
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد )سهامي عام( شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27 توسط اين 

موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با 

اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه 

اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

 حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي 

است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به 

منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن 

برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

 اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

 همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لزم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بال، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد )سهامي عام( در تاريخ 30 آذر ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام 

جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر اطلعات

گزارش نسبت به صورت هاي مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سرمایه گذاري توسعه گوهران امیدبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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5. مسئوليت "ساير اطلعات" با هيئت  مديره شرکت است. ساير اطلعات شامل اطلعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلعات" نيست و 

نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلعات کسب شده در فرآيند حسابرسي 

و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادي

6. مفاد ماده 240 اصلحيه قانون تجارت و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس، در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل به طور کامل رعايت نگرديده است.

7. معاملت مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان کليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملت 

مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است.  به نظر اين موسسه، معاملت مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي گروه صورت 

پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي 

انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب  هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس و شرکتهاي سرمايه گذاري )سهامي عام( تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير رعايت نگرديده است:

الف- مفاد تبصره ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلعات، به ترتيب در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره)صرف نظر از عدم ثبت در مرجع ثبت شرکتها( و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر 

ظرف مدت ده روز  پس از برگزاري مجمع به مرجع ثبت شرکتها.

ب- مفاد ماده 5 دستورالعمل پذيرش، عرضه و انتقال اوراق بهادار، در خصوص درصد سهام شناور.

10. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه 

به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط 

اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

29دي1397تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
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زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

11:58:48 1397/11/03 سید محمد نوریان رامشه 922048شریک موسسه هوشیار ممیز

11:58:48 1397/11/03 سید محمد نوریان رامشه 922048شریک موسسه هوشیار ممیز

12:04:43 1397/11/03 محمدجواد هدایتی املشی 800896شریک موسسه هوشیار ممیز

12:04:43 1397/11/03 محمدجواد هدایتی املشی 800896شریک موسسه هوشیار ممیز

12:27:13 1397/11/03 امیرحسین نریمانی خمسه 800824مدیر موسسه هوشیار ممیز

12:27:13 1397/11/03 امیرحسین نریمانی خمسه 800824مدیر موسسه هوشیار ممیز
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1397/09/301396/09/301397/09/301396/09/30

بدهی ها دارایی هاي جاري
-- --      بدهی هاي جاري      دارایی  هاي جاري

27,28920,30634 )10(659,999731,980      پرداختنی هاي تجاري      موجودي نقد

2,459,1042,330,8426 1,7801,08664      پرداختنی هاي غیرتجاري      سرمایه گذاري  هاي كوتاه مدت

289,581191,85951 --00      مالیات پرداختنی      دریافتنی  هاي تجاري

3,7302,98225 246,93097825,148      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  هاي غیرتجاري

69137286 --00      تسهیلت مالی      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- --00      ذخایر      دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

2,780,3952,546,3619 --00      پیش دریافت هاي جاريجمع دارایی هاي جاري

--       بدهی هاي مرتبط با دارایی هاي نگهداري       دارایی  هاي غیرجاري

شده براي فروش

00--

8738039 908,709734,04424جمع بدهی هاي جاري      دریافتنی  هاي بلندمدت

1,126,098929,79221 --      بدهی هاي غیرجاري      سرمایه گذاري هاي بلندمدت

00-- --00      پرداختنی هاي بلندمدت      سرمایه گذاري در املک

583898)35( --00      پیش دریافت هاي غیرجاري      دارایی هاي نامشهود

88,45490,331)2( --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی هاي ثابت مشهود

00-- 85154157      ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان      سایر دارایی ها

1,216,0081,021,82419 85154157      جمع بدهی هاي غیرجاري      جمع دارایی هاي غیرجاري

909,560734,58524      جمع بدهی ها      

--      حقوق صاحبان سهام      

2,000,0002,000,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

200,000193,7993      اندوخته قانونی      
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1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

--00      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاي       

غیرجاري نگهداري شده براي فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگري

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاي       

شركت هاي دولتی

00--

886,843639,80139      سود )زیان( انباشته      

3,086,8432,833,6009جمع حقوق صاحبان سهام      

3,996,4033,568,18512 3,996,4033,568,18512جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1396/09/30حسابرسی شده منتهی به 1397/09/30حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

