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گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

سرمايه گذاري پويابه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. 1- صورت ھاي مالي مجموعه و شرکت سرمايه گذاري پويا (سھامي عام) شامل صورت ھاي وضعیت مالي به تاريخ 30 بھمن ماه 1398 و 
صورتھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور ، ھمراه با يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 28 توسط اين 

موسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. 2- مسئولیت تھیه صورتھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري ، با ھیئت 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 با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد . 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. 3- مسئولیت اين موسسه ، اظھار نظر نسبت به صورتھاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي 
است . استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با 

اھمیت 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 ، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف با اھمیت 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 اظھار نظر 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 ھیئت مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي است . 

اين موسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده ، براي اظھار نظر نسبت به صورتھاي مالي،  کافي و مناسب است .  
ھمچنین اين موسسه به عنوان 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 موسسه ، صورتھاي مالي ياد شده در باال ، وضعیت مالي مجموعه و شرکت سرمايه گذاري پويا (سھامي عام) در تاريخ 30 

بھمن 1398 و عملکرد مالي و جريانھاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي 
حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد. 

 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. 5- ھمانگونه که در يادداشت توضیحي 2 صورتھاي مالي تشريح شده ، صورتھاي مالي واحد مورد گزارش با توجه به مقاصد تلفیق ، با 

بکارگیري استانداردھاي حسابداري جديد ، پیش از تاريخ الزم اجرا شدن آنھا ، تھیه گرديده است ، اظھار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            6. 6- معامالت مندرج در يادداشت 1-25 توضیحي صورتھاي مالي ، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال 
مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت مديره به اطالع اين موسسه رسیده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معامالت مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر 
کسب مجوز از ھیئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گیري رعايت شده است . مضافا  نظر اين موسسه به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور با شرايط 

مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است . ھمچنین معامالت مذکور، براساس روابط خاص فیمابین با شرکتھاي گروه 
سرمايه گذاري تدبیر صورت پذيرفته است .

7. 7- گزارش ھیئت مديره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت ،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام 
تنظیم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیھاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات 

مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8- مفاد رديف 95 چک لیست رعايت ضوابط مقررات شرکتھاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بھادار و بند 11 ماده 2 دستورالعمل ثبت ، نگھداري 

و گزارش دھي اسناد ، مدارک و اطالعات توسط اشخاص تحت نظارت، در خصوص ارسال قرارداد ھاي مھم و عمده براي سازمان بورس رعايت نشده است .
9. 9- در راستاي تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نھادھاي مالي ، محاسبات مندرج در يادداشت 2-16 توضیحي صورتھاي مالي مورد بررسي اين 

موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نکرده است. ضمنا  صورتھاي 
مالي و تايیديه مديران به تايید يک نفر از اعضاي ھیات مديره نرسیده است .

10. 10- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،  رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئین نامه ھا و دستورالعمل ھاي 
اجرايي مرتبط در چارچوب چک لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين 

موسسه به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
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ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١٣٩٨/١١/٣٠

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٧/١١/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٨/١١/٣٠

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٧/١١/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

(۴٨)۶,۵۶٨١٢,۶٢۶پرداختنی ھای تجاری١٨,۵۶۵١٨,٠٢٩٣موجودی نقد

(٩٩)٧,١۶٩٩۶٩,۴٣٢پرداختنی ھای غیرتجاری٢,۵٩٩,١٢٧١,۵٨٢,۵٣٢۶۴سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

١۵٠١۵٠٠مالیات پرداختنی(١)٢٧۶,۵١٣٢٧٨,۶٠۶دریافتنی  ھای تجاری

--٠٠سود سھام پرداختنی--٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی--٠٠پیش پرداخت ھا و سفارشات

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

۵۴٣۵۴٣٠پیش دریافت ھای جاری٢,٨٩۴,٢٠۵١,٨٧٩,١۶٧۵۴جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری

شده برای فروش
٠٠--

(٩٩)١۴,۴٣٠٩٨٢,٧۵١جمع بدھی ھای جاری١,٨٧٨٨۶٢١١٨دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری(١٣)١,٠٠۶,۴۵٢١,١۵١,٩١۶سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٩٠٧,۶١٧٠پرداختنی ھای بلندمدت--٠٠سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(۴۴)١٢٨٢٢٧دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت(٣)٣١,٢۶۶٣٢,٢۴٨دارایی ھای ثابت مشھود

۵,٣٩١٣,۶٨٧۴۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

٩١٣,٠٠٨٣,۶٨٧٢۴,۶۶٣جمع بدھی ھای غیرجاری(١٢)١,٠٣٩,٧٢۴١,١٨۵,٢۵٣جمع دارایی ھای غیرجاری

(۶)٩٢٧,۴٣٨٩٨۶,۴٣٨جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٠سرمایه

--٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠٠سھام خزانه

٧٨,٩٩٢٣٠,١٧۶١۶٢اندوخته 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--

٩٢٧,۴٩٩۴٧,٨٠۶١,٨۴٠سود (زیان) انباشته

٣,٠٠۶,۴٩١٢,٠٧٧,٩٨٢۴۵جمع حقوق صاحبان سھام

٣,٩٣٣,٩٢٩٣,٠۶۴,۴٢٠٢٨جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٣,٩٣٣,٩٢٩٣,٠۶۴,۴٢٠٢٨جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/١١/٣٠

(حسابرسی شده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٧/١١/٣٠

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

١٣٩٨/١١/٣٠١٣٩٧/١١/٣٠دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

۴٢١,٠٠٠٢۵٨,۵١٢۶٣درآمد سود سھام

--٠٠درآمد سود تضمین شده

--(٢١۴,٢١۴)۵٧۶,۴٨۴سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

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

(٣۵)١,١٨٠١,٨٠٩سایر درآمدھای عملیاتی

٩٩٨,۶۶۴۴۶,١٠٧٢,٠۶۶جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

٢۴(٢۴,٢۶۵)(٣٠,٠٠۵)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

--٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

٢۴(٢۴,٢۶۵)(٣٠,٠٠۵)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٩۶٨,۶۵٩٢١,٨۴٢۴,٣٣۵سود (زیان) عملیاتی

--٠٠ھزینه ھای مالی

--٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٩۶٨,۶۵٩٢١,٨۴٢۴,٣٣۵سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

٠(١۵٠)(١۵٠)مالیات بر درآمد

٩۶٨,۵٠٩٢١,۶٩٢۴,٣۶۵سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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



٩۶٨,۵٠٩٢١,۶٩٢۴,٣۶۵سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

۴٨۴١١۴,٣٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

۴٨۴١١۴,٣٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

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

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

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

--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٩۶٨,۵٠٩٢١,۶٩٢۴,٣۶۵سود (زیان) خالص

(٨٣)۴٧,٨٠۶٢٨۴,۶٣٠سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

--٠٠تعدیالت سنواتی

(٨٣)۴٧,٨٠۶٢٨۴,۶٣٠سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٨۴)(٢۵۶,٠٠٠)(۴٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

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

(٧٣)٧,٨٠۶٢٨,۶٣٠سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٩٧۶,٣١۵۵٠,٣٢٢١,٨۴٠سود قابل تخصیص

١,٨۴٠(٢,۵١۶)(۴٨,٨١۶)انتقال به اندوخته  قانوني 

--٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٩٢٧,۴٩٩۴٧,٨٠۶١,٨۴٠سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

۴٨۴١١۴,٣٠٠سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد



شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1398/11/30

حسابرسی شده 
1398/11/30

واقعی 

حسابرسی شده 
1397/11/30

درصد
تغییرات

فعالیت ھای عملیاتی

(74)56,421217,721جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

(74)56,421217,721جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

--00سود پرداختی بابت استقراض

(84)(256,000)(40,000)سود سھام پرداختی

(84)(256,000)(40,000)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

--00مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

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

345(199)(885)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

--(279)0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

85(478)(885)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--(38,757)15,536جریان 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

