
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

3,000,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري ھامون صباشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:وھاموننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)569997کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(٩۶)٧,٨۴۴٢١٣,٨٠٧پرداختنی ھای تجاری۵٣,٣٧٣۴١,٧٠٧٢٨موجودی نقد

٠٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری۶,٨١٢,۶٠۴۶,۵٢۴,۵٩۴۴سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

٠٠٠مالیات پرداختنی٢٠٠,۵۴۵١٢٢,٢۶١۶۴دریافتنی  ھای تجاری

٢,٩٢٠,٠٠٠٠سود سھام پرداختنی٠٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٩٧٩٣٣۴١٩٣پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٧,٠۶٧,۵٠١۶,۶٨٨,٨٩۶۶جمع دارایی ھای جاری

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

٢,٩٢٧,٨۴۴٢١٣,٨٠٧١,٢۶٩جمع بدھی ھای جاری(۴)١,٠٣٩١,٠٨۴دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٧,١٠۶۶,٨٠٨۴سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٢۵٩٢۵٩٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت١۵,۴۴۶١٣,٧٧۴١٢دارایی ھای ثابت مشھود

(٢)٣,٠٢۴٣,٠٩٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

(٢)٣,٠٢۴٣,٠٩٠جمع بدھی ھای غیرجاری٢٣,٨۵٠٢١,٩٢۵٩جمع دارایی ھای غیرجاری



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

٢,٩٣٠,٨۶٨٢١۶,٨٩٧١,٢۵١جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

٢٧۶,٢٧۴٢۴۶,٩۴۶١٢اندوخته 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

(٧٣)٨٨۴,٢٠٩٣,٢۴۶,٩٧٨سود (زیان) انباشته

(٣۶)۴,١۶٠,۴٨٣۶,۴٩٣,٩٢۴جمع حقوق صاحبان سھام

٧,٠٩١,٣۵١۶,٧١٠,٨٢١۶جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٧,٠٩١,٣۵١۶,٧١٠,٨٢١۶جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١٢٠,۴۵۶٨۶,١۵٨۴٠٣٣٣,٧٢٧درآمد سود سھام

۴٣۶(٣٢)۵٣٧٨درآمد سود تضمین شده

۴٧٨,٩٢١۴٠٨,٣٢۶١٧٣,٠۵٣,١٧٩سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

٠٠٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

۵٩٩,۴٣٠۴٩۴,۵۶٢٢١٣,٣٨٧,٣۴٢جمع درآمدھای عملیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

ھزینه ھای عملیاتی

(۴٠,٠٣٠)۴٨(۵,٧۴١)(٨,۴٧۵)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠(۴)(٢,٧۶٩)(٢,۶۵٠)سایر ھزینه ھای عملیاتی

(۴٠,٠٣٠)٣١(٨,۵١٠)(١١,١٢۵)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۵٨٨,٣٠۵۴٨۶,٠۵٢٢١٣,٣۴٧,٣١٢سود (زیان) عملیاتی

(٨,٠٩٣)(٣٧)(٢,٧۵۴)(١,٧۴۵)ھزینه ھای مالی

(١٧)٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

۵٨۶,۵۶٠۴٨٣,٢٩٨٢١٣,٣٣٩,٢٠٢سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(٢٧۶)٠٠٠مالیات بر درآمد

۵٨۶,۵۶٠۴٨٣,٢٩٨٢١٣,٣٣٨,٩٢۶سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

۵٨۶,۵۶٠۴٨٣,٢٩٨٢١٣,٣٣٨,٩٢۶سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٢,٣٠٠(۶٨)١٩۶۶٠٨سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(۶)٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٢,٢٩۴(۶٨)١٩۶۶٠٨سود (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

۵٨۶,۵۶٠۴٨٣,٢٩٨٢١٣,٣٣٨,٩٢۶سود (زیان) خالص

٣,٢۴۶,٩٧٨٧۵٨,٠٠٠٣٢٨٧۵٨,٠٠٠سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

٣,٢۴۶,٩٧٨٧۵٨,٠٠٠٣٢٨٧۵٨,٠٠٠سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(۶٨٣,٠٠٠)--٠(٢,٩٢٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

٠٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

٧۵,٠٠٠(۵٧)٣٢۶,٩٧٨٧۵٨,٠٠٠سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٣,۴١٣,٩٢۶(٢۶)٩١٣,۵٣٨١,٢۴١,٢٩٨سود قابل تخصیص

(١۶۶,٩۴٨)--٠(٢٩,٣٢٩)انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٣,٢۴۶,٩٧٨(٢٩)٨٨۴,٢٠٩١,٢۴١,٢٩٨سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

١,١١٣(۶٨)١٩۶۶٠۴سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٣,٠٠٠,٠٠٠٨٠٠,٠٠٠٢٧۵٣,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ 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

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

(١,۴۶٩,۶٩٢)--(٩١٠)١۵,٠٨٣جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

(١,۴۶٩,۶٩٢)--(٩١٠)١۵,٠٨٣جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(٨,٠٩٣)(٣٧)(٢,٧۵۴)(١,٧۴۵)سود پرداختی بابت استقراض

(۶٨٢,٩٩٧)٠٠٠سود سھام پرداختی

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

(١,٧۴۵)(٢,٧۵۴)(٣٧)(۶٩١,٠٩٠)

مالیات بر درآمد

(٢٧۶)٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(١٣,۵۴٣)١,٧٣٧(٩١)(١,۶٧٢)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١٠٠)٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(١٣,۶۴٣)١,٧٣٧(٩١)(١,۶٧٢)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٢,١٧۴,٧٠١)--(٣,٧۵۵)١١,۶۶۶جریان 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

٠٠٠٢,٢٠٠,٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٠٠٠٢,٢٠٠,٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

٢۵,٢٩٩--(٣,٧۵۵)١١,۶۶۶خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

۴١,٧٠٧١۶,۴٠٨١۵۴١۶,۴٠٨موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

۵٣,٣٧٣١٢,۶۵٣٣٢٢۴١,٧٠٧موجودی نقد در پایان دوره

٠٠٠٠مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ 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

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

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



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

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

کشاورزي
دامپروري و

خدمات
وابسته به

آن

٣٢٧,٠٢۴٢۴,٣٨٧٠۴٠۴٢٧,٠٢۴٢۴,۴٢٧٠٠٠٠٠٣٢٧,٠٢۴٠.۴١٠٠۴٢٧,٠٢۴٠.۴

استخراج
زغال سنگ

١١۵,٠٣۵١٨,۵٩۴٠(٢,۵۵۴)١١۵,٠٣۵١۶,٠۴٠٠٠٠٠٠١١۵,٠٣۵٠.٢٣٠٠١١۵,٠٣۵٠.٢٢

استخراج
کانه ھاي

فلزي

۵٣۴۵,٣٠٨١,٠١٩,٧٩٧١,٠٨۶(٧٠,٩۶٩)۵٣۴۶,٣٩۴٩۴٨,٨٢٨٠٠٠٠٠۵٣۴۵,٣٠٨۵.٢٩١,٠٨۶٠.٣٨۵٣۴۶,٣٩۴۵.٠٨