--درآمدهاي عملیاتی

453,309330,17137درآمد سود سهام

)40(8,47414,130درآمد سود تضمین شده

123,0087,4181,558سود )زیان( فروش سرمایه گذاري ها

)84(24,143153,226سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاري در اوراق بهادار

--00سایر درآمدهاي عملیاتی

608,934504,94521جمع درآمدهاي عملیاتی

--هزینه هاي عملیاتی

36)27,388()37,359(هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

--00سایر هزینه هاي عملیاتی

36)27,388()37,359(جمع هزینه هاي عملیاتی

571,575477,55720سود )زیان( عملیاتی

--00هزینه هاي مالی

)58(1,6684,000سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

573,243481,55719سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--00مالیات بر درآمد

573,243481,55719سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

--00سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

573,243481,55719سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

28623920سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

)50(12سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

28724119سود )زیان( پایه هر سهم

--سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم
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--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

573,243481,55719سود )زیان( خالص

639,801582,32210سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

--00تعدیلت سنواتی

639,801582,32210سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

)20()400,000()320,000(سود سهام  مصوب

--00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

319,801182,32275سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

893,044663,87935سود قابل تخصیص

)74()24,078()6,201(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

886,843639,80139سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

28724119سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

2,000,0002,000,0000سرمایه

724 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی 

به  30/09/1397

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

30/09/1396

--فعالیت هاي عملیاتی

31,246 67,655117جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- عادي

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- استثنایی

31,246 67,655117جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

--بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0 --0سود پرداختی بابت استقراض

(23,379) 64(38,315)سود سهام پرداختی

(23,379) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(38,315)64

--مالیات بر درآمد

0 --0مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت هاي سرمایه گذاري

1,663 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

(1,621) (83)(283)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نامشهود

(785) (91)(74)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي نامشهود 

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(743) (52)(357)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

7,124 28,983307جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت هاي تأمین مالی

--فعالیت هاي تأمین مالی

824 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0 --0وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0 --(22,000)بازپرداخت اصل استقراض

0 --(22,000)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تأمین مالی

7,124 (2)6,983خالص افزایش )كاهش( در موجودي نقد

13,182 20,30654موجودي نقد در ابتداي دوره

0 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

20,306 27,28934موجودي نقد در پایان دوره

51,862 (28)37,195مبادلت غیرنقدي

924 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاري

جمع سرمایه گذاريخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهاي

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهاي

 تمام شده

ارزش بازار بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

1487,394اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي 201,286201,286286,106286,1081487,392170,013110,3611180,3742271,2998.30396,4672 124.58667,76618.63

234,283مخابرات 25,16330,94913,334125,16400000225,1630.7711 0.0025,1640.70

31,935بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 8,7587,255)6,578()5,320(12,1800000038,7580.27)6,578(1 )2.07(2,1800.06

14,565فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 65165103,91416510000016510.0201 0.006510.02

3425,733عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 213,625261,875)4,377(163,8582209,248000003213,6256.54)4,377(2 )1.38(209,2485.84

00اطلعات و ارتباطات 00000000000000.0000 0.0000.00

553,297بانکها و موسسات اعتباري 207,090154,885)143,682()101,588(163,408000005207,0906.34)143,682(1 )45.15(63,4081.77

00خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري 00000000000000.0000 0.0000.00

18,981ساير محصولت کاني غيرفلزي 13558,6658,92638,678000001130.008,6653 2.728,6780.24

28,919ساير واسطه گريهاي مالي 21,50412,740)11,670()3,821(19,83400000221,5040.66)11,670(1 )3.67(9,8340.27

441,506سرمايه گذاريها 66,55871,881)30,532()30,375(236,02600000466,5582.04)30,532(2 )9.59(36,0261.00

4844سيمان، آهک و گچ 15,31118,461)14,341()17,617(497000000415,3110.47)14,341(4 )4.51(9700.03

00قند و شکر 00000000000000.0000 0.0000.00

61,033,588محصولت شيميايي 516,978552,897181,589480,69112698,567000006516,97815.82181,58912 57.06698,56719.48

413,362محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 27,30521,712)5,411()8,350(221,89400000427,3050.84)5,411(2 )1.70(21,8940.61

10199,820مواد و محصولت دارويي 212,726200,18131)361(7212,7570000010212,7266.51317 0.01212,7575.93