--092,000وجوه دریافتی حاصل از استقراض



(67)(45,000)(15,000)بازپرداخت اصل استقراض

--47,000(15,000)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(93)5368,243خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

18,0299,78684موجودی نقد در ابتدای دوره

--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

18,56518,0293موجودی نقد در پایان دوره

--00مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1398/11/30نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1397/11/30نسبت به اطالعیه قبلی

صورت خالصه سرمایه گذاریھا

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

استخراج کانه
ھاي فلزي

٣٨١,۵٢۶١٠١,۴٠٨١۴۴,١٨٧۴۴٨,٨٩۶۴٢٢۵,٧١٣۵۵٠,٣٠۴٠٠٠٠٠٣٨١,۵٢۶٢.٩٨١۴۴,١٨٧١۶.۵۵۴٢٢۵,٧١٣۶.٢۶

فراورده ھاي
نفتي، کک و

سوخت
ھسته اي

٣۵١,١٢١٧٢,٩٨٩٩٨,۶۵٠٢۴٨,۵٩۵۵١۴٩,٧٧١٣٢١,۵٨۴٠٠٠٠٠٣۵١,١٢١١.٨٧٩٨,۶۵٠١١.٣٢۵١۴٩,٧٧١۴.١۵

الستیک و
پالستیک

١١٢,۴٧٧١١,۴٣٩(١٢,۴٧٧)(١١,۴٣٩)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٢,۴٧٧٠.۴۶(١٢,۴٧٧)(١.۴٣)٠٠٠.٠٠

ماشین آالت و
تجھیزات

٠٠٠۴٧,۶٠٢٧٧,٣۴۶١۴٧,۶٠٢٧٧,٣۴۶٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠۴٧,۶٠٢۵.۴۶١۴٧,۶٠٢١.٣٢

ابزارپزشکي،
اپتیکي و

اندازه گیري
١٢٨,٢٣٨٣١,۴٣٢٠(١٧,٢٠۶)١٢٨,٢٣٨١۴,٢٢۶٠٠٠٠٠١٢٨,٢٣٨١.٠٣٠٠.٠٠١٢٨,٢٣٨٠.٧٨



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش بازار
تعداد

شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

بھای تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به کل

شرکتھاي چند
رشته اي

صنعتي
٣٩٠,۴٢٩٩٩,٠٨۵٧٨,۵٣٢٣٠٧,۵١۶٣١۶٨,٩۶١۴٠۶,۶٠١٠٠٠٠٠٣٩٠,۴٢٩٣.٣١٧٨,۵٣٢٩.٠١٣١۶٨,٩۶١۴.۶٩

١٢٣,١٨١٢۴,٣٣٩۴٣,٢٣۴١٢٨,۵٨۴١۶۶,۴١۵١۵٢,٩٢٣٠٠٠٠٠١٢٣,١٨١٠.٨۵۴٣,٢٣۴۴.٩۶١۶۶,۴١۵١.٨۴مخابرات

بیمه وصندوق
بازنشستگي

به جزتامین
اجتماعي

٠٠٠٣٩,٩١۴٧۶,١۶۵١٣٩,٩١۴٧۶,١۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٣٩,٩١۴۴.۵٨١٣٩,٩١۴١.١١

عرضه برق،
گاز، بخاروآب

گرم
٣٩٢,٢٠١١٢۴,٨٢۴(١٩,٣٩٢)١۵٣,۶٧۵٣٧٢,٨٠٩٢٧٨,۴٣٧٢,٨٠٩٢.٠٢(٢.٢٣)(١٩,٣٩٢)٩٩٠٠٠٠٠٣٩٢,٢٠١٣.٣٧

تجارت عمده
فروشي به جز
وسايل نقلیه

موتور

۴٣۴٠,٩٧٩٣۵٠,۵۴٢(١٠۶,١۶٠)(٩٠,٨٩۶)۴٢٣۴,٨١٩٢۵٩,۶۴۶٠٠٠٠٠۴٣۴٠,٩٧٩١٢.۴٧(١٠۶,١۶٠)(١٢.١٩)۴٢٣۴,٨١٩۶.۵١

اطالعات و
ارتباطات

١٢٢,٠٢١۴۵,٧۶١١۶,٨۴۶۶٨,٠٩٩١٣٨,٨۶٧١١٣,٨۶٠٠٠٠٠٠١٢٢,٠٢١٠.٨١١۶,٨۴۶١.٩٣١٣٨,٨۶٧١.٠٨

بانکھا و
موسسات

اعتباري
۴٨٧,١۴٩٩٣,٧٨۵١٠١,٨١٨٣٩۵,٩٧٩۵١٨٨,٩۶٧۴٨٩,٧۶۴٠٠٠٠٠۴٨٧,١۴٩٣.١٩١٠١,٨١٨١١.۶٩۵١٨٨,٩۶٧۵.٢۴

ساير
محصوالت

کاني غیرفلزي
١٢١,۴٠٨١٩,۶٧۶۵,٧۴۵۶٨,٢٣٣١٢٧,١۵٣٨٧,٩٠٩٠٠٠٠٠١٢١,۴٠٨٠.٧٨۵,٧۴۵٠.۶۶١٢٧,١۵٣٠.٧۵

ساير واسطه
گريھاي مالي

٠٠٠٩۵,٠۶۶١۵٩,٠۴۵١٩۵,٠۶۶١۵٩,٠۴۵٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٩۵,٠۶۶١٠.٩١١٩۵,٠۶۶٢.۶۴

سرمايه
گذاريھا

١٣٨,٣٠۴۴١,٢٠١١٢,٧٩٨۶٠,۴۵۴٢۵١,١٠٢١٠١,۶۵۵٠٠٠٠٠١٣٨,٣٠۴١.۴٠١٢,٧٩٨١.۴٧٢۵١,١٠٢١.۴٢

سیمان، آھک
و گچ

١٢٧,٩٣۶٢١,۴٨٠(٢۵,٣٣١)(١٣,۴٢٢)١٢,۶٠۵٨,٠۵٨٠٠٠٠٠١٢٧,٩٣۶١.٠٢(٢۵,٣٣١)(٢.٩١)١٢,۶٠۵٠.٠٧

محصوالت
شیمیايي

٧١٧۶,۴٣٩١٧٠,۵۵٠٢۴٢,٣٠٣٧۴۴,٠٠۵٨۴١٨,٧۴٢٩١۴,۵۵۵٠٠٠٠٠٧١٧۶,۴٣٩۶.۴۵٢۴٢,٣٠٣٢٧.٨١٨۴١٨,٧۴٢١١.۶١

مواد و
محصوالت

دارويي
۵٧٢٧,٨٩٠٩۵۵,۶٢۴(۶۵,۴١۴)١,٩۴۵,٩٣۶۵۶۶٢,۴٧۶٢,٩٠١,۵۶٠٠٠٠٠٠۵٧٢٧,٨٩٠٢۶.۶٢(۶۵,۴١۴)(٧.۵١)۵۶۶٢,۴٧۶١٨.٣٧

واسطه گريھاي
مالي و پولي

٢٩,٨۴٠١٠,٩٢۴١٣۶,٢٩۵٢١٩,٧٧١٣١۴۶,١٣۵٢٣٠,۶٩۵١۴۶٠,٠٠٠٠١۴۶٠,٠٠٠٣۴۶٩,٨۴٠١٧.١٨١٣۶,٢٩۵١۵.۶۵۴۶٠۶,١٣۵١۶.٨١