استخراج
ساير معادن

١١٣۶١١٢٨٠٠٠٠٠١١٠٠٠١١٠(٨)٠

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

۴١٧۴,٩٣٠٣۴۴,٨٣٢۴۵,۴۴۵٢۶٢,٠٢٣۴٢٢٠,٣٧۵۶٠۶,٨۵۵٠٠٠٠٠۴١٧۴,٩٣٠٢.۶٨۴۵,۴۴۵١۵.٧۶۴٢٢٠,٣٧۵٣.٢٣

ساخت
دستگاه ھا و

وسايل
ارتباطي

١٢٠١٩٢٠(٣۴)١٢٠١۵٨٠٠٠٠٠١٢٠٠٠٠١٢٠٠

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٢١۴٨,۶۵٠۵۶٩,۵٠۵١١٢,۵٣٧۶٠,٢٨٨٣٢۶١,١٨٧۶٢٩,٧٩٣٠٠٠٠٠٢١۴٨,۶۵٠٢.٢٨١١٢,۵٣٧٣٩.٠٣٣٢۶١,١٨٧٣.٨٣

رايانه و
فعالیت ھاي
وابسته به

آن

٢٣٧,٠٧٣٢٢,٨٩١٠(۵,٧٣٢)١٣٧,٠٧٣١٧,١۵٩٠٠٠٠٠٢٣٧,٠٧٣٠.۵٧٠٠١٣٧,٠٧٣٠.۵۴

اوراق
مشارکت و

سپرده ھاي
بانکي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٣۴۶.٨۵١١,٠٠٠,٠٠٠١۴.۶۶

١١٨١,٢٧۵١۵٣,۵٢٠٠٠٠٠٠١١٨١,٢٧۵٢.٧٨٠٠١١٨١,٢٧۵٢.۶۶(۶٢,۵۶٠)١١٨١,٢٧۵٢١۶,٠٨٠٠مخابرات



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

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

بیمه
وصندوق

بازنشستگي
به جزتامین

اجتماعي

۴٣٨۴,٠۴٧٣٠۵,۵٣٣٠٢,٨۴۶٣٣٨۴,٠۴٧٣٠٨,٣٧٩٠٠٠٠٠۴٣٨۴,٠۴٧۵.٨٨٠٠٣٣٨۴,٠۴٧۵.۶٣

فعالیتھاي
کمکي به
نھادھاي

مالي واسط

٣٨٣,٣۶٢۵٩,٣٢۵٢٩٧٢۴,۶٨٩۴٨٣,۶۵٩٨۴,٠١۴٠٠٠٠٠٣٨٣,٣۶٢١.٢٨٢٩٧٠.١۴٨٣,۶۵٩١.٢٣

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم

٢٧٣,١۴٣٣١٧,۶٩۵(٣۵,٩۶٨)(١٠٧,٣٢۶)١٣٧,١٧۵٢١٠,٣۶٩٠٠٠٠٠٢٧٣,١۴٣١.١٢(٣۵,٩۶٨)(١٢.۴٨)١٣٧,١٧۵٠.۵۵

تجارت عمده
فروشي به
جز وسايل

نقلیه موتور

١٢١٠٠١٢١٠٠٠٠٠١٢٠٠٠١٢٠

بانکھا و
موسسات

اعتباري

۴١,٣٧۵,٠٠٩١,٨١٨,٢۴٠(۵۴,٨۶٣)(۴٢٨,٣٨٨)۴١,٣٢٠,١۴۶١,٣٨٩,٨۵٢٠٠٠٠٠۴١,٣٧۵,٠٠٩٢١.٠۵(۵۴,٨۶٣)(١٩.٠٣)۴١,٣٢٠,١۴۶١٩.٣۶

ساير
محصوالت

کاني
غیرفلزي

٢١٩,٧۵٣٢٨٩,۴٩۴(٧٢٧)(۵٧,٩٨۵)١١٩,٠٢۶٢٣١,۵٠٩٠٠٠٠٠٢١٩,٧۵(٧٢٧)٣٠.٣(٠.٢۵)١١٩,٠٢۶٠.٢٨

ساير واسطه
گريھاي

مالي

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢۶٢٠٣٢۶٢٣٢۶٢٠٠٠٣٢۶٢٠

سرمايه
گذاريھا

٣١١٩,٨٧٩٢۶١,۵٨٣٢,٠۴٣١٢١,٩١٩١٧٠,٢(٩١,٣٢٢)٠۶١٢۵٢,۵٠٠(١۵,٠١۴)٢٣٧,۴٨۶۵١٧٢,٣٧٩٢.۶۴(١٢,٩٧۴)(۴.۵)۵١۵٩,۴٠۵٢.٣۴

صندوق
سرمايه

گذاري قابل
معامله

٠٠٠٠٠٠٠٠۴١,٣١٠,۵٢٣٩٧(٩١٣,١٠٣)٣٧,۴٣۴۴١,٣١٠,۵(٩١٣,١٠٣)٣٧٢٠.٠٧(٣١۶.٧١)٢٣٩٧,۴٣۴۵.٨٣

محصوالت
شیمیايي

١٣٩٧۵,٠٩٨٢,١٢١,٠٨٠۴۵,۶٢٧(٢٨۴,۶٨۴)١٢١,٠٢٠,٧٢۵١,٨٣۶,٣٩۶٠٠٠٠٠١٣٩٧۵,٠٩٨١۴.٩٣۴۵,۶٢٧١۵.٨٣١٢١,٠٢٠,٧٢۵١۴.٩٧



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

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

محصوالت
غذايي و

آشامیدني
به جز قند و

شکر

١١۴,٣۵٠٣٨,٩٣٠٠(١٠,٧۶۴)١١۴,٣۵٠٢٨,١۶۶٠٠٠٠٠١١۴,٣۵٠٠.٢٢٠٠١١۴,٣۵٠٠.٢١

مواد و
محصوالت

دارويي

٧٢۵٠,١٢٢۶۴۶,٢٣١(٢,۴۵۶)(١٠٠,٩۵۵)۵٢۴٧,۶۶۶۵۴۵,٢٧۶٠٠٠٠٠٧٢۵٠,١٢٢٣.٨٣(٢,۴۵۶)(٠.٨۵)۵٢۴٧,۶۶۶٣.۶٣

