
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
250,000 میلیون ریال 

1400/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1400/01/31 

569918 كد صنعت: سدبیرسرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 739603شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاري

جمع سرمایه گذاريخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهاي

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهاي

 تمام شده

ارزش بازار بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

15,598شرکتهاي چند رشته اي صنعتي 12,1426,1320)534(112,14200000112,1420.8501 0.0012,1420.87

121,750بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي 27,73322,5600)810(127,73300000127,7331.9501 0.0027,7331.99

110,740فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 7,64611,7300)990(17,6460000017,6460.5401 0.007,6460.55

349,800بانکها و موسسات اعتباري 80,11876,845)21,995()27,045(258,1232120,94702120,9475201,06514.14)21,995(4 75.80179,07012.85

268,538سيمان، آهک و گچ 49,04973,7040)5,166(249,04900000249,0493.4502 0.0049,0493.52

4191,980محصولت شيميايي 156,199189,37502,6054156,199145,8740145,8745202,07314.2105 0.00202,07314.50

013,923محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 0014,03813,923114,03800000000.0014,0381 )48.38(14,0381.01

275,758مواد و محصولت دارويي 104,27985,585208)9,827(2104,487000002104,2797.332082 )0.72(104,4877.50

251,625استخراج کانه هاي فلزي 40,18258,5300)6,905(240,18200000240,1822.8302 0.0040,1822.88

125,800لستيک و پلستيک 33,39128,3500)2,550(133,39100000133,3912.3501 0.0033,3912.40

12,683ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه گيري 2,6832,6830012,6830000012,6830.1901 0.002,6830.19

00ساير واسطه گريهاي مالي 000000148,4260148,426148,4263.4001 0.0048,4263.48

00صندوق سرمايه گذاري قابل معامله 000000110,8310110,831110,8310.7601 0.0010,8310.78

00واسطه گريهاي مالي و پولي 000000197,5000197,500197,5006.8601 0.0097,5007.00

7249,885فلزات اساسي 300,950298,517)43,350()48,632(7257,600231,2690231,2699332,21923.36)43,350(9 149.40288,86920.73

185,200خودرو و ساخت قطعات 96,01670,80022,08214,4001118,09800000196,0166.7522,0821 )76.10(118,0988.48

00ساير فعاليتها 0000004156,98504156,9854156,98511.0404 0.00156,98511.27

26853,280جمع سرمايه گذاری در سهام 910,388924,811)29,017()71,531(26881,37112511,832012511,832381,422,220100)29,017(38 1001,393,203100

لطفا دلیل مغایرت اطلعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید. 

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
250,000 میلیون ریال 
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569918 كد صنعت: سدبیرسرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 739603شماره اطلعیه :

قابل توجه استفاده کنندگان:
شرکتهاي ، بانک گردشگري ،بانک آينده ، تامين سرمايه دماند ، پلي اکريل ايران، آذريت ، نورد ولوله اهواز، پارند پايدار سپهر  ، فولدکاويان،  جزء شرکتهاي بازار پايه فرابورس مي باشند . مطابق نظر 

کارشناس محترم ناظر سازمان ، سرمايه گذاريهاي مذکور در پرتفوي سهام شرکتهاي خارج از بورس گزارش و به بهاي تمام شده شناسائي شده است .براي اطلع ازقيمت معاملت هر سهم اين سرمايه 
گذاريها و تاثير آن بر ارزش معاملتي سرمايه گذاريهاي مذکو ر به تابلوي فرابورس بازار پايه  مراجعه فرمائيد.

اصلح تعدادي و ريالي سهام بانک پارسيان نسبت به پايان دوره مالي قبل و تبديل حق تقدمهاي شرکت کارگزاري مبين سرمايه به سهام عادي صورت گرفته است .
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
250,000 میلیون ریال 

1400/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1400/01/31 
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وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهاي تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهاي تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهاي تمام

 شده
ارزش بازاربهاي تمام شده

)32,898(195,510,5501,00030,000,00096,0160.02118,09885,2002,9522,130اتومبيل سايپا 22,08214,400 70,80010,000,000

)28,951(889,5001,0002,000,00095,0310.2295,03166,08047,51633,040لبراتوارهاي داروئي رازک 0)2,520( 68,6000

700,0001,0004,500,00087,1380.6487,138136,64219,36430,36549,504صنعتي دوده فام )حق تقدم( 05,589 131,0530

660,0001,0002,000,00064,3240.3267,86574,04632,31735,2606,181فراوري مواد معدني ايران 3,5412,066 71,980100,000

)9,647(858,0001,0001,000,00066,2670.1266,26756,62066,26756,620فولد اميرکبير کاشان 0)6,000( 62,6200

)12,917(5,100,0001,000850,00059,7600.0259,76046,84370,30655,110پتروشيمي شيراز 0)2,746( 49,5890

)4,564(30,425,7341,00010,000,00049,0640.0349,06444,5004,9064,450بانک اقتصاد نوين 0)3,500( 48,0000

)5,771(50,000,0001,0003,000,00051,2050.0142,67136,90017,06814,760فولد خوزستان )8,534()9,900( 46,800)500,000(

5,625,0001,0003,000,00041,4720.0541,47254,81013,82418,27013,338سيمان فارس و خوزستان 0)5,130( 59,9400

)13,660(209,000,0001,0004,000,00076,7170.0038,36024,70019,18012,350فولد مبارکه اصفهان )38,357()31,980( 56,680)2,000,000(

