
اطالعات و صورت ھای مالی

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

2,612,000سرمایه ثبت نشده:گوھراننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1401/09/30 (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

١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٣٧٠,١٩٨۴٣,٧٨٠٧۴۶پرداختنی ھای تجاری(٨۵)٢۶,٣٣۶١٨١,۴٢٩موجودی نقد

٢٧۶,٢۵۵٧٨,٧١١٢۵١پرداختنی ھای غیرتجاری٨,٢٠۴,٩۴٨۶,٣٢٧,٠۵٧٣٠سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۶٣,٩٩۴۴٠,٢٨٣۵٩مالیات پرداختنی٢,٠٢٢,۴۶۵٧٧۴,٣٠٢١۶١دریافتنی  ھای تجاری

(٩٧)٢۵,٨٣٨٨٢٢,۵٠٠سود سھام پرداختنی۶,٨٠۶۵,٨١٠١٧دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی(۴)١,٩٨٢٢,٠۶٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری١٠,٢۶٢,۵٣٧٧,٢٩٠,۶۵٨۴١جمع دارایی ھای جاری

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

(٢۵)٧٣۶,٢٨۵٩٨۵,٢٧۴جمع بدھی ھای جاری١٣,۴١۴٩,١٧٠۴۶دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢,٣۴٠,١١٠١,۶۵۴,١۴٩۴١سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(۵٣)٣۴١٧٢١دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(٢)٨٨,٢۶۶٨٩,۶٣٨دارایی ھای ثابت مشھود

۶,١٣٩٣,٧۵٧۶٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

۶,١٣٩٣,٧۵٧۶٣جمع بدھی ھای غیرجاری٢,۴۴٢,١٣١١,٧۵٣,۶٧٨٣٩جمع 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

١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠

(٢۵)٧۴٢,۴٢۴٩٨٩,٠٣١جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠سرمایه

٢,٣٢٣,٧۵٣٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

١٨,١٨١۶,٨٩٧١۶۴صرف (کسر) سھام

٣٠(٨٨١,۴١۶)(١,١۴٧,٧٢۴)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

۶,۴٩١,٢٣۴۴,۶۵٣,٠٢۴۴٠سود (زیان) انباشته

١١,٩۶٢,٢۴۴٨,٠۵۵,٣٠۵۴٩جمع حقوق صاحبان سھام

١٢,٧٠۴,۶۶٨٩,٠۴۴,٣٣۶۴٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١٢,٧٠۴,۶۶٨٩,٠۴۴,٣٣۶۴٠جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٣,٢٣٨,٠۴٢١,۶٩٩,٧٨٧٩٠درآمد سود سھام

(٢٨)٨٧۴١,٢٠۶درآمد سود تضمین شده

٢,٧۶٨,٠۶٠٢,۶١۴,٣۴۴۶سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

٣۶۵,۶٨١١٧٩,٠٣۶١٠۴سایر درآمدھای عملیاتی

۶,٣٧٢,۶۵٧۴,۴٩۴,٣٧٣۴٢جمع درآمدھای عملیاتی



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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

ھزینه ھای عملیاتی

۴۶(٩٧,٢٣۵)(١۴٢,١٠٧)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

۴۶(٩٧,٢٣۵)(١۴٢,١٠٧)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۶,٢٣٠,۵۵٠۴,٣٩٧,١٣٨۴٢سود (زیان) عملیاتی

١,٩٢٢(٨۶٢)(١٧,۴٢٩)ھزینه ھای مالی

٨٣٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

۶,٢١٣,٢٠۴۴,٣٩۶,٢٧۶۴١سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

۵۶(۴١,٠١٨)(۶٣,٩٩۴)مالیات بر درآمد

۶,١۴٩,٢١٠۴,٣۵۵,٢۵٨۴١سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

۶,١۴٩,٢١٠۴,٣۵۵,٢۵٨۴١سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

١,٧١١١,١۴٨۴٩سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--٠(۵)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

١,٧٠۶١,١۴٨۴٩سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

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

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

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

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۶,١۴٩,٢١٠۴,٣۵۵,٢۵٨۴١سود (زیان) خالص

۴,۶۵٣,٠٢۴٣,۴١۴,١٢٧٣۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠تعدیالت سنواتی

۴,۶۵٣,٠٢۴٣,۴١۴,١٢٧٣۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

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

(۴٨)(٨٠٧,۵۶١)(۴٢٣,٠٠٠)تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

(٢٣)٣۴٢,٠٢۴۴۴۶,۵۶۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته



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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۶,۴٩١,٢٣۴۴,٨٠١,٨٢۴٣۵سود قابل تخصیص

--(١۴٨,٨٠٠)٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۶,۴٩١,٢٣۴۴,۶۵٣,٠٢۴۴٠سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

١,۵٨٢١,١٢٠۴١سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٣,٨٨٨,٠٠٠٣,٨٨٨,٠٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠ 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

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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

٢,۵٩۴,٧۴٣٢,٢٧١,٠۵۴١۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

٢,۵٩۴,٧۴٣٢,٢٧١,٠۵۴١۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

١,٩٢٢(٨۶٢)(١٧,۴٢٩)سود پرداختی بابت استقراض

٩٨(١,٢٧١,٩٩۵)(٢,۵٢١,۵٠٨)سود سھام پرداختی

٩٩(١,٢٧٢,٨۵٧)(٢,۵٣٨,٩٣٧)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

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

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٧٢)(۵,٠٢٣)(١,٣٩٧)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٨٣٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود



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

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

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

٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(٧٧)(۵,٧٨٢)(١,٣١۴)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٩٩)١۴,٢٠٩٩٨١,٢٢۵جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

(١٠٠)٢٨٩٨٣,٨٢٨وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

(۵٣)(٩٢١,۶۶٢)(۴٣۵,٩٩٣)وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٢۶۶,۴٠٢٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

(٨٠)(٨٣٧,٨٣۴)(١۶٩,٣٠٢)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

--١۴٣,٣٩١(١۵۵,٠٩٣)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

١٨١,۴٢٩٣٨,٠٣٨٣٧٧موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

(٨۵)٢۶,٣٣۶١٨١,۴٢٩موجودی نقد در پایان دوره

٢,٢۴۶,۵٠٩٧۴۶,٠۵۴٢٠١مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠ 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

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

۵٩٠٨,٩۶۵۵,٩٣۴,٢٠٨٣٠٧,٨٣٢(١,٧٧٩,١٢۴)۶١,٢١۶,٧٩٧۴,١۵۵,٠٨۴٠٠٠٠٠۵٩٠٨,٩۶۵١١.۶۴٣٠٧,٨٣٢١١.٢۶۶١,٢١۶,٧٩٧١١.۵۴



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٢٢٣١,۶۶٣۴١٢,١۶٠۵۵٢,٧٨٧٨١۴,٨٠٧۵٧٨۴,۴۵٠١,٢٢۶,٩۶٧٠٠٠٠٠٢٢٣١,۶۶٣٢.٩٧۵۵٢,٧٨٧٢٠.٢٣۵٧٨۴,۴۵٠٧.۴۴

