
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

3,500,000سرمایه ثبت نشده:وتوسمنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)569920کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1401/09/30سال مالی منتھی به:

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٠٠٠پرداختنی ھای تجاری١۶٣,٩٩٧٢١,٧٢٢۶۵۵موجودی نقد

(۵٢)۴٢,١٢٧٨٨,٣۵٢پرداختنی ھای غیرتجاری(٢)٢٠,٣٢٧,٩٩٧٢٠,٨٣١,۵٩۴سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

٠٠٠مالیات پرداختنی١,۵٣۵,٨٨٧١,٢۶۴,٢٠٣٢١دریافتنی  ھای تجاری

٧,٨۶۵,٧٠٢٣,١٧۴,٧۶٨١۴٨سود سھام پرداختنی(٨)٧,٢٢٢٧,٨۶٢دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٣١٢٣١٢٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٢٢,٠٣۵,۴١۵٢٢,١٢۵,۶٩٣٠جمع دارایی ھای جاری

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

٧,٩٠٧,٨٢٩٣,٢۶٣,١٢٠١۴٢جمع بدھی ھای جاری٨,٩٢٣٨,٩٢٣٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٢۶,٨۵۵٢۶,٨۵۵٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت۵٢٠,٠٠٠۵٢٠,٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٢۴۶٢۴۶٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت۴,۵٨۵۴,٢٣٢٨دارایی ھای ثابت مشھود

(۶)٨,٧١۶٩,٣١۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

(۶)٨,٧١۶٩,٣١۶جمع بدھی ھای غیرجاری۵۶٠,۶٠٩۵۶٠,٢۵۶٠جمع دارایی ھای غیرجاری

٧,٩١۶,۵۴۵٣,٢٧٢,۴٣۶١۴٢جمع بدھی ھا



پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعی منتھیشرح
به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٩/٣٠

حقوق صاحبان سھام

۴,۵٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٠سرمایه

٣,۵٠٠,٠٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

۴۵٠,٠٠٠۴۵٠,٠٠٠٠اندوخته 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

(۵٧)۶,٢٢٩,۴٧٩١۴,۴۶٣,۵١٣سود (زیان) انباشته

(٢۴)١۴,۶٧٩,۴٧٩١٩,۴١٣,۵١٣جمع حقوق صاحبان سھام

٢٢,۵٩۶,٠٢۴٢٢,۶٨۵,٩۴٩٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٢٢,۵٩۶,٠٢۴٢٢,۶٨۵,٩۴٩٠جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٨٧٨,٩٠٧٢۴۴,١٠١٢۶٠٢,۶۶۴,٧٩۵درآمد سود سھام

٧,٨٣٠۶,٣٧٢٢٣٢۴,٨٢۵درآمد سود تضمین شده

١,۶١٩,٩٩۵٣٩۵,۶٢٠٣٠٩٧,۶٨١,۴۵٧سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

٠٠٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

٢,۵٠۶,٧٣٢۶۴۶,٠٩٣٢٨٨١٠,٣٧١,٠٧٧جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(١۴۴,٨۴٣)١٣(٣۵,٩٧٣)(۴٠,٧۶۶)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی



واقعی سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(١۴۴,٨۴٣)١٣(٣۵,٩٧٣)(۴٠,٧۶۶)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٢,۴۶۵,٩۶۶۶١٠,١٢٠٣٠۴١٠,٢٢۶,٢٣۴سود (زیان) عملیاتی

(٣,٢٢٧)--(۴٣)٠ھزینه ھای مالی

١,۵٩٢--(۴)٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٢,۴۶۵,٩۶۶۶١٠,٠٧٣٣٠۴١٠,٢٢۴,۵٩٩سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(۵,٧۵٨)٠٠٠مالیات بر درآمد

٢,۴۶۵,٩۶۶۶١٠,٠٧٣٣٠۴١٠,٢١٨,٨۴١سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

٢,۴۶۵,٩۶۶۶١٠,٠٧٣٣٠۴١٠,٢١٨,٨۴١سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٣٠٨١٣۶١٢۶٢,٢٧٢سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(١)٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٣٠٨١٣۶١٢۶٢,٢٧١سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٢,۴۶۵,٩۶۶۶١٠,٠٧٣٣٠۴١٠,٢١٨,٨۴١سود (زیان) خالص

١۴,۴۶٣,۵١٣١۴,٣۶٩,۶٧٢١١۴,٣۶٩,۶٧٢سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

١۴,۴۶٣,۵١٣١۴,٣۶٩,۶٧٢١١۴,٣۶٩,۶٧٢سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(١٠,١٢۵,٠٠٠)(٢٩)(١٠,١٢۵,٠٠٠)(٧,٢٠٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

٠--٠(٣,۵٠٠,٠٠٠)تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۴,٢۴۴,۶٧٢(١١)٣,٧۶٣,۵١٣۴,٢۴۴,۶٧٢سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۶,٢٢٩,۴٧٩۴,٨۵۴,٧۴۵٢٨١۴,۴۶٣,۵١٣سود قابل تخصیص

٠٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 



واقعی سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۶,٢٢٩,۴٧٩۴,٨۵۴,٧۴۵٢٨١۴,۴۶٣,۵١٣سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٣٠٨١٣۶١٢۶٢,٢٧١سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٨,٠٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠٧٨۴,۵٠٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 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

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

١,۴۵١,۶٩٣٢٢٣,٢١٨۵۵٠٣,٠٣٠,۴٢۵جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

١,۴۵١,۶٩٣٢٢٣,٢١٨۵۵٠٣,٠٣٠,۴٢۵جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

(٣,٠٣٣,٨٢۶)۵٢٣(٢١٠,١١٨)(١,٣٠٩,٠۶۵)سود سھام پرداختی

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

(١,٣٠٩,٠۶۵)(٢١٠,١١٨)۵٢٣(٣,٠٣٣,٨٢۶)

