
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 6 ماھه منتھی به 1401/03/31 (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

١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٣۴٠,۶٠١۴٣,٧٨٠۶٧٨پرداختنی ھای تجاری(٩١)١۵,٧۵٨١٨١,۴٢٩موجودی نقد

(٩١)٧,٢٩٩٧٨,٧١١پرداختنی ھای غیرتجاری٧,٨٨٢,٨٨٩۶,٣٢٧,٠۵٧٢۵سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

(١٣)٣۴,٨٩٧۴٠,٢٨٣مالیات پرداختنی٨۶۵,۴٣٢٧٧۴,٣٠٢١٢دریافتنی  ھای تجاری

٣,۶٣٧,٠۶٨٨٢٢,۵٠٠٣۴٢سود سھام پرداختنی(٣۶)٣,٧٣٧۵,٨١٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی(٣١)١,۴٣٠٢,٠۶٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٨,٧۶٩,٢۴۶٧,٢٩٠,۶۵٨٢٠جمع دارایی ھای جاری

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

۴,٠١٩,٨۶۵٩٨۵,٢٧۴٣٠٨جمع بدھی ھای جاری١٨,٩۵٢٩,١٧٠١٠٧دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢,٢٨١,٢۴٠١,۶۵۴,١۴٩٣٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(٢۶)۵٣١٧٢١دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(١)٨٨,۶٣۴٨٩,۶٣٨دارایی ھای ثابت مشھود

۶,٧٣٣٣,٧۵٧٧٩ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

۶,٧٣٣٣,٧۵٧٧٩جمع بدھی ھای غیرجاری٢,٣٨٩,٣۵٧١,٧۵٣,۶٧٨٣۶جمع 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

١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠

۴,٠٢۶,۵٩٨٩٨٩,٠٣١٣٠٧جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠۶,٨٩٧صرف (کسر) سھام

٢٢(٨٨١,۴١۶)(١,٠٧۵,٨٣۶)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

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

(١۶)٣,٩٣١,٠۴١۴,۶۵٣,٠٢۴سود (زیان) انباشته

(١١)٧,١٣٢,٠٠۵٨,٠۵۵,٣٠۵جمع حقوق صاحبان سھام

١١,١۵٨,۶٠٣٩,٠۴۴,٣٣۶٢٣جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١١,١۵٨,۶٠٣٩,٠۴۴,٣٣۶٢٣جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,٠۶٠,٢٣٣۵۵٠,٩۶۵٩٢١,۶٩٩,٧٨٧درآمد سود سھام

٧٣٠۵۵٢٣٢١,٢٠۶درآمد سود تضمین شده

٢,٠۵۴,٧٨٧١,٣۶٩,٣٣۵۵٠٢,۶١۴,٣۴۴سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

١۵۵,٠٩۶٧٧,٣٣١١٠١١٧٩,٠٣۶سایر درآمدھای عملیاتی

٣,٢٧٠,٨۴۶١,٩٩٨,١٨٣۶۴۴,۴٩۴,٣٧٣جمع درآمدھای عملیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

ھزینه ھای عملیاتی

(٩٧,٢٣۵)۴۵(۴۶,٩٠۵)(۶٨,١٨۴)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٩٧,٢٣۵)۴۵(۴۶,٩٠۵)(۶٨,١٨۴)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٣,٢٠٢,۶۶٢١,٩۵١,٢٧٨۶۴۴,٣٩٧,١٣٨سود (زیان) عملیاتی

(٨۶٢)۴,٠۴٨(٢٠١)(٨,٣٣٧)ھزینه ھای مالی

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٣,١٩۴,٣٢۵١,٩۵١,٠٧٧۶۴۴,٣٩۶,٢٧۶سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(۴١,٠١٨)٩٢(١٨,١٣۴)(٣۴,٨٩٧)مالیات بر درآمد

٣,١۵٩,۴٢٨١,٩٣٢,٩۴٣۶٣۴,٣۵۵,٢۵٨سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

٣,١۵٩,۴٢٨١,٩٣٢,٩۴٣۶٣۴,٣۵۵,٢۵٨سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٨١۵۴٩٧۶۴١,١٢٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠(٢)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٨١٣۴٩٧۶۴١,١٢٠سود (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

٣,١۵٩,۴٢٨١,٩٣٢,٩۴٣۶٣۴,٣۵۵,٢۵٨سود (زیان) خالص

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

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



واقعی سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

۶,۵٨٩٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٣,٩٣١,٠۴١٣,١٨٧,٠٧٠٢٣۴,٨٠١,٨٢۴سود قابل تخصیص

(١۴٨,٨٠٠)٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٣,٩٣١,٠۴١٣,١٨٧,٠٧٠٢٣۴,۶۵٣,٠٢۴سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٠٠٠٠سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به 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
١۴٠١/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

١,٢٧٧,٨١١۶١١,٨٢٠١٠٩٢,٢٧١,٠۵۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

١,٢٧٧,٨١١۶١١,٨٢٠١٠٩٢,٢٧١,٠۵۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(٨۶٢)۴,٠۴٨(٢٠١)(٨,٣٣٧)سود پرداختی بابت استقراض

(١,٢٧١,٩٩۵)٣٨۴(٢٢١,۴٢٠)(١,٠٧١,۴٣٠)سود سھام پرداختی

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

(١,٠٧٩,٧۶٧)(٢٢١,۶٢١)٣٨٧(١,٢٧٢,٨۵٧)

مالیات بر درآمد

(١١,١٩٠)٢۶٠(١١,١٩٠)(۴٠,٢٨٣)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠١/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۵,٠٢٣)(٩٠)(٣,۶٨٠)(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)(٩١)(۴,٣٣٩)(٣٨٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٩٨١,٢٢۵(۵٨)١۵٧,٣٧٨٣٧۴,۶٧٠جریان 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)(١٨)(٣٩۶,١٨١)(٣٢٣,٠۴٩)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

(٨٣٧,٨٣۴)(١٨)(٣٩۶,١٨١)(٣٢٣,٠۴٩)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

۶٧٠١۴٣,٣٩١(٢١,۵١١)(١۶۵,۶٧١)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

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

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

١٨١,۴٢٩(۵)١۵,٧۵٨١۶,۵٢٧موجودی نقد در پایان دوره

٧٨,۴٨٢۵٠,٢٢٧۵۶٧۴۶,٠۵۴مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به 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

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

۵٩٠٨,٩۶۵۵,٩٣۴,٢٠٨٣٠۴,۵٧۵٩٣۶,١٨۶٧١,٢١٣,۵۴٠۶,٨٧٠,٣٩۴٠٠٠٠٠۵٩٠٨,٩۶۵١١.۵٨٣٠۴,۵٧۵١٣.١٧٧١,٢١٣,۵۴٠١١.٩۴

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢٢٣١,۶۶٣۴١٢,١۶٠۴٩٠,٩۴٣٨٠۴,١١١۶٧٢٢,۶٠۶١,٢١۶,٢٧١٠٠٠٠٠٢٢٣١,۶۶٣٢.٩۵۴٩٠,٩۴٣٢١.٢٢۶٧٢٢,۶٠۶٧.١١

الستیک و
پالستیک

٢١,۴۴٨٨٧٧٣٩,٩٢۶٣٩,٠٠٠٣۴١,٣٧۴٣٩,٨٧٧١٣۶,۵٣٣٠١٣۶,۵٣٣٣٣٧,٩٨١٠.۴٨٣٩,٩٢۶١.٧٣۴٧٧,٩٠٧٠.٧٧