الستیک و
پالستیک

٢١,۴۴٨٨٧٧۶٣,٠۵٣۶١,١٢٧٢۶۴,۵٠١۶٢,٠٠۴١٣۶,۵٣٣٠١٣۶,۵٣٣٣٣٧,٩٨١٠.۴٩۶٣,٠۵٣٢.٣١٣١٠١,٠٣۴٠.٩۶

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

١٧٢,۵٨١٧٠,٩١٧۶١,۴١١۴,٨١۴١١٣٣,٩٩٢٧۵,٧٣١٠٠٠٠٠١٧٢,۵٨١٠.٩٣۶١,۴١١٢.٢۵١١٣٣,٩٩٢١.٢٧

ماشین آالت
و تجھیزات

١۵,۵٢٧۵٣,۶۴٩(۵,۵٢٧)(۵٣,۶۴٩)٠٠٠٠٠٠٠٠١۵,۵٢٧٠.٠٧(۵,۵٢٧)(٠.٢)٠٠٠

ماشین آالت
و

دستگاه ھاي
برقي

٠٠٠۵٠,٠٩٧۴۵,۶٢١١۵٠,٠٩٧۴۵,۶٢١٠٠٠٠٠٠٠٠۵٠,٠٩٧١.٨٣١۵٠,٠٩٧٠.۴٨

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٧٨١۵,۶۵٠۴,٧۴۵,۴٠٩۵١٠,١۶٩۴۴٣,٣۵۵۵١,٣٢۵,٨١٩۵,١٨٨,٧۶۴٠٠٠٠٠٧٨١۵,۶۵٠١٠.۴۴۵١٠,١۶٩١٨.۶٧۵١,٣٢۵,٨١٩١٢.۵٧

رايانه و
فعالیت ھاي
وابسته به

آن

٢۶٢۶(۶)(٢۶)٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶٠(۶)٠٠٠٠

٠٠٠(١٣.٧٢)(٣٧۵,٠٢١)٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٧۵,٠٢١۴.٨(۴٠۴,٩٣٨)(٣٧۵,٠٢١)١٣٧۵,٠٢١۴٠۴,٩٣٨مخابرات

استخراج
نفت گاز و

خدمات
جنبي جز
اکتشاف

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۶٠١١۶١١۶٠٠٠١١۶٠

بیمه
وصندوق

بازنشستگي
به جزتامین

اجتماعي

٢١٢٣,۵۴٣٢١٧,٨٣٧(۵,۴۶۶)٣٠,۶۴٠٢١١٨,٠٧٧٢۴٨,۴٧٧٠٠٠٠٠٢١٢٣,۵۴٣١.۵٨(۵,۴۶۶)(٠.٢)٢١١٨,٠٧٧١.١٢



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

فعالیتھاي
کمکي به
نھادھاي

مالي واسط

٢٢٠,۵٣٧٧٧۶,٩٣٨٧,٧٢۵(۶٨٣,۵۴۶)٢٢٨,٢۶٢٩٣,٣٩٢٠٠٠٠٠٢٢٠,۵٣٧٠.٢۶٧,٧٢۵٠.٢٨٢٢٨,٢۶٢٠.٢٧

حمل و نقل
ھوايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۵٠١١۵١١۵٠٠٠١١۵٠

ساير
فعالیتھاي
خدماتي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٠,۵٨۶٢٢٢٠,۵٨۶٠٠٠٢٢٠,۵٨۶٨.٠٧٢٢٢٠,۵٨۶٢.٠٩

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢٧۴٢,١٨٩٣,۴٣٢,۴٣٢(۵٢,٢٨٨)١٩١,۵۵۵۴۶٨٩,٩٠١٣,۶٢٣,٩٨٧٠٠٠٠٠٢٧۴٢,١٨٩٩.۵(۵٢,٢٨٨)(١.٩١)۴۶٨٩,٩٠١۶.۵۴

تجارت عمده
وخرده

فروشي
وسائط نقلیه

موتور

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٠,١۴۴١١٢٠,١۴۴٠٠٠١٢٠,١۴۴۴.۴١١٢٠,١۴۴١.١۴

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٢١۵۶,٠٧١٩٩,٨٠٢١٢,٢۶٧(١٣,٣١۶)١١۶٨,٣٣٨٨۶,۴٨۶١١١٧,۵٠٨٠١١١٧,۵٠٨٣٢٧٣,۵٧٩٣.۵١٢,٢۶٧٠.۴۵٢٢٨۵,٨۴۶٢.٧١

ساير
محصوالت

کاني
غیرفلزي

١٣٣٩٠٣٠١٩١١٣٣١,٠٩۴٠٠٠٠٠١٣٣٠٠٠١٣٣٠

سرمايه
گذاريھا

١١١,٩٣٨١۵۶,۵٨٠٧,٨٠٢(١٢۶,٧٢٧)١١٩,٧۴٠٢٩,٨۵٣٠٠٠٠٠١١١,٩٣٨٠.١۵٧,٨٠٢٠.٢٩١١٩,٧۴٠٠.١٩

سیمان،
آھک و گچ

۴٢٩١٩٠٣٧١,۴۴٠٣٢۴,۶۵۵٣٣٧١,۴۶٩٣٢۴,٨۴۵٠٠٠٠٠۴٢٩٠٣٧١,۴۴٠١٣.۵٩٣٣٧١,۴۶٩٣.۵٢

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١۵٨,٩٧۵١٠٠,۶٠٣۵٢۵٩,۵٧٨٢١۵٨,٩٧۵٢.٠۴١٠٠,۶٠٣٣.۶٨۵٢۵٩,۵٧٨٢.۴۶

٠٠٠(٠.۶٨)(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

١١١,٢٢٨,١٠٠۶,٩٣٣,٧٣٢۴۴۶,۵٣۴٢٣٧,۵٣۴١٢١,۶٧۴,۶٣۴٧,١٧١,٢۶۶٠٠٠٠٠١١١,٢٢٨,١٠٠١۵.٧٢۴۴۶,۵٣۴١۶.٣۴١٢١,۶٧۴,۶٣۴١۵.٨٨

محصوالت
غذايي و

آشامیدني
به جز قند و

شکر

١١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵٢۶,٣٣٩٢٠,٨٧٣١١٧٨,٧۵٩١٢١,٢٢٨٠٠٠٠٠١١۵٢,۴٢٠١.٩۵٢۶,٣٣٩٠.٩۶١١٧٨,٧۵٩١.٧

مواد و
محصوالت

دارويي

٨٧٣٩,٧٨۴٢,۴٠٢,۶٨٧١١۶,٧٨(١١٠,٣٠٢)٨٩١۵۶,۶٧۵٢,٢٩٢,٣٨۵٠٠٠٠٠٨٧٣٩,٧٨۴٩.۴٧١١۶,٨٩١۴.٢٨٧٨۵۶,۶٧۵٨.١٢

