
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 9 ماھه منتھی به 1401/06/31 (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

١۴٠١/٠۶/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠۶/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٨٢۵,۵٠٠۴٣,٧٨٠١,٧٨۶پرداختنی ھای تجاری(٩٧)۵,٢۵١١٨١,۴٢٩موجودی نقد

(٩١)۶,٧٠٣٧٨,٧١١پرداختنی ھای غیرتجاری٧,٩٩٨,٠٨٢۶,٣٢٧,٠۵٧٢۶سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۵۶,٨٠٨۴٠,٢٨٣۴١مالیات پرداختنی٢,٣۴٧,٣٣٨٧٧۴,٣٠٢٢٠٣دریافتنی  ھای تجاری

٢,٣٣٨,۴٠٣٨٢٢,۵٠٠١٨۴سود سھام پرداختنی(۵٧)٢,۵٠٣۵,٨١٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٢,٣۵٠٢,٠۶٠١۴پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری١٠,٣۵۵,۵٢۴٧,٢٩٠,۶۵٨۴٢جمع دارایی ھای جاری

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

٣,٢٢٧,۴١۴٩٨۵,٢٧۴٢٢٨جمع بدھی ھای جاری١۶,١٠٨٩,١٧٠٧۶دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢,٢٠٠,٩٠٨١,۶۵۴,١۴٩٣٣سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(۴٠)۴٣۴٧٢١دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(١)٨٨,٣٠۶٨٩,۶٣٨دارایی ھای ثابت مشھود

۵,٩۴۴٣,٧۵٧۵٨ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

۵,٩۴۴٣,٧۵٧۵٨جمع بدھی ھای غیرجاری٢,٣٠۵,٧۵۶١,٧۵٣,۶٧٨٣١جمع 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

١۴٠١/٠۶/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠۶/٣١١۴٠٠/٠٩/٣٠

٣,٢٣٣,٣۵٨٩٨٩,٠٣١٢٢٧جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

(٢)۶,٧۵١۶,٨٩٧صرف (کسر) سھام

٢٩(٨٨١,۴١۶)(١,١۴٠,١٩۵)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

۶,٢٨۴,۵۶۶۴,۶۵٣,٠٢۴٣۵سود (زیان) انباشته

٩,۴٢٧,٩٢٢٨,٠۵۵,٣٠۵١٧جمع حقوق صاحبان سھام

١٢,۶۶١,٢٨٠٩,٠۴۴,٣٣۶۴٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١٢,۶۶١,٢٨٠٩,٠۴۴,٣٣۶۴٠جمع 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 ١۴٠٠/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٢,٩٣٧,٢۴۵١,۵٨۴,٢٩٨٨۵١,۶٩٩,٧٨٧درآمد سود سھام

١,٢٠۶(۶۵)٨٣۶٢,٣٨۵درآمد سود تضمین شده

٢,۵٠٢,٩١٠١,٩۵۴,٩٨٨٢٨٢,۶١۴,٣۴۴سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

٢۵٢,۴٨١١٢۵,٩١٣١٠١١٧٩,٠٣۶سایر درآمدھای عملیاتی

۵,۶٩٣,۴٧٢٣,۶۶٧,۵٨۴۵۵۴,۴٩۴,٣٧٣جمع درآمدھای عملیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

ھزینه ھای عملیاتی

(٩٧,٢٣۵)۴٣(٧٣,۶٩٣)(١٠۵,٢٩۶)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٩٧,٢٣۵)۴٣(٧٣,۶٩٣)(١٠۵,٢٩۶)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۵,۵٨٨,١٧۶٣,۵٩٣,٨٩١۵۵۴,٣٩٧,١٣٨سود (زیان) عملیاتی

(٨۶٢)٣,٩۵٠(٢٩٢)(١١,٨٢۶)ھزینه ھای مالی

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

۵,۵٧۶,٣۵٠٣,۵٩٣,۵٩٩۵۵۴,٣٩۶,٢٧۶سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(۴١,٠١٨)١٠١(٢٨,٣٣٠)(۵۶,٨٠٨)مالیات بر درآمد

۵,۵١٩,۵۴٢٣,۵۶۵,٢۶٩۵۵۴,٣۵۵,٢۵٨سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

۵,۵١٩,۵۴٢٣,۵۶۵,٢۶٩۵۵۴,٣۵۵,٢۵٨سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

١,۵٠٧٩۵٢۵٨١,١۴٨سود (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

١,۵٠٧٩۵٢۵٨١,١۴٨سود (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

۵,۵١٩,۵۴٢٣,۵۶۵,٢۶٩۵۵۴,٣۵۵,٢۵٨سود (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 ١۴٠٠/٠۶/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۶,٢٨۴,۵۶۶۴,٨١٩,٣٩۶٣٠۴,٨٠١,٨٢۴سود قابل تخصیص

(١۴٨,٨٠٠)٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۶,٢٨۴,۵۶۶۴,٨١٩,٣٩۶٣٠۴,۶۵٣,٠٢۴سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

١,۴٢٠٩١٧۵۵١,١٢٠سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به 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
١۴٠١/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

٢,۴٠٩,۶۶۵٧٧٠,٨۵٨٢١٣٢,٢٧١,٠۵۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

٢,۴٠٩,۶۶۵٧٧٠,٨۵٨٢١٣٢,٢٧١,٠۵۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(٨۶٢)٣,٩۵٠(٢٩٢)(١١,٨٢۶)سود پرداختی بابت استقراض

(١,٢٧١,٩٩۵)٧٩٣(٢۶٩,٨٣٢)(٢,۴١٠,٠١٣)سود سھام پرداختی

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

(٢,۴٢١,٨٣٩)(٢٧٠,١٢۴)٧٩٧(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
١۴٠١/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۵,٠٢٣)(٨١)(۴,٣٨٧)(٨١٧)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

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

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(۵,٧٨٢)(٨۴)(۵,١۴۶)(٨١٧)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٩٨١,٢٢۵--۴٨۴,٣٩٨(۵٣,٢٧۴)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٨٣,٨٢٨--٠۶١,٢٢٩وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

(٩٢١,۶۶٢)(٢٣)(۵٠۶,۵٨٢)(٣٨٩,٣٠۶)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٢۶۶,۴٠٢٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

(٨٣٧,٨٣۴)(٧٢)(۴۴۵,٣۵٣)(١٢٢,٩٠۴)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

١۴٣,٣٩١--٣٩,٠۴۵(١٧۶,١٧٨)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

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

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

١٨١,۴٢٩(٩٣)۵,٢۵١٧٧,٠٨٣موجودی نقد در پایان دوره

٧۴۶,٠۵۴(۴٨)٣٣٩,٢٨٣۶۴۶,٨٣٨مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به 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

۵٩٠٨,٩۶۵۵,٩٣۴,٢٠٨٣١٠,١۵٠(١,٠٢٢,۴۵٣)٧١,٢١٩,١١۵۴,٩١١,٧۵۵٠٠٠٠٠۵٩٠٨,٩۶۵١١.۶۴٣١٠,١۵٠١٢.٩٩٧١,٢١٩,١١۵١١.٩۵

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢٢٣١,۶۶٣۴١٢,١۶٠۵٠۶,۵٠٨۵٣٧,٩۶٠۶٧٣٨,١٧١٩۵٠,١٢٠٠٠٠٠٠٢٢٣١,۶۶٣٢.٩٧۵٠۶,۵٠٨٢١.٢٢۶٧٣٨,١٧١٧.٢۴