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

١٧٢,۵٨١٧٠,٩١٧۶١,۴١١٣,٧٧٠٢١٣٣,٩٩٢٧۴,۶٨٧٠٠٠٠٠١٧٢,۵٨١٠.٩٢۶١,۴١١٢.۶۵٢١٣٣,٩٩٢١.٣٢

ماشین آالت
و تجھیزات

١۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩(۵,۵٢٧)(۵٣,۶۴٩)٠٠٠٠٠٠٠٠١۵,۵٢٧٠.٠٧(۵,۵٢٧)(٠.٢۴)٠٠٠

ماشین آالت
و

دستگاه ھاي
برقي

٠٠٠۴۴,۵٧۶۴٠,۴٨١١۴۴,۵٧۶۴٠,۴٨١٠٠٠٠٠٠٠٠۴۴,۵٧۶١.٩٣١۴۴,۵٧۶٠.۴۴

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٧٨١۵,۶۵٠۴,٧۴۵,۴٠٩۴٣٣,٩٢۴٣۵١,۴۵٢۵١,٢۴٩,۵٧۴۵,٠٩۶,٨۶١٠٠٠٠٠٧٨١۵,۶۵٠١٠.٣٩۴٣٣,٩٢۴١٨.٧۶۵١,٢۴٩,۵٧۴١٢.٢٩

رايانه و
فعالیت ھاي
وابسته به

آن

٢۶٢۶(۶)(٢۶)٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶٠(۶)٠٠٠٠

١٢۴۶,۶٣۵٢.۴٣(۵.۵۵)(١٢٨,٣٨۶)١٢۴۶,۶٣۵٢٨٢,١۵٠٠٠٠٠٠١٣٧۵,٠٢١۴.٧٨(١٢٢,٧٨٨)(١٢٨,٣٨۶)١٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨مخابرات

استخراج
نفت گاز و

خدمات
جنبي جز
اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۶٠١١۶١١۶٠٠٠١١۶٠



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

بیمه
وصندوق

بازنشستگي
به جزتامین

اجتماعي

٢١٢٣,۵۴٣٢١٧,٨٣٧(١,۵٠٧)٢٨,١٣٩٢١٢٢,٠٣۶٢۴۵,٩٧۶٠٠٠٠٠٢١٢٣,۵۴٣١.۵٧(١,۵٠٧)(٠.٠٧)٢١٢٢,٠٣۶١.٢

فعالیتھاي
کمکي به
نھادھاي

مالي واسط

٢٢٠,۵٣٧٧٧۶,٩٣٨(٧,٩۵۵)(۶۶۶,١٩٩)٢١٢,۵٨٢١١٠,٧٣٩٠٠٠٠٠٢٢٠,۵٣٧٠.٢۶(٧,٩۵۵)(٠.٣۴)٢١٢,۵٨٢٠.١٢

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠٠٠١١۵٠

ساير
فعالیتھاي
خدماتي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶٨,۴٠١٢٢۶٨,۴٠١٠٠٠٢۶٨,۴٠١١١.۶٢٢۶٨,۴٠١٢.۶۴

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢٧۴٢,٣٠٧٣,۴٣٢,۴٣٢(١٠٨,٧۶٠)۴١۵,٣٠٩٢۶٣٣,۵۴٧٣,٨۴٧,٧۴١٠٠٠٠٠٢٧۴٢,٣٠٧٩.۴۶(١٠٨,٧۶٠)(۴.٧)٢۶٣٣,۵۴٧۶.٢٣

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٢١۵۶,٠٧١٩٩,٨٠٢١٢,٢۶٧۶٢۶١١۶٨,٣٣٨١٠٠,۴٢٨١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨٣٢٧٣,۵٧٩٣.۴٨١٢,٢۶٧٠.۵٣٢٢٨۵,٨۴۶٢.٨١

ساير
محصوالت

کاني
غیرفلزي

١٣٣٨٢٣٠٠٠٠٠١٣٣٠٠٠١٣٣٠(٨٠)١٣٣٩٠٣٠

سرمايه
گذاريھا

١١١,٩٣٨١۵۶,۵٨٠١٠٩,٧٣۴۶١,۴٠۶٢١٢١,۶٧٢٢١٧,٩٨۶٠٠٠٠٠١١١,٩٣٨٠.١۵١٠٩,٧٣۴۴.٧۴٢١٢١,۶٧٢١.٢

سیمان،
آھک و گچ

۴٢٩١٩٠٢٣٢,٨٢۶٢٠١,٢٣۵٣٢٣٢,٨۵۵٢٠١,۴٢۵٠٠٠٠٠۴٢٩٠٢٣٢,٨٢۶١٠.٠۶٣٢٣٢,٨۵۵٢.٢٩

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١۵٨,٩٧۵(١١٣,٢١۵)١۴۵,٧۶٠٢١۵٨,٩٧۵٢.٠٢(١١٣,٢١۵)(۴.٨٩)١۴۵,٧۶٠٠.۴۵

٠٠٠(٠.٨)(١٨,۵۴٣)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٨,۵۴٣٠.٢۴(١٣,٨۶٠)(١٨,۵۴٣)١١٨,۵۴٣١٣,٨۶٠قند و شکر



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

محصوالت
شیمیايي

١١١,٢۵٩,١٩۵۶,٩٣٣,٧٣٢۴١٧,۶۵٩۶۵۴,١۵٠١٣١,۶٧۶,٨۵۴٧,۵٨٧,٨٨٢٠٠٠٠٠١١١,٢۵٩,١٩۵١۶.٠۴۴١٧,۶۵٩١٨.٠۵١٣١,۶٧۶,٨۵۴١۶.۵

محصوالت
غذايي و

آشامیدني
به جز قند و

شکر

١١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵١۴,٩٩۴٣٠,١٧٩١١۶٧,۴١۴١٣٠,۵٣۴٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٩۴١۴,٩٩۴٠.۶۵١١۶٧,۴١۴١.۶۵

مواد و
محصوالت

دارويي

٨٧۴٧,۵٣٣٢,۴٠٢,۶٨٧١۴١,٧١۵٢٢٣,۶٢٠٧٨٨٩,٢۴٨٢,۶٢۶,٣٠٧٠٠٠٠٠٨٧۴٧,۵٣٣٩.۵٢١۴١,٧١۵۶.١٣٧٨٨٩,٢۴٨٨.٧۵

فلزات
اساسي

٨١,٣١٩,١٢٩٣,۵۶٨,٨٠٢٢١٣,٨٣١۴٩۶,٧۶۴۶١,۵٣٢,٩۶٠۴,٠۶۵,۵۶۶٠٠٠٠٠٨١,٣١٩,١٢٩١۶.٨٢١٣,٨٣١٩.٢۴۶١,۵٣٢,٩۶٠١۵.٠٨

ساخت
محصوالت

فلزي

١۵۴,٢٢۶١٣٠,۴٠٩(۵۴,٢٢۶)(١٣٠,۴٠٩)٠٠٠٠٠٠٠٠١۵۴,٢٢۶٠.۶٩(۵۴,٢٢۶)(٢.٣۴)٠٠٠

خودرو و
ساخت
قطعات

٢٣۶۵,٣۵٨٢٠٢,۵٩٠٠١١١,٧٨۴١٣۶۵,٣۵٨٣١۴,٣٧۴٠٠٠٠٠٢٣۶۵,٣۵٨۴.۶۵٠٠١٣۶۵,٣۵٨٣.۵٩

فعالیتھاي
پشتیباني و
کمکي حمل

و نقل و
آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.٠۵٠٠١٣,۶١۶٠.٠۴

٢١٠,٠١١٠.١(١.۵٣)(٣۵,٣٩۴)٢١٠,٠١١٢۴۵,۴٠۵٠.۵٨(٣۵,٣٩۴)٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴۵,۴٠۵ساير صنايع

ساير
فعالیتھا

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٧,٠٧۵٠٢١٠٧,٠٧۵٢١٠٧,٠٧۵١.٣۶٠٠٢١٠٧,٠٧۵١.٠۵

