
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1397/12/291396/12/291397/12/291396/12/29

بدهی ها دارایی هاي جاري
-- --      بدهی هاي جاري      دارایی  هاي جاري

944,59419,7054,694 )33(89,545134,508      پرداختنی هاي تجاري      موجودي نقد

1,283,4711,090,06918 --00      پرداختنی هاي غیرتجاري      سرمایه گذاري  هاي كوتاه مدت

8,350,0123,814,495119 )1(14,42314,506      مالیات پرداختنی      دریافتنی  هاي تجاري

00-- 6,194,3852,052,605202      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  هاي غیرتجاري

9691,218)20( --00      تسهیلت مالی      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- --00      ذخایر      دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

10,579,0464,925,487115 --00      پیش دریافت هاي جاريجمع دارایی هاي جاري

--       بدهی هاي مرتبط با دارایی هاي نگهداري       دارایی  هاي غیرجاري

شده براي فروش

00--

15,569,2277,679,131103 6,298,3532,201,619186جمع بدهی هاي جاري      دریافتنی  هاي بلندمدت

41,514,91735,177,52518 --      بدهی هاي غیرجاري      سرمایه گذاري هاي بلندمدت

1,405,3431,411,5420 --00      پرداختنی هاي بلندمدت      سرمایه گذاري در املک

204270)24( --00      پیش دریافت هاي غیرجاري      دارایی هاي نامشهود

92,993147,982)37( --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی هاي ثابت مشهود

00-- 13,76011,93615      ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان      سایر دارایی ها

58,582,68444,416,45032 13,76011,93615      جمع بدهی هاي غیرجاري      جمع دارایی هاي غیرجاري

6,312,1132,213,555185      جمع بدهی ها      

--      حقوق صاحبان سهام      

34,118,38931,000,00010      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

2,828,8781,802,67857      اندوخته قانونی      
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34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

2,543,735961,729164      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاي       

غیرجاري نگهداري شده براي فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگري

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاي       

شركت هاي دولتی

00--

23,358,61513,363,97575      سود )زیان( انباشته      

62,849,61747,128,38233جمع حقوق صاحبان سهام      

69,161,73049,341,93740 69,161,73049,341,93740جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1396/12/29حسابرسی شده منتهی به 1397/12/29حسابرسی نشده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

--درآمدهاي عملیاتی

18,952,93010,092,22588درآمد سود سهام

--00درآمد سود تضمین شده

1,582,006616,600157سود )زیان( فروش سرمایه گذاري ها

--00سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاري در اوراق بهادار

61,7398,986587سایر درآمدهاي عملیاتی

20,596,67510,717,81192جمع درآمدهاي عملیاتی

--هزینه هاي عملیاتی

14)100,671()115,001(هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

--00سایر هزینه هاي عملیاتی

14)100,671()115,001(جمع هزینه هاي عملیاتی

20,481,67410,617,14093سود )زیان( عملیاتی

84)4,590()8,449(هزینه هاي مالی

--)10,718(50,781سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

20,524,00610,601,83294سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)96()226()9(مالیات بر درآمد

20,523,99710,601,60694سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

--00سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

20,523,99710,601,60694سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( پایه هر سهم

--سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

20,523,99710,601,60694سود )زیان( خالص

13,363,9755,289,768153سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

--00تعدیلت سنواتی

13,363,9755,289,768153سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

344)1,397,239()6,200,000(سود سهام  مصوب

--0)1,721,151(تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

5,442,8243,892,52940سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

25,966,82114,494,13579سود قابل تخصیص

100)513,560()1,026,200(انتقال به اندوخته  قانونی 

157)616,600()1,582,006(انتقال به سایر اندوخته ها

23,358,61513,363,97575سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

60234276سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

34,118,38931,000,00010سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  29/12/1397

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

29/12/1396

--فعالیت هاي عملیاتی

70,088 1,188,2901,595جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- عادي

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- استثنایی

70,088 1,188,2901,595جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

--بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0 --0سود پرداختی بابت استقراض

(333,093) 41(471,149)سود سهام پرداختی

(333,093) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(471,149)41

--مالیات بر درآمد

(172) (47)(92)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت هاي سرمایه گذاري

634 95,96115,036وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

(3,319) 1,288(46,074)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نامشهود

(118) --0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي نامشهود 

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(2,803) --49,887جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(265,980) --766,936جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت هاي تأمین مالی

