
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

4,500,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري توسعه مليشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:وتوسمنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)569920کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/09/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

١۴۴,٩٢٣٢٧,٩١٣۴١٩پرداختنی ھای تجاری٣۵,٣٩٠٣۵,٢۴١٠موجودی نقد

٢۵,۴٧٠١٩,٨٢١٢٩پرداختنی ھای غیرتجاری١٩,٠٧٢,٣١۵٨,٣۴۵,۴٣٣١٢٩سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

--٠۵٣۵مالیات پرداختنی١,٢٨٠,٠٣٢٨٣١,۴٨٩۵۴دریافتنی  ھای تجاری

٣,۵٢۶,١٣٢٣۵,٩٧۵٩,٧٠٢سود سھام پرداختنی(٧۵)٢,٨١٩١١,۴١۶دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی۴٠۴۴٠۴٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

--٠٠ذخایر--٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

--٠٠پیش دریافت ھای جاری٢٠,٣٩٠,٩۶٠٩,٢٢٣,٩٨٣١٢١جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٠٠--

٣,۶٩۶,۵٢۵٨۴,٢۴۴۴,٢٨٨جمع بدھی ھای جاری(١)٨,٨۴٩٨,٩٣٨دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢۶,٨۵۵٢۶,٨۵۵٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت۴٩۴,٠٠٠٣٨۴,۴٠٠٢٩سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(١٧)۶٧٠٨١١دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(١٣)۶,۶٠٣٧,۵۵٩دارایی ھای ثابت مشھود

۵,۵٣۶۴,٧٣۶١٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

۵,۵٣۶۴,٧٣۶١٧جمع بدھی ھای غیرجاری۵٣۶,٩٧٧۴٢٨,۵۶٣٢۵جمع دارایی ھای غیرجاری

٣,٧٠٢,٠۶١٨٨,٩٨٠۴,٠۶١جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠سرمایه



--٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠٠سھام خزانه

۴۵٠,٠٠٠۴۵٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

--٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری
نگھداری شده برای فروش

٠٠--

--٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول
گزارشگری

٠٠--

اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي
شرکت ھاي دولتي

٠٠--

١٢,٢٧۵,٨٧۶۴,۶١٣,۵۶۶١۶۶سود (زیان) انباشته

١٧,٢٢۵,٨٧۶٩,۵۶٣,۵۶۶٨٠جمع حقوق صاحبان سھام

٢٠,٩٢٧,٩٣٧٩,۶۵٢,۵۴۶١١٧جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٢٠,٩٢٧,٩٣٧٩,۶۵٢,۵۴۶١١٧جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠۶/٣١

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/٠۶/٣١

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٨/٠٩/٣٠
(حسابرسی شده)

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/٠۶/٣١١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,٣٧٧,۴٣٣١,٣٣۶,٠٣٣٣١,۴٧۴,۵۵٧درآمد سود سھام

١۴٨,٧۵٣(٨۵)٢١,۴٢٩١٣٩,۶٧٩درآمد سود تضمین شده

١٠,۵١٢,٠١٢١,٩٢۴,٨۵٠۴۴۶٢,٩٣٨,۴١۵سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠--٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠--٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

١١,٩١٠,٨٧۴٣,۴٠٠,۵۶٢٢۵٠۴,۵۶١,٧٢۵جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(٩۴,٣۵١)٢٨(۶٢,۵١٣)(٧٩,٩۶٠)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٩۴,٣۵١)٢٨(۶٢,۵١٣)(٧٩,٩۶٠)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١١,٨٣٠,٩١۴٣,٣٣٨,٠۴٩٢۵۴۴,۴۶٧,٣٧۴سود (زیان) عملیاتی

٠--٠(٧,٩٠١)ھزینه ھای مالی



٢,٧٠٧(٣٧)١,٧٩٧٢,٨۵٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١١,٨٢۴,٨١٠٣,٣۴٠,٩٠۶٢۵۴۴,۴٧٠,٠٨١سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(٣۶۴)--٠٠مالیات بر درآمد

١١,٨٢۴,٨١٠٣,٣۴٠,٩٠۶٢۵۴۴,۴۶٩,٧١٧سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠--٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

١١,٨٢۴,٨١٠٣,٣۴٠,٩٠۶٢۵۴۴,۴۶٩,٧١٧سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٢,۶٢٨٧۴١٢۵۵٩٩٣سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠١سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٢,۶٢٨٧۴٢٢۵۴٩٩٣سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

١١,٨٢۴,٨١٠٣,٣۴٠,٩٠۶٢۵۴۴,۴۶٩,٧١٧سود (زیان) خالص

۴,۶١٣,۵۶۶٢,۵٧٣,٨۴٩٧٩٢,۵٧٣,٨۴٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠--٠٠تعدیالت سنواتی

۴,۶١٣,۵۶۶٢,۵٧٣,٨۴٩٧٩٢,۵٧٣,٨۴٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٢,۴٣٠,٠٠٠)٧١(٢,۴٣٠,٠٠٠)(۴,١۶٢,۵٠٠)سود سھام  مصوب

٠--٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۴۵١,٠۶۶١۴٣,٨۴٩٢١۴١۴٣,٨۴٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

١٢,٢٧۵,٨٧۶٣,۴٨۴,٧۵۵٢۵٢۴,۶١٣,۵۶۶سود قابل تخصیص

٠--٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

١٢,٢٧۵,٨٧۶٣,۴٨۴,٧۵۵٢۵٢۴,۶١٣,۵۶۶سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٢,۶٢٨٧۴٢٢۵۴٩٩٣سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠سرمایه



صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/06/31

حسابرسی نشده 
1399/06/31

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/06/31

درصد
تغییرات

واقعی 
حسابرسی شده 

1398/09/30

فعالیت ھای عملیاتی

2,300,307(63)655,3131,765,458جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

0--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

2,300,307(63)655,3131,765,458جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

(2,272,512)(61)(1,699,887)(656,895)سود سھام پرداختی

(2,272,512)(61)(1,699,887)(656,895)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(364)--00مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(4,674)(98)(3,938)(63)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(849)--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

0--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(5,523)(98)(3,938)(63)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

21,908--61,633(1,645)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه



0--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

0--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

21,908--61,633(1,645)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

35,24110,62923210,629موجودی نقد در ابتدای دوره

2,704(37)1,7942,854تآثیر تغییرات نرخ ارز

35,241(53)35,39075,116موجودی نقد در پایان دوره

183,688(92)14,331172,733مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/06/31نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/06/31نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/09/30نسبت به اطالعیه قبلی

صورت خالصه سرمایه گذاریھا

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

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

۴٧٢٠,١٧۵١,۴٧٩,۵٣٩١,٠٧٠,١٩٢۴,٩٠٧,٩۴۴۶١,٧٩٠,٣۶٧۶,٣٨٧,۴٨٣٠٠٠٠٠۴٧٢٠,١٧۵٨.۵۵١,٠٧٠,١٩٢١٠.٠٢۶١,٧٩٠,٣۶٧٩.٣٧

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

۴۵۶٩,٩٩٢٢,٠٩١,١٠٢(٣٢٧,۴١۶)١,٢٢٣,٩٣۶٢٢۴٢,۵٧۶٣,٣١۵,٠٣٨٠٠٠٠٠۴۵۶٩,٩٩٢۶.٧٧(٣٢٧,۴١۶)(٣.٠٧)٢٢۴٢,۵٧۶١.٢٧

الستیک و
پالستیک

١١۵٢٩٠۴۶١١۵٧۵٠٠٠٠٠١١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١١۵٠.٠٠

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٢٨٠,٢٨۶٢٠٢,٩٩٨(٨٠,٢٨۶)(٢٠٢,٩٩٨)٢٠٠٠٠٠٠٠٢٨٠,٢٨۶٠.٩۵(٨٠,٢٨۶)(٠.٧۵)٢٠٠.٠٠