فلزات
اساسي

٨١,٣١٩,١٢٨٣,۵۶٨,٨٠٢٢٧٠,١٣٧٢۴٣,٣۴١۶١,۵٨٩,٢۶۵٣,٨١٢,١۴٣٠٠٠٠٠٨١,٣١٩,١٢٨١۶.٨٩٢٧٠,١٣٧٩.٨٨۶١,۵٨٩,٢۶۵١۵.٠٧

ساخت
محصوالت

فلزي

١۵۴,٢٢۶١٣٠,۴٠٩(۵۴,٢٢۶)(١٣٠,۴٠٩)٠٠٠٠٠٠٠٠١۵۴,٢٢۶٠.۶٩(۵۴,٢٢۶)(١.٩٨)٠٠٠

خودرو و
ساخت
قطعات

٢٣۶۵,٣۵٨٢٠٢,۵٩٠٠۵٧,۴٩۶١٣۶۵,٣۵٨٢۶٠,٠٨۶٠٠٠٠٠٢٣۶۵,٣۵٨۴.۶٨٠٠١٣۶۵,٣۵٨٣.۴۶

فعالیتھاي
پشتیباني و
کمکي حمل

و نقل و
آژانسھاي
مسافرتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,۶١۶٠١٣,۶١۶١٣,۶١۶٠.٠۵٠٠١٣,۶١۶٠.٠٣

٢۴٣,٨٢٠٠.۴٢(٠.٠۶)(١,۵٨۵)٢۴٣,٨٢٠٢۴۵,۴٠۵٠.۵٨(١,۵٨۵)٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴۵,۴٠۵ساير صنايع

ساير
فعالیتھا

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٧,٠٧۵٠٢١٠٧,٠٧۵٢١٠٧,٠٧۵١.٣٧٠٠٢١٠٧,٠٧۵١.٠٢

۶١٩,۶٣۶,١۶٧٢٨,٨١٩,۴١٣١١۴۶٩,١۴٣۴٣٩,٧۴٨١٧٩٠٨,٨٩١٧٨٧,٨١١,٩٠٣١٠٠٢,٧٣٣,١۵۵١٠٠٧٨١٠,۵۴۵,٠۵٨١٠٠(٨٣٩,٨٨٨)۶٧٧,٣۴٢,٧۶٠٢٩,۶۵٩,٣٠١٢,٢٩٣,۴٠٧جمع

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 مدیریت انرژی امید تابان ھور ٢- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان ٣- شناسایی
افزایش سرمایه شرکت سنگ آھن گل گھر ۴-شناسایی افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت تبریز ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه  گذاری نفت و گاز و

پتروشیمی تأمین ٧- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ٨- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کویر تایر ٩- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ١٠- 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 صندوقھای 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)

٩۶,٩٧٩,٧۴٢١,٠٠٠٧۴,٣٣۴,۵١٢١٨۵,٠۶٧٩٩٣,١٠٩١٧٨,٩١٩,۵٢٢۵١۴,٢٠۴٢,٣٠١,٧٢۵٠.٢۶۶٩٩,٢٧١٣,٢٩۴,٨٣۴٢,٧۶١١٣,٠١٠٢,۵٩۵,۵۶٣مديريت سرمايه گذاري امید

٠.٠۴١٩,٧۴٠٢٩,٨۵٣٢,٨٨٩۴,٣۶٩١٠,١١٣(١٢۶,٧٢٧)٧,٨٠٢(١٢,۶٩٠,۶۴١)١۵,٣۴٣,٠٠٠١,٠٠٠١٩,۵٢٣,٧۴٣١١,٩٣٨١۵۶,۵٨٠سرمايه گذاري سپه

۵٣٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶۶,٧٠۵,٢۴٩١۵۵,٨٢٣١,۶٨٧,٠۵٧١۴۴,۴٣٠,۵٢۵۶٣,٨٩٣٣٣,۵٢٣٠.٠۶٢١٩,٧١۶١,٧٢٠,۵٨٠٧٠۶۵,۵٣٠١,۵٠٠,٨۶۴فوالد مبارکه اصفھان

(٨١,٨۵٢)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠۴۴,٢٧۵,١٨١١۴١,٢۵٣٨٢,٢۶٣١٢,۴٠٠,٠٠٠٢٧,٠٨۵۴,٢٢٣٠.٠٣١۶٨,٣٣٨٨۶,۴٨۶٢,٩٧٠١,۵٢۶بانک تجارت

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

٠.١٢١۴۴,٧٧۵٧١٧,٩۵۴۶,٧٠۵٣٣,٢۵٠۵٧٣,١٧٩(٣۵٧,٩۵۵)(٣,۶۵٧)(۵۴۵,۴۴۶)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,١٣٨,٠۵۵١۴٨,۴٣٢١,٠٧۵,٩٠٩پتروشیمي جم

٠٠٠٠٢٢٠,۴٧٩٠(۴٣٧,٣٧۴)(۵١,٧٠٧)(١,٩٨٣,٧۴٨)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٨٣,٧۴٨۵١,٧٠٧۴٣٧,٣٧۴پتروشیمي زاگرس

٢١۵,٠۵۴٠.١١١۴٠,٩٠٨١,٧١٧,٧۶٧٣,٠٩۶٣٧,٧۴٠١,۵٧۶,٨۵٩(۴,٣٣٣)(١,۴٠٠,٠٠٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۶,٩١۵,٨٢١١۴۵,٢۴١١,۵٠٢,٧١٣گسترش نفت و گاز پارسیان

٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٨۵,٠٢٢,١٨٨٣٩٩,۴٢٢٢,٠۴٩,٨٨۴٠٠۴٨۴,۶٢٧٠.۴٢٣٩٩,۴٢٢٢,۵٣۴,۵١١۴,۶٩٨٢٩,٨١٠٢,١٣۵,٠٨٩پتروشیمي مبین

٠.١١۶۵١۶٨,۶٠٨٣٣٣٣۵,١٣٠۶٧,٩۵٧(۶٧۴,١۵۶)١,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩۵٣,٠٠٠۶۵١٧۴٢,٧۶۴٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٧٢٨,٣۶۴١٨٠,٣٠۶٣٢٨,۶۶۵١٠٠,٠٠٠١٧,۶۵۶٢١,٨٣٢٠.٠٣١٩٧,٩۶٢٣۵٠,۴٩٧١٠٨,٢٧٣١٩١,٧٠٠١۵٢,۵٣۵پتروشیمي پرديس

٠.٠۴١١۶,٧٩١۶١٢,١٩۴٣۴,٠۴۴١٧٨,۴۵٠۴٩۵,۴٠٣(١۶,٧۴٣)۴٧,١٠۶(٢٠۴,۶۶٧)٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۶٣۵,٢٩٠۶٩,۶٨۵۶٢٨,٩٣٧پتروشیمي مارون

٠.١٧١١,٣٣۴۵٠,١٠٨٢,١٠١٩,٢٩٠٣٨,٧٧۴(۴٠٨,٠٧٢)(٧١,۶۶٩)(١٨,٠۵۴,۵٠١)٣,٢۴١,٠٠٠١,٠٠٠٢٣,۴۴٨,٣١٨٨٣,٠٠٣۴۵٨,١٨٠داروسازي سبحان

