٣٣,١٩٠١,٩٢۶بانک تجارت

٠٠٠٠٢,٩۵۵٠(١٧,۵٣٩)(١۴,٨١٨)(۵,٩٣۵,۴٧٢)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۵,٩٣۵,۴٧٢١۴,٨١٨١٧,۵٣٩بانک ملت

٠.١٢١۴٨,۴٣٢٩٣٧,١٠٣۶,٧٠۵۴٢,٣٣٠٧٨٨,۶٧١(١٣٨,٨٠۶)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,١٣٨,٠۵۵١۴٨,۴٣٢١,٠٧۵,٩٠٩٠٠پتروشیمي جم

٠.٠٨۵١,٧٠٧٣۶٣,٢٢۴٢۶,٠۶۵١٨٣,١٠٠٣١١,۵١٧(٧۴,١۵٠)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨٣,٧۴٨۵١,٧٠٧۴٣٧,٣٧۴٠٠پتروشیمي زاگرس

٠.١٢١۴۵,٢۴١١,٢٧٠,٩۴٩٣,٠٩۶٢٧,٠٩٠١,١٢۵,٧٠٨(٢٣١,٧۶۴)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۶,٩١۵,٨٢١١۴۵,٢۴١١,۵٠٢,٧١٣٠٠گسترش نفت و گاز پارسیان

٠.۴٢٣٩٩,۴٢٢١,٨۴۴,١٣١۴,۶٩٨٢١,۶٩٠١,۴۴۴,٧٠٩(٢٠۵,٧۵٣)٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٨۵,٠٢٢,١٨٨٣٩٩,۴٢٢٢,٠۴٩,٨٨۴٠٠پتروشیمي مبین

٠.١١۶۵١١٠۶,۶١۴٣٣٣۵۴,۵٩٠١٠۵,٩۶٣(۶٣۶,١۵٠)١,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩۵٣,٠٠٠۶۵١٧۴٢,٧۶۴٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٠.٠٣١٩٧,٩۶٢٢٨٧,٩٣٠١٠٨,٢٧٣١۵٧,۴٨٠٨٩,٩۶٨(۴٠,٧٣۵)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٧٢٨,٣۶۴١٨٠,٣٠۴٣٢٨,۶۶۵١٠٠,٠٠٠١٧,۶۵٨پتروشیمي پرديس

٠.٠۵۶٩,۶٨٧۶٢٢,٣۶١١٩,١٧٠١٧١,٢٠٠۵۵٢,۶٧۴(۶,۵٧۶)٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۶٣۵,٢٩٠۶٩,۶٨٧۶٢٨,٩٣٧٠٠پتروشیمي مارون

٠.٧٢٩٠,٧۵٢٣٧۴,۴۶٩٣,٨٧٠١۵,٩٧٠٢٨٣,٧١٧(٨٣,٧١١)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٢٣,۴۴٨,٣١٨٩٠,٧۵٢۴۵٨,١٨٠٠٠داروسازي سبحان

١١٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۴٩,١٣١۴٧,۵۴٢۶,٢٢٩,۵٨۵۵٨,۴١۶٧٩,۴٣٧٠.٠١۶٧,۵۴٧١٢۶,٩٧٩٨,۵٢٢١۶,٠٢٠۵٩,۴٣٢معدني وصنعتي چادر ملو

٠.١۴٣۴۶,٨٨٨٣,٧۵٨,٢٩۵١,١٩٨١٢,٩٨٠٣,۴١١,۴٠٧(٣۴,۴٩۴)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٠,٢۶۵,۶٨۴٣٣١,٠۴۵٣,٧٩٢,٧٨٩١٠٩,٢٧٩,۴١٠١۵,٨۴٣سنگ آھن گل گھر

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٨٣٩,١٩۶۴٧,٩۶٢١٩٨,٣١۵٠.٠٢(١٧,٠٢٢)٠٠۴٧,٩۶٢١٨١,٢٩٣٣,۴۶۶١٣,١٠٠١٣٣,٣٣١

۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٣۵۵۴١٨١,۴۴٩٢٢٠۶٢٠١,٢۴٩۴,٢٧٣١۴کارت اعتباري ايران کیش