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

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
٢٣٢,۴٩٨٢۶,۵۶۶١٣,٢٣۶٣٨,۵٠١٢۴۵,٧٣۴۶۵,٠۶٧٠٠٠٠٠٢٣٢,۴٩٨١.١٩١٣,٢٣۶١.۵٢٢۴۵,٧٣۴١.٢٧

رايانه و
فعالیت ھاي

وابسته به آن
١٣٠,٢٩١٢٣,۴٩٩(٧,٢١۵)١٣,٢٢٨١٢٣,٠٧۶٣۶,٧٢٧٠٠٠٠٠١٣٠,٢٩١١.١١(٧,٢١۵)(٠.٨٣)١٢٣,٠٧۶٠.۶۴

فلزات
اساسي

٢٧۴,٧٩٧١١۵,٨٠٠١٣,٠٣٣٢٣٢,٨۴٧٢٨٧,٨٣٠٣۴٨,۶۴٧٠٠٠٠٠٢٧۴,٧٩٧٢.٧۴١٣,٠٣٣١.۵٠٢٨٧,٨٣٠٢.۴۴

خودرو و
ساخت
قطعات

۴١٢۴,٨٧٧١٠۵,٠۴۶(٧٧,۴١٣)۶٧,۵١۶٢۴٧,۴۶۴١٧٢,۵۶٢٠٠٠٠٠۴١٢۴,٨٧٧۴.۵٧(٧٧,۴١٣)(٨.٨٩)٢۴٧,۴۶۴١.٣٢

حمل ونقل،
انبارداري و

ارتباطات
١۴٨,۶۴٣٣٨,٧۵٩٣۶,١٧١١٨٣,۴٣٩١٨۴,٨١۴٢٢٢,١٩٨٠٠٠٠٠١۴٨,۶۴٣١.٧٨٣۶,١٧١۴.١۵١٨۴,٨١۴٢.٣۵

خدمات فني و
مھندسي

١٣٢,٩٧٨۴۴,١٩۵(٢,٠۴۴)١٠٢,٣٢٩١٣٠,٩٣۴١۴۶,۵٢۴٠٠٠٠٠١٣٢,٩٧٨١.٢١(٢,٠۴۴)(٠.٢٣)١٣٠,٩٣۴٠.٨۶

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٢۵١٠,٠٠٠٢١٠,٢٢۵١٢٢۵٠.٠١١٠,٠٠٠١.١۵٢١٠,٢٢۵٠.٢٨ساير صنايع

٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٩,٠٠٠۵١,١۴٧٣١۵٠,١۴٧١٩٩,٠٠٠٣.۶٢۵١,١۴٧۵.٨٧٣١۵٠,١۴٧۴.١۶ساير فعالیتھا

۵٢٢,١٧۵,٢٢٣٢,۵٢٨,٩٢۴٨٠٩,٩٨۴۵,۶٠٧,١٩۶۵٩٢,٩٨۵,٢٠٧٨,١٣۶,١٢٠٣۵۵٩,٢٢۵۶١,١۴٧۶۶٢٠,٣٧٢۵۵٢,٧٣۴,۴۴٨١٠٠٨٧١,١٣١١٠٠۶۵٣,۶٠۵,۵٧٩١٠٠جمع

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

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهارزشسرمایهنام شركت



اسمی ھر(میلیون ریال)
سھم
تعداد سھام(ریال)

بھای تمام
شده

تعداد سھامارزش بازار
بھای تمام

شده
ارزش بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

ارزش بازار

بھای
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

سرمایهنام شركت

(میلیون ریال)

ارزش

اسمی ھر
سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

۵,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۶٧,٣۵١,٨٠١۵١٧,٩١۶٣٩٠,٠۶۶۶٧,١٩٨,١٩٩٧,١٧٢١,٧٧٠,١٢٣۵.٧٧۵٢۵,٠٨٨٢,١۶٠,١٨٩١,۵٧٠۶,۴۵٧١,۶٣۵,١٠١گروه دارويي برکت

١٠٠,٠٠٣٩.۵١١١٧,٧۴٩۶٣۶,٠٣٩۴,١٢٨٢٢,٢٩۶۵١٨,٢٩٠(۵١,۵٣٣)(٢٠,٣۶۵,٣٩۵)٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٨,٨٩٢,۴۴۵١۶٩,٢٨٢۵٣۶,٠٣۶تولید و صادرات ريشمک

٧٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴,۵٨٠,٠٠٢۵٢,۴٠۵۵٩,٠٩٧١۶,٢٠٠,٠٠٠۵٢,٨۵۶٢٠٣,۵٣٧٠.٠٧١٠۵,٢۶١٢۶٢,۶٣۴٢,٠٧٣۵,١٧٢١۵٧,٣٧٣ھلدينگ غدير

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج
فارس

١۴٣,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۴٢٧,۴٠۵٢٩,٠٢٧٣١,٨٨٩٢٢,٣١٧,۴۴۶٧٢,٨٢٠١٨٨,٩٨٢٠.٠٢١٠١,٨۴٧٢٢٠,٨٧١٣,٣١٣٧,١٨۴١١٩,٠٢۴

٩,٠۴٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵۴,٩٠٠,٢١٨٩۵,٠۶۶١۵٩,٠۴۵٠.۶١٩۵,٠۶۶١۵٩,٠۴۵١,٧٣٢٢,٨٩٧۶٣,٩٧٩رايان سايپا

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي
(ETF)کوثر

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٩٧٣,٨٨۴٨٧,٠۶٢٨٩,٢٧٣٠.۴٠٨٧,٠۶٢٨٩,٢٧٣٢١,٩٠٩٢٢,۴۶۵٢,٢١١

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت
تصمیم

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,١۴٠,٠٠٠٨۵,١٩٢٨٧,۶۵١٠.٨١٨۵,١٩٢٨٧,۶۵١١٠,۴۶۶١٠,٧۶٨٢,۴۵٩

١۶,٣٩٣,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٣,٨٢٢,۵٩١٨۴,٨١۴٢٢٢,١٩٨٠.٠٨٨۴,٨١۴٢٢٢,١٩٨۶,١٣۶١۶,٠٧۵١٣٧,٣٨۴کشتیراني جمھوري اسالمي ايران

١٩,٨١٧,٣٧۵١,٠٠٠٠٠٠٣٧,١١٢,٩٣٩٨١,۶۶١١١٢,۶٣٧٠.١٩٨١,۶۶١١١٢,۶٣٧٢,٢٠٠٣,٠٣۵٣٠,٩٧۶سرمايه گذاري پارس آريان

۵٠,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣۶,١١٣,۵٠۴٧٩,٠١۶١١١,٠۴٩٠.٠٧٧٩,٠١۶١١١,٠۴٩٢,١٨٨٣,٠٧۵٣٢,٠٣٣بانک پاسارگاد

١,٨٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٢,۴٧١,٠٣٨٧۶,٣٩٨١١٧,٢۵٢٠.۶٩٧۶,٣٩٨١١٧,٢۵٢۶,١٢۶٩,۴٠٢۴٠,٨۵۴سرمايه گذاري صنايع پتروشیمي

٢٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢٢,٢٠۵,٨۴٢۶٨,۴٠١١٠٩,٨٧۴٠.١١۶٨,۴٠١١٠٩,٨٧۴٣,٠٨٠۴,٩۴٨۴١,۴٧٣سرمايه گذاري صدر تامین

۶٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٧٩٣,۶٨۶٢٣,١٨١٢۴,٣٣٩١٣,٩٨٣,٢١۴۴٣,٢٣۴١٢٨,۵٨۴٠.٠۴۶۶,۴١۵١۵٢,٩٢٣٢,۶٨١۶,١٧٢٨۶,۵٠٨مخابرات ايران

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٧١,٠۶٩٩,٨٣٧١٠,٩١٨١,١٩١,۴٢۵۵۴,۶٣١١٠٧,١١٠٠.١٧۶۴,۴۶٨١١٨,٠٢٨٣٨,٧٧٨٧٠,٩٩۵۵٣,۵۶٠مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاھان

٣٣٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠٠,٢١٣۶,١۴۵۶,١٩٨٣,۶۴۵,۴٢۴۵۶,٧٧٨١۶٢,٣٧١١.٢۶۶٢,٩٢٣١۶٨,۵۶٩١۵,١٧٨۴٠,۶۶٢١٠۵,۶۴۶تولیدات پتروشیمي قائد بصیر

١٢,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۴١,١١١٣٩,٧٧٠٢,٢۴٢,٢۴۵٢٠,٧٢٨١۵۶,۴٧٣٠.٠۶۶١,٨٣٩١٩۶,٢۴٣٨,۵٣٩٢٧,٠٩٧١٣۴,۴٠۴سنگ آھن گھر زمین

۵١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٠٩٩,٨٣٣١۵,٨٢٣٣٣,٢٩۴١۶,٠٣٧,۵۶۵٣۵,٨٢۵١٠٢,۵۵٢٠.٠۴۵١,۶۴٨١٣۵,٨۴۶٢,۵۶۵۶,٧۴۶٨۴,١٩٨پااليش نفت اصفھان

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۴,۴٧۵,٨١٣۵٠,۵٣٧١٢۶,٢۴٩٠.۴۵۵٠,۵٣٧١٢۶,٢۴٩١١,٢٩١٢٨,٢٠٧٧۵,٧١٢باما

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٢٠٠,٠٠٠١٣,۴۵٣٨,٢٨٢١٩,١٩٣,۶۴٣٣۶,٠٢١٩٣,٣۴٨٠.٢٧۴٩,۴٧۴١٠١,۶٣٠١,٨٠۶٣,٧١٠۵٢,١۵۶بانک سینا

١,١۴٣,۴٢١١,٠٠٠٠٠٠١,۴١۴,١۴١۴٩,٣٠۶٧١,٧۴۵٠.١٢۴٩,٣٠۶٧١,٧۴۵٣۴,٨۶۶۵٠,٧٣۴٢٢,۴٣٩پااليش نفت الوان

٣,٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶,۵٢١,۶۵٣۴٧,۶٠٢٧٧,٣۴۶٠.٢٠۴٧,۶٠٢٧٧,٣۴۶٧,٢٩٩١١,٨۶٠٢٩,٧۴۴تراکتورسازي ايران

١,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,۶٧١,۴۶۴۴٧,١٩۵١١٧,١٧٨٠.۴۴۴٧,١٩۵١١٧,١٧٨٨,٣٢١٢٠,۶۶١۶٩,٩٨٣پتروشیمي غدير

صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي
(ETF)لوتوس

٣,۵۶٨,١۴٧١,٠٠٠١,١٢٠,٠٠٠٣٧,۵٣٠٣٩,٩٩۵٢٠٩,۶٨۴٧,۵٣۵١٩,٣١٠٠.٠۴۴۵,٠۶۵۵٩,٣٠۵٣٣,٨٩٢۴۴,۶٠١١۴,٢۴٠

۴٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,۶٨٠,٠٠٠٢۴,٩۴١۵٠,٨۵٧۵,۶١٣,٣٣٣١٩,٩٩۵۶٧,٠٨١٠.٠٣۴۴,٩٣۶١١٧,٩٣٨٣,٣٨٠٨,٨٧٢٧٣,٠٠٢سنگ آھن گل گھر

۴٠,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,٣٨۴,۴۶٠٣۴,٢٣١٢٨,٢٩٧٣,٠٠٠,٠٠٠١٠,۶۶۵۶۵,٠٢١٠.٠٣۴۴,٨٩۶٩٣,٣١٨٣,٩۴۴٨,١٩٧۴٨,۴٢٢گسترش نفت و گاز پارسیان

١٠١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۴,۴۶۶,١٣٧۴۴,٣۶٧٧٢,٢٩٧٧,٣٣٩,٨۴١١١۴۴,۴٩٢٠.٠٣۴۴,٣۶٨٢١۶,٧٨٩١,٣٩۵۶,٨١۶١٧٢,۴٢١ملي صنايع مس ايران
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٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,۴٢۶,۶۶۶٣٠,۴٣٠۴٣,۵٠٣١۵,۴٠٣,٠٧۶١٣,٠٣٢٨٨,٣۵۵٠.٠١۴٣,۴۶٢١٣١,٨۵٨١,۴١٠۴,٢٧٧٨٨,٣٩۶فوالد مبارکه اصفھان

٢,٧۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٢,٧٠٠,٠٠٠۴٣,۴١٩٧٩,۴۶٣٠.۴۶۴٣,۴١٩٧٩,۴۶٣٣,۴١٩۶,٢۵٧٣۶,٠۴۴سرمايه گذاري بھمن

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

١۶,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,۴١۵,٩٠١١٠,۵۵۵١۶,٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠٣١,٣٣۶٧٢,۶٠٣٠.٠٨۴١,٨٩١٨٨,۶١٢٣,١٢٢۶,۶٠۵۴۶,٧٢١

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٩۵,٠٠٠٢۵,٣۵۶٢۴,٧٨٨٣۶٩,٣١٩١۵,٧۵٠۶۵,٢۵۴٠.٠٢۴١,١٠۶٩٠,٠۴٢٣۵,٣٠۵٧٧,٣٣۵۴٨,٩٣۶پتروشیمي پارس

٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٢۴٠,١٠٢٣٩,٩١۴٧۶,١۶۵٠.۴١٣٩,٩١۴٧۶,١۶۵٣,٨٩٨٧,۴٣٨٣۶,٢۵١بیمه دي

٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۴١٠,٠٠٠٢٢,٠٢١۴۵,٧۶١١,۶٩۶,٢۶۶١۶,٨۴۶۶٨,٠٩٩١.۵۵٣٨,٨۶٧١١٣,٨۶٠١٢,۵١٢٣۶,۶۵۵٧۴,٩٩٣مبین وان کیش

۶١,٠۴٧٠.٠٧٣٧,۶١۴١٣۶,١۴٠٣,٧٣٧١٣,۵٢۵٩٨,۵٢۶(۴,٨۵٨)(١,٣٠٠,٠٠٠)١۴,٢۵٢,٠٠٠١,٠٠٠١١,٣۶۵,٨٢٣۴٢,۴٧٢٧۵,٠٩٣پتروشیمي مبین

صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين
پارسیان

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٠٢,٠٠٠٩,٢۵٨٩,٣٨۴٨٩٣,۵٧٠٢۶,٣۵٢٢٧,۵٣١٠.٠١٣۵,۶١٠٣۶,٩١۵٢٧,۴٨۶٢٨,۴٩۴١,٣٠۵

٢٨,۶٨٨,٠٠٠١,٠٠٠١,۵٢٩,٠٠٠٢٢,٣۴١١۶,٧۶٠٣,٨٢٣,٨٠۶١٢,١۵٢۴۴,٩۶٣٠.٠٢٣۴,۴٩٣۶١,٧٢٣۶,۴۴۴١١,۵٣١٢٧,٢٣٠پااليش نفت بندرعباس

١٠٠,۶٢٧٠.١۴٣٣,٢٠٢١۴٩,٨٩٩١,٠٣١۴,۶۵۶١١۶,۶٩٧(١٣,٢٢٠)(١۴,١۵٧,٢٩٨)٢٣,٧۶٠,٠٠٠١,٠٠٠۴۶,٣۵٢,١٢٩۴۶,۴٢٢۴٩,٢٧٢بانک پارسیان

١٠٢,٣٢٩٠.٠۴٣٠,٩٣۴١۴۶,۵٢۴٢,٨۴١١٣,۴۵۵١١۵,۵٩٠(٢,٠۴۴)٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۶٠٠,٠٠٠٣٢,٩٧٨۴۴,١٩۵٢,٢٩٠,٠٠٠گروه مپنا