الستیک و
پالستیک

٢١,۴۴٨٨٧٧۴٣,۶٠٠٣۴,٩۵٨٢۴۵,٠۴٨٣۵,٨٣۵١٣۶,۵٣٣٠١٣۶,۵٣٣٣٣٧,٩٨١٠.۴٩۴٣,۶٠٠١.٨٣٣٨١,۵٨١٠.٨

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

١٧٢,۵٨١٧٠,٩١٧۶١,۴١١(۴,۵٢٩)٢١٣٣,٩٩٢۶۶,٣٨٨٠٠٠٠٠١٧٢,۵٨١٠.٩٣۶١,۴١١٢.۵٧٢١٣٣,٩٩٢١.٣١

ماشین آالت
و تجھیزات

١۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩(۵,۵٢٧)(۵٣,۶۴٩)٠٠٠٠٠٠٠٠١۵,۵٢٧٠.٠٧(۵,۵٢٧)(٠.٢٣)٠٠٠

ماشین آالت
و

دستگاه ھاي
برقي

٠٠٠۴۴,۵٧۶٣۵,۴١١١۴۴,۵٧۶٣۵,۴١١٠٠٠٠٠٠٠٠۴۴,۵٧۶١.٨٧١۴۴,۵٧۶٠.۴۴

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٧٨١۵,۶۵٠۴,٧۴۵,۴٠٩۴٠٨,۶۵(٢٠١,٧٣١)٩۵١,٢٢۴,٣٠٩۴,۵۴٣,۶٧٨٠٠٠٠٠٧٨١۵,۶۵٠١٠.۴۴۴٠٨,۶۵٩١٧.١٢۵١,٢٢۴,٣٠٩١٢

رايانه و
فعالیت ھاي
وابسته به

آن

٢۶٢۶(۶)(٢۶)٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶٠(۶)٠٠٠٠

٠٠٠(١۵.٧١)(٣٧۵,٠٢١)٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٧۵,٠٢١۴.٨(۴٠۴,٩٣٨)(٣٧۵,٠٢١)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

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
نفت گاز و

خدمات
جنبي جز
اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۶٠١١۶١١۶٠٠٠١١۶٠

بیمه
وصندوق

بازنشستگي
به جزتامین

اجتماعي

٢١٢٣,۵۴٣٢١٧,٨٣٧(۵,۴۶۶)(٩,٣٩٧)٢١١٨,٠٧٧٢٠٨,۴۴٠٠٠٠٠٠٢١٢٣,۵۴٣١.۵٨(۵,۴۶۶)(٠.٢٣)٢١١٨,٠٧٧١.١۶

فعالیتھاي
کمکي به
نھادھاي

مالي واسط

٢٢٠,۵٣٧٧٧۶,٩٣٨٧,٣٨۶(۶٨٢,۴٢۴)٣٢٧,٩٢٣٩۴,۵١۴٠٠٠٠٠٢٢٠,۵٣٧٠.٢۶٧,٣٨۶٠.٣١٣٢٧,٩٢٣٠.٢٧

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠٠٠١١۵٠

ساير
فعالیتھاي
خدماتي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٠,۵٨۶٢٢٢٠,۵٨۶٠٠٠٢٢٠,۵٨۶٩.٢۴٢٢٢٠,۵٨۶٢.١۶

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢٧۴٢,٣٠٧٣,۴٣٢,۴٣٢(١٠۶,١٧۵)(۴۶١,۶۶٧)٢۶٣۶,١٣٢٢,٩٧٠,٧۶۵٠٠٠٠٠٢٧۴٢,٣٠٧٩.۵(١٠۶,١٧۵)(۴.۴۵)٢۶٣۶,١٣٢۶.٢۴

تجارت عمده
وخرده

فروشي
وسائط نقلیه

موتور

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٣,۶۴٣١١٣٣,۶۴٣٠٠٠١٣٣,۶۴٣۵.۶١١٣٣,۶۴٣١.٣١

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٢١۵۶,٠٧١٩٩,٨٠٢١٢,٢۶١١(١٩,٧٢٠)٧۶٨,٣٣٨٨٠,٠٨٢١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨٣٢٧٣,۵٧٩٣.۵١٢,٢۶٧٠.۵١٢٢٨۵,٨۴۶٢.٨



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

ساير
محصوالت

کاني
غیرفلزي

١٣٣٩٠٣٠٢١١٣٣٩٢۴٠٠٠٠٠١٣٣٠٠٠١٣٣٠

سرمايه
گذاريھا

١١١,٩٣٨١۵۶,۵٢١٩,٧(١٢٩,٣٩٩)٨٠٧,٨٠٢۴٠٢٧,١٨١٠٠٠٠٠١١١,٩٣٨٠.١۵٧,٨٠٢٠.٣٣٢١٩,٧۴٠٠.١٩

سیمان،
آھک و گچ

۴٢٨١٩٠٢٣٢,٨٢٧١٨٠,۴۵٨٣٢٣٢,٨۵۵١٨٠,۶۴٨٠٠٠٠٠۴٢٨٠٢٣٢,٨٢٧٩.٧۵٣٢٣٢,٨۵۵٢.٢٨

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١۵٨,٩٧۵١۶٢,۶٨٧۵٣٢١,۶۶٢٢١۵٨,٩٧۵٢.٠۴١۶٢,۶٨٧۶.٨٢۵٣٢١,۶۶٢٣.١۵

٠٠٠(٠.٧٨)(١٨,۵۴٣)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٨,۵۴٣٠.٢۴(١٣,٨۶٠)(١٨,۵۴٣)١١٨,۵۴٣١٣,٨۶٠قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

١١١,٢٢٨,١٠٠۶,٩٣٣,٧٣٢۴٨٣,٠١۵(۴۵٨,١٧٢)١٣١,٧١١,١١۵۶,۴٧۵,۵۶٠٠٠٠٠٠١١١,٢٢٨,١٠٠١۵.٧٢۴٨٣,٠١۵٢٠.٢۴١٣١,٧١١,١١۵١۶.٧٨

محصوالت
غذايي و

آشامیدني
به جز قند و

شکر

١١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵٢۶,٣٣٩١٩,٠۴١١١٧٨,٧۵٩١١٩,٣٩۶٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٩۵٢۶,٣٣٩١.١١١٧٨,٧۵٩١.٧۵

مواد و
محصوالت

دارويي

٨٧٣٩,٧٨۴٢,۴٠٢,۶٨٧١٠٩,١۵٠(۴۵٣,٩۶٩)٧٨۴٨,٩٣۴١,٩۴٨,٧١٨٠٠٠٠٠٨٧٣٩,٧٨۴٩.۴٧١٠٩,١۵٠۴.۵٧٧٨۴٨,٩٣۴٨.٣٢

فلزات
اساسي

٨١,٣١٩,١٢٨٣,۵۶٨,٨٠٢٢١٣,٨٣٢(۴٩۶,٧۶٢)۶١,۵٣٢,٩۶٠٣,٠٧٢,٠۴٠٠٠٠٠٠٨١,٣١٩,١٢٨١۶.٨٩٢١٣,٨٣٢٨.٩۶۶١,۵٣٢,٩۶٠١۵.٠٣

ساخت
محصوالت

فلزي

١۵۴,٢٢۶١٣٠,۴٠٩(۵۴,٢٢۶)(١٣٠,۴٠٩)٠٠٠٠٠٠٠٠١۵۴,٢٢۶٠.۶٩(۵۴,٢٢۶)(٢.٢٧)٠٠٠

خودرو و
ساخت
قطعات

٢٣۶۵,٣۵٨٢٠٢,۵٩٠٠۶٢,٩٢۵١٣۶۵,٣۵٨٢۶۵,۵١۵٠٠٠٠٠٢٣۶۵,٣۵٨۴.۶٨٠٠١٣۶۵,٣۵٨٣.۵٨



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

فعالیتھاي
پشتیباني و
کمکي حمل

و نقل و
آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.٠۵٠٠١٣,۶١۶٠.٠۴

٢١٢,٩٠١٠.١٣(١.٣۶)(٣٢,۵٠۴)٢١٢,٩٠١٢۴۵,۴٠۵٠.۵٨(٣٢,۵٠۴)٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴۵,۴٠۵ساير صنايع

ساير
فعالیتھا

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٧,٠٧۵٠٢١٠٧,٠٧۵٢١٠٧,٠٧۵١.٣٧٠٠٢١٠٧,٠٧۵١.٠۵