مالیات بر درآمد

(۵,٧۵٨)٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۴١٨)٣١۵(٨۵)(٣۵٣)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١)٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(۴١٩)٣١۵(٨۵)(٣۵٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٩,۵٧٨)١۴٢,٢٧۵١٣,٠١۵٩٩٣جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(٩,۵٧٨)١۴٢,٢٧۵١٣,٠١۵٩٩٣خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

٣٠,٩٧١(٣٠)٢١,٧٢٢٣٠,٩٧١موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٣٢٩تآثیر تغییرات نرخ ارز

١۶٣,٩٩٧۴٣,٩٨۶٢٧٣٢١,٧٢٢موجودی نقد در پایان دوره

٢,٠٠٠,٠٠٠٠۴,١۶٩,٨٧٠مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 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

بھایارزش بازار
تمام
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

۵٢,۴٠٠,۵٨٢۵,٩٩۵,۶۴١(۵۶,٢۵١)۵٢٠,٣۵٢۶٢,٣۴۴,٣٣١۶,۵١۵,٩٩٣٠٠٠٠٠۵٢,۴٠٠,۵٨٢١١.۵٢(۵۶,٢۵١)١١.۴٩۶٢,٣۴۴,٣٣١١١.۵٢

استخراج ساير
معادن

١١٠٠٠٠٠٠١١٠٠٠١١٠(٢)١١٢٠



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام
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

انواع فرآورده
ھاي غذايي و

آشامیدني

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٨,١٠٢(۵٨,١٠٢)٠٠١۵٨,١٠٢٠.٢٨(۵٨,١٠٢)١١.٨٧٠٠٠

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

١١۵۶,٠١٨١,٨٧۶,٠٧٣٠(۴٠,٠۶۵)١١۵۶,٠١٨١,٨٣۶,٠٠٨٠٠٠٠٠١١۵۶,٠١٨٠.٧۵٠٠١١۵۶,٠١٨٠.٧٧

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠٠٠١٠٠

الستیک و
پالستیک

١١۵٧۶٠(٢۵)١١۵۵١٠٠٠٠٠١١۵٠٠٠١١۵٠

ساخت
دستگاه ھا و

وسايل
ارتباطي

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵٠١۵١۵٠٠٠١۵٠

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي

٣٣,۶۶۶,٨٢٧٣,٨٢٩,٩۵۶٠(٣٧٧,٣٢۵)٣٣,۶۶۶,٨٢٧٣,۴۵٢,۶٣١٠٠٠٠٠٣٣,۶۶۶,٨٢٧١٧.۵٩٠٠٣٣,۶۶۶,٨٢٧١٨.٠١

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢٠۵,۴٣٠۵,٧۴۵٢٢١١,١٧۵٢٢٠۵,۴٣٠٠.٩٩۵,٧۴۵(١.١٧)٢٢١١,١٧۵١.٠۴

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت

١۵۵۶,١٣۴١,٧۶۴,۶٧٩٠(۴۴٨,٨٩٨)١۵۵۶,١٣۴١,٣١۵,٧٨١٠٠٠٠٠١۵۵۶,١٣۴٢.۶٧٠٠١۵۵۶,١٣۴٢.٧٣

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن

١١٣۵,١۴٧١٢٨,٠٣٢٠١٩,٧٠٧١١٣۵,١۴٧١۴٧,٧٣٩٠٠٠٠٠١١٣۵,١۴٧٠.۶۵٠٠١١٣۵,١۴٧٠.۶۶

٢٣۶۶,۶٩١۵٠٢,۴٧۴٠٠٠٠٠٢٣۶۶,۶٩١١.٧۶٠٠٢٣۶۶,۶٩١١.٨(٢٠,۶٢٩)٢٣۶۶,۶٩١۵٢٣,١٠٣٠مخابرات

بیمه وصندوق
بازنشستگي

به جزتامین
اجتماعي

٠٠٠٢٣,۴٣٢٢۵,٠۶۵١٢٣,۴٣٢٢۵,٠۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣,۴٣٢(۴.٧٩)١٢٣,۴٣٢٠.١٢

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي مالي
واسط

۵٣۴,٨٢٢۵,١٢٨,٩٨٣١,١٣۶(١,٣٩٧,٣٢٢)۴٣۵,٩۵٨٣,٧٣١,۶۶١١٢۴٠٠١٢۴٠۶٣۵,٠۶٢٠.١٧١,١٣۶(٠.٢٣)۵٣۶,١٩٨٠.١٨



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام
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

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٣٩٣٣,٠٨٧٢,٨٨١,٧۵٩٣۴,٠٩۵(١۶١,١۶١)٢٩۶٧,١٨٢٢,٧٢٠,۵٩٨٠٠٠٠٠٣٩٣٣,٠٨٧۴.۴٨٣۴,٠٩۵(۶.٩۶)٢٩۶٧,١٨٢۴.٧۵

بانکھا و
موسسات

اعتباري

۴٢,٢١٧,٠۴٢٣,١۴٢,١٧۴(۵٢۴,٢۵٨)(٢٨١,١٧١)۴١,۶٩٢,٧٨۴٢,٨۶١,٠٠٣٠٠٠٠٠۴٢,٢١٧,٠۴٢١٠.۶۴(۵٢۴,٢۵٨)١٠٧.٠٧۴١,۶٩٢,٧٨۴٨.٣٢

سرمايه
گذاريھا

۶١٢,۶٩۴٩,٣۶(٣٨٠)٢٠۶١٢,۶٩۴٨,٩٨٢٠٠٠٠٠۶١٢,۶٩۴٠.٠۶٠٠۶١٢,۶٩۴٠.٠۶

سیمان، آھک
و گچ

٢٨٧۶,٣٧۴۶۶٧,٩٧٨٠٣,٨٨٣٢٨٧۶,٣٧۴۶٧١,٨۶١٠٠٠٠٠٢٨٧۶,٣٧۴۴.٢٠٠٢٨٧۶,٣٧۴۴.٣١

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٨۴,٣٣٧(٨۴,٣٣٧)٠٠٢٨۴,٣٣٧٠.۴(٨۴,٣٣٧)١٧.٢٢٠٠٠