٠.٠٩٣٢٨,۶٨٣٣٣۶,٨٧٣٧,۴٧۴٧,۶۶٠٨,١٩٠(۶٨,٠۶۵)(۴۶,٣٣٨)(۶,٢٠٠,٠٠٠)۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,١٧٨,٢٢٧٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨ارتباطات سیار

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

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٣٧,٧۶٠١٩,٧٩٣١٢۴,٩۶٣٠٠(٢,١٠۵)٠.٠۶١٩,٧٩٣١٢٢,٨۵٨١,٣١۶٨,١٧٠١٠٣,٠۶۵

٠۴۵١۴,٠٠٠۵١,۵١٩۴٧(٣٢)٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۴٨٣٠٠سیمان خاش

٠١١٢٩١,٨٩١۵,٠٣٠١٨(١١)١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۴٠٠٠سیمان ايالم
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٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶٠٠١٠٣٣٧٣,٠٠٠٣٧,٧٨٠٣۴سیمان بجنورد

٠١٠٢٩۵,٠٠٠١۴,٩۶٠١٩(٢)١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠٣١٠٠سیمان ھرمزگان

(٢۴٢)٠٧٢۴۴٨٢۶,٨٩۵۴,۵٩٨(٧۵)۴,٣۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴۵۵٧٠٠کوير تاير

٠.٠٢٣٣٧٩۶١٩۶۴,٧٣١٧۶٣(١٠٧)۶٧٣,۵٩٧١,٠٠٠١۶٨,٣٩٨٣٣٩٠٣٠٠مرجان کار

مديريت سرمايه گذاري امید (حق
تقدم)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠١٨٠,٣٠٢,٠۴٧٢۶۶,٧٨۶٢,۴٠٨,٨٣۵١٠٠,٠٠٠١,٢۶۴١١٣,١٨۵٠.١٩٢۶٨,٠۵٠٢,۵٢٢,٠٢٠١,۴٨۶١٣,٩٨٠٢,٢۵٣,٩٧٠

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي
خلیج فارس

۴٨٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣٧١,٩٠٣,١٧٩١٣٢,٩۵۴,٠٢٩٠٢٣١,٧٩٩٠.٠٧٢٩۴,٧٣٧٢,١٣۴,٩٧٨٩١٧۶,۶۴٣١,٨۴٠,٢۴١

١٣٩,۴٧۴,۴۵٨١,٠٠٠٣٣,١٣۴,٧۴٣۴١,٨۶٢١٨۶,٨٧٩٠٠٣۵,۴۵۵٠.٠٢۴١,٨۶٢٢٢٢,٣٣۴١,٢۶٣۶,٧١٠١٨٠,۴٧٢پااليش نفت اصفھان

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,۵٩٩,۵٠٠٢٩٧,۴٨٨١,٠٧٩,٩۴٢٣٠,٧٩٣,۴٧۵١۵٣,٧٠۴۴۶٨,۴٨٩٠.٨٢۴۵١,١٩٢١,۵۴٨,۴٣١۴,٩٩١١٧,١٣٠١,٠٩٧,٢٣٩سرمايه گذاري دارويي تامین

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٣,٠٠٠,٠٠٠١٩۶,٩٣٨١,٠۴٩,٧٢٠١٠,١٨١,٢۴٩٧۴,١٣۴٢٠۴,١١٢٠.٠۴٢٧١,٠٧٢١,٢۵٣,٨٣٢١,۵۶۵٧,٢۴٠٩٨٢,٧۶٠ملي صنايع مس ايران

٠.١١٧۶,۵۶٩٩٢۴,٧٣١٢,۴١٢١٢,۶٣٠٧۴٨,١۶٢(١۴۵,٧٠٢)٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩١,٠٧٠,۴٣٣٠٠ھلدينگ غدير

(١١٨,٢۵١)١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠٣٣,۶٣۵,٠٣٢٢۴٩,٠٠٢١٣٨,٠٧١١۵,٧١٧,٣٠۴١١۶,٣۵۶١٠٩,٠٣۶٠.٣۴٣۶۵,٣۵٨٢۴٧,١٠٧٧,۴٠٣۵,٠٠٧آھنگري تراکتور سازي ايران