)7,591(2,526,5001,0001,000,00033,3910.0433,39125,80033,39125,800گروه صنعتي بارز 0)2,550( 28,3500

)5,983(4,000,0001,0003,000,00027,7330.0827,73321,7509,2447,250بيمه ما 0)810( 22,5600

15,000,0001,0001,500,00021,3730.0121,37332,28014,24921,52010,907فولد کاوه جنوب کيش 0)990( 33,2700

55,500,0001,0001,000,00020,7540.0020,75422,95020,75422,9502,196معدني وصنعتي چادر ملو 0)1,230( 24,1800

54,900,0001,0002,500,00019,4280.0019,42828,6757,77111,4709,247هلدينگ توسعه معادن و فلزات 0)5,675( 34,3500

10,800,0001,000000.0118,76620,90018,76620,9002,134توليدي فولد سپيد فراب کوير 18,76620,900 01,000,000

)115(4,612,5281,000000.0814,03813,9234,0113,978کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 14,03813,923 03,500,000

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

27,250,0001,000676,92312,1420.0012,1425,59817,9378,270)6,544( 0)534( 6,1320

5,800,0001,000500,0009,2480.019,4569,67831,52032,260222گروه دارويي برکت 208)7,307( 16,985)200,000(

)3,759(156,340,0001,0002,000,0009,0590.009,0595,3004,5302,650بانک پارسيان 0)4,090( 9,3900
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
250,000 میلیون ریال 

1400/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1400/01/31 

569918 كد صنعت: سدبیرسرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 739603شماره اطلعیه :

)1,893(1,080,0001,000250,0008,8700.028,8706,97735,48027,910پاکسان 0)300( 7,2770

15,000,0001,0001,500,0007,6460.017,64610,7405,0977,1603,094تامين سرمايه نوين 0)990( 11,7300

1,400,0001,000600,0007,5770.047,57713,72812,62822,8806,151سيمان خوزستان 0)36( 13,7640

200,0001,00057,6262,6830.032,6832,68346,55946,5670کنتورسازي ايران 00 2,6830

4,030,0001,000371,5382,2980.012,2984,4396,18511,9502,141هلدينگ توکا فولد 0)168( 4,6070

700,0001,00050,0004310.014311,5188,62030,3651,087صنعتي دوده فام 062 1,4560

10,000,0001,0001,400,00021,9950.0000013,3500موسسه اعتباري عسکريه )21,995()19,455( 19,455)1,400,000(

10,800,0001,0001,000,00018,7660.0000022,5600توليدي فولد سپيد فراب کوير )حق تقدم( )18,766()22,560( 22,560)1,000,000(

)28,091.00(910,388881,371853,280جمع )29,017()71,531( 924,811
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
250,000 میلیون ریال 

1400/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1400/01/31 

569918 كد صنعت: سدبیرسرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 739603شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهاي تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتداي دوره

بهاي تمام شده تعداد سهام

بهاي تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهاي دوره

بهاي تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

10,0001,0008,496,000109,4240084.96109,42412,879ابتکار پوياي ايرانيان

800,0001,000120,000,00097,5000015.0097,500813کارگزاري مبين سرمايه

15,000,0001,0004,000,00065,093000.0365,09316,273بانک گردشگري

16,000,0001,00010,500,00055,854000.0755,8545,319بانک آينده

2,000,0001,0003,500,00048,426000.1848,42613,836تامين سرمايه دماوند

3,570,9791,0003,400,00045,874000.1045,87413,492پلي اکريل ايران

228,0001,0004,040,00031,029001.7731,0297,680آذريت

5,649,0001,0001,500,00021,890000.0321,89014,593نورد و لوله اهواز

165,0001,00016,500,00016,5000010.0016,5001,000گروه صنعتي لوله الياف بهراد

36,484,2791,000960,00010,831000.0010,83111,282پارند پايدار سپهر

5,974,7261,0002,000,0009,379000.039,3794,690فولد کاويان

11,3501,0005,55532000.05325,761تهران بتون

511,8320511,832جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
250,000 میلیون ریال 
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صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهاي تمام شده پذیرفته شده در بورس بهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

35,4103,5410فراوري مواد معدنی ایران

2,20822,0820اتومبیل سایپا

18,76618,7660تولیدي فولد سپید فراب كویر

31,5239,4570گروه دارویی بركت

4,01014,0380كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

67,8840جمع

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاري كل مبلغ واگذاري كل مبلغ بهاي تمام شدهبهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاري هر سهم )ریال

)12,437(19,17838,35712,96025,920فولد مباركه اصفهان

)1,055(17,0688,53414,9587,479فولد خوزستان

)3,045(15,71021,99513,53518,950موسسه اعتباري عسکریه

18,4989,24932,09816,0496,800گروه دارویی بركت

18,76618,76618,76618,7660تولیدي فولد سپید فراب كویر

)9,737(96,90187,164جمع
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250,000 میلیون ریال 
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درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار 

شده و سال مالی شناسایی درآمد

درآمد نقدی هر سهم )ریال( درآمد هر سهم )ریال( درصد مالکیت سرمایه )م.ریال( تعداد سهام در تاریخ 

مجمع
تاریخ برگزاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر

مجمع
نام شرکت

1400/12/29

ارزش اسمی هر 

سهم

*

 * مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركتهاي فرعی و وابسته است كه تاریخ برگزاري مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهاي مالی شركت سرمایه 

گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري ، درامد مذكور در صورتهاي مالی سال مالی گذشته شركت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه

0

0

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1400/01/31

1400/01/31
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