کاشي و
سرامیک

١٢۴١٢٢٠٠٠٠٠٠١٢٠٠٠١٢٠(٢٧)٧٠

فلزات
اساسي

۵٧٨٨,٧٣٩١,٩٣٠,۶٣٢٨۵,٣٢١(٣٧,۴٠٧)۵٨٧۴,٠۶٠١,٨٩٣,٢٢۵٠٠٠٠٠۵٧٨٨,٧٣٩١٢.٠٨٨۵,٣٢١٢٩.۵٩۵٨٧۴,٠۶٠١٢.٨٢

خودرو و
ساخت
قطعات

١۴٩,٧٢۴١۵,١(٣,٨٨٣)٨١١٠۴٩,٧٢۴١١,٩٢٨٠٠٠٠٠١۴٩,٧٢۴٠.٧۶٠٠١۴٩,٧٢۴٠.٧٣

خدمات فني
و مھندسي

١٧١,٧٣٩١۴۶,١۵۴١٨,٠٨٩(٢١,١٠۶)١٨٩,٨٢٨١٢۵,٠۴٨٠٠٠٠٠١٧١,٧٣٩١.١١٨,٠٨٩۶.٢٧١٨٩,٨٢٨١.٣٢

ساير
فعالیتھا

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٣,٨١٩٠١٣٣,٨١٩١٣٣,٨١٩٠.۵٢٠٠١٣٣,٨١٩٠.۵

۶۴۵,٣۵٠,٧١٣٩,٢٣١,٢۵٢١٠١,٣٩٧,١١٨٧١,٨٨٣٩١,۴۶٩,٠٠١٧٨۶,۵٣١,۴٠٣١٠٠٢٨٨,٣١١١٠٠٧٣۶,٨١٩,٧١۴١٠٠(٩٣۵,٨١٨)۶٨۵,١٣۴,٢٨۵١٠,١۶٧,٠٧٠٢١۶,۴٢٨جمع

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

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

تعدادارزش بازار
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

(١۴١,٧۵٢)٠.٠٨٧۵٠,٧٧۶۶٠٩,٠٢۴۴,٨١٣٣,٩٠۴(۶٣,٣٣۶)٢٠٧,٠۴٢,٨۶٢١,٠٠٠١۵۶,٠٠٠,٠٠٠٧۵٠,٧٧۶۶٧٢,٣۶٠٠٠بانک ملت

(۵۵,١٧٨)٠.٠٧۴٢٣,٣۴٧٣۶٨,١۶٩٢,٨۶۴٢,۴٩١(۶٠,۴۵١)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠١۴٧,٨٠٠,٠٠٠۴٢٣,٣۴٧۴٢٨,۶٢٠٠٠بانک تجارت

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۴,٠٠٠,٠٠٠٣۶۴,١٠٢٧٠٣,۶٢٠٠٠(١٢٩,۶٠٠)٠.٠٧٣۶۴,١٠٢۵٧۴,٠٢٠۶,٧۴٣١٠,۶٣٠٢٠٩,٩١٨



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

تعدادارزش بازار
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.٠٨٣۶٣,٢٨١۵٩۵,۵٣٠٩,٣١۵١۵,٢٧٠٢٣٢,٢۴٩(٨,٩٣٧)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٨,٧۴٧,٩٢٠٣۵٩,٣٨٧۶٠۴,۴۶٧٢۵٢,٠٨٠٣,٨٩۴فوالد خوزستان

(۶۵,١۴٧)١۴,۴٢۴,۴٢٨١,٠٠٠٧١,٣٠٠,٠٠٠٣۵٢,۶٩٩٢٨٠,٩٢٢٠٠۶,۶٣٠٠.۴٩٣۵٢,۶٩٩٢٨٧,۵۵٢۴,٩۴٧۴,٠٣٣بیمه البرز

٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٨,٠٠٠,٠٠٠٢۶۶,١٨٧۶٨٠,١۶٠٢١,۶٩٣,٧٧٩٢٢,١٨٧٢٢,٣۵٣٠.٠٢٢٨٨,٣٧۴٧٠٢,۵١٣۴,١٣٨١٠,٠٨٠۴١۴,١٣٩فوالد مبارکه اصفھان

(٢٧,٧۵۵)٠.٠۴١٨١,٢٧۵١۵٣,۵٢٠٢٢,۶۵٩١٩,١٩٠(۶٢,۵۶٠)١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠١٨١,٢٧۵٢١۶,٠٨٠٠٠ارتباطات سیار

٠.٠۴١٧١,٢٧٠٢٩٧,٧۵٠١١,۴١٨١٩,٨۵٠١٢۶,۴٨٠(٢٨,٣۵٠)۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠١٧١,٢٧٠٣٢۶,١٠٠٠٠گسترش نفت و گاز پارسیان

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١,٢٣۵,٣٢۴١۴٨,۵٨٣٢۵۴,۶١٣١٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠,۴٩٨٣۴,٩٣٨٠.١٢٣٩,٠٨١٢٨٩,۵۵١٧,۶۵۴٩,٢٧٠۵٠,۴٧٠سرمايه گذاري صدر تامین

سرمايه گذاري صدر تامین (حق
تقدم)

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠,۴٩٨٧٩,۶(١٠,٠٠٠,٠٠٠)٠٠(٩٠,۴٩٨)(٧٩,۶٠٠)٠٠٠٠٨,٢٧٠٠

٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠١۴۵,٢٢۴٢٠۴,٨٩٧١٠٠,٠٠٠٢١,۴٨١٩,٧٠٢٠.٠۴١۶۶,٧٠۵٢١۴,۵٩٩١۶۶,٧٠۵٢١۴,۵٩٩۴٧,٨٩۴پتروشیمي زاگرس

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,٠٠٠,٠٠٠١١۶,٣٨٢٣۶٣,۶٣٠۴,۴٠٠,٠٠٠۴۵,٣١۵١٩,٣٩٨٠.٠۵١۶١,۶٩٧٣٨٣,٠٢٨۴,۵۶٨١٠,٨٢٠٢٢١,٣٣١سرمايه گذاري غدير

٠.٠۴١٠۵,٢٧٣١۴٠,۴٠٠١,۶٢٠٢,١۶٠٣۵,١٢٧(٣٣,٨٠٠)١٧۵,٣۵٣,٩٧٢١,٠٠٠۶۵,٠٠٠,٠٠٠١٠۵,٢٧٣١٧۴,٢٠٠٠٠بانک صادرات ايران