(۴,۶٠۶)١١٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٩۶,٧٢۴٩,١٣١۴٧,۵۴٢١١,٧٠٠,٣۶۵١۴۶,١٩٢١٠٣,١٧۵٠.٠١١۵۵,٣٢٣١۵٠,٧١٧١١,۵٩۴١١,٢۵٠معدني وصنعتي چادر ملو

٠.١٧۴١٣,٢۴٣٢,۵٧٣,١٨٧١,١٩٨٧,۴۶٠٢,١۵٩,٩۴۴(١,٢١٩,۶٠٢)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٠,٢۶۵,۶٨۴٣٣١,٠۴۵٣,٧٩٢,٧٨٩١۶۴,۶۶۵,۶٨٣٨٢,١٩٨سنگ آھن گل گھر

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

١٠١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٨٣٩,١٩۶١۶,٨۶٧١٩٨,٣١۵۴,٩٧٩,٩١۶١٢٨,۶۵۶٣٠,٧١٣٠.٠٢١۴۵,۵٢٣٢٢٩,٠٢٨٧,٧٣٣١٢,١٧٠٨٣,۵٠۵

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

٠٠٠٠٨,٠٧٠٠(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)

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٣٧,٧۶٠١٩,٧٩٣١٢۴,٩۶٣۵,٩۴٨,۴٠۴٨۶,٢۵٠١٣٧,١۵۴٠.٠٨١٠۶,٠۴٣٢۶٢,١١٧۵,٠۵٣١٢,۴٩٠١۵۶,٠٧۴

٠٠٠٠٨٣,٨٩٠٠(٨٣)(۵)(١,٠٠٠)١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۵٨٣سیمان خاش

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨١١۴٠٠٠١٣٠١١۵٣١,٨٩١٩,١٣٠۴٢سیمان ايالم

(۴۶,٩٨۴)٣٩٢,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٣٣۶۵,٣٩٨,٣٧۶٢۴٣,۵٧٢١٩۶,۵۵۵١.٣٨٢۴٣,۵٧۵١٩۶,۵٩١۴۵,١١٢٣۶,۴١٠سیمان بجنورد

١,٠٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠١٠٣١۵,٠٠٠,٠٠٠١٢٧,٨٧٣١٢٨,١٧٠٠.۴۶١٢٧,٨٨٣١٢٨,٢٠١٢۵,۵۶۶٢۵,۶٣٠٣١٨سیمان ھرمزگان

(١,۵۴٠)۴,٣۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٠٠٠٧٢۴۵۵٧٩,۶٢٠,٧٧٧۵١,١٩۵۴٩,٨٢٢٠.٢٢۵١,٩١٩۵٠,٣٧٩۵,٣٣٨۵,١٨٠کوير تاير

۶٧٣,۵٩٧١,٠٠٠١۶٨,٣٩٨٣٣٩٠٣٠٠١٩١٠.٠٢٣٣١,٠٩۴١٩۶۶,۵٠٠١,٠۶١مرجان کار
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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

۴٨٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨٨,۴٣٣,۶١٢٢٩۴,٧٣۶١,٩٠٣,١٧٩١١٧,٢۴٠,۵۵٠(١۴,۴٠٩)٧٨٩,٨١٠٠.٠۶٢٨٠,٣٢٧٢,۶٩٢,٩٨٩٩١٧٨,٨١٠٢,۴١٢,۶۶٢

١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,١٣۴,٧۴٣۴١,٨۶٢١٨۶,٨٧٩٣٧,١٢٧,٧٩٢١۵۵,١٧٢٣١٧,۶٠۶٠.٠۴١٩٧,٠٣۴۵٠۴,۴٨۵٢,٨٠۴٧,١٨٠٣٠٧,۴۵١پااليش نفت اصفھان

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,۵٩٩,۵٠٠٢٩٧,۴٨٨١,٠٧٩,٩۴٢٢٩,٠٣۴,٩٩٠١۴۴,٩٢٧٧٣٠,٨۶٠٠.٨١۴۴٢,۴١۵١,٨١٠,٨٠٢۴,٩٩١٢٠,۴٣٠١,٣۶٨,٣٨٧سرمايه گذاري دارويي تامین

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٣,٠٠٠,٠٠٠١٩۶,٩٣٨١,٠۴٩,٧٢٠١٠,١٨١,٢۴٩٧۴,١٣۵١۵٣,٨٨٩٠.٠۴٢٧١,٠٧٣١,٢٠٣,۶٠٩١,۵۶۵۶,٩۵٠٩٣٢,۵٣۶ملي صنايع مس ايران

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٣,٢١٧,٠٨٧١٧۶,۵۶٩١,٠٧٠,۴٣٣۶,٣٠٠,٠٠٠١٠٠,٣۴٨٣٣۵,۴٢٩٠.١١٢٧۶,٩١٧١,۴٠۵,٨۶٢٣,۴٨٢١٧,۶٨٠١,١٢٨,٩۴۵ھلدينگ غدير

(١٠۵,٢٧٢)١۴,۴١٨,۶٠٧١,٠٠٠٣٣,۶٣۵,٠٣٢٢۴٩,٠٠٢١٣٨,٠٧١١۵,٧١٧,٣٠۴١١۶,٣۵۶١٢٢,٠١۵٠.٣۴٣۶۵,٣۵٨٢۶٠,٠٨۶٧,۴٠٣۵,٢٧٠آھنگري تراکتور سازي ايران

١.١۶٢٣۶,۵٩۴٩٩٧,١٣١٣٠٨١,٢٩۶٧۶٠,۵٣٧(٣٨۵,۴١٧)(١٠۶,١٧٣)(٣۵۴,۶٣١,۵۶٩)۶۶,١٧۶,٢٨٣١,٠٠٠١,١٢۴,٠٢٣,٣٢٢٣۴٢,٧۶٧١,٣٨٢,۵۴٨مديريت انرژي امید تابان ھور

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

(۵,٧٢٠)٣٠,۶۵٧,٢١۴١,٠٠٠۵٠,۴٠٨,٣٠٠٨٠,٧٢٧۵٧,۵۶۶٠٠١٧,۴۴١٠.١۶٨٠,٧٢٧٧۵,٠٠٧١,۶٠١١,۴٨٨بیمه ملت

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

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٨٨,٣١٢١٨٩,٨٠١٢٢۵,٢٨١١٣,١۴٢,۴۶٨۴۵,۵۴٣١٠۴,٨٨٠٠.٠٨٢٣۵,٣۴۴٣٣٠,١۶١١١,۵١٩١۶,١۶٠٩۴,٨١٧پااليش 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

(١٣٩,٩٣۴)٠.٠٣٣٠٢,٩٩۶١۶٣,٠۶٢۴,٧٠٩٢,۵٣۴(٢٧,٨٩٠)١٩٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠,٣۵٨,١۴۴٢٣٩,۶٧١١٩٠,٩۵٢٣٣,٩٩١,۵١٨۶٣,٣٢۵فوالد خوزستان