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

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

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
١٢۴٧,٧٣٣٣٧۴,٢٣٣٣,٢٩۶,٧٩۴۵,۵٧٣,٠۴۴٣٣,۵۴۴,۵٢٧۵,٩۴٧,٢٧٧٠٠٠٠٠١٢۴٧,٧٣٣٢.٩۴٣,٢٩۶,٧٩۴٣٠.٨٧٣٣,۵۴۴,۵٢٧١٨.۵۶

واسطه گريھاي
مالي و پولي

١۵٠,٠٠٠٢۵٢,٣۵٣(۵٠,٠٠٠)(٢۵٢,٣۵٣)٠٠٠١١٩,٠٠٠٠١١٩,٠٠٠٢۶٩,٠٠٠٠.٨٢(۵٠,٠٠٠)(٠.۴٧)١١٩,٠٠٠٠.١٠

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
١٧٠٢,۵٣٠١,٣٢۵,١٩٨(٣۶,٧٠١)٢,٨٣۴,٠٢٨١۶۶۵,٨٢٩۴,١۵٩,٢٢۶٠٠٠٠٠١٧٠٢,۵٣٠٨.٣۴(٣۶,٧٠١)(٠.٣۴)١۶۶۵,٨٢٩٣.۴٩

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١٩٩,٠٨٨١٢٢,١۴١٣۶,٠۵٩١۴٣,٠۴٨١١٣۵,١۴٧٢۶۵,١٨٩٠٠٠٠٠١٩٩,٠٨٨١.١٨٣۶,٠۵٩٠.٣۴١١٣۵,١۴٧٠.٧١

١١٨٩,١٠٧٢۴۴,٢١۴٢٧,٢٩٨٩۴٨,۵۵١١٢١۶,۴٠۵١,١٩٢,٧۶۵٠٠٠٠٠١١٨٩,١٠٧٢.٢۵٢٧,٢٩٨٠.٢۶١٢١۶,۴٠۵١.١٣مخابرات

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

٣۴,٧۵٠١,٣۴٩,٢٧۵١٠,٠٠٨۴,٢٣٩,٨۶۵٣١۴,٧۵٨۵,۵٨٩,١۴٠٢١٨,۶٨٨٢۵۶,٠۵٧٢٢٧۴,٧۴۵۵٢٣,۴٣٨٠.٢٨٢۶۶,٠۶۵٢.۴٩۵٢٨٩,۵٠٣١.۵٢

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم
١۴٢٧,٠٩١١,٠٢٩,۴٨۵۵٠۵,٩٩۶١,٢۴۶,۵٢٠٢٩٣٣,٠٨٧٢,٢٧۶,٠٠۵٠٠٠٠٠١۴٢٧,٠٩١۵.٠٧۵٠۵,٩٩۶۴.٧۴٢٩٣٣,٠٨٧۴.٨٩

تجارت عمده
فروشي به جز
وسايل نقلیه

موتور

۶١٨۵,۶٣٨٢٠۴,۴٠۴٨٠٩,٠٢۶٩٢۴,٨۶٢۶٩٩۴,۶۶۴١,١٢٩,٢۶۶٠٠٠٠٠۶١٨۵,۶٣٨٢.٢٠٨٠٩,٠٢۶٧.۵٨۶٩٩۴,۶۶۴۵.٢١

بانکھا و
موسسات

اعتباري
۴۶٢۵,٨٣۵۶٢٧,٠٨٢١,٧٩٩,٧١٢٧,١۵۵,٢٢۴۴٢,۴٢۵,۵۴٧٧,٧٨٢,٣٠۶٠٠٠٠٠۴۶٢۵,٨٣۵٧.۴٣١,٧٩٩,٧١٢١۶.٨۵۴٢,۴٢۵,۵۴٧١٢.٧٠

ساير واسطه
گريھاي مالي

١٢٧,٩١٣٢٧,۴(٢٧,٩١٣)٨٩(٢٧,۴٨٩)(٢٧,٩١٣)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٧,٩١٣٠.٣٣(٠.٢۶)٠٠٠.٠٠

سرمايه
گذاريھا

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠

سیمان، آھک
و گچ

١٠٣١١۵,٠٣٨٩۴,٣١٠١١١۵,٠٣٨٩۴,٣١٣٠٠٠٠٠١٠٠.٠٠١١۵,٠٣٨١.٠٨١١١۵,٠٣٨٠.۶٠

٠٠٠١٠۴,٩١٨١٠٠,٨۶۴١١٠۴,٩١٨١٠٠,٨۶۴٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠١٠۴,٩١٨٠.٩٨١١٠۴,٩١٨٠.۵۵قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

۶٩٨٠,٧٠۴١,۶٠٧,٩۴٢٢,٩٢٨,۴٨٨۵,٩٩٢,٨٠٢٩٣,٩٠٩,١٩٢٧,۶٠٠,٧۴۴٠٠٠٠٠۶٩٨٠,٧٠۴١١.۶۵٢,٩٢٨,۴٨٨٢٧.۴٣٩٣,٩٠٩,١٩٢٢٠.۴٧

محصوالت
غذايي و
آشامیدني به
جز قند و شکر

١٣٩۴,۴٠۵٣٩٧,٠٩١٢۶٣,۶١۵٩٩٢,٣۵٨١۶۵٨,٠٢٠١,٣٨٩,۴۴٩٠٠٠٠٠١٣٩۴,۴٠۵۴.۶٨٢۶٣,۶١۵٢.۴٧١۶۵٨,٠٢٠٣.۴۵



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

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

مواد و
محصوالت

دارويي
٣٣٧٠,٢٠٣١,٨١٩,۴٢١٩٢٣٢,٩۶١,٣٢٨٣٣٧١,١٢۶۴,٧٨٠,٧۴٩٠٠٠٠٠٣٣٧٠,٢٠٣۴.۴٠٩٢٣٠.٠١٣٣٧١,١٢۶١.٩۴

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

ساخت
دستگاه ھا و

وسايل
ارتباطي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠١۵١۵٠.٠٠٠٠.٠٠١۵٠.٠٠

اوراق
مشارکت و
سپرده ھاي

بانکي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٨۴,٢٣٧(١٨۴,٢٣٧)٠٠١١٨۴,٢٣٧٢.١٩(١٨۴,٢٣٧)(١.٧٣)٠٠٠.٠٠

فلزات
اساسي

۴١,١٠٣,۶۴٢٢,٩٠٣,۵٩۶٧٣٠,٩٢١٩,٧٠٧,٩٨۴٣١,٨٣۴,۵۶٣١٢,۶١١,۵٨٠٠٠٠٠٠۴١,١٠٣,۶۴٢١٣.١١٧٣٠,٩٢١۶.٨۵٣١,٨٣۴,۵۶٣٩.۶١

خدمات فني و
مھندسي

١٢٣٨,٧٠٧٣۵٧,٢١۶٣٨۴,٧٣٩١,١۵٩,٧٩٣١۶٢٣,۴۴۶١,۵١٧,٠٠٩٠٠٠٠٠١٢٣٨,٧٠٧٢.٨٣٣٨۴,٧٣٩٣.۶٠١۶٢٣,۴۴۶٣.٢۶

٧٢٢۶,١٩۵١.١٨(٨.٩۵)(٩۵۵,٣۵۵)٧٢٢۶,١٩۵٨١,١٨١,۵۵٠١۴.٠٣(٩۵۵,٣۵۵)٠٠٠٠٠٠٠٠٨١,١٨١,۵۵٠ساير فعالیتھا

١٢۵١٩,٩۴۵۶١٨,۴٢١,٢٩۴١٠٠١٠,۶٧٧,٨٧۶١٠٠۶٣١٩,٠٩٩,١٧٠١٠٠(٨٨٣,۵٣۵)۴٧٧,٠١٧,٨١۴١۶,۴١۴,٨١١١١,۵۶١,۴١١۴٩,٧٢٣,۶۶٧۵١١٨,۵٧٩,٢٢۵۶۶,١٣٨,۴٧٨١۴١,۴٠٣,۴٨٠جمع

ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا

0
میلیون ریال

لطفا دالیل مغایرت اطالعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطالعات انتھای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سھام شركت ھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شركت
(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره



ھر سھم
(ریال)

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای تمام
شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

سرمایهنام شركت
(میلیون ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای تمام
شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۶٢,٣٠٠,٠٠٠٢,٠۴٨,٣٣٣٢,٧١٢,٠٣٣٠.٢٣٢,٠۴٨,٣٣٣٢,٧١٢,٠٣٣١٢,۶٢١١۶,٧١٠۶۶٣,٧٠٠سرمايه گذاري غدير

٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۴٣,٨٢٠,٠٠٨٢٧١,٣٠٧٢۶٩,٧١٢۶١۴,۵١۶,٠٣۵١,٢۵١,٩١۶٣,٣۴۴,۵۵٢٠.٣٢١,۵٢٣,٢٢٣٣,۶١۴,٢۶۴٢,٣١۴۵,۴٩٠٢,٠٩١,٠۴١بانک ملت

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,۶٢٢,٨٠۴١,٠۶٢,٠٠٣١,٣۵۵,٢۴۶٠.١۴١,٠۶٢,٠٠٣١,٣۵۵,٢۴۶١٢٣,١۶٢١۵٧,١٧٠٢٩٣,٢۴٣پتروشیمي پارس

۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴٩,٩٣٠,٣۴٩١,٠۵٨,۵٩٩١,۴٣٢,۵٠١٠.١٢١,٠۵٨,۵٩٩١,۴٣٢,۵٠١٢١,٢٠٢٢٨,۶٩٠٣٧٣,٩٠٢گسترش نفت و گاز پارسیان

٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۶,١۵٨,٢٩٠٧٨٣,۶٢٢١,٣۴٢,٩١٨٠.٠۵٧٨٣,۶٢٢١,٣۴٢,٩١٨٢١,۶٧٢٣٧,١۴٠۵۵٩,٢٩۶سرمايه گذاري تامین اجتماعي

۶٠۵,۵٢٨۶٢٢,۴٩٠٠.٠٩٧۵٣,٠٢٧٨٣١,٩۵٧۴٣,۵٢٨۴٨,٠٩٠٧٨,٩٣٠(۴,٣٧٠,۵٢۵)١٩,٠۴٨,۶٩٧١,٠٠٠٢١,۶٧٠,۵٢۵١۴٧,۴٩٩٢٠٩,۴۶٧فوالد خوزستان

٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٢,۶١٠,٣۵٧٢۴٧,٧٣٣٣٧۴,٢٣٣٢٨,٠۴۵,٣١۴۴۶۴,٨٣٩١,۵١٨,٠٩٣٠.٣٧٧١٢,۵٧٢١,٨٩٢,٣٢۶٧,٠٧٩١٨,٨٠٠١,١٧٩,٧۵۴سرمايه گذاري بانک ملي ايران

١٠١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٧,۶۵٣,۵٢۶٢۶٠,۵٩٨٧٠٠,٠٧٠٢٨,٢٣٩,٣٨٠۴٢٠,٧۴٧٣,٨٩١,٧۵١٠.١٣۶٨١,٣۴۵۴,۵٩١,٨٢١۵,٠١۴٣٣,٧٩٠٣,٩١٠,۴٧۶ملي صنايع مس ايران

٢,٨٣۴,٠٢٨١٠.٠۴۶۶۵,٨٢٩۴,١۵٩,٢٢۶١,٢٠۵٧,۵٣٠٣,۴٩٣,٣٩٧(٣۶,٧٠١)(۴۶,٢٠٠,٠٠٠)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩٨,۵۵۴,١٢٨٧٠٢,۵٣٠١,٣٢۵,١٩٨سرمايه گذاري مسکن

٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨٢,۴٠١,١٧۶٣٩۴,۴٠۵٣٩٧,٠٩١۵,٣٧٢,٠٣٣٢۶٣,۶١۵٩٩٢,٣۵٨١.٠۶۶۵٨,٠٢٠١,٣٨٩,۴۴٩٧,۴٩٧١۵,٨٣٠٧٣١,۴٢٩توسعه صنايع بھشھر

(١٣۶,٢٨١)۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٧,٠۴٧,٣٣٠۶٣٠,٩٩۴۴٩۴,٧١٣٠.٢۶۶٣٠,٩٩۴۴٩۴,٧١٣٣٧,٠١۴٢٩,٠٢٠پتروشیمي فجر

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣,٨٠۴,٨٧٣٢٣٨,٧٠٧٣۵٧,٢١۶٢٠,۶٠٧,٢٣٧٣٨۴,٧٣٩١,١۵٩,٧٩٣٠.١۴۶٢٣,۴۴۶١,۵١٧,٠٠٩١١,۴۵٨٢٧,٨٨٠٨٩٣,۵۶٣مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

۵۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠۵,٩۴۴,٨١٢۶٢١,٨٣٣١,٨۵٢,٩٧۴٠.١٩۶٢١,٨٣٣١,٨۵٢,٩٧۴۵,٨۶٩١٧,۴٩٠١,٢٣١,١۴١سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار
(ETF)سپھر

۵٩,١۶٣,٧٨۵١١,٩۵٣٠٠٠۵٣,٠١۶,۵۶٩۵۵٢,٣٩٠۶٢۵,٠۶۵١.٠٧۵۵٢,٣٩٠۶٢۵,٠۶۵١٠,۴١٩١١,٧٩٠٧٢,۶٧۵

١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٨۶٨,١۶۶٢۴۶,٢٢٨٣٩٨,٩٨۶۴,۶۴٩,٨٣١٢۴١,١٢٧١,١۵۶,۵٨۴٠.٢۴۴٨٧,٣۵۵١,۵۵۵,۵٧٠١۴,۵۴٠۴۶,۴١٠١,٠۶٨,٢١۵پتروشیمي جم

٢١٠,٠٨٩۴۶۶,٣٢١٠.٣۵۴۴٨,٩٧٧٧١۵,۵۵٠١۵,٨٩٣٢۵,٣٣٠٢۶۶,۵٧٣(٧٠٧,۵٠٨)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٢٨,٩۵۶,۶٢۶٢٣٨,٨٨٨٢۴٩,٢٢٩پتروشیمي اراک

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٨٧٠,٠٠٠٨٩,۴۵۶١٧۴,۶٨٢٢,٩٣۴,۵٢۶٣۵٩,٢٢١١,٠٧۴,٢١٣٠.١٨۴۴٨,۶٧٧١,٢۴٨,٨٩۵۴١,۵٢٧١١۵,۵٩٠٨٠٠,٢١٨پتروشیمي پرديس

(١٧٧,٠٢۶)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٠,٩١٧,١٠٩۴٣۶,۶٠٧٢۵٩,۵٨١٠.٠٧۴٣۶,۶٠٧٢۵٩,۵٨١٢٠,٨٧٣١٢,۴١٠سرمايه گذاري صدر تامین

۵,٢٧۵,٨٢۴٠.١٨۴٠٠,١٩١٧,١٨٧,٨٠٢١,٠٨٧١٩,۵٣٠۶,٧٨٧,۶١١(٢٢١,٢۵٩)٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۶۵,٠٢٠,۶۵٠۶٢١,۴۵٠١,٩١١,٩٧٨٣,٠١٨,٣٩٣فوالد مبارکه

١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠٢٣۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۵,٧۴٠١۴٩,٩٣٠٢۵٨,٣٣٢,٢٢٠٢١٩,۶٢۵١,٩١٧,١٣٢٠.٢٨٣۶۵,٣۶۵٢,٠۶٧,٠۶٢٧۴١۴,١٩٠١,٧٠١,۶٩٧بانک صادرات ايران

٧۵١,٨٠٧٠.۴٩٣٠٢,٠٩٣١,٧٨١,٢٩٢۴,٣٣٣٢۵,۵۵٠١,۴٧٩,١٩٩(١٢۴,٩٩٨)(٢٩,۶٨٢,٠٩٢)١۴,٢۵٢,٠٠٠١,٠٠٠٩٩,۴٠٠,٠٠٠۴٢٧,٠٩١١,٠٢٩,۴٨۵پتروشیمي مبین

٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٣٨٣,٠٣۵,٩٨١١٨٨,٢۴٨١٨۶,٩٢١۵٩,٠۴٩,٣۴۶٨۴,١۵٨١,٢۴١,٠١۴٠.٢٠٢٧٢,۴٠۶١,۴٢٧,٩٣۵۶١۶٣,٢٣٠١,١۵۵,۵٢٩بانک تجارت

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٢٢٧,١٧۵٢٩,٩٢٠٣۴,۴١٧۴۵,۵۵٧,۶۵۶٢٣٩,٨۵۶٩٩٢,٩٩۴٠.٠٩٢۶٩,٧٧۶١,٠٢٧,۴١١۵,٢١٠١٩,٨۴٠٧۵٧,۶٣۵معدني و صنعتي چادرملو

٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠٠٠٠١۶۵,٣۶٧,٣۵٣٢۶۴,۵۵٣۶٧٣,٠۴۵٠.۵۴٢۶۴,۵۵٣۶٧٣,٠۴۵١,۶٠٠۴,٠٧٠۴٠٨,۴٩٢بانک اقتصاد نوين

٢٨,٨۶١٢,٧١٠,٢٨١۵.۵۴٢۴٢,۴٩٠٣,۵٨٧,٢۴۵٣,٧١١۵۴,٩٠٠٣,٣۴۴,٧۵۵(١,۵۵١,٣۶٢)١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠۶۶,٨٩٢,٨٠۴٢١٣,۶٢٩٨٧۶,٩۶۴سرمايه گذاري شفا دارو

١,۴۴٨,٠١٨٠.١۴٢٢٩,۶٧۵٢,۵٣٠,٧٩٢٢,١٩٩٢۴,٢٣٠٢,٣٠١,١١٧(١٩٩,۴۶۴)(۴۵,۶٨۶,۴٣۵)٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵٠,١٣۵,١٣۵۴٢٩,١٣٩١,٠٨٢,٧٧۴سنگ آھن گل گھر

۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۵,۵٧٩,٠٨٢١٨٩,١٠٧٢۴۴,٢١۴٣,۵۵۶,۵۶٢٢٧,٢٩٨٩۴٨,۵۵١٠.١٠٢١۶,۴٠۵١,١٩٢,٧۶۵٣,۶۵٩٢٠,١٧٠٩٧۶,٣۶٠مخابرات ايران

(١۴,٢٢٩)١٠۵,۵٨٩٨۶,۶١٠٠.١١٢١١,۴٩۶١٩٧,٢۶٧٩۴,۴٢٢٨٨,٠٧٠(١,۶٠١,۵٧١)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨۴١,۴۶٧١٠۵,٩٠٧١١٠,۶۵٧پلي پروپیلن جم

٣۵,٣٠٠١,٧٠٢,۴٢٩١.٨۵١٩٨,١٩٩٣,٠۵٢,٩٩٣۴,١١٧۶٣,۴١٠٢,٨۵۴,٧٩۴(۶,٨٣٢,٣٣۴)٢,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۴,٩٧٩,٢١۵١۶٢,٨٩٩١,٣۵٠,۵۶۴نفت بھران
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۴١٧,٩١۴٠.٢۵١٨٩,١۶٨١,٠٩٢,٢٨۶٣١,٠١٠١٧٩,٠۵۶٩٠٣,١١٨(١١١,٠۴٩)(٣,٨٠۵,۴٨۴)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٩٠۵,٧٣٢٣٠٠,٢١٧۶٧۴,٣٧٢پتروشیمي زاگرس

(١,۵١٩)۴,٩٩۴,٨٢٧١٠,١۶٧٧,٠٠٠,٠٠٠٧١,٧٣٣٧٢,۶١٨٩,٧٣۵,۴٣٨٩٩,٣٣٢٩۶,٩٢٨٣.۴١١٧١,٠۶۵١۶٩,۵۴۶١٠,٢٢٢١٠,١٣١صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت معیار

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٧,٩۵٧,٠٠٢١۶۴,٧٧٨١٧٩,٩٢٩٠.٠۶١۶۴,٧٧٨١٧٩,٩٢٩٩,١٧۶١٠,٠٢٠١۵,١۵١سرمايه گذاري صدر تامین (حق تقدم)

٨,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,۴۶۵,۴٢٣٩٩,٠٨٨١٢٢,١۴١١,٧۴٨,٩٣١٣۶,٠۵٩١۴٣,٠۴٨٠.١١١٣۵,١۴٧٢۶۵,١٨٩١۴,۶۶٧٢٨,٧٨٠١٣٠,٠۴٢خدمات انفورماتیک

صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت
(ETF)کیان

١۴,٢٧۵,٨٩٢٢۵,٢۵٨٠٠٠۶,۴١٣,۶٣٩١٣٠,٠٠٨١۶١,٨٨٠١.١٣١٣٠,٠٠٨١۶١,٨٨٠٢٠,٢٧١٢۵,٢۴٠٣١,٨٧٢

شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع
سیمان

۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٠٣١٢,۵٩٠,٩٨٠١١۵,٠٣٨٩۴,٣١٠٠.٢۶١١۵,٠٣٨٩۴,٣١٣٩,١٣۶٧,۴٩٠(٢٠,٧٢۵)

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
(ETF)پارسیان

۶١,٠٨٧,٧٩٣٣٢,١٣٨١,٠٠٠,٠٠٠٢٧,۴٠٠٢٧,۵۴٢٢,٨٨۶,۴٢٠٨٢,٩٨۶٩٨,۶٠٧٠.٢٠١١٠,٣٨۶١٢۶,١۴٩٢٨,۴٠٣٣٢,۴۵٩١۵,٧۶٣

(۴,٠۵۴)١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٣٣٣,۵٣۶١٠۴,٩١٨١٠٠,٨۶۴٠.٩۶١٠۴,٩١٨١٠٠,٨۶۴٧٨,۶٧٧٧۵,۶٣٧قند نقش جھان

٣۴۴,۴٠٣٠.٠۴۶٧,۶٩٨۵٣۶,٧٩۶۶,٠۴٢۴٧,٩١١۴۶٩,٠٩٨(۵١,٩۵۶)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٧٠٣,٣٨٧١١٩,۶۵۴١٩٢,٣٩٣۵٠٠,۶۴٢سنگ آھن گھر زمین

۵,۴۴٠٢٣٨,١٨۴٢.١٧۶۶,٧۶٨۵۶٩,٩١٣٣,٨۵٠٣٢,٨۶٠۵٠٣,١۴۵(١٢۶,٧٩۶)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,۴٧٠,۴٨۴۶١,٣٢٨٣٣١,٧٢٩سینادارو

١٢,٨۶٣١.۶٨۶١,٨۶٨۶٢٣,۵٩١۴,١۴٣۴١,٧۶٠۵۶١,٧٢٣(٣٣,٣٧٨)(۵,۵۵١,١٩۶)٨٨٩,۵٠٠١,٠٠٠٢٠,۴٨٣,٩٣۴٩۵,٢۴۶۶١٠,٧٢٨البراتوارھاي داروئي رازک

٠.١۶۴۴,٣٧٧٢۶٢,٠۴۵١٠,٩٠۴۶۴,٣٩٠٢١٧,۶۶٨(۶٩,٩۶٧)(١٣۵,٩۶٨)(١٠,۶١١,۴٢٠)٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,۶٨١,٠٨۶١٨٠,٣۴۵٣٣٢,٠١٢نفت پارس

١,٣٠٠,٢٨٢١١,٧١٢٠٠٠٢,٠١٠,٠٠٠٢٠,١١٣٢٣,۵٣٧١.٨١٢٠,١١٣٢٣,۵٣٧١٠,٠٠۶١١,٧١٠٣,۴٢۴صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار

٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٣٠,۵١٢١۴,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٨١,١٩۵,٠۶٨١.٠٠١١,٠٠٨١,۵٢۵,۵٨٠٣٩٣۵۴,۴٨۵١,۵١۴,۵٧٢فرابورس ايران