٠.١٩١٠۴,۴٩٠٣٢٣,٢٣٢١٢,۴٣٩٣٨,۴٨٠٢١٨,٧۴٢(۴١,٩١۶)۴,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۴٠٠,٠٠٠١٠۴,۴٩٠٣۶۵,١۴٨٠٠سرمايه گذاري دارويي تامین

٠.٠٣۴٠,٧۵٠٢٧٢,٢۵٩٢,٢٧٧١۵,٢١٠٢٣١,۵٠٩(٢٧٠,٨٠١)(۵۴,٨۶٣)(٢۴,١٠٠,٠٠٠)۶۵,۵٢٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٢,٠٠٠,٠٠٠٩۵,۶١٣۵۴٣,٠۶٠بانک پاسارگاد

سرمايه گذاري صبا تأمین (حق
تقدم)

٣٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٩٢,٢۴٠۶۴,١۶٠٠٠٠٠.٠٣٩٢,٢۴٠۶۴,١۶٠٩,٢٢۴۶,۴١۶(٢٨,٠٨٠)

(١۵,٢١٧)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠٩٠,٧۴٨٩١,٠٩١٣١٠,٢۶٩٢۴,١۴۶٨,۵٨۶٠.٠٧١١۴,٨٩۴٩٩,۶٧٧٨١,۴٧٠٧٠,۶٨٠پلي پروپیلن جم

٠.٠۴٧۴,۴٧۶۴٩٣,٨۶٨٢,۴۶٧١۶,٣۶٠۴١٩,٣٩٢(١١١,٩٩۶)(١۵,٢٣٩)(١)٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠,١٨٧,۵۶٢٨٩,٧١۵۶٠۵,٨۶۴سنگ آھن گل گھر

٢۵,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٣٨٧,١١٩٢۵,۶٢۶١١۵,٩٢٠٠.٠۴٢۵,۶٢۶١١۵,٩٢٠٢,۴۶٧١١,١۶٠٩٠,٢٩۴سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

٠.٣٢٨٠,١۶٣٣۴١,١۴٧١۴,١٨٨۶٠,٣٨٠٢۶٠,٩٨۴(١٠٢,٣٢٢)١,٧٨٩,٩١٢١,٠٠٠۵,۶۵٠,٠٠٠٨٠,١۶٣۴۴٣,۴۶٩٠٠پتروشیمي خراسان

١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠٧٨,۴١٨١٧٧,۴۴٠٣,٠٠٠,٠٠٠۵٩,٢۴٠٢١,٣٣٠٠.٠٧١٣٧,۶۵٨١٩٨,٧٧٠١٢,۵١۴١٨,٠٧٠۶١,١١٢فوالد کاوه جنوب کیش

٠.٠٢٨٩,٨٢٨١٢۵,٠۴٨٩,٠١۵١٢,۵۵٠٣۵,٢٢٠(٢١,١٠۶)۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۵٣٧,٠٣٧٧١,٧٣٩١۴۶,١۵۴١,۴٢۶,٩۶٣١٨,٠٨٩گروه مپنا

کارخانجات داروپخش (حق
تقدم)

١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٢٠٠,٠٠٠٧٠,١٣٧۵(٧٠,١٣٧)(٢,٢٠٠,٠٠٠)٣,١٠٨(۵٣,١٠٨)٠٠٠٠١۶,٣٩٠٠

(٩,۴٨٣)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠۶۵,٢١٣۶۶,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠١٢,٧٧٠٢,۵٠٠٠.٠٣٧٧,٩٨٣۶٨,۵٠٠٣١,١٩٣٢٧,۴٠٠پااليش نفت تبريز

٢٨,۶٨٨,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠۶٣,٨٣۴۵٨,٢٠٠١۴,٣٩٠,٠١۴٣٢,۶٧۵٢٩١,٨٩٠٠.٠۶٩۶,۵٠٩٣۵٠,٠٩٠۵,٨٨٨٢١,٣۶٠٢۵٣,۵٨١پااليش نفت بندرعباس

٠٠٠٠۶,٠٣٠٠(۴٢,٩٩٠)(۶٢,۴١۴)(١٠,٠٠٠,٠٠٠)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠۶٢,۴١۴۴٢,٩٩٠تامین سرمايه نوين (حق تقدم)

(٣٧,٧٩۶)٠.٠۴۴٩,٧٢۴١١,٩٢٨٢۴,٨۴۵۵,٩۶٠(٣,٨٨٣)۵,۵٢٩,٨٩٢١,٠٠٠٢,٠٠١,٣۶۶۴٩,٧٢۴١۵,٨١١٠٠زامیاد

٠.٠٢۴۶,۶٩۶٣۶۴,١٨١١,۴٨٠١١,۵۴٠٣١٧,۴٨۵(۶۵,٣٢۶)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣١,۵۵٨,١٨۵۴۶,۶٩۶۴٢٩,۵٠٧٠٠ملي صنايع مس ايران

٠.٠۵۴۴,۶۵٣۴٩,۵٣۶٢٧,٩٠٨٣٠,٩۶٠۴,٨٨٣(١٣,٨۴٠)٣,۵٢٩,٢٠٠١,٠٠٠١,۶٠٠,٠٠٠۴۴,۶۵٣۶٣,٣٧۶٠٠صنايع پتروشیمي کرمانشاه

(۵,٨٢٠)٠.٠٢٣٨,٠۵١٣٢,٢٣١۴,٠٠٢٣,٣٩٠(۶,٨٢٧)۶١,۵٠٣,۵٣٩١,٠٠٠٩,۵٠٧,٨١۴٣٨,٠۵١٣٩,٠۵٨٠٠ذوب آھن اصفھان
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٠.٠٧٣٧,١٧۵٢١٠,٣۶٩٢,۶۵٢١۵,٠١٠١٧٣,١٩۴(٣۵,٠٠٧)(۴٩٠)(١٨۴,٧٠٣)٢٠,٢٣٧,٨۴٠١,٠٠٠١۴,٢٠٠,٠٠٠٣٧,۶۶۵٢۴۵,٣٧۶مبین انرژي خلیج فارس

فجر انرژي خلیج
فارس(پتروشیمي فجر)

۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٠۴٢,۴٢٩٣۵,۴٧٨٧٢,٣١٩(٣,٠۴٢,۴٢٩)(٣۵,۴٧٨)(٧٢,٣١٩)٠٠٠٠٢١,۶۶٠٠

سرمايه گذاري صندوق
بازنشستگي کشوري

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,۵٠٠,٠٠٠٣٢,٢۶٨٢٠۵,٨٧۵٠.٠(٢٧,٨١٠)٠٠۵٣٢,٢۶٨١٧٨,٠۶۵٢,٣٩٠١٣,١٩٠١۴۵,٧٩٧