۴٧۶,٠۴٩,٠٧۶١,٠٠٠٢,٠٣۶,٢٠۶٧۵,١٩۶٣۶۴,۵٢١١۵٩,۵١٩,۴۵٨٠۶,٠٨٧٠.٠٣٧۵,١٩۶٣٧٠,۶٠٨۴۶۵٢,٢٩۴٢٩۵,۴١٢پتروشیمي پارس

(٢٢,٩۵٧)٢,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٧,٩١٠,٣۵٢٢۵۵,۵٣۴٢٠۴,٣٢۴١٠,۵۴٧,١٣۶٣۴٠,٧١٢٣۶٨,٩۶۵٠.٧۵٩۶,٢۴۶۵٧٣,٢٨٩٣٢,٣٠۴٣١,٠۶٠مس شھید باھنر

٠.١٢٣۵۶,۴٨٧١,١۶٣,٩٨٧١٢,٢٢٠٣٩,٩٠٠٨٠٧,۵٠٠(٨١٢,٨٠٢)(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)

(٢٣,٩٧٨)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٢,۵٠۴,٠٢٠٨٣,٩٢۴۵۵,٠٨٨١,۴۵٣,٩۵١٣٠,۵٧٢٣۵,۴٣٠٠.١۶١١۴,۴٩۶٩٠,۵١٨٢٨,٩٢٨٢٢,٨٧٠توسعه معادن روي ايران

١٣,١٩٩٠.٢٧٣٧,٣۵٠١٧٣,۴٧٠٣٨٨١,٨٠٣١٣۶,١٢٠(۵,۴۶۶)٣۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٠,٩٠٨,٢٨٢۴٢,٨١۶١۶٠,٢٧١۵,٣٠٣,۶٢٠بیمه البرز

(۵٧,۵٣١)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٩١١,۶۴٧١۵٢,۴٢٠١٠٠,٣۵۵٣,۴٠٠,٧۵٩٢۶,٣٣٩٢٠,٨٧٣٠.١٢١٧٨,٧۵٩١٢١,٢٢٨٩,٧۶٢۶,۶٢٠توسعه صنايع بھشھر

(٢,٨٢٧)٠.٠٣٢٧,۶١١٢۴,٧٨۴۵,۴۶٩۴,٩٠٩(٩,٣٩٠)١۵,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٣١,٢۴۶١٩,٨٨۶٣۴,١٧۴١,٢١٧,۴۴۵٧,٧٢۵تامین سرمايه امید

(٧,۵٠۵)٠.٠٢۴٩,٩٨۵۴٢,۴٨٠۶,٩۴٢۵,٩٠٠(٩٣۶)۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٢٠٠,٠٠٠۴٩,٩٨۵۴٣,۴١۶٠٠گروه صنعتي پاکشو

(۵۴,٧٣۴)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,۴٨٠,٠٠٠۴٩,٩٢٩٢٩,١١۴۵,۵٢٠,٠٠٠۴٢,۵٣٣٨,۶١۴٠.۴٩٢,۴۶٢٣٧,٧٢٨٧,٧٠۵٣,١۴۴غلتک سازان سپاھان

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

(۵٨,٢۶١)١۴,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵١٨,٣٧٣٧٢,۵٨١٧٠,٩١٧١١,٩٣٧,۴۵٩۶١,۴١١۴,٨١۴٠.١٨١٣٣,٩٩٢٧۵,٧٣١۵,٢۶۴٢,٩٧۵صنايع 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)

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩٧٣,٢٨۵٧۶,٢۵٧٧٣,٨۴١٢۶۶,٠۶۵٩,١٢٧٣۵,۶۴٩٠.٢٣٨۵,٣٨۴١٠٩,۴٩٠٢۶,٣۵٨٣٣,٨٠٠٢۴,١٠۶پخش البرز

(٢۵,٩٢۵)٢,٢۶٨,٠٠٠١,٠٠٠٧,٣٨٩,١٢۴١٠٨,٩٢٨٧۶,۵۵١٧٢٠,۶٢٧۴,۵٠١١٠,٩۵٣٠.٣۶١١٣,۴٢٩٨٧,۵٠۴١٣,٩٨٧١٠,٧٩٠داروسازي جابر ابن حیان

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

(٢٠,٠٣١)١,۶٣۶,٠١٣,۴۵۶١,٠٠٠۶,٣٠٣,٨٧٣٧٧,٧۶١۶٣,۴٨٠١٢۶,٣٢۴,۴۴۴۶٣,٠٩۴۵٧,٣۴۴٠.٠١١۴٠,٨۵۵١٢٠,٨٢۴١,٠۶٢٩١١سرمايه گذاري تامین اجتماعي

ھلدينگ صندوق بازنشستگي
کشوري

۴٠,٧٧٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٧١٨,٨١١۶٠,١٩٨۵٩,٢٢١٣,٣۴٣,١٠۶۴٢,۵٣۵۴۵,٩٠۶٠.٠٢١٠٢,٧٣٣١٠۵,١٢٧١٢,٧۴٣١٣,٠۴٠٢,٣٩۴

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

(٣١,٠٩٣)٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٧٩,۶٩٢١۵۶,٠١۴١۴٩,٩١٧۴۶٨,٨٢٢۵٢,٨٨٧٢٧,٨٩١٠.٠٢٢٠٨,٩٠١١٧٧,٨٠٨١١٣,٠١٠٩۶,١٩٠پتروشیمي 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)٠٠٠٠١٠,٩٨٠٠

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

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴٩,٠۵٠٠نفت ايرانول

(۴,۴٧۶)٣۶,۴٠٢,٧۵۶١,٠٠٠٠٠٠٢٢,۶٩٧,٢٠٢۵٠,٠٩٧۴۵,۶٢١٠.٠۶۵٠,٠٩٧۴۵,۶٢١٢,٢٠٧٢,٠١٠ايران ترانسفو

(٩,٧١١)۴,۵٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,۴۵٧,۵٩۵٩۴,٩٢٣٨۵,٢١٢٠.٢١٩۴,٩٢٣٨۵,٢١٢١٠,٠٣٧٩,٠١٠البرز دارو

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧,٢٧١,٧۵٧١٠۶,٧٧٢١١٣,٨٧۵٠.٠۶١٠۶,٧٧٢١١٣,٨٧۵١۴,۶٨٣١۵,۶۶٠٧,١٠٣آھن و فوالد ارفع

٣,٧٣۴,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,٧۶١,٢٣۵١۴,٢٠٨۶٢,٨١١٠.١٨١۴,٢٠٨۶٢,٨١١٢,١٠١٩,٢٩٠۴٨,۶٠٣داروسازي سبحان (حق تقدم)

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧,۴۶٠٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١۴,٧۵٠٠نفت بھران

(٣,٠۴٧)١٣۴,٣۴١,٩٢٢١,٠٠٠٠٠٠١١,٢٩٧,٠٨٣١٠۴,٠۴٢١٠٠,٩٩۵٠.٠١١٠۴,٠۴٢١٠٠,٩٩۵٩,٢١٠٨,٩۴٠پااليش نفت بندرعباس



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)