۴١,٢٧۴٠.١۶٢٨,۶۶٢٨١,۶٣٧۵,٠٣٧١۴,٣۴٨۵٢,٩٧۵(٢,۵١٩)(۵٠٠,٠٠٠)٣,۵٢٩,٢٠٠١,٠٠٠۶,١٨٩,٨٣٠٣١,١٨١۴٠,٣۶٣صنايع پتروشیمي کرمانشاه

(١۴,٠١٢)٠.٣۴٢٨,٢٣٨١۴,٢٢۶۴١,٨٣۴٢١,٠٧۶(١٧,٢٠۶)٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٧۵,٠٠٠٢٨,٢٣٨٣١,۴٣٢٠٠کنتورسازي ايران

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢۵٠,٠٠٠٢١,۴٠٨١٩,۶٧۶٨۵٣,٨۴٩۵,٧۴۵۶٨,٢٣٣٠.۴٢٢٧,١۵٣٨٧,٩٠٩١٢,٩٠۶۴١,٧٨۵۶٠,٧۵۶صنايع خاک چیني ايران

٣٧,٣٩٣٠.٢٣٢۴,٨٧۵٨١,٧٣٣١,٠۶۶٣,۵٠٢۵۶,٨۵٨(٢٠,٣۴٩)(١٩,٠٩٢,۵٠٠)١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴٢,۴٣١,۵۶٢۴۵,٢٢۴۴۴,٣۴٠گروه بھمن

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,٧٢٠,٠۶۵٢۴,٧٣٧٣٢,۴٨٧۵,۴۵١,۴۵۶١٨٢,٢۴٧٠.١٨٢۴,٧٣٨١١۴,٧٣۴١,٣۶١۶,٣١۴٨٩,٩٩۶بانک خاورمیانه

٢,۶۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠۵٣,٩٨۶٢٣,٠٧۶٣۶,٧٢٧٠.٠٨٢٣,٠٧۶٣۶,٧٢٧١١,٢٣۵١٧,٨٨١١٣,۶۵١آسان پرداخت پرشین

١۵,٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٨,۴۵٠,٠٠٠٢٢,۵٨٩٢٣,٣٩٨٠٠۶٧,۴٣١٠.٠۶٢٢,۵٨٩٩٠,٨٢٩٢,۶٧٣١٠,٧۴٩۶٨,٢۴٠ايران خودرو

۶,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٧١٢,٠٠٠٢١,٩۶٢٢٧,٢٩٨٠٠٢۵,٩۶١٠.٠۶٢١,٩۶٢۵٣,٢۵٩۵,٩١۶١۴,٣۴٨٣١,٢٩٧پتروشیمي فجر

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
کشوري

٢٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٧٣١,۵٩١٢٧,۴۶٩٢٣,٩٧٩(٢,٢٨۶,٧٩٨)(۵,۶۶٠)٣١,٣٧۶٠.٠٣٢١,٨٠٩۵۵,٣۵۵٢,٣٠٩۵,٨۶١٣٣,۵۴۶

صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش
(ETF)لوتوس

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢۵,٠٠٠١٧,۵٠٠٢٢,٣١٣٠٠١,١٠۴٠.٠٠١٧,۵٠٠٢٣,۴١٧٧٠٠,٠٠٠٩٣۶,۶٨٣۵,٩١٧

٠.٠٢١۵,٧١۴٢۵,۶٨٨١٧,٣۶۴٢٨,٣٨۵٩,٩٧۴(٢,۶١٠)(٢۵,٩۵٧)(١,۴٩۵,٠٠٠)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۴٠٠,٠٠٠۴١,۶٧١٢٨,٢٩٨پتروشیمي پرديس

٨١,٩١٢٠.۴۶١۵,٠١٨١٠٠,٧١٨۶,٢٨٠۴٢,١٢٠٨۵,٧٠٠(۴,٢٣٠)(١,٠۵۴,٣۶۴)۵٢۵,٠٠٠١,٠٠٠٣,۴۴۵,۶٠٢١٩,٢۴٨١٨,٨٠۶پارس دارو

۶۶,۶۶٧٠.١٨١٣,٢٣٣٨٩,١٠٠١,٨٢۴١٢,٢٨۴٧۵,٨۶٧(١۴,۵٣۴)(٧,٩۶۵,٨۶٧)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٢١٩,٢٣٣٢٧,٧۶٧٢٢,۴٣٣مديريت انرژي امید تابان ھور

١٠,٩٧٠٠.١۵١٠,١٢۴٢٨,١۵٢١,٢۶۶٣,۵١٩١٨,٠٢٨(١٣,١١۶)(١٠,١٢۵,۴٨۶)۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨,١٢۵,۴٨۶٢٣,٢۴٠١٧,١٨٢سرمايه گذاري مسکن

٣,٨٨۴,٢١١١,٠٠٠٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٨,١٨٢١٩,۵٠٣٠.٠١٨,١٨٢١٩,۵٠٣١۶,٣۶۴٣٩,٠٠٧١١,٣٢١پااليش نفت تبريز



سرمایهنام شركت

(میلیون ریال)

ارزش

اسمی ھر
سھم
(ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد سھام
بھای تمام

شده
تعداد سھامارزش بازار

بھای تمام
شده

ارزش بازار
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
ارزش بازار

بھای
تمام

شده ھر
سھم
(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠.۵٧٧,۶٨٣٢٢,١٩٢١,٠٨١٣,١٢٣١۴,۵٠٩(١٩,٠٠٩)(٣٠,۶٢١)(٢٨,٣٢١,١٧٢)١,٢۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۵,۴٢٧,٢۵٠٣٨,٣٠۴۴١,٢٠١سرمايه گذاري پرديس

٩,٨٣٢٠.٠١۶,١۴٢٣٢,٧۶٧١,۵٨۵٨,۴۵۶٢۶,۶٢۵(۶,٨١۵)(۵٨۴,۵٣۶)۴۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۴۵٩,۶٢١١٢,٩۵٧٢٢,٩٣۵شرکت پااليش نفت تھران

(٧)۵,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۴,۶٢١۴,۶١۴٠.٠٢۴,۶٢١۴,۶١۴۴,۶٢١۴,۶١۴گروه دارويي برکت (حق تقدم)

٠.١٢٢,۶٠۵٨,٠۵٨٢,٠٠۶۶,٢٠۵۵,۴۵٣(١٣,۴٢٢)(٢۵,٣٣١)(١٧,٢۵١,٣٣٣)١,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٨,۵۴٩,٩٧۴٢٧,٩٣۶٢١,۴٨٠سیمان صوفیان

۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,۶٠٠,٠٠٠٢,۵٣٧٣,٧۴۴٠٠٨,٧٠٨٠.٠٠٢,۵٣٧١٢,۴۵٢١,۵٨۶٧,٧٨٣٩,٩١۵بانک ملت

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٠٠٠٣۶٣,٠٠٠٣٢۴٠.٠٠۶٣٠١,٠٠٠۵,٠۴۴٢۴لیزينگ ايران و شرق

(١)٠.٠٠١٠٠١(١٠,٧١٧)(٨,٨٢٧)(١,١٧۴,۶۶٠)۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,١٧۴,۶۶٠٨,٨٢٨١٠,٧١٧گلتاش

٠.٠٠٠٠٠١٠(١٣,٩٩٩)(١٣,٩۴٩)(١٣,٩۴٩)١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٣,٩۴٩١٣,٩۴٩١٣,٩٩٩صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسیان

٠.٠٠٠٠٠١٠(۶,٨۵۴)(١۵,٢١۵)(٢,۶٣٩,٢٣٢)٣٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۶٣٩,٢٣٢١۵,٢١۵۶,٨۵۴دارو سازي تولید دارو

