
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

40,300,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتشرکت:

14,600,000سرمایه ثبت نشده:ومعادننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)139901کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت مالي تلفیقي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سھامي عام) در تاريخ 31 شھريورماه 1399 و صورتھاي سود و زيان، تغییرات در 

حقوق مالکانه و جريانھاي نقدي آن براي دوره مالي میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشتھاي توضیحي 1 تا 46 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت صورتھاي مالي میان دوره اي با ھیئت مديره شرکت است و مسئولیت اين مؤسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورتھاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام 

شده مي باشد. 
                        

بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. به استثناي محدوديت مورد مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات 
مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا  از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روشھاي تحلیلي و ساير روشھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب 
محدودتر از حسابرسي صورتھاي مالي است و در نتیجه، اين موسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال  در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و 

از اين رو، اظھار نظر حسابرسي ارائه نمي کند. 
                        



مبانی نتیجه گیری مشروط

 
                            3. اطالعات مالي و سرمايه گذاري در شرکت ھاي وابسته سي ولکس کاال ، گھر انرژي سیرجان ، کارگزاري حافظ و شرکت مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا 
موضوع يادداشت ھاي توضیحي 1-18 و 2-18 و ھمچنین تعدادي از شرکتھاي وابسته به شرکت معدني و صنعتي گل گھر به روش ارزش ويژه در صورتھاي مالي تلفیقي منعکس نگرديده، 
ضمن اينکه سرمايه گذاريھاي بلند مدت مشتمل بر مبلغ 945ر4 میلیارد لایر سرمايه گذاري شرکت فرعي تولید و توسعه پويا انرژي نگین سبز خاورمیانه در نیروگاه برق شاھرود میباشد که 
به شرح يادداشت توضیحي 1-46، حکم قطعي مبني بر ابطال قرارداد واگذاري مربوطه توسط سازمان خصوصي سازي، توسط مراجع ذيربط صادر شده است. با توجه به مراتب فوق، تعديل 

صورتھاي مالي از بابت موارد ياد شده ضروري است، لیکن بدلیل عدم دسترسي به اطالعات و مستندات الزم، تعیین تعديالت مورد لزوم براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
4. سرفصل موجودي مواد و کاالي شرکت فرعي کارخانجات تولیدي شھید قندي (يادداشت توضیحي 23) شامل مبلغ 40/2 میلیارد لایر (معادل مبلغ 2 میلیون يورو) کاالي ارسالي در سال 
1390 به مخابرات اتیوپي (تحت سرفصل کاالي اماني) مي باشد که بدلیل عدم تايید آن، خريدار بابت جرائم و انبارداري ادعايي به مبلغ 241ر591 يورو را مطرح نموده، ضمن اينکه علیرغم 
توافقات بعمل آمده، مبلغ 000ر500ر1 يورو از کاالي مربوطه تا تاريخ تعیین شده وارد شرکت نشده است. مضافا شواھدي در خصوص قابلیت و نحوه وصول طلب ارزي معادل حدود مبلغ 5/7 

میلیون يورو ( باقیمانده مبلغ 6/9میلیون يورو بھاي کابل مخابراتي صادراتي بشرح يادداشت توضیحي 2-1-20) و ھمچنین مستندات مبلغ 227ر1 میلیارد لایر مانده طلب شرکت فرعي تولید و 
توسعه پويا انرژي نگین سبز خاورمیانه از شرکت تولید نیروي برق شاھرود (عمدتا بابت عملیات ارتقاي تولید و تعمیرات اساسي واحد يک گازي نیروگاه) ارائه نگرديده است. با توجه به 
مراتب فوق و بدلیل عدم ارائه اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیاز و عدم اخذ تضامین کافي و نامشخص بودن قابلیت بازيافت وجوه مزبور و ھمچنین عدم تھیه صورت تطبیق حسابھاي 

فیمابین توسط شرکت گھر انرژي سیرجان ( فرعي شرکت معدني و صنعتي گل گھر) با شرکت گروه مپنا، تعیین آثار احتمالي موارد ياد شده بر صورتھاي مالي مورد بررسي در حال حاضر 
میسر نمي باشد.

5. تسھیالت مالي موضوع يادداشت توضیحي 5-34، شامل مبلغ 126ر2 میلیارد لایر مربوط به 2 فقره تسھیالت ارزي دريافتي شرکت فرعي کک طبس از بانک توسعه صادرات شعبه تجريش 
از محل حساب ذخیره ارزي و منابع داخلي بانک به ترتیب با نرخ سود 4/24 و 6/95 درصد مي باشد که مانده اصل و فرع تسھیالت مزبور در تاريخ صورت وضعیت مالي جمعا  معادل 43 
میلیون يورو با نرخ رسمي 858ر49 لایر تسعیر گرديده، لیکن شواھد و مستندات کافي در خصوص قطعیت امکان استفاده از نرخ ھاي منظور شده جھت تسويه بدھي ھاي ارزي فوق و 
تعھدات مرتبط با آن و امکان تسويه بلند مدت آن  ارائه نشده است. بدلیل عدم دسترسي به اطالعات الزم، تعیین آثار مالي مربوطه بر صورتھاي مالي مورد گزارش میسر نگرديده است.

 
                        

نتیجه گیری مشروط

 
                            6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندھاي 3 و 5 و ھمچنین به استثناي آثار تعديالتي که احتماال در صورت نبود محدوديت 

مندرج در بند 4 ضرورت مي يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتھاي مالي میان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي 
حسابداري باشد، برخورد نکرده است. 

 
                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            7. نتیجه گیري اين موسسه در اثر مفاد بند ھاي 7 و 8 زير تعديل نشده است: 

- توجه ھیئت مديره محترم شرکت را به مفاد يادداشت توضیحي 3-14 و 2-23 در رابطه با وضعیت پوشش بیمه اي دارايیھاي ثابت و موجودي مواد وکاالي برخي شرکتھاي فرعي عمدتا  
شرکتھاي کک طبس،گسترش کاتالیست ايرانیان و کارخانجات شھید قندي و شرکت فرعي تولید نیروي برق شاھرود (فرعي شرکت تولید و توسعه پويا انرژي نگین سبز خاورمیانه ) جلب 

مي نمايد.
8. سرفصل ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي موضوع يادداشت توضیحي 12 شامل مبلغ 146ر8 میلیارد لایر سود ناشي از واگذاري بخشي از سھام شرکتھاي صنايع آھن و فوالد 

سرمد ابرکوه و تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد خراسان به شرکت فرعي تجلي توسعه و معادن فلزات (سھامي عام) طي دوره مالي مورد گزارش مي باشد.
 