١.١٧٢٣٧,١٧۵١,١٠٧,٩٣۴٣٠۵١,۴٢۵٨٧٠,٧۵٩(٢٧۴,۶١۴)(١٠۵,٧٠٨)(٣۴۶,۵٢۵,۶١٢)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠١,١٢۴,٠٢٣,٣٢٢٣۴٢,٨٨٣١,٣٨٢,۵۴٨مديريت انرژي امید تابان ھور

٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,١١۶,۵٨٩١١,٨٠٨٩٠,۴٠٠٢,٩٩۶,١٣٣٨,۵٩۴۶٣,٨٠٣٠.٧٩٢٠,۴٠٢١۵۴,٢٠٣٢,٨۶٨٢١,۶٨٠١٣٣,٨٠١داروسازي ابوريحان

(٢٠,٨۴٢)٣٠,۶۵٧,٢١۴١,٠٠٠۵٠,۴٠٨,٣٠٠٨٠,٧٢٧۵٧,۵۶۶٠٠٢,٣١٩٠.١۶٨٠,٧٢٧۵٩,٨٨۵١,۶٠١١,١٨٨بیمه ملت

٠.٠٨۵,۵٢٧٣٧,٣۶٠٢,١٣٨١۴,۴۵٠٣١,٨٣٣(١۶,٢٨٩)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۵٨۵,۴٩٩۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩٠٠تراکتورسازي ايران

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٨٨,٣١٢٢٢٨,٢٠٩٢٢۵,٢٨١٠٠۵٠,٩۴۶٠.٠٧٢٢٨,٢٠٩٢٧۶,٢٢٧٣١,٣١٢٣٧,٩٠٠۴٨,٠١٨پااليش نفت تبريز

٠.۵٢۴٣,١۴٩٨٧,٠٧۵٩۵٩١,٩٣۵۴٣,٩٢۶(۴٣,٣٣۴)(١١,٠٧٧)(١١,۵۵٢,۴۶٩)٨,۶٢٩,٨١٣١,٠٠٠۵۶,۵۵٢,۴۶٩۵۴,٢٢۶١٣٠,۴٠٩تولیدي چدن سازان

٠.٠۵٣۴,٣٣٨٨٨,٧۵١۴,۶٢٧١١,٩۶٠۵۴,۴١٣(٢٧,١٧١)(٣,۶۵١)(٧٨٩,٠٨٠)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٢٠٩,٧٨۶٣٧,٩٨٩١١۵,٩٢٢فوالد کاوه جنوب کیش

(٧۶,٠١٠)٠.٠٣٢۴٣,۶۴٠١۶٧,۶٣٠٧,٨١٩۵,٣٨٠(٢٣,٣٢٢)١٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠,٣۵٨,١۴۴٢٣٩,۶٧١١٩٠,٩۵٢٨٠٠,٠٠٠٣,٩۶٩فوالد خوزستان

٠.٠٣٧۵,١٩٧٣۶٠,۵٩٢۴۶۵٢,٢٣٢٢٨۵,٣٩۵(٣,٩٢٩)۴٧۶,٠۴٩,٠٧۶١,٠٠٠٢,٠٣۶,٢٠۶٧۵,١٩٧٣۶۴,۵٢١١۵٩,۵١٩,۴۵٨٠پتروشیمي پارس

(١١٢,٢٩١)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴٢٠۴,٣٢۴١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٢٧٩,۶٣١٠.٧۵٩۶,٢۴۶۴٨٣,٩۵۵٣٢,٣٠۴٢۶,٢٢٠مس شھید باھنر

٠.١۵۴۵٢,٧۴٨١,٧۴۵,٠۵۶١٢,٢٢٠۴٧,١٠٠١,٢٩٢,٣٠٨(٢٣١,٧٣٣)٣٠,١٠٨(۵,٨١٩,٢٨٠)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٢,٨۶٩,٣٠۵۴٢٢,۶۴٠١,٩٧۶,٧٨٩سنگ آھن گھر زمین

٠٠٠٠۴۶,۵٠٠٠(٣٠٠,٧٨۶)(٣٩,٩٣١)(۶,۴۶٨,۵٣٧)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,۴۶٨,۵٣٧٣٩,٩٣١٣٠٠,٧٨۶پتروشیمي جم (حق تقدم)