صندوق سرمايه گذاري مشترک سپھر
تدبیرگران

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٢٧٢,٠٠٠٢٧٢,٠٠٠٢٧۴,٢٣۵(٢٧٢,٠٠٠)(٢٧٢,٠٠٠)(٢٧۴,٢٣۵)٠.٠٠٠٠٠١٠

٠.٠٠٠٠٠١٠(١٠,٧٨١)(١۵,۴٧۴)(٢,۴۴٩,١٧١)٢,٩٣۶,۴٢٢١,٠٠٠٢,۴۴٩,١٧١١۵,۴٧۴١٠,٧٨١تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٠.٠٠٠٠٠١٠(٣٨,٧۵٩)(۴٨,۶۴٣)(٣٠,٧١٢,۶٢٧)١,٩۶٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠,٧١٢,۶٢٧۴٨,۶۴٣٣٨,٧۵٩ريل پرداز سیر

٠.٠٠٠٠٠١٠(٢٣,۴٩٩)(٣٠,٢٩١)(١٢,٧٧١,۶۵٧)٢,٧٣٢,۵۵۶١,٠٠٠١٢,٧٧١,۶۵٧٣٠,٢٩١٢٣,۴٩٩تجارت الکترونیک پارسیان

٠.٠٠٠٠٠١٠(٣,٨۶٢)(۶,٢٢٩)(٢,٠٠٨,۴٠١)٣,١٠٠,١٠٠١,٠٠٠٢,٠٨٨,۴٠١۶,٢٢٩٣,٨۶٢ھلدينگ البرز

٠.٠٠٠٠٠١٠(٣٠,١١٢)(۴۶,٨٣۵)(١٢,۶٢۵,٧٠۴)٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٢,۶٢۵,٧٠۴۴۶,٨٣۵٣٠,١١٢رادياتور ايران

٠.٠٠٠٠٠١٠(٧,١٩۶)(١٠,٢٢٩)(٩,۵١٨,۶۶٣)۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,۵١٨,۶۶٣١٠,٢٢٩٧,١٩۶ھلدينگ گروه صنعتي رنا

٠.٠٠٠٠٠١٠(١١,۴٣٩)(١٢,۴٧٧)(٣,۵۶٣,۶٧٩)٢,۵٢۶,۵٠٠١,٠٠٠٣,۵۶٣,۶٧٩١٢,۴٧٧١١,۴٣٩گروه صنعتي بارز

۵,١۵٠,٩١٣  ٢,٩٨۵,٢٠٧٨,١٣۶,١٢٠ ٨٠٩,٩٨۴۵,۶٠٧,١٩۶ ٢,١٧۵,٢٢٣٢,۵٢٨,٩٢۴   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)

 ٣,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧۵,٠٠٠,٠٠٠۴۶٠,٠٠٠٠٠۵.٠٠۴۶٠,٠٠٠٢,۶٢٩تامین سرمايه امین

 ٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٩,٠٠٠,٠٠٠٩٩,٠٠٠٠٠۴٩.۵٠٩٩,٠٠٠١,٠٠٠رتبه بندي اعتباري پايا



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)

سکه تمام بھار تحويل 1 روزه رفاه
(سکه 01-9712)

٠٠٠٠۵,٠٠٠٢۵,۶۵٨٠.٠٠٢۵,۶۵٨۵,١٣١,۶٠٠ 

اوراق سکه تمام بھار تحويل 1 روزه
بانک صادرات

٠٠٠٠۵,٠٠٠٢۵,۴٨٩٠.٠٠٢۵,۴٨٩۵,٠٩٧,٨٠٠ 

 ١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٢٢۵٠٠٠.٠٠٢٢۵٧۵,٠٠٠,٠٠٠شتابدھنده ستارگان فارابي

 ٠٠٠٠١١٠,٠٠٠٠.٠٠١٠,٠٠٠٠ساير شرکت ھاي خارج از بورس

  ۶٢٠,٣٧٢ ۶١,١۴٧ ۵۵٩,٢٢۵   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

١١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠١٠,٠٠٠ساير شرکت ھاي خارج از بورس

١٢,٣٩٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٣٩٢٠پارس دارو

١۶,۶٠٣,٠٧۶٩۴٨١۵,٧۵٢٠فوالد مبارکه اصفھان

١١,٢٩٩,٠٠٠,٠٠٠١,٢٩٩٠سیمان صوفیان

١٩,١٩٣,۶۴٣١,٨٧۶٣۶,٠٢١٠بانک سینا

٣,٠١٠,٠٠٠٠١٠گروه مپنا

۵۴,٩٠٠,٢١٨١,٧٣١٩۵,٠۶۶٠رايان سايپا

۵,۵١۴,١۵٠٢۶,٩٣٧١۴٨,۵٣۵٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

٣۶,١١٣,۵٠۴٢,١٨٧٧٩,٠١۶٠بانک پاسارگاد

٣,٠٠٠,٠٠٠٣,۵۵۵١٠,۶۶۵٠گسترش نفت و گاز پارسیان

٨,٠٠٠,٠٠٠٣,٩١٧٣١,٣٣۶٠سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)

١۴,٧٧۶,٩٠٠٣,٠۴١۴۴,٩٣٩٠مخابرات ايران

۵۶١,۵٢۶,٠٠٠١,٠٠٠۵۶١,۵٢۶٠صندوق سرمايه گذاري مشترک سپھر تدبیرگران

٢٢,٣١٧,۴۴۶٣,٢۶٢٧٢,٨٢٠٠مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

١۶,٢٠٠,٠٠٠٣,٢۶٢۵٢,٨۵۶٠ھلدينگ غدير

۵,۴۵١,۴۵۶٠١٠بانک خاورمیانه

۵۵٠,٠٠٠٢,٧۴۵١,۵١٠٠بانک پارسیان

١,٠٠٠,٠٠٠٩۶۴٩۶۴٠سرمايه گذاري مسکن



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

۵,۶١٣,٣٣٣٣,۵۶٢١٩,٩٩۵٠سنگ آھن گل گھر

٢,٠۵٣,٩٨۶١١,٢٣۴٢٣,٠٧۶٠آسان پرداخت پرشین

٧,٣٣٩,٨۴١٠١٠ملي صنايع مس ايران

١۶,٠٣٧,۵۶۵٢,٢٣٣٣۵,٨٢۵٠پااليش نفت اصفھان

٢,١٧٠,۶٣٠١۴,۵٨٢٣١,۶۵۴٠تولید و صادرات ريشمک

٢,٣۵٨,۶١۴١٠,٢٣۶٢۴,١۴۵٠مبین وان کیش

٣,٨٢٣,٨٠۶٣,١٧٧١٢,١۵٢٠پااليش نفت بندرعباس

٣,٧١۶,٣۵٠٠١٠شرکت پااليش نفت تھران

١۴٩,۴۴٩١,٠٠٠,٠٠٠١۴٩,۴۴٩٠صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسیان

١٨٩,۵٢۵,۴٩۴۵۵۴١٠۵,١۴١٠گروه دارويي برکت

١,١٧۴,۶۶٠٠١٠گلتاش

٢,٢۴٢,٢۴۵٩,٢۴۴٢٠,٧٢٨٠سنگ آھن گھر زمین

۵,٢٣٢,١٣٨٢,٢٣۶١١,٧٠٢٠سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

(ETF)٢٠٩,۶٨۴٣۵,٩٣۵٧,۵٣۵٠صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي لوتوس

٣۶٩,٣١٩۴٢,۶۴۶١۵,٧۵٠٠پتروشیمي پارس

٨۵٣,٨۴٩۶,٧٢٨۵,٧۴۵٠صنايع خاک چیني ايران

١,١٩١,۴٢۵۴۵,٨۵٣۵۴,۶٣١٠مجتمع صنايع و معادن احیاء سپاھان

٣,۶۴۵,۴٢۴١۵,۵٧۵۵۶,٧٧٨٠تولیدات پتروشیمي قائد بصیر

٣,٠٠٠١,٠٠٠٣٠لیزينگ ايران و شرق

٣۵,۶٨٠,٠٠٠١٠,۴١۵٣٧١,۶٣٨٠صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصمیم

(ETF)١٢,٩۴۴,۵٠٠١٠,٠۶٣١٣٠,٢۶٢٠صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

(ETF)٧,٧۴٢,۵٣۶٢١,۶۶٣١۶٧,٧٢٨٠صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر

١,٠٠٠,٠٠٠١۶,٣۶۵١۶,٣۶۵٠پااليش نفت تبريز

١۴,۴٨٢,٢٧١٣,۴١٨۴٩,۵١٢٠سرمايه گذاري بھمن

١۴,٣٢٢,۵٩١۶,١١٠٨٧,۵١۶٠کشتیراني جمھوري اسالمي ايران

۶,۵٠٠,٠٠٠٢,٢٢١١۴,۴٣٨٠عمران توسعه شاھد

۴,۴٧۵,٨١٣١١,٢٩١۵٠,۵٣٧٠باما

١٢,۴٧١,٠٣٨۶,١٢۶٧۶,٣٩٨٠سرمايه گذاري صنايع پتروشیمي

٣٧,١١٢,٩٣٩٢,٢٠٠٨١,۶۶١٠سرمايه گذاري پارس آريان

٢٢,٢٠۵,٨۴٢٣,٠٨٠۶٨,۴٠١٠سرمايه گذاري صدر تامین

١,۴١۴,١۴١٣۴,٨۶۶۴٩,٣٠۶٠پااليش نفت الوان

۵,۶٧١,۴۶۴٨,٣٢١۴٧,١٩۵٠پتروشیمي غدير



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

۶,۵٢١,۶۵٣٧,٢٩٩۴٧,۶٠٢٠تراکتورسازي ايران

١٠,٢۴٠,١٠٢٣,٨٩٧٣٩,٩١۴٠بیمه دي

١,٠٠٠,٠٠٠۴,۶٢١۴,۶٢١٠گروه دارويي برکت

۵,٠٠٠۵,١٣١,۶٠٠٠٢۵,۶۵٨سکه تمام بھار تحويل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)

۵,٠٠٠۵,٠٩٧,٨٠٠٠٢۵,۴٨٩اوراق سکه تمام بھار تحويل 1 روزه بانک صادرات

٣,٠٣٢,١٠۵۶١,١۴٧  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

١,٠۵۴,٣۶۵۶,٢٨٠۶,۶٢٢٨,۵٠٣٨,٩۶۶٢,٣۴۴پارس دارو

١,٢٠٠,٠٠٠٢,٢۶۶٢,٧٢٠۴,٢٧٢۵,١٢٧٢,۴٠٧فوالد مبارکه اصفھان

١٧,٢۵١,٣٣۴١,۵۴٣٢۶,۶٣٠١,٧۴٠٣٠,٠١٨٣,٣٨٨سیمان صوفیان

١٩,٠٩٢,۵٠٠١,٠۶۵٢٠,٣۴٩١,۵٨٩٣٠,٣۴٢٩,٩٩٣گروه بھمن

(٢,٢٣١)٢,۶٣٩,٢٣٢۵,٧۶۴١۵,٢١۵۴,٩١٩١٢,٩٨۴دارو سازي تولید دارو

٧٢٠,٠٠٠٢,٨۴٠٢,٠۴۵۵,٨۵۴۴,٢١۵٢,١٧٠گروه مپنا

۴,۶٢٠,۵٨٠٢۶,۴۴٣١٢٢,١٨٣٢۶,٧١۶١٢٣,۴۴۴١,٢۶١صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

٧٩٣,۶٨۶٢,١۴٨١,٧٠۵٢,٨٠۴٢,٢٢۶۵٢١مخابرات ايران

٢,۴۴٩,١٧١۶,٣١٨١۵,۴٧۴۶,٨٩۵١۶,٨٨٨١,۴١۴تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٢٨,٣٢١,١٧٢١,٠٨١٣٠,۶٢١٢,۵١٨٧١,٣٣۶۴٠,٧١۵سرمايه گذاري پرديس

۵۶١,٧٩٨,٠٠٠١,۴٨٣٨٣٣,۵٢۶١,۴٩۵٨۴٠,١٣٩۶,۶١٣صندوق سرمايه گذاري مشترک سپھر تدبیرگران

(١,۶٢۶)٢,٠٠٨,۴٠١٣,١٠١۶,٢٢٩٢,٢٩١۴,۶٠٣ھلدينگ البرز

١,٣٠٠,٠٠٠٣,٧٣۶۴,٨۵٨٨,١٧۶١٠,۶٢٩۵,٧٧١پتروشیمي مبین

١٢,٧٧١,۶۵٧٢,٣٧١٣٠,٢٩١٢,۴۵٣٣١,٣۴١١,٠۵٠تجارت الکترونیک پارسیان

١۴,٧٠٧,٢٩٨١,٠٠١١۴,٧٣٠١,٧٩۴٢۶,٣٩٧١١,۶۶٧بانک پارسیان

١١,١٢۵,۴٨۶١,٢۶۵١۴,٠٨٠١,٩١٩٢١,٣۵۶٧,٢٧۶سرمايه گذاري مسکن

٣٠,٧١٢,۶٢٧١,۵٨٣۴٨,۶۴٣٢,۶٨٩٨٢,۶٠٢٣٣,٩۵٩ريل پرداز سیر

٧,٩۶۵,٨۶٧١,٨٢۴١۴,۵٣۴۴,١١۴٣٢,٧٧۴١٨,٢۴٠مديريت انرژي امید تابان ھور

١٢,۶٢۵,٧٠۴٣,٧٠٩۴۶,٨٣۵۴,٨۵٢۶١,٢۶٩١۴,۴٣۴رادياتور ايران

٩,۵١٨,۶۶٣١,٠٧۴١٠,٢٢٩١,٣۶٩١٣,٠۴٠٢,٨١١ھلدينگ گروه صنعتي رنا

٣,۵۶٣,۶٧٩٣,۵٠١١٢,۴٧٧۴,٢٢٩١۵,٠٧۴٢,۵٩٧گروه صنعتي بارز



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

٢٢,۵٣۶,٠٢۵٣,۶٩١٨٣,١٨٧١۶,۴١۵٣۶٩,٩٣۵٢٨۶,٧۴٨تولید و صادرات ريشمک

۶۶٢,٣۴٨١١,٠١٩٧,٢٩٩٢٧,٢١٩١٨,٠٢٩١٠,٧٣٠مبین وان کیش

۴,٣٠٠,٨٨۶١,۵٨۴۶,٨١۶۵,۶١۶٢۴,١۵٨١٧,٣۴٢شرکت پااليش نفت تھران

١۶٣,٣٩٨١,٠٠٠,٠٠٠١۶٣,٣٩٨١,٠١٠,٢۶٣١۶۵,٠٧۵١,۶٧٧صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسیان

١٢٢,٣٢٧,٢٩۵٨٠٠٩٧,٩۶٩١,٣١۶١۶١,٠٨۴۶٣,١١۵گروه دارويي برکت

٢,٣۴٩,٣٢٠٣,٧۵٧٨,٨٢٨۶,٠۶٧١۴,٢۵۵۵,۴٢٧گلتاش

١,۴٩۵,٠٠٠١٧,٣۶٢٢۵,٩۵٧١٩,١٢٩٢٨,۵٩٩٢,۶۴٢پتروشیمي پرديس

۵٠٠,٠٠٠۵,٠٣٨٢,۵١٩٨,٩١٨۴,۴۵٩١,٩۴٠صنايع پتروشیمي کرمانشاه

٧,۵١٨,٩٣۶٢,٣٠٩١٧,٣۶٢٣,٣٢٢٢۴,٩٧٨٧,۶١۶سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