محصوالت
شیمیايي

١٠۴,۶٧٣,۵۵۴٩,٧١۶,٧٣٧٣٢,٠٩۵(١,۵٩٠,٢٩٣)١٠۴,٧٠۵,۶۴٩٨,١٢۶,۴۴۴٠٠٠٠٠١٠۴,۶٧٣,۵۵۴٢٢.۴٢٣٢,٠٩۵(۶.۵۵)١٠۴,٧٠۵,۶۴٩٢٣.١٢

محصوالت
غذايي و

آشامیدني به
جز قند و شکر

١١٣۵,١١٣(٢٣,٩٧١)٣٩١٢٢٠,٩٨٨٠۵,٣٩١١٩٧,٠١٧٠٠٠٠٠١١٣۵,٣٩١٠.۶۵٠٠١١٣۵,٣٩١٠.۶٧

مواد و
محصوالت

دارويي

٣٣١٠,۵۴۴٢,٢۶٣,۵١١(٧,۵٨۶)(۵٣٨,۶۵٠)۴٣٠٢,٩۵٨١,٧٢۴,٨۶١٠٠٠٠٠٣٣١٠,۵۴۴١.۴٩(٧,۵٨۶)١.۵۵۴٣٠٢,٩۵٨١.۴٩

فلزات
اساسي

٣١,۶٣٨,۵٣٧٧,۶٧٩,٨۶٨(۵۴,٢٣٩)٢٨٣,۶٣٩٣١,۵٨۴,٢٩٨٧,٩۶٣,۵٠٧٠٠٠٠٠٣١,۶٣٨,۵٣٧٧.٨۶(۵۴,٢٣٩)١١.٠٨٣١,۵٨۴,٢٩٨٧.٧٨

خدمات فني و
مھندسي

١۵٣٩,١۴۶١,٠۵٢,۶٢٩(٣٨,۶٧٠)(١۵٣,٨٠٠)١۵٠٠,۴٧۶٨٩٨,٨٢٩٠٠٠٠٠١۵٣٩,١۴۶٢.۵٩(٣٨,۶٧٠)٧.٩١۵٠٠,۴٧۶٢.۴۶

٨٢,٠٨١,٠٧٢١٠.٢٢(۴٨.۴۶)٠٠٠٠٠٠٠٠٩١,٨۴٣,٧٧۵٢٣٧,٢٩٧٨٢,٠٨١,٠٧٢٩١,٨۴٣,٧٧۵٨.٨۵٢٣٧,٢٩٧ساير فعالیتھا

١٠٠۶٧٢٠,٣۵۴,٨۵٢١٠٠(۴٨٩,۶۴٣)۵۴١٨,٠۶٢,٣۶٠۴٢,٧٠٠,۵٠۵١٧٢,١٩١,٨٨٩١٠٠,۶٠٣١٣٢,٢٩٢,۴٩٢٧٠٢٠,٨۴۴,۴٩۵١٠٠(۴,١٨١,٠۴۶)(۵٩٠,٢۴۶)۵٣١٨,۶۵٢,۶٠۶۴۶,٨٨١,۵۵١جمع

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهارزش اسمی ھرسرمایهنام شرکت



بھای تمامتعداد سھامسھم (ریال)(میلیون ریال)
شده

بھایتعداد سھامارزش بازار
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

سرمایهنام شرکت

(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر

سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھایتعداد سھامارزش بازار
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.١١٣٠٠,٢٩٣٣٧٢,۶٩٩٣٣,٨۴٠۴٢,٠٠٠٧٢,۴٠۶(١٧٩,۴۴٨)(٣٨,٩٩٢)(۴,١٣٩,٣۶٢)٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٠١٣,١۵٠٣٣٩,٢٨۵۵۵٢,١۴٧پتروشیمي اراک

٠.٢٢١٣۵,٣٩١١٩٧,٠١٧۴,١٢٣۶,٠٠٠۶١,۶٢۶(٢٣,٩٧١)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٢,٨٣۶,٢۶۵١٣۵,٣٩١٢٢٠,٩٨٨٠٠توسعه صنايع بھشھر

٠١۵۵١٣,٩۵٨١٣,۶۴٠٣۶(٢۵)٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣,٧٩٠١۵٧۶٠٠گروه صنعتي بارز

٨.٣٩۵۵۶,١٣۴١,٣١۵,٧٨١١,٢٠۵٢,٨۵٢٧۵٩,۶۴٧(۴۴٨,٨٩٨)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۶١,٣۵۴,١٢٨۵۵۶,١٣۴١,٧۶۴,۶٧٩٠٠سرمايه گذاري مسکن

١.۴۶١۵۶,٠١٨١,٨٣۶,٠٠٨٨٩۶١٠,۵۴٠١,۶٧٩,٩٩٠(۴٠,٠۶۵)١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧۴,١٩۴,٣۴۴١۵۶,٠١٨١,٨٧۶,٠٧٣٠٠نفت بھران

مديريت پروژه ھاي نیروگاھي
ايران(مپنا)

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٩,٧١٠,۵٣٣۵٣٩,١۴۶١,٠۵٢,۶٢٩(۵,٠٠٠,٠٠٠)(٣٨,۶٧٠)(١۵٣,٨٠٠)٠.١۶۵٠٠,۴٧۶٨٩٨,٨٢٩٧,٧٣۴١٣,٨٩٠٣٩٨,٣۵٣

(١۶۶,۶٩٣)٠.٠٩٧۵٣,٠٢۶۵٨۶,٣٣٣۶,٩١٠۵,٣٨٠(٩٩,١٧۵)١٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٨,٩٨٣,٨٣٢٧۵٣,٠٢۶۶٨۵,۵٠٨٠٠فوالد خوزستان

۵٠,۶٢٨٠.١۵١٧,٠۶٢٢,٩۴۵,٣٢١١,٢٧١٧,٢۴٠٢,۴٢٨,٢۵٩(۵۴,٢٣٩)(۴٢,۶٧۴,٢۵٣)۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۴٩,۴٨۶,۶٠۴۵٧١,٣٠١٢,٨٩۴,۶٩٣ملي صنايع مس ايران

٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٠۵,١٠۵,۴٣٧٣١۴,٢١٠۴,٠٩٩,۶۶٧٠٠٣٣٢,١٨۶٠.١۴٣١۴,٢١٠۴,۴٣١,٨۵٣٧٧۶١٠,٩۴٠۴,١١٧,۶۴٣فوالد مبارکه

١١٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵١۵,٧١٢۶٨,٢٣٧٣٧٨,٧١٠١۵,۴۶٣,٩٢٢٠٨۵,۵۴٣٠.٠٢۶٨,٢٣٧۴۶۴,٢۵٣٢,٣۵۵١۶,٠٢٠٣٩۶,٠١۶معدني و صنعتي چادرملو

٠.٠٧١۶١,۵٨٣١,٨٣٠,١۶٨١,١۴۶١٢,٩٨٠١,۶۶٨,۵٨۵(٣٨۵,٠٩١)(٣٧,۶٢٢)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠۵,٢٨٨,٠١٨١٩٩,٢٠۵٢,٢١۵,٢۵٩٣۵,٧١١,١١٢سنگ آھن گل گھر

٠١١۶٢٢٢۴,٢۶۴٨,١٧٠١٠۶(۴)٢٧,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٧,٢٠۴١١۶٢٢۶٠٠سرمايه گذاري بانک ملي ايران

سرمايه گذاري توسعه معادن و
فلزات

٨۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨۶,٣٩٢,٩٧۵۶٧۵,۵١٢١,٧٠٧,٣۵٩(۶,۶٠٠,٠٠٠)(٢٣,٩١٩)۴۴۶,۵۶٠٠.٢١۶۵١,۵٩٣٢,١۵٣,٩١٩٣,۶٢۴١١,٩٨٠١,۵٠٢,٣٢۶

٠.۵٣۴٠٠,۶١٠۶٣٨,٧۵۶٢,۵٠١٣,٩٨٧٢٣٨,١۴۶(۵۵,٢٧٣)(١۴۵,٠٩۶)(۵٨,٠٣٨,٣٠۵)٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠٢١٨,٢۴٨,١٢۶۵۴۵,٧٠۶۶٩۴,٠٢٩بانک اقتصاد نوين

(٣,۶۵٨)٠.٠١١٢,۴٢٨٨,٧٧٠١٢,۴٢٨٨,٧٧٠(٣٩٠)١٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٢,۴٢٨٩,١۶٠٠٠سرمايه گذاري ملي ايران

٠.٠۴۶١,٧٢۶١٩٢,٩٢٢۶١۶١,٩٢۶١٣١,١٩۶(١۴٠,٩٣٣)(۴٨,٩٩٢)(٧٩,۵١٨,١٣١)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠١٧٩,۶٨۵,٣٢٧١١٠,٧١٨٣٣٣,٨۵۵بانک تجارت

٠.٠۴۵٧,٩٣۴١۵٢,٨٨٢٧۴٠١,٩۵۴٩۴,٩۴٨(١١۶,۴٩۶)(۵٨,٠۵۶)(٧٨,٣٧۴,۵٢٣)١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠١۵۶,۶١۵,١٨٠١١۵,٩٩٠٢۶٩,٣٧٨بانک صادرات ايران

(١٣٢,٩٢٨)٠.٣٢,٨٨٣,٠۴۴٢,٧۵٠,١١۶١٣,٢۴٠١٢,۶٣٠(۴٣٣,٣١٢)٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١٧,٧۴۴,٧۵٢٢,٨٨٣,٠۴۴٣,١٨٣,۴٢٨٠٠سرمايه گذاري غدير

٠.١٢١۶,۴٠۵٣٩٣,٢۵٢٣,۶۵٩۶,۶۵٠١٧۶,٨۴٧(١۴,٧٨٣)۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٩,١٣۵,۶۴۴٢١۶,۴٠۵۴٠٨,٠٣۵٠٠مخابرات ايران

٣۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٩,۴٩١,٩٠١١٣۵,١۴٧١٢٨,٠٣٢٠٠١٩,٧٠٧٠.١١١٣۵,١۴٧١۴٧,٧٣٩٣,۴٢٢٣,٧۴١١٢,۵٩٢خدمات انفورماتیک

٣١,۵٣١٠.٢۴١,١٧٢,۵١۴١,٨٧۶,۴۴٣٢,٣١۴٣,٧٠٣٧٠٣,٩٢٩(٢٧٢,١١۴)(١١٧,۶٠٠,٠٠٠)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠۶٢۴,٣٣۵,٩٢٢١,۴۴۴,۶٢٨١,٨۴۴,٩١٢بانک ملت

(۴١,٠۶۴)٠.٠٣١۵٠,٢٨۶١٠٩,٢٢٢١٠,۵۴٠٧,۶۶٠(۵,٨۴۶)۴٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,٢۵٨,٨٠٨١۵٠,٢٨۶١١۵,٠۶٨٠٠ارتباطات سیار

٠.٢۶٩۵,٢٣۶١,٩٢٨,۴۶٧۵۶,٧٧٣١۵٧,۴٨٠١,٢٣٣,٢٣١(۴٠٠,١٩٢)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,٢۴۵,٧٩٠۶٩۵,٢٣۶٢,٣٢٨,۶۵٩٠٠پتروشیمي پرديس

٠.٠۶۴٢,۶٣۶٢۵١,٧٣۵٣١,٠١١١٨٣,١٠٠٢٠٩,٠٩٩(۶۵٢,٢٢٨)(٨۴,۵١٠)(٢,٧٢۵,١۵٠)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,١٠٠,٠٠٠١٢٧,١۴۶٩٠٣,٩۶٣پتروشیمي زاگرس

٠.١٧١,٣۵٨,۵٩۴١,٨١٣,١۴٣٢٠,٢٩٩٢٧,٠٩٠۴۵۴,۵۴٩(٣٣٠,۶٣۶)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۶,٩٣٠,٣۴٩١,٣۵٨,۵٩۴٢,١۴٣,٧٧٩٠٠گسترش نفت و گاز پارسیان