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش
لوتوس

۵٠٠,٠٠٠٣١٣,۵١۶١۵,٠٠٠١٠,٧٠٢١٧,٢۵٠٠٠۵,٨٣٩٠.٩۴١٠,٧٠٢٢٣,٠٨٩٧١٣,۴۶٧١,۵٣٩,٣٠٢١٢,٣٨٧

۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٩,٩٩٩,٩٩۴٣,٧۵٠١,٠١٨,٧۴٩۴٩,٩٩٩,٩٩۴٠٣,٠۴۴,٧۵٠٢.۵٠٣,٧۵٠۴,٠۶٣,۴٩٩٣٨۴٠,۶٣۵۴,٠۵٩,٧۴٩بورس اوراق بھادار تھران

٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٩,٢٨٨٢,٩٠٩٣,٣٩١٠.٠٠٢,٩٠٩٣,٣٩١١۵٠,٨١٩١٧۵,٨۶٠۴٨٢پتروشیمي نوري

٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣,٧٩٠١۵٢٩٠٠۴۶٠.٠٠١۵٧۵٣,٩۵٨٢٠,٠٠٠۶٠گروه صنعتي بارز

شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه
صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٨١۶٠٠٢٢٠.٠٠٨٣٨٨,٠٠٠٣٨,٢٢٠٣٠

صندوق سرمايه گذاري زرافشان امید
(ETF)ايرانیان

۵,٧٣٣,۶۴۴۵٧,٣۵١١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٢٣٢٢,۶۶۵(١,٠٠٠,٠٠٠)(١٠,٠٢٣)(٢٢,۶۶۵)٠.٠٠٠٠٠٢٢,۶۶۵٠

٠.٠٠٠٠٠۴,٣١٧٠(٢۵٢,٣۵٣)(۵٠,٠٠٠)(۵٨,۴۵۵,٧۶۴)٩٩٣,٧۴٨١,٠٠٠۵٨,۴۵۵,٧۶۴۵٠,٠٠٠٢۵٢,٣۵٣گروه توسعه ھنر ايران

٠.٠٠٠٠٠١٠,۵١۶٠(۶٢,٠٨٢)(٢۵,۴۶٣)(۵,٩٠٣,٧١۵)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٩٠٣,۶۴۵٢۵,۴۶٣۶٢,٠٨٢صنايع ماشینھاي اداري ايران (حق تقدم)

٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٨٠٠١۴٣۶١٠۴٧٠.٠٠٠۶١٠۴٢,۴٣٨۶١بورس کاالي ايران

٠.٠٠٠٠٠١٢,۵١٠٠(١۴٠,٩١۶)(۵۴,٨٢٣)(١١,٢۶۴,٣۶٨)٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢۶۴,٢٨٩۵۴,٨٢٣١۴٠,٩١۶صنايع ماشینھاي اداري ايران

در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي
(ETF)کیان

۶,۵۶۶,٨٨٨۶۵,۶٧١١,٩۵٠,٠٠٠۴٧,۴۵٨۴۶,٣١٢(١,٩۵٠,٠٠٠)(۴٧,۴۵٨)(۴۶,٣١٢)٠.٠٠٠٠٠٢٣,٧۵٠٠
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صندوق سرمايه گذاري در اوراق بھادار
(ETF)مبتني بر سکه طالي مفید

٣,٣٠٨,٣۴٣٣٣,١۶۶١,۵٠١,٣۵٢١٨,٣٢٢١٨,٠١٧(١,۵٠١,٣۵٢)(١٨,٣٢٢)(١٨,٠١٧)٠.٠٠٠٠٠١٢,٠٠١٠

٠.٠٠٠٠٠٨,٢٧٢٠(١۶٩,٩۵۵)(١۴١,۴۶٢)(٢٠,۵۴۵,٨٩١)٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٢٠,۵۴۵,٨٩١١۴١,۴۶٢١۶٩,٩۵۵توسعه معادن روي

٠.٠٠٠٠٠٢,٨٩٠٠(٢٠,۵١٩)(٢٠,۵۴٠)(٧,١٠٠,٠٠٠)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,١٠٠,٠٠٠٢٠,۵۴٠٢٠,۵١٩بانک سینا

٠.٠٠٠٠٠٢,۴٩٩٠(٢٧,۴٨٩)(٢٧,٩١٣)(١١,٠٠٠,٠٠٠)٩,٠۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٩١٣٢٧,۴٨٩رايان سايپا

٠.٠٠٠٠٠٨,٨٠٧٠(٧۵,۶۶٠)(۶٢,٩٨٢)(٨,۵٩٠,٩٩٧)٢٨,۶٨٨,٠٠٠١,٠٠٠٨,۵٩٠,٩٩٧۶٢,٩٨٢٧۵,۶۶٠پااليش نفت بندرعباس

٠.٠٠٠٠٠۵,۶٧۴٠(٣٣٢,٨۶۶)(١۶٣,٧۶۶)(۵٨,۶۶۵,٣٠٠)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٨,۶۶۵,٣٠٠١۶٣,٧۶۶٣٣٢,٨۶۶پااليش نفت اصفھان

٠.٠٠٠٠٠٢,٠۵٩٠(٨٢,٠٨١)(٧۴,٠٩۵)(٣٩,٨۶۴,۶٩١)۶١,۵٠٣,۵٣٨١,٠٠٠٣٩,٨۶۴,۶٩١٧۴,٠٩۵٨٢,٠٨١ذوب آھن اصفھان

۴٧,۵۵٩,٢۵٣  ١٨,۵٧٩,٢٢۵۶۶,١٣٨,۴٧٨ ١١,۵۶١,۴١١۴٩,٧٢٣,۶۶٧ ٧,٠١٧,٨١۴١۶,۴١۴,٨١١   جمع

وضعیت پرتفوي سھام شركت ھاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه (میلیون

ریال)
ارزش اسمی ھر

سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت،انتھای دورهتغییراتابتدای دوره
سیاست تقسیم سود و

برنامه ھای آتی در
شرکت ھای فرعی و

وابسته
بھای تمام شدهتعداد سھامبھای تمام شدهتعداد سھام

درصد
مالکیت

بھای تمام شده
بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

صندوق سرمايه گذاري مشترک
کارگزاري بانک ملي ايران

۶,٢٩٧,١١٨٣۴۶,۶٢۴,٠٠٨١,١۵١١٨,۴۴٨٧۵٩٢۵۶,٠۵٧١٠.۵١٢٧۴,۵٠۵١۴٣,٧١٩,٨٩۵ 

صندوق سرمايه گذاري امین آشنا
ايرانیان

٣٩,۴٠٣,٧۴۴١,٠٠٣,۴۶۴٩٩,٩٣٠١٠٠,۵۵٣١٣۶٠٠.٢۵١٠٠,۵۵٣١,٠٠۴,٨۶٧ 

 ٠.٠۵۶٧,۵٠٢١,۶۴٣,١۴۴(٩١٢,۴٨٩)(٩٠٣,٢٣۶)٧۶,۵٩٢,٠۵٧١,٠٠٨,٧۴٣٩۴۴,٣١٧٩٧٩,٩٩١اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

 ١,١۴٩,٧۴۶١,٠٠۶,٠۵٧٢٠,٧٠۵٢٠,٧٠٧۴,٧٠۶۴,٧٢٨٢.٢٢٢۵,۴٣۵١,٠٠٠,٩۴۴زمرد نو ويرا ذوب آھن

صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه
ملي

٨,٠٩۴,٧١۶٢۴,٧١٠,١٢۶٢٠,٣۵٠٢۴,٩٩٩٠٠۶.٢١٢۴,٩٩٩١,٢٢٨,۴۵٢ 

 ١٢۴,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٠٠٠,٠٠٠١٩,٠٠٠٠٠١۵.٣٢١٩,٠٠٠١,٠٠٠توسعه بین الملل تجارت ملي

 ۶٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠۴,٠٠٠٠٠٠.٠٨۴,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠جسورانه توسعه فناوري آرماني