۶۵٩,٢۴۵,۴٣۵٢۵,٩٨۶,٩٧٠١١۴۶٩,١۴٣۴٨۴,۴١٢١٧٩۵٣,۵۵۵٧٨٧,٨١٢,٠٢٠١٠٠٢,٣٨۶,٩٧٠١٠٠٨٢١٠,١٩٨,٩٩٠١٠٠(٣,۶٧٢,٣٣١)۶٧٧,٣۴٢,٨٧٧٢٩,۶۵٩,٣٠١١,٩٠٢,۵۵٨جمع

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 سرمای گذاری سپه ٣- شناسایی افزایش
سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آھن گل گھر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت
تبریز ٧- شناسایی افزایش سرمایه شرکت صنایع ماشین ھای اداری ایران ٨- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان ٩- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کویر تایر ١٠- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه

گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ١١- شناسایی 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)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٧۴,٣٣۴,۵١٢١٨۵,٠۶٧٩٩٣,١٠٩١٧٨,٨١٩,۵٢٢۵١٣,٠۴٢٢,١۵١,٠۶۴٠.٢۶۶٩٨,١٠٩٣,١۴۴,١٧٣٢,٧۵٨١٢,۴٢٠٢,۴۴۶,٠۶۴مديريت سرمايه گذاري امید

٠.٠۴١٩,٧٣٨٢٧,١٧٩٢,٨٨٩٣,٩٧٨٧,۴۴١(١٢٩,۴٠١)٧,٨٠٠(١٢,۶٩١,٣١٢)١۵,٣۴٣,٠٠٠١,٠٠٠١٩,۵٢٣,٧۴٣١١,٩٣٨١۵۶,۵٨٠سرمايه گذاري سپه

٠.٠۶٢١٩,٧١۶١,۵۶١,٩٠١٧٠۶۵,٠٢٠١,٣۴٢,١٨۵(١٢۵,١۵۶)۵٣٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶۶,٧٠۵,٢۴٩١۵۵,٨٢٣١,۶٨٧,٠۵٧١۴۴,۴٣٠,۵٢۵۶٣,٨٩٣فوالد مبارکه اصفھان

(٨٨,٢۵۶)٠.٠٣١۶٨,٣٣٨٨٠,٠٨٢٢,٩٧٠١,۴١٣(٢,١٨١)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠۴۴,٢٧۵,١٨١١۴١,٢۵٣٨٢,٢۶٣١٢,۴٠٠,٠٠٠٢٧,٠٨۵بانک تجارت

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



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)

٠.١٢١۴۴,٧٧۵٨٠۶,۴٨٣۶,٧٠۵٣٧,٣۵٠۶۶١,٧٠٨(٢۶٩,۴٢۶)(٣,۶۵٧)(۵۴۵,۴۴۶)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,١٣٨,٠۵۵١۴٨,۴٣٢١,٠٧۵,٩٠٩پتروشیمي جم

٠.٠٣١۵,۶٣٩۵٩,٩۴٠٢۶,٠۶۵٩٩,٩٠٠۴۴,٣٠١(٣٧٧,۴٣۴)(٣۶,٠۶٨)(١,٣٨٣,٧۴٨)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨٣,٧۴٨۵١,٧٠٧۴٣٧,٣٧۴پتروشیمي زاگرس

٠.١١١۴٠,٩٠٨١,۴٢۶,۴۶۵٣,٠٩۶٣١,٣۴٠١,٢٨۵,۵۵٧(٧۶,٢۴٨)(۴,٣٣٣)(١,۴٠٠,٠٠٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۶,٩١۵,٨٢١١۴۵,٢۴١١,۵٠٢,٧١٣گسترش نفت و گاز پارسیان

٠.۴٢٣٩٩,۴٢٢٢,٠۴٩,٠٣۴۴,۶٩٨٢۴,١٠٠١,۶۴٩,۶١٢(٨۵٠)٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٨۵,٠٢٢,١٨٨٣٩٩,۴٢٢٢,٠۴٩,٨٨۴٠٠پتروشیمي مبین

٠.١١۶۵١۶٧,۵٣۴٣٣٣٣۴,۵٨٠۶۶,٨٨٣(۶٧۵,٢٣٠)١,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩۵٣,٠٠٠۶۵١٧۴٢,٧۶۴٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٧٢٨,٣۶۴١٨٠,٣٠۶٣٢٨,۶۶۵١٠٠,٠٠٠١٧,۶۵۶١۵,۶۵٢٠.٠٣١٩٧,٩۶٢٣۴۴,٣١٧١٠٨,٢٧٣١٨٨,٣٢٠١۴۶,٣۵۵پتروشیمي پرديس

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۶٣۵,٢٩٠۶٩,۶٨۵۶٢٨,٩٣٧٣۵٧,۴٩٠۶۶,٢۴٣۶٣,٨١٠٠.٠۵١٣۵,٩٢٨۶٩٢,٧۴٧٣۴,٠۴٣١٧٣,۵٠٠۵۵۶,٨١٩پتروشیمي مارون

٠.١٧١١,٣٣۴۴١,٩۶٣٢,١٠١٧,٧٨٠٣٠,۶٢٩(۴١۶,٢١٧)(٧١,۶۶٩)(١٨,٠۵۴,۵٠١)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٢٣,۴۴٨,٣١٨٨٣,٠٠٣۴۵٨,١٨٠داروسازي سبحان

(١٣,٧١۶)١١٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۴٩,١٣١۴٧,۵۴٢١١,٧٠٠,٣۶۵١۴۶,١٩٢٩۴,٠۶۵٠.٠١١۵۵,٣٢٣١۴١,۶٠٧١١,۵٩۴١٠,۵٧٠معدني وصنعتي چادر ملو

٠.١٨٣۴۶,٨٨٨٢,٧١٠,١۴٢١,١٩٨٩,٣۶٠٢,٣۶٣,٢۵۴(١,٠٨٢,۶۴٧)١۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٠,٢۶۵,۶٨۴٣٣١,٠۴۵٣,٧٩٢,٧٨٩١٠٩,٢٧٩,۴٠٩١۵,٨۴٣سنگ آھن گل گھر

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٨٣٩,١٩۶١۶,٨۶٧١٩٨,٣١۵۴,٩٧٩,٩١۶١٢٨,۶۵۶(٨,۴٣١)٠.٠٢١۴۵,۵٢٣١٨٩,٨٨۴٧,٧٣٣١٠,٠٩٠۴۴,٣۶١

٠٠٠٠۵,۵۴٠٠(١٨)(۴)(٣,٣۵۵)۶,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٣۵۵۴١٨کارت اعتباري ايران کیش

٠٠٠٠٧,٧٠٠٠(۴٠۴,٩٣٨)(٣٧۵,٠٢١)(۵٠,١٧٨,٢٢٧)۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,١٧٨,٢٢٧٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨ارتباطات سیار

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

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٣٧,٧۶٠١٩,٧٩٣١٢۴,٩۶٣۵,٩۴٨,۴٠۴٨۶,٢۵٠٧۵,٢۴۵٠.٠٨١٠۶,٠۴٣٢٠٠,٢٠٨۵,٠۵٣٩,۵۴٠٩۴,١۶۵

٠٠٠٠٨٣,٨٩٠٠(٨٣)(۴)(١,٠٠٠)١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۴٨٣سیمان خاش

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۴٠٠٠۴٠١١۴۴١,٨٩١٧,۶٧٠٣٣سیمان ايالم

(۵٢,٢٨١)٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶۵,٠٩٢,١٧۵٢٣٢,٨٣١١٨٠,۵١٧١.٣٢٣٢,٨٣۴١٨٠,۵۵٣۴۵,٧١۵٣۵,۴۵٠سیمان بجنورد

١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠٣١٠٠٢٠٠١٠۵١۵,٠٠٠٢۵,۶۴٠۴١سیمان ھرمزگان