                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            9. مسئولیت ساير اطالعات با ھیئت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. 

نتیجه گیري اين موسسه نسبت به صورتھاي مالي، در برگیرنده نتیجه گیري نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود.  
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتھاي مالي، مسئولیت اين موسسه مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرتھاي بااھمیت آن با صورتھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در 

فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف ھاي بااھمیت است.  
در صورتیکه اين موسسه به اين نتیجه برسد که تحريف بااھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.  

ھمانطورکه در بخش"مباني نتیجه گیري مشروط "در باال توضیح داده شده است، اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار مورد مشروحه در بندھاي3 و 5 اين گزارش بر"ساير 
اطالعات"جلب مي نمايد. مضافا  ھمانطور که در بند 4 اين گزارش توضیح داده شده است، اين موسسه به دلیل عدم دسترسي به اطالعات الزم نتوانسته است نتیجه گیري کند که «ساير 

اطالعات» در ارتباط با موضوعات يادشده در بندھاي مذکور حاوي تحريف با اھمیت است يا خیر.
 

                        

سایر موارد

 
                            10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار در خصوص افشاء صورتھاي مالي حسابرسي شده، گزارش تفسیري مديريت و گزارش ھیئت 
مديره به مجمع عمومي عادي ساالنه حداقل 10 روز قبل از برگزاري آن، افشاء صورتھاي مالي حسابرسي نشده و گزارش تفسیري مديريت ظرف90 روز پس از پايان سال مالي، افشاء 

فوري تغییر در ترکیب اعضاي ھیئت مديره و پرداخت سود سھام ظرف مھلت قانوني رعايت نشده است.
11. دستورالعمل حاکمیت شرکتي ابالغیه مورخ 12 آبانماه 1397 سازمان بورس و اوراق بھادار مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته و بر اساس رسیدگیھاي بعمل آمده، مفاد مواد 15، 16، 
19 و 42 دستورالعمل مذکور در خصوص بررسي و مستندسازي اثربخشي کمیته ھاي حسابرسي و ساير کمیته ھاي تخصصي، تعیین وظايف ھیئت مديره و کمیته ھاي تخصصي در قالب 

منشور ھیئت مديره و انعکاس اطالعات مرتبط با حقوق و مزاياي مديران اصلي و مشخصات اعضاي کمیته ھاي تخصصي در پايگاه اينترنتي شرکت را يادآور مي شود.
12. صورتھاي مالي مورد گزارش و تايیديه مديران دريافتي از شرکت، به امضاء يکي از اعضاء ھیئت مديره نرسیده است.
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ترازنامه

شرح
پایان عملکرد واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٢,٢٩٩,٨٧٧۴۴,٨۴١۵,٠٢٩پرداختنی ھای تجاری(٨۵)١,٣٢٠,١١٧٨,٩۵٣,٨۶١موجودی نقد

--٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری(۶٠)١٩٠,۶٧۶۴٧١,٣٣۴سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

١۴,۶٩٢١۴,۵٣١١مالیات پرداختنی٢۶,٣۴۴,٣٣١٢٠,٩٨٣,٨۵۴٢۶دریافتنی  ھای تجاری

٢۶,۴٠٠,۶۴۶٣,٠۵٩,٧٠۵٧۶٣سود سھام پرداختنی--٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

--٠٠تسھیالت مالی١٣,۴٧٠٣,٧٧٩٢۵۶پیش پرداخت ھا و سفارشات

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

--٠٠پیش دریافت ھای جاری(٨)٢٧,٨۶٨,۵٩۴٣٠,۴١٢,٨٢٨جمع دارایی ھای جاری

دارایی  ھای غیرجاری
بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده

برای فروش
٠٠--

٢٨,٧١۵,٢١۵٣,١١٩,٠٧٧٨٢١جمع بدھی ھای جاری١۴,٨٧۴,١٩۵١۴,٨٧۴,١٩۵٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٧۵,٧٩٢,٧١۵۵۶,٧٢۶,٣٧١٣۴سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٧,۵٠٠,٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت١,۴٠۵,٣۴٢١,۴٠۵,٣۴٢٠سرمایه گذاری در امالک

--٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٣٧٢١۵۴١۴٢دارایی ھای نامشھود

--٠٠تسھیالت مالی بلندمدت۵٣٢,٣٢٨٨٩,۵٣٠۴٩۵دارایی ھای ثابت مشھود

٢٠,۵۶٧١۶,۵٩١٢۴ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان--٠٠سایر دارایی ھا

٧,۵٢٠,۵۶٧٧,۵١۶,۵٩١٠جمع بدھی ھای غیرجاری٩٢,۶٠۴,٩۵٢٧٣,٠٩۵,۵٩٢٢٧جمع دارایی ھای غیرجاری



٣۶,٢٣۵,٧٨٢١٠,۶٣۵,۶۶٨٢۴١جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۴٠,٣٠٠,٠٠٠۴٠,٣٠٠,٠٠٠٠سرمایه

١۴,٣۵٢,١٣۴١٣,٨٠١,١٢٨۴افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

--٠٠صرف (کسر) سھام

--٠٠سھام خزانه

۴,٠٣٠,٠٠٠۴,٠٣٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

١۵,٨٠٩,۵۶٣۵,٠٧٧,٣۶٨٢١١سایر 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--

(۶٧)٩,٧۴۶,٠۶٧٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته

(٩)٨۴,٢٣٧,٧۶۴٩٢,٨٧٢,٧۵٢جمع حقوق صاحبان سھام

١٢٠,۴٧٣,۵۴۶١٠٣,۵٠٨,۴٢٠١۶جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١٢٠,۴٧٣,۵۴۶١٠٣,۵٠٨,۴٢٠١۶جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠۶/٣١