 ۵٠١,۶٨٣١,٠٠٣,٣۶۶٠٠١٠,٠٠٠٣,۵٠۶٢.٠٠٣,۵٠۶٣۵٠,۶٠٠اعتبار سرمايه نوآفرين

 ۶,٢۴٠١٠,٠٠٠٢۴,٠٠٠٢۴٠٠٠٣.٨۵٢۴٠١٠,٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

 ١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠١.٠٠٢٠٠٢٠٠,٠٠٠جسورانه فناوري بازنشستگي

 ١,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠۵٠٠٠.۵٠۵١,٠٠٠توسعه مديريت ارتباطات سبز

 ۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠داروسازي دانا



نام شركت
سرمایه (میلیون

ریال)
ارزش اسمی ھر

سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت،انتھای دورهتغییراتابتدای دوره
سیاست تقسیم سود و

برنامه ھای آتی در
شرکت ھای فرعی و

وابسته
بھای تمام شدهتعداد سھامبھای تمام شدهتعداد سھام

درصد
مالکیت

بھای تمام شده
بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

 ٠.٠٠٠٠(١,١٠٠)(١١٠,٠٠٠)١١,٠٠٠١٠,٠٠٠١١٠,٠٠٠١,١٠٠خدمات مالي وحقوقي راھبر ايرانیان

 ٠.٠٠٠٠(١٨۴,٢٣٧)(٢۵٨,٨۶٣)٨۵,۶٨٣,۶٣٣١,٠٠٠,٠٠٠٢۵٨,٨۶٣١٨۴,٢٣٧اوراق اسنادخزانه اسالمي

 ٠.٠٠٠٠(۵٠,٠٠٠)(۵٨,۴۵۵,٧۶۴)٩٩٣,٧۴٨١,٠٠٠۵٨,۴۵۵,٧۶۴۵٠,٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

  ۵١٩,٩۴۵ (٨٨٣,۵٣۵) ١,۴٠٣,۴٨٠   جمع

صورت ريزمعامالت سھام - تحصیل شده

تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

٢٠,١۵١,۴١٣١٩,١٨١٣٨۶,۵٣٣٠پتروشیمي اراک

٢۵,۴٢٣,٧١١١۴,١۵١٣۵٩,٧٨٠٠توسعه صنايع بھشھر

١٠,٠١۶,٠۵۶٣,٠۴٠٣٠,۴۵٢٠سرمايه گذاري مسکن

٢,٧٠٩,٧۶٢٢۵,٧٧٨۶٩,٨۵٣٠نفت بھران

٢٣,٢١٢,۵٣۶١٧,٣٨٠۴٠٣,۴٣۴٠مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

١٧,٣٠٠,٠٠٠۴٣,۵٢٧٧۵٣,٠٢٧٠فوالد خوزستان

۵۴,٠۶۵,۵٨۶٨,٧٠٧۴٧٠,٧۵۶٠ملي صنايع مس ايران

٢١۶,۵۵١,٢٣١٨٨١٩,١١٩٠فوالد مبارکه

۶۶,١٢٢,٩۴٩۵,١۵٩٣۴١,١٣۵٠معدني و صنعتي چادرملو

٣٧,۴٣۶,۴۶٠٩٩٩٣٧,۴٣۶٠سنگ آھن گل گھر

٧٠,۶٩١,٣١٣٩,٧٠۵۶٨۶,٠٩۵٠سرمايه گذاري بانک ملي ايران

١١٧,۴١٧,۴۵۶۵,٧٠٣۶۶٩,۶۶٢٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

١٨۵,٣۶٧,٣۵٣١,۵٩٩٢٩۶,۵۴٨٠بانک اقتصاد نوين

٢٨٨,٣۶۴٨,٨٣٢٢,۵۴٧٠توسعه معادن روي

٧۵٩٣٣٧,٣۶١,٠٠١٠٢۵۶,٠۵٧صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران

١٠٠,٠٠٠٢,٩٢٠٢٩٢٠بانک سینا

٣۴۵,٧٠١,٩٧۴٧۵٢٢۶٠,٢۴٨٠بانک تجارت

۵٧٧,۴٢٢,٩٧١٧٨٩۴۵۵,٩۴۵٠بانک صادرات ايران

١۶٢,٣٠٠,٠٠٠١٢,۶٢٠٢,٠۴٨,٣٣٣٠سرمايه گذاري غدير

١,۵٠٠,٠٠٠۵,٩٢۴٨,٨٨٧٠پااليش نفت اصفھان

١١,٠١۶,۵۶٢۴,٨۶٢۵٣,۵٧٣٠مخابرات ايران

١,٧۴٨,٩٣١٢٠,۶١٧٣۶,٠۵٩٠خدمات انفورماتیک



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

۶٣۵,٩٩٧,٩٢۴٢,٢٣۶١,۴٢٢,١٧٠٠بانک ملت

۵,٨٠۴,۵٢۶۶٧,۵٠۶٣٩١,٨۴٢٠پتروشیمي پرديس

١٠٠,٠٠٠٧۶,٧٠٠٧,۶٧٠٠پتروشیمي زاگرس

۵٧,٩٣٠,٣۴٩٢٠,٧٩٧١,٢٠۴,٧٧٨٠گسترش نفت و گاز پارسیان

۴٣,۵٠٠,٠٠٠٢,٨۴۴١٢٣,٧۴٧٠ذوب آھن اصفھان

۵,۵٨١,١٧٨۴,٨١۴٢۶,٨٧١٠البراتوارھاي داروئي رازک

١,٧١٧,٧۴٢٧,۴۴٨١٢,٧٩۴٠سینادارو

۴,۴۶۶,۵٢٩۶,٩٨۵٣١,٢٠٣٠نفت پارس

٣٩,٠٠٠,٠٠٠٢,۶١٢١٠١,٨٧٨٠رايان سايپا

١۶,٩١٢,۴٠٩١١,٣٠٩١٩١,٢۶۵٠پااليش نفت بندرعباس

٩,١۶٠,٠٠٠٣٠,۵٢٣٢٧٩,۵٩۵٠پتروشیمي جم

١٢,۶٠٠,٩٨٠٩,١٣۶١١۵,١٢٩٠شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

١٠۵,۴١۴٣١,٣٣٣٣,٣٠٣٠پتروشیمي مبین

١٧,٠۴٧,٣٣٠٣٧,٠١۴۶٣٠,٩٩۴٠پتروشیمي فجر

٩٩٠,٧۶۴١,٠٧٢,٩۶٠٠١,٠۶٣,٠۵١اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

٨٠٢٨٣۴,١۶۴٠۶۶٩صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

۴٩,٩٩٩,٩٩۴٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران

٣۶١٠٠٠بورس کاالي ايران

١۴,٣١٠,۶٨٧٧٠٩١٠,١۵٩٠فرابورس ايران

١,٠۵٠,٠٠٠۶,٢٢٠٠۶,۵٣٢گروه توسعه ھنر ايران

١,۶٧١,۶١۵٢٣,۶٢٩٣٩,۴٩٩٠سرمايه گذاري شفا دارو

٨,۶٢٢,٨٠۴١٢٣,١۶٢١,٠۶٢,٠٠٣٠پتروشیمي پارس

۵,٨۶٧,٠۶٢١,١٩٧٧,٠٢۶٠سنگ آھن گھر زمین

۶,٠٣١,۴٧٩٣,٧٧٨٢٢,٧٩١٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

٢,٢٣٩,٨٩۶٩۴,۴٢٢٢١١,۴٩٧٠پلي پروپیلن جم

١٩,٢٨٨١۵٠,٨١٩٢,٩٠٩٠پتروشیمي نوري

۴,٧٠۶١,٠٠۴,۶٧۴٠۴,٧٢٨زمرد نو ويرا ذوب آھن

٩,٧٣۵,۴٣٨١٠,٢٠٣٩٩,٣٣٢٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت معیار

(ETF)۵,٠٣۶,۴٢٠٢٨,۵۵٣١۴٣,٨٠٨٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

(ETF)۶,۴١٣,۶٣٩٢٠,٢٧٠١٣٠,٠٠٨٠صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کیان