٢٧,۵۴٠,٠٠٠١٠,۴٠١٢٨۶,۴۴۶١٠,۵٠٢٢٨٩,٢٣٢٢,٧٨۶صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصمیم

(ETF)١٢,٩۴۴,۵٠٠١٠,٠۶٣١٣٠,٢۶٢١٠,٠٩٩١٣٠,٧٣٩۴٧٧صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

(ETF)٣,٧۶٨,۶۵٢٢١,۴٠۴٨٠,۶۶۶٢١,۶٣٢٨١,۵٢٧٨۶١صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر

۵٠٠,٠٠٠١۶,٣۶۶٨,١٨٣٣٢,٣۶۶١۶,١٨٣٨,٠٠٠پااليش نفت تبريز

١,٧٨٢,٢٧١٣,۴١٨۶,٠٩٣۵,٠٢٣٨,٩۵٣٢,٨۶٠سرمايه گذاري بھمن

۵٠٠,٠٠٠۵,۴٠۴٢,٧٠٢۵,٧۶٢٢,٨٨١١٧٩کشتیراني جمھوري اسالمي ايران

۶,۵٠٠,٠٠٠٢,٢٢١١۴,۴٣٨٢,٧٩٣١٨,١۵٧٣,٧١٩عمران توسعه شاھد

٢,٨٠٣,٠١۴۵٨٠,٨٩٣ ٢,٢٢٢,١٢١  جمع

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده 

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوینام شرکت

سال مالی
شرکت سرمایه

پذیر

تاریخ برگزاری
مجمع

تعداد سھام در
تاریخ مجمع

سرمایه
(میلیون
ریال)

ارزش
اسمی

ھر سھم

درصد
مالکیت

درآمد ھر سھم
(ریال)

درآمد نقدی ھر
سھم (ریال)

درآمد حاصل از سود سھام
مجمع برگزار شده و سال مالی

شناسایی درآمد

1398/11/301397/11/30



  421000درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

  421000درآمد 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 1398/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/11/30

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
١٣٩٧/١١/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی
به ١٣٩٨/١١/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

پیش بینی میگردد در سال آتی درآمد حاصل از سرمایه گذاریھا افزایشی خواھد۴٢١,٠٠٠ ٢۵٨,۵١٢ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام 
بود. 

سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه
گذاری 

سود حاصل از فروش وابستگی به شرایط بازار سرمایه در سال آتی داشته و۵٧۶,۴٨۴ (٢١۴,٢١۴) 
افزایشی خواھد بود. 

مبلغ سود دریافتی غالبآ مربوط به مانده رسوب حسابھای بانکی شرکت است. ١,٢٠٩ ۵٨٠ سود سپرده بانکی 



سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٧/١١/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی
به ١٣٩٨/١١/٣٠

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

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

با توجه به آنکه اضافه ارزش در پرتفوی سریع المعامله وجود دارد پیش بینی میگردد٠ ٠ 
سال آینده نیز نیاز به ذخیره کاھش ارزش نباشد. 

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

در حال حاضر پرتفوی بورسی بلند مدت دارای اضافه ارزش مناسبی است. ٠ ٠ 

تغییر زیادی نخواھد داشت. ۶٠٠ ۶٠٠ سود حاصل از سایر فعالیتھا 

٩٩٩,٢٩٣ ۴۵,۴٧٨ جمع 

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده درشرح
تاریخ ١٣٩٧/١١/٣٠

بھای تمام شده در
تاریخ ١٣٩٨/١١/٣٠

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

سرمایه گذاری در سھام
بورسی و فرابورسی 

بر اساس رویه سرمایه گذاری در شرکت و بر اساس نظرات تخصصی کمیته سرمایه گذاری و ھیات٢٠٧,٢,٩٨۵ ٢٢٣,٢,١٧۵ 
مدیره اقدامات مربوط صورت میپذیرد. 

سرمایه گذاری در سھام
شرکتھای غیر بورسی 

با توجه به آنکه عمده این سرمایه گذاری در شرکت تامین سرمایه امین میباشد و مراحل پذیرش و درج۶٢٠,٣٧٢ ۵۵٩,٢٢۵ 
نماد آن شرکت نیز در جریان است احتماال این سرفصل در سال آتی کاھش خواھد یافت. 

در حال حاضر برنامه خاصی در این زمینه وجود ندارد. ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

سرمایه گذاری در سپرده
ھای بانکی و اوراق بدھی 

در صورت وجود فرصتھای مناسب در این سرفصل سرمایه گذاری صورت خواھد پذیرفت. ٠ ٠ 

در صورت وجود فرصتھای مناسب در این سرفصل سرمایه گذاری صورت خواھد پذیرفت. ٠ ٠ سایر سرمایه گذاریھا 

٣,۶٠۵,۵٧٩ ٢,٧٣۴,۴۴٨ جمع 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

حضور در صنایع دارای مزیتھای کسب بازدھی و نقدشونده در بازار سرمایه 

«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



برآورد١٣٩٧/١١/٣٠١٣٩٨/١١/٣٠شرح برآورد١٣٩٧/١١/٣٠١٣٩٨/١١/٣٠شرح

١۴ ١١ ١١ تعداد پرسنل شرکت اصلی 

١۴ ١١ ١١ تعداد پرسنل شرکتھای گروه 

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

دوره ١٢ ماھه
منتھی به 

در طی سال مالی آتی ھزینه ھای عمومی و اداری با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق وزارت کار و رفاه اجتماعی تغییر خواھد نمود. لیکن در حال حاضر پیش بینی
میگردد حداقل ٢۵ درصد افزایش در این سرفصل وجود داشته باشد. 

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

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

تسھیالت تسویه شده از
ابتدای سال مالی تا پایان دوره 

 ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع 

انتقال به
دارایی 

 ٠

ھزینه مالی
دوره 

 ٠

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

جھت تامین مالی و حفظ سطوح سرمایه گذاری فعلی برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ٢٠٠٠ میلیون ریال به ۴٠٠٠ میلیون ریال به تصویب ھیات مدیره رسیدهدوره ١٢ ماھه منتھی به
است. 

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
١٣٩٧/١١/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/١١/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی

برآوردی طرح
در تاریخ

ھزینه
ھای

برآوردی
تکمیل
طرح

تاریخ
برآوردی

بھره
برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت

اصلی و شرکت
سرمایه پذیر

توضیحات طرح
ھای

عمده در
دست
اجرا

نام شرکت
(شرکت اصلی

یا فرعی و
وابسته)

ھزینه
ھای

برآوردی
طرح

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٧/١١/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٨/١١/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی

برآوردی طرح
در تاریخ

ھزینه
ھای

برآوردی
تکمیل
طرح

تاریخ
برآوردی

بھره
برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی شرکت

اصلی و شرکت
سرمایه پذیر

توضیحات

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

«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

١٣٩٧/١١/٣٠١٣٩٨/١١/٣٠شرح

 ٠ ٠

٠ ٠ 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

 ۴٧,٨٠۶ ٢١ ٢,٢٠٠,۶٩٢ ۴٩٢,٨٠٠ ٠,٠٠٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

مھمترین برنامه شرکت در سال آتی شامل: افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی، حضور فعال در بازار سرمایه و ھمچنین عرضه سھام شرکت در بازار فرابورس میباشد.دوره ١٢ ماھه منتھی به

سایر توضیحات با اھمیت

مھمترین برنامه شرکت در سال آتی شامل: افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی، حضور فعال در بازار سرمایه و ھمچنین عرضه سھام شرکت در بازار فرابورس میباشد. 

«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.» 


