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گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

سرمايه گذاري مديريت سرمايه مداربه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. 1-صورت ھاي سودوزيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان¬ھاي نقدي شرکت سرمايه¬گذاري مديريت سرمايه مدار (سھامي عام) براي سال 

مالي منتھي به 29 اسفندماه 1398 و صورت وضعیت مالي آن در تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. 2-مسئولیت تھیه صورتھاي مالي يادشده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیأت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و 

حفظ کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه صورتھاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتھا، عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. 3-مسئولیت اين مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. 
استانداردھاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااھمیت 

در صورتھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. 
حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورتھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، به 
قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرھاي تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط 
به تھیه و ارائه صورتھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري، 

بررسي مي¬شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیأت 
مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي است. 

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت¬ھاي مالي، کافي و مناسب است. 
ھمچنین اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد الزم را 

به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 
                        

اظھار نظر

 
                            4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتھاي مالي يادشده در باال، وضعیت مالي شرکت سرمايه¬گذاري مديريت سرمايه مدار (سھامي عام) در تاريخ 

29 اسفند ماه 1398 و عملکرد و جريانھاي نقدي آن را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬ھاي بااھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو 
مطلوب نشان مي¬دھد. 

 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. 5-به شرح يادداشت¬ توضیحي 1-28، در چارچوب سیاستھاي ابالغي سھامدار اصلي و در طي سال مالي مورد گزارش، مبلغ حدود 437 میلیارد 

لایر از سھام بانک اقتصاد نوين از محل منابع تأمین شده توسط شرکت سرمايه¬گذاري گروه توسعه ملي (سھامدار اصلي) خريداري شده است.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            6. 6-معامالت مندرج دريادداشت توضیحي 1-28، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش 
صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسي توسط ھیات مديره به اطالع اين مؤسسه رسیده و مورد بررسي قرار گرفته است. معامالت فوق با کسب مجوز از ھیات 
مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گیري انجام گرديده و اين مؤسسه  بادرنظرگرفتن روابط خاص تجاري فیمابین در شرکتھاي ھمگروه به شرح بند (5) اين گزارش،  

به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
7. 7-گزارش ھیات مديره به مجمع عمومي عادي ساالنه درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده، نظر 

اين مؤسسه به موارد بااھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-اھم موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکتھاي سرمايه¬گذاري (سھامي عام) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بھادار مربوط به ارائه صورتجلسه 

مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاري مجمع به مرجع ثبت شرکتھا و ارسال نسخه¬اي از آگھي¬ھاي منتشر شده در روزنامه رسمي حداکثر 10 روز پس از 
درج آگھي براي سازمان بورس و افشاي صورتجلسه مجامع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شرکتھا حداکثر ظرف يک ھفته پس از ابالغ ثبت شرکتھا بوده است.

9. 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و ابالغیه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بھادار در رابطه با رعايت مقررات 
مبارزه با پولشويي و تأمین مالي تروريسم، رعايت مفاد قانون مزبور و آئین نامه¬ھا و دستورالعمل¬ھاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و 

استانداردھاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و با توجه به حجم و نوع فعالیت شرکت، از موارد با اھمیتي که طبق قوانین و مقررات يادشده انجام آنھا در حال حاضر 
امکان پذير بوده، مسئول مبارزه با پولشويي به واحد ذيربط معرفي شده است.
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ترازنامه



شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(۶٧)۴٢۴,٣٢۶١,٣٠٠,٨۶۴پرداختنی ھای تجاری۴,٨۵٢۴,٠١۵٢١موجودی نقد

٢,۴١٠٢,٠١٠٢٠پرداختنی ھای غیرتجاری۴,۶۴٣,٧٣٣٢,۶٨۴,۶۵۵٧٣سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

--٠٠مالیات پرداختنی٩۵,٨٠٣۵٧,٣٨٣۶٧دریافتنی  ھای تجاری

--٠٠سود سھام پرداختنی٧٠٣۶٠٣١٧دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی١٣۵٨۶۵٧پیش پرداخت ھا و سفارشات

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

--٠٠پیش دریافت ھای جاری۴,٧۴۵,٢٢۶٢,٧۴۶,٧۴٢٧٣جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری

شده برای فروش
٠٠--

(۶٧)۴٢۶,٧٣۶١,٣٠٢,٨٧۴جمع بدھی ھای جاری--٠٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری(۴٨)١١۴,١٧۶٢٢١,۴۵٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠پرداختنی ھای بلندمدت--٠٠سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری۵٠٨١٢٠٣٢٣دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(۶)۶,۶١٣٧,٠۶٧دارایی ھای ثابت مشھود

١,۶٣۶۶۴٢١۵۵ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۵,٨۵٣۵,٢١۶١٢سایر دارایی ھا

١,۶٣۶۶۴٢١۵۵جمع بدھی ھای غیرجاری(۴۶)١٢٧,١۵٠٢٣٣,٨۶١جمع دارایی ھای غیرجاری

(۶٧)۴٢٨,٣٧٢١,٣٠٣,۵١۶جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٢,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٣٠سرمایه

--٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠٠سھام خزانه

١٣۴,۵۶٠٣٣,٧١۴٢٩٩اندوخته 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--

٢,٠٠٩,۴۴۴۶۴٣,٣٧٣٢١٢سود (زیان) انباشته

۴,۴۴۴,٠٠۴١,۶٧٧,٠٨٧١۶۵جمع حقوق صاحبان سھام

۴,٨٧٢,٣٧۶٢,٩٨٠,۶٠٣۶٣جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام۴,٨٧٢,٣٧۶٢,٩٨٠,۶٠٣۶٣جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/١٢/٢٩

(حسابرسی شده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٧/١٢/٢٩

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

۴٠۵,۵٨٢٢۴٠,۶٠٧۶٩درآمد سود سھام

(٩۴)٩۶٢١۶,٣۵١درآمد سود تضمین شده

١,۶۴۶,۴۴٨٣۶١,۴۶٢٣۵۵سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

--٠۴٧,۶٩٩سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

--٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

٢,٠۵٢,٩٩٢۶۶۶,١١٩٢٠٨جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

١٠۵(١٧,٢٨٨)(٣۵,۴٢۵)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٠۵(١٧,٢٨٨)(٣۵,۴٢۵)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٢,٠١٧,۵۶٧۶۴٨,٨٣١٢١١سود (زیان) عملیاتی

--٠٠ھزینه ھای مالی

--٨۴(۶۵٠)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٢,٠١۶,٩١٧۶۴٨,٩١۵٢١١سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--(٢,۶٣۵)٠مالیات بر درآمد

٢,٠١۶,٩١٧۶۴۶,٢٨٠٢١٢سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

٢,٠١۶,٩١٧۶۴۶,٢٨٠٢١٢سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٨٧٧۶۴٩٣۵سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی



--(٣)٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٨٧٧۶۴۶٣۶سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٨٧٧۵٠١٧۵سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--(٢)٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

٨٧٧۴٩٩٧۶سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٢,٠١۶,٩١٧۶۴۶,٢٨٠٢١٢سود (زیان) خالص

۶۴٣,٣٧٣۵٩,۴٠٧٩٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

--٠٠تعدیالت سنواتی

۶۴٣,٣٧٣۵٩,۴٠٧٩٨٣سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

١,٧٣٣(٣٠,٠٠٠)(۵۵٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

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

٩٣,٣٧٣٢٩,۴٠٧٢١٨سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٢,١١٠,٢٩٠۶٧۵,۶٨٧٢١٢سود قابل تخصیص

٢١٢(٣٢,٣١۴)(١٠٠,٨۴۶)انتقال به اندوخته  قانوني 

--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٢,٠٠٩,۴۴۴۶۴٣,٣٧٣٢١٢سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٨٧٧۶۴۶٣۶سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٢,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٣٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد



شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1398/12/29

حسابرسی شده 
1398/12/29

واقعی 

حسابرسی شده 
1397/12/29

درصد
تغییرات

فعالیت ھای عملیاتی

174,43431,649451جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

174,43431,649451جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

--00سود پرداختی بابت استقراض

473(30,006)(171,947)سود سھام پرداختی

473(30,006)(171,947)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

--(2,635)0مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

--0428وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

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

(80)(5,460)(1,102)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

407(108)(548)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(68)(5,140)(1,650)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--(6,132)837جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض



--00بازپرداخت اصل استقراض

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

--(6,132)837خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

(60)4,01510,147موجودی نقد در ابتدای دوره

--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

4,8524,01521موجودی نقد در پایان دوره

--1,300,0000مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1398/12/29نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1397/12/29نسبت 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

١۵۶,۴٢۵۶١,٠۴٠٨,٩٢٣٧۶,٢٨٠١۶۵,٣۴٨١٣٧,٣٢٠٠٠٠٠٠١۵۶,۴٢۵١.٩۴٨,٩٢٣٠.۴٨١۶۵,٣۴٨١.٣٧مخابرات

استخراج نفت گاز
و خدمات جنبي

جز اکتشاف
٠٠٠٣٢,٧١۵٣١,٩٧۶١٣٢,٧١۵٣١,٩٧۶٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٣٢,٧١۵١.٧٧١٣٢,٧١۵٠.۶٩

بیمه وصندوق
بازنشستگي به
جزتامین اجتماعي

٠٠٠۶١,٠٩٩٨٠,٧١۵١۶١,٠٩٩٨٠,٧١۵٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠۶١,٠٩٩٣.٣٠١۶١,٠٩٩١.٢٨

فعالیتھاي کمکي
به نھادھاي مالي

واسط
٠٠٠١١١١١٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠١٠.٠٠١١٠.٠٠

عرضه برق، گاز،
بخاروآب گرم

٠٠٠۶٩,٢٧٨٨۴,۶٩۶١۶٩,٢٧٨٨۴,۶٩۶١٢۴٠٠١٢۴٠١٢۴٠٠.٠١۶٩,٢٧٨٣.٧۴٢۶٩,۵١٨١.۴۶

تجارت عمده
فروشي به جز
وسايل نقلیه

موتور

١٣,٧٩٨٣,٩۶(٣,٧٩٨)٩(٣,٩۶٩)٠٠٠.٠٠(٠.٢١)(٣,٧٩٨)٠٠٠٠٠٠٠٠١٣,٧٩٨٠.١٣



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

بانکھا و موسسات
اعتباري

٢٢٠۴,٢٣۴٣٨۶,۶٣٠۶٧٧,١٣۶٨٨٢,۵١٩٨٨٨١,٣٧٠١,٢۶٩,١۴٩٠٠٠٠٠٢٢٠۴,٢٣۴٧.٠٣۶٧٧,١٣۶٣۶.۵٧٨٨٨١,٣٧٠١٨.۵٢