3503,549استخراج کانه هاي فلزي 147,378179,87991,672323,6703239,050000003147,3784.5191,6723 28.81239,0506.67

052,580محصولت کاغذي 0064,77752,580164,77700000000.0064,7771 20.3564,7771.81

476,077فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي 57,43763,14010,22612,937267,66300000457,4371.7610,2262 3.2167,6631.89

117,415لستيک و پلستيک 26,87725,113)10,818()7,698(116,05900000126,8770.82)10,818(1 )3.40(16,0590.45

120,101ماشين آلت و تجهيزات 19,66418,5981411,503119,805003001300119,6640.604412 0.1420,1050.56

1024 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

292,264ماشين آلت و دستگاه هاي برقي 247,011237,670)161,647()145,406(185,364000002247,0117.56)161,647(1 )50.79(85,3642.38

2651,661شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 267,068291,23166,595360,4304333,663000002267,0688.1766,5954 20.93333,6639.31

026,395واسطه گريهاي مالي و پولي 0034,94426,395134,94400000000.0034,9441 10.9834,9440.97

2542,033رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 424,296508,78883,09033,2452507,386000002424,29612.9983,0902 26.11507,38614.15

00استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف 00000014014140.0001 0.0040.00

00حمل و نقل هوايي 00000011501151150.0001 0.00150.00

8223,222فلزات اساسي 113,178158,13238,38365,0907151,561000008113,1783.4638,3837 12.06151,5614.23

0589ساخت محصولت فلزي 00678589167800000000.006781 0.216780.02

127,462خودرو و ساخت قطعات 29,74428,4725,543)1,010(235,28700000129,7440.915,5432 1.7435,2870.98

114,445حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 14,62710,4392,3654,006216,99200000114,6270.452,3652 0.7416,9920.47

فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و 

آژانسهاي مسافرتي

00 00000013,616013,61613,6160.1101 0.003,6160.10

156,166خدمات فني و مهندسي 146,060133,923)97,868()77,757(148,192000001146,0604.47)97,868(1 )30.75(48,1921.34

10ساير صنايع 181,800153,033)181,800()153,033(00130132181,8035.56)181,800(1 )57.13(30.00

00ساير فعاليتها 00000011,2001,50012,70011,2000.041,5001 0.472,7000.08

734,618,186جمع سرمايه گذاری در سهام 3,192,1083,343,246206,0821,274,940673,398,190674,851112,1617187,012793,266,959100318,24374 1003,585,202100

لطفا دلیل مغایرت اطلعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید. 

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

علت تغيير بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به انتهاي دوره سال مالي منتهي به 30 آذر1396 شناسايي افزايش سرمايه سه شرکت پتروشيمي جم-گروه دارويي سبحان و داروسازي ابوريحان مي
باشد.

1124 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهاي تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهاي تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهاي تمام

 شده
ارزش بازاربهاي تمام شده

2,000,0001,000109,445,054278,0299.47492,256527,6972,5992,78635,441کارت اعتباري ايران کيش 214,227194,328 333,36979,965,462

30,000,0001,000126,705,192242,2540.40231,617543,4151,9334,535311,798مديريت سرمايه گذاري اميد )10,637(272,393 271,022)6,878,080(

36,000,0001,00055,864,658147,3260.20206,636463,7792,9386,594257,143سنگ آهن گل گهر 59,310283,951 179,82814,468,828

40,500,0001,00059,400,000167,5680.15167,568247,0442,8214,15979,476گسترش نفت و گاز پارسيان 0101,693 145,3510

14,252,0001,00049,300,000161,2020.35161,202375,1733,2707,610213,971پتروشيمي مبين 0155,295 219,8780

13,800,0001,00018,500,000128,4190.13128,419217,0796,94211,73488,660پتروشيمي جم 048,988 168,0910

)23,353(2,900,0001,00018,470,000123,2010.64123,20199,8486,6705,406سرمايه گذاري دارويي تامين 03,213 96,6350

91,500,0001,00013,000,00074,9270.0392,635133,8173,2994,76641,182مادر )هلدينگ( صنايع پتروشيمي خليج فارس 17,70866,438 67,37915,077,500

3,750,0001,000572,52865,8240.3485,36492,2646,6147,1496,900ايران ترانسفو 19,54031,452 60,81212,333,414

2,400,0001,0002,900,00069,2640.1381,257131,22226,06542,09349,965پتروشيمي زاگرس 11,99344,072 87,150217,438