٠.٧۵١,٨۶١٢١٠,١۴٧٣,۵۴۴١۴,٣۶٠١۵٨,٢٨۶(٢۶٢,٠٩٨)(٢٣,٩١١)(١٩,٩١۵,۴١۶)٢,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴,۵۴٩,۶١٠٧۵,٧٧٢۴٧٢,٢۴۵البراتوارھاي داروئي رازک

١.۶٧۵۴,۵١۶٢۶٢,٨٧٠۴,٠٨۶١٩,٧٠٠٢٠٨,٣۵۴(٣,٨٧٠)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٣۴٣,۶٨٨۵۴,۵١۶٢۶۶,٧۴٠٠٠سینادارو
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سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵٠٠,٠٠٠١۵٠,٨٨١١٩٣,۴۵۵٠٠(١۶,۶٠۵)٠.٠٢١۵٠,٨٨١١٧۶,٨۵٠١١,١٧۶١٣,١٠٠٢۵,٩۶٩

٠.١٨٣٧۴,۶۴۴١,٣٩٣,۴۶۶١١,٣٨١۴٢,٣٣٠١,٠١٨,٨٢٢(٢٠۶,۴٠٣)١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٢,٩١٩,١٢۶٣٧۴,۶۴۴١,۵٩٩,٨۶٩٠٠پتروشیمي جم

شرکت سرمايه گذاري و توسعه
صنايع سیمان

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧۴,٠٩١,٣٩٠۵٨١,۶۴۴۴٢١,۵٨٠٠٠٨,١۵٠١.٢٣۵٨١,۶۴۴۴٢٩,٧٣٠٧,٨۵٠۵,٨٠٠(١۵١,٩١۴)

٠.۴٩٣٠٢,٠٩۴٢,١۴٧,٢٩٧٣,٠۵١٢١,۶٩٠١,٨۴۵,٢٠٣(٢٣٩,۵٧٩)٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠٩٨,٩٩٩,۴٢٩٣٠٢,٠٩۴٢,٣٨۶,٨٧۶٠٠پتروشیمي مبین

(٩١,٧٨٧)١٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,٠۴٧,٣٣٠٢٢١,۶٩۵١٩٠,٧۵٩٣۴,٠٩۴,۶۶٠۴۴٣,٣٩٣٣٨٢,۵۴٢٠.٢۶۶۶۵,٠٨٨۵٧٣,٣٠١١٣,٠٠۵١١,٢١٠پتروشیمي فجر

٢.۵٣,٧۵٠٢,٨٩٨,٠٠٠١١٨,٢٨٠٢,٨٩۴,٢۵٠(٩۵۵,۵٠٠)١۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۵٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٧۵٠٣,٨۵٣,۵٠٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران

٠٠۵٨٠٢٠,۴٩٠۵٨(٢)۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٨۵۴٠۶٠٠٠بورس کاالي ايران

١١١,٠٠٧٨٢٣,٢٠٠١۵٧١١,٧۶٠٨١٢,١٩٣(۴۴۴,٩٢٠)٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٠٧١,٢۶٨,١٢٠٠٠فرابورس ايران

٣.٩۴١٧٢,۶٧٠١,٠٧٢,٠٠٨١,۶١۴١٠,٠٢٠٨٩٩,٣٣٨(۴۵٢,۵١٨)(٧,۵٨۶)(۴,٧٠٠,٠٠٠)٢,٧١٢,٠٠٠١,٠٠٠١١١,۶٨۶,٩١٩١٨٠,٢۵۶١,۵٢۴,۵٢۶سرمايه گذاري شفا دارو

٠.١٣١,٠٢٩,٩٨٧١,٣٣١,٠٢١١,٧٢۶٢,٢٣٠٣٠١,٠٣۴(١۵,٧١١)۴٧۶,٠۴٩,٠٧۶١,٠٠٠٧,۵٢٢,٨٠۴١,٠٢٩,٩٨٧١,٣۴۶,٧٣٢۵٨٩,٣۴٧,٨۴۵٠پتروشیمي پارس

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٩١٩٠٠(۴)٠٩١۵٩,٠٠٠١۵,٠٩٠۶

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٨٠۴,٠٢٩۶۵,٢٨٢۴٩٨,١٩۵٠٠١٠,۶٧۴٠.٠۴۶۵,٢٨٢۵٠٨,٨۶٩۶,٠۴٢۴٧,١٠٠۴۴٣,۵٨٧سنگ آھن گھر زمین

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠١٧,٨٩۶۴١٢,١٢٣۴٨٨,۶٩۶١,٢۵٠,٠٠٠١۵۵,۵٩٧١٩۶,٣٩٣٠.٢۶۵۶٧,٧٢٠۶٨۵,٠٨٩١٠٧,٧٧٠١٣٠,٠۵٠١١٧,٣۶٩پلي پروپیلن جم

(٨١,٣٧۴)١,۶٣۶,٠١٣,۴۵۶١,٠٠٠۶۴,١٨٠,٩۶۴٧٨٣,۶۶٧۶۴۶,٣٠٢۶٧۵,٠٧۵,٧۵٢٠۵۵,٩٩١٠.٠۵٧٨٣,۶۶٧٧٠٢,٢٩٣١,٠۶٠٩۵٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(١٨٣,۵٩٣)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴٠,٣٨٩,۵٣٠١,٣٩٢,٣۴۶١,١٩۶,١١٨٠٠١٢,۶٣۵٠.۴۵١,٣٩٢,٣۴۶١,٢٠٨,٧۵٣٩,٩١٨٨,۶١٠سرمايه گذاري صدر تامین

تامین سرمايه بانک ملت (حق
تقدم)

١۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,١٣۶,٣۶٣۵,٩١۵١,٣٠١(١,١٣۶,٣۶٣)(۵,٩١۵)(١,٣٠١)٠٠٠٠١,١۴۵٠

سرمايه گذاري سھام عدالت
استان کرمان

١٧۶,۴۴٠,۵٢٩١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۵١٢١٠٠١۶٠۵١٣٧١,٠٢٠٧۵٣(١۴)

