
صورت وضعیت پورتفوی

54,900,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزاتشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:ومعادننماد:

:(ISIC) صورت وضعیت پورتفوی 1 ماھه منتھی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)139901کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

صورت خالصه سرمایه گذاریھا به تفکیک گروه صنعت

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

۶۴۴,١٧١,۵٢٩٨۴٨,٨٠۵,٠٣٩٠٢۶,٨٨٣,٣۵۴۶۴۴,١٧١,۵٢٩٨٧۵,۶٨٨,٣٩٣٨٨,١٨٧,٩٣٩٠٨٨,١٨٧,٩٣٩١۴۵٢,٣۵٩,۴۶٨۶۵.۶۶٠٠١۴۵٢,٣۵٩,۴۶٨۶١.۵٩

استخراج
ساير معادن

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠٢١,٠٠٠,٠١٠١.٢۵٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠١.١٨

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠٢٣٣٢,٢۶٢٢٣٣٢,٢۶٢٠.۴٢٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠.٣٩

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۶١٩٠۴۶١٩۴۶١٩٠٠٠۴۶١٩٠

ماشین آالت
و

دستگاه ھاي
برقي

١١,٧٨١,١۶۵٢١,۶٩٨,٠٨۵٠(۶,١۶٢,٠١١)١١,٧٨١,١۶۵١۵,۵٣۶,٠٧۴٠٠٠٠٠١١,٧٨١,١۶۵٢.٢٣٠٠١١,٧٨١,١۶۵٢.١

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٩,٩٩٢٠١٢٩,٩٩٢١٢٩,٩٩٢٠.٠۴٠٠١٢٩,٩٩٢٠.٠۴

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٨,۶٢٩٠٣٨,۶٢٩٣٨,۶٢٩٠.٠١٠٠٣٨,۶٢٩٠.٠١

حمل و نقل
آبي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٠١١٠١١٠٠٠٠١١٠٠



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھایارزش بازار
تمام
شده

تعدادارزش بازار
شرکت

بھای تمام
شده

تعدادارزش بازار
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

۴٧٣۵,٢٣۶٨,١۶٠,٢٨۵٠(٢۴۴,۵٧١)۴٧٣۵,٢٣۶٧,٩١۵,٧١۴٠٠٠٠٠۴٧٣۵,٢٣۶٠.٩٢٠٠۴٧٣۵,٢٣۶٠.٨۶

سرمايه
گذاريھا

١۶٠,٠٢۶۴٣٧,۵٩٠٠(۵۴۵)١۶٠,٠٢۶۴٣٧,٠۴۵١٩٨,٠٠٠٠١٩٨,٠٠٠٢١۵٨,٠٢۶٠.٢٠٠٢١۵٨,٠٢۶٠.١٩

فلزات
اساسي

۵١٧,٨۵٨,۴٣٧٢٠٩,٧٠٩,۵١۴٠(١۴,١٢٠,٨٣١)۵١٧,٨۵٨,۴٣٧١٩۵,۵٨٨,۶٨٣٨٣٠١,٠٢٩٠٨٣٠١,٠٢٩١٣١٨,١۵٩,۴۶۶٢٢.٧٧٠٠١٣١٨,١۵٩,۴۶۶٢١.٣۶

ساير
تجھیزات

حمل و نقل

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١١١٠٠٠١١٠

١٢,٠٠٠٢,۶۶٢٠٠١٢,٠٠٠٢,۶۶٢٣۵,١٧٧,٢۴٠۵,٢٧٠,٢۶۶٣١٠,۴۴٧,۵٠۶۴۵,١٧٩,٢۴٠۶.۴٩۵,٢٧٠,٢۶۶١٠٠۴١٠,۴۴٩,۵٠۶١٢.٢٩ساير صنايع

١٨۶۴,۶٠٨,٣٩٣١,٠٨٨,٨١٣,١٧۵٠۶,٣۵۵,٣٩۶١٨۶۴,۶٠٨,٣٩٣١,٠٩۵,١۶٨,۵٧١٣۴١۵,١٣۵,٧٣١۵,٢٧٠,٢۶۶٣۴٢٠,۴٠۵,٩٩٧۵٢٧٩,٧۴۴,١٢۴١٠٠۵,٢٧٠,٢۶۶١٠٠۵٢٨۵,٠١۴,٣٩٠١٠٠جمع

میلیون ریال٠ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھا

لطفا دالیل مغایرت اطالعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطالعات انتھای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھایتعداد سھامارزش بازار
تمام
شده