(حسابرسی شده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٨/٠۶/٣١

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٨/١٢/٢٩
(حسابرسی شده)

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

١,۴٠۴,٣۶۵۶۵۴,٣٩٩١١۵٢۵,٧٣۵,٢٠٧درآمد سود سھام

٠--٠٠درآمد سود تضمین شده

١,٣٧٢,١۴٧(٢٩)٢۴۵,۴٣٧٣۴۴,۴۴٢سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠--٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

۴,٠۶٢,٠۵۵۵٨,۶٣۵۶,٨٢٨٣٠٢,١٠۶سایر درآمدھای عملیاتی

۵,٧١١,٨۵٧١,٠۵٧,۴٧۶۴۴٠٢٧,۴٠٩,۴۶٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(١۵٣,٢۴٨)۴۵٢(٧٣,٨٩٢)(۴٠٧,٩٨۶)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

(١,٢۴۶)--(١,٠٣٨)٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(١۵۴,۴٩۴)۴۴۴(٧۴,٩٣٠)(۴٠٧,٩٨۶)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۵,٣٠٣,٨٧١٩٨٢,۵۴۶۴۴٠٢٧,٢۵۴,٩۶۶سود (زیان) عملیاتی



(٣۶۵,٩٨١)١٣,۴١٧(۵,٩١۶)(٧٩٩,۶۶٢)ھزینه ھای مالی

١,١۶٢,١۴٧--(١٢٠)١٠,۴٩٠,٠٧۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

١۴,٩٩۴,٢٨۵٩٧۶,۵١٠١,۴٣۵٢٨,٠۵١,١٣٢سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١١٧)--٠(٢٧٩)مالیات بر درآمد

١۴,٩٩۴,٠٠۶٩٧۶,۵١٠١,۴٣۵٢٨,٠۵١,٠١۵سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠--٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

١۴,٩٩۴,٠٠۶٩٧۶,۵١٠١,۴٣۵٢٨,٠۵١,٠١۵سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

١٣٢٢۵۴٢٨۶٩١سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٢٠--٢۴٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٣٧٢٢۵١,٣٨٨٧١١سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠--٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

١۴,٩٩۴,٠٠۶٩٧۶,۵١٠١,۴٣۵٢٨,٠۵١,٠١۵سود (زیان) خالص

٢٩,۶۶۴,٢۵۶٢٣,٣۵٩,٧٧۴٢٧٢٣,٣۵٩,٧٧۴سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠--٠٠تعدیالت سنواتی

٢٩,۶۶۴,٢۵۶٢٣,٣۵٩,٧٧۴٢٧٢٣,٣۵٩,٧٧۴سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(١۵,٣۵٣,٢٧۵)۵٧(١۵,٣۵٣,٢٧۵)(٢۴,١٨٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

(٢,۶۵٨,۵۶۴)--٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۵,٣۴٧,٩٣۵(٣٢)۵,۴٨۴,٢۵۶٨,٠٠۶,۴٩٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠--٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٢٠,۴٧٨,٢۶٢٨,٩٨٣,٠٠٩١٢٨٣٣,٣٩٨,٩۵٠سود قابل تخصیص

(١,٢٠١,٠۶١)--(۴٨,٨٢۵)٠انتقال به اندوخته  قانوني 

(٢,۵٣٣,۶٣٣)٣,٠١۶(٣۴۴,۴۴٣)(١٠,٧٣٢,١٩۵)انتقال به سایر اندوخته ھا

٩,٧۴۶,٠۶٧٨,۵٨٩,٧۴١١٣٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٢٧٣٢۴١,٠٣٨۶٩۶سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

۵۴,٩٠٠,٠٠٠۴٠,٣٠٠,٠٠٠٣۶۴٠,٣٠٠,٠٠٠سرمایه



صورت جریان وجوه نقد

شرح

واقعی 
دوره منتھی به 1399/06/31

حسابرسی شده 
1399/06/31

واقعی 

حسابرسی شده 
1398/06/31

درصد
تغییرات

واقعی 
حسابرسی شده 

1398/12/29

فعالیت ھای عملیاتی

512,881--137,443(17,383,849)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

0--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

512,881--137,443(17,383,849)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

(1,755,897)19(702,181)(839,059)سود سھام پرداختی

(1,755,897)19(702,181)(839,059)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(390)(70)(390)(118)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

0--6940وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(1,659)--0(451,572)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

0--0(218)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

0--00تسھیالت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(1,659)--0(451,096)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(1,245,065)3,204(565,128)(18,674,122)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

592,116(7)551,006592,116وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

8,661,485--10,486,7580وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

11,037,764592,1161,7649,253,601جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی



8,008,536--26,988(7,636,358)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

8,953,861944,594848944,594موجودی نقد در ابتدای دوره

731--(341)2,614تآثیر تغییرات نرخ ارز

1,320,117971,241368,953,861موجودی نقد در پایان دوره

11,142,5645,589,4959916,732,059مبادالت غیرنقدی

دالیل تغییر اطالعات  1399/06/31نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/06/31نسبت به اطالعیه قبلی

دالیل تغییر اطالعات  1398/12/29نسبت 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

فعالیتھاي
کمکي به

نھادھاي
مالي واسط

٣٨۵,٢٣۵٢,۵٢٨,٣٨٨۶۵٠,٠٠١٧,۴۴٢,٢٧١۴٧٣۵,٢٣۶٩,٩٧٠,۶۵٩٠٠٠٠٠٣٨۵,٢٣۵٠.١٧۶۵٠,٠٠١٣.٠۴۴٧٣۵,٢٣۶١.٠١

تجارت عمده
فروشي به
جز وسايل
نقلیه موتور

٢١٩٩,١٨۵١٩٧,٩٩١(۴۴,۴٩۶)(١٨,۶۵٩)٢١۵۴,۶٨٩١٧٩,٣٣٢٠٠٠٠٠٢١٩٩,١٨۵٠.٣٩(۴۴,۴٩۶)(٠.٢١)٢١۵۴,۶٨٩٠.٢١

سرمايه
گذاريھا

١۶٠,٠٢۶۴٠٩,٣۴٢٠٢٠,۵۵۵١۶٠,٠٢۶۴٢٩,٨٩٧٠٠٩٨,٠٠٠١٩٨,٠٠٠١۶٠,٠٢۶٠.١٢٩٨,٠٠٠٠.۴۶٢١۵٨,٠٢۶٠.٢٢