(١٠,۵٢٧)٠.١٣٣١,٣۴٢٢٠,٨١۵۶,٢۶٨۴,١۶٣(٣,٧۵۵)٣,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠٣١,٣۴٢٢۴,۵٧٠٠٠بیمه اتکايي امین

٠.٠٣٢٩,٨٠٩٩۴,۶٢٠٩٩,٣۶٣٣١۵,۴٠٠۶۴,٨١١(٣,۶٠٩)٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٢٩,٨٠٩٩٨,٢٢٩٠٠پتروشیمي فن آوران

(١٩,٩١۴)٠.٠۵٣٧,٠٧٣١٧,١۵٩١١,٢۵۶۵,٢١٠(٢,٠۵٢)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۶٣۵,٢٩٧٢٩,۵٣۶١٩,٢١١۶۵٨,٣٢٢٧,۵٣٧تجارت الکترونیک پارسیان

تجارت الکترونیک پارسیان (حق
تقدم)

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶۵٨,٣٢٢٧,۵٣٧٣,۶٨٠(۶۵٨,٣٢٢)(٧,۵٣٧)(٣,۶٨٠)٠٠٠٠۴,٢١٠٠

٠.٠۵٢٩,۴٠٧۶٢,٧۶۵۵,٣٣٢١١,٣٨٠٣٣,٣۵٨(١١,١۶٧)١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠٢٩,۴٠٧٧٣,٩٣٢۴,٣١۵,٣٨۴٠نفت بھران

٠.١۴٢۶,٧٨۶١٠٠,٩۵٩١,١۴۵۴,٣١۶٧۴,١٧٣(٩۵,٧۶٨)١٧,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٣,٣٩٢,٠٠٠٢۶,٧٨۶١٩۶,٧٢٧٠٠سرمايه گذاري خوارزمي

سرمايه گذاري خوارزمي (حق
تقدم)

١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠۴٠,٠٠٠٨۵٣۶٩۶١٢,٠۴٠۴,۴۴۶٠.١۴٢,٨٩٣۵,١۴٢١,۴١٨٢,۵٢١٢,٢۴٩

٠۴١١۴,٠٠٠١١,٣۵٩٧(٢)١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠۴١٣٠٠کشت و دامداري فکا

کشت و دامداري فکا (حق
تقدم)

١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٠٠۴,٠٠٠٢۶,۵٨٠٢٣,٧١١٠٠(۵۶٩)٠.٢۵٢۶,۵٨٠٢٣,١۴٢٨,٨۴٨٧,٧٠۴(٣,۴٣٨)

٠.١٢٢١,۴۶٩٢۶,٢٩٩١۶,۵١۵٢٠,٢٣٠۴,٨٣٠(١١,۵۴۴)١,٠٨٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠٢١,۴۶٩٣٧,٨۴٣٠٠پاکسان

٠.٠١٢٠,١١۶٩٢,۴٠٢٣٢,٧٢٩١۵٠,٣۴٠٧٢,٢٨۶(۶,٩۵٢)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶١۴,۶٢٢٢٠,١١۶٩٩,٣۵۴٠٠پتروشیمي پارس

(٩,١۴۴)١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠١٧,١٩١١٩,٨٧٢٧۵۵,۵۵۵١٨,۵۵۶۶,٧٣١٠.١۵٣۵,٧۴٧٢۶,۶٠٣٢۴,۵۵٩١٨,٢٧٧پخش ھجرت

٠٠٠٠١۶,٨۵٣٠(١٧,۵٢۶)(٢١,٠١٢)(٨۵۵,۵۵۵)١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨۵۵,۵۵۵٢١,٠١٢١٧,۵٢۶پخش ھجرت (حق تقدم)

٠.٠١١۶,۴٧۶١٢۵,۵٠٠١,۶۴٨١٢,۵۵٠١٠٩,٠٢۴(٢١,٢٠٠)٧۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١۶,۴٧۶١۴۶,٧٠٠٠٠پااليش نفت اصفھان

٠.٠٣١۵,٠٣۵١۶,٠۴٠٣٠,٠٧٠٣٢,٠٨٠١,٠٠۵(٢,۵۵۴)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠١۵,٠٣۵١٨,۵٩۴٠٠زغال سنگ پروده طبس

(۵,٧٧۵)٠.٠٢١۴,۴٠١٨,۶٢۶٨,٠٣٠۴,٨١٠(٢,٢٩۶)١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٧٩٣,۴٠٩١۴,۴٠١١٠,٩٢٢٠٠تامین سرمايه بانک ملت

٠.١٣١۴,٣۵٠٢٨,١۶۶١١,٠۶۶٢١,٧٢٠١٣,٨١۶(١٠,٧۶۴)١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٩۶,٧٩۵١۴,٣۵٠٣٨,٩٣٠٠٠توسعه صنايع بھشھر

١,١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠٩,۵٠٧۶۵,٧٣۶٢,٧٠٠,٠٠٠٢٢,١۵٣۴۶,٠٨٩٠.۴٣١,۶۶٠١١١,٨٢۵٧,٠٣۶٢۴,٨۵٠٨٠,١۶۵داروسازي اکسیر

٠٠٠٠٢۴,۵١٠٠(٧٣,٧٩١)(٢٢,١۵٣)(٢,٧٠٠,٠٠٠)١,١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٠٠,٠٠٠٢٢,١۵٣٧٣,٧٩١داروسازي اکسیر (حق تقدم)
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١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٠۵,٧١٢۴,۵۶٣٧٧,٩۵٢۵,٧١٠,٨٣٢١۴,۴۶٣١۵٣,۵۵٧٠.۵١٩,٠٢۶٢٣١,۵٠٩٢,۵٣١٣٠,٨٠٠٢١٢,۴٨٣صنايع خاک چیني ايران

صنايع خاک چیني ايران (حق
تقدم)

١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٠١١,۴٢۴١۵,١٩٠٢١١,۵۴٢(۶,٠١١,۴٢۴)(١۵,١٩٠)(٢١١,۵۴٢)٠٠٠٠٢٩,٨٠٠٠

٨۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٩٩١۵١٠٣١,٣٩٩١۵٢٠٠٣٠١٢٣٨,٨٢٩٣۶,٣٢٠٩٣معدني امالح ايران

٠٠٠٠٣۵,٣٢٠٠(٨٨)(١۵)(١,٩٩٩)٨۴٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٩٩١۵٨٨معدني امالح ايران (حق تقدم)

٠۶١٧١,۶۴۴٣,٠١٧٨,٠۴٠١,٠٢٧(٢٩,٧١۶)(٩,٩٣٣)(٢,٠٧٧,٨۴٠)٨۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٢٨٢,٣٨١١٠,۵۵٠٣١,٣۶٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