٢,٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠۶٢٠,١١٣٠صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار

۴,٩٩٢,٧٨٩۴,٢٢٠٢١,٠٧۴٠بانک دي

٣۶,١۶۵,۵۶٢٢١,۶۶٩٧٨٣,۶٨۴٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر سھم

(ریال)
کل مبلغ بھای تمام شده
پذیرفته شده در بورس

کل مبلغ بھای تمام شده خارج
از بورس

١۴٩,٩٨٩١۴,٨۴١٢,٢٢۶٠سرمايه گذاري صبا تأمین

٣٨,٠٣١,١٠۶١۵,۵٣٣۵٩٠,٧۶٢٠سرمايه گذاري صدر تامین

(ETF)۵٣,٠١۶,۵۶٩١٠,۴١٩۵۵٢,٣٩٠٠صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

١٠,٠٠٠٣۵٠,۶٠٠٠٣,۵٠۶اعتبار سرمايه نوآفرين

١٧,٩۵٧,٠٠٢٩,١٧۶١۶۴,٧٧٨٠سرمايه گذاري صدر تامین

١,٣٣٣,۵٣۶٧٨,۶٧۶١٠۴,٩١٨٠قند نقش جھان

١۵,٩٠١,٩٣٠١,٣٣۴,۵۴٣  جمع

صورت ريزمعامالت سھام - واگذار شده

تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

٢٠,٨۵٨,٩٢١٨,۴۵٨١٧۶,۴۴۴١٢,٣٨٩٢۵٨,۴٢٣٨١,٩٧٩پتروشیمي اراک

٢٠,٠۵١,۶٧٨۴,٧٩۵٩۶,١۶۵۶,۵۶٣١٣١,۶١٧٣۵,۴۵٢توسعه صنايع بھشھر

۵۶,٢١۶,٠۵۶١,١٩۴۶٧,١۵٣۵,٢٨٠٢٩۶,٨۶١٢٢٩,٧٠٨سرمايه گذاري مسکن

٩,۵۴٢,٠٩۶٣,۶٢١٣۴,۵۵٣٢٧,۵٣١٢۶٢,٧٠٩٢٢٨,١۵۶نفت بھران

٢,۶٠۵,٢٩٩٧,١٧۵١٨,۶٩۵١٣,٢٠٣٣۴,٣٩٨١۵,٧٠٣مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

٢١,۶٧٠,۵٢۵۶,٨٠۶١۴٧,۴٩٩٧,۵٩۶١۶۴,۶٣٠١٧,١٣١فوالد خوزستان

٢۵,٨٢۶,٢٠۶١,٩٣۶۵٠,٠٠٩۶,۴٩٩١۶٧,٨۵٢١١٧,٨۴٣ملي صنايع مس ايران

٢١٣,۵٣٢,٨٣٨١,١٢۵٢۴٠,٣٧٨۶,٩٨٠١,۴٩٠,۴۶۵١,٢۵٠,٠٨٧فوالد مبارکه

٢٠,۵۶۵,٢٩٣۴,٩٢۴١٠١,٢٧٩١۵,٠٨٠٣١٠,١٣٩٢٠٨,٨۶٠معدني و صنعتي چادرملو

٨٣,١٢٢,٨٩۵٢,٨۴٩٢٣۶,٩٠٠٩,٢١٨٧۶۶,٢٧۵۵٢٩,٣٧۵سنگ آھن گل گھر

۴٢,۶۴۵,٩٩٩۵,١٨٨٢٢١,٢۵۶٢۴,١۴٣١,٠٢٩,۶١٣٨٠٨,٣۵٧سرمايه گذاري بانک ملي ايران

١١,۴٧٢,۶۴۴۴,١۶٨۴٧,٨٢٩۶,٨۶٧٧٨,٧٩٢٣٠,٩۶٣سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,۵٩٩٣١,٩٩۵۴,۴٢٢٨٨,۴۴٩۵۶,۴۵۴بانک اقتصاد نوين

٢٠,٨٣۴,٢۵۵۶,٩١٢١۴۴,٠٠٩٢٧,٢٨١۵۶٨,٣٨٣۴٢۴,٣٧۴توسعه معادن روي

٧,٢٠٠,٠٠٠٢,٨٩٣٢٠,٨٣٢٧,٣٠۶۵٢,۶٠٩٣١,٧٧٧بانک سینا

٢٨۶,۶۵٢,۶٢٨۶١۴١٧۶,٠٩٠٢,٩۵۴٨۴٧,٠٢٣۶٧٠,٩٣٣بانک تجارت

٣١٩,٠٩٠,٧۵١٧۴٠٢٣۶,٣٢٠٣,١٠٠٩٨٩,۴٣۶٧۵٣,١١۶بانک صادرات ايران

۶٠,١۶۵,٣٠٠٢,٨۶٩١٧٢,۶۵٣١٠,٣٢٧۶٢١,٣٣٨۴۴٨,۶٨۵پااليش نفت اصفھان

٧,۴۶٠,٠٠٠٣,۵٢٢٢۶,٢٧۵۶,۵۶٧۴٨,٩٩٠٢٢,٧١۵مخابرات ايران

٢١,۴٨١,٨٨٩٧,٩٢۵١٧٠,٢۵۴٢٠,٣٣۴۴٣۶,٨٢٢٢۶۶,۵۶٨بانک ملت

٢,٨٧٠,٠٠٠١١,٣۶۶٣٢,۶٢١٢۵,٠۴١٧١,٨٧٠٣٩,٢۴٩پتروشیمي پرديس



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

٣,٩٠۵,۴٨۴٣٠,٣٩٨١١٨,٧١٩٧٣,٣۴۴٢٨۶,۴۴٧١۶٧,٧٢٨پتروشیمي زاگرس

١١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١,١٠٠١٠,٠٠٠١,١٠٠٠خدمات مالي وحقوقي راھبر ايرانیان

٨,٠٠٠,٠٠٠١٨,٢٧٢١۴۶,١٧٩۴١,٢٢٨٣٢٩,٨٢۴١٨٣,۶۴۵گسترش نفت و گاز پارسیان

٨٣,٣۶۴,۶٩١٢,٣٧٣١٩٧,٨۴٢۴,٧۶٧٣٩٧,۴٧٣١٩٩,۶٣١ذوب آھن اصفھان

١١,١٣٢,٣٧۴۵,۴١٢۶٠,٢۴٩۵٢,٩٢٩۵٨٩,٢٢۶۵٢٨,٩٧٧البراتوارھاي داروئي رازک

١,٨۴۴,۵٣٨٣,٩٨۶٧,٣۵۴٢٠,٢۶٨٣٧,٣٨۶٣٠,٠٣٢سینادارو

١۵,٠٧٧,٩۴٩١١,٠٨٧١۶٧,١٧١۶١,١٢۶٩٢١,۶۶٩٧۵۴,۴٩٨نفت پارس

۵٠,٠٠٠,٠٠٠٢,۵٩۵١٢٩,٧٩١٧,۵٠٠٣٧۵,٠٢٠٢۴۵,٢٢٩رايان سايپا

٢۵,۵٠٣,۴٠۶٩,٩۶٩٢۵۴,٢۴٧٢٠,۵١٨۵٢٣,٣٠٢٢۶٩,٠۵۵پااليش نفت بندرعباس

۴,۵١٠,١۶٩٨,۵٢٩٣٨,۴۶٨١۵,۶٠٨٧٠,٣٩٩٣١,٩٣١پتروشیمي جم

(١٢)١٠,٠٠٠٩,١٠٠٩١٧,٩٠٠٧٩شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

٢٩,٧٨٧,۵٠۶۴,٣٠٧١٢٨,٣٠١٢١,٧١۶۶۴۶,٨٧٠۵١٨,۵۶٩پتروشیمي مبین

٢۵٨,٨۶٣٧١١,٧١۶١٨۴,٢٣٧٨٩٣,١٩٨٢٣١,٢١۶۴۶,٩٧٩اوراق اسنادخزانه اسالمي

١,٨٩۴,٠٠٠١,٠۴٣,٠۵١١,٩٧۵,۵۴٠١,٠۴۶,۵٢٠١,٩٨٢,١٠٩۶,۵۶٩اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