(٩۵٧)٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۵١,٨۶١١٢,۵٨٢١١,۶٢۵٠.١١٢,۵٨٢١١,۶٢۵٣۵,٧۵٨٣٣,٠۴٠صنايع الستیکي سھند

(۶,۴٩۶)١,٧٨٩,٩١٢١,٠٠٠٠٠٠١,١٢٨,٠٨٧١٣٨,٩۶٧١٣٢,۴٧١٠.٠۶١٣٨,٩۶٧١٣٢,۴٧١١٢٣,١٨٨١١٧,۴٣٠پتروشیمي خراسان

(٨,۵٢۴)٣,۶٣٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۵,۴۶۶,۶٠٩٩۴,٩٨٢٨۶,۴۵٨٠.۴٣٩۴,٩٨٢٨۶,۴۵٨۶,١۴١۵,۵٩٠سبحان دارو

٨,٠۵٧,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴,٠٧٢٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

(۴٠,۶٨٧)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٣۵۴,٢۶٣١١٣,۶۶٩٧٢,٩٨٢٠.٠٣١١٣,۶۶٩٧٢,٩٨٢۴٨,٢٨٢٣١,٠٠٠پتروشیمي اراک

١٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠٩٩,۵٨۵۵٣,٧۶٩۵٧,٩٣١٠.٠٢۵٣,٧۶٩۵٧,٩٣١١٧,٣۴٧١٨,۶٩٠۴,١۶٢پتروشیمي فجر

مديريت انرژي امید تابان ھور (حق
تقدم)

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١١۶,٢۶٣,٩٧٢١١۶٣۴,۴١۴١.١۶١١۶٣۴,۴١۴١٢٩۶٣۴,٢٩٨

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٧,٩۶٠٠

۵۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵۴,٨٢٧,۵۴٢١٨٩,٨۶۴٢١٢,٢٣٧٠.١١٨٩,٨۶۴٢١٢,٢٣٧٣,۴۶٣٣,٨٧١٢٢,٣٧٣نفت سپاھان

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,٢٢۵,٨١٨۵٠,٩٠١۵۴,٧۶۶٠.٠٢۵٠,٩٠١۵۴,٧۶۶٩,٧۴٠١٠,۴٨٠٣,٨۶۵سرمايه گذاري صدر تامین

١۵,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴,٩٠٩٠تامین سرمايه امید (حق تقدم)

١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٣,٨٩٠٠سیمان خاش

(۴,۴٣٨)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,۵٢٣,۵۶١١٢۶,٣۴٧١٢١,٩٠٩٠.١۵١٢۶,٣۴٧١٢١,٩٠٩٢٧,٩٣١٢۶,٩۵٠پويا زرکان آق دره

صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق
تقدم)

١۴,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢,٩٧۵٠

(٧,١۴٢)٢٣,٩۵٧,۶۶۶١,٠٠٠٠٠٠۵,٢۶٩,۶٨۵۶١,۶٣٠۵۴,۴٨٨٠.٠٢۶١,۶٣٠۵۴,۴٨٨١١,۶٩۵١٠,٣۴٠پتروشیمي تندگويان

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,٨٩۴,١۵۶۵٨,١۶۶٧٩,٠٨٩٠.١۵٨,١۶۶٧٩,٠٨٩١١,٨٨۵١۶,١۶٠٢٠,٩٢٣پااليش نفت تبريز (حق تقدم)

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

١٠١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,١٧٠٠

٩,۶٣۶,١۶٧٢٨,٨١٩,۴١٣١٩,١٨٣,٢۴۶(٨٣٩,٨٨٨)٧,٣۴٢,٧۶٠٢٩,۶۵٩,٣٠١٢,٢٩٣,۴٠٧جمع

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



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)

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

۵,٧٧٣,٨٩۵١,٠٠٠,٠٠٠٨۴,٩١٢١٠٣,٠٧۵٠٠١.۴٧١٠٣,٠٧۵١,٢١٣,٩٠۴

صندوق سرمايه گذاري مشترک
آسمان امید

۶۴٢,۵١۶,۶۴۶١,٠٠٠,٠٠٠١٠,۴۴۶,۴٨٣١٣٨,٩۵٢(۴,۴١٧,۶٣٣)(۴١,٨٢٣)٠.٩۴٩٧,١٢٩١۶,١١١

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

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

٢,۴٢۶,٢۴۵,٩٠٧١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتماد آفرين پارسیان

٩٣٩,۶٢۵,۴٨۵١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠با درآمد ثابت کیان

۴,٠٧١,۶٧٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠۵,١٠٠,٠٠٠٩١,١۶۴٠.١٣٩١,١۶۴١٧,٨٧۵افرا نماد پايدار

٣٧,٧۴۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اعتماد داريک

باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل
ايران

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

١,٠٣۴,٨۴٠١,٠٠٠٠٠١٣,٨٨۶,٠٩١۴٧,٢٠٣١.٣۴۴٧,٢٠٣٣,٣٩٩فرھنگي ورزشي پرسپولیس

فرھنگي ورزشي پرسپولیس
(حق تقدم)

١,٠٣۴,٨۴٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل
ايران (حق تقدم)

١,٢٣۶,٠٩٩١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

۴٩,٠٩٢,١١٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٣,٩٢۵,٠٠٠۴٣,٨١٢٨۴٣,٨١٢١١,١۶٢مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

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

٣,٠۵٠,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٩,۴۴۵,٠٠٠١٢٠,١۴۴٠.٣١١٢٠,١۴۴١٢,٧٢٠ثبات ويستا

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

١,٧٨۶,۴١٨,٩۶٧١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١,۵۴٣,٠٠٠٣۶,٨۵١٠.٠٩٣۶,٨۵١٢٣,٨٨٣انديشه ورزان صبا تامین



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)

١,۴٣٩,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠لبخند فارابي

٧,٧٠٧,٣٩۶,۶١٨١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠با درآمد ثابت نگین سامان

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠۴٠.٠١٢٠,٠٠۴١٠,٠٠٢نوع دوم رايکا

۶,٨٣۴,١٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠١,١٢۴,١٧٢١۴,۴٣٠٠١۴,۴٣٠١٢,٨٣۶نوع دوم کارا

۴۶٩,١۴٣۴٣٩,٧۴٨٩٠٨,٨٩١جمع

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

١٩٩,٨۴٢,۶۴١٢,٧۶٢۵۵٢,٠١۴٠مديريت سرمايه گذاري امید

٢١,٨٣٠,٣٩٩۵,٨٧۵١٢٨,٢۵۶٠سرمايه گذاري سپه

١۴۴,۴٣٠,۵٢۵۴۴٢۶٣,٨٩٣٠فوالد مبارکه اصفھان

١٢,۴٠٠,٠٠٠٢,١٨۴٢٧,٠٨۵٠بانک تجارت

۶۵٣,٣٨٨۴٠,٩٧١٢۶,٧٧٠٠نفت ايرانول

٢٢,۶٩٧,٢٠٢٢,٢٠٧۵٠,٠٩٧٠ايران ترانسفو

١٠٠,٠٠٠١٧۶,۵۶٠١٧,۶۵۶٠پتروشیمي پرديس

٣۵٧,۴٩٠١٨۵,٣٠٠۶۶,٢۴٣٠پتروشیمي مارون

۵,٣٩٣,٨١٧٠٠٠داروسازي سبحان

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

١٨١,۶۶۵,۶٨٣۵۶۴١٠٢,۵۶۵٠سنگ 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

۵,٣٩٨,٣٧۶۴۵,١١٩٢۴٣,۵٧٢٠سیمان بجنورد

۵,٠٠٠,٠٠٠٢۵,۵٧۴١٢٧,٨٧٣٠سیمان ھرمزگان

٧,٢٧١,٧۵٧١۴,۶٨٣١٠۶,٧٧٢٠آھن و فوالد ارفع

٩,۶٢٠,٧٧٧۵,٣٢١۵١,١٩۵٠کوير تاير

٧,٠٣۴,٧۶٢٢,٠۶٢١۴,۵٠٩٠داروسازي سبحان (حق تقدم)