(٧,۶٩٣)۴,٣۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴۵۵٧۵,٨٨۶,٢۵۴٣١,٧۴٢٢۴,٢١۶٠.١۴٣٢,۴۶۶٢۴,٧٧٣۵,۴١٩۴,١٣۵کوير تاير

۶٧٣,۵٩٧١,٠٠٠١۶٨,٣٩٨٣٣٩٠٣٠٠٢١٠.٠٢٣٣٩٢۴١٩۶۵,۴٩٠٨٩١مرجان کار

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

۴٨٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣۶١,٩٠٣,١٧٩١١٩,٠٩٩,٨٢٠(١٢,٧٠۴)٢٣۴,١٧٨٠.٠۶٢٨٢,٠٣٢٢,١٣٧,٣۵٧٩١٧۶,٩۵٠١,٨۵۵,٣٢۵

١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,١٣۴,٧۴٣۴١,٨۶٢١٨۶,٨٧٩٣٧,١٢٧,٧٩٢١۵۵,١٧٢١٩٨,١۵٩٠.٠۴١٩٧,٠٣۴٣٨۵,٠٣٨٢,٨٠۴۵,۴٨٠١٨٨,٠٠۴پااليش نفت اصفھان

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,۵٩٩,۵٠٠٢٩٧,۴٨٨١,٠٧٩,٩۴٢٣٠,۶٢٩,٩٩٠١۵٢,٨٨٨۴۵۵,٧۶٣٠.٨٢۴۵٠,٣٧۶١,۵٣۵,٧٠۵۴,٩٩١١٧,٠٢٠١,٠٨۵,٣٢٩سرمايه گذاري دارويي تامین

٠.٠۴٢٧١,٠٧٣٨۶٩,٣۶٩١,۵۶۵۵,٠٢٠۵٩٨,٢٩۶(١٨٠,٣۵١)۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٣,٠٠٠,٠٠٠١٩۶,٩٣٨١,٠۴٩,٧٢٠١٠,١٨١,٢۴٩٧۴,١٣۵ملي صنايع مس ايران
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٠.١١٧۶,۵۶٩٩٩٠,۶٢٧٢,۴١٢١٣,۵٣٠٨١۴,٠۵٨(٧٩,٨٠۶)٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩١,٠٧٠,۴٣٣٠٠ھلدينگ غدير

(٩٩,٨۴٣)١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠٣٣,۶٣۵,٠٣٢٢۴٩,٠٠٢١٣٨,٠٧١١۵,٧١٧,٣٠۴١١۶,٣۵۶١٢٧,۴۴۴٠.٣۴٣۶۵,٣۵٨٢۶۵,۵١۵٧,۴٠٣۵,٣٨٠آھنگري تراکتور سازي ايران

١.١۶٢٣۶,٧١٠٩٢١,٧٣١٣٠٨١,١٩٨۶٨۵,٠٢١(۴۶٠,٨١٧)(١٠۶,١٧۵)(٣۵۴,۶٣١,۵۶٩)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠١,١٢۴,٠٢٣,٣٢٢٣۴٢,٨٨۵١,٣٨٢,۵۴٨مديريت انرژي امید تابان ھور

٠٠٠٠٢١,٩۶٠٠(٩٠,۴٠٠)(١١,٨٠٨)(۴,١١۶,۵٨٩)٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,١١۶,۵٨٩١١,٨٠٨٩٠,۴٠٠داروسازي ابوريحان

(١٩,۶٨٣)٣٠,۶۵٧,٢١۴١,٠٠٠۵٠,۴٠٨,٣٠٠٨٠,٧٢٧۵٧,۵۶۶٠٠٣,۴٧٨٠.١۶٨٠,٧٢٧۶١,٠۴۴١,۶٠١١,٢١١بیمه ملت

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

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٨٨,٣١٢١٨٩,٨٠١٢٢۵,٢٨١١٠,٩٢٢,۴۶٨٨,٠٢٠٢٧,٣٠٢٠.٠٧١٩٧,٨٢١٢۵٢,۵٨٣١٠,٨۶٣١٣,٨٧٠۵۴,٧۶٢پااليش نفت تبريز

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

٠٠٠٠١۴,١٢٠٠(١١۵,٩٢٢)(٣٧,٩٨٩)(٨,٢٠٩,٧٨۶)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٢٠٩,٧٨۶٣٧,٩٨٩١١۵,٩٢٢فوالد کاوه جنوب کیش

(١۵٧,٢۴۵)٠.٠٣٣٠٢,٩٩۶١۴۵,٧۵١۴,٧٠٩٢,٢۶۵(۴۵,٢٠١)١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠,٣۵٨,١۴۴٢٣٩,۶٧١١٩٠,٩۵٢٣٣,٩٩١,۵١٨۶٣,٣٢۵فوالد خوزستان

٠.٠٣٧۵,١٩۶٣۶٣,٣٣٨۴۶۵٢,٢۴٩٢٨٨,١۴٢(١,١٨٣)۴٧۶,٠۴٩,٠٧۶١,٠٠٠٢,٠٣۶,٢٠۶٧۵,١٩۶٣۶۴,۵٢١١۵٩,۵١٩,۴۵٨٠پتروشیمي پارس

(١٧۵,٩۶٩)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴٢٠۴,٣٢۴١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٢١۵,٩۵٣٠.٧۵٩۶,٢۴۶۴٢٠,٢٧٧٣٢,٣٠۴٢٢,٧٧٠مس شھید باھنر

٠.١٢٣۵۶,۴٨٧١,١٩٣,١۶٠١٢,٢٢٠۴٠,٩٠٠٨٣۶,۶٧٣(٧٨٣,۶٢٩)(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)

(٣٨,٩۴۴)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٢,۵٠۴,٠٢٠٨٣,٩٢۴۵۵,٠٨٨۵۴۴,٩٢٨١٢,۵٢٣٢,۴١۵٠.١٣٩۶,۴۴٧۵٧,۵٠٣٣١,۶٣٣١٨,٨۶٠توسعه معادن روي ايران

٠.٢٧٣٧,٣۵٠١۴٧,٣٩۶٣٨٨١,۵٣٢١١٠,٠۴۶(١٢,٨٧۵)(۵,۴۶۶)٣۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٠,٩٠٨,٢٨٢۴٢,٨١۶١۶٠,٢٧١۵,٣٠٣,۶٢٠بیمه البرز

(۵٩,٣۶٣)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٩١١,۶۴٧١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵٣,۴٠٠,٧۵٩٢۶,٣٣٩١٩,٠۴١٠.١٢١٧٨,٧۵٩١١٩,٣٩۶٩,٧۶٢۶,۵٢٠توسعه صنايع بھشھر

(٨٢٠)٠.٠٣١۵,٣۴١١۴,۵٢١۵,٧٢۶۵,۴٢٠(١٩,۶۵٣)(۴,۵۴۵)(١,١۵١,٩٣٩)٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٣١,٢۴۶١٩,٨٨۶٣۴,١٧۴تامین سرمايه امید

(۵,٩٢١)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٣,۴١۶٠٠۶۴٨٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴۴,٠۶۴۶,٩۴٢۶,١٢٠گروه صنعتي پاکشو

(۵۴,٠١۴)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,۴٨٠,٠٠٠۴٩,٩٢٩٢٩,١١۴۵,۵٢٠,٠٠٠۴٢,۵٣٣٩,٣٣۴٠.۴٩٢,۴۶٢٣٨,۴۴٨٧,٧٠۵٣,٢٠۴غلتک 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

(٣٩,۴١۵)٠.١٨٧٨,٨۵۴٣٩,۴٣٩۵,٢١۴٢,۶٠٨(٣١,۴٧٨)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)

١٨,۶٣۵٠.٢١٧۶,١۴٢٩٢,۴٧۶٢۵,۶۴٨٣١,١۵٠١۶,٣٣۴(١١۵)(۴,۵٣٨)١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩٧٣,٢٨۵٧۶,٢۵٧٧٣,٨۴١پخش البرز