(٣)٠۶٣۶٠١,٢۶٠١,٢١١(٣)۵٩,۵١٣,۶۴٠١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۶٣۶٣٠٠سرمايه گذاري استان يزد

(١٧)٢٣١,٢۵٠,۴٢٠١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۵٣٣۶٠٠٠٠۵٣٣۶١,٠۶٠٧٢٩سرمايه گذاري استان اصفھان

(٣)٠۵١۴٨١,٠٢٠٩٧٩(٣)٢۶٣,٧۶١,٨٧٣١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۵١۵١٠٠سرمايه گذاري استان فارس

(١٧)٢۵۶,٨۶٠,٠٧٠١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۴٨٣١٠٠٠٠۴٨٣١٩۶٠۶٣٣سرمايه گذاري استان خوزستان

(١)٠١٠٢٢,٧٢٧١٨,١٧٠(٢)١,٠٠۵,٠٠٠١,٠٠٠۴۴١٢٠٠سپید ماکیان

(۵٢,۵٩٩)١.١٢٩۴,٧٣٠٢۴٢,١٣١١٠,٨٢١٨,٨٩٠(۴,٢۶٧)٢,۴۶۶,٠٠٠١,٠٠٠١٨,١۵٧,۵٩۶٢٩۴,٧٣٠٢۴۶,٣٩٨٩,٠٧٨,٧٩٨٠سیمان مازندران

(١١,۶٩٠)١٣,٧۵١,۵٢٠١,٠٠٠١,۵١۵,٠٠٠١٨۵,۶۴٩١۵٩,۴١٨٧۵٧,۵٠٠٠١۴,۵۴١٠.٠٢١٨۵,۶۴٩١٧٣,٩۵٩٨١,۶٩۴٧۶,۵۵٠پلیمر آريا ساسول

فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي
فجر) (حق تقدم)

١٩,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴,٠٩۴,۶۶٠۴٠٩,٢٩٨٣٠۴,١٢۴(٣۴,٠٩۴,۶۶٠)(۴٠٩,٢٩٨)(٣٠۴,١٢۴)٠٠٠٠٨,٩٢٠٠
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(١٠,٧٩٨)١۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠١۴,١۵٠۶,٠٠٢١,١٣۶,٣۶٣٧,٠۵١۴,۴٠١٠.٠٢٢١,٢٠١١٠,۴٠٣۵,٨٣٠٢,٨۶١تامین سرمايه بانک ملت

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۶,٢٣۵,١٨۵۵,٢٩٠٣۵٠,٠٣١٠.٠٢۵,٢٩٠٣۵٠,٠٣١١۴۶٩,۶۶٠٣۴۴,٧۴١سنگ آھن گل گھر

٢,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٩,٩١۵,۴١۶٢٣,٩١١١٧٩,٨٣۶٠.٩۵٢٣,٩١١١٧٩,٨٣۶١,٢٠١٩,٠٣٠١۵۵,٩٢۵البراتوارھاي داروئي رازک

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٣,١٣٧,٠۶٧٢٣,۴٣٢٢۵,٠۶۵٠.٢۶٢٣,۴٣٢٢۵,٠۶۵١,٧٨۴١,٩٠٨١,۶٣٣بیمه نوين

١٨,٠۶٢,٣۶٠۴٢,٧٠٠,۵٠۵٢۴,۶٣٨,١۴۵(۴,١٨١,٠۴۶)(۵٩٠,٢۴۶)١٨,۶۵٢,۶٠۶۴۶,٨٨١,۵۵١جمع

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)

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

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

١,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠۵٠٠٠.۵۵١,٠٠٠توسعه مديريت ارتباطات سبز

۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠٠٠٠٠٠٠داروسازي دانا

صندوق سرمايه گذاري مشترک
توسعه ملي

۴,٨١۶,١٢٧٢٣۴,٣١٠١,٣۴٧,٢٠٠١۶,۵۵٠٠٠۶.۵۵١۶,۵۵٠١٢,٢٨۵

صندوق سرمايه گذاري بازارگردان
توسعه ملي

٨,٨۴٢,٧٧٩٩,٩١٣,۵۴٠١۴٧,٩١٣١,۵۵١,٩۶۵٠٠١۶.۵٨١,۵۵١,٩۶۵١٠,۴٩٢,۴١٨

صندوق سرمايه گذاري جسورانه
رويش لوتوس

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١۵,٠٠٠١۵,٢٠٣٠٠٣١۵,٢٠٣١,٠١٣,۵٣٣

۶٠٠,٠٠٠١,٣٣١,٠٠٠۵,٠٠٠۵,٠٠٠٠٠١.١١۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠جسورانه توسعه فناوري آرماني

٠٠٠(١۵۶,٣١۶)(۴,٩٠٠,١۶۴)۵٠,٣٠٣,٩۵٧٣١,٩٢٧۴,٩٠٠,١۶۴١۵۶,٣١۶با درآمد ثابت کیان

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٠٠٠٠١۶٠٠۶٠٠,٠٠٠جسورانه فناوري بازنشستگي

۵١١,۵٣٩١,٠٢٣,٠٧٩١٠,٠٠٠٧,٠٠۵٠٠٢٧,٠٠۵٧٠٠,۵٠٠اعتبار سرمايه نوآفرين

٠٠٠(۵٨,١٠٢)(٧٣٨,۵٣۶)١٣٩,٠٠٠١,٠٠٠٧٣٨,۵٣۶۵٨,١٠٢قند نقش جھان

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠١٠,۵١١٠٠٣١٠,۵١١٣۵٠,٣۶٧خصوصي ثروت آفرين فیروزه

صندوق سرمايه گذاري مشترک
کارگزاري بانک ملي ايران

۴,٢٨٨,٩٩٧٣٢۶,٣٨٢,٩٢٠١,١٨٧١٨۶,۴٣٠١٧۵,٧۴۵٩.١۶١٩٢,١٧۵١۵٩,۶١٣,٧٨٧

٠٠٠(١٠,٠٠۵)(١,٠٠٠,٠٠٠)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠۵زيتون نماد پايا