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت
٠٠٠٠٠٠٠٠٣٨,۶٢٩٠٣٨,۶٢٩٣٨,۶٢٩٠.٠٢٠٠.٠٠٣٨,۶٢٩٠.٠١

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠٢٣٣٢,٢۶٢٢٣٣٢,٢۶٢٠.۶۴٠٠.٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠.۴۵

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٩,٩٩٢١٢٩,٩٩٢٠٠٠.٠٠٢٩,٩٩٢٠.١۴١٢٩,٩٩٢٠.٠۴

استخراج
ساير معادن

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧٢۵,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٢١,٠٢۵,٠٠٠٢٧٢۵,٠٠٠١.۴٠٣٠٠,٠٠٠١.۴٠٢١,٠٢۵,٠٠٠١.۴٠

استخراج
کانه ھاي

فلزي
۶٢٧,۵٢۵,۵٠۶٢٨٣,٨٢۴,٩٧۴١۴,٣٨۶,١٩٨۶۴٧,٨٧٨,۶۵٧٨۴١,٩١١,٧٠۴٩٣١,٧٠٣,۶٣١۶۴,٩۴٢,۶٣۴١,١۵٧,۶٨٣٨۶,١٠٠,٣١٧١٢٣٢,۴۶٨,١۴٠۶٢.٨٧١۵,۵۴٣,٨٨١٧٢.۶۴١۶۴٨,٠١٢,٠٢١۵.٧٣



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

١٨٣٩,١١٠٢٧,۴۴٨,٠١٧۵,۴١٧٨,۴٧۴,٢۴٣١٨۴۴,۵٢٧٣۵,٩٢٢,٢۶٠١١,١٠٢,۵٠٠(١,١٠٢,۵٠٠)٠٠٢١,٩۴١,۶١٠٣.٧۶(١,٠٩٧,٠٨٣)(۵.١٣)١٨۴۴,۵٢٧١.١۶

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۶١٩٠۴۶١٩۴۶١٩٠.٠٠٠٠.٠٠۴۶١٩٠.٠٠

حمل و نقل
آبي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١۶,۶٧٠٠١١۶,۶٧٠١١۶,۶٧٠٠.٠٣٠٠.٠٠١١۶,۶٧٠٠.٠٢

فلزات
اساسي

۵١٠,٧٩٩,٩٣۶١١١,٩۶١,١۶٣۴,٩۵٢,٣۶۴١٨۵,۵٩٧,۴۴٩٧١۵,٧۵٢,٣٠٠٢٩٧,۵۵٨,۶١٢٨٢,١۵٧,٩٠۵(١,٩٠١,١٨۴)٨٢۵۶,٧٢١١٣١٢,٩۵٧,٨۴١٢۵.٠٩٣,٠۵١,١٨٠١۴.٢۶١۵١۶,٠٠٩,٠٢١١.٩٢

ساير
تجھیزات

حمل و نقل
٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١١١٠.٠٠٠٠.٠٠١١٠.٠٠

١١,۶٠٠٢٠٠٠٠١١,۶٠٠٢٠٠٣٢,٨۴۵,٧٠١٢,٨۶۶,٨٣۶٣۵,٧١٢,۵٣٧۴٢,٨۴٧,٣٠١۵.۵١٢,٨۶۶,٨٣۶١٣.۴٠۴۵,٧١۴,١٣٧٧.٨٢ساير صنايع

١٩٣٩,۵١٠,۵٩٨۴٢۶,٣٧٠,٠٧۵١٩,٩۴٩,۴٨۴٨۴٩,٣٩۴,۵١۶٢۴۵٩,۴۶٠,٠٨٢١,٢٧۵,٧۶۴,۵٩١٣١١٢,١٣١,٩٢١١,۴۴٨,٨٢٧٣۴١٣,۵٨٠,٧۴٨۵٠۵١,۶۴٢,۵١٩١٠٠٢١,٣٩٨,٣١١١٠٠۵٨٧٣,٠۴٠,٨٣٠١٠٠جمع

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)



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)

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٧,۵۵٨,٢۴۴,٨٨١٨,۶٧٢,٩١٩۵٣,٧١۶,۴۴۶٢,١۶٣,٨٢٨,٣٠۶۵,٣٢٠,۴٩٧١٣٩,١۶٩,۴٨۶١٧.۵٢١٣,٩٩٣,۴١۶١٩٢,٨٨۵,٩٣٢١,۴٣٩١٩,٨۴٠١٧٨,٨٩٢,۵١۶معدني و صنعتي چادرملو

٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٨١۶,٢٢۴,١٣۶١٢,۵۵٣,٧۶۵١١٢,۶۴٠,١۵٨۴۶,٩٠۶,٨۴۵٧۶,۴٣٩١۵٠,۵٧٣,۵٠۵١۴.۶٠١٢,۶٣٠,٢٠۴٢۶٣,٢١٣,۶۶٣١,١۶٣٢۴,٢٣٠٢۵٠,۵٨٣,۴۵٩سنگ آھن گل گھر

١٠١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٠١٢,۴٧٣,٩٢٢٣,٢٣٩,٨۴٢٢١,٣۵٨,۴۴٠١۵٩,٣۶۵,٣١۴۴,٧٠١,۶١٢٨۵,٨١٨,٠٠٧٣.١٣٧,٩۴١,۴۵۴١٠٧,١٧۶,۴۴٧٢,۵٠۴٣٣,٧٩٠٩٩,٢٣۴,٩٩٣ملي صنايع مس ايران

٧۴,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۵,٩۶٩,۶٧۴,۶٩٧۶,٧١١,٣٣٣١۴۴,۶۴۵,٢١٧٨.٠٢۶,٧١١,٣٣٣١۴۴,۶۴۵,٢١٧١,١٢۴٢۴,٢٣٠١٣٧,٩٣٣,٨٨۴سنگ آھن گل گھر (حق تقدم)