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)

(٣٢,١٧٠)٢,٢۶٨,٠٠٠١,٠٠٠٧,٣٨٩,١٢۴١٠٨,٩٢٨٧۶,۵۵١٧٢٠,۶٢٧۴,۵٠١۴,٧٠٨٠.٣۶١١٣,۴٢٩٨١,٢۵٩١٣,٩٨٧١٠,٠٢٠داروسازي جابر ابن حیان

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

(١٩,٨٩٨)١,۶٣۶,٠١٣,۴۵۶١,٠٠٠۶,٣٠٣,٨٧٣٧٧,٧۶١۶٣,۴٨٠١٢۶,٣٢۴,۴۴۴۶٣,٠٩۴۵٧,۴٧٧٠.٠١١۴٠,٨۵۵١٢٠,٩۵٧١,٠۶٢٩١٢سرمايه گذاري تامین اجتماعي

ھلدينگ صندوق بازنشستگي
کشوري

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٧١٨,٨١١۶٠,١٩٨۵٩,٢٢١٣,٣۴٣,١٠۶۴٢,۵٣۵٢٨,۴٩٢٠.٠٢١٠٢,٧٣٣٨٧,٧١٣١٢,٧۴٣١٠,٨٨٠(١۵,٠٢٠)

٠٠٠٠٣,٠۵۵٠(٣٢٠)(٧٢۴)(١٠۵,٠٠٠)۴,٣۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴٣٢٠کوير تاير (حق تقدم)

(۵٠,١٧٠)٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٧٩,۶٩٢١۵۶,٠١۴١۴٩,٩١٧۴۶٨,٨٢٢۵٢,٨٨٧٨,٨١۴٠.٠٢٢٠٨,٩٠١١۵٨,٧٣١١١٣,٠١٠٨۵,٨٧٠پتروشیمي نوري

آھنگري تراکتور سازي ايران (حق
تقدم)

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

تجلي توسعه معادن و فلزات (حق
تقدم)

۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٢,٠٠٠,٠٠٠۶٢,٢٢۵۶٢,٠٠٠(۶٢,٠٠٠,٠٠٠)(۶٢,٢٢۵)(۶٢,٠٠٠)٠٠٠٠١,٠٠٠٠

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
کشوري (حق تقدم)

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣١٠,٣٩١٢٩,۴٧۶٢۵,٣۶(٢,٣١٠,٣٩١)٨(٢٩,۴٧۶)(٢۵,٣۶٨)٠٠٠٠١٠,٩٨٠٠

٠٠٠٠٣,۴٩٣٠(١٩,٢٨١)(۴٢,۵٣٢)(۵,۵٢٠,٠٠٠)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,۵٢٠,٠٠٠۴٢,۵٣٢١٩,٢٨١غلتک سازان سپاھان (حق تقدم)

(٩,١۶۵)٣۶,۴٠٢,٧۵۶١,٠٠٠٠٠٠١٩,٧٢٧,۶۶٣۴۴,۵٧۶٣۵,۴١١٠.٠۵۴۴,۵٧۶٣۵,۴١١٢,٢۶٠١,٧٩۵ايران ترانسفو

(٢١,٨١۶)۴,۵٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,۴۵٧,۵٩۵٩۴,٩٢٣٧٣,١٠٧٠.٢١٩۴,٩٢٣٧٣,١٠٧١٠,٠٣٧٧,٧٣٠البرز دارو

(١۴,١٧٣)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,١۵٣,٢٨٩۵٠,۴۶٧٣۶,٢٩۴٠.٠٣۵٠,۴۶٧٣۶,٢٩۴١۶,٠٠۵١١,۵١٠آھن و فوالد ارفع

٣,٧٣۴,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧,٠٣۴,٧۶٢٧,٧۴٨۴٧,۶٩۵٠.١٩٧,٧۴٨۴٧,۶٩۵١,١٠١۶,٧٨٠٣٩,٩۴٧داروسازي سبحان (حق تقدم)

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧٢,٣٨۶,٢٧٣٨۶,٧٢٢۶٧٧,۵٣۵٠.١٨٨۶,٧٢٢۶٧٧,۵٣۵١,١٩٨٩,٣۶٠۵٩٠,٨١٣سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

(٢٢٨)١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٩١٣,٠۶١٢۶,۶٢٨٢۶,۴٠٠٠.٠٢٢۶,۶٢٨٢۶,۴٠٠١٣,٩١٩١٣,٨٠٠نفت بھران

(٢۵,۶۴١)١٣۴,٣۴١,٩٢٢١,٠٠٠٠٠٠١١,٢٩٧,٠٨٣١٠۴,٠۴٢٧٨,۴٠١٠.٠١١٠۴,٠۴٢٧٨,۴٠١٩,٢١٠۶,٩۴٠پااليش نفت بندرعباس

(١,۵٢٠)٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۵١,٨۶١١٢,۵٨٢١١,٠۶٢٠.١١٢,۵٨٢١١,٠۶٢٣۵,٧۵٨٣١,۴۴٠صنايع الستیکي سھند

(٧,٩٨۵)١,٧٨٩,٩١٢١,٠٠٠٠٠٠١,١٢٨,٠٨٧١٣٨,٩۶٧١٣٠,٩٨٢٠.٠۶١٣٨,٩۶٧١٣٠,٩٨٢١٢٣,١٨٨١١۶,١١٠پتروشیمي خراسان

(١٨,۴۶٩)٢,۴٣٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٣۵٣,۶٨١٩۴,٩٨٢٧۶,۵١٣٠.۴٣٩۴,٩٨٢٧۶,۵١٣٩,١٧۴٧,٣٩٠سبحان دارو

٨,٠۵٧,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٧٢٢٢٠٢٢٢,٩٧۶٣,٩٧٨٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

(٣٩,٣۶٩)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٣۵۴,٢۶٣١١٣,۶۶٩٧۴,٣٠٠٠.٠٣١١٣,۶۶٩٧۴,٣٠٠۴٨,٢٨٢٣١,۵۶٠پتروشیمي اراک

(١۴,۶۶٣)۵۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴۴,٨٢٧,۵۴٢١۵۴,۴٨٠١٣٩,٨١٧٠.٠٨١۵۴,۴٨٠١٣٩,٨١٧٣,۴۴۶٣,١١٩نفت سپاھان

(٨,٢٠٧)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,٢٢۵,٨١٨۵٠,٩٠١۴٢,۶٩۴٠.٠٢۵٠,٩٠١۴٢,۶٩۴٩,٧۴٠٨,١٧٠سرمايه گذاري صدر تامین

۵,٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٢٩٨,٧۴٧١١,٩٣١١٢,۴۵٩٠.٠۴١١,٩٣١١٢,۴۵٩۵,١٩٠۵,۴٢٠۵٢٨تامین سرمايه امید (حق تقدم)
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(میلیون ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم (ریال)
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(ریال)
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(٣٧,٢٣٣)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,۵٢٣,۵۶١١٢۶,٣۴٧٨٩,١١۴٠.١۵١٢۶,٣۴٧٨٩,١١۴٢٧,٩٣١١٩,٧٠٠پويا زرکان آق دره

صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق
تقدم)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٣٣٣,۴۵٠۵۵,١٣٨٢۶,٩۴٩٠.١٧۵۵,١٣٨٢۶,٩۴٩۵,٣٣۶٢,۶(٢٨,١٨٩)٠٨

(١۴,۶٧٨)٢٣,٩۵٧,۶۶۶١,٠٠٠٠٠٠۵,٢۶٩,۶٨۵۶١,۶٣٠۴۶,٩۵٢٠.٠٢۶١,۶٣٠۴۶,٩۵٢١١,۶٩۵٨,٩١٠پتروشیمي تندگويان

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,٨٩۴,١۵۶۵٨,١۶۶۶٧,٨٨١٠.١۵٨,١۶۶۶٧,٨٨١١١,٨٨۵١٣,٨٧٠٩,٧١۵پااليش نفت تبريز (حق تقدم)