۶٧٧,٣٨١,٧٢٣٢٩,۶۵٩,٣٠١٢,١٩٣,۴٧١٣,۴١١,٢٠١۶۶٩,۵٧۵,١٩۴٣٣,٠٧٠,۵٠٢١١۴۶٩,١۴٣١١٩,٧٩٢١٢۵٨٨,٩٣۵٧٨٧,٨۵٠,٨۶۶١٠٠٢,٣١٣,٢۶٣١٠٠٧٨١٠,١۶۴,١٢٩١٠٠جمع

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 سرمایه گذاری سپه ٢- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گھر ٣- شناسایی
افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت تبریز ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت صنایع ماشین ھای اداری ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ۶- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کویر تایر ٧- شرکت در افزایش

سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ٨- 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

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)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٧۴,٣٣۴,۵١٢١٨۵,٠۶٧٩٩٣,١٠٩١٧٨,٨١٩,۵٢٢۵١٣,٠۴٢٢,۵٢٨,٢۶٣٠.٢۶۶٩٨,١٠٩٣,۵٢١,٣٧٢٢,٧۵٨١٣,٩١٠٢,٨٢٣,٢۶٣مديريت سرمايه گذاري امید

٠.٢٩٠,۵٧۴١۵٣,٧٢۶٢,٨٨٩۴,٩٠٣۶٣,١۵٢(٢,٨۵۴)١۵,٣۴٣,٠٠٠١,٠٠٠١٩,۵٢٣,٧۴٣١١,٩٣٨١۵۶,۵٨٠١١,٨٢٩,٧٢٧٧٨,۶٣۶سرمايه گذاري سپه

٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶۶,٧٠۵,٢۴٩١۵۵,٨٢٣١,۶٨٧,٠۵٧۵,٣٠٠,٠٠٠۶٣,٨٩٣٢٩٩,۶٠٣٠.٠۶٢١٩,٧١۶١,٩٨۶,۶۶٠١,٢٧٧١١,۵۵٠١,٧۶۶,٩۴۴فوالد مبارکه اصفھان

(۶٧,٩١٠)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠۴۴,٢٧۵,١٨١١۴١,٢۵٣٨٢,٢۶٣١٢,۴٠٠,٠٠٠٢٧,٠٨۵١٨,١۶۵٠.٠٣١۶٨,٣٣٨١٠٠,۴٢٨٢,٩٧٠١,٧٧٢بانک تجارت

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

٠.١٢١۴٧,٨٣٣١,٠١٨,۴٢۶۶,٧٠۵۴۶,١٩٠٨٧٠,۵٩٣(۵٧,۴٨٣)(۵٩٩)(٨٩,۴١۵)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,١٣٨,٠۵۵١۴٨,۴٣٢١,٠٧۵,٩٠٩پتروشیمي جم

٠.٠٨۵١,۵٠۴٢۵٩,۴۴٣٢۶,٠۶۵١٣١,٣٠٠٢٠٧,٩٣٩(١٧٧,٩٣١)(٢٠٣)(٧,٧٩٠)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨٣,٧۴٨۵١,٧٠٧۴٣٧,٣٧۴پتروشیمي زاگرس

٠.١١١۴٠,٩٠٧١,۴٠۵,٠٧٣٣,٠٩۶٣٠,٨٧٠١,٢۶۴,١۶۶(٩٧,۶۴٠)(۴,٣٣۴)(١,۴٠٠,٠٠٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۶,٩١۵,٨٢١١۴۵,٢۴١١,۵٠٢,٧١٣گسترش نفت و گاز پارسیان

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٨۵,٠٢٢,١٨٨٣٩٩,۴٢٢٢,٠۴٩,٨٨۴٠٠۶٩٨,٠٣٣٠.۴٢٣٩٩,۴٢٢٢,٧۴٧,٩١٧۴,۶٩٨٣٢,٣٢٠٢,٣۴٨,۴٩۵پتروشیمي مبین

٠.١١۶۵١٩٧,۵٩١٣٣٣۴٩,٩٧٠٩۶,٩۴٠(۶۴۵,١٧٣)١,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩۵٣,٠٠٠۶۵١٧۴٢,٧۶۴٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٠.٠٣١٩٧,٩۶٢٣٠۶,٠١٣١٠٨,٢٧٣١۶٧,٣٧٠١٠٨,٠۵١(٢٢,۶۵٢)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٧٢٨,٣۶۴١٨٠,٣٠۶٣٢٨,۶۶۵١٠٠,٠٠٠١٧,۶۵۶پتروشیمي پرديس

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۶٣۵,٢٩٠۶٩,۶٨۵۶٢٨,٩٣٧٣۵٧,۴٩٠۶۶,٢۴٣١٣٢,٨٨۵٠.٠۵١٣۵,٩٢٨٧۶١,٨٢٢٣۴,٠۴٣١٩٠,٨٠٠۶٢۵,٨٩۴پتروشیمي مارون

٠.٣٣۴١,٧۵١١٧٣,٣۵٧٣,٨٧٠١۶,٠٧٠١٣١,۶٠۶(٢٨۴,٨٢٣)(۴٩,٠٠٠)(١٢,۶۶٠,۶٨٣)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٢٣,۴۴٨,٣١٨٩٠,٧۵١۴۵٨,١٨٠داروسازي سبحان

١١٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۴٩,١٣١۴٧,۵۴٢١١,٧٠٠,٣۶۵١۴۶,١٩٢١۶۵,٨٧٣٠.٠١١۵۵,٣٢٣٢١٣,۴١۵١١,۵٩۴١۵,٩٣٠۵٨,٠٩٢معدني وصنعتي چادر ملو

١۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٠,٢۶۵,۶٨۴٣٣١,٠۴۵٣,٧٩٢,٧٨٩١٠٩,٢٧٩,۴١٠١۵,٨۴٣١٨٨,۴۵۶٠.١٨٣۴۶,٨٨٨٣,٩٨١,٢۴۵١,١٩٨١٣,٧۵٠٣,۶٣۴,٣۵٧سنگ آھن گل گھر

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٨٣٩,١٩۶۴٧,٩۶٢١٩٨,٣١۵۶٣,٧١٧۴٩,۴٧۶٣۴,۵۵٨٠.٠٢٩٧,۴٣٨٢٣٢,٨٧٣٧,٠٠٨١۶,٧۵٠١٣۵,۴٣۵

٠٠٠٠۵,٣٨٠٠(١٨)(۴)(٣,٣۵۵)۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٣۵۵۴١٨کارت اعتباري ايران کیش

٠.٠٧٢۴۶,۶٣۵٢٨٢,١۵٠٧,۴٧۴٨,۵۵٠٣۵,۵١۵(١٢٢,٧٨٨)(١٢٨,٣٨۶)(١٧,١٧٨,٢٢٧)۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,١٧٨,٢٢٧٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨ارتباطات سیار

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

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٣٧,٧۶٠١٩,٧٩٣١٢۴,٩۶٣١٠,٩۴٨,۴٠۴١١١,۵١۵١٣٨,٢٧۶٠.١١٣١,٣٠٨٢۶٣,٢٣٩۵,٠۵٣١٠,١٣٠١٣١,٩٣١

٠٠٠٠۶۴,۶١٠٠(٨٣)(۵)(١,٠٠٠)١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵٨٣سیمان خاش

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۴٠٠٠٧٠١١۴٧١,٨٩١٨,١٣٠٣۶سیمان ايالم

(٣١,۵٠١)٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶۵,٠٩٢,١٧۵٢٣٢,٨٣١٢٠١,٢٩٧١.٣٢٣٢,٨٣۴٢٠١,٣٣٣۴۵,٧١۵٣٩,۵٣٠سیمان بجنورد

١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠٣١٠٠١۴٠١٠۴۵۵,٠٠٠٢٢,٨٠٠٣۵سیمان ھرمزگان