۴١,٣١۵,٩۵٢٢۴.٩٣۴,۵٩٣,٨٣٣١١۶,٠٠۶,٣٧٧١,۵۴٨٣٩,١٠٠١١١,۴١٢,۵۴۴(۵٠٨,٣٢۵)١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩۶۶,۶١٣,٣٨٣۵,١٠٢,١۵٨٧۴,۶٩٠,۴٢۵٣٠١,۶۵٠مجتمع فوالد خراسان

۴٨,٣۶٧٨١,٢١٨,۶٠٠٨۴.٩٧٣,٠۵١,٩۶١١١٧,۴۶١,۶٣٢١,٢٢٣۴٧,٠٨٠١١۴,۴٠٩,۶٧١(٣٣,٠٠٠,٠٠٠)٢,٩٣۶,۴٢٢١,٠٠٠٢,۵٢٧,٩٣۶,٩٧١٣,٠٠٣,۵٩۴٣۶,٢۴٣,٠٣٢تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٠٢,٧٧٠,٩٠٣١٠٠,۶٢٠,٧۴۵٩.٧٠٢,٧٧٠,٩٠٣١٠٠,۶٢٠,٧۴۵١,١۴٣۴١,۵٠٣٩٧,٨۴٩,٨۴٢سنگ آھن گھر زمین (حق تقدم)

۴٢,۵٨٠,١٢٢٩.٣٩٢,٧٠٠,۵٢١١١٢,۵١٣,٢۴٣١,١۵٠۴٧,٩١١١٠٩,٨١٢,٧٢٢(٢٣۴,٧١٠)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣۴۵,٨٨٣,٠٩٧٢,٩٣۵,٢٣١۶٩,٩٣٣,١٢١٢,۴٩٧,١٠٣سنگ آھن گھر زمین

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٨٩٠,٠۵۶,٨٨٩٢,٣٩٢,٨۶٩١۴,١٠٩,٢٧۴١۵,٨٩۶,٣٨٠۶۵,٠٩١٢١,٢٧٢,٨۴٢١۵.٨٨٢,۴۵٧,٩۶٠٣۵,٣٨٢,١١۶١,٢٩٠١٨,۵۶۴٣٢,٩٢۴,١۵۶آھن و فوالد ارفع

٨,٠۴٠,١٠٣١,٠٠٠۴٢٢,٢۴۴,٧٠٩٨٣٩,١١٠٢٧,۴۴٨,٠١٧۴,٩٣١,٢٩۶,٢٧۶۵,۴١٧٨,۴٧۴,٢۴٣۶۶.۵٩٨۴۴,۵٢٧٣۵,٩٢٢,٢۶٠١۵٨۶,٧١٠٣۵,٠٧٧,٧٣٣کابلھاي مخابراتي شھید قندي

(٨۶,١٠١)٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,٢٠٠,٠٠٠۵٨٧,٣۶٣۵٠١,٢۶٢٠.٣٣۵٨٧,٣۶٣۵٠١,٢۶٢۶٣,٨۴۴۵۴,۴٨۵فرابورس ايران

١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩۵۶,٠۵١,٧۵۶۵٢۴,٧٩٢٢۵,٨٣٢,۵١٨٨.٠٣۵٢۴,٧٩٢٢۵,٨٣٢,۵١٨۵۴٩٢٧,٠٢٠٢۵,٣٠٧,٧٢۶فوالد خراسان (حق تقدم)

صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار
(ETF)سپھر

٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٩,۵٠٠,٠٠٠١٩٩,٠۵٩١٩٧,٨۶۶(۴,٣٠٠,٠٠١)(۴۴,۴٩۶)(١٨,۶۵٩)٠.۵١١۵۴,۵۶٣١٧٩,٢٠٧١٠,١۶٩١١,٧٩٠٢۴,۶۴۴

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۴,۶۶١,٠٠٠٨٢,٩٠٩١۶۶,١٠٩٣٣٩,٠٠٠۶٢,۶٣٨۶,٨٠١,۵۴١٢.۵٠١۴۵,۵۴٧۶,٩۶٧,۶۵٠٩,٧٠٣۴۶۴,۵١٠۶,٨٢٢,١٠٣بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠۶٣٢,۶۵١,٠٨٩١۴۴,٧٠۵٩,۶۴٠,٩۶٩۵.٢٧١۴۴,٧٠۵٩,۶۴٠,٩۶٩٢٢٩١۵,٢٣٩٩,۴٩۶,٢۶۴آھن و فوالد ارفع (حق تقدم)

گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن
فالت ايرانیان

٣٨٩,۴۶۵١,٠٠٠٢٨,٧٠٧,۶۵٠۶٠,٠٢۶۴٠٩,٣۴٢٠٠٢٠,۵۵۵٧.٣٧۶٠,٠٢۶۴٢٩,٨٩٧٢,٠٩١١۴,٩٧۵٣۶٩,٨٧١

٨۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٧,١٩٨,٩١٣۵۵,١۶٩١,٧٧٧,۶٨۵٠٠١,٧٠٣,۴۴٠۶.۶٧۵۵,١۶٩٣,۴٨١,١٢۵٩۶۵۶٠,٨۶٠٣,۴٢۵,٩۵۶فوالد امیرکبیر کاشان

١۶۴,٨٨٠٠.٠٧۴۴,٢۶٠٢٧٣,٠٢٠٢,٠١٢١٢,۴١٠٢٢٨,٧۶٠(٩,١٠۶)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠۵٣,٣۶۶١٠٨,١۴٠٢,٠٠٠,٠٠٠سرمايه گذاري صدر تامین

٢۴,۴٨٩١٣,٧٢١٠.٠٠٣۴,٣٨٧٣٩,٠۶٠١٧,١٩۴١٩,۵٣٠۴,۶٧٣(٣,۴٨٢,۴۵٧)٢٠٩,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,۴٨٢,۴۵٧٩,٨٩٨٢۵,٣٣٩فوالد مبارکه

سرمايه گذاري صدر تامین (حق
تقدم)

٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٨,٩٩٩,٩٩٩٩,١٠۶٩٠,١٧٩٠.٠٣٩,١٠۶٩٠,١٧٩١,٠١٢١٠,٠٢٠٨١,٠٧٣

۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٩,٩٩٩,٩٩۶١,۵٠٠١,۴٨۴,٣٩٩١٩,٩٩٩,٩٩۶٠١۴١,٠٠٠١.٠٠١,۵٠٠١,۶٢۵,٣٩٩٣٨۴٠,۶٣۵١,۶٢٣,٨٩٩بورس اوراق بھادار تھران