خرده
فروشي،باستثناي
وسايل نقلیه

موتوري

(٢١,١٩٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢١,١٩٠٠.٧٣(٢٣,٨٨٣)(٢١,١٩٠)١٢١,١٩٠٢٣,٨٨٣(١.١۴)٠٠٠.٠٠

ساير واسطه
گريھاي مالي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٩,۵۵٨(٩٩,۵۵٨)٠٠١٩٩,۵۵٨٣.۴٣(٩٩,۵۵٨)(۵.٣٨)٠٠٠.٠٠

١٢٢١٢٩,۶٧٠١٩١,٨٧٩۵١٢٩,۶٧٢١٩١,٨٨١٠٠٠٠٠١٢٠.٠٠١٢٩,۶٧٠٧.٠٠۵١٢٩,۶٧٢٢.٧٣سرمايه گذاريھا

سیمان، آھک و
گچ

١١٠۵,٠١٨١١٣,۵٩٢٣۴,٩٨٣٢٣٧,٨٩٨۵١۴٠,٠٠١٣۵١,۴٩٠٠٠٠٠٠١١٠۵,٠١٨٣.۶١٣۴,٩٨٣١.٨٩۵١۴٠,٠٠١٢.٩۴

١٢٨۴۶٨,٧٠۵١۵,٠١٢٢٨,٧٣٣١۵,٠۵٨٠٠٠٠٠١٢٨٠.٠٠٨,٧٠۵٠.۴٧٢٨,٧٣٣٠.١٨قند و شکر

محصوالت
شیمیايي

٧١۵۵,١٠٣١٨٠,٧۶٧٣٩٧,٩١۵۶۵٢,٣٠۵١۴۵۵٣,٠١٨٨٣٣,٠٧٢٠٠٠٠٠٧١۵۵,١٠٣۵.٣۴٣٩٧,٩١۵٢١.۴٩١۴۵۵٣,٠١٨١١.۶٢

محصوالت غذايي
و آشامیدني به

جز قند و شکر
٢٢٠,۵٩٠٢٣,۵٧١۴٧,٢٢١١٨٢,٢٨٧١۶٧,٨١١٢٠۵,٨۵٨٠٠٠٠٠٢٢٠,۵٩٠٠.٧١۴٧,٢٢١٢.۵۵١۶٧,٨١١١.۴٣

مواد و محصوالت
دارويي

۴٧٠۵,١۶٢۵٩۴,۵۶١,١(١١٨,٧٣٠)٨۶٨,۶٢٠٢۵٨۶,۴٣٢١,٧۶٣,١٨٨٠٠٠٠٠۴٧٠۵,١۶٢٢۴.٢۶(١١٨,٧٣٠)(۶.۴١)٢۵٨۶,۴٣٢١٢.٣٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠کاشي و سرامیک

کشاورزي
دامپروري و
خدمات وابسته به

آن

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۶٠١١۶١١۶٠.٠٠٠٠.٠٠١١۶٠.٠٠

استخراج زغال
سنگ

٢١٢,۶٧٢١٢,٨٠۴(١٢,۶٧٢)(١٢,٨٠۴)٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٢,۶٧٢٠.۴۴(١٢,۶٧٢)(٠.۶٨)٠٠٠.٠٠

استخراج کانه
ھاي فلزي

۴٧۵,٣۵۶١١٠,٧٠۵٢٩٣,١۵٢۴۴٨,١١۶۶٣۶٨,۵٠٨۵۵٨,٨٢١٠٠٠٠٠۴٧۵,٣۵۶٢.۵٩٢٩٣,١۵٢١۵.٨٣۶٣۶٨,۵٠٨٧.٧۵

١٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠محصوالت کاغذي

فراورده ھاي
نفتي، کک و
سوخت ھسته

اي

٣٧۴,۵١١٩٩,٩٣٢١٨٠,٧٢١١۶٩,٨۴٠۶٢۵۵,٢٣٢٢۶٩,٧٧٢٠٠٠٠٠٣٧۴,۵١١٢.۵۶١٨٠,٧٢١٩.٧۶۶٢۵۵,٢٣٢۵.٣۶

الستیک و
پالستیک

١۴,۵٩۶۶,٨٣٢١۴٠,٧۶٠١٨٧,٧۴٨٢١۴۵,٣۵۶١٩۴,۵٨٠٠٠٠٠٠١۴,۵٩۶٠.١۶١۴٠,٧۶٠٧.۶٠٢١۴۵,٣۵۶٣.٠۶



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

ماشین آالت و
دستگاه ھاي برقي

١٢۵۵,٩٣٢٢٣٨,۵٩٩(٢۵۵,٩٢۶)(٢٣٨,۵٧٨)١۶٢١٠٠٠٠٠١٢۵۵,٩٣٢٨.٨١(٢۵۵,٩٢۶)(١٣.٨٢)١۶٠.٠٠

شرکتھاي چند
رشته اي صنعتي

٢۶٩۶,١٧٨١,٠٢٨,۶٣۴(٢٩۶,۵۴٧)٨٩,٨۴۵١٣٩٩,۶٣١١,١١٨,۴٧٩٠٠٠٠٠٢۶٩۶,١٧٨٢٣.٩۶(٢٩۶,۵۴٧)(١۶.٠١)١٣٩٩,۶٣١٨.۴٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠.٠٠منسوجات

صندوق سرمايه
گذاري قابل

معامله
٠٠٠٠٠٠٠٠٣٣۶,٢١٨(٧,٧٢۶)٢٢٨,۴٩٢٣٣۶,٢١٨١.٢۵(٧,٧٢۶)(٠.۴٢)٢٢٨,۴٩٢٠.۶٠

ماشین آالت و
تجھیزات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١٠١٠٠.٠٠٠٠.٠٠١٠٠.٠٠

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٨۵,۴١۴٠٢٨۵,۴١۴٢٨۵,۴١۴٢.٩۴٠٠.٠٠٢٨۵,۴١۴١.٨٠

انبوه سازي،
امالک و مستغالت

٣۶۵,١۵۴٧٢,۴٢١(۴۴,۶۶۵)٢٩,٧٧٩١٢٠,۴٨٩١٠٢,٢٠٠٠٠٠٠٠٣۶۵,١۵۴٢.٢۴(۴۴,۶۶۵)(٢.۴١)١٢٠,۴٨٩٠.۴٣

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١١١,٣٨۶١٠,١٨٠(١١,٣٨۶)(١٠,١٨٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١١١,٣٨۶٠.٣٩(١١,٣٨۶)(٠.۶١)٠٠٠.٠٠

٢٢١٧,٣٢٠٣١۶,۴٣٨۴۵٢,۶٧٧٧٧٣,۴٩٧٧۶۶٩,٩٩٧١,٠٨٩,٩٣۵٠٠٠٠٠٢٢١٧,٣٢٠٧.۴٨۴۵٢,۶٧٧٢۴.۴۵٧۶۶٩,٩٩٧١۴.٠٨فلزات اساسي

خودرو و ساخت
قطعات

٠٠٠٢٠,٢۴٣٨۶,٣٢٨١٢٠,٢۴٣٨۶,٣٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٢٠,٢۴٣١.٠٩١٢٠,٢۴٣٠.۴٣

حمل ونقل،
انبارداري و

ارتباطات
٠٠٠٢٨,١۶٨۴۶,٨۴٨١٢٨,١۶٨۴۶,٨۴٨٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٢٨,١۶٨١.۵٢١٢٨,١۶٨٠.۵٩

خدمات فني و
مھندسي

٠٠٠١۴٠,۶٢۵٢٣۵,١٨۴١١۴٠,۶٢۵٢٣۵,١٨۴٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠١۴٠,۶٢۵٧.۵٩١١۴٠,۶٢۵٢.٩۶

٠٠٠٠٠٠٠٠٧١٢٢٨١۴٧١٢٠.٠٠٢٠.٠٠٨١۴٠.٠٠ساير فعالیتھا

١۵١١۴,١٧۶۵٨٢,٩٠۶,١١٣١٠٠١,٨۵١,٧٩۶١٠٠٨۵۴,٧۵٧,٩٠٩١٠٠(١٠٧,٢٨٢)۴١٢,۶٨۴,۶۵۵٣,٢٨۴,۶١٣١,٩۵٩,٠٧٨۵,٣٨١,٩۵٩٧٠۴,۶۴٣,٧٣٣٨,۶۶۶,۵٧٢١٧٢٢١,۴۵٨جمع

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

نام شركت
سرمایه

(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)

١,٠٨٨,٩۶١۶.٩٨۵۵٠,٩۴٩١,۶١٩,٧٣٣١٣,٣٠٨٣٩,١٢۴١,٠۶٨,٧٨۴(١٠٠,٧۶۴)(٧,۶۵۴,٧٧٧)۵٩٣,٠٠٠١,٠٠٠۴٩,٠۵۴,٧٧٧۶۵١,٧١٣۵٣٠,٧٧٢البراتوارھاي داروئي رازک

١٣,١٣١,٠٠٠١,٠٠٠١۵۶,٠٠٠,٠٠٠١٩٨,٧٣٠٣٨٠,٧٩۶٢٢,٠٠٠,٠٠٠٣٢٨,۴٨۴٣٣١,٧٣٨١.٣۶۵٢٧,٢١۴٧١٢,۵٣۴٢,٩۶٢۴,٠٠٣١٨۵,٣٢٠بانک اقتصاد نوين

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

١۶,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٩٣,۶۶۶,٨۴٧۶۴۶,٨١١٩٨٠,۵۵٣(١٣٠,۶۴۶,٨٨٩)(٢۴٧,١٨٠)١٣٧,٩٢۶١.٠٠٣٩٩,۶٣١١,١١٨,۴٧٩٢,۴۵١۶,٨۶١٧١٨,٨۴٨

۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠۵,۵٠۴۵,٨٣۴٢٨,٠٠٠,٠٠٠١۵۶,٧٢٨٢٣٩,۴٧۶٠.٠۶١۶٢,٢٣٢٢۴۵,٣١٠۵,۴٠٨٨,١٧٧٨٣,٠٧٨بانک ملت

١٣٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٧,۴٣۶,١۴٩١١٨,٩١١١۶۶,٧٣٨٢٣,٢٢۵,٣٩١٣٨,٧۵٠١۵٩,٨۵٩٠.٠۵١۵٧,۶۶١٣٢۶,۵٩٧٢,٢٣١۴,۶٢٢١۶٨,٩٣۶فوالد مبارکه اصفھان

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۶,٠٠٠,٠٠٠١۴٠,۶٢۵٢٣۵,١٨۴٠.٠۶١۴٠,۶٢۵٢٣۵,١٨۴٨,٧٨٩١۴,۶٩٩٩۴,۵۵٩گروه مپنا