75,000,0001,00023,000,00030,9840.0469,452148,2792,1294,54578,827فولد مبارکه اصفهان 38,46881,809 66,4709,624,667

4,000,0001,0001,860,00065,1580.0565,48699,49235,08853,30934,006پتروشيمي مارون 32826,026 73,4666,338

6,000,0001,000000.0465,48670,36328,47230,5934,877پتروشيمي پارس 65,48670,363 02,300,000

)12,197(1,315,5961,000000.6864,77752,5807,2465,882گروه صنايع کاغذ پارس 64,77752,580 08,939,161

)10,111(10,000,0001,00025,550,00063,4080.2663,40853,2972,4822,086بانک انصار 0)690( 53,9870

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

16,250,0001,00010,130,00024,8140.1555,46670,9412,2072,82315,475 30,65250,732 20,20915,000,000

20,000,0001,0006,700,00028,2710.0453,03559,6486,0346,7876,613پاليش نفت اصفهان 24,76428,359 31,2892,088,636

20,000,0001,00016,624,050146,0600.0648,19256,1664,3815,1067,974گروه مپنا )97,868()77,757( 133,923)5,624,050(

13,800,0001,000000.0648,09086,8785,94210,73438,788پتروشيمي جم )حق تقدم( 48,09086,878 08,093,750

4,000,0001,00019,114,11130,4020.8448,04650,5601,4341,5092,514مديريت انرژي اميد تابان هور 17,64426,171 24,38914,391,855

1224 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

)10,202(72,000,0001,000000.0342,88532,6832,1181,614هلدينگ غدير 42,88532,683 020,250,000

2,735,0001,00011,383,93027,1280.5238,30940,5672,6702,8272,258داروسازي سبحان 11,181)3,431( 43,9982,966,070

)8,549(689,9201,000000.1434,94426,39534,94426,395مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان 34,94426,395 01,000,000

33,500,0001,00021,650440.0332,32839,6803,7584,6137,352معدني وصنعتي چادر ملو 32,28439,637 438,580,309

)3,873(81,500,0001,000000.0230,85926,9862,2861,999سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 30,85926,986 013,500,000

)8,447(1,000,0001,0006,620,00029,7440.6629,74021,2934,4933,217بهمن ديزل )4()7,179( 28,472)861(

)5,953(29,000,0001,000000.0328,01722,0643,5742,815هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 28,01722,064 07,838,267

9,600,0001,000624,7628,8020.0225,16434,28313,89018,9249,119ارتباطات سيار 16,36223,610 10,6731,186,900

388,0001,0002,200,00013,1221.1524,70430,3425,5186,7775,638داروسازي ابوريحان 11,58214,824 15,5182,277,326

)4,610(4,500,0001,00010,232,52322,8720.2020,11715,5072,2351,723سرمايه گذاري آتيه دماوند )2,755()10,371( 25,878)1,232,523(

1,800,0001,0006,503,12019,6640.3619,80520,1013,0243,069296تراکتورسازي ايران 1411,503 18,59846,880

)2,679(1,125,0001,000000.1818,65415,9759,1367,824مس شهيد باهنر 18,65415,975 02,041,833

)6,705(120,0001,0001,320,00019,8911.0217,78411,07914,6009,096شير پاستوريزه پگاه گلپايگان )2,107()4,481( 15,560)101,933(

)2,897(500,0001,0001,290,00014,6270.3016,62713,73010,9539,045توسعه خدمات دريايي و بندري سينا 2,0003,291 10,439228,000

700,0001,0007,510,00026,8770.6416,05917,4153,5693,8701,356کوير تاير )10,818()7,698( 25,113)3,009,999(

6,691,0001,0009,800,00012,6470.1815,90925,9991,2902,10810,090سرمايه گذاري سپه 3,26212,132 13,8672,533,537

2,735,0001,0002,442,3709,0980.3315,27916,7191,6701,8271,440داروسازي سبحان )حق تقدم( 6,1817,280 9,4396,708,977

)794(1,800,0001,000000.0515,13014,33616,81115,929پرداخت الکترونيک سامان کيش 15,13014,336 0900,000

2,000,0001,0001,455,8458,7380.1214,62816,4296,2096,9741,801نفت ايرانول 5,8908,647 7,782900,000

)797(78,000,0001,00012,509,15022,9520.0113,66112,8643,0582,880ملي صنايع مس ايران )9,291()16,519( 29,383)8,042,396(