۶۶۶١,٠٠۴,۵٠۴۶۶٩١,٠٠۴,۵٠۴۶۶٩٠صندوق سرمايه گذاري امین آشنا ايرانیان

٣١٠,۶٨٧۴٨۶١۵١٣۴,٨۴٢١٠,٨٢۵١٠,۶٧۴فرابورس ايران

۵٩,۵٠۵,٧۶۴٩۵٠۵۶,۵٣٢۶,٢٢٠٣٧٠,١٨١٣١٣,۶۴٩گروه توسعه ھنر ايران

٣,٢٢٢,٩٧٧٣,٣٠٠١٠,۶٣٨١٨,٢١۴۵٨,٧٠۶۴٨,٠۶٨سرمايه گذاري شفا دارو

(ETF)١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٢٣١٠,٠٢٣٣٨,۵۵٠٣٨,۵۵٠٢٨,۵٢٧صندوق سرمايه گذاري زرافشان امید ايرانیان

۵,٣۶۶,۴٢٠١٠,٩٩٠۵٨,٩٨٢٢۵,٧۴٨١٣٨,١٧۶٧٩,١٩۴سنگ آھن گھر زمین

١٧,٢٩۵,٨۴٧۴,۴٨٧٧٧,۶١۴۴٢,۵١٣٧٣۵,٣١٢۶۵٧,۶٩٨صنايع ماشینھاي اداري ايران

(ETF)١,٩۵٠,٠٠٠٢۴,٣٣٧۴٧,۴۵٨۴٢,٧۶۵٨٣,٣٩٣٣۵,٩٣۵در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي کیان

(ETF)١,۵٠١,٣۵٢١٢,٢٠٣١٨,٣٢٢٢۴,١٧١٣۶,٢٩٠١٧,٩۶٨صندوق سرمايه گذاري در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي مفید

٣,٨۴١,۴۶٧٢٧,۵۶٩١٠۵,٩٠٨٣٧,٩۶١١۴۵,٨٢۶٣٩,٩١٨پلي پروپیلن جم

۵٨,۴۵۵,٧۶۴٨۵۵۵٠,٠٠٠٨۵۵۵٠,٠٠٠٠گروه توسعه ھنر ايران

۵,٩٠٣,٧١۵۴,٣١٣٢۵,۴۶٣۴,٣١٣٢۵,۴۶٣٠صنايع ماشینھاي اداري ايران

(ETF)٢,١۵٠,٠٠٠٢٨,٢٨٩۶٠,٨٢٢٣٠,١٠١۶۴,٧١٩٣,٨٩٧صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

۴,٩٩٢,٧٨٩۴,٢٢٠٢١,٠٧۴١٠,۴۶٩۵٢,٢٧٢٣١,١٩٨بانک دي

٧,٢٧٢٨,۵٢۵۶٢١۴,۴٣٨١٠۵۴٣سرمايه گذاري تامین اجتماعي

١۴٩,٩٨٩١۴,٨۴١٢,٢٢۶٢١,٧١۴٣,٢۵٧١,٠٣١سرمايه گذاري صبا تأمین

١٧,١١٣,٩٩٧٩,٠٠٧١۵۴,١۵۵٩,٠٠٧١۵۴,١۵۵٠سرمايه گذاري صدر تامین

١٧,٠٧۶,٧١٣١٠,۵١٨,١١۶ ۶,۵۵٨,۵٩٧  جمع



درآمد حاصل از سود سھام محقق شده

درآمد حاصل از 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

1399/09/301398/09/30

  1377229درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  1377229درآمد 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 شرکتھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید
صورتھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردھای حسابداری ، درامد مذکور در صورتھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره 9 ماھه منتھی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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
١٣٩٨/٠٩/٣٠

دوره ٩ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و
برآوردھای آتی

عمده درآمد سرمایه گذاری ھای شرکت در فصل مجامع شناسایی گردید.١,۴٧۴,۵۵٧١,٣٧٧,۴٣٣درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ھا متاثر از شرایط بازار خواھد بود.٢,٩٣٨,۴١۵١٠,۵١٢,٠١٢سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده ھای شرکت و تغییر نرخ آن بوده٧,۶١۵٣٢۶سود سپرده بانکی
است.

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه
گذاریھای کوتاه مدت

با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردیده است.٠٠

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه
گذاریھای بلند مدت

با توجه به بھای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاھش لحاظ نگردیده است.٠٠

سود حاصل عمدتاً مربوط به کارمزد ضامن نقد شوندگی و سر رسید اوراق١۴١,١٣٨٢١,١٠٣سود حاصل از سایر فعالیتھا
خزانه اسالمی می باشد.

۴,۵۶١,٧٢۵١١,٩١٠,٨٧۴جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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

سرمایه گذاری در سھام بورسی و
فرابورسی

بھای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و ھمچنین سرمایه گذاری۵٧٩,٢٢۵,٧,٠١٧,٨١۴١٨
مجدد افزایش یافته است.

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی

سرمایه گذاری در سھام شرکت ھای غیر بورسی تغییر نداشته است.١٩,٢۴۵١٩,٢۴۵

با توجه به تحویل پروژه ساختمانی و پرداخت آخرین قسط مبلغ سرمایه گذاری در امالک٣٨۴,۴٠٠۴٩۴,٠٠٠سرمایه گذاری در امالک
افزایش داشته است.

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی

به دلیل شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری در سھام افزایش یافته است.۵۶٨٣۵,۴١٠,٢٢١

به دلیل شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری در سھام افزایش یافته است.١,١۴٨,٩٠٨۵٠٠,٧٠٠سایر سرمایه گذاریھا

٨,٧٩١,٩٣۵١٩,۶٢٨,۵٨٠جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی



سرمایه گذاری ھای شرکت ھمواره بر اساس تحلیل صورت ھای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سالھای آتی با عنایت به پیش بینی ھا و برآوردھای کارشناسی نسبت به تمام موارد اثر
گذار بر عملکرد مالی شرکت ھای ھدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند. عالوه بر این

شرکت ھمواره به ابزارھای نوین مالی و شناسایی فرصت ھای سرمایه گذاری در آنھا توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرار داده است.

«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

برآوردبرآورد ١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٢٧٣٠٣٠٠تعداد 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 شرکت از ھزینه ھای عمومی، اداری و سایر برای سه ماھه چھارم سال مالی مبلغ ٢۶,٠٩٧ میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد شرکت از ھزینه ھای عمومی، اداری و سایر برای سه ماھه چھارم سال مالی مبلغ ٢۶,٠٩٧ میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به

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 بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه
مالی طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

کوتاه
مدت

بلند مدت

٠٠٠٠٠٠٠٧,٩٠١تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای
سال مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٧,٩٠١جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٧,٩٠١

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



برآورد شرکت برای ھزینه مالی سه ماھه چھارم سال مالی مبلغ ۵,٠٠٠ میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد شرکت برای ھزینه مالی سه ماھه چھارم سال مالی مبلغ ۵,٠٠٠ میلیون ریال می باشد.دوره ٣ ماھه منتھی به

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
١٣٩٨/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در
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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

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٢,٧٠٧١,٧٩۴سود و زيان ناشي از تسعیر دارايیھا و بدھي ھاي ارزي

٠٣ساير موارد

٢,٧٠٧١,٧٩٧جمع

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

۴,۶١٣,۵۶۶٢,٣٠۶,٧٨٣۴,۴۶٩,٧١٧۴,١۶٢,۵٠٠۵٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

بررسی سرمایه گذاری در ابزارھای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود.دوره ٣ ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

بررسی سرمایه گذاری در ابزارھای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود.دوره ٣ ماھه منتھی به

سایر توضیحات با اھمیت



سیاست ھای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ھا و رصد دائمی بازار جھت کشف فرصت ھای سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سھام شرکت ھای
فعال در بازار سرمایه) متمرکز شده است.

«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.»