(٢٣,٨٢٢)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٢,۵٠۴,٠٢٠٨٣,٩٢۴۵۵,٠٨٨۵۴۴,٩٢٨١٢,۵٢٣١٧,۵٣٧٠.١٣٩۶,۴۴٧٧٢,۶٢۵٣١,۶٣٣٢٣,٨٢٠توسعه معادن روي ايران

٠.٣٢۴٢,٨١۶١۴۵,٩٠٧۴٧١١,۶٠۵١٠٣,٠٩١(١۴,٣۶۴)٢٨,٨۴٨,٨۵۶١,٠٠٠٩٠,٩٠٨,٢٨٢۴٢,٨١۶١۶٠,٢٧١٠٠بیمه البرز
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(۶٢,٩۵١)٠.١١۵٢,۴٢٠٨٩,۴۶٩١٠,٢٢٢۶,٠٠٠(١٠,٨٨۶)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٩١١,۶۴٧١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵٠٠توسعه صنايع بھشھر

٠٠٠٠٨,٩٢٠٠(٣۴,١٧۴)(١٩,٨٨۶)(٣,٨٣١,٢۴۶)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٣١,٢۴۶١٩,٨٨۶٣۴,١٧۴تامین سرمايه امید

(۵,٧٠۵)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٣,۴١۶٠٠٨۶۴٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴۴,٢٨٠۶,٩۴٢۶,١۵٠گروه صنعتي پاکشو

(٢١,۶٧٠)٠.٢٢۴٩,٩٢٩٢٨,٢۵٩٧,٧٠۵۴,٣۶١(٨۵۵)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,۴٨٠,٠٠٠۴٩,٩٢٩٢٩,١١۴٠٠غلتک سازان سپاھان

٠٠٠٠٢۵,٨٣٠٠(٢٧٢,۴٣٢)(٣۴٠,٧١٢)(١٠,۵۴٧,١٣۶)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٢٧٢,۴٣٢مس شھید باھنر (حق تقدم)

کارت اعتباري ايران کیش (حق
تقدم)

۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۴۴٩٢٨(١,۴۴٩)(٢)(٨)٠٠٠٠۵,۵۴٠٠

سرمايه گذاري دارويي تامین (حق
تقدم)

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠,٧٩٣,۴٧۵١۵٣,٧٠۴۵۵٧,٩٧٧(٣٠,٧٩٣,۴٧۵)(١۵٣,٧٠۴)(۵۵٧,٩٧٧)٠٠٠٠١٨,١٢٠٠

(۶٧,۵۵٣)٠.١٧١٢٠,١۵٨۵٢,۶٠۵٨,۵٠٨٣,٧٢۵(١٨,٣١٢)٨,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵١٨,٣٧٣١١٧,٣٨۴٧٠,٩١٧۶٠۴,٠٠٩٢,٧٧۴صنايع ماشینھاي اداري ايران

٢,٨۴۵,٣۴٣١,٠٠٠٣,٢۵٩,١٠٩١٨,۵۴٣١٣,٨۶٠١,٠۶٠,٠٠٠۴,۶١٣٩,٨٠٨٠.١۵٢٣,١۵۶٢٣,۶۶٨۵,٣۶١۵,۴٨٠۵١٢قند ھکمتان

٠٠٠٠٢١,۶٨٠٠(۶۵,٧٩۵)(٨,۵٩۴)(٢,٩٩۶,١٣٣)٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩٩۶,١٣٣٨,۵٩۴۶۵,٧٩۵داروسازي ابوريحان (حق تقدم)

(٢,٢٢٣)١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩٧٣,٢٨۵٧۶,٢۵٧٧٣,٨۴١٠٠١٩٣٠.٢١٧۶,٢۵٧٧۴,٠٣۴٢۵,۶۴٧٢۴,٩٠٠پخش البرز

(۴۵,٩٠٨)٠.٣٧١١٨,۴٧٣٧٢,۵۶۵١۴,١٢٢٨,۶۵٠(٣,٩٨۶)٢,٢۶٨,٠٠٠١,٠٠٠٧,٣٨٩,١٢۴١٠٨,٩٢٨٧۶,۵۵١١,٠٠٠,٠٠٠٩,۵۴۵داروسازي جابر ابن حیان