(١,٨۵۵)٢,١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴۵۵٧۵,٠۵۵,٢٠٨٢٧,٣۴۴٢۵,۶۵۶٠.٢۴٢٨,٠۶٨٢۶,٢١٣۵,۴٣٩۵,٠٨٠کوير تاير

٠.٠٢٣٣٨٢٣١٩۶۴,٨٩٠٧٩٠(٨٠)۶٧٣,۵٩٧١,٠٠٠١۶٨,٣٩٨٣٣٩٠٣٠٠مرجان کار



سرمایهنام شرکت
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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
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مديريت سرمايه گذاري امید (حق
تقدم)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠١٨٠,٣٠٢,٠۴٧٢۶۶,٧٨۶٢,۴٠٨,٨٣۵(١٨٠,٣٠٢,٠۴٧)(٢۶۶,٧٨۶)(٢,۴٠٨,٨٣۵)٠٠٠٠١٣,٣۶٠٠

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي
خلیج فارس

۴٨٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣۶١,٩٠٣,١٧٩١١٩,١۴٩,٨٢٠(١٢,۶۵٨)٧٣٢,٨١١٠.٠۶٢٨٢,٠٧٨٢,۶٣۵,٩٩٠٩١٧٨,۵٧٠٢,٣۵٣,٩١٢

١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,١٣۴,٧۴٣۴١,٨۶٢١٨۶,٨٧٩٣۶,١٢٧,٧٩٢١۴٩,۶٩٣٢٨٩,۶۴٧٠.٠۴١٩١,۵۵۵۴٧۶,۵٢۶٢,٧۶۶۶,٨٨٠٢٨۴,٩٧١پااليش نفت اصفھان

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,۵٩٩,۵٠٠٢٩٧,۴٨٨١,٠٧٩,٩۴٢٣٠,٧٩٣,۴٧۵١۵٣,٧٠۴٨۴٠,٩٠٨٠.٨٢۴۵١,١٩٢١,٩٢٠,٨۵٠۴,٩٩١٢١,٢۵٠١,۴۶٩,۶۵٨سرمايه گذاري دارويي تامین

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٣,٠٠٠,٠٠٠١٩۶,٩٣٨١,٠۴٩,٧٢٠١٠,١٨١,٢۴٩٧۴,١٣۵٢١۴,۵٠٣٠.٠۴٢٧١,٠٧٣١,٢۶۴,٢٢٣١,۵۶۵٧,٣٠٠٩٩٣,١۵٠ملي صنايع مس ايران

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩١,٠٧٠,۴٣٣٠٠٣,۶۶١٠.١١٧۶,۵۶٩١,٠٧۴,٠٩۴٢,۴١٢١۴,۶٧٠٨٩٧,۵٢۵ھلدينگ غدير

(۵٠,٩٨۴)١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠٣٣,۶٣۵,٠٣٢٢۴٩,٠٠٢١٣٨,٠٧١١۵,٧١٧,٣٠۴١١۶,٣۵۶١٧۶,٣٠٣٠.٣۴٣۶۵,٣۵٨٣١۴,٣٧۴٧,۴٠٣۶,٣٧٠آھنگري تراکتور سازي ايران

١.١۶٢٣۴,١٢۵١,٠٩٩,٨٢۴٣٠۵١,۴٣٣٨۶۵,۶٩٩(٢٨٢,٧٢۴)(١٠٨,٧۶٠)(٣۵۶,۵٢۵,۶١٢)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠١,١٢۴,٠٢٣,٣٢٢٣۴٢,٨٨۵١,٣٨٢,۵۴٨مديريت انرژي امید تابان ھور

٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,١١۶,۵٨٩١١,٨٠٨٩٠,۴٠٠٢,٩٩۶,١٣٣٨,۵٩۴٧٩,۶۶۵٠.٧٩٢٠,۴٠٢١٧٠,٠۶۵٢,٨۶٨٢٣,٩١٠١۴٩,۶۶٣داروسازي ابوريحان

(٢۵,٠٧٧)٠.١۶٨٠,٧٢٧۵۵,۶۵٠١,۶٠١١,١٠۴(١,٩١۶)٣٠,۶۵٧,٢١۴١,٠٠٠۵٠,۴٠٨,٣٠٠٨٠,٧٢٧۵٧,۵۶۶٠٠بیمه ملت

٠٠٠٠٢٠,٧۵٠٠(۵٣,۶۴٩)(۵,۵٢٧)(٢,۵٨۵,۴٩٩)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۵٨۵,۴٩٩۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩تراکتورسازي ايران

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٨٨,٣١٢١٨٩,٨٠١٢٢۵,٢٨١١٠,٩٢٢,۴۶٨٨,٠٢٠١۶۶,۶١۴٠.٠٧١٩٧,٨٢١٣٩١,٨٩۵١٠,٨۶٣٢١,۵٢٠١٩۴,٠٧۴پااليش نفت تبريز

٠٠٠٠٢,٣٠۶٠(١٣٠,۴٠٩)(۵۴,٢٢۶)(۵۶,۵۵٢,۴۶٩)٨,۶٢٩,٨١٣١,٠٠٠۵۶,۵۵٢,۴۶٩۵۴,٢٢۶١٣٠,۴٠٩تولیدي چدن سازان

٠٠٠٠١٣,٢۶٠٠(١١۵,٩٢٢)(٣٧,٩٨٩)(٨,٢٠٩,٧٨۶)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٢٠٩,٧٨۶٣٧,٩٨٩١١۵,٩٢٢فوالد کاوه جنوب کیش

(۶۴,۴٢٩)١٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠,٣۵٨,١۴۴٢٣٩,۶٧١١٩٠,٩۵٢١٠,٢٨٣,٧۴٨۶٣,٣٢۵۴٧,۶١۵٠.٠٣٣٠٢,٩٩۶٢٣٨,۵۶٧٧,۴۵۵۵,٨٧٠فوالد خوزستان

۴٧۶,٠۴٩,٠٧۶١,٠٠٠٢,٠٣۶,٢٠۶٧۵,١٩۶٣۶۴,۵٢١١۵٩,۵١٩,۴۵٨٠٧۴,٩١٠٠.٠٣٧۵,١٩۶۴٣٩,۴٣١۴۶۵٢,٧٢٠٣۶۴,٢٣۵پتروشیمي پارس

(١٠٨,٢٣١)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴٢٠۴,٣٢۴١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٢٨٣,۶٩١٠.٧۵٩۶,٢۴۶۴٨٨,٠١۵٣٢,٣٠۴٢۶,۴۴٠مس شھید باھنر

٠.١٢٣۵۶,۴٨٧١,۴٢٢,١۶۵١٢,٢٢٠۴٨,٧۵٠١,٠۶۵,۶٧٨(۵۵۴,۶٢۴)(۶۶,١۵٣)(١٣,۶٩۶,۶٧۵)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)

(١۵,٣١۵)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٢,۵٠۴,٠٢٠٨٣,٩٢۴۵۵,٠٨٨۵۴۴,٩٢٨١٢,۵٢٣٢۶,٠۴۴٠.١٣٩۶,۴۴٧٨١,١٣٢٣١,۶٣٣٢۶,۶١٠توسعه معادن روي ايران

٣٠,٠۵۵٠.٣۴١,٣٠٩١٩٠,٣٢۶۴٧١٢,١٧٠١۴٩,٠١٧(١,۵٠٧)(٣,٢٠٠,٠٠٠)٢٨,٨۴٨,٨۵۶١,٠٠٠٩٠,٩٠٨,٢٨٢۴٢,٨١۶١۶٠,٢٧١بیمه البرز