ھلدينگ توسعه معادن و فلزات
(حق تقدم)

٢۴,١٨٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٨١٠٠

٠.٠٢٧,٠٨٣۴۶,٠٠٨٧,٨٧٠۵١,١٢٠٣٨,٩٢۵(۶,۴٩٨)۵,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠٧,٠٨٣۵٢,۵٠۶٠٠پتروشیمي شیراز

٠۶,۵٩۴۴٧,٨۴۵٣,٢۵٣٢٣,۶٠٠۴١,٢۵١(۵١۵)۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠۵,٩۶٢۴٨,٣۶٠٢٧,٣۵١۶٣٢معدني وصنعتي چادر ملو

٠.٠۶۵,۶٣٢۴۶,٠۴٠١١,٢۶۴٩٢,٠٨٠۴٠,۴٠٨(۵,٠١٠)٨۴٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠۵,۶٣٢۵١,٠۵٠٠٠ھلدينگ داروپخش

کشت و دام گلدشت نمونه
اصفھان

٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۴۴٠۶۶٣١٠,٠٠٠(٢۵۶)(٩۴)٠.٠١١٨۴۵۶٩٣,٠۶٧٩,۴٩٣٣٨۵

کشت و دام گلدشت نمونه
اصفھان (حق تقدم)

٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١١۵,٠٠٠٢۵۶٧٠۵٠.٠٢٢۵۶٧٠۵٢,٢٢۶۶,١٣١۴۴٩

(٢١۶)٠۴٣١٢١۵٢۵,١۴۴١٢,۶٠٠(١٨٩)۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧,١۴١۴٣١۴٠۴٠٠لعابیران

٠٢٠١۵٨١٠,٠٠٠٧٩,٠٩٠١٣٨(٣۴)٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠٢٠١٩٢٠٠پارس الکتريک

٠۴١٢١,۴۴٧۴,۶۵٢٨(۶)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧۶۴۴١٨٠٠بیمه دانا

٠٢٢٠٢,٠٠٠٢٠,٣٩٠١٨(٢٧)۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٢۴٧٠٠صنايع کاشي و سرامیک الوند

(١)٣,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠٢١٠٠٠٠٢١٢,٠٠٠١,٠٠٠سرمايه گذاري ارشک

کشاورزي و دامپروري مالرد
شیر

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠١٣۶٠١٢٨١,٠٠٠٢٨,٨(٨)٠٠۴۵٢٧

١۴٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠۶٧,٢٢٢۶٨,٧٠٠٠۶٧,٢٢٢۶٨,٧٠٠١١,٢٠۴١١,۴۵٠١,۴٧٨سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(۶۴٨)٠۴,٣۵۵٣,٧٠٧٨,٣٧۵٧,١٣٠(١,٧٠۶)(٢,١٩٢)(١)١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٢٠,٠٠٠۶,۵۴٧۵,۴١٣تامین سرمايه امین

(١,١٠٨)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٩٧,١۴٣٢,۴٨٩١,٣٨١٠.٠١٢,۴٨٩١,٣٨١٨,٣٧۶۴,۶۵٠تامین سرمايه امین (حق تقدم)

(٢)٠٢٠۴,٩٠٠(٢٣)٠(۴,۶٠۶)٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۶٠۶٢٢٣بیمه دانا (حق تقدم)

١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠۶٢,۴١۴٧٠,٣٠٠٠.٠٧۶٢,۴١۴٧٠,٣٠٠۶,٢۴١٧,٠٣٠٧,٨٨۶تامین سرمايه نوين

(٣٢,۵۶١)٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٢٠٠,٠٠٠٧٠,١٣٧٣٧,۵٧۶٠.٢٩٧٠,١٣٧٣٧,۵٧۶٣١,٨٨٠١٧,٠٨٠کارخانجات داروپخش

۵,٣۵٠,٧١٣٩,٢٣١,٢۵٢٣,٨٨٠,۵٣٩(٩٣۵,٨١٨)۵,١٣۴,٢٨۵١٠,١۶٧,٠٧٠٢١۶,۴٢٨جمع

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)

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)

٠.٠١٣۴٧,٢٠۵٣۴,٧٢١(٧۴٢,٩٨٧)(٢٣,۴٠٠,٠٠٠)٨٠,۴١٣,۶٩۵١,٠٠٠٣٣,۴٠٠,٠٠٠١,٠٩٠,١٩٢اعتماد آفرين پارسیان

٠٠٠(١۵٠,١١٢)(٨,٢۶٠,٠٠٠)١٧,٨٩٢,٣٣۵١,٠٠٠٨,٢۶٠,٠٠٠١۵٠,١١٢انديشه ورزان صبا تامین

٧,٧٠۵,٢٧٨١,٠٠٠١,٧٠٠,٠٠٠۵٠,٢٢٩٠٠٠.٠٢۵٠,٢٢٩٢٩,۵۴۶پشتوانه طالي لوتوس

٧٩٧,٢٨٠١,٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠٣٣,٨١٩٠٠٠.١٩٣٣,٨١٩٢٢,۵۴۶تکادو

٠٠٠(٢٠,٠٠۴)(٢,٠٠٠,٠٠٠)٩,٠٧٩,٨٢١١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠۴سپید دماوند

سرمايه گذاري نیروگاھي ايران
سنا

٣,۴۵٨,۶٠٧١,٠٠٠١,۴۶۵,٧۶۴٣٧,۴٨۶٠٠٠.٠۴٣٧,۴٨۶٢۵,۵٧۴

سرمايه گذاري نیروگاھي ايران
سنا (حق تقدم)

٣,۴۵٨,۶٠٧١,٠٠٠۶١٠,٩۶۴١۵,٠١۴(١,٢٢١,٩٢٨)(١۵,٠١۴)(٠.٠٢)٠٠

اوراق اجاره صبا تامین ١,٠٠٠١,٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠١۴٠۴اوراق مشارکت خارج از بورس

١٠,٠٠٠١,٠٠٠۴١٠٠٠١٢۵٠,٠٠٠کارگزاري بیمه تامین آينده

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١١٠٠٠١١١,١٠٠کارگزاري صبا تامین

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۵٠,٠٠٠٢۵٠٠٠٠.٠٣٢۵٠١,٠٠٠سبدگردان انديشه صبا