(١)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٠٢١٠٠٠٠٢١٢٨,۵٧١١٩,٧٠٠سینادارو

(٨,٧۶۵)١,۶٣۶,٠١٣,۴۵۶١,٠٠٠۶,٣٠٣,٨٧٣٧٧,٧۶١۶٣,۴٨٠۶۶,٣٢۴,۴۴۴٠۵,۵١۶٠٧٧,٧۶١۶٨,٩٩۶١,٠٧١٩۵٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

ھلدينگ صندوق بازنشستگي
کشوري

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٧١٨,٨١١۶٠,١٩٨۵٩,٢٢١۶٢٠,٠٠٠٧,١۶٣٣,١٣۶٠.٠١۶٧,٣۶١۶٢,٣۵٧١٢,۶١٧١١,۶٨٠(۵,٠٠۴)

(٢۴٢)۴,٣۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴٣٢٠٠٠١۶٢٠٧٢۴۴٨٢۶,٨٩۵۴,۵٩٨کوير تاير (حق تقدم)

(٢۴,۶٣۵)٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٧٩,۶٩٢١۵۶,٠١۴١۴٩,٩١٧٢٠٠,٠٠٠٢٢,١۵١٣,۶١٣٠.٠٢١٧٨,١۶۵١۵٣,۵٣٠١١٢,٧٨۵٩٧,١٩٠پتروشیمي نوري

آھنگري تراکتور سازي ايران (حق
تقدم)

١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠١۵,٧١٧,٣٠۴١١۶,٣۵۶۶۴,۵١٩(١۵,٧١٧,٣٠۴)(١١۶,٣۵۶)(۶۴,۵١٩)٠٠٠٠۵,٠٠٧٠

٠٠٠٠١,٠٠٠٠(۶٢,٠٠٠)(۶٢,٢٢۵)(۶٢,٠٠٠,٠٠٠)۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٢,٠٠٠,٠٠٠۶٢,٢٢۵۶٢,٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

سرمايه گذاري صندوق
بازنشستگي کشوري (حق تقدم)

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣١٠,٣٩١٢٩,۴٧۶٢۵,٣۶٨٠٠١,۶١٧٠.٠١٢٩,۴٧۶٢۶,٩٨۵١٢,٧۵٨١١,۶٨٠(٢,۴٩١)

(١٨,۴۶٠)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,۵٢٠,٠٠٠۴٢,۵٣٢١٩,٢٨١٠٠۴,٧٩١٠.١٨۴٢,۵٣٢٢۴,٠٧٢٧,٧٠۵۴,٣۶١غلتک سازان سپاھان (حق تقدم)

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵۶٠,٠٠٠٢٢,۶۵٠٢٢,٩٠۴٠.٠٣٢٢,۶۵٠٢٢,٩٠۴۴٠,۴۴۶۴٠,٩٠٠٢۵۴نفت ايرانول

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧٢,٣٨۶,٢٧٣١۴,٣٣۶۶٩٩,٢۵١٠.٠۴١۴,٣٣۶۶٩٩,٢۵١١٩٨٩,۶۶٠۶٨۴,٩١۵سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم

(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھایتعداد سھامارزش بازار
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,۵۶٠,۶٩٧۴۶,٠٧٧٣۵,۵۶٨٠.٢۶۴۶,٠٧٧٣۵,۵۶٨١٧,٩٩۴١٣,٨٩٠(١٠,۵٠٩)

(١,٣٨٣)١۵,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٢٩٨,٧۴٧٩,۶٣٣٨,٢۵٠٠.٠٢٩,۶٣٣٨,٢۵٠۴,١٩١٣,۵٨٩تامین سرمايه امید (حق تقدم)

٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٠٠٢٣٠٠٢٣٠٣,٣٣٣۵٠,۵١٩٢٨سیمان خاش (حق تقدم)

٧,٧۴٢,٧۵٩٢٨,۴٧٧,٩٢٧٢٠,٧٣۵,١۶٨(١,١٨١,٣٧۴)٧,۴٩۶,٠٢٩٢٩,۶۵٩,٣٠١٢۴۶,٧٣٠جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