--فعالیت هاي تأمین مالی
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

258,074 (39)157,953وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0 --0وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0 --0بازپرداخت اصل استقراض

258,074 (39)157,953جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تأمین مالی

(7,906) --924,889خالص افزایش )كاهش( در موجودي نقد

27,357 (28)19,705موجودي نقد در ابتداي دوره

254 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

19,705 944,5944,694موجودي نقد در پایان دوره

2,797,156 3,253,47816مبادلت غیرنقدي
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره 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

4126,929,139استخراج کانه هاي فلزي 15,610,58442,288,1545,147,37984,640,985520,757,96374,287,785)794,651(63,493,1341119,898,36954.854,352,72811 71.6524,251,09757.26

11,498,425ماشين آلت و دستگاه هاي برقي 871,669914,42716,420583,9981888,08911,102,500011,102,50021,974,1695.4416,4202 0.271,990,5894.70

2575,594واسطه گريهاي مالي و پولي 835,951320,922)13,233(254,6722822,718000002835,9512.30)13,233(2 )0.22(822,7181.94

1246,321فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط 47,63673,91137,599172,410385,23522,333)2,333(00349,9690.1435,2663 0.5885,2350.20

00انبوه سازي، املک و مستغلت 00000038,628138,62938,6280.0213 0.008,6290.02

00مواد و محصولت شيميايي 0000002332,26202332,2622332,2620.9202 0.00332,2620.78

00استخراج ساير معادن 0000002462,500262,5002725,0002462,5001.27262,5002 4.32725,0001.71

00توليد محصولت کامپيوتري الکترونيکي ونوري 00000046190461946190.0004 0.006190.00

00حمل و نقل آبي 000000116,6700116,670116,6700.0501 0.0016,6700.04

649,162,547فلزات اساسي 10,380,35121,152,123653,58028,010,424611,033,93191,842,912442,02692,284,9381512,223,26333.691,095,60615 18.0413,318,86931.45

00ساير تجهيزات حمل و نقل 00000011011110.0001 0.0010.00

10ساير صنايع 1,20227,065)202()27,065(11,0003476,209325,6193801,8284477,4111.32325,4174 5.36802,8281.90

15178,412,026جمع سرمايه گذاری در سهام 27,747,39364,776,6025,841,543113,635,4241833,588,936358,532,419233,162328,765,5815036,279,8121006,074,70550 10042,354,517100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

714 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
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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

36,000,0001,0006,597,970,3076,626,50822.028,006,13263,207,2681,0107,97355,201,136سنگ آهن گل گهر 1,379,62442,040,980 21,166,2881,329,694,062

44,000,0001,0005,606,515,2216,184,20612.836,100,43025,460,3621,0804,50919,359,932معدني و صنعتي چادرملو )83,776(13,838,056 11,622,30640,050,000

78,000,0001,0003,258,046,2235,420,0324.914,897,73314,777,2531,2803,8619,879,520ملي صنايع مس ايران )522,299(6,107,593 8,669,660569,266,250

9,000,0001,0002,573,123,2214,037,65132.544,596,92825,463,6621,5708,69420,866,734مجتمع فولد خراسان 559,27715,899,363 9,564,299355,754,505

2,936,4221,0002,573,621,6552,794,16285.792,785,68712,762,0531,1065,0669,976,366تامين مواد اوليه فولد صبانور )8,475(6,176,156 6,585,897)54,463,895(

12,300,0001,0000018.832,316,07720,639,5341,0008,91118,323,457سنگ آهن گهر زمين 2,316,07720,639,534 02,316,186,080

44,000,0001,000004.021,549,6374,859,9228762,7463,310,285معدني وصنعتي چادر ملو )حق تقدم( 1,549,6374,859,922 01,769,818,949

6,000,0001,000614,305,384803,51220.511,482,9368,303,7331,2056,7486,820,797آهن و فولد ارفع 679,4246,132,164 2,171,569616,241,961

600,0001,000439,417,346871,66974.48888,0891,498,4251,9873,353610,336کابلهاي مخابراتي شهيد قندي 16,420583,998 914,4277,473,555

)327,334(8,000,0001,000323,686,503762,6924.05762,692435,3582,3561,345بانک سامان 0167,670 267,6880