١,٣٩٧,١١٨٧١,٨٨٣١,۴۶٩,٠٠١جمع

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

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠اوراق مشارکت خارج از بورس

٢۵٢,٠٨٠١۵,۴۴٧٣,٨٩۴٠فوالد خوزستان

٢١,۶٩٣,٧٧٩١,٠٢٢٢٢,١٨٧٠فوالد مبارکه اصفھان

١٠٠,٠٠٠٢١۴,٨١٠٢١,۴٨١٠پتروشیمي زاگرس

۴,۴٠٠,٠٠٠١٠,٢٩٨۴۵,٣١۵٠سرمايه گذاري غدير

٣١٠,٢۶٩٧٧,٨٢٢٢۴,١۴۶٠پلي پروپیلن جم

٣,٠٠٠,٠٠٠١٩,٧۴۶۵٩,٢۴٠٠فوالد کاوه جنوب کیش

١,۴٢۶,٩۶٣١٢,۶٧۶١٨,٠٨٩٠گروه مپنا

۵٠٠,٠٠٠٢۵,۵۴٠١٢,٧٧٠٠پااليش نفت تبريز

١۴,٣٩٠,٠١۴٢,٢٧٠٣٢,۶٧۵٠پااليش نفت بندرعباس

۶۵٨,٣٢٢١١,۴۴٨٧,۵٣٧٠تجارت الکترونیک پارسیان

۴,٣١۵,٣٨۴٠٠٠نفت بھران

١٢,٠۴٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٠۴٠٠سرمايه گذاري خوارزمي

٨۵۵,۵۵۵٢۴,۵۵٩٢١,٠١٢٠پخش ھجرت



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

٢,٧٠٠,٠٠٠٨,٢٠۴٢٢,١۵٣٠داروسازي اکسیر

۵,٩٩٩,٠٠۵٢,۵٣٢١۵,١٩٠٠صنايع خاک چیني ايران

١,٣٩٩١٠,٧٢١١۵٠معدني امالح ايران

٢٠۴,۵۴٢٠٠٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١,٠٠۵,٢۴۵٢,٣۶٧٢,٣٨٠٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١٠,٠٠٠,٠٠٠٩,٠۴٩٩٠,۴٩٨٠سرمايه گذاري صدر تامین

١٠,٠٠٠,٠٠٠۶,٢۴١۶٢,۴١۴٠تامین سرمايه نوين

۶,٠٠٠,٠٠٠١١,٢٠٣۶٧,٢٢٢٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٢٧,٣۵١٢٣,١٠٧۶٣٢٠معدني وصنعتي چادر ملو

١٠,٠٠١٠٠٠کشت و دام گلدشت نمونه اصفھان

۵,١٠٠,٠٠٠٣۶,٧١٨٠١٨٧,٢۶۶اعتماد آفرين پارسیان

١٠,٣٨٧,١١٩٢,۴۶٧٢۵,۶٢۶٠سنگ آھن گل گھر

٢,٢٠٠,٠٠٠٣١,٨٨٠٧٠,١٣٧٠کارخانجات داروپخش

١١۵,٠٠٠٢,٢٢۶٢۵۶٠کشت و دام گلدشت نمونه اصفھان

٢٩٧,١۴٣٨,٣٧۶٢,۴٨٩٠تامین سرمايه امین

۶٢٩,٣٩٨١,١٨٧,٢۶۶جمع

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

٢۴,١٠٠,٠٠٠٢,٢٧۶۵۴,٨۶٣١۶,١٢٣٣٨٨,۵۶٧٣٣٣,٧٠۴بانک پاسارگاد

٢,٢٠٠,٠٠٠٣١,٨٨٠٧٠,١٣٧٣١,٨٨٠٧٠,١٣٧٠کارخانجات داروپخش

١٠,٠٠٠,٠٠٠۶,٢۴١۶٢,۴١۴۶,٢۴١۶٢,۴١۴٠تامین سرمايه نوين

١٨۴,٧٠٣٢,۶۵٢۴٩٠١۴,٧٨٠٢,٧٣٠٢,٢۴٠مبین انرژي خلیج فارس

٣,٠۴٢,۴٢٩١١,۶۶١٣۵,۴٧٨٢٢,١٩٢۶٧,۵٢٠٣٢,٠۴٢فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)

۶۵٨,٣٢٢١١,۴۴٨٧,۵٣٧١١,۴۴٨٧,۵٣٧٠تجارت الکترونیک پارسیان

١٠٠,٠٠٠٢۴,۵۶٠٢,۴۵۶٢٨,٢٧٠٢,٨٢٧٣٧١پخش ھجرت

٨۵۵,۵۵۵٢۴,۵۵٩٢١,٠١٢٢۴,۵۵٩٢١,٠١٢٠پخش ھجرت

٢,٧٠٠,٠٠٠٨,٢٠۴٢٢,١۵٣٨,٢٠۴٢٢,١۵٣٠داروسازي اکسیر

٢٨٨,١٧٣٢,۵٢٢٧٢٧٣٧,٢٢٠١٠,٧٢۶٩,٩٩٩صنايع خاک چیني ايران

۶,٠١١,۴٢۴٢,۵٢۶١۵,١٩٠٢,۵٢۶١۵,١٩٠٠صنايع خاک چیني ايران

١,٩٩٩٧,۵٠٣١۵٧,۵٠٣١۵٠معدني امالح ايران



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

٢,٢٨٢,٣٨٢۴,٣۵٢٩,٩٣٣٨,٨٩۶٢٠,٣٠۵١٠,٣٧٢ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١,٠٠۵,٢۴۵٢,٣۶٧٢,٣٨٠۵,٧٣١۵,٧۶٢٣,٣٨٢ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١٠,٠٠٠,٠٠٠٩,٠۴٩٩٠,۴٩٨٩,٠۴٩٩٠,۴٩٨٠سرمايه گذاري صدر تامین

١٢,١٩٢,٠٠٠,٠٠٠٢,١٩٢٢,١٩٢,٠٠٠,٠٠٠٢,١٩٢٠تامین سرمايه امین

١٢۵۶,٠٠٠,٠٠٠٢۵۶٢۵۶,٠٠٠,٠٠٠٢۵۶٠کشت و دام گلدشت نمونه اصفھان

٢٨,۵٠٠,٠٠٠٣٢,۶۴٠٩٣٠,٢۵٣٣۵,٩٢۴١,٠٢٣,٨۵٩٩٣,۶٠۶اعتماد آفرين پارسیان

۴,۶٠۶٠٠٠٠٠بیمه دانا

٨,٢۶٠,٠٠٠١٨,١٧٣١۵٠,١١٢١٨,٢٨۶١۵١,٠۴۶٩٣۴انديشه ورزان صبا تامین

٢,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٢٢٠,٠٠۴١٠,٢٣٨٢٠,۴٧۶۴٧٢سپید دماوند

(٨,٢٠۶)١,٢٢١,٩٢٨١٢,٢٨٧١۵,٠١۴۵,۵٧١۶,٨٠٨سرمايه گذاري نیروگاھي ايران سنا

١١۵,٢٣٩,٠٠٠,٠٠٠١۵,٢٣٩١۵,٢٣٩,٠٠٠,٠٠٠١۵,٢٣٩٠سنگ آھن گل گھر

١,۵٢٨,٣۵٣٢,٠٠٧,٢۶٩۴٧٨,٩١۶جمع

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
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتی

درآمد حاصل از سرمایه گذاری سھام با توجه به سیاست بھینه سازی پرتفوی به صورت مستمر٣٣٣,٧٢٧١٢٠,۴۵۶درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
تداوم خواھد یافت.