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

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

٠٠٣,٠۵٠٨٠٠٠٨٠ساير شرکت ھاي خارج از بورس

توسعه تجارت بین الملل زرين
پرشیا امید

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵٠٠٠.٠١١۵١,٠٠٠

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٠٠٠١۶٠٠٠١۶١,٠٠٠پتروامیدآسیا

خدمات مسافرت ھوايي
وگردشگري گشت مھر پیشه

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

مولدبرق کاسپین منطقه آزاد
انزلي

۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠٠٠١۴,٠٠٠١,٠٠٠

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

٢,٢٠٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٧,۵٧٠٣۶,۵٣٣٠٠٠.٠۵٣۶,۵٣٣٣۶,٢۵٩مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

اختصاصي بازارگرداني گوھر فام
امید

٣,۶۶٧,۴۴۵١,٠٠٠,٠٠٠٨۴,٩١٢١٠٣,٠٧۵٠٠٢.٣٢١٠٣,٠٧۵١,٢١٣,٩٠۴

صندوق سرمايه گذاري مشترک
آسمان امید

۵۶٩,٩١۶,۶۴۶١,٠٠٠,٠٠٠١٠,۴۴۶,۴٨٣١٣٨,٩۵٢(٧,۴۴۴,٨٨٣)(٩۵,٩۵٢)٠.۵٣۴٣,٠٠٠١۴,٣٢۶

٠٠٠(۴۵,٣٩٧)(۴,٠٠٠,٠٠٠)٢,٨٢٠,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠۴۵,٣٩٧سپید دماوند

۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٢٣٠٠٠.۴٢٠,٠٢٣١٠,٠١٢سھامي اھرمي کاريزما

٢,٢٨۵,۵٢١,۴٢٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٢,٢٨٠,٠٠٠٩۵,١٨۶٠.١٩۵,١٨۶۴١,٧۴٨اعتماد آفرين پارسیان

۴٢٢,٩٨٠(۴۶,١۶٣)۴۶٩,١۴٣جمع



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

٧,۴۴٣,٧٧۵١۴,١۵٣١٠۵,٣۵۴٠مديريت سرمايه گذاري امید

١۴,٩٩٨,٢٩٧٨,۵۵١١٢٨,٢۵۴٠سرمايه گذاري سپه

۵۶٠,٠٠٠۴٠,۴۴۶٢٢,۶۵٠٠نفت ايرانول

١٠٠,٠٠٠١٧۶,۵٨٠١٧,۶۵٨٠پتروشیمي پرديس

۶,٢٢٩,۵٨۵٩,٣٧٧۵٨,۴١۶٠معدني وصنعتي چادر ملو

١٠٩,٢٧٩,۴١٠١۴۴١۵,٨۴٣٠سنگ آھن گل گھر

١,۴۴٩١,٣٨٠٢٠کارت اعتباري ايران کیش

١٠٠,٠٠٠١٢,۶۴٠١,٢۶۴٠مديريت سرمايه گذاري امید

۶٢٠,٠٠٠١١,۵۵٣٧,١۶٣٠ھلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري

١٣٢,٩۵۴,٠٢٩٠٠٠مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

٧٢,٣٨۶,٢٧٣١٩٨١۴,٣٣۶٠سنگ آھن گل گھر

٣٠,٧٩٣,۴٧۵۴,٩٩١١۵٣,٧٠۴٠سرمايه گذاري دارويي تامین

١٠,١٨١,٢۴٩٧,٢٨١٧۴,١٣۴٠ملي صنايع مس ايران

١۵,٧١٧,٣٠۴٧,۴٠٣١١۶,٣۵۶٠آھنگري تراکتور سازي ايران

٢,٩٩۶,١٣٣٢,٨۶٨٨,۵٩۴٠داروسازي ابوريحان

٨٠٠,٠٠٠۴,٩۶١٣,٩۶٩٠فوالد خوزستان

١۵٩,۵١٩,۴۵٨٠٠٠پتروشیمي پارس

١٠,۵۴٧,١٣۶٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٠مس شھید باھنر

٢,٨٧٧,٣٩۵۴٧,٣٩٧١٣۶,٣٨١٠سنگ آھن گھر زمین

٢,۵۶٠,۶٩٧١٧,٩٩٣۴۶,٠٧٧٠شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بھشھر