(٣۶,٨٨٠)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٩١١,۶۴٧١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵١,٩٣١,۴٩٣١۴,٩٩۴٣٠,١٧٩٠.١١١۶٧,۴١۴١٣٠,۵٣۴٩,٩۴٠٧,٧۵٠توسعه صنايع بھشھر

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

(٣,٢۵٧)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٣,۴١۶٠٠٣,٣١٢٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴۶,٧٢٨۶,٩۴٢۶,۴٩٠گروه صنعتي پاکشو

(۴۵,۵۴٢)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,۴٨٠,٠٠٠۴٩,٩٣٠٢٩,١١۴۵,۵٢٠,٠٠٠۴٢,۵٣٢١٧,٨٠۶٠.۴٩٢,۴۶٢۴۶,٩٢٠٧,٧٠۵٣,٩١٠غلتک سازان سپاھان

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

٠٠٠٠۵,۵۴٠٠(٨)(٢)(١,۴۴٩)۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۴۴٩٢٨کارت اعتباري ايران کیش (حق تقدم)



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)

سرمايه گذاري دارويي تامین (حق
تقدم)

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

(٣۴,۴٨۵)٠.١٨٧٨,٨۵۴۴۴,٣۶٩۵,٢١۴٢,٩٣۴(٢۶,۵۴٨)٨,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵١٨,٣٧٣٧٢,۵٨١٧٠,٩١٧١,۶٠۴,٠٠٩۶,٢٧٣صنايع ماشینھاي اداري ايران

٠٠٠٠۴,٢۵٣٠(١٣,٨۶٠)(١٨,۵۴٣)(٣,٢۵٩,١٠٩)۴١٠,۴٠٠١,٠٠٠٣,٢۵٩,١٠٩١٨,۵۴٣١٣,٨۶٠قند ھکمتان

٠٠٠٠٢١,٩۶٠٠(۶۵,٧٩۵)(٨,۵٩۴)(٢,٩٩۶,١٣٣)٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩٩۶,١٣٣٨,۵٩۴۶۵,٧٩۵داروسازي ابوريحان (حق تقدم)

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩٧٣,٢٨۵٧۶,٢۵٨٧٣,٨۴١٠٠٣١,٨۵٩٠.٢١٧۶,٢۵٨١٠۵,٧٠٠٢۵,۶۴٨٣۵,۵۵٠٢٩,۴۴٢پخش البرز

(٢٨,٩٢۶)٢,٢۶٨,٠٠٠١,٠٠٠٧,٣٨٩,١٢۴١٠٨,٩٢٨٧۶,۵۵١٧٢٠,۶٢٧۴,۵٠١٧,٩۵٢٠.٣۶١١٣,۴٢٩٨۴,۵٠٣١٣,٩٨٧١٠,۴٢٠داروسازي جابر ابن حیان

٠٠٠٠١٩,٩٩٠٠(١)(٢)(٧٠)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٠٢١سینادارو

(١۴,١٩۵)١,۶٣۶,٠١٣,۴۵۶١,٠٠٠۶,٣٠٣,٨٧٣٧٧,٧۶١۶٣,۴٨٠١٢۶,٣٢۴,۴۴۴۶٣,٠٩۴۶٣,١٨٠٠.٠١١۴٠,٨۵۵١٢۶,۶۶٠١,٠۶٢٩۵۵سرمايه گذاري تامین اجتماعي

ھلدينگ صندوق بازنشستگي
کشوري

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٧١٨,٨١١۶٠,١٩٨۵٩,٢٢١٣,٣۴٣,١٠۶۴٢,۵٣۵۵٢,٢٧۵٠.٠٢١٠٢,٧٣٣١١١,۴٩۶١٢,٧۴٣١٣,٨٣٠٨,٧۶٣

(١٩١)٢,١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴٣٢٠٠٠٢١٣٠٧٢۴۵٣٣۶,٨٩۵۵,٠٨٠کوير تاير (حق تقدم)

٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٧٩,۶٩٢١۵۶,٠١۴١۴٩,٩١٧۴۶٨,٨٢٢۵٢,٨٨٧٧٠,۵۵۵٠.٠٢٢٠٨,٩٠١٢٢٠,۴٧٢١١٣,٠١٠١١٩,٢٧٠١١,۵٧١پتروشیمي نوري

آھنگري تراکتور سازي ايران (حق
تقدم)

١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠١۵,٧١٧,٣٠۴١١۶,٣۵۶۶۴,۵١٩(١۵,٧١٧,٣٠۴)(١١۶,٣۵۶)(۶۴,۵١٩)٠٠٠٠۴,١٠۵٠

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)

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣١٠,٣٩١٢٩,۴٧۶٢۵,٣۶(٢,٣١٠,٣٩١)٨(٢٩,۴٧۶)(٢۵,٣۶٨)٠٠٠٠١٣,٨٣٠٠

٠٠٠٠٣,٩١٠٠(١٩,٢٨١)(۴٢,۵٣٢)(۵,۵٢٠,٠٠٠)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,۵٢٠,٠٠٠۴٢,۵٣٢١٩,٢٨١غلتک سازان سپاھان (حق تقدم)

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴٩,١۵٠٠نفت ايرانول

(۵,١٧١)۴,۵٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,۴۵٧,۵٩۵٩۴,٩٢٣٨٩,٧۵٢٠.٢١٩۴,٩٢٣٨٩,٧۵٢١٠,٠٣٧٩,۴٩٠البرز دارو

(٩,٢١٣)٢,۴٣٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,٨۵٣,۶۵١٩١,٢٩٣٨٢,٠٨٠٠.۴١٩١,٢٩٣٨٢,٠٨٠٩,٢۶۵٨,٣٣٠سبحان دارو

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١۶,١٧٠٠

(۴,٠٩۵)٣۶,۴٠٢,٧۵۶١,٠٠٠٠٠٠١٩,٧٢٧,۶۶٣۴۴,۵٧۶۴٠,۴٨١٠.٠۵۴۴,۵٧۶۴٠,۴٨١٢,٢۶٠٢,٠۵٢ايران ترانسفو

(٩,٢٨۶)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,١۵٣,٢٨٩۵٠,۴۶٧۴١,١٨١٠.٠٣۵٠,۴۶٧۴١,١٨١١۶,٠٠۵١٣,٠۶٠آھن و فوالد ارفع

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧٢,٣٨۶,٢٧٣٨۶,٧٢١٩٩۵,٣١١٠.١٨٨۶,٧٢١٩٩۵,٣١١١,١٩٨١٣,٧۵٠٩٠٨,۵٩٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

(٣٣۵)١٣۴,٣۴١,٩٢٢١,٠٠٠٠٠٠١١,٢٩٧,٠٨٣١٠۴,٠۴٢١٠٣,٧٠٧٠.٠١١٠۴,٠۴٢١٠٣,٧٠٧٩,٢١٠٩,١٨٠پااليش نفت بندرعباس

٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۵١,٨۶١١٢,۵٨٢١٣,١٣١٠.١١٢,۵٨٢١٣,١٣١٣۵,٧۵٨٣٧,٣٢٠۵۴٩صنايع الستیکي سھند



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)

(١۵,٨۶٠)١,٧٨٩,٩١٢١,٠٠٠٠٠٠١,٠٣٠,٢٩۴١٢٨,۶٢۵١١٢,٧۶۵٠.٠۶١٢٨,۶٢۵١١٢,٧۶۵١٢۴,٨۴٣١٠٩,۴۵٠پتروشیمي خراسان

(۵,٩٣٨)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٣۵۴,٢۶٣١١٣,۶۶٩١٠٧,٧٣١٠.٠٣١١٣,۶۶٩١٠٧,٧٣١۴٨,٢٨٢۴۵,٧۶٠پتروشیمي اراک

(٣,۴۵٧)۵۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴۴,٨٢٧,۵۴٢١۵۴,۴٨٠١۵١,٠٢٣٠.٠٨١۵۴,۴٨٠١۵١,٠٢٣٣,۴۴۶٣,٣۶٩نفت سپاھان