600,0001,0009,778,00047,6362.4482,909139,2795,6559,50056,370بورس انرژي ايران )بورس انرژي( 35,27365,368 73,9114,883,000

389,4651,00025,729,34373,2597.3760,026140,2362,0914,88580,210گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلت ايرانيان )13,233(87,002 53,2342,978,306

858,0001,00057,198,91455,1706.6755,170612,94396510,716557,773فولد اميرکبير کاشان 0271,466 341,4770

1,500,0001,000001.001,50084,5091005,63483,009بورس اوراق بهادار تهران 1,50084,509 014,999,997

75,000,0001,000813,5431,1630.001,1644,9568253,5153,792فولد مبارکه 12,616 2,340596,598

1,240,0001,000000.8382622,533812,20021,707بورس کالي ايران 82622,533 010,242,446

00000.0000000فولد خراسان )حق تقدم( 00 0322,581,050

36,000,0001,0001,319,594,0615,7080.000002,2080سنگ آهن گل گهر )حق تقدم( )5,708()2,913,663( 2,913,663)1,319,594,061(

6,000,0001,000205,919,51862,8230.000006,7480آهن و فولد ارفع )حق تقدم( )62,823()402,778( 402,778)205,919,518(

)1,000(1,000,0001,0003,608,7031,2020.001,000001,000ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس )202()27,065( 27,065)3,608,701(

814 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

27,747,39333,588,936178,412,026144,823,090.00جمع 5,841,543113,635,424 64,776,602

914 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره 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

5,500,0001,0001,575,000,0001,575,00035,000,000350,00029.271,925,0001,196صنايع آهن و فولد سرمد ابر کوه

توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه)معدني دفينه ثمين 

پويا(

5001,00010,00010363,5001,640,26874.701,640,2784,391,641

12,000,0001,0001,200,000,0001,200,0000010.001,200,0001,000توسعه آهن و فولد گل گهر

4,500,0001,0001,102,500,0001,102,5000024.501,102,5001,000گهر انرژي سيرجان

1,500,0001,000262,500,000262,500262,500,000262,50035.00525,0001,000تهيه و توليد مواد معدني شرق فولد خراسان

320,0001,000163,066,667485,7820050.96485,7822,979کک طبس

373,2001,000322,360,000332,1620086.38332,1621,030گسترش کاتاليست ايرانيان

2,000,0001,000200,000,000200,0000010.00200,0001,000کاوند نهان زمين

500,0001,000100,000,000141,65325,000,00025,00025.00166,6531,333احداث صنايع ومعادن سرزمين پارس

550,000100,0001,100,000125,9630020.00125,963114,512بين المللي توليدوتوسعه موادفلزي

150,0001,00019,349,44523,25575,353,03576,14463.1399,3991,050فولد سديد ماهان

200,0001,00041,000,00044,90419,22420.5054,1281,320کارگزاري حافظ

150,0001,000,00059,82141,8340039.8841,834699,320کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کال

100,00010,0004,047,00039,3370040.4739,3379,720صنايع آهن و فولد توس

70,0001,00024,704,30024,8439,881,7209,88249.4134,7251,004صنايع آهن و فولد نور

100,0001,00024,000,00022,4256,000,0006,00030.0028,425948فولد گستر يزد

016.6616,6701,000)6,660(100,0001,00016,670,00016,670مديريت بين المللي همراه جاده ريل دريا

101,90010,0001,744,30916,5931,505,142031.8916,5935,106صنايع فولد سهند اغاز

66,00010,0001,573,44015,1500023.8415,1509,629صنايع آهن و فولد درخشان اراک

56,2501,0008,279,4148,0721,034,925116.568,073867سرمايه گذاري مهندسان ايران

70,0001,000777,000555001.11555714سرمايه گذاري وتوسعه خوزستان)سهامي عام(

1014 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

180,0001,0004,192,6504201,694,70003.2742071تهيه وتوليد مواد نسوز کشور

84,0001,000381,360381000.45381999گروه صنعتي و معدني امير

00.0034691,438)16(200,0001,0003,800346ذوب آهن غرب کشور

50,0941,0001,402,632113002.8011381معدني مواد نسوز بيرجند

3001,000,000301000010.001003,333,333صنايع شيميايي بهاباد

45,54010,00043,470858,69401.15851,629معدني نسوز سميرم

3,22010,0004,00040001.244010,000توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