١٠٠,٠٠٠١٢,۶۴٠١,٢۶۴٠مديريت سرمايه گذاري امید



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

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

٢٧٠,۶٠٣٣۴,١۵٧٩,٢۴٣٠پخش البرز

١۶,۴۶۶,۶٠٩۶,٣٣۵١٠۴,٣١٧٠سبحان دارو

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

۶,٣٠٠,٠٠٠١۵,٩٢٨١٠٠,٣۴٨٠ھلدينگ غدير

١۶,۴۶۴,۵٠۵١,٨٨٨٣١,٠٩٩٠سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

٢,٣۵۴,٢۶٣۴٨,٢٨٢١١٣,۶۶٩٠پتروشیمي اراک

٣,٠٩٩,۵٨۵١٧,٣۴٧۵٣,٧۶٩٠پتروشیمي فجر

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

١,٨٩۴,٠۴٣١,٣۶۴٢,۵٨۵٠مديريت انرژي امید تابان ھور

٢,٩٩۶,١٣٣٢,٨۶٨٨,۵٩۴٠داروسازي ابوريحان

١۴,۴٠٢,۴۶٨۴,١١٢۵٩,٢٣٠٠پااليش نفت تبريز

١١۶,٢۶٣,٩٧٢٠١١۶٠مديريت انرژي امید تابان ھور (حق تقدم)

٣٣,٩٩١,۵١٨١,٨۶٢۶٣,٣٢۵٠فوالد 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

۵۴,٨٢٧,۵۴٢٣,۴۶٢١٨٩,٨۶۴٠نفت سپاھان

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

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

١,۴۵٣,٩۵١٢١,٠٢۶٣٠,۵٧٢٠توسعه معادن روي ايران

١۶,٩٠٨,٩۵٠٠٠٠بیمه البرز



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

۴۶٨,٨٢٢١١٢,٨٠٨۵٢,٨٨٧٠پتروشیمي نوري

١٢۶,٣٢۴,۴۴۴۴٩٩۶٣,٠٩۴٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

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

۵,٠۴٨,۶٩١۵,۴۶٨٢٧,۶١١٠تامین 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

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

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

١١,٩٣٧,۴۵٩۵,١۴۴۶١,۴١١٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

١,٠۶٠,٠٠٠۴,٣۵١۴,۶١٣٠قند ھکمتان

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

١٩,١٨٢,١١٠١۵,٣٣٧٠٢٩۴,٢١۵صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

٣١,١۵٠,٠٠٠١٧,١٨۵٠۵٣۵,٣٣۵افرا نماد پايدار

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

۵,٠٠٧,۵۴۴١٢,۵۴٣٠۶٢,٨١٠اعتماد داريک

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

۵٩,۴۵٧,۵٢٢٢,٩١۶٠١٧٣,٣٨٣باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل ايران

١٣,٨٨۶,٠٩١٣,٣٩٩٠۴٧,٢٠٣فرھنگي ورزشي پرسپولیس

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

۶٨,٧٢٧,۵٢٢٢,٩١۶٠٢٠٠,۴١۵باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل ايران

۵,٢۶٩,۶٨۵١١,۶٩۵۶١,۶٣٠٠پتروشیمي تندگويان

٧,٧٢۵,٠٠٠١٠,٨١٨٠٨٣,۵٧١مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

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

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

۴۴,۶۴٢,٠٠٠١٢,٣٢٧٠۵۵٠,٣٢٠ثبات ويستا

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



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

٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٢٠٢٠,٠٠۴نوع دوم رايکا

١,١٢۴,١٧٢١٢,٨٣۶٠١۴,۴٣٠نوع دوم کارا

۶٠٠٣,٣٣٣٢٠سیمان خاش (حق تقدم)

۵,٠٢۴,۶۶۴٢,۵۴٨,٠١٧جمع

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

١,٩٨٣,٧۴٨٢۶,٠۶۵۵١,٧٠٧١٠٨,۵٢٢٢١۵,٢٨٢١۶٣,۵٧۵پتروشیمي زاگرس

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

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

۵۶٢,١۵٧٣۴,٠۴٢١٩,١٣٧١٧۶,٨٧٠٩٩,۴٢٩٨٠,٢٩٢پتروشیمي مارون

٢٣,۴۴٨,٣١٨٣,٠۵۶٧١,۶۶٩١٢,٧٩٧٣٠٠,٠٧٠٢٢٨,۴٠١داروسازي سبحان

١٧,٠٠٠,٠٠٠١,١٩٨٢٠,٣۶٧٧,٢۵۵١٢٣,٣۴۵١٠٢,٩٧٨سنگ آھن گل گھر

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

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

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

١,٠٠٠۵,٠٠٠۵۶٨,٠٠٠۶٨۶٣سیمان خاش

٢٧٣,۵٢٧١,١٠٠٣٠١۵,١٨٠١,۴١٧١,١١۶داروسازي سبحان (حق تقدم)

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

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

١۵,٧١٣,۴٧٩٩١۶١۴,۴٠٩٨,٠٧٣١٢۶,٨۶۵١١٢,۴۵۶مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

٧٢,٣٨۶,٢٧٣١,١٩٨٨۶,٧٢٢١,١٩٨٨۶,٧٢٢٠سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

١,٩١٣,٠۶١١٣,٩١٩٢۶,۶٢٨١۴,۴۵٣٢٧,۶۵٠١,٠٢٢نفت بھران

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



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

١,٧۵٨,۴٨۵۴,٩٩١٨,٧٧٧١۶,٣٨٢٢٨,٨٠٩٢٠,٠٣٢سرمايه گذاري دارويي تامین

۴,۵٣٨٢۵,۵۶١١١۶٣٣,٢٧۴١۵١٣۵پخش البرز

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

١۶,۴۶۴,۵٠۵١,٨٨٨٣١,٠٩٩٢,٧٧۴۴۵,۶٨۶١۴,۵٨٧سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)

٣۵۶,۵٢۵,۶١٢٣٠۵١٠٨,٧۵٨١,١۶٩۴١۶,٨٣٢٣٠٨,٠٧۴مديريت 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