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
پارسیان

٩٠,٢٣٠,٢۴٣۴٠,٨١۵٢,٠٠٠,۴٢٠٨٠,۶٢۵(٢,٠٠٠,۴٢٠)(٨٠,۶٢۵)٠٠٠



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته تعداد

سھام
بھای تمام

شده
تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

٠٠٠(٧۴,٣٣٢)(۵,٠٠٠,٠٠٠)١٧,٢١٧,١۴٢١۵,٠۴٩۵,٠٠٠,٠٠٠٧۴,٣٣٢افرا نماد پايدار

١١۵,٢٣٩,۴۴٨١٠,٠۶٩٠٠۴٧,٠٠۵,٣۴١۴٧۴,٢٣٨٠.۴١۴٧۴,٢٣٨١٠,٠٨٩اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران

٢,١٩١,٨٨٩١٠٠,۶٠٣٢,٢٩٢,۴٩٢جمع

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

١٣,۴٠٠,٠٠٠۴١,٣٨۴۵۵۴,۵۵٠٠پتروشیمي اراک

٩,٠٧٨,٧٩٨٠٠٠سیمان مازندران

١۵,۴۶٣,٩٢٢٠٠٠معدني و صنعتي چادرملو

۵۵,١٠٢,٧٧٧٠٠٠سنگ آھن گل گھر

٣۶,٧٣۵,١٨۵١۴۵۵,٣۶٣٠سنگ آھن گل گھر

٣۴,٠٩۴,۶۶٠١٣,٠٠۴۴۴٣,٣٩٣٠پتروشیمي فجر

۶٨,۶٢۶,٠٨٩١٠,٠٩۴٠۶٩٢,٧۴٨اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران

١,١۵٠,٠٠٠٣٢,۵٠۶٠٣٧,٣٨٣با درآمد ثابت کیان

١٩,٩١۵,۴١۶١,٢٠٠٢٣,٩١١٠البراتوارھاي داروئي رازک

۵٨٩,٣۴٧,٨۴۵٠٠٠پتروشیمي پارس

١,٢۵٠,٠٠٠١٢۴,۴٧٧١۵۵,۵٩٧٠پلي پروپیلن جم

۶٧۵,٠٧۵,٧۵٢٠٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

١٧٣٣٧,٩۴١,١٧۶٠۵,٧۴۵صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران

۵,۴۵٠,٠٠٠١۵,٢٠٩٠٨٢,٨٩٠افرا نماد پايدار

١,١٣۶,٣۶٣۶,٢٠۴٧,٠۵١٠تامین سرمايه بانک ملت

٧۵٧,۵٠٠٠٠٠پلیمر آريا ساسول

١٣,١٣٧,٠۶٧١,٧٨٣٢٣,۴٣٢٠بیمه نوين

١,٢١٣,٢٩٧٨١٨,٧۶۶جمع

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

٢,٧٢۵,١۵٠٣١,٠١١٨۴,۵١٠١٧٠,٨۶٨۴۶۵,۶۴٣٣٨١,١٣٣پتروشیمي زاگرس

١٧,۵٣٩,٣۶٢٣٣,٨۴٠۵٩٣,۵۴٢٣٩,۶۵٢۶٩۵,۴٧۶١٠١,٩٣۴پتروشیمي اراک



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

۵,٠٠٠,٠٠٠٧,٧٣۴٣٨,۶٧٠١٣,٧٢٢۶٨,۶١٣٢٩,٩۴٣مديريت پروژه ھاي نیروگاھي ايران(مپنا)

۴٢,۶٧۴,٢۵٣١,٢٧١۵۴,٢٣٩۶,٩٨٣٢٩٨,٠١٧٢۴٣,٧٧٨ملي صنايع مس ايران

١٩,٣٩١,۶۶۵١,٩۴٠٣٧,۶٢٢١٩,٠٣٩٣۶٩,٢٠٠٣٣١,۵٧٨سنگ آھن گل گھر

۶,۶٠٠,٠٠٠٣,۶٢۴٢٣,٩١٩١١,١۶٣٧٣,۶٨٠۴٩,٧۶١سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

۵٨,٠٣٨,٣٠۵٢,۵٠٠١۴۵,٠٩۶٣,۴٢١١٩٨,۵٧٠۵٣,۴٧۴بانک اقتصاد نوين

١٩,٩١۵,۴١۶١,٢٠٠٢٣,٩١١١,٢٠٠٢٣,٩١١٠البراتوارھاي داروئي رازک

۵٠٠,٠٠٠١۴۶٧٣٩,١۴۶۴,۵٧٣۴,۵٠٠سنگ آھن گل گھر

(١,۴٣٧)٢١,۶٢٠,٧۴٨١٠,١٠۶٢١٨,۵١٠١٠,٠۴٠٢١٧,٠٧٣اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران

٢,٠٠٠,۴٢٠۴٠,٣٠۴٨٠,۶٢۵۴١,٣۵۶٨٢,٧٣١٢,١٠۶صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

۶,٠۵٠,١۶۴٣٢,٠١۵١٩٣,۶٩٩٣٢,۶۴٢١٩٧,۴٩۵٣,٧٩۶با درآمد ثابت کیان

۴,٧٠٠,٠٠٠١,۶١۴٧,۵٨۶١٠,٧٨٢۵٠,۶٧۶۴٣,٠٩٠سرمايه گذاري شفا دارو

٧٩,۵١٨,١٣١۶١۶۴٨,٩٩٢١,٩٣۵١۵٣,٩٢٩١٠۴,٩٣٧بانک تجارت

١٠,۴۵٠,٠٠٠١۵,٠۴۵١۵٧,٢٢٢١۵,٢٧٨١۵٩,۶۵٨٢,۴٣۶افرا نماد پايدار

١,١٣۶,٣۶٣۵,٢٠۵۵,٩١۵۵,٢٠۵۵,٩١۵٠تامین سرمايه بانک ملت

٧٨,٣٧۴,۵٢٣٧۴٠۵٨,٠۵۶١,٩٩۶١۵۶,۴٩۴٩٨,۴٣٨بانک صادرات ايران

٧٣٨,۵٣۶٧٨,۶٧١۵٨,١٠٢١٢٩,٩۵۵٩۵,٩٧٧٣٧,٨٧۵قند نقش جھان

١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠۵١٠,٠٠۵١٠,١٢٠١٠,١٢٠١١۵زيتون نماد پايا