٣,٨٢٨۶,۴٧٧,٠١١٠٢۴,٧٩۴اختصاصي بازارگرداني گوھر فام امید

۵۴۴,٩٢٨٢٢,٩٨١١٢,۵٢٣٠توسعه معادن روي ايران

٢٠٠,٠٠٠١١٠,٧۵۵٢٢,١۵١٠پتروشیمي نوري

۶۶,٣٢۴,۴۴۴٠٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٢,٢٩٨,٧۴٧۴,١٩٠٩,۶٣٣٠تامین سرمايه امید

۴,٠۴٠,٠٠٠۴١,٧۴٨٠١۶٨,۶۶٣اعتماد آفرين پارسیان

۶٠۴,٠٠٩۴,۵٩٢٢,٧٧۴٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

١,٠۶٠,٠٠٠۴,٣۵١۴,۶١٣٠قند ھکمتان

١,٠٠٠,٠٠٠٩,۵۴۵٩,۵۴۵٠داروسازي جابر ابن حیان



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

٣,٠٠١,۶٠٠١۴,٣٢۵٠۴٣,٠٠٠صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

۶٠٠٣,٣٣٣٢٠سیمان خاش

١,٣١٢,١٠٨٢٣۶,۴۵٧جمع

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

٢٠,٢۴٠,۶٧۵١,٧٨٣٣۶,١٠٣١٣,٧۵١٢٧٨,٣٣٢٢۴٢,٢٢٩مديريت سرمايه گذاري امید

۵,٩٣۵,۴٧٢٢,۴٩۶١۴,٨١٨٢,٧۵٣١۶,٣۴۶١,۵٢٨بانک ملت

١,۴۴٩١,٣٨٠٢١,٣٨٠٢٠کارت اعتباري ايران کیش

۶,٢٠٠,٠٠٠٧,۴٧٣۴۶,٣٣٨٧,۴٩٣۴۶,۴۶٠١٢٢ارتباطات سیار

٣۴۶,۵٢۵,۶١٢٣٠۵١٠۵,٧٠٨١,١۵٩۴٠١,٧۶٧٢٩۶,٠۵٩مديريت انرژي امید تابان ھور

٢,٩٩۶,١٣٣٢,٨۶٨٨,۵٩۴٢,٨۶٨٨,۵٩۴٠داروسازي ابوريحان

١١,۵۵٢,۴۶٩٩۵٨١١,٠٧٧١,٧٩٠٢٠,۶٨۵٩,۶٠٨تولیدي چدن سازان

٧٨٩,٠٨٠۴,۶٢۶٣,۶۵١١٠,٠٠٠٧,٨٩١۴,٢۴٠فوالد کاوه جنوب کیش

٨,۶٩۶,۶٧۵١٢,٢١٩١٠۶,٢٧٣۴۶,١٩٧۴٠١,٧۶۶٢٩۵,۴٩٣سنگ آھن گھر زمین

۶,۴۶٨,۵٣٧۶,١٧٣٣٩,٩٣١۴۵,٨٨۵٢٩۶,٨١۵٢۵۶,٨٨۴پتروشیمي جم

(٣۵٣)٣,٨٢٨۶,۴٧٧,٠١١٢۴,٧٩۴۶,٣٨۴,٧٩۶٢۴,۴۴١اختصاصي بازارگرداني گوھر فام امید

٣,٨٣١,٢۴۶۵,١٩٠١٩,٨٨۶۵,٩۴٧٢٢,٧٨۵٢,٨٩٩تامین سرمايه امید

١٠,۵۴٧,١٣۶٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٠مس شھید باھنر

١,٧۶٠,٠٠٠۴١,٧۴٨٧٣,۴٧٧۴٢,۴٣١٧۴,۶٧٩١,٢٠٢اعتماد آفرين پارسیان

۴,٠٠٠,٠٠٠١١,٣۴٩۴۵,٣٩٧١١,٧۴۴۴۶,٩٧۶١,۵٧٩سپید دماوند

٣٠,٧٩٣,۴٧۵۴,٩٩١١۵٣,٧٠۴۴,٩٩١١۵٣,٧٠۴٠سرمايه گذاري دارويي تامین

١٠,۴۴۶,۴٨٣١٣,٣٠١١٣٨,٩۵٢١۴,٢١٨١۴٨,۵٣٢٩,۵٨٠صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