14,472,0001,0002,500,00011,1290.0113,33917,2206,5768,4903,881فولد خوزستان 2,2105,410 11,810)471,694(

)915(9,040,0001,00010,600,00016,0520.089,8348,9191,4331,300رايان سايپا )6,218()2,751( 11,670)3,738,647(

6,000,0001,000000.019,6479,95212,38412,776305پتروشيمي پرديس 9,6479,952 0779,000

375,0001,000000.198,6538,91511,89812,259262صنايع خاک چيني ايران 8,6538,915 0727,255

)1,626(2,000,0001,0003,000,00013,5640.058,4316,8058,7707,079کالسيمين )5,133()7,853( 14,658)2,038,704(

)534(750,0001,000000.115,9905,4567,4886,820داروسازي اسوه )حق تقدم( 5,9905,456 0800,000

1324 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

1,000,0001,000000.105,9756,7165,9136,647741شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر 5,9756,716 01,010,402

10,000,0001,000000.065,5476,1699451,051622گروه بهمن 5,5476,169 05,869,844

)1,827(200,0001,000155,4533,0500.104,1102,28319,64210,914گلوکوزان 1,060)276( 2,55953,795

27,000,0001,000000.013,6954,6221,7302,164927هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري 3,6954,622 02,136,000

388,0001,0001,600,00011,4940.173,6754,4885,5496,777813داروسازي ابوريحان )حق تقدم( )7,819()6,798( 11,286)937,674(

)245(2,500,0001,0003,827,5155,3820.062,1801,9351,4061,249بيمه اتکايي امين )3,202()2,600( 4,535)2,277,514(

210,0001,000900,00011,6420.061,6882,52412,94019,350836معدني املح ايران )9,954()8,936( 11,460)769,553(

540,0001,000000.251,5992,4001,1941,793801داروسازي کوثر 1,5992,400 01,338,668

100,0001,000000.221,4571,5156,5516,81258صنايع بهداشتي ساينا 1,4571,515 0222,403

)135(542,0001,0001,00050.029458108,5147,305سيمان هرمزگان 940806 4110,000

)89(900,0001,000000.036785892,8732,498صنعتي آما 678589 0235,995

600,0001,000651,0006510.116514,5651,0007,0133,914بورس انرژي ايران )بورس انرژي( 03,914 6510

158,438,5001,000000.003657152,5675,035350خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 365715 0142,176

12,300,0001,000000.0086907,0597,4014سنگ آهن گهر زمين 8690 012,183

40,0001,0005,000130.0113332,6006,72520مرجان کار 0)22( 550

392,0001,0002,213,0976,9190.0012183,1124,8546سيمان بجنورد )6,907()11,715( 11,733)2,209,241(

40,0001,000000.0112332,4006,72521مرجان کار )حق تقدم( 1233 05,000

6,000,0001,0001,50150.007152,3295,1458آهن و فولد ارفع 29 61,505

412,5001,0002,411,8378,3810.00773,5003,6600سيمان ايلم )8,374()6,709( 6,716)2,409,837(

125,0001,0001,00060.00696,0009,0533سيمان خاش 01 80

33,180,5871,00029,700,00028,5660.000009530ذوب آهن اصفهان )28,566()28,304( 28,304)29,700,000(

930,0001,0001,551,67114,1550.000007,8120البرز دارو )14,155()12,121( 12,121)1,551,671(

2,000,0001,00057,590,000146,2670.000003,0460کارت اعتباري ايران کيش )حق تقدم( )146,267()175,419( 175,419)57,590,000(

750,0001,000400,0008,1850.000006,8200داروسازي اسوه )8,185()6,629( 6,629)400,000(

450,0001,000307,8521,5700.000004,3660داروسازي اکسير )1,570()1,344( 1,344)307,852(

500,0001,000586,5254,0860.000004,8070کارخانجات داروپخش )4,086()2,819( 2,819)586,525(

1424 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

45,700,0001,00015,537,44016,4240.000005970بانک تجارت )16,424()9,275( 9,275)15,537,440(

50,000,0001,00039,500,00073,7390.000001,1180بانک ملت )73,739()44,161( 44,161)39,500,000(

57,800,0001,00043,500,00047,0820.000001,0050بانک صادرات ايران )47,082()43,717( 43,717)43,500,000(