٠.٠٨٨٢۶٨٧۶,٣۴٨۴٠۴٢,۴٣٨٨٧۵,۵٢٢(١,۵٣٢)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٣۶٣,۶۶٩٨٢۶٨٧٧,٨٨٠۵,٢٨۶,۴٢۴٠بورس کاالي ايران

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت
(ETF)کمند

١١٩,۶۴٠,١۵۴١٠,٠٠٠١٢,٣٧٧١٢۶١٢۵٠٠٠٠.٠٠١٢۶١٢۵(١)١٠,١٨٠١٠,١١٠

معدني وصنعتي چادر ملو (حق
تقدم)

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٧٨,٧٨٢,٣٣۶٣٠۶,۶٣١١١,١٨۴,٠٧٧(١,٩٧٨,٧٨٢,٣٣۶)(٣٠۶,۶٣١)(١١,١٨۴,٠٧٧)٠.٠٠٠٠٠١٧,۶٧٠٠

ساير شرکتھاي پذيرفته شده در
بورس

٠٠٢٠٠,٠٠٠١,۶٠٠٢٠٠٠٠٠٠.٠٠١,۶٠٠٢٠٠٠١,٠٠٠(١,۴٠٠)

١,٢١۶,٣٠۴,۵٠٩  ۵٩,۴۶٠,٠٨٢١,٢٧۵,٧۶۴,۵٩١ ١٩,٩۴٩,۴٨۴٨۴٩,٣٩۴,۵١۶ ٣٩,۵١٠,۵٩٨۴٢۶,٣٧٠,٠٧۵   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)

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)

تولید و توسعه پويا انرژي نگین سبز
خاورمیانه(معدني دفینه ثمین پويا)

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٩٩,٨٧٣,۵٠٠٣,٠٣٩,٧٧٨٠٠٩٩.٩٩٣,٠٣٩,٧٧٨٢,١٧١ 

 ٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٠.٠٠٢,٢٠٠,٠٠٠٨٨٠توسعه آھن و فوالد گل گھر

 ۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶٣,٠۶۶,۶۶٧۴٨۵,٧٨٢١۴٢,۶٨٣,٣٣۴١۴٢,۶٨٣۵٠.٩۶۶٢٨,۴۶۵٢,٠۵۵کک طبس

تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد
خراسان

١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٢۵,٠٠٠,٠٠٠۵٢۵,٠٠٠٠٠٣۵.٠٠۵٢۵,٠٠٠١,٠٠٠ 

 ۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠١٠.٠٠۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠کاوند نھان زمین

 ٣٧٣,٢٠٠١,٠٠٠٣٢٢,٣۶٠,٠٠٠٣٣٢,١۶٢٠٠٨۶.٣٨٣٣٢,١۶٢١,٠٣٠گسترش کاتالیست ايرانیان

 ٧٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٧۵,٠٠٠,٠٠٠٢١۶,۶۵٣٠٠٢۵.٠٠٢١۶,۶۵٣١,٢٣٨احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

 ۵۵٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠١٢۵,٩۶٣٠٠٢٠.٠٠١٢۵,٩۶٣١١۴,۵١٢بین المللي تولیدوتوسعه موادفلزي

 ١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠٩٨.٠٠٩٨,٠٠٠١,٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

 ٢٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠۵٩,٨٢١۴١,٨٣۴١٩,٩۴٠١٩,٩۴٠٣٩.٨٨۶١,٧٧۴٧٧۴,۴٨٩کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

 ١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣۴,۵٨۶,٠٢٠٣۴,٧٢۵٣٩,۵٢۶,٨٨٠٢٣,٧١۶۴٩.۴١۵٨,۴۴١٧٨٩صنايع آھن و فوالد نور

 ٢۴۵,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٢٢۵,٠٠٠۵۴,١٢٩٠٠٢٠.۵٠۵۴,١٢٩١,٠٧٨کارگزاري حافظ

 ١٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴,٠۴٧,٠٠٠٣٩,٣٣٧٠٠۴٠.۴٧٣٩,٣٣٧٩,٧٢٠صنايع آھن و فوالد توس

 ١٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٩,٩٩۶,٠٠٠٢٩,٩٩٢٩٩.٩۶٢٩,٩٩٢٣,٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

 ١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,۶۶۶,۶٧٠١۶,۶٧٠٠٠١۶.۶٧١۶,۶٧٠١,٠٠٠مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا

 ١٠١,٩٠٠١٠,٠٠٠٣,٢۴٩,۴۵١١۶,۵٩٣٠٠٣١.٨٩١۶,۵٩٣۵,١٠۶صنايع فوالد سھند اغاز

 ۶۶,٠٠٠١٠,٠٠٠١,۵٧٣,۴۴٠١۵,١۵٠٠٠٢٣.٨۴١۵,١۵٠٩,۶٢٩صنايع آھن و فوالد درخشان اراک

 ١٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٨.٣٣١٠,٠٠٠١,٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

 ۵۶,٢۵٠١,٠٠٠٩,٣١۴,٣٣٩٨,٠٧٣٠٠١۶.۵۶٨,٠٧٣٨۶٧سرمايه گذاري مھندسان ايران

 ١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠۵.٠٠۵,٠٠٠١,٠٠٠کاوشگران صنايع معدني راشا

 ١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٩٠,٨٢٠٧٩١٠٠٠.۵٣٧٩١١,٠٠٠فوالد سديد ماھان

 ٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٧٧,٠٠٠۵۵۵٠٠١.١١۵۵۵٧١۴سرمايه گذاري و توسعه خوزستان

 ۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٠۴٨,٠٠٠۴٢٠۵,١۵٢,٠٠٠٠٢.٨٠۴٢٠٣٨تھیه وتولید مواد نسوز کشور

 ٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٣٨١,٣۶٠٣٨١٠٠٠.۴۵٣٨١٩٩٩گروه صنعتي و معدني امیر

 ٢٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٣,٧٨۴٣۴۶٠٠٠.١٩٣۴۶٩١,۴٣٨ذوب آھن غرب کشور