٧٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٨,٧٧٢,٣٩۶٩٨,۴٠٩١۴٩,٧٠٠١۵,٩٣٧,۶٠۴۴١,١٧٠٢٣٨,١٩٣٠.٠٧١٣٩,۵٧٩٣٨٧,٨٩٣٢,۵۵١٧,٠٩٠٢۴٨,٣١۴ملي صنايع مس ايران

١٩,٠۴٨,۶٩٧١,٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٢١,٢۵٧١٣٣,۵٧٠٠.٠۵١٢١,٢۵٧١٣٣,۵٧٠١٢,١٢۶١٣,٣۵٧١٢,٣١٣فوالد خوزستان

۵۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢۴,۴٩٩,٨۵١١١۵,١٢١١۴٠,٢۶١٠.٠۴١١۵,١٢١١۴٠,٢۶١۴,۶٩٩۵,٧٢۵٢۵,١۴٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

(۵٨٧)٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,۵٠٠,٠١۵١١١,٧٧۵١١١,١٨٨٠.٠۶١١١,٧٧۵١١١,١٨٨٧۴,۵١۶٧۴,١٢۵پتروشیمي زاگرس

٢٨۶,۴۶٩١,٠٠٠٠٠٠٣,۵٠٠,٠٠٠١٠۵,٠٠٨١١٧,٧٨۵١.٢٢١٠۵,٠٠٨١١٧,٧٨۵٣٠,٠٠٢٣٣,۶۵٣١٢,٧٧٧ايران ياسا تاير و رابر

(١۶,٣٧۶)٣٢٢,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,۵۵۴٨۴,١٧٨٠.۶٢١٠٠,۵۵۴٨۴,١٧٨۵٠,٢٧٧۴٢,٠٨٩ملي سرب و روي ايران

٢,۴١٣,٩۵٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,۵٠٠,٠٠٠٩۶,٢٠٢١۶٢,٢٨٨٠.۴٣٩۶,٢٠٢١۶٢,٢٨٨٩,١۶٢١۵,۴۵۶۶۶,٠٨۶توسعه معادن روي ايران

٣۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢٠٠,٠٠٠۵٧,٩٣٠٨٩,٢٩٧٣,٨٠٠,٠٠٠٣٨,٢۶۴۶۶,٩١٣٠.٠۴٩۶,١٩۴١۵۶,٢١٠۶,۴١٣١٠,۴١۴۶٠,٠١۶سنگ آھن گل گھر

مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع
بھشھر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠٩۶,١٧۶٢۵٨,٣٧٧٠.٧٠٩۶,١٧۶٢۵٨,٣٧٧١٣,٧٣٩٣۶,٩١١١۶٢,٢٠١

١,٧٨٩,٩١٢١,٠٠٠٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠٩۵,۶۵٨١٣۶,٣٠٨٠.٢٢٩۵,۶۵٨١٣۶,٣٠٨٢٣,٩١۵٣۴,٠٧٧۴٠,۶۵٠پتروشیمي خراسان

۶١,۵٠٣,۵٣٩١,٠٠٠٠٠٠۴٠,٠٠٠,٠٠٠٩۴,١۴٩١٠٧,۴٨٠٠.٠٧٩۴,١۴٩١٠٧,۴٨٠٢,٣۵۴٢,۶٨٧١٣,٣٣١ذوب آھن اصفھان

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٧٨,٧۴٢١٠٣,٣٢۶٠.۶٠٧٨,٧۴٢١٠٣,٣٢۶٢۶,٢۴٧٣۴,۴۴٢٢۴,۵٨۴نیروکلر

١۴,٢۵٢,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠۶٩,٢٧٨٨۴,۶٩۶٠.٠۴۶٩,٢٧٨٨۴,۶٩۶١١,۵۴۶١۴,١١۶١۵,۴١٨مبین انرژي خلیج فارس

٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٨٢٣,۴۴٧١٣,٠۶٠١٣,٨۴۴١٨,١٧٧,۵۵٣۵۴,٧۵١١٩٢,٠١۴٠.٣٠۶٧,٨١١٢٠۵,٨۵٨٢,٧١٢٨,٢٣۴١٣٨,٠۴٧توسعه صنايع بھشھر

۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠۶۵,٣۴٨١٣٧,٣٢٠٠.٠٣۶۵,٣۴٨١٣٧,٣٢٠٣,٢۶٧۶,٨۶۶٧١,٩٧٢مخابرات ايران

(۶,۶٢٧)٢۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۴٠٠,٠٠٠٧,۶۶١٨,۵١٣۶,۶٠٠,٠٠٠۵٧,٢۶٢۴٩,٧٨٣٠.٠٣۶۴,٩٢٣۵٨,٢٩۶٨,١١۵٧,٢٨٧شرکت پااليش نفت تھران
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(۶,۴٩٣)۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٠٠٢٢١١,٩٩٩,۵٠٠۶١,۵٢٧۵۵,٠٣۴٠.٢٧۶١,۵٢٩۵۵,٠٣۶۵,١٢٧۴,۵٨۶سرمايه گذاري توسعه ملي

۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠۶١,٠٩٩٨٠,٧١۵٠.٣٨۶١,٠٩٩٨٠,٧١۵۴,٠٧٣۵,٣٨١١٩,۶١۶بیمه البرز

١۶,١٨٧٣٨,٠٣۵٠.٠۴۵٩,٣٩١٧۵,٠٣٠٢٣,٧۵۶٣٠,٠١٢١۵,۶٣٩(٢٠۵,۵٢۵)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٧٠۵,۵٢۵۴٣,٢٠۴٣۶,٩٩۵پتروشیمي پرديس

٩۴,١۴٨٠.٩۴۵٨,٢٩٨٢٠٧,٧۴٠١,٢٩۵۴,۶١٣١۴٩,۴۴٢(۴۶,٧٢٠)(٣۶,٣٣۶,۴۶۵)۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨١,٣٧٠,٢١٩١٠۵,٠١٨١١٣,۵٩٢سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

(۶,۵٨٠)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,٠٠٠,٠٠٠۵۶,٧٩۶۵٠,٢١۶٠.٠۵۵۶,٧٩۶۵٠,٢١۶٧,١٠٠۶,٢٧٧فوالد کاوه جنوب کیش

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠۵٣,٣۴٣٩۵,۵٢٩٠.١١۵٣,٣۴٣٩۵,۵٢٩۴٨,۴٩۴٨۶,٨۴۵۴٢,١٨۶مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاھان

١۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠۵١,۴١٧۶٣,۴۶٠٠.١٣۵١,۴١٧۶٣,۴۶٠٢,۵٧١٣,١٧٣١٢,٠۴٣بانک آينده

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۵٠,٢١۶۶٠,۶٠۵٠.٠٨۵٠,٢١۶۶٠,۶٠۵١٠,٠۴٣١٢,١٢١١٠,٣٨٩نفت سپاھان

۵٠,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٠,١٠٠,٠٠٠۴٧,٠٧۴١٠۴,٨۶٨٠.٠۶۴٧,٠٧۴١٠۴,٨۶٨١,۵۶۴٣,۴٨۴۵٧,٧٩۴بانک پاسارگاد

١,١۴٣,۴٢١١,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴٧,٠١۶۵١,۵٢۵٠.٠٩۴٧,٠١۶۵١,۵٢۵۴٧,٠١۶۵١,۵٢۵۴,۵٠٩پااليش نفت الوان

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠۴۴,۴١٨۴۵,٧۴۴٠.١۵۴۴,۴١٨۴۵,٧۴۴١۴,٨٠۶١۵,٢۴٨١,٣٢۶نفت ايرانول

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٨۵٣٢۵,٣۵٠١٠,٠٠٠٢٢,١۴٧٣۵,٣٣۵٠.٠٨۴٣,٠٠٠۶٠,۶٨۵٢,٨۶۵۴,٠۴٣١٧,۶٨۵گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

٢,۵٢٧,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠۴,۵٩۶۶,٨٣٢٣,٢٠٠,٠٠٠٣۵,٧۵٢۶٩,٩۶٣٠.٢٠۴٠,٣۴٨٧۶,٧٩۵٨,٠٧٠١۵,٣۵٩٣۶,۴۴٧گروه صنعتي بارز

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١۶,٠٠٠,٠٠٠٣٩,۴٧۶٧٠,٠١۶١.۶٠٣٩,۴٧۶٧٠,٠١۶٢,۴۶٧۴,٣٧۶٣٠,۵۴٠بانک سینا

(٧٨)٢٢٣,٩٢۶,١٢٧١,٠٠٠٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠٣٩,٣١٨٣٩,٢۴٠٠.٠٣٣٩,٣١٨٣٩,٢۴٠۶۵۵۶۵۴بانک تجارت

۵,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠٣۵,٩١٧٨٩,۵٧٠٠.١٨٣۵,٩١٧٨٩,۵٧٠٣,۵٩٢٨,٩۵٧۵٣,۶۵٣سیمان فارس و خوزستان

٩١,٧٧۵٠.۴۵٣۵,۴٨٣١۴٣,۴۵۵۶,۶٩۵٢٧,٠۶٧١٠٧,٩٧٢(١٢,١٨٩)(۶,٠٩٣,۴٠٨)١,١٧٩,٠٠٠١,٠٠٠١١,٣٩٣,۴٠٨۴٧,۶٧٢۵١,۶٨٠سرمايه گذاري شفا دارو

(٧٣٩)۵,٢١٠,٨١٠١,٠٠٠٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠٣٢,٧١۵٣١,٩٧۶٠.٠٨٣٢,٧١۵٣١,٩٧۶٨,١٧٩٧,٩٩۴حفاري شمال

(۴٨۶)٢٨,۶٨٨,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠٧٩,٨٠٢٣٠,٢٣٠٢٩,٧۴۴٠.٠١٣٠,٢٣٠٢٩,٧۴۴٩,٨١۶٩,۶۵٨پااليش نفت بندرعباس

۶٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٧۴,٩٧٨١٣,٧٣٠١٧,۴٧٢۴,١٢۵,٠٢٢١۶,٢۴٧٣٩,٣٨۴٠.٠١٢٩,٩٧٧۵۶,٨۵۶٣,٧۴٧٧,١٠٧٢۶,٨٧٩معدني وصنعتي چادر ملو

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج
فارس

١۴,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٩۶٠,٧۴۴٢٨,۶۶٧٣٢,٧١۵٠.٠٣٢٨,۶۶٧٣٢,٧١۵٧,٢٣٨٨,٢۶٠۴,٠۴٨

١۶,٣٩٣,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٢٨,١۶٨۴۶,٨۴٨٠.٠٢٢٨,١۶٨۴۶,٨۴٨٩,٣٨٩١۵,۶١۶١٨,۶٨٠کشتیراني جمھوري اسالمي ايران

٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٢۶,٢۵٢٣٢,٢١۵٠.٢٨٢۶,٢۵٢٣٢,٢١۵١٠,۵٠١١٢,٨٨۶۵,٩۶٣شرکت بین المللي ساروج بوشھر

ھلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق
تقدم)

۵۴,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,٨٣٢,۶۵۵٢۵,٢٧٣٣١,٣٨٩٠.٠١٢۵,٢٧٣٣١,٣٨٩٣,۶٩٩۴,۵٩۴۶,١١۶

٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٢۵,٧٧١٢٣,٧۶۵٣٢,٨٧۴٠.٠٣٢٣,٧۶۵٣٢,٨٧۴٧٢,٩۵٠١٠٠,٩١٣٩,١٠٩پتروشیمي فن آوران

۵٠,٣١۶٠.۴۵٢٠,۴٨٩١٠٢,٢٠٠٨٢٠۴,٠٨٨٨١,٧١١(٢٣,۶١٧)(٢٩,۵٠٠,٠٠٠)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵۴,۵٠٠,٠٠٠۴۴,١٠۶۵١,٨٨۴سرمايه گذاري مسکن

٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٢۴٣٨۶,٣٢٨٠.١٧٢٠,٢۴٣٨۶,٣٢٨۵,٠۶١٢١,۵٨٢۶۶,٠٨۵گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو



نام شركت
سرمایه

(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)

٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠١٩,۵٣٣٢١,٩۶۵٠.٢٨١٩,۵٣٣٢١,٩۶۵٧,٨١٣٨,٧٨۶٢,۴٣٢سیمان داراب

١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٠٠٠٠٠۴٧٩,۵٠٠١٨,۴٢٩٢٣,٨۵٨٠.٠۵١٨,۴٢٩٢٣,٨۵٨٣٨,۴٣۴۴٩,٧۵٨۵,۴٢٩پااليش نفت شیراز

۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠١۵,٧٩١٢٢,٣٩۵٠.٠١١۵,٧٩١٢٢,٣٩۵۵,٢۶۴٧,۴۶۵۶,۶٠۴گسترش نفت و گاز پارسیان

١٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠١۴,٧٩۵۴١,٣١٠٠.٠٧١۴,٧٩۵۴١,٣١٠١,۶۴۴۴,۵٩٠٢۶,۵١۵سرمايه گذاري خوارزمي

٣٢,٧۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠١٠,۴۴۶٢٨,۴۴۴٠.٠١١٠,۴۴۶٢٨,۴۴۴٢,٣٢١۶,٣٢١١٧,٩٩٨بانک پارسیان

٣٣٠,١٩٧١,٠٠٠٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٨,٧١۴١۴,٩۴۴٠.٢١٨,٧١۴١۴,٩۴۴١٢,۴۴٩٢١,٣۴٩۶,٢٣٠قند قزوين

۶٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢١۴,۵۴۵٣,٢٠۴٣,٣٣۵٨٧۶,٣۶۴٢,۵٣٧٨,۴٨٢٠.٠٠۵,٧۴١١١,٨١٧٢,٧۴۶۵,۶۵٢۶,٠٧۶معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)

۶,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴,١٩٣۵,٢٧٧٠.٠٢۴,١٩٣۵,٢٧٧۴,١٩٣۵,٢٧٧١,٠٨۴بانک دي

٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٢٣۴۴۵٨١٠٠٨٢٠.٠٠۴۵١۶٣٣,۴٠٠١٢,٣۶۵١١٨پتروشیمي اراک

۶٨٠.٠٠١٩١١۴٩,۵٠٠۵٧,۴۴٩٩۵(٩)(٨۵٧)٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٨۵٧٢٨۴۶قند پیرانشھر

٢٣,٩۵٧,۶۶۶١,٠٠٠٠٠٠١,٣٣٨۶٧٠.٠٠۶٧۴,۴٨۴۵,٢٣٢١پتروشیمي تندگويان

٠.٠٠۶٢١۶,٠٠٠٢١,١٩٣١۵(٢٣٨,۵٧٨)(٢۵۵,٩٢۶)(۴٢,٨٢٠,١۵٩)٣,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٢,٨٢١,١۵٩٢۵۵,٩٣٢٢٣٨,۵٩٩ايران ترانسفو

٢,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٠٠٣٣٠.٠٠٣٣١۵,٠٠٠١۶,٣٢٩٠سرمايه گذاري کشاورزي کوثر

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۶٩٢٣٠.٠٠٢٣۵,۴٢٠١٠,٠٩۴١گروه توسعه مالي مھر آيندگان

(١)۶۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٧١٠٠.٠٠١٠٢٧,٠٢٧٢۵,١۶٠سیمان ساوه

٣٢٧,۵٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٨١٢٠.٠٠١٢٢۶,٣١۶٧٧,۵١١١کلرپارس

٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴٢٠١١٠.٠٠١١٢,٣٨١۴,۴٧٨٠تامین سرمايه بانک ملت

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٧١٢٠.٠٠١٢١۴,٩٢۵۴٢,۵١٩١پديده شیمي قرن

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵٠١١٠.٠٠١١٢٠,٠٠٠٣۶,۵١٠٠ذوب روي اصفھان

٠.٠٠٠٠٠٢٠,٧٠٠٠(٧,٧٠۴)(٣,١١۵)(٣٧٢,١٩٨)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٧٢,١٩٨٣,١١۵٧,٧٠۴سینادارو (حق تقدم)

٣٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠۵٠٠٠بسته بندي پارس

صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي
(ETF)لوتوس

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١٠,٠٠٠٣,٧٩٨٣,٩۶(٣,٧٩٨)(١١٠,٠٠٠)٩(٣,٩۶٩)٠.٠٠٠٠٠٣۶,٠٩٠٠

٠.٠٠٠٠٠١١,٨۵۶٠(۴,۴١٢)(٢,۶۶٢)(٣٧٢,١٩٨)٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٧٢,١٩٨٢,۶۶٢۴,۴١٢سینادارو

٠.٠٠٠٠٠١۴,۵٨٧٠(٧٢,٩٣۵)(۵٠,٣۵۶)(۵,٠٠٠,٠٠٠)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۵٠,٣۵۶٧٢,٩٣۵نفت بھران

٠.٠٠٠٠٠۵,۶٧۴٠(١٨,۴٨۴)(١۶,۴٩۴)(٢,٠٠٠,٠٠٠)٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠١۶,۴٩۴١٨,۴٨۴پااليش نفت اصفھان

٠.٠٠٠٠٠١٢,٢١٠٠(٣۴,١٨٨)(٢۴,۴٢٢)(٢,٨٠٠,٠٠٠)١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٨٠٠,٠٠٠٢۴,۴٢٢٣۴,١٨٨پتروشیمي جم

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
کشوري

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٣٧٣,۶٩٧۴٩,٣۶٧۴٨,٠٨١(٢٠,٣٧٣,۶٩٧)(۴٩,٣۶٧)(۴٨,٠٨١)٠.٠٠٠٠٠٢,٣۶٠٠



نام شركت
سرمایه

(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)

٠.٠٠٠٠٠۶,٢۶٣٠(۶٢,۶٣٠)(۴٢,۵٩٩)(١٠,٠٠٠,٠٠٠)١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠۴٢,۵٩٩۶٢,۶٣٠پتروشیمي غدير

سرمايه گذاري مسکن تھران (پارس
مسکن تھران)

٠.٠٠٠٠٠١,١١٩٠(٧,٨٣٣)(٧,٢١٨)(٧,٠٠٠,٠٠٠)١,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,٠٠٠,٠٠٠٧,٢١٨٧,٨٣٣

٠.٠٠٠٠٠١,٧٠۶٠(١٢,٧٠۴)(١٣,٨٣٠)(٧,۴۴۶,٩۶٨)۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,۴۴۶,٩۶٨١٣,٨٣٠١٢,٧٠۴سرمايه گذاري مسکن الوند

٠.٠٠٠٠٠٢,۵۴۵٠(١٠,١٨٠)(١١,٣٨۶)(۴,٠٠٠,٠٠٠)٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠١١,٣٨۶١٠,١٨٠کارت اعتباري ايران کیش

٠.٠٠٠٠٠۶,٩٠٩٠(١٠,٢٣۴)(٨,٩٣٣)(١,۴٨١,٣۶٢)١٨۵,٠٠٠١,٠٠٠١,۴٨١,٣۶٢٨,٩٣٣١٠,٢٣۴ذغال سنگ نگین طبس

٠.٠٠٠٠٠۴,٠۵٣٠(٩,٧٢٧)(٧,۵٣٠)(٢,۴٠٠,٠٠٠)٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠٧,۵٣٠٩,٧٢٧صنعتي بھشھر

٠.٠٠٠٠٠۴,٧٢٠٠(٩,٩۵۶)(٩,١٢۶)(٢,١٠٩,٣۵٠)۴,۶٢٩,٠٠٠١,٠٠٠٢,١٠٩,٣۵٠٩,١٢۶٩,٩۵۶صنايع شیمیايي ايران

شرکت فروشگاه ھاي زنجیره اي افق
کوروش

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩۵٠,٠٠٠٢١,١٩٠٢٣,٨٨٣(٩۵٠,٠٠٠)(٢١,١٩٠)(٢٣,٨٨٣)٠.٠٠٠٠٠٢۵,١۴٠٠

٠.٠٠٠٠٠١٢,٠٣٢٠(۶٠١)(۴٩٢)(۵٠,٠٠٠)١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٠٠٠۴٩٢۶٠١باما

٠.٠٠٠٠٠١٨,٣٢٣٠(۶١,٠۴٠)(۵۶,۴٢۵)(٣,٣٣١,٣۴۶)٩,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٣٣١,٣۴۶۵۶,۴٢۵۶١,٠۴٠ارتباطات سیار

٠.٠٠٠٠٠٣,۶٧٢٠(٢,۵٧٠)(٣,٧٣٩)(٧٠٠,٠٠٠)١٨۵,٠٠٠١,٠٠٠٧٠٠,٠٠٠٣,٧٣٩٢,۵٧٠ذغال سنگ نگین طبس (حق تقدم)

٠.٠٠٠٠٠٩,١٣٨٠(١١,۵۶٧)(١۴,٨۵۴)(١,٢۶۵,٩٢٢)٩,۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢۶۵,٩٢٢١۴,٨۵۴١١,۵۶٧پتروشیمي جم (حق تقدم)

٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢١٠٠٠.٠٠٠٠٠٢١,١۴۴٠صنعتي دوده فام

۴,٠٢٢,٨٣٩  ۴,۶۴٣,٧٣٣٨,۶۶۶,۵٧٢ ١,٩۵٩,٠٧٨۵,٣٨١,٩۵٩ ٢,۶٨۴,۶۵۵٣,٢٨۴,۶١٣   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)

 ٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴٠,٠٠٠٨۵,۴١٣٠٠٢٠.٠٠٨۵,۴١٣٢,١٣۵,٣٢۵اختصاصي بازارگردان توسعه ملي