١,٢۶٠,٠٠٠١٠,٨۶٢١٣,۶٨٧٢٢,۶۵٧٢٨,۵۴٩١۴,٨۶٢پااليش نفت تبريز

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

٨,٢٠٩,٧٨۶۴,۶٢٧٣٧,٩٨٩١٢,٣٣٩١٠١,٣٠۵۶٣,٣١۶فوالد 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

٢,٢٩٨,٧۴٧۵,١٩٠١١,٩٣١۵,١٩٠١١,٩٣١٠تامین سرمايه امید (حق تقدم)

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

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

١,٠٨٨,٩۴١٣۶,٧٣٢٣٩,٩٩٩٣٧,٣٣٣۴٠,۶۵۴۶۵۵با درآمد ثابت کیان

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

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

۴,٣١٩,١٠٩۵,٣۶١٢٣,١۵۶۶,١۴٣٢۶,۵٣۴٣,٣٧٨قند ھکمتان

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

٧٠٢٨,۵٧١٢٢٨,۵٧١٢٠سینادارو

٢٣,۵٩٩,٧۴٣١۴,٢٣٩٣٣۶,٠٣٨١۴,٨۴٧٣۵٠,٣٩٨١۴,٣۶٠صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید

٢۶,٠۵٠,٠٠٠١٧,٠۵٠۴۴۴,١٧١١٧,١۶٨۴۴٧,٢۵٠٣,٠٧٩افرا نماد پايدار

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

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



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

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)

۶٠٠٣,٣٣٣٢۵٣,٣٣٣٣٢٣٠سیمان خاش (حق تقدم)

۵,٠٠٧,۵۴۴١٢,۵۴٣۶٢,٨١٠١٣,١٩۴۶۶,٠٧٢٣,٢۶٢اعتماد داريک

١٠,٣٣٣,۴۵٠۵,٣٣۵۵۵,١٣٨۵,٣٣۵۵۵,١٣٨٠صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق تقدم)

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٣٩٩۶٧,٩٨۶٣,۴٠۶۶٨,١٢٠١٣۴فرھنگي ورزشي پرسپولیس

۶٨,٧٢٧,۵٢٢٢,٩١۶٢٠٠,۴١۵٣,٠۴٠٢٠٨,٩٧۶٨,۵۶١باشگاه فرھنگي ورزشي استقالل ايران

٣,٨٠٠,٠٠٠١٠,۴۶٢٣٩,٧۵٩١٠,۶٢٣۴٠,٣۶٩۶١٠مختص اوراق دولتي نشان ھامرز

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

٣۵,١٩٧,٠٠٠١٢,٢٢١۴٣٠,١٧۶١٢,٣۵۶۴٣۴,٩٠٠۴,٧٢۴ثبات ويستا

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

٣,٧٣۴,٠٠٠٢٣,٧٩٢٨٨,٨۴٠٢۴,١٢٠٩٠,٠۶۶١,٢٢۶انديشه ورزان صبا تامین

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

٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٢٢٠,٠٠۴١٠,١٩۴٢٠,٣٨٨٣٨۴لبخند فارابي

٧,۴۵٨,٣١۵١٠,٠۵۵٧۵,٠٠٠١٠,٠۵۶٧۵,٠٠۶۶با درآمد ثابت نگین سامان

۴,٨٣٩,۵٢۶٧,۶٠٧,۵٨۶٢,٧۶٨,٠۶٠جمع

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 ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٩/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

افزایش این بخش متناسب با استراتژی مصوب شرکت (افزایش سرمایه گذاریھا در سھام دارای١,۶٩٩,٧٨٧٣,٢٣٨,٠۴٢درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
بازده نقدی باال)

افزایش این بخش متناسب با افزایش حجم و گردش معامالت سھام با توجه به شرایط و فرصتھای٢,۶١۴,٣۴۴٢,٧۶٨,٠۶٠سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
بازار

....................١,٢٠۶٨٧۴سود 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوھرفام امید١٧٩,٠٣۶٣۶۵,۶٨١سود حاصل از سایر فعالیتھا



سال مالی منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٩/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٩/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

۴,۴٩۴,٣٧٣۶,٣٧٢,۶۵٧جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شدهشرح
در تاریخ

١۴٠٠/٠٩/٣٠

بھای تمام شده
در تاریخ

١۴٠١/٠٩/٣٠

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

سرمایه گذاری در
سھام بورسی و

فرابورسی

افزایش حجم سرمایه گذاری ھای شرکت از طریق خرید سھام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت ھای سرمایه پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی ھای شرکت.١۶٧,۶٣۶,٧,٣۴٢,٧۶٠٩
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.۴۶٩,١۴٣٩٠٨,٨٩١

سرمایه گذاری در
امالک

٠٠....................

سرمایه گذاری در
سپرده ھای بانکی و

اوراق بدھی

٠٠....................

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

٧,٨١١,٩٠٣١٠,۵۴۵,٠۵٨جمع

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 ١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٩/٣٠١۴٠٢/٠٩/٣٠شرح

٢٢٢۵٢۶تعداد 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 ۴٠ درصد افزایش داشته باشد.دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠٩/٣٠

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

٠٠٠٠٠٠٠١٧,۴٢٩تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠١٧,۴٢٩جمع

٠انتقال به دارایی

١٧,۴٢٩ھزینه مالی دوره

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

ھمچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسھیالت اعتباری کارگزاری از گزینه  ھای تأمین مالی می باشد.دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠٩/٣٠

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
١۴٠١/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٢/٠٩/٣٠

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

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

٠٨٣ساير درآمدھا (ھزينه ھا) غیرعملیاتي

٠٨٣جمع

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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠٩/٣٠

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

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



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 *

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

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



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 *

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۴/٣٠۴٩,٣۵٢,٣٣۶٠٠٠٠١٠٠۴,٩٣۵آھنگري 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

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠۶/٢٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٢١٠٠بیمه ملت

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج
فارس

١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠١/٠٧/٢٧٣٠۵,۶٧۴,١۶١٠٠٠٠۵٠٠١۵٢,٨٣٧

١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠١/٠٧/٢٧١٣٢,۶١۴,٨١۵٠٠٠٠١٣۵١٧,٩٠٣سرمايه گذاري تامین اجتماعي

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٨/١۴٢١,۵٩٢,۶٠٩٠٠٠٠۶,٠٠٠١٢٩,۵۵۶پتروشیمي جم

٣,٢۴٢,٧٨٧,٢٧١٠٠٠٠١٧٣,۶٠۴٣,٢٣۶,١٩١٠جمع

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

٣,٢٣۶,١٩١درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

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

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

علت اختالف درآمد سود سھام محقق شده تا تاریخ ٣٠ آذر ماه ١۴٠١ با درآمد سود سھام مندرج در صورت سود زیان برای سال مالی مذکور، مبلغ ۵٠١ میلیون ریال درآمد سرمايه گذاري شرکتھاي غیربورسي از بابت شرکت مولد برق
کاسپین منطقه آزاد انزلی و مبلغ ١.٣۵٠ میلیون ریال بابت سود سھام تعلق گرفته توسط صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠١/٠٩/٣٠