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین (حق تقدم)

٢٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠,٠۶١٠

١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٣,٨٩٠٠سیمان خاش (حق تقدم)

۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

٩,٢۴۵,۴٣۵٢۵,٩٨۶,٩٧٠١۶,٧۴١,۵٣۵(٣,۶٧٢,٣٣١)٧,٣۴٢,٨٧٧٢٩,۶۵٩,٣٠١١,٩٠٢,۵۵٨جمع

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

٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٠٠٠١۶٠٠٠١۶٨٠٠پتروامیدآسیا

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

اختصاصي بازارگرداني گوھر فام
امید

۴,۶٩٩,٣١٧١,٠٠٠,٠٠٠٨۴,٩١٢١٠٣,٠٧۵٠٠١.٨١١٠٣,٠٧۵١,٢١٣,٩٠۴

صندوق سرمايه گذاري مشترک
آسمان امید

۶٧٩,٨١۶,۶۴۶١,٠٠٠,٠٠٠١٠,۴۴۶,۴٨٣١٣٨,٩۵٢(٣,٣٩۶,۴٨٣)(٢٨,۶۶٩)١.٠۴١١٠,٢٨٣١۵,۶۴٣

٠٠٠(۴۵,٣٩٧)(۴,٠٠٠,٠٠٠)۶,٨٨٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠۴۵,٣٩٧سپید دماوند



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)

٠٠٠(٢٠,٠٢٣)(٢,٠٠٠,٠٠٠)۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٢٣سھامي اھرمي کاريزما

٢,٧١٩,۴٢١,۴٢٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتماد آفرين پارسیان

١,۶٨۴,٢٩٨,۵٣٨١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١,٩۴٣,٠٠٠۴۶,٣٧٠٠.١٢۴۶,٣٧٠٢٣,٨۶۵انديشه ورزان صبا تامین

٣,۴٨٠,٠٢٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠٧٠,٠٠۵٠.١١٧٠,٠٠۵١٧,۵٠١افرا نماد پايدار

٣٨,٧۵٧,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتماد داريک

۴٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

١۶٨,٩۵٧,۶٨۴١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠قابل معامله شاخصي کیان

٢,٣٧٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٠,٨٢٩,٠٠٠١٣٣,۶۴٣٠.۴۶١٣٣,۶۴٣١٢,٣۴١ثبات ويستا

٨٨,۴٧۶,٩٨۶١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠با درآمد ثابت آريا

١,۴۴٩,٩٢۵,۴٨۵١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٣۵١,٠٠۴١٢,٨٩٣٠.٠٢١٢,٨٩٣٣۶,٧٣٢با درآمد ثابت کیان

۴,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠۴۵٢٠,٠٠۴١٠,٠٠٢لبخند فارابي

٧,٧٣٠,٣٩۶,۶١٨١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٧,۴۵٨,٣١۵٧۵,٠٠٠٠.١٧۵,٠٠٠١٠,٠۵۶با درآمد ثابت نگین سامان

فرھنگي ورزشي پرسپولیس
(حق تقدم)

١,٠٣۴,٨۴٠١,٠٠٠٠٠١٣,٨٨۶,٠٩١۴٧,٢٠٣١.٣۴۴٧,٢٠٣٣,٣٩٩

باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل
ايران (حق تقدم)

١,٢٣۶,٠٩٩١,٠٠٠٠٠۵٩,۴۵٧,۵٢٢١٧٣,٣٨٣۴.٨١١٧٣,٣٨٣٢,٩١۶

۴۶٩,١۴٣۴٨۴,۴١٢٩۵٣,۵۵۵جمع

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

٢١,٨٢٩,٧٢٨۵,٨٧۵١٢٨,٢۵۴٠سرمايه گذاري سپه

١۴۴,۴٣٠,۵٢۵۴۴٢۶٣,٨٩٣٠فوالد مبارکه اصفھان

١٢,۴٠٠,٠٠٠٢,١٨۴٢٧,٠٨۵٠بانک تجارت

۶۵٣,٣٨٨۴٠,٩٧١٢۶,٧٧٠٠نفت ايرانول

١٩,٧٢٧,۶۶٣٢,٢۵٩۴۴,۵٧۶٠ايران ترانسفو

١٠٠,٠٠٠١٧۶,۵۶٠١٧,۶۵۶٠پتروشیمي پرديس

٣۵٧,۴٩٠١٨۵,٣٠٠۶۶,٢۴٣٠پتروشیمي مارون

۵,٣٩٣,٨١٧٠٠٠داروسازي سبحان

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



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

١٠٩,٢٧٩,۴٠٩١۴۴١۵,٨۴٣٠سنگ آھن گل گھر

٩,٨٧٩,٩١۶١۶,۴٩٧١۶٢,٩٩٧٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

١,۴۴٩١,٣٨٠٢٠کارت اعتباري ايران کیش

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

۵,٨٨۶,٢۵۴۵,٣٩٢٣١,٧۴٢٠کوير تاير

٧,٠٣۴,٧۶٢١,١٠١٧,٧۴٨٠داروسازي سبحان (حق تقدم)

١٠٠,٠٠٠١٢,۶۴٠١,٢۶۴٠مديريت سرمايه گذاري امید (حق تقدم)

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

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

٧٢,٣٨۶,٢٧٣١,١٩٨٨۶,٧٢٢٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

٣٧,١٢٧,٧٩٢۴,١٧٩١۵۵,١٧٢٠پااليش نفت اصفھان

١,٩١٣,٠۶١١٣,٩١٩٢۶,۶٢٨٠نفت بھران

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

۶۶۴,۶٨٨٣۴,٩١۴٢٣,٢٠٧٠صنايع الستیکي سھند

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

١,١٢٨,٠٨٧١٢٣,١٨٨١٣٨,٩۶٧٠پتروشیمي خراسان

١١,٣۵٣,۶٨١٩,١٨٧١٠۴,٣١٧٠سبحان دارو

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

١۶,۴۶۴,۵٠۶١,٨٨٨٣١,٠٩٩٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

٢,٣۵۴,٢۶٣۴٨,٢٨٢١١٣,۶۶٩٠پتروشیمي اراک

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

١,٨٩۴,٠۴٣١,٣۶٣٢,۵٨٣٠مديريت انرژي امید تابان ھور

٢,٩٩۶,١٣٣٢,٨۶٨٨,۵٩۴٠داروسازي ابوريحان

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

٣٣,٩٩١,۵١٨١,٨۶٢۶٣,٣٢۵٠فوالد خوزستان

١۵٩,۵١٩,۴۵٨٠٠٠پتروشیمي پارس

١٠,۵۴٧,١٣۶٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٠مس شھید باھنر



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

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

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

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

٣,۴٠٠,٧۵٩٧,٧۴۵٢۶,٣٣٩٠توسعه صنايع بھشھر

٢,۶٧٩,٣٠٧۵,٧٢۵١۵,٣۴١٠تامین سرمايه امید

٢,٢٩٨,٧۴٧۵,١٩٠١١,٩٣١٠تامین سرمايه امید (حق تقدم)

۵,۵٢٠,٠٠٠٧,٧٠۵۴٢,۵٣٣٠غلتک سازان سپاھان

١,١۴٧,٨٨٢٠٠٠مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير

۴,٠۴٠,٠٠٠۴١,٧۴٨٠١۶٨,۶۶٢اعتماد آفرين پارسیان

١,٠٨٨,٩۴١٣۶,٧٣٢٠٣٩,٩٩٩با درآمد ثابت کیان

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

١,٠۶٠,٠٠٠۴,٣۵١۴,۶١٣٠قند ھکمتان

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

١۵,۵٨٧,١١٠١۵,٠٨۶٠٢٣۵,١۵٩صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

٢۶,٠۵٠,٠٠٠١٧,٠۵٠٠۴۴۴,١٧٢افرا نماد پايدار

۶٠٠٣,٣٣٣٢٠سیمان خاش (حق تقدم)