صندوق سرمايه گذاري مشترک
کارگزاري بانک ملي ايران

١٣۵,٨٩٧١,٠٠٠,٠٠٠١,٣۵۵٢۵,۴٩٢٠٠١.٠٠٢۵,۴٩٢١٨,٨١٣,٢٨۴ 

صندوق سرمايه گذاري مشترک
توسعه ملي

۶٠,٧٢٧١,٠٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠٣,٠٠٠٠٠۴.٩۴٣,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٢۴,٠٠٠١,٠٠٠٢۴٠,٠٠٠٢۴٠٠٠١.٠٠٢۴٠١,٠٠٠توسعه نیرو گاھھا وانرژي برق

 ۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٣٣٣١۶٠٠٠.٠٣١۶١,٢٠٠توسعه کشت و صنعت ملي



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)

 ١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٧٣۶۵٢,۶٣١٢٠.٠٠٧٩۵٠بین الملل ساختمان وصنعت ملي

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

 ١۴٠,۴٧٠١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠.٠٠١١,٠٠٠کارخانجات مخمل وابريشم کاشان

 ١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠.٠٠١١,٠٠٠لیزينگ گسترش سرمايه گذاري ملي

 ١٢٠,۵١۴١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠.٠٠١١,٠٠٠ارج

 ۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٠١٠٠.٠٠٠٠مديريت توسعه نگاه پويا

صندوق سرمايه گذاري مشترک
شاخصي کار آفرين

١٢,٨٧٠,١١۴١,٠٠٠,٠٠٠٧,٧٢۶٧,٧٢۶(٧,٧٢۶)(٧,٧٢۶)٠.٠٠٠٠ 

 ٠.٠٠٠٠(٩٩,۵۵٨)(٩٩,۵۵٨)٢,۶٣۴,٩١١١,٠٠٠,٠٠٠٩٩,۵۵٨٩٩,۵۵٨اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

 ١,٢٠٠١,٠٠٠١٠٠٠٠٠٠.٠١٠٠آزادراه تبريز ارومیه

 ١١۵,٧٨۶١,٠٠٠۵٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠کارخانجات صنعتي و تولیدي اتمسفر

 ٠٠.٠٠٠٠(١)۵,۵٠٠١٠,٠٠٠١٠ملي ريسباف

 ۶٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠٠٠.٠٠٠٠کمپرسور سازي ايران

 ٨,۵٠٠١,٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠توسعه بین الملل تجارت ملي

  ١١۴,١٧۶ (١٠٧,٢٨٢) ٢٢١,۴۵٨   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

٢١٣,١٧٨,٧٣٠۴,٠۶٨٨۶٧,۴١۵٠بانک اقتصاد نوين

١٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٢١٢٣,٢١٢٠بانک پارسیان

٨۵,٢٢٣٢۵,۵۶٨٢,١٧٩٠البراتوارھاي داروئي رازک

۵,١۴٩,٨١٨٧,٧٩٧۴٠,١۵۶٠سرمايه گذاري شفا دارو

١,٠٠٠,٠٠٠۴٧,٠١۶۴٧,٠١۶٠پااليش نفت الوان

۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠۴٣۵٠,٢١۶٠نفت سپاھان

٩,٩٢١,٠٠٠٢,٧١۴٢۶,٩٣٠٠پااليش نفت اصفھان

۶,٠٠٠,٠٠٠١١,۵۴۶۶٩,٢٧٨٠مبین انرژي خلیج فارس

٢,۵٠٠,٠٠٠٢٣,٧۵۶۵٩,٣٩١٠پتروشیمي پرديس

١,٢۶۵,٩٢٢١١,٧٣٣١۴,٨۵۴٠پتروشیمي جم



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

١,۵٠٠,٠١۵٧۴,۵١۵١١١,٧٧۵٠پتروشیمي زاگرس

۴,٠٠٠,٠٠٠٨,١٧٨٣٢,٧١۵٠حفاري شمال

٣,١٨١,٨١٩١٩,٣٧٢۶١,۶٣٩٠ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس

٨,٠٠٠,٠٠٠٣,٧۴٧٢٩,٩٧٧٠معدني وصنعتي چادر ملو

١۵,٠٠٠,٠٠٠۶,۴١٢٩۶,١٩۴٠سنگ آھن گل گھر

٢۴,۴٩٩,٨۵١۴,۶٩٨١١۵,١٢١٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١٠,۵٠٠,٠٠٠٩,١۶٢٩۶,٢٠٢٠توسعه معادن روي ايران

۴,٧٠۴,٩١٨٧,٢٣٧٣۴,٠۵٣٠مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

۴١,۵١٩,۵٣٩٢,٠۵۵٨۵,٣۵٣٠فوالد مبارکه اصفھان

١٩,٨۶٢,۶٣٠٢,۵٨٧۵١,۴٠١٠ملي صنايع مس ايران

۴٠٠,٠٠٠٢,٩۵٠١,١٨٠٠سرمايه گذاري مسکن الوند

١,٠٠٠,٠٠٠١,٣۶٠١,٣۶٠٠سرمايه گذاري مسکن

٣٠,١۴١,۶١١۴,٢٠٢١٢۶,۶۶٧٠سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

١٣,٢٠٠,٠٠٠۵,٢٩٨۶٩,٩۴۵٠سنگ آھن گل گھر

٢,٠٩٠,٩٠٩٢,٧۴٧۵,٧۴۴٠معدني وصنعتي چادر ملو

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣,٢۶٧۶۵,٣۴٨٠مخابرات ايران

۴,٠٠٠,٠٠٠٩,۴۴٨٣٧,٧٩۵٠گروه صنعتي بارز

۵,۵٠٠,٠٠٠٢١,٨١٨١٢٠,٠٠٢٠ايران ياسا تاير و رابر

١٠,٠٠٠,٠٠٠٣,۵٩١٣۵,٩١٧٠سیمان فارس و خوزستان

٨٠,٧٨٠٣,٨١٢٣٠٨٠سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

٣,٠٠٠,٠٠١۶,٢۵٨١٨,٧٧٧٠سیمان خوزستان

١٨,١٧٧,۵۵٣٣,٠١٢۵۴,٧۵١٠توسعه صنايع بھشھر

١۵,٩٩٩,۵٠٠۴,٧٨٩٧۶,۶٢۶٠سرمايه گذاري توسعه ملي

٧٠٠,٠٠٠۵,٣۴١٣,٧٣٩٠ذغال سنگ نگین طبس

٢,١٠٠,٠٠٠۴,٢٢۶٨,٨٧۵٠صنعتي بھشھر

٣,٨٩٠,۶۵٠۵,۶٢٧٢١,٨٩۶٠صنايع شیمیايي ايران

٢۵٠,٠٠٠٢٨,٠٢۴٧,٠٠۶٠شرکت فروشگاه ھاي زنجیره اي افق کوروش

١۶,٢٣٣,٣٣٣۵,۵٣٧٨٩,٨٩۴٠شرکت پااليش نفت تھران

۴١,۵٠٠,٠٠٠۴,٧۶۶١٩٧,٧٩١٠بانک ملت

۶,٨٣٢,۶۵۵٣,۶٩٨٢۵,٢٧٣٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

٨,٢١٠,٠٠٠۴,٠٨۵٣٣,۵۴۶٠گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

۴,٠٢۴,۶٧۶٢٣,٩٠۴٩۶,٢٠٧٠پتروشیمي خراسان



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

(ETF)۶۵,٠٠٠٣٧,٢۴۶٢,۴٢١٠صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي لوتوس

١۵,٣۵٠,٠٠٠۴,٠٧١۶٢,۵٠۵٠بیمه البرز

٧٠٠,٠٠٠٢,۴٠٨١,۶٨۶٠سیمان شمال

٢,۶٣١٧۶٠٠٢بین الملل ساختمان وصنعت ملي

۶,٠٠٠,٠٠١١,۶٢٣٩,٧۴١٠سرمايه گذاري نیرو

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴۵٧۴۵,٧۶٨٠بانک صادرات ايران

١٠,٠٠٠,٠٠٠۵,٢۶٣۵٢,۶٣٧٠گسترش نفت و گاز پارسیان

۶,٣٧١,٧۴٣٩,٨١۵۶٢,۵۴٣٠پااليش نفت بندرعباس

١٠,٠٠٠,٠٠٠١٢,١٢۵١٢١,٢۵٧٠فوالد خوزستان

١۶,٠٠٠,٠٠٠٨,٧٨٩١۴٠,۶٢۵٠گروه مپنا

١,١٠٠,٠٠٠٢,٨۶٧٣,١۵۴٠سرمايه گذاري صدر تامین

۵٨٠,٠٠٠٣٣,٧٠۵١٩,۵۴٩٠پااليش نفت تبريز

۵۵٠,٠٠٠٣٨,۴٣۴٢١,١٣٩٠پااليش نفت شیراز

٣,٠٠٠,٠٠٠١۴,٨٠۶۴۴,۴١٨٠نفت ايرانول

۴٠,۵٠٠,٠٠٠٢,٣۵١٩۵,٢٣٢٠ذوب آھن اصفھان

٨,٠٠٠,٠٠٠٧,٠٩٩۵۶,٧٩۶٠فوالد کاوه جنوب کیش

۵٠٢٠,٠٠٠١٠ذوب روي اصفھان

١٢٠,٢٧۴١٧,١٨۵٢,٠۶٧٠تولیدي فوالد سپید فراب کوير

٢,٠٠٠,٠٠٠۵٠,٢٧٧١٠٠,۵۵۴٠ملي سرب و روي ايران

٨,٠٠٠,٠٠٠٨,٣٩٣۶٧,١۴٩٠ايران خودرو

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,۶۴۵١٩,٧۴٣٠شرکت ايراني تولید اتومبیل (سايپا)

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,۶٣۵٣٢,٧١۶٠پارس خودرو

۵,٠٠٠,٠٠٠۵,٠۶٠٢۵,٣٠٣٠گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

١,۴٩٣٢,٠٠٩٣٠توسعه مولد نیروگاھي جھرم

١٠٠,٠٠٠٣۶,٠۴٠٣,۶٠۴٠تولید نیروي برق دماوند

٣٢۵,٧٧١٧٢,٩۵٠٢٣,٧۶۵٠پتروشیمي فن آوران

١٠٠,٠٠٠٣٢,٩۵٠٣,٢٩۵٠پتروشیمي نوري

٧,٠٠٠,٠٠٠١٣,٧٣٩٩۶,١٧۶٠مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بھشھر