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧,٩۴٩,٨٧١٧٧,۴٣۴٨٧,٨۴۶٠.٠٣٧٧,۴٣۴٨٧,٨۴۶٩,٧۴٠١١,٠۵٠١٠,۴١٢سرمايه گذاري صدر تامین

١۵,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٢٩٨,٧۴٧١١,٩٣١١٣,١۴٨٠.٠٢١١,٩٣١١٣,١۴٨۵,١٩٠۵,٧٢٠١,٢١٧تامین سرمايه امید (حق تقدم)

٧۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵١,١٧٠٠سیمان خاش (حق تقدم)

(۴,٩۶٠)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٢٠٠,٠٠٠٩۴,٢۴٠٨٩,٢٨٠٠.١١٩۴,٢۴٠٨٩,٢٨٠٢٩,۴۵٠٢٧,٩٠٠پويا زرکان آق دره

صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق
تقدم)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٣٣٣,۴۵٠۵۵,١٣٨٣٠,٣١٨٠.١٧۵۵,١٣٨٣٠,٣١٨۵,٣٣۶٢,٩٣۴(٢۴,٨٢٠)

(۵,٧١٣)٢٣,٩۵٧,۶۶۶١,٠٠٠٠٠٠٣,٧۶١,٧٣٢۴۶,٨٢٨۴١,١١۵٠.٠٢۴۶,٨٢٨۴١,١١۵١٢,۴۴٩١٠,٩٣٠پتروشیمي تندگويان

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,٨٩۴,١۵۶۵٣,٢٧١٧٠,٨۶٧٠.١۵٣,٢٧١٧٠,٨۶٧١٠,٨٨۵١۴,۴٨٠١٧,۵٩۶پااليش نفت تبريز (حق تقدم)

٨,٠۵٧,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۶,۴۶۴,۵٠۶٣١,٠٩٨۶۴,٢۶٠٠.٢٣١,٠٩٨۶۴,٢۶٠١,٨٨٩٣,٩٠٣٣٣,١۶٢سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,۴٨٢,۵٩٨٢١,۴٣٧٢٢,٢۵٣٠.٠١٢١,۴٣٧٢٢,٢۵٣١۴,۴۵٩١۵,٠١٠٨١۶نفت بھران

٧,٣٨١,٧٢٣٢٩,۶۵٩,٣٠١٢,١٩٣,۴٧١٣,۴١١,٢٠١٩,۵٧۵,١٩۴٣٣,٠٧٠,۵٠٢٢٣,۴٩۵,٣٠٨جمع

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)

٠٠١,٠۵٠٨٠٠٠٨٠ساير شرکت ھاي خارج از بورس

توسعه تجارت بین الملل زرين
پرشیا امید

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵٠٠٠.٠١١۵١,٠٠٠

٨,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٠٠٠١۶٠٠٠.٢۵١۶٨٠٠پتروامیدآسیا

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

۴,٧١٠,۶۴٧١,٠٠٠١,٠٠٧,۵٧٠٣۶,۵٣٣١,١۴٧,٨٨٢٠٠.٠۵٣۶,۵٣٣١۶,٩۴٩مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير



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)

اختصاصي بازارگرداني گوھر فام
امید

۴,١۶٩,٧١٢١,٠٠٠,٠٠٠٨۴,٩١٢١٠٣,٠٧۵٠٠٢.٠۴١٠٣,٠٧۵١,٢١٣,٩٠۴

صندوق سرمايه گذاري مشترک
آسمان امید

٨١۵,٧١۶,۶۴۶١,٠٠٠,٠٠٠١٠,۴۴۶,۴٨٣١٣٨,٩۵٢(١٠,۴۴۶,۴٨٣)(١٣٨,٩۵٢)٠٠٠

٠٠٠(۴۵,٣٩٧)(۴,٠٠٠,٠٠٠)۵,١٨٩,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠۴۵,٣٩٧سپید دماوند

٠٠٠(٢٠,٠٢٣)(٢,٠٠٠,٠٠٠)۶۵٨,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٢٣سھامي اھرمي کاريزما

٢,٧٠٢,۶٢١,۴٢٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتماد آفرين پارسیان

٢,١١٢,٩٧٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠افرا نماد پايدار

۴۵,٨٧٧,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٣,۶٨۴,٧١١۴۵,٧۶٠٨.٠٣۴۵,٧۶٠١٢,۴١٩اعتماد داريک

فرھنگي ورزشي پرسپولیس
(حق تقدم)

١,٠٣۴,٨۴٠١,٠٠٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠۶٧,٩٨۶١.٩٣۶٧,٩٨۶٣,٣٩٩

باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل
ايران (حق تقدم)

١,٢٣۶,٠٩٩١,٠٠٠٠٠۶٨,٧٢٧,۵٢٢٢٠٠,۴١۵۵.۵۶٢٠٠,۴١۵٢,٩١۶

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٣١١٠,٠٠٣١٠,٠٠٣مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قابل معامله شاخصي کیان

۴۶٩,١۴٣١١٩,٧٩٢۵٨٨,٩٣۵جمع

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

١٩٩,٧۴٢,۶۴١٢,٧۵٧۵۵٠,٨۵٢٠مديريت سرمايه گذاري امید

٢١,٨٢٩,٧٢٧۵,٨٧۵١٢٨,٢۵۴٠سرمايه گذاري سپه

۵,٣٠٠,٠٠٠١٢,٠۵۵۶٣,٨٩٣٠فوالد مبارکه اصفھان

۶۵٣,٣٨٨۴٠,٩٧١٢۶,٧٧٠٠نفت ايرانول

١٩,٧٢٧,۶۶٣٢,٢۵٩۴۴,۵٧۶٠ايران ترانسفو

١٠٠,٠٠٠١٧۶,۵۶٠١٧,۶۵۶٠پتروشیمي پرديس

٣۵٧,۴٩٠١٨۵,٣٠٠۶۶,٢۴٣٠پتروشیمي مارون

١١,٧٠٠,٣۶۵١٢,۴٩۴١۴۶,١٩٢٠معدني وصنعتي چادر ملو

١٠٩,٢٧٩,۴١٠١۴۴١۵,٨۴٣٠سنگ آھن گل گھر

۴,٩۶٣,٧١٧١۶,٨٨۵٨٣,٨١٧٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

١,۴۴٩١,٣٨٠٢٠کارت اعتباري ايران کیش



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

١٠,٩۴٨,۴٠۴١٠,١٨۵١١١,۵١۵٠سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٣۶١٠٠,٣۶٧٠البرز دارو