۴,۵٢٣,۵۶١٢٧,٩٣٠١٢۶,٣۴٧٠پويا زرکان آق دره

۵,٠٠٧,۵۴۴١٢,۵۴٣٠۶٢,٨١٠اعتماد داريک

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

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٩٩٠۶٧,٩٨۶فرھنگي ورزشي پرسپولیس

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

۵,٢۶٩,۶٨۵١١,۶٩۵۶١,۶٣٠٠پتروشیمي تندگويان

٣,٨٠٠,٠٠٠١٠,۴۶٢٠٣٩,٧۵٧مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

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

۴,٨٩۴,١۵۶١١,٨٨۴۵٨,١۶۶٠پااليش نفت تبريز (حق تقدم)

٣۵,٢۴٢,٠٠٠١٢,١٩۶٠۴٢٩,٨۴۴ثبات ويستا



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

٣,٠٠٠,٠٠٠١١,٣٩۴٠٣۴,١٨٢با درآمد ثابت آريا

۵,٢٧٧,٠٠٠٢٣,٨١٨٠١٢۵,۶٩١انديشه ورزان صبا تامین

۴,۶١٨,١٨۶۶,٧٣٢٣١,٠٩٣٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)

٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٢٠٢٠,٠٠۴لبخند فارابي

٧,۴۵٨,٣١۵١٠,٠۵۵٠٧۵,٠٠٠با درآمد ثابت نگین سامان

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

١۶,٩٠٨,٩۵٠٠٠٠بیمه البرز

۴,۴۵٠,۵٠٧١,٩٧٨,۴٨٧جمع

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

٣۴,۵٢١,٠۴٠٣,۴٨٩١٢٠,۴۵۴۵,٣۴٩١٨۴,۶۵٩۶۴,٢٠۵سرمايه گذاري سپه

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

۵۴۵,۴۴۶۶,٧٠۴٣,۶۵٧۴٠,۵٣٩٢٢,١١٢١٨,۴۵۵پتروشیمي جم

١,٣٨٣,٧۴٨٢۶,٠۶۵٣۶,٠۶٨١١٠,٨١٧١۵٣,٣۴٣١١٧,٢٧۵پتروشیمي زاگرس

١,۴٠٠,٠٠٠٣,٠٩۵۴,٣٣٣٢٩,٧٩٧۴١,٧١۶٣٧,٣٨٣گسترش نفت و گاز پارسیان

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

٢٣,۴۴٨,٣١٨٣,٠۵۶٧١,۶۶٩١٢,٧٩٧٣٠٠,٠۶٩٢٢٨,۴٠٠داروسازي سبحان

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

۴,٨٠۴١,٢۴٨۶۵,۴١٢٢۶٢٠کارت اعتباري ايران کیش

١,۴۴٩١,٣٨٠٢١,٣٨٠٢٠کارت اعتباري ايران کیش (حق تقدم)

۵٠,١٧٨,٢٢٧٧,۴٧٣٣٧۵,٠٢١٧,٩٣۶٣٩٨,٢١۵٢٣,١٩۴ارتباطات سیار

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

١,٠٠٠۴,٠٠٠۴۶٧,٠٠٠۶٧۶٣سیمان خاش

١٠۵,٠٠٠۶,٨٩۵٧٢۴۶,٨٩۵٧٢۴٠کوير تاير (حق تقدم)

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

١٣,٨۵۴,٢٠٩٩١۶١٢,٧٠۴٨,٢٣٠١١۴,٠٢٣١٠١,٣١٩مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

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

١۶٣,۴٨۵۴,٩٩١٨١۶٢١,٣٩۶٣,۴٩٨٢,۶٨٢سرمايه گذاري دارويي تامین

۴,۵٣٨٢۵,٣۴١١١۵٣٣,٠۵۴١۵٠٣۵پخش البرز



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

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

١۶,۴۶٣,٨٣۴١,٨٨٨٣١,٠٩٧٢,٧٧۴۴۵,۶٨۴١۴,۵٨٧سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

٣۵۶,۵٢۵,۶١٢٣٠۵١٠٨,٧۵٨١,١۶٩۴١۶,٨٣٣٣٠٨,٠٧۵مديريت انرژي امید تابان ھور

٧,١١٢,٧٢٢٢,٨۶٨٢٠,۴٠٢٢٢,۶٩٨١۶١,۴۴٨١۴١,٠۴۶داروسازي ابوريحان

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

٢,٩٩۶,١٣٣٢,٨۶٨٨,۵٩۴٢,٨۶٨٨,۵٩۴٠داروسازي ابوريحان (حق تقدم)

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

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)

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

٢,٧٢۴,٠۵٣٩,٧۴٠٢۶,۵٣٣١٠,٢٩٨٢٨,٠۵٣١,۵٢٠سرمايه گذاري صدر تامین

١١,۶٠۵,٣٣٠۴٧٠۵,۴۶۶٢,١٢١٢۴,۶٢۵١٩,١۵٩بیمه البرز

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

١٠,۵۴٧,١٣۶٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٣٢,٣٠٣٣۴٠,٧١٢٠مس شھید باھنر (حق تقدم)

۴,٠۴٠,٠٠٠۴١,٧۴٨١۶٨,۶۶٢۴٣,٢٠۵١٧۴,۵۴٩۵,٨٨٧اعتماد آفرين پارسیان

٧٣٧,٩٣٧٣۶,٧٣٢٢٧,١٠۶٣٧,١۵٨٢٧,۴٢١٣١۵با درآمد ثابت کیان

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

٣٠,٧٩٣,۴٧۵۴,٩٩١١۵٣,٧٠۴۴,٩٩١١۵٣,٧٠۴٠سرمايه گذاري دارويي تامین (حق تقدم)

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

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

٧٠٢٨,۵٧١٢٢٨,۵٧١٢٠سینادارو

١٨,٩٨٣,۵٩٣١٣,٨٩٧٢۶٣,٨٢٨١۴,۵۴٩٢٧۶,٢٠١١٢,٣٧٣صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

٢٢,٠۵٠,٠٠٠١۶,٩۶٩٣٧۴,١۶٧١٧,٠٧۵٣٧۶,۵١٢٢,٣۴۵افرا نماد پايدار

١۵,٧١٧,٣٠۴٧,۴٠٣١١۶,٣۵۶٧,۴٠٣١١۶,٣۵۶٠آھنگري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)

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

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

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

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



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

۶٠٠٣,٣٣٣٢۵٣,٣٣٣٣٢٣٠سیمان خاش (حق تقدم)

۵,٠٠٧,۵۴۴١٢,۵۴٣۶٢,٨١٠١٣,١٩۴۶۶,٠٧٣٣,٢۶٣اعتماد داريک

٣,٨٠٠,٠٠٠١٠,۴۶٢٣٩,٧۵٧١٠,۶٢٢۴٠,٣۶٧۶١٠مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

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

٢۴,۴١٣,٠٠٠١٢,١٣٢٢٩۶,٢٠١١٢,٢٧۵٢٩٩,۶٩٢٣,۴٩١ثبات ويستا

٣,٠٠٠,٠٠٠١١,٣٩۴٣۴,١٨٢١١,۶٩٩٣۵,٠٩٩٩١٧با درآمد ثابت آريا

٣,٣٣۴,٠٠٠٢٣,٧٩١٧٩,٣٢١٢۴,٠٧٧٨٠,٢٧۴٩۵٣انديشه ورزان صبا تامین

٩,٢٧٠,٠٠٠٢,٩١۶٢٧,٠٣٢٣,٨٣٩٣۵,۵٩٣٨,۵۶١باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل ايران (حق تقدم)

۶,١١٣,٩٠٩٣,٣٩٩٢٠,٧٨٣٣,۴٢١٢٠,٩١٧١٣۴فرھنگي ورزشي پرسپولیس (حق تقدم)