8,4001,0008751000.0111,143مديريت ساختمان شمسا

4,00010,000401000.01125,000شرکت صنعتي فروکرم بافت

20,0001,0001,0001000.0111,000حمل و نقل بار امير للجين

0.0000)2,459,919()2,459,678,882(12,300,0001,0002,459,678,8822,459,919سنگ آهن گهر زميني

0.0000)1,503()12,499,998(1,250,0001,00012,499,9981,503بورس اوراق بهادار تهران

0.0000)830()7,434,000(1,240,0001,0007,434,000830بورس کالي ايران

00185,574389,47135,002316,3950.00705,8660ساير شرکتهاي خارج از بورس

8,532,419233,1628,765,581جمع

1114 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

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

28,690,86101,004,381سایر شركتهاي خارج از بورس

500,000,0001,0000سایر شركتهاي پذیرفته شده در بورس

1,64065,6870معدنی و صنعتی چادرملو

2,0392,773,5890سنگ آهن گل گهر

2,16119,4750كابلهاي مخابراتی شهید قندي

54,4670ملی صنایع مس ایران

000صنایع فولد سهند اغاز

1,010076,144فولد سدید ماهان

1,00006,000فولد گستر یزد

1,00009,882صنایع آهن و فولد نور

001سرمایه گذاري مهندسان ایران

9,224,000,00009,224كارگزاري حافظ

000سنگ آهن گهر زمینی

1,000025,000احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس

110فولد مباركه

2,501889,9030مجتمع فولد خراسان

000تهیه وتولید مواد نسوز كشور

000معدنی نسوز سمیرم

000بورس اوراق بهادار تهران

000بورس كالي ایران

2,66186,0290تامین مواد اولیه فولد صبانور

4,512,42901,640,268تولید و توسعه پویا انرژي نگین سبز خاورمیانه)معدنی دفینه ثمین پویا(

756487,8690فولد خراسان

1,319,594,000,0001,319,5940سنگ آهن گل گهر

1214 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

8751,549,6370معدنی وصنعتی چادر ملو

8,62525,6890گروه سرمایه گذاري صنایع و معادن فلت ایرانیان

10,0000350,000صنایع آهن و فولد سرمد ابر كوه

1,239763,5540آهن و فولد ارفع

20584,1300آهن و فولد ارفع

1,0000262,500تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولد خراسان

7,22335,2730بورس انرژي ایران )بورس انرژي(

1,09019,4610گروه سرمایه گذاري صنایع و معادن فلت ایرانیان

9992,459,9190سنگ آهن گهر زمین

1001,5000بورس اوراق بهادار تهران

808260بورس كالي ایران

10,587,6033,383,400جمع

1314 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
34,118,389 میلیون ریال 

1397/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/12/29 )حسابرسی نشده(

139901 كد صنعت: ومعادنسرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 545255شماره اطلعیه :

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

137,597,200,000687,986137,597,200,000687,9860سایر شركتهاي خارج از بورس

3331,20229,035104,782103,580سایر شركتهاي پذیرفته شده در بورس

149,463,000,000149,463149,463,000,000149,4630معدنی و صنعتی چادرملو

46,3881,393,96547,4091,424,66330,698سنگ آهن گل گهر

1,9853,0552,9464,5331,478كابلهاي مخابراتی شهید قندي

1,663526,7663,039962,372435,606ملی صنایع مس ایران

9992,459,9199992,459,9190سنگ آهن گهر زمینی

165,313,000,000330,626165,313,000,000330,6260مجتمع فولد خراسان

1001,5031001,5030بورس اوراق بهادار تهران

63830638300بورس كالي ایران

00000ذوب آهن غرب كشور

1,08894,5043,152273,626179,122تامین مواد اولیه فولد صبانور

1,512487,8691,512487,94374فولد خراسان

1,0041,325,3021,0041,325,3020سنگ آهن گل گهر

19,461,000,00038,92219,461,000,00038,9220گروه سرمایه گذاري صنایع و معادن فلت ایرانیان

84,130,000,00084,13084,130,000,00084,1300آهن و فولد ارفع

238146,953238146,9530آهن و فولد ارفع

00000مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا

1,09019,4611,20821,5572,096گروه سرمایه گذاري صنایع و معادن فلت ایرانیان

999143,8426,765973,194829,352سنگ آهن گهر زمین

7,896,2989,478,3041,582,006جمع

1414 از