۵,٠٩٢,١٧۵۴۵,٧٢٣٢٣٢,٨٣١٠سیمان بجنورد

٣,١۵٣,٢٨٩١۶,٠٠۴۵٠,۴۶٧٠آھن و فوالد ارفع

۵,٠۵۵,٢٠٨۵,۴٠٩٢٧,٣۴۴٠کوير تاير

١٠٠,٠٠٠١٢,۶۴٠١,٢۶۴٠مديريت سرمايه گذاري امید

٣,٣۴٣,١٠۶١٢,٧٢٣۴٢,۵٣۵٠ھلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري

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

٧٢,٣٨۶,٢٧٣١,١٩٨٨۶,٧٢١٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

٣۶,١٢٧,٧٩٢۴,١۴٣١۴٩,۶٩٣٠پااليش نفت اصفھان

١١,٢٩٧,٠٨٣٩,٢٠٩١٠۴,٠۴٢٠پااليش نفت بندرعباس

۶۶۴,۶٨٨٣۴,٩١۴٢٣,٢٠٧٠صنايع الستیکي سھند

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

١,٠٣٠,٢٩۴١٢۴,٨۴٣١٢٨,۶٢۵٠پتروشیمي خراسان

١٠,٨۵٣,۶۵١٩,٢٧١١٠٠,۶٢٨٠سبحان دارو

١٠,١٨١,٢۴٩٧,٢٨١٧۴,١٣۵٠ملي صنايع مس ايران

٢,٣۵۴,٢۶٣۴٨,٢٨٢١١٣,۶۶٩٠پتروشیمي اراک

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

٢,٩٩۶,١٣٣٢,٨۶٨٨,۵٩۴٠داروسازي ابوريحان

١٢,١٨٢,۴۶٨١,٧٨١٢١,٧٠٧٠پااليش نفت تبريز

١٠,٢٨٣,٧۴٨۶,١۵٧۶٣,٣٢۵٠فوالد خوزستان

١۵٩,۵١٩,۴۵٨٠٠٠پتروشیمي پارس

١٠,۵۴٧,١٣۶٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٠مس شھید باھنر

٢,٨٧٧,٣٩۵۴٧,٣٩٧١٣۶,٣٨٢٠سنگ آھن گھر زمین

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

۴۴,٨٢٧,۵۴٢٣,۴۴۶١۵۴,۴٨٠٠نفت سپاھان

٧,٩۴٩,٨٧١٩,٧۴٠٧٧,۴٣۴٠سرمايه گذاري صدر تامین

۵۴۴,٩٢٨٢٢,٩٨١١٢,۵٢٣٠توسعه معادن روي ايران

۴۶٨,٨٢٢١١٢,٨٠٨۵٢,٨٨٧٠پتروشیمي نوري

١٢۶,٣٢۴,۴۴۴۴٩٩۶٣,٠٩۴٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٢,٢٩٨,٧۴٧۵,١٩٠١١,٩٣١٠تامین سرمايه 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

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

١,۶٠۴,٠٠٩٣,٩١٠۶,٢٧٣٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

١,٠۶٠,٠٠٠۴,٣۵١۴,۶١٣٠قند ھکمتان

١,٢٧٣,٠٧٧٩,۶٠۵١٢,٢٢٨٠داروسازي جابر ابن حیان

٧,۴٩۴,٩١١١۴,۵۴٣٠١٠٩,٠٠١صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

۶,٠٠٠,٠٠٠١۶,٢٠۵٠٩٧,٢٣٠افرا نماد پايدار

۶٠٠٣,٣٣٣٢٠سیمان خاش

٣,٢٠٠,٠٠٠٢٩,۴۵٠٩۴,٢۴٠٠پويا زرکان آق دره

۴,٠٠٧,۵۴۴١٢,۴۵٠٠۴٩,٨٩۴اعتماد داريک

١٠,٣٣٣,۴۵٠۵,٣٣۵۵۵,١٣٨٠صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق تقدم)

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٩٩٠۶٧,٩٨۶فرھنگي ورزشي پرسپولیس (حق تقدم)

۶٨,٧٢٧,۵٢٢٢,٩١۶٠٢٠٠,۴١۵باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل ايران (حق تقدم)

٣,٧۶١,٧٣٢١٢,۴۴٨۴۶,٨٢٨٠پتروشیمي تندگويان

١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٣٠١٠,٠٠٣مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠١٢٠١٠,٠١٢قابل معامله شاخصي کیان

۴,٨٩۴,١۵۶١٠,٨٨۴۵٣,٢٧١٠پااليش نفت تبريز (حق تقدم)

١,١۴٧,٨٨٢٠٠٠مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

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

١۶,۴۶۴,۵٠۶١,٨٨٨٣١,٠٩٨٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

١,۴٨٢,۵٩٨١۴,۴۵٩٢١,۴٣٧٠نفت بھران

١٢,۴٠٠,٠٠٠٢,١٨۴٢٧,٠٨۵٠بانک تجارت

١,٩٣١,۴٩٣٧,٧۶٢١۴,٩٩۴٠توسعه صنايع بھشھر

۵,۵٢٠,٠٠٠٧,٧٠۵۴٢,۵٣٢٠غلتک سازان سپاھان

۴,١۶٠,٠٨۶٧٣٧,٩٩٨جمع

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

٢٠,٩٢٣,١١٩١,٨٠٧٣٧,٨١٠١٣,٧٨۶٢٨٨,۴۵۶٢۵٠,۶۴۶مديريت سرمايه گذاري امید

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

٨٩,۴١۵۶,۶٩٩۵٩٩۴٨,۶١۶۴,٣۴٧٣,٧۴٨پتروشیمي جم

٧,٧٩٠٢۶,٠۵٩٢٠٣١٩١,٢٧٠١,۴٩٠١,٢٨٧پتروشیمي زاگرس



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

۶۵٣,٣٨٨۴٠,٩٧١٢۶,٧٧٠۵١,٠۴۴٣٣,٣۵٢۶,۵٨٢نفت ايرانول

١٢,۶۶٠,۶٨٣٣,٨٧٠۴٩,٠٠٠١٧,٧٩٧٢٢۵,٣٢٧١٧۶,٣٢٧داروسازي سبحان

۴,٩٠٠,٠٠٠٧,٠٠٨٣۴,٣۴١١٧,۵١۴٨۵,٨٢١۵١,۴٨٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

١,۴۴٩١,٣٨٠٢١,٣٨٠٢٠کارت اعتباري ايران کیش

١٧,١٧٨,٢٢٧٧,۴٧٣١٢٨,٣٨۶٨,۴٧١١۴۵,۵٢٠١٧,١٣۴ارتباطات سیار

۵۴٢,۴٠۵١٠,٠٣۶۵,۴۴۴١٠,٧٣١۵,٨٢١٣٧٧البرز دارو

١٨٠,۴٠٢,٠۴٧١,۴٨۵٢۶٨,٠۵٠١,۴٨۵٢۶٨,٠۵٠٠مديريت سرمايه گذاري امید (حق تقدم)

١٣,٨٠۴,٢٠٩٩١۶١٢,۶۵٨٨,٢٣٠١١٣,۶٠٩١٠٠,٩۵١مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

١,٠٠٠,٠٠٠٩,٣٣۵٩,٣٣۵٩,۴٧۶٩,۴٧۶١۴١سبحان دارو

٣۵۶,۵٢۵,۶١٢٣٠۵١٠٨,٧۶٠١,١۶٩۴١۶,٨٣۴٣٠٨,٠٧۴مديريت انرژي امید تابان ھور

٢,۵٨۵,۴٩٩٢,١٣٧۵,۵٢٧١۵,٨١٧۴٠,٨٩۶٣۵,٣۶٩تراکتورسازي ايران

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

۵۶,۵۵٢,۴۶٩٩۵٨۵۴,٢٢۶٢,١٨١١٢٣,٣۵٣۶٩,١٢٧تولیدي چدن سازان

٨,٢٠٩,٧٨۶۴,۶٢٧٣٧,٩٨٩١٢,٣٣٩١٠١,٣٠۶۶٣,٣١٧فوالد کاوه جنوب کیش

١۶,۵٧۴,٠٧٠١٢,٢١٩٢٠٢,۵٣۵۴٧,۴٠۴٧٨۵,۶٩١۵٨٣,١۵۶سنگ آھن گھر زمین

٢,۵۶٠,۶٩٧١٧,٩٩٣۴۶,٠٧٧١٨,٨۶٢۴٨,٣٠١٢,٢٢۴شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بھشھر

۶,۴۶٨,۵٣٧۶,١٧٣٣٩,٩٣١۴۵,٨٨۵٢٩۶,٨١۵٢۵۶,٨٨۴پتروشیمي جم (حق تقدم)