13,800,0001,0002,800,00014,5380.000006,8780پاليش نفت بندرعباس )14,538()19,258( 19,258)2,800,000(

33,500,0001,0004,05580.000002,0240معدني وصنعتي چادر ملو )حق تقدم( )8()8( 8)4,055(

10,000,0001,0004,093,6086,4370.000009150بانک سينا )6,437()3,745( 3,745)4,093,608(

6,691,0001,0002,383,5373,0860.000001,4150سرمايه گذاري سپه )حق تقدم( )3,086()3,372( 3,372)2,383,537(

2,300,0001,0001,038,7662,1180.000001,5990بيمه آسيا )2,118()1,660( 1,660)1,038,766(

9,040,0001,00010,600,0005,4520.000001010رايان سايپا )حق تقدم( )5,452()1,070( 1,070)10,600,000(

3,750,0001,00032,516,666181,1870.000005,4390ايران ترانسفو )حق تقدم( )181,187()176,858( 176,858)32,516,666(

840,0001,000444,3331,3310.000002,3730مارگارين )1,331()1,054( 1,054)444,333(

2,500,0001,000895,1221,2580.000001,1850بيمه اتکايي امين )حق تقدم( )1,258()1,060( 1,060)895,122(

16,250,0001,00017,800,00027,9530.000001,6160سرمايه گذاري توسعه ملي )27,953()28,764( 28,764)17,800,000(

4,000,0001,00013,800,00022,0210.000001,2760مديريت انرژي اميد تابان هور )حق تقدم( )22,021()17,608( 17,608)13,800,000(

200,0001,000154,2363,0330.0000016,4640گلوکوزان )حق تقدم( )3,033()2,539( 2,539)154,236(

2,000,0001,000900,0005,8900.000005,3460نفت ايرانول )حق تقدم( )5,890()4,811( 4,811)900,000(

9,600,0001,0001,186,90016,3610.0000017,0840ارتباطات سيار )حق تقدم( )16,361()20,276( 20,276)1,186,900(

450,0001,000146,6806870.000002,6730داروئي و بهداشتي لقمان )حق تقدم( )687()392( 392)146,680(

7,000,0001,000888,0212,1090.000002,6290فولد کاوه جنوب کيش )2,109()2,334( 2,334)888,021(

60,000,0001,0002,200,0003,8690.000002,3490ملي صنايع مس ايران )حق تقدم( )3,869()5,167( 5,167)2,200,000(

10,000,0001,00015,512,781201,2860.00487,392487,394014,1292اوراق مشارکت  پذيرفته شده در بورس 286,106286,108 201,28618,983,250

10,000,0001,00060,201,811181,8000.000002,5420ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس )181,800()153,033( 153,033)60,201,811(

3,192,1083,398,1904,618,1861,219,996.00جمع 206,0821,274,940 3,343,246

1524 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهاي تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتداي دوره

بهاي تمام شده تعداد سهام

بهاي تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهاي دوره

بهاي تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

32,0001,0003,520,0213,6160011.003,6161,027خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه

300,0001,0001,200,0001,2001,500,0001,5000.902,7001,000مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي

300,0001,00000300,0003000.103001,000مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي )حق تقدم(

300,0001,00015,00015000.01151,000توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد

500,0001,0004,0004000.0041,000پترواميدآسيا

0054,93670,01393,948110,3610.00180,3740اوراق مشارکت  خارج از بورس

003,0003000.0030ساير شرکت هاي خارج از بورس

74,851112,161187,012جمع

1624 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهاي تمام شده پذیرفته شده در بورس بهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