 ٧۶,٢٣٠١,٠٠٠١,۴٠٢,۶٣٢١١٣٧٣١,٨٠٨٠٢.٨٠١١٣۵٣معدني مواد نسوز بیرجند

 ٠.٠٠١٠٠١٠,٠٠٠(١,٩٢۴,٩٠٠)(١٩٢,۴٩٠,٠٠٠)١١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٩٢,۵٠٠,٠٠٠١,٩٢۵,٠٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

 ٣٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٣٠١٠٠٠٠١٠.٠٠١٠٠٣,٣٣٣,٣٣٣صنايع شیمیايي بھاباد

 ۶٣,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٧,٨١٧٨۵١٨,٣٣٣٠١.٠۵٨۵١,٢٨۵معدني نسوز سمیرم

 ٣,٢٢٠١٠,٠٠٠۴,٠٠٠۴٠٠٠١.٢۴۴٠١٠,٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

 ٨,۴٠٠١,٠٠٠٨٧۵١٠٠٠.٠١١١,١۴٣مديريت ساختمان شمسا

 ۴,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٠١٠٠٠.٠١١٢۵,٠٠٠شرکت صنعتي فروکرم بافت

 ٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠.٠١١١,٠٠٠حمل و نقل بار امیر اللجین



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)

 ٠.٠٠٠٠(١,١٠٢,۵٠٠)(١,١٠٢,۵٠٠,٠٠٠)۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,١٠٢,۵٠٠,٠٠٠١,١٠٢,۵٠٠گھر انرژي سیرجان

 ٢,٨۴۶,٨٩۶٠.٠٠۵,۵٩۶,۶٣۴٠(١۵١,٩٠۴,٠٠٠)٠٠٢٢٠,۵٨٣٢,٧۴٩,٧٣٨ساير شرکتھاي خارج از بورس

  ١٣,۵٨٠,٧۴٨ ١,۴۴٨,٨٢٧ ١٢,١٣١,٩٢١   جمع

صورت ريزمعامالت سھام - تحصیل شده

بھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شركت
کل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته

شده در بورس
کل مبلغ بھای تمام شده خارج از

بورس

۴٠,۵٩۶,٠٠١١٧٠,٣٧٨٠۶,٩١۶,٧٠۶ساير شرکتھاي خارج از بورس

٢,١۶٣,٨٢٨,٣٠۶٢,۴۵٨۵,٣٢٠,۴٩٧٠معدني و صنعتي چادرملو

۵۶,٩٠۶,٨۴۵١۴,۵٧٣٨٢٩,٣٣٩٠سنگ آھن گل گھر

۴,٩۵۴,۵٩۶,٢٧۶١٠۵١,٧٢٠٠کابلھاي مخابراتي شھید قندي

١۵٩,٣۶۵,٣١۴٢٩,۵٠٢۴,٧٠١,۶١٢٠ملي صنايع مس ايران

١٩,٩۴٠١,٠٠٠,٠٠٠٠١٩,٩۴٠کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

٣٩,۵٢۶,٨٨٠۵٩٩٠٢٣,٧١۶صنايع آھن و فوالد نور

٢,١٣٢,٨٧۶١۶,٧٨۵٣۵,٨٠١٠فوالد مبارکه

٣٠١,۶۵١۴٠,١١٩١٢,١٠٢٠مجتمع فوالد خراسان

۵,١۵٢,٠٠٠٠٠٠تھیه وتولید مواد نسوز کشور

٧٣١,٨٠٨٠٠٠معدني مواد نسوز بیرجند

١٨,٣٣٣٠٠٠معدني نسوز سمیرم

١,٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠گھر انرژي سیرجان

٢,٠٠٠,٠٠٠۴۴,٩٧۶٨٩,٩۵٣٠تامین مواد اولیه فوالد صبانور

١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٧۶٩٠١,٠٠٠,٠٠٠توسعه آھن و فوالد گل گھر

٩۵۶,٠۵١,٧۵۶۵۴٨۵٢۴,٧٩٢٠فوالد خراسان

۵,٩۶٩,۶٧۴,۶٩٧١,١٢۴۶,٧١١,٣٣٣٠سنگ آھن گل گھر

٧٨,٢۵٨,۶٢۵۴٣,۵٨٠٣,۴١٠,۵٨٩٠معدني وصنعتي چادر ملو

١٩٢,۵٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠١,٩٢۵,٠٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

١۴٢,۶٨٣,٣٣۴٩٩٩٠١۴٢,۶٨٣کک طبس

١۵,٨٩۶,٣٨١١٣,١٩٧٢٠٩,٧٩۶٠آھن و فوالد ارفع

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٣٠٠,٠٠٠کاوند نھان زمین

۶٣٢,۶۵١,٠٨٩٢٢٨١۴۴,٧٠۵٠آھن و فوالد ارفع

٣٣٩,٠٠٠١٨۴,٧٧٢۶٢,۶٣٨٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٢,۴٩٧,١٠۴٣۵,٩٢١٨٩,٧٠٠٠سنگ آھن گھر زمین

١٩,٩٩٩,٩٩۶٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران



بھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شركت
کل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته

شده در بورس
کل مبلغ بھای تمام شده خارج از

بورس

۵,٢٨۶,۴٢۴٠٠٠بورس کاالي ايران

٢,٠٠٠,٠٠١٠٠٠سرمايه گذاري صدر تامین

۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۵,٠٠٠کاوشگران صنايع معدني راشا

٩٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٩٨,٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١٠,٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

١,٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠گھر انرژي سیرجان

٩,٢٠٠,٠٠٠۶٣,٨۴٣۵٨٧,٣۶٣٠فرابورس ايران

٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٠١,١۴٢٢,٧٧٠,٩٠٣٠سنگ آھن گھر زمین

٨,٩٩٩,٩٩٩١,٠١١٩,١٠۶٠سرمايه گذاري صدر تامین

٩,٩٩۶,٠٠٠٣,٠٠٠٠٢٩,٩٩٢تجلي توسعه معادن و فلزات

٢۵,۵۶١,٩۴٩١٢,٩٢١,٠٣٧  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)
سود (زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاری

١٩٢,۵٠٠,٠٠١٢١,١۴١۴,٠۶٩,٨١٠٢١,١۴١۴,٠۶٩,٨١٠٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