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

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

۴,٠۴٠,٠٠٠۴١,٧۴٨١۶٨,۶۶٣۴٣,٢٠۵١٧۴,۵۵٠۵,٨٨٧اعتماد آفرين پارسیان

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

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

۴,٣١٩,١٠٩۵,٣۶١٢٣,١۵۶۶,١۴٣٢۶,۵٣۵٣,٣٧٩قند ھکمتان

۵۵٢,۴۵٠١٣,٩٨۶٧,٧٢٧١۴,۵٨۴٨,٠۵٧٣٣٠داروسازي جابر ابن حیان

٧٠٢٨,۵٧١٢٢٨,۵٧١٢٠سینادارو

١٧,٩۴١,٣٩۴١٣,٨٢٠٢۴٧,٩۵٣١۴,۴٨٧٢۵٩,٩٢٣١١,٩٧٠صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

۶,٠٠٠,٠٠٠١۶,٢٠۵٩٧,٢٣٠١۶,٢۴١٩٧,۴۴۶٢١۶افرا نماد پايدار

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

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

٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠١١٢٠,٠٢٣١٠,۶١١٢١,٢٢٣١,٢٠٠سھامي اھرمي کاريزما

٣٢٢,٨٣٣١٢,٨٠۵۴,١٣۴١٢,٨۶٧۴,١۵۴٢٠اعتماد داريک



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

١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠١٢١٠,٠١٢١٠,٠٨٨١٠,٠٨٨٧۶قابل معامله شاخصي کیان

٣,٢٠٠,٠٠٠۴٧٠١,۵٠٧٢,۴۴۴٧,٨٢٢۶,٣١۵بیمه البرز

١,٢۶٠,٠٠٠١٠,٨۶٢١٣,۶٨٧٢٢,۶۵٧٢٨,۵۴٨١۴,٨۶١پااليش نفت تبريز

١٠,٠٠٠,٠٠٠۴,٩۶١۴٩,۶١٨٨,۶٧٣٨۶,٧٣٠٣٧,١١٢سرمايه گذاري سپه

۶٠٠٣,٣٣٣٢۵٣,٣٣٣٣٢٣٠سیمان خاش (حق تقدم)

١,٠٠٠۵,٠٠٠۵۶٨,٠٠٠۶٨۶٣سیمان خاش

۴,٨٠۴١,٢۴٨۶۵,۴١٢٢۶٢٠کارت اعتباري ايران کیش

١,۴٠٠,٠٠٠٣,٠٩۵۴,٣٣۴٢٩,٧٩٧۴١,٧١٧٣٧,٣٨٣گسترش نفت و گاز پارسیان

٣١٢,٨٢٧٣٣,٩۶۴١٠,۶٢۵٣٧,۵٩۵١١,٧۶١١,١٣۶صنايع الستیکي سھند

(٣۵٢)٣,٨٢٨۶,۴٧٧,٠١١٢۴,٧٩۴۶,٣٨۵,٠۵٧٢۴,۴۴٢اختصاصي بازارگرداني گوھر فام امید

٢,٣١٠,٣٩١١٢,٧۵٨٢٩,۴٧۶١٢,٧۵٨٢٩,۴٧۶٠سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (حق تقدم)

۵,۵٢٠,٠٠٠٧,٧٠۵۴٢,۵٣٢٧,٧٠۵۴٢,۵٣٢٠غلتک سازان سپاھان (حق تقدم)

٢,۵٨۴,٨٢١۴,۶٣٩,۶٠٨٢,٠۵۴,٧٨٧جمع

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 ۶ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٣/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ھا در سھام دارای١,۶٩٩,٧٨٧١,٠۶٠,٢٣٣درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
بازده نقدی باال

متناسب با افزایش حجم و گردش معامالت سھام با توجه به شرایط و فرصت ھای بازار٢,۶١۴,٣۴۴٢,٠۵۴,٧٨٧سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

....................١,٢٠۶٧٣٠سود 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 امید١٧٩,٠٣۶١۵۵,٠٩۶سود حاصل از سایر فعالیتھا

۴,۴٩۴,٣٧٣٣,٢٧٠,٨۴۶جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شدهشرح
در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

بھای تمام شده
در تاریخ

١۴٠١/٠٣/٣١

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



بھای تمام شدهشرح
در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

بھای تمام شده
در تاریخ

١۴٠١/٠٣/٣١

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.١٩۴,۵٧۵,٧,٣٨١,٧٢٣٩
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.۴۶٩,١۴٣۵٨٨,٩٣۵

سرمایه گذاری در
امالک

٠٠....................

سرمایه گذاری در
سپرده ھای بانکی و

اوراق بدھی

٠٠....................

٠٠سایر سرمایه گذاریھا

٧,٨۵٠,٨۶۶١٠,١۶۴,١٢٩جمع

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 ١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

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 ۶ 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



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

٠٠٠٠٠٠٠٨,٣٣٧تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٨,٣٣٧جمع

٠انتقال به دارایی

٨,٣٣٧ھزینه 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 ۶ 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
١۴٠١/٠٣/٣١

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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٣/٣١شرح

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 ۶ 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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/١١١٠۵,٠٠٠٠٠٠٠۶٨۵٧٢کوير 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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠١/٣١٣۴,١٧٢,۶٣٠٠٠٠٠۴,٠٠٠١٣۶,۶٩١سنگ آھن گھر زمین

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٢/١٨١,٠٠٠٠٠٠٠١١,۶٢١١٢سیمان خاش

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٢/٢١۵,٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠۵,١۶۵٢۵,٨٣٠سیمان بجنورد

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٢/٢۵٧,١١٢,٧٢٢٠٠٠٠٣,۵٣٠٢۵,١٠٨داروسازي ابوريحان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٢/٢٨٣,١۵٣,٢٨٩٠٠٠٠١,٢٠٠٣,٧٨۴آھن و فوالد ارفع

١۴٠٠/١٠/٣٠١۴٠١/٠٢/٢٩٢۵٣,٢٠۴,٠٣۴٠٠٠٠١,٠٣٠٢۶٠,٨٠٠مديريت سرمايه گذاري امید

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٢/٣١٨,١٠٩,٧۵١٠٠٠٠٧٨٠۶,٣٢۶داروسازي جابر ابن حیان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٠١١,٩٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۶,٧٠٠١٢,٧٣٠پويا زرکان آق دره

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٠۴٢,٩٧٣,٢٨۵٠٠٠٠٢,٠۴٠۶,٠۶۶پخش البرز

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٠٧٩,۴۵٧,۵٩۵٠٠٠٠٨٢٠٧,٧۵۵البرز دارو

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٠٩٩,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٣۵٠٣,١۵٠سبحان دارو

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/١٠١,٠٣٠,٢٩۴٠٠٠٠١۴,٣۵٠١۴,٧٨۵پتروشیمي خراسان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/١٠١٨,۴۵٧,۴٨٨٠٠٠٠۴,۵٠٠٨٣,٠۵٩مس شھید باھنر

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٢٢٣٣,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۵٩٠١٩,۴٧٠ارتباطات سیار



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 *

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٢٢١٠,٧٨٧,۶٣۵٠٠٠٠٨۶٠٩,٢٧٧داروسازي سبحان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٢٩٣,٧۶١,٧٣٢٠٠٠٠١,٢۵٠۴,٧٠٢پتروشیمي تندگويان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١١۶١,۵۵۵,۶۶۴٠٠٠٠٢٧٠۴٣,۶٢٠پتروشیمي پارس

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١۵۶,۶٧۵,١٨١٠٠٠٠٢٠١,١٣۴بانک تجارت

١,۵۵٩,٣٢٩,۵٢۶٠٠٠٠٨٢,٧٨١١,٠۶٠,٢٣٣٠جمع

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

١,٠۶٠,٢٣٣درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سھام مجامع آن دسته از شرکت ھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت ھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا
مطابق استانداردھای حسابداری، درآمد مذکور در صورت ھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠١/٠٣/٣١