۴,۶١٨,١٨۶۶,٧٣٢٣١,٠٩٣٩,٠۴٩۴١,٧٩٢١٠,۶٩٩سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)

۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٣۶٢,٢٢۵١,٠٠٣۶٢,٢٢۵٠تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)

۵,٠٠٠,٠٠٠۵,٠۵٣٢۵,٢۶۵١٠,۵٨۶۵٢,٩٣٠٢٧,۶۶۵سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

۴,٠۴٢,٠٢۴۶,۵۴۴,٩٣۴٢,۵٠٢,٩١٠جمع

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 ٩ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠۶/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ھا در سھام دارای١,۶٩٩,٧٨٧٢,٩٣٧,٢۴۵درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
بازده نقدی باال

متناسب با افزایش حجم و گردش معامالت سھام با توجه به شرایط و فرصت ھای بازار٢,۶١۴,٣۴۴٢,۵٠٢,٩١٠سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

....................١,٢٠۶٨٣۶سود 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 امید١٧٩,٠٣۶٢۵٢,۴٨١سود حاصل از سایر فعالیتھا

۴,۴٩۴,٣٧٣۵,۶٩٣,۴٧٢جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شدهشرح
در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

بھای تمام شده
در تاریخ

١۴٠١/٠۶/٣١

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

١۴٠١/٠۶/٣١

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.٧,٣۴٢,٨٧٧٩,٢۴۵,۴٣۵
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.۵۵۵,۴۶٩,١۴٣٩۵٣

سرمایه گذاری در
امالک

٠٠....................

سرمایه گذاری در
سپرده ھای بانکی و

اوراق بدھی

٠٠....................

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

٧,٨١٢,٠٢٠١٠,١٩٨,٩٩٠جمع

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 ١۴٠١/١٢/٢٩برآورد ١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠۶/٣١١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

٢٢٢۵٢۵٢۶تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠٠تعداد 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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

برآورد می گردد ھزینه ھا حدود ٣٠ درصد افزایش داشته باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نرخنوع تامین مالی
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

مانده پایان دوره به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی



نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

بلند مدتکوتاه مدت 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

٠٠٠٠٠٠٠١١,٨٢۶تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠١١,٨٢۶جمع

٠انتقال به دارایی

١١,٨٢۶ھزینه 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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

ھمچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسھیالت اعتباری کارگزاری از گزینه ھای تأمین مالی می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه شرکت اصلی و شرکتھای فرعی و وابسته

طرح ھای
عمده در

دست اجرا

نام شرکت
(شرکت اصلی یا
فرعی و وابسته)

ھزینه
ھای

برآوردی
طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ ١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ ٣١/١۴٠١/٠۶

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠١/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠١/١٢/٢٩

ھزینه ھای
برآوردی

تکمیل طرح

تاریخ برآوردی
بھره برداری

از طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت اصلی

و شرکت سرمایه پذیر

توضیحات

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از
نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می
باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(ھزینه)ھای غیر عملیاتی

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠۶/٣١شرح

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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

............................................................دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

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

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از
نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سھام محقق شده

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوینام شرکت

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

تاریخ
برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر
سھم (ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام مجمع برگزار شده و
سال مالی شناسایی درآمد

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

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



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 *

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

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

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٠۶١٢,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١,٢٠٠غلتک سازان سپاھان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٠٨١٨,٣١٢,۵٠۶٠٠٠٠٢۶٠۴,٧۶١توسعه صنايع بھشھر

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٠٨٢,٣۵۴,٢۶٣٠٠٠٠۶,٩٠٠١۶,٢۴۴پتروشیمي اراک

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١١١,۴٨٢,۵٩٨٠٠٠٠٢,٠٢٠٢,٩٩۵نفت بھران

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١١١٩,٧٢٧,۶۶٣٠٠٠٠٧٠١,٣٨١ايران ترانسفو

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١٣٨٧,٧٠٨,٢٨٢٠٠٠٠١٣٠١١,۴٠٢بیمه البرز

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١۵۴۴,٨٢٧,۵۴٢٠٠٠٠۶٠٠٢۶,٨٩٧نفت سپاھان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١۶١۵,١٢٢,٣٨٢٠٠٠٠١١٠١,۶۶٣صنايع ماشینھاي اداري ايران

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١٨١٣,٣٩٧,٠٨٩٠٠٠٠١,۵٩٠٢١,٣٠١معدني وصنعتي چادر ملو

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١٨١,٨۶۶,١١٢٠٠٠٠٩,٠٠٠١۶,٧٩۵پتروشیمي زاگرس

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/١٨١٨٠,٩۶۵,۶٨۴٠٠٠٠١,٢٧٠٢٢٩,٨٢۶سنگ آھن گل گھر

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٠١,٩۵٣,٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٩۵بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٢١,٨۴٨,۵١۴٠٠٠٠١۴,٠٠٠٢۵,٨٧٩پتروشیمي نوري

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٢۴٠,۶۴١,٨٩٢٠٠٠٠٣٣٠١٣,۴١٢فوالد خوزستان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٢٣,٩٩٢,٧٨٠٠٠٠٠١٧,۵٠٠۶٩,٨٧۴پتروشیمي مارون

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

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢۶٢۵,٩٨۶,١۶۴٠٠٠٠١,۴۴٠٣٧,۴٢٠

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢۶٨۵,٠٢٢,١٨٨٠٠٠٠۶,۵٠٠۵۵٢,۶۴۴پتروشیمي مبین

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٩١١,٢٩٧,٠٨٣٠٠٠٠١,٣۵٠١۵,٢۵١پااليش نفت بندرعباس

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٩۶٩,٢۶٢,۵٣۵٠٠٠٠۶۵٠۴۵,٠٢١پااليش نفت اصفھان



وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوینام شرکت

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

تاریخ
برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر
سھم (ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام مجمع برگزار شده و
سال مالی شناسایی درآمد

١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠ *

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٩١٧٣,١٨١,٢۴٩٠٠٠٠٧٠٠١٢١,٢٢٧ملي صنايع مس ايران

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٩٧,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٢١١۵١گروه صنعتي پاکشو

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٩۶,۵٢٨,٣١٢٠٠٠٠۵,٨۵٠٣٨,١٩١پااليش نفت تبريز

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٢٩٨,٠۶١,٩١٧٠٠٠٠٢,۴٠٠١٩,٣۴٩ھلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٣٠۴٩,٣۵٢,٣٣۶٠٠٠٠١٠٠۴,٩٣۵آھنگري تراکتور سازي ايران

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۵/١١١٧٢,٠٠۵,٢۴٩٠٠٠٠١,٧٠٠٢٩٢,۴٠٩فوالد مبارکه اصفھان

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۵/٢٣٣,٠۴٨,٩۴٨٠٠٠٠٣,٠٠٠٩,١۴٧توسعه معادن روي ايران

١۴٠١/٠٢/٣١١۴٠١/٠۵/٣٠۵,٢٢۵,٨١٨٠٠٠٠١,٣٠٠۶,٧٩۴سرمايه گذاري صدر تامین

سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي
تامین

١۴٠١/٠٢/٣١١۴٠١/٠۵/٣٠١٨,٨١٩,١١٢٠٠٠٠٢,١۵٠۴٠,۴۶١

١۴٠١/٠٢/٣١١۴٠١/٠۶/١٢٩٠,٢٢٩,۴٩٠٠٠٠٠٢,٧۵٠٢۴٨,١٣١سرمايه گذاري دارويي تامین

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۶/١۵٢,١۵۵,۴۵٢٠٠٠٠٢٨٠۶٠۴مجتمع صنعتي آرتاويل تاير

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۶/٢٣۵٠,۴٠٨,٣٠٠٠٠٠٠٢١٠١بیمه ملت

٢,٧٨٣,٣١٣,٩٨۶٠٠٠٠١۶۶,٩۶٩٢,٩٣۵,٨٩۶٠جمع

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

٢,٩٣۵,٨٩۶درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ٩ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ٣١/١۴٠١/٠۶