۵,١٠٠,٠٠٠۴,٢٣٠٢١,۵٧۵٠سرمايه گذاري صنايع پتروشیمي

١,٣٣٨۴,۴٨۴۶٠پتروشیمي تندگويان

۶٧١۴,٩٢۵١٠پديده شیمي قرن

٢,۵٠٠,٠٠٠١٠,۵٠٠٢۶,٢۵٢٠شرکت بین المللي ساروج بوشھر



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

٢٠٠١۵,٠٠٠٣٠سرمايه گذاري کشاورزي کوثر

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,۶۴٣١٩,٧٢٧٠سرمايه گذاري خوارزمي

٣,٠۵٠,٩٨١١٧,۵٩۴۵٣,۶٨١٠سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان

۶٠٠,٠٠٠١۴,١٩٣٨,۵١۶٠خدمات انفورماتیک

۴٠٠,٠٠٠١۵,٩١٠۶,٣۶۴٠آسان پرداخت پرشین

٣٠,١٠٠,٠٠٠١,۵۶٣۴٧,٠٧۴٠بانک پاسارگاد

١,١٠٠,٠٠٠١٢,۴۴٩١٣,۶٩۴٠قند قزوين

١٧,٠٠٠,٠٠٠٢,۴٣۴۴١,٣٩۴٠بانک سینا

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶۵۵٣٩,٣١٨٠بانک تجارت

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٧٨٢١١,٣۴٨٠گروه سرمايه گذاري آتیه دماوند(سرمايه گذاري آتیه دماوند)

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢,۵٧٠۵١,۴١٧٠بانک آينده

١,١٠٠,٠٠٠۴٨,۴٩٣۵٣,٣۴٣٠مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاھان

٢,۵٠٠,٠٠٠٧,٨١٣١٩,۵٣٣٠سیمان داراب

٢١٠٠٠صنعتي دوده فام

٧,۴٠٠,٠٠٠٧,۵٨٠۵۶,٠٩٧٠کشتیراني جمھوري اسالمي ايران

٣٧٢٧,٠٢٧١٠سیمان ساوه

٣٨٢۶,٣١۵١٠کلرپارس

٣۶٩۵,۴٢٠٢٠گروه توسعه مالي مھر آيندگان

٣,٠٠٠,٠٠٠٢۶,٢۴٧٧٨,٧۴٢٠نیروکلر

١,٠٠٠,٠٠٠۴,١٩٣۴,١٩٣٠بانک دي

۴٢٠٢,٣٨٠١٠تامین سرمايه بانک ملت

١٠٠٠مديريت توسعه نگاه پويا

(ETF)١٣,۶٨٠,٠٠٠١٠,١١۶١٣٨,٣٨٩٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند

(ETF)١,۵٠٠,٠٠٠٢۶,١٧٧٣٩,٢۶۶٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

٢,٠١۴,٢٨۵۴۶۶٩۴٠٠سرمايه گذاري نیرو

٢,٠٠٠,٠٠٠۴,٩٩٧٩,٩٩۴٠مارگارين

١,٠٠٠,٠٠٠۵,٧۶۵۵,٧۶۵٠صنايع کاشي و سرامیک الوند

١,۵٠٠,٠٠٠٨,۶۴٨١٢,٩٧٢٠کاشي پارس

۵٠٠,٠٠٠۴,١۵۴٢,٠٧٧٠بیمه پارسیان

١,٠٨٢,٠٠٢٨,٣٢۴٩,٠٠٧٠قند نیشابور

٢,٠٠٠,٠٠٠۵,٢٣٠١٠,۴۶٠٠بیمه دانا

١٠٠,٠٠٠۵,٢۵٠۵٢۵٠صنايع کاشي و سرامیک سینا



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

١١,۴٠٠,٠٠٠٣,۶٧٢۴١,٨۶١٠بیمه ما

١١٢١٧,٨۵٧٢٠پخش ھجرت

١,٢۵٨,٠٠٠٢٨,٣٧٢٣۵,۶٩٢٠پلي پروپیلن جم

١۵۶۶,۴١٠١٠جنرال مکانیک

٣,۴۶١,۵٣٨٢,۴۴١٨,۴۵٢٠سیمان خوزستان

۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠۵,٠٠٠صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آھن نو ويرا

(ETF)٣,٠٠٠,٠٠٠٢١,٠٧٠۶٣,٢١٢٠صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر

٢,٢۴٧,٨٣٣۶,٨۴٣١۵,٣٨۴٠بیمه ملت

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,۶٠٢٧,٨٠٧٠بیمه نوين

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢,۴۶۴۴٩,٢٩١٠لیزينگ رايان سايپا

٢,١٠٠,٠٠٠٧,۴٨٧١۵,٧٢٣٠صنعتي نیرو محرکه

١٧٣٠٠٠شرکت سرمايه گذاري آوا نوين

۵,٠٠٠,٠٠٠٨,٠١۴۴٠,٠٧۴٠گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايران

۶۵٣٠,٧۶٩٢٠توزيع داروپخش

(ETF)۴۴٠,٠٠٠٢٧,٠۴٧١١,٩٠١٠در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي کیان

١,٠٠٠,٠٠٠٣,۴١٧٣,۴١٧٠عمران توسعه شاھد

٨٢,٠٠٠١,١٧٠٩۶٠سیمان شمال

۵,٢٠٢,١۶۴۵,٠٠٢  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)
کل مبلغ واگذاری

سود (زیان)
واگذاری

١٩١,١٧٨,٧٣٠٢,٨١٨۵٣٨,٩٣١٣,٨١٣٧٢٩,٠١٠١٩٠,٠٧٩بانک اقتصاد نوين

۴٢,٨٢٠,١۵٩۵,٩٧۶٢۵۵,٩٢۶٨,۵٧۵٣۶٧,١٨۵١١١,٢۵٩ايران ترانسفو

۵,۵٠٠,٠٠٠٢,٣٢١١٢,٧۶۶۴,۴١٩٢۴,٣٠٧١١,۵۴١بانک پارسیان

٧,٧۴٠,٠٠٠١٣,٣٠٠١٠٢,٩۴٣٣٢,٨٩١٢۵۴,۵٧٨١۵١,۶٣۵البراتوارھاي داروئي رازک

٣٧٢,١٩٨٧,١۵٢٢,۶۶٢١٣,٧٢١۵,١٠٧٢,۴۴۵سینادارو

١١,٢۴٣,٢٢۶۴,۶۵۵۵٢,٣۴۵٩,۵٧۴١٠٧,۶۴٣۵۵,٢٩٨سرمايه گذاري شفا دارو

۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٧١۵٠,٣۵۶١٨,۶٠۴٩٣,٠٢٣۴٢,۶۶٧نفت بھران

١١,٩٢١,٠٠٠٣,۶۴٢۴٣,۴٢۴۵,٧۵١۶٨,۵۶۴٢۵,١۴٠پااليش نفت اصفھان

٢,٧٠۵,۵٢۵١۵,٩۶٨۴٣,٢٠۴١۶,٧۶٩۴۵,٣٧١٢,١۶٧پتروشیمي پرديس



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ واگذاری

سود (زیان)
واگذاری

۴,٠۶۵,٩٢٢٩,۶۵٩٣٩,٢٧۶١٢,۴٨٧۵٠,٧٧٣١١,۴٩٧پتروشیمي جم

٣,١٨١,٨١٩١٩,٣٧٢۶١,۶٣٩۴١,۶۶٩١٣٢,۵٨۶٧٠,٩۴٧ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس

٣,٨٧۴,٩٧٨٣,۵۴٣١٣,٧٣٠۵,١٢٨١٩,٨٧۴۶,١۴۴معدني وصنعتي چادر ملو

١١,٢٠٠,٠٠٠۵,١٧٢۵٧,٩٣٠٨,١۶٣٩١,۴٣۶٣٣,۵٠۶سنگ آھن گل گھر

٧۴۴,١٧۴٧,٢٣٧۵,٣٨۶٨,٨۶٢۶,۵٩۵١,٢٠٩مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

١٨,٢٩۴,١۴٨٢,۵۴٧۴۶,۶٠٣۴,١٧٣٧۶,٣۴۵٢٩,٧۴٢فوالد مبارکه اصفھان

٣,٩٢۵,٠٢۶٢,۶٠۶١٠,٢٣١۵,٢۴٨٢٠,۶٠١١٠,٣٧٠ملي صنايع مس ايران

٧,٨۴۶,٩۶٨١,٩١٢١۵,٠١٠٣,٢٠۴٢۵,١۴٣١٠,١٣٣سرمايه گذاري مسکن الوند

٣٠,۵٠٠,٠٠٠٨١٨٢۴,٩٧٧٢,٠٠۵۶١,١۶۴٣۶,١٨٧سرمايه گذاري مسکن

٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٣١٧,٢١٨١,٣١٩٩,٢٣٨٢,٠٢٠سرمايه گذاري مسکن تھران (پارس مسکن تھران)

١۶٠,٧٨٨,۵٠٠٢,٣٢۵٣٧٣,٨۴٧۴,۴٣۴٧١٢,٩۶٠٣٣٩,١١٣سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

٢٠,٣٧٣,۶٩٧٢,۴٢٣۴٩,٣۶٧٢,٧٧١۵۶,۴۶٨٧,١٠١سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

١٠,٠٠٠,٠٠٠۴,٢۵٩۴٢,۵٩٩۶,٩۶٨۶٩,۶٨١٢٧,٠٨٢پتروشیمي غدير

١٣,٢٠٠,٠٠٠۵,٢٩٨۶٩,٩۴۵۵,٣۴٠٧٠,۴٩٨۵۵٣سنگ آھن گل گھر

١,٢١۴,۵۴۵٢,۶۴٠٣,٢٠٧٢,۶۴٠٣,٢٠٧٠معدني وصنعتي چادر ملو

۴,٠٠٠,٠٠٠٢,٨۴۶١١,٣٨۶٣,٢٩٠١٣,١۶٠١,٧٧۴کارت اعتباري ايران کیش

٨٠٠,٠٠٠٢,۵۵٣٢,٠۴٣۵,٧٨٢۴,۶٢۶٢,۵٨٣گروه صنعتي بارز

٢,٠٠٠,٠٠٠٧,۴٩٧١۴,٩٩۴١٢,٩٣٨٢۵,٨٧٧١٠,٨٨٣ايران ياسا تاير و رابر

٣۶,۴١٧,٢۴۵١,٢٩١۴٧,٠٢٨٢,٨٧۵١٠۴,٧٠۶۵٧,۶٧٨سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان

٣,٠٠٠,٠٠١۶,٢۵٨١٨,٧٧٧۶,٩٢٣٢٠,٧٧٠١,٩٩٣سیمان خوزستان

٨۵٧١٠,۵٠١٩۴٢,٠٠٧٣۶٢٧قند پیرانشھر

۴,٠٠٠,٠٠٠٣,٧٧۴١۵,٠٩٩۴,٧۴٧١٨,٩٩٠٣,٨٩١سرمايه گذاري توسعه ملي

٢,١٨١,٣۶٢۵,٨٠٩١٢,۶٧٢١٠,١۵١٢٢,١۴۴٩,۴٧٢ذغال سنگ نگین طبس

۴,۵٠٠,٠٠٠٣,۶۴۵١۶,۴٠۵۴,۶۶٨٢١,٠٠٨۴,۶٠٣صنعتي بھشھر

۶,٠٠٠,٠٠٠۵,١٧٠٣١,٠٢٢١١,۴٠٨۶٨,۴۴٨٣٧,۴٢۶صنايع شیمیايي ايران

١,٢٠٠,٠٠٠٢٣,۴٩۶٢٨,١٩۶۴۵,۵۴۶۵۴,۶۵۶٢۶,۴۶٠شرکت فروشگاه ھاي زنجیره اي افق کوروش

۵٠,٠٠٠٩,٨۴٠۴٩٢١٢,٨٨٠۶۴۴١۵٢باما

٩,۶٣٣,٣٣٣٣,٣٨٧٣٢,۶٣٢۵,۴۴٠۵٢,۴١١١٩,٧٧٩شرکت پااليش نفت تھران

١٣,۵٠٠,٠٠٠٣,٠۴١۴١,٠۶٣٣,٠٧١۴١,۴۶٩۴٠۶بانک ملت

٣٧٢,١٩٨٨,٣۶٩٣,١١۵٨,٣۶٩٣,١١۵٠سینادارو

٨,٢٠٠,٠٠٠١,٣٩٠١١,٣٩٩٢,۶٢٣٢١,۵١٢١٠,١١٣گروه پتروشیمي سرمايه گذاري ايرانیان

(۵)٢۴,۶٧۶٢٢,٢۴٨۵۴٩٢٢,٠۴۵۵۴۴پتروشیمي خراسان



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ واگذاری

سود (زیان)
واگذاری

(ETF)١٧۵,٠٠٠٣۵,۵٣٧۶,٢١٩۴١,١٩۴٧,٢٠٩٩٩٠صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي لوتوس

٣۵٠,٠٠٠۴,٠١٧١,۴٠۶۴,۶۶٨١,۶٣۴٢٢٨بیمه البرز

٧٠٠,٠٠٠٢,۴٠٨١,۶٨۶۴,٢٩٨٣,٠٠٩١,٣٢٣سیمان شمال

۶,٠٠٠,٠٠١١,۶٢٣٩,٧۴١٢,۶۴٣١۵,٨۶١۶,١٢٠سرمايه گذاري نیرو

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴۵٧۴۵,٧۶٨۵٧٩۵٧,٩۶٩١٢,٢٠١بانک صادرات ايران

٧,٧٢۶١,٠٠٠,٠٠٠٧,٧٢۶١,٠١١,٣٩٠٧,٨١۴٨٨صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کار آفرين

١٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١١ملي ريسباف

٧,٠٠٠,٠٠٠۵,٢۶٣٣۶,٨۴۶٧,٨٧۴۵۵,١٢۴١٨,٢٧٨گسترش نفت و گاز پارسیان

٣,٢٩١,٩۴١٩,٨١۵٣٢,٣١٣١٠,۵۴١٣۴,٧٠٢٢,٣٨٩پااليش نفت بندرعباس

١,١٠٠,٠٠٠٢,٨۶٧٣,١۵۴٣,١٣۶٣,۴۵٠٢٩۶سرمايه گذاري صدر تامین

۵٨٠,٠٠٠٣٣,٧٠۵١٩,۵۴٩٣۴,١٧٧١٩,٨٢٣٢٧۴پااليش نفت تبريز

٧٠,۵٠٠٣٨,۴٣٩٢,٧١٠۴٩,٧٣٠٣,۵٠۶٧٩۶پااليش نفت شیراز

۵٠٠,٠٠٠٢,١۶۶١,٠٨٣٢,۴٢٠١,٢١٠١٢٧ذوب آھن اصفھان

١٢٠,٢٧۴١٧,١٨۵٢,٠۶٧١٨,۴۴١٢,٢١٨١۵١تولیدي فوالد سپید فراب کوير

٨,٠٠٠,٠٠٠٨,٣٩٣۶٧,١۴٩١١,۵٣۵٩٢,٢٨٣٢۵,١٣۴ايران خودرو

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,۶۴۵١٩,٧۴٣١,٨١٠٢١,٧٢٧١,٩٨۴شرکت ايراني تولید اتومبیل (سايپا)

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,۶٣۵٣٢,٧١۶٢,٧١۴۵۴,٢٨١٢١,۵۶۵پارس خودرو

١,٠٠٠,٠٠٠۵,٠۶٠۵,٠۶٠٢٠,۵٢۴٢٠,۵٢۴١۵,۴۶۴گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

١,۴٩٣٢,٠٠٩٣٢,۶٧٩۴١توسعه مولد نیروگاھي جھرم

١٠٠,٠٠٠٣۶,٠۴٠٣,۶٠۴۴١,٣۶٠۴,١٣۶۵٣٢تولید نیروي برق دماوند

١٠٠,٠٠٠٣٢,٩۵٠٣,٢٩۵٣٧,۶٣٠٣,٧۶٣۴۶٨پتروشیمي نوري

۵,١٠٠,٠٠٠۴,٢٣٠٢١,۵٧۵٧,٣٧٠٣٧,۵٩٢١۶,٠١٧سرمايه گذاري صنايع پتروشیمي

٣,٠٠٠,٠٠٠١,۶۴۴۴,٩٣٢٢,٧۵۴٨,٢۶٢٣,٣٣٠سرمايه گذاري خوارزمي

٣,٠۵٠,٩٨١١٧,۵٩۴۵٣,۶٨١٣٢,۶٩٢٩٩,٧۴۴۴۶,٠۶٣سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان

۶٠٠,٠٠٠١۴,١٩٣٨,۵١۶١۵,٧۴٠٩,۴۴۴٩٢٨خدمات انفورماتیک

۴٠٠,٠٠٠١۵,٩١٠۶,٣۶۴١۶,۶۶۵۶,۶۶۶٣٠٢آسان پرداخت پرشین

۴٠٠,٠٠٠١٢,۴۵٠۴,٩٨٠٢٠,٠١۵٨,٠٠۶٣,٠٢۶قند قزوين

١,٠٠٠,٠٠٠١,٩١٨١,٩١٨٢,٠٣۴٢,٠٣۴١١۶بانک سینا

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,٧٨٢١١,٣۴٨۵,٣٣٩١۶,٠١٧۴,۶۶٩گروه سرمايه گذاري آتیه دماوند(سرمايه گذاري آتیه دماوند)

۴,۴٠٠,٠٠٠۶,٣۴٧٢٧,٩٢٩۶,٨۶٩٣٠,٢٢٧٢,٢٩٨کشتیراني جمھوري اسالمي ايران

(ETF)١٣,۶٨٠,٠٠٠١٠,١١۶١٣٨,٣٨٩١٠,١١۶١٣٨,٣٩٩١٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند

(ETF)١,۵٠٠,٠٠٠٢۶,١٧٧٣٩,٢۶۶٢٧,٠۴٣۴٠,۵۶۵١,٢٩٩صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان



تعداد سھامنام شركت
بھای تمام شده ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ بھای تمام

شده
قیمت واگذاری ھر

سھم (ریال)
کل مبلغ واگذاری

سود (زیان)
واگذاری

٢,٠١۴,٢٨۵۴۶۶٩۴٠۵۴۴١,٠٩٧١۵٧سرمايه گذاري نیرو

٩٩,۵۵٨١,٠٠٠,٠٠٠٩٩,۵۵٨١,٠٠٠,٠٠٠٩٩,۵۵٨٠اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران

٣,٣٣١,٣۴۶١۶,٩٣٧۵۶,۴٢۵١٩,٠۴۴۶٣,۴۴۵٧,٠٢٠ارتباطات سیار

٧٠٠,٠٠٠۵,٣۴١٣,٧٣٩۵,٣۴١٣,٧٣٩٠ذغال سنگ نگین طبس

٢,٠٠٠,٠٠٠۴,٩٩٧٩,٩٩۴٩,٩٨٩١٩,٩٧٨٩,٩٨۴مارگارين

١,٠٠٠,٠٠٠۵,٧۶۵۵,٧۶۵۶,٠١٩۶,٠١٩٢۵۴صنايع کاشي و سرامیک الوند

١,۵٠٠,٠٠٠٨,۶۴٨١٢,٩٧٢١١,۴١١١٧,١١٧۴,١۴۵کاشي پارس

۵٠٠,٠٠٠۴,١۵۴٢,٠٧٧۴,٨۶۴٢,۴٣٢٣۵۵بیمه پارسیان

١,٠٨٢,٠٠٢٨,٣٢۴٩,٠٠٧٨,٨۴١٩,۵۶٧۵۶٠قند نیشابور

٢,٠٠٠,٠٠٠۵,٢٣٠١٠,۴۶٠۵,٣٧٠١٠,٧۴٠٢٨٠بیمه دانا

١٠٠,٠٠٠۵,٢۵٠۵٢۵۵,٨٣٠۵٨٣۵٨صنايع کاشي و سرامیک سینا

١١,۴٠٠,٠٠٠٣,۶٧٢۴١,٨۶١۶,۴۵٠٧٣,۵٣٢٣١,۶٧١بیمه ما

١١٢١٧,٨۵٧٢٢۶,٧٨۵٣١پخش ھجرت

١,٢۵٨,٠٠٠٢٨,٣٧٢٣۵,۶٩٢٣٠,٩٢٨٣٨,٩٠٨٣,٢١۶پلي پروپیلن جم

١۵۶۶,۴١٠١١٢,٨٢٠٢١جنرال مکانیک

٣,۴۶١,۵٣٨٢,۴۴١٨,۴۵٢٣,١٢٢١٠,٨٠٨٢,٣۵۶سیمان خوزستان

۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠٠صندوق سرمايه گذاري مشترک ذوب آھن نو ويرا

(ETF)٣,٠٠٠,٠٠٠٢١,٠٧٠۶٣,٢١٢٢١,۴٠١۶۴,٢٠۴٩٩٢صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر

٢,٢۴٧,٨٣٣۶,٨۴٣١۵,٣٨۴٩,٠٣٢٢٠,٣٠۴۴,٩٢٠بیمه ملت

٣,٠٠٠,٠٠٠٢,۶٠٢٧,٨٠٧٣,۵٧۵١٠,٧٢۶٢,٩١٩بیمه نوين

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢,۴۶۴۴٩,٢٩١٢,٩٨۵۵٩,٧١٢١٠,۴٢١لیزينگ رايان سايپا