١۵,٧١٧,٣٠۴٧,۴٠٣١١۶,٣۵۶٧,۴٠٣١١۶,٣۵۶٠آھنگري تراکتور سازي ايران

۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٣۶٢,٢٢۵١,٠۴٠۶۴,۵٣۶٢,٣١١تجلي توسعه معادن و فلزات

١,٣۴٧,٩٩٨٢,۴٧١,٣٧٩١,١٢٣,٣٨١جمع

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
١۴٠٠/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی سال مالی منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ھا در سھام دارای١,۶٩٩,٧٨٧٣٩۵,٩٣۶درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
بازده نقدی باال

متناسب با افزایش حجم و گردش معامالت سھام با توجه به شرایط و فرصت ھای بازار٢,۶١۴,٣۴۴١,١٢٣,٣٨١سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

....................١,٢٠۶۵٢۶سود 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 امید١٧٩,٠٣۶۶۵,٩٠۴سود حاصل از سایر فعالیتھا

۴,۴٩۴,٣٧٣١,۵٨۵,٧۴٧جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شدهشرح
در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

بھای تمام شده
در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

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 ھای٠٢٩٧,٧۴٢,٧۵٩,۴٩۶,٧
شرکت. 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 ھای۴۶٩,١۴٣۴٢٢,٩٨٠
شرکت.

سرمایه گذاری در
امالک

٠٠....................

سرمایه گذاری در
سپرده ھای بانکی و

اوراق بدھی

٠٠....................

٠٠سایر سرمایه گذاریھا

٧,٩۶۵,١٧٢٨,١۶۵,٧٣٩جمع

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 ١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

٢٢٢۴٢۴تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

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

٠٠٠٠٠٠٠۴٣١تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠۴٣١جمع

٠انتقال به دارایی

۴٣١ھزینه 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 ٩ 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
١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

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



١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح ١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٠٠ساير درآمدھا (ھزينه ھا) غیرعملیاتي

٠٠جمع

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

۴,۶۵٣,٠٢۴۴٣۵,۵٢۶۴,٣۵۵,٢۵٨٣,٨٨٨,٠٠٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

............................................................دوره ٩ 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

١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠ *

١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٠/٠۶١,٧٢٨,٣۶۴٠٠٠٠١٣,۵٠٠٢٣,٣٣٣پتروشیمي پرديس

١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٠/١۵٣,٢۵٩,١٠٩٠٠٠٠٣٧٠١,٢٠۶قند ھکمتان

١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٠/٢٩۴۶,٩١۵,٨٢١٠٠٠٠٣,۵٣٠١۶۵,۶١٣گسترش نفت و گاز پارسیان

١۴٠٠/٠٨/٣٠١۴٠٠/١١/٢٠٢,٠٠٠٠٠٠٠١,٢٠٠٢سیمان ھرمزگان

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١١/٢۵٣۴,۵٢٢,٠۴٠٠٠٠٠١,١٠٠٣٧,٩٧۴سرمايه گذاري سپه

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١١/٢٧١۶٨,٣٩٨٠٠٠٠١۶٠٢٧مرجان کار

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/١١١٠۵,٠٠٠٠٠٠٠٧٠٠٧۴کوير تاير

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٣٧٣,٢١٧,٠٨٧٠٠٠٠١,٩٣٠١۴١,٣٠٩ھلدينگ غدير

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢۵٧٧٧,۴٩٧,٧١٠٠٠٠٠٣٠٢٣,٣٢۵مديريت انرژي امید تابان ھور

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢۶٢,۵۶٠,۶٩٧٠٠٠٠١,٢٠٠٣,٠٧٣

٩٣٩,٩٧۶,٢٢۶٠٠٠٠٢٣,٧٢٠٣٩۵,٩٣۶٠جمع



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

١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠ *

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

٣٩۵,٩٣۶درآمد 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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠٠/١٢/٢٩