١٠,٠٠٠,٠٠٠٧۵,٢٩٠٧۵٢,٩٠٠٨٧,٣٢۶٨٧٣,٢۶٢١٢٠,٣۶٢سنگ آھن گل گھر

٢٣,٣٠٠,٠٠٠١,٩٨٧۴۶,٣٠٣٧۶,۶٣٢١,٧٨۵,۵٢٧١,٧٣٩,٢٢۴کابلھاي مخابراتي شھید قندي

۵,۶١۵,٣٣٣٢,٠١۴١١,٣١٢٢٣,٠٣٣١٢٩,٣٣٩١١٨,٠٢٧فوالد مبارکه

١۵٢٠,۴٢٧,٠٠٠,٠٠٠۵٢٠,۴٢٧۵٢٠,۴٢٧,٠٠٠,٠٠٠۵٢٠,۴٢٧٠مجتمع فوالد خراسان

٢,٣٢٧,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣٢٧,۵٠٠١,٠٠٠٢,٣٢٧,۵٠٠٠گھر انرژي سیرجان

٣۵,٠٠٠,٠٠٠١,١٨٨۴١,۵٨۶١٨,٣٨۴۶۴٣,۴۴٢۶٠١,٨۵۶تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٢,٠۵٧,٠۴٠,٩۶١١,٨٠٧٣,٧١٧,٢٢٠١,٨٠٧٣,٧١٧,٢٢٠٠معدني وصنعتي چادر ملو

٣٨۴,٩٩٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٣,٨۴٩,٩٠٠١٠,٠٠٠٣,٨۴٩,٩٠٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

١١۴۴,٧٠۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۴,٧٠۵١۴۴,٧٠۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۴,٧٠۵٠آھن و فوالد ارفع

١٣٢۴,۴١٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢۴,۴١٠٣٢۴,۴١٠,٠٠٠,٠٠٠٣٢۴,۴١٠٠سنگ آھن گھر زمین

١٩,١٠۶,٠٠٠,٠٠٠٩,١٠۶٩,١٠۶,٠٠٠,٠٠٠٩,١٠۶٠سرمايه گذاري صدر تامین

(ETF)۴,٣٠٠,٠٠١١٠,٣۴٧۴۴,۴٩۶١١,٩٨۶۵١,۵۴۴٧,٠۴٨صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

١,٢٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠١,٠٠٠١,٢٢۵,٠٠٠٠گھر انرژي سیرجان

١٩,۶٧١,١٩٢٢,۵٨۶,۵١٧ ١٧,٠٨۴,۶٧۵  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

1399/12/301398/12/29

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

  0درآمد 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 6 ماھه منتھی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی



سال مالی منتھی بهشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای
آتی

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سھام شرکتھای٢۵,٧٣۵,٢٠٧١,۴٠۴,٣۶۵درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام
تابعه و وابسته می باشد

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سھام شرکتھای١,٣٧٢,١۴٧٢۴۵,۴٣٧سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
تابعه و وابسته می باشد

مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد.٣٠٢,١٠۶۵٢۵,٢٣۵سود سپرده بانکی

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

٠٠

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

٠٠

خرید و فروش اوراق مشتقه در بورس می باشد.٠٣,۵٣۶,٨٢٠سود حاصل از سایر فعالیتھا

٢٧,۴٠٩,۴۶٠۵,٧١١,٨۵٧جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

بھای تمام شده در تاریخشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھای تمام شده در تاریخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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

سرمایه گذاری در سھام بورسی و
فرابورسی

٣٩,۵١٠,۵٩٨۵٩,۴۶٠,٠٨٢

سرمایه گذاری در سھام شرکتھای
غیر بورسی

١٢,۶٢۵,١١١١٣,۵٨٠,٧۴٨

١,۵۴۶,٨۴۴١,۴٠۵,٣۴٢سرمایه گذاری در امالک

سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی
و اوراق بدھی

٠٠

۴,٩٢٠,۴٩۴٢,٩۴٢,۵۶١سایر سرمایه گذاریھا

۵٨,۶٠٣,٠۴٧٧٧,٣٨٨,٧٣٣جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتھای موجود در بازار سرمایه و افزایش درصد سرمایه گذاری در بورس کاال و بورس انرژی و بورس اوراق بھادار و فرابورس، پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذاریھای کم بازده و بھبود
پورتفوی ، تسھیل تامین مالی طرح و پروژه ھای شرکتھای سرمایه پذیر و .... «

«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 ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣١٣۴٣۶تعداد پرسنل شرکت اصلی

١,٧١٢١,٨۴٩١,٨۵٠تعداد پرسنل شرکتھای گروه

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

با توجه به فعالیتھای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اھمیت نخواھد داشت.دوره ۶ 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

٠٠٠٠٠٠٠٧٩٣,٩٧٣اوراق صکوک

٠٠٠٠٠٠٠۵,۶٨٩تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای
سال مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٧٩٩,۶۶٢جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٧٩٩,۶۶٢

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

دوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

انتشار اوراق صکوک اجاره ۴ساله که در ١۴ اسفندماه ١٣٩٨ به مبلغ ٧۵٠٠ میلیارد ریال صورت پذیرفت که ھزینه مالی آن در سررسید ھای ۶ماھه از تاریخ انتشار با نرخ ٢١ درصد می
بایست پرداخت گردد و پیش بینی می شود در سال ٩٩ تامین مالی جدیدی از این محل صورت نپذیرد.

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
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠۶٩۴سود حاصل از فروش دارايیھاي ثابت

٠٠درآمد حاصل از اجاره ساختمان

١,١۶٢,١۴٧١٠,۴٨٩,٣٨٢ساير

١,١۶٢,١۴٧١٠,۴٩٠,٠٧۶جمع

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

٢٩,۶۶۴,٢۵۵۵,۶١٠,٢٠٢٢٨,٠۵١,٠١۴٢,۴١٨,٠٠٠٢٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سھامداران معادل تقریبا ۵٠درصد سرمایه فعلی ٢- فروش داراییھای کم بازده و مازاد. ٣- دریافت سود سھام از شرکتھای
تابعه و وابسته و ...

سایر توضیحات با اھمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست

«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.»