3,14243,3640سایر شركت هاي پذیرفته شده در بورس

15,887692,0930اوراق مشاركت  پذیرفته شده در بورس

1,174,7030110,361اوراق مشاركت  خارج از بورس

3,2446,5760مدیریت سرمایه گذاري امید

1,2873,2620سرمایه گذاري سپه

3,99638,4680فولد مباركه اصفهان

55,15511,9930پتروشیمی زاگرس

1,1051,5050رایان سایپا

6,5445,8900نفت ایرانول

4,825275,1510ایران ترانسفو

12,3839,6470پتروشیمی پردیس

51,7513280پتروشیمی مارون

3,76911,1810داروسازي سبحان

2,185379,3700معدنی وصنعتی چادر ملو

3,421408,7950سنگ آهن گل گهر

2,28530,8590سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

2434,3160گروه مپنا

2,678214,2270كارت اعتباري ایران كیش

13,78516,3620ارتباطات سیار

2,04330,6520سرمایه گذاري گروه توسعه ملی )سرمایه گذاري بانک ملی ایران(

8,5459400سیمان هرمزگان

1,2961,6200هلدینگ صنایع پتروشیمی

9241,3410سیمان داراب

1,32820آهن و فولد ارفع

1724 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

3,2778540كویر تایر

1,66915,2790داروسازي سبحان

9445,5470گروه بهمن

1,7293,6950هلدینگ صندوق بازنشستگی كشوري

1,04962,9910بانک صادرات ایران

1,00001,500مولدبرق كاسپین منطقه آزاد انزلی

1,17417,7080مادر )هلدینگ( صنایع پتروشیمی خلیج فارس

2,78231,0860سنگ آهن گل گهر

9,27234,3800پالیش نفت اصفهان

13,9661,0950پالیش نفت لوان

2,7152,0470خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

8,7712,0000توسعه خدمات دریایی و بندري سینا

2,83620,8880ملی صنایع مس ایران

2,11742,8850هلدینگ غدیر

1,1801770سرمایه گذاري سپه

8,7708,4310كالسیمین

1,4061,2590بیمه اتکایی امین

1,08715,4420ریل پرداز سیر

2,4925,6070قاسم ایران

19,6643,0330گلوكوزان

1,4916330هلدینگ صنعت نفت

1,35048,0250مدیریت انرژي امید تابان هور

5,08511,5820داروسازي ابوریحان

1,98810آهن و فولد ارفع

6,36681,1640گروه صنایع كاغذ پارس

3,2981,9790گسترش صنایع وخدمات كشاورزي

3,0071410تراكتورسازي ایران

1824 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

7172,1510سرمایه گذاري بهمن

11,6522,4470شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

1,1174,8480فرآورده هاي نسوز اذر

5,5213,6570داروسازي ابوریحان

7,6876,1500پالیش نفت تبریز

1,1935,1340داروسازي كوثر

1,1981,9180مدیریت انرژي امید تابان هور

7,85832,5660فولد خوزستان

7,4875,9900داروسازي اسوه

1,2411,3930آسیا سیر ارس

2,6718,6900تامین مواد اولیه فولد صبانور

1,0000300مولدبرق كاسپین منطقه آزاد انزلی

7,7305,2800صنعتی  پارس خزر

8,3636320مبین وان كیش

4,3771,0650تولیدي گازلوله

6,8303,3810شیر پاستوریزه پگاه گلستان

2,2248,4790افرانت

1,8953620گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

3,3112,4670بهپاک

1,0012,2040بیمه دي

2,400120مرجان كار

1012210فرآورده هاي نسوز اذر

2,7191,1830قند تربت جام

1,00004,000گروه اقتصادي كرمان خودرو

2,5673650خدمات دریایی و كشتیرانی خط دریا بندر

28,47265,4860پتروشیمی پارس

11,8988,6530صنایع خاک چینی ایران

1924 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

3,57428,0170هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

2,8726780صنعتی آما

9,13518,6540مس شهید باهنر

6,5511,4570صنایع بهداشتی ساینا

16,81115,1300پرداخت الکترونیک سامان كیش

7,059860سنگ آهن گهر زمین

5,9127,0330شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

34,94434,9440مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

5,94148,0900پتروشیمی جم

2,934,694116,161جمع

2024 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاري كل مبلغ واگذاري كل مبلغ بهاي تمام شدهبهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاري هر سهم )ریال