٣۴,٠٩۴,۶۶٠١٢,٠٠۴۴٠٩,٢٩٨١٢,٠٠۴۴٠٩,٢٩٨٠فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)

١١٧,۶٠٠,٠٠٠٢,٣١٣٢٧٢,١١۴٣,۴۴٠۴٠۴,۶۵٢١٣٢,۵٣٨بانک ملت

٢,۵٢١,٧٠۶۴,١۴١,٧٠١١,۶١٩,٩٩۵جمع

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 ٣ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

عمده درآمد سرمایه گذاریھا در سه ماھه سوم شناسایی خواھد گردید.٢,۶۶۴,٧٩۵٨٧٨,٩٠٧درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواھد داشت.٧,۶٨١,۴۵٧١,۶١٩,٩٩۵سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده ھای شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.١,۶۴۵٧,٨٣٠سود سپرده بانکی

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

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

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

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



سال مالی منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی در شش ماھه٢٣,١٨٠٠سود حاصل از سایر فعالیتھا
محاسبه خواھد شد.

١٠,٣٧١,٠٧٧٢,۵٠۶,٧٣٢جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١۴٠٠/٠٩/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

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 سرمایه گذاریھا بدلیل نیاز به نقدینگی مقدار اندکی کاھش داشته است.۶٠۶١٨,٠۶٢,٣۶٠,۶۵٢,١٨

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی

این مبلغ شامل صندوق ھای سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی و ارزش دفتری شرکتھای غیر بورسی می باشد.۴٩٢,١٩,٢۴۵٢,٢٩٢

پیرو اطالعیه منتشره در کدال مورخ ١٣٩٨/٠٩/١٠ شرکت اقدام به سرمایه گذاری در امالک نموده است.۵٢٠,٠٠٠۵٢٠,٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی
و اوراق بدھی

سرمایه گذاری در اوراق بدھی کاھش و در صندوق ھای سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.٠٠

این مبلغ در دوره مشابه سال قبل عمدتاً شامل صندوق ھای سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی بوده که در این دوره در ردیف٢,١٧٢,٣٩۶٠سایر سرمایه گذاریھا
شرکتھای غیر بورسی نمایش داده شده است.

٢١,٣۶۴,٢۴٧٢٠,٨٧۴,٨۵٢جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری ھای شرکت ھمواره بر اساس تحلیل صورتھای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سو دسالھای آتی با عنایت به پیش بینی ھا و برآوردھای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکتھای ھدف (به
صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. بنابراین بخش مھمی از ارزش بازاری سبد دارایی ھای بورسی و فرابرورسی شرکت مربوط
به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، بانکھا و فلزات اساسی می باشد. 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

برآورد ١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

٢۵٢۴٢٧تعداد 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 شرکت از ھزینه ھای عمومی،اداری،تشکیالتی برای ٩ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠مبلغ ١۵۴،٨٠٨میلیون ریال می باشد.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره



نرخنوع تامین مالی
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

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

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت
ارزی

بلند مدتکوتاه مدت

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

٠انتقال به دارایی

٠ھزینه مالی دوره

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

برآورد ھزینه ھای مالی برای ٩ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠مبلغ١۵.٠٠٠میلیون ریال می باشد.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

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

طرح ھای
عمده در

دست اجرا

نام شرکت (شرکت
اصلی یا فرعی و

وابسته)

ھزینه ھای
برآوردی

طرح

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠١/٠٩/٣٠

ھزینه ھای
برآوردی تکمیل

طرح

تاریخ برآوردی
بھره برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در فعالیتھای آتی
شرکت اصلی و شرکت سرمایه

پذیر

توضیحات

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

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

سایر درآمد(ھزینه)ھای غیر عملیاتی

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١,٢۶۶٠سود و زيان ناشي از فروش دارايیھاي ثابت مشھود

٣٢٩٠سود و زيان ناشي از تسعیر دارايیھا و بدھي ھاي ارزي

٠(٣)ساير موارد

١,۵٩٢٠جمع

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

١۴,۴۶٣,۵١٣١,٠٢١,٨٨۴١٠,٢١٨,٨۴١٧,٢٠٠,٠٠٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

بررسی سرمایه گذاری در ابزارھای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سوددوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠



سایر توضیحات با اھمیت

سیاستھای 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 شرکتھای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.

«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 *

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٣٢١٧,٧۴۴,٧۵٢٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٣٢٩١,٩٣٠۴٢٠,٢۴٧سرمايه گذاري غدير

١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٠/٢٩۶۶,٩٣٠,٣۴٩۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣,٩١۵٣,۵٣٠٢٣۶,٢۶۴گسترش نفت و گاز پارسیان

١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٠/٠۶١٢,٢۴۵,٧٩٠۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢١,٣۵٩١٣,۵٠٠١۶۵,٣١٨پتروشیمي پرديس

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢۴١٨,١۵٧,۵٩۶٢,۴۶۶,٠٠٠١,٠٠٠١٢,٣۵٢٢,٠٠٠٣۶,٣١۵سیمان مازندران

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٣۴۶١,٣۵۴,١٢٧۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨١٠۵۴۵٢٠,٧۶١سرمايه گذاري مسکن

شرکت مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢۶١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٨١۴١,٢٠٠١

٧٧۶,۴٣٣,۶١۴١٢٧,۴۶۶,٠٠٠۶,٠٠٠٩٣٢,٨٧۴٢٢,٢٠۵٨٧٨,٩٠۶٠جمع

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

٨٧٨,٩٠۶درآمد 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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠٠/١٢/٢٩