درآمد فروش با توجه به سیاست بھینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواھد یافت٣,٠۵٣,١٧٩۴٧٨,٩٢١سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

با توجه به کاھش نرخ بھره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد۴٣۶۵٣سود سپرده بانکی

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

٠٠

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

٠٠

٠٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

٣,٣٨٧,٣۴٢۵٩٩,۴٣٠جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

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

تغییر طبقه بندی تامین سرمایه امین۵,١٣۴,٢٨۵۵,٣۵٠,٧١٣سرمایه گذاری در سھام بورسی و فرابورسی



بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھای تمام شده در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

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

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای غیر
بورسی

١,٣٩٧,٧١٨١,۴۶٩,٠٠١

٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی و اوراق
بدھی

٠٠

٠٠سایر سرمایه گذاریھا

۶,۵٣٢,٠٠٣۶,٨١٩,٧١۴جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

متوازن سازی و ایجاد تنوع به منظور حرکت به سمت پرتفوی بھینه با توجه به شرایط روز بازار

«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 ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١٢١٢١٣تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

برآورد شرکت از تغییرات ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی و خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا)ی عملیاتی

رآورد شرکت برای رشد ھزینه ھای اداری و عمومی به میزان ٢۵ درصد می باشددوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نرخنوع تامین مالی
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

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

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی
تسھیالت ارزی

بلند مدتکوتاه مدت

٠٠٠٠٠٠٠١,٧۴۵تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠١,٧۴۵جمع

٠انتقال به دارایی

١,٧۴۵ھزینه مالی دوره



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

شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسھیالت اقدام نماید.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

طرح ھای
عمده در

دست اجرا

نام شرکت (شرکت
اصلی یا فرعی و

وابسته)

ھزینه ھای
برآوردی

طرح

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

ھزینه ھای
برآوردی تکمیل

طرح

تاریخ برآوردی
بھره برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در فعالیتھای
آتی شرکت اصلی و شرکت

سرمایه پذیر

توضیحات

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

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

سایر درآمد(ھزینه)ھای غیر عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

٠(١٧)سايردرآمدھا و ھزينه ھاي غیرعملیاتي

٠(١٧)جمع

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

٣,٢۴۶,٩٧٨٢,٩٢٠,٠٠٠٣,٣٣٨,٩٢۶٢,٩٢٠,٠٠٠٩٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال به ۵,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال از محل مطالبات.دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

سیاست شرکت ھمواره در جھت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سھامدار عمده ، و در سطحی باالتر ، جامعه قرار دارد و بر ھمین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.

«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

١۴٠٠/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠ *

مديريت صنعت شوينده
توسعه صنايع بھشھر

١٣٩٩/٠٩/٣٠١۴٠٠/٠١/٢۵١,٢٩۶,٧٩۵١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٣٢١١,٩٠٠٢,۴۶۴



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

١۴٠٠/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠ *

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٢٧,۶۵٨,٢٩٢١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,۶٠٢٢,۵٠٠١٩,١۴۶صنايع خاک چیني ايران

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠١٩,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٢۵٨٢,٠٨٠١۶,۶۴٠ارتباطات سیار

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٠١,٣١٠,٢۶٩٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٠,۶٣٠١٠,٠٠٠١٣,١٠٣پلي پروپیلن جم

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٧٣,٢٩٣,۶١٩۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۶٠٧۴٠٠١,٣١٧تجارت الکترونیک پارسیان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢١٣,٩٩٩٨۴٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٨۵٨٢,٨٠٠١١معدني امالح ايران

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٨۴١٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٠,٠۴١,۵٠٠٨,۶٠٠,٠٠٠٣۴کارگزاري بیمه تامین آينده

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٩١٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣,٩٩٣٣,٠۶٠٣١کارگزاري صبا تامین

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١٠۵,۶۵٠,٠٠٠١,٧٨٩,٩١٢,٠٠٠١,٠٠٠٠٨,٠٢٧۵,٩٠٠٣٣,٣٣۵پتروشیمي خراسان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٢۶۴,۵٠٠,٠٠٠١,١٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٣,۵٣۴٣,۴١۶١۵,٣٧٢داروسازي اکسیر

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٣١۵,۵١۵,٣٨۴١١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٣٩٧١,١۵٠۶,٣۴٣نفت بھران

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٢۶٢,٢٠٠,٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٨٢٠١,٧٨١٣,٩١٨کارخانجات داروپخش

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١١١,۴۵۵,۵۵۵١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٩٢٩١,٨۶٨٢,٧١٩پخش ھجرت

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٠٨١,۶٠٠,٠٠٠٣,۵٢٩,٠٠٠١,٠٠٠٠٣,۵٢٣١,١٠٠١,٧۶٠صنايع پتروشیمي کرمانشاه

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٠۵۵٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۴,١١٣٣,٠٠٠١,۵٠٠زغال سنگ پروده طبس

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٢٩٩٠٠,٠٠٠۵,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۶,٠٧٢١,٢٢٠١,٠٩٨پتروشیمي شیراز

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١١١٠,٠٠٠,٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٨٣٣٨۴٨۴٠تامین سرمايه نوين

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/٠١١,٧٩٣,۴٠٩١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۴٨٣۴٠٠٧١٧تامین سرمايه بانک ملت

کشت و دام گلدشت نمونه
اصفھان

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٣/١١۵٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,٠٨٧٢,٠۵٠١٠٣

١٣٩٩/١٢/٢٩١۴٠٠/٠٢/٢٩٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢٢٢٠۵سبدگردان انديشه صبا

۵۵,٩٨٧,٣٢۶١,٨٧۴,٣۶۶,٠٠٠٢٠,٠٠٠١١٠,١٠٠,۶٠٩٨,۶۴۴,٧٢٩١٢٠,۴۵۶٠جمع

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

١٢٠,۴۵۶درآمد 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 ١۴٠٠/٠٣/٣١

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠٠/٠٣/٣١