(454)3,042225,1643,036224,710سایر شركت هاي پذیرفته شده در بورس

16,518405,98716,795412,7816,794اوراق مشاركت  پذیرفته شده در بورس

1,93217,2135,25046,75829,545مدیریت سرمایه گذاري امید

(6,721)1,05716,4246249,703بانک تجارت

(10,113)1,86673,7391,61063,626بانک ملت

(1,561)1,5147,7231,2086,162رایان سایپا

(1,357)6,9664,0864,6522,729كارخانجات داروپخش

(1,833)5,719255,6115,678253,778ایران ترانسفو

20,4628,18520,5678,22742داروسازي اسوه

(435)5,0991,5703,6861,135داروسازي اكسیر

2,103347,0862,124350,5413,455معدنی وصنعتی چادر ملو

3,328349,4853,630381,17931,694سنگ آهن گل گهر

4,381102,1845,180120,83118,647گروه مپنا

2,539146,2672,539146,2670كارت اعتباري ایران كیش

9,12214,1559,94415,4301,275البرز دارو

(916)3,4748,3743,0947,458سیمان ایلم

3,1266,9073,7038,1811,274سیمان بجنورد

(92)96128,56695828,474ذوب آهن اصفهان

1,2961,6201,4001,751131هلدینگ صنایع پتروشیمی

9241,3419841,42786سیمان داراب

3,56811,6724,30914,0942,422كویر تایر

3,7259,0983,7259,0980داروسازي سبحان

(17,520)1,063110,07389492,553بانک صادرات ایران

1,97281,97280معدنی وصنعتی چادر ملو

(2,446)1,5726,4379743,991بانک سینا

2124 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

2,78231,0862,78231,0860سنگ آهن گل گهر

5,9399,6169,86215,9676,351پالیش نفت اصفهان

13,9661,09514,0801,1049پالیش نفت لوان

5,19214,5387,09819,8755,337پالیش نفت بندرعباس

(1)4,64543,4843بهمن دیزل

2,7152,0472,7982,10962خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

1,95830,1793,09147,62917,450ملی صنایع مس ایران

1,2873,2631,2873,2630سرمایه گذاري سپه

4,52113,5646,47819,4345,870كالسیمین

2,2352,7552,3622,912157سرمایه گذاري آتیه دماوند

1,4064,4611,5845,027566بیمه اتکایی امین

12,9349,95418,81014,4764,522معدنی املح ایران

1,08715,4421,39919,8584,416ریل پرداز سیر

(602)2,4925,6072,2245,005قاسم ایران

(454)19,6431,97315,1231,519گلوكوزان

(21)1,4916331,441612هلدینگ صنعت نفت

1,43430,3811,57833,4253,044مدیریت انرژي امید تابان هور

1,98811,98810آهن و فولد ارفع

(433)2,0382,1181,6221,685بیمه آسیا

(3,318)5145,4522012,134رایان سایپا

4,30116,3875,06019,2812,894گروه صنایع كاغذ پارس

1,4051,2581,4051,2580بیمه اتکایی امین

3,2981,9793,3402,00425گسترش صنایع وخدمات كشاورزي

(280)1,57027,9531,55427,673سرمایه گذاري توسعه ملی

7172,1517742,322171سرمایه گذاري بهمن

(519)14,5994,55412,9354,035شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

(720)2,9951,3311,375611مارگارین

2224 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

1,1174,8481,4696,3741,526فرآورده هاي نسوز اذر

7,17211,4767,17211,4760داروسازي ابوریحان

5,572181,1875,572181,1870ایران ترانسفو

(428)7,6876,1507,1525,722پالیش نفت تبریز

1,1933,5351,7845,2851,750داروسازي كوثر

1,55423,9391,55423,9390مدیریت انرژي امید تابان هور

19,6643,03319,6643,0330گلوكوزان

6,5445,8906,5445,8900نفت ایرانول

13,78416,36113,78416,3610ارتباطات سیار

(383)4,6836872,072304داروئی و بهداشتی لقمان

2,3742,1092,6592,362253فولد كاوه جنوب كیش

1,7583,8691,7583,8690ملی صنایع مس ایران

6,57630,3569,76745,08514,729فولد خوزستان

(116)1,2411,3931,1381,277آسیا سیر ارس

2,6718,6903,48511,3372,647تامین مواد اولیه فولد صبانور

7,7305,2808,7055,946666صنعتی  پارس خزر

8,3636328,98567947مبین وان كیش

4,3771,0655,1211,246181تولیدي گازلوله

6,8303,3817,1953,562181شیر پاستوریزه پگاه گلستان

2,2248,4793,28412,5164,037افرانت

1,8953622,09940139گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

3,3112,4673,4872,598131بهپاک

1,0012,2041,0522,315111بیمه دي

101221158343122فرآورده هاي نسوز اذر

2,7191,1833,3351,451268قند تربت جام

1,0004,0001,1474,589589گروه اقتصادي كرمان خودرو

5,9091,0587,1091,273215شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

2324 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

569916 كد صنعت: گوهرانسرمایه گذاري توسعه گوهران امید نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 509290شماره اطلعیه :

2,732,6122,855,620123,008جمع

2424 از