٢,١٠٠,٠٠٠٧,۴٨٧١۵,٧٢٣١۴,١٩٠٢٩,٨٠١١۴,٠٧٨صنعتي نیرو محرکه

١٧٣٠٠۵,٧٨٠١١شرکت سرمايه گذاري آوا نوين

۵,٠٠٠,٠٠٠٨,٠١۴۴٠,٠٧۴٨,٠٧٨۴٠,٣٩٣٣١٩گروه صنعتي قطعات اتومبیل ايران

۶۵٣٠,٧۶٩٢٣٠,٧۶٩٢٠توزيع داروپخش

(ETF)۴۴٠,٠٠٠٢٧,٠۴٧١١,٩٠١٢٨,۴٧٩١٢,۵٣١۶٣٠در اوراق بھادار مبتني بر سکه طالي کیان

١,٠٠٠,٠٠٠٣,۴١٧٣,۴١٧٣,٧٩۶٣,٧٩۶٣٧٩عمران توسعه شاھد

٨٢,٠٠٠١,١٧٠٩۶٣,۵٢۴٢٨٩١٩٣سیمان شمال

١,٢۶۵,٩٢٢١١,٧٣٣١۴,٨۵۴١١,٧٣٣١۴,٨۵۴٠پتروشیمي جم

۵,٠٠١,٨١٨١,۶۴۶,۴۴٨ ٣,٣۵۵,٣٧٠  جمع

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده
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(ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام
مجمع برگزار شده و سال مالی

شناسایی درآمد

1398/12/291397/12/29

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٣/٠۵٧,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۴٨۴۴١۶٢,٩١٢٠مخابرات ايران

پتروشیمي
غدير

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٣/٢١٨,٧٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨۶٣٧٠٠۶,٠٩٠٠

ذغال سنگ
نگین طبس

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٣٠٧٠٠,٠٠٠١٨۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٨١٩۶۵٠۴۵۵٠

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/١٠١٣,٢٣۴٨,٠۶۴,٠٠٠١,٠٠٠٠١,۵٨٨١,۵٠٠٢٠٠پتروشیمي اراک

سرمايه گذاري
نیرو

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/١۶۶,٠٠٠,٠٠٠٩,٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٣۵١٢۵٧۵٠٠

شرکت پااليش
نفت تھران

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢٧۵,٢٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,۴٧۴٣٠٠١,۵۶٠٠

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۵/٢٠۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٢٢١١۵۵٠بانک سینا

١٣٩٧/٠٩/٣٠١٣٩٨/٠١/٢١۴,۵٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢٨٢١۵٠۶٧۵٠صنعتي بھشھر

سیمان
خوزستان

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٣/٢٢٣,٠٠٠,٠٠٠۶۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠۶٩٨٠٠٢,۴٠٠٠

سرمايه گذاري
و توسعه صنايع

سیمان

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٣/٢٩٧٠,٠٠١,٢٠٠۴,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١٧٧١۶٠١١,٢٠٠٠

١٣٩٧/٠٩/٢٠١٣٩٨/٠١/٢٧١,۵٠٠,٠٠٠٨۴٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٧٨۵٠٧۵٠مارگارين

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/١٩١,٢۶۵,٩٢٢١٣,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٩٢٩١,۶٧٠٢,١١۴٠پتروشیمي جم

ملي صنايع
مس ايران

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢۴٣٨,۶٠٠,٠٠٠٧٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۶٩٢١۵٠۵,٧٩٠٠

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢٢۴٢,٨٢١,١۵٨٣,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴١۴٣۵٠١۴,٩٨٧٠ايران ترانسفو

سرمايه گذاري
شفادارو

١٣٩٧/١٢/٢٢١٣٩٨/٠۴/٣١١۵,٢٠٠,٠٠٠١,١٧٩,۴٣٠١,٠٠٠١٩۴۴۶٠٠٩,١٢٠٠

١٣٩٨/٠۴/٣١١٣٩٩/٠٨/٢۶٢,٨۵٧٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٧٠١١,١٠٠٣٠قند پیرانشھر



گسترش
سرمايه گذاري

ايران خودرو

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/١٢۵,٠٠٠,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١۴۶١۴٠٧٠٠٠

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/١۶١,۵٠٠,٠٠٠١٢۴,۶٠۵١,٠٠٠١١,١٩٠١,١٨٠١,٧٧٠٠کاشي پارس

آسان پرداخت
پرشین

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢٣۴٠٠,٠٠٠٢,۶۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠٩٧٨٠٠٣٢٠٠

توسعه صنايع
بھشھر

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢۵٢١,٠١۴,٠۵٢٨,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣٩۶١۵٠٣,١۵٢٠

پااليش نفت
شیراز

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢۶۵۵٠,٠٠٠١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٠٠٠۵,٢٢٣٢,۵٠٠١,٣٧۵٠

سرمايه گذاري
گروه توسعه

ملي (سرمايه
گذاري بانک
ملي ايران)

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢۶٢٩۵,۶۶۶,٨۴٧١۶,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢١,١١٣۶٨۵٢٠٢,۵٣٢٠

پتروشیمي
اصفھان

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢۶۴,۴٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢,۵٣٩٨٠٠٣,۵٢٠٠

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/١٨٩۵٠,٠٠٠٣٣٠,١٩٧١,٠٠٠٠١,٢٢٠١,٠٠٠٩۵٠٠قند قزوين

گروه پتروشیمي
سرمايه گذاري

ايرانیان

١٣٩٨/٠٢/٣١١٣٩٨/٠۵/٢٠١٣,۵٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢۵۶١۵٠٢,٠٢۵٠

سرمايه گذاري
خوارزمي

١٣٩٨/٠٣/٣١١٣٩٨/٠٨/١١١٢,٠٠٠,٠٠٠١٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١١١۴٠۴٨٠٠

البراتوارھاي
داروئي رازک

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٣/٢٠۴٩,٠۵۴,٩۵١۵٩٣,٠٠٠١,٠٠٠٨١,٧۶١١,۵٨۵٧٧,٧۵٢٠

سرمايه گذاري
توسعه ملي

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/١١/٢٧١٠,٠٠١,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٩٩٣٩٢۵٩,٢۵١٠

شرکت بین
المللي ساروج

بوشھر

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٠٧٢,۵٠٠,٠٠٠٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٢٢١۵٢٠١,٣٠٠٠

سرمايه گذاري
مسکن

١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/١٩٢۵,٠٠٠,٠٠٠۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٨٩١٠٢۵٠٠

گسترش نفت و
گاز پارسیان

١٣٩٨/٠۶/٣١١٣٩٨/١٠/٢۵٧,۵٠٠,٠٠٠۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٠۴٠٨۶٠۶,۴۵٠٠



بین الملل
ساختمان

وصنعت ملي

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٢۵۴,٧٣۶١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٢٣٠٢٣٠١٠

صنايع کاشي و
سرامیک الوند

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٣/١٢١,٠٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۵٣۴۴٨٠۴٨٠٠

گروه صنعتي
بارز

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٣/٢١٢,٠٠٠,٠٠٠٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٠٢٧٧٢۵٠۵٠٠٠

فوالد مبارکه
اصفھان

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠۴/٣٠۴٣,۵٠٠,٠٠١١٣٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٩۴١٣٠٠١٣,٠۵٠٠

کشتیراني
جمھوري

اسالمي ايران

١٣٩٨/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٧/٣٠۶,٣٠٠,٠٠٠١۶,٣٩٣,٠٠٠١,٠٠٠٠٢۴٢٢۵١۵٨٠

١٣٩٨/٠١/٣١١٣٩٩/٠۵/٣١١٠,٠٠٠,٠٠٠٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۵٨٠١٢٠١,٢٠٠٠گروه مپنا

سیمان فارس و
خوزستان

١٣٩٨/٠٢/٣١١٣٩٨/٠۴/٣١١٠,٠٠٠,٠٠٠۵,۶٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٠٢۶۴٢۵٠٢,۵٠٠٠

توسعه کشت و
صنعت ملي

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٢/٢٩١٣,٣٣٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣,١٩٧۵,٠٠٠۶٧٠

٧٣١,٣۵٩,٢٩١۵۵٨,٠٣٨,٢٨١٠١۵٣٧,۴٣١٢۶,٧٣٢٣٨٧,٩٨٩٠  جمع

  0درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  387989درآمد 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 12 ماھه منتھی به 1398/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29



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
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و
برآوردھای آتی

عمده درآمد سرمایه گذاری ھای شرکت درفصل مجامع٢۴٠,۶٠٧۴٠۵,۵٨٢درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
شناسایی می کردد.

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ھا متاثر از شرایط بازار٣۶١,۴۶٢١,۶۴۶,۴۴٨سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
خواھد بود.

سود سپرده ھای بانکی متاثر از میزان سپرده ھای شرکت و١۶,٣۵١٩۶٢سود سپرده بانکی
تغییر نرخ آن خواھد بود.

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

دراین خصوص موردندارد۶٩٩٠,۴٧

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

دراین خصوص موردندارد٠٠

دراین خصوص موردندارد٠٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

۶۶۶,١١٩٢,٠۵٢,٩٩٢جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٧/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

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 به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در ابتدای دوره۶٨۴,۶۵۵۴,۶۴٣,٧٣٣,٢
و ھمچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.

سرمایه گذاری در سھام
شرکتھای غیر بورسی

سرمایه١٧۶,۴۵٨١١۴,٢٢١



بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٧/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

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

دراین خصوص موردندارد٠٠سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای
بانکی و اوراق بدھی

دراین خصوص موردندارد٠٠

دراین خصوص موردندارد٠٠سایر سرمایه گذاریھا

٢,٩٠۶,١١٣۴,٧۵٧,٩٠٩جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تصمیمات شرکت با توجه به شرایط و با عنایت به اھداف شرکت اتخاذ خواھد شد

«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 ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۶١۵٢٠تعداد پرسنل شرکت اصلی

٠٠٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

تصمیمات با توجه به شرایط و با عنایت به اھداف شرکت اتخاذ خواھد شددوره ١٢ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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 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

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا



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

تسھیالت تسویه شده از
ابتدای سال مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٠

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

تصمیمات با توجه به شرایط و با عنایت به اھداف شرکت اتخاذ خواھد شددوره ١٢ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی برآوردی

طرح در تاریخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

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

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

(۶۵٠)٨۴ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي

(۶۵٠)٨۴جمع



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

۶۴٣,٣٧٣۵۵٠,٠٠٠۶۴۶,٢٨٠۵۵٠,٠٠٠٩٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

کلیه تصمیمات با توجه به شرایط و با عنایت به اھداف دستور العمل ھای شرکت و حمایت از سھامداران شرکت اتخاذ خواھد شددوره ١٢ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

کلیه تصمیمات با توجه به شرایط و با عنایت به اھداف دستور العمل ھای شرکت و حمایت از سھامداران شرکت اتخاذ خواھد شد

«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.»