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

ساير شرکتھاي پذيرفته شده
در بورس

٠١,٠٠٠,٠٠٠٢,٠٠٠٢,٠٠٠٢,۶۶٢٠٠٠٢,٠٠٠٢,۶۶٢٠١,٣٣١,٠٠٠۶۶٢

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٧۵٠,١٩٨,٣٨٧١۴,۵۵٨,٣۴٣٢٢١,٣٢٩,۵٠٣٠٠٨,٧٧۵,١٧٨١٧.۵٧١۴,۵۵٨,٣۴٣٢٣٠,١٠۴,۶٨١١,۴٩٣٢٣,۶٠٠٢١۵,۵۴۶,٣٣٨معدني و صنعتي چادرملو

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٨٨١,٢۶٧,۵٧٣١٩,٨٢٧,٠٧٨٢٣٩,۵۴۵,١٨۶٠٠٣۶,۶٣٢,٣۵١١۶.٨٨١٩,٨٢٧,٠٧٨٢٧۶,١٧٧,۵٣٧١,١٧۵١۶,٣۶٠٢۵۶,٣۵٠,۴۵٩سنگ آھن گل گھر

کابلھاي مخابراتي شھید
قندي

٨,٠۴٠,١٠٣١,٠٠٠۵,۵٧۶,۴٨٠,٣۴٨١,٧٨١,١۶۵٢١,۶٩٨,٠٨۵٠٠(۶,١۶٢,٠١١)۶٩.٣۶١,٧٨١,١۶۵١۵,۵٣۶,٠٧۴٣١٩٢,٧٨۶١٣,٧۵۴,٩٠٩

٣.١۴٨,٣۴٠,۵٨٣٧٢,۵۵٠,۴٣۴١,٣٢٧١١,۵۴٠۶۴,٢٠٩,٨۵١(۵,٧٨٣,٩١٧)٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٢٨۶,٨۶۶,١١۶٨,٣۴٠,۵٨٣٧٨,٣٣۴,٣۵١٠٠ملي صنايع مس ايران

(٣,٨٨٢)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٢۶,٩۴٠۵٧,٩۶١۴٧,۶٠٧١,۵٣٨,١٠٠٠۶,۴٧٢٠۵٧,٩۶١۵۴,٠٧٩١٠,٨٠٣١٠,٠٨٠فوالد مبارکه

٣٢.٩٧۶,٠٩٣,۵٢۵٨۵,٢١٩,٧٠٧١,۵۵٣٢١,٧٢٠٧٩,١٢۶,١٨٢(١٠,۴٧۵,٩٠٣)١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٩٢٣,۵۵٩,٢٨۵۶,٠٩٣,۵٢۵٩۵,۶٩۵,۶١٠٠٠مجتمع فوالد خراسان

٢,۴۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٧,١٩٨,٩١٣۵۵,١۶٩٣,٨۴٩,۴٨۶١٠۶,۶۶۴,۶۴٢٠٧٧١,۴۶۶۶.۶٧۵۵,١۶٩۴,۶٢٠,٩۵٢٣٣٧٢٨,٢٠٠۴,۵۶۵,٧٨٣فوالد امیرکبیر کاشان

٨۵٣,٠٨٣,٩٨٨١١٨,٣٢٧,۶٣٠١,٢٣۶۴٧,۴١٠١١۵,٢۴٣,۶۴٢(۵,۶۶۵,۵۵٠)٢,٩٣۶,۴٢٢١,٠٠٠٢,۴٩۵,٨٣۶,٩٧١٣,٠٨٣,٩٨٨١٢٣,٩٩٣,١٨٠٠٠تامین مواد اولیه فوالد صبانور



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھایتعداد سھامارزش بازار
تمام
شده

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

سنگ آھن گل گھر (حق
تقدم)

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٨١٨,۴۴٩,٠۵٧١,٠١۵,٣٢٩۶۴,٢٣۵,۶٧٧٠٠۶٩٨,٢١۴۵.٨٢١,٠١۵,٣٢٩۶۴,٩٣٣,٨٩١١٧۵١١,١۶٠۶٣,٩١٨,۵۶٢

گروه سرمايه گذاري صنايع و
معادن فالت ايرانیان

٣٨٩,۴۶۵١,٠٠٠٢٨,٧٠٧,۶۵٠۶٠,٠٢۶۴٣٧,۵٩٠٠٠(۵۴۵)٧.٣٧۶٠,٠٢۶۴٣٧,٠۴۵٢,٠٩١١۵,٢٢۴٣٧٧,٠١٩

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۵۴۴,٠٢١,۴۵٧٣,٣١١,١٩٩٣١,٧٨٢,۴۶٠٠٠١,٣۶١,٠۵١٢١.٢٣,٣١١,١٩٩٣٣,١۴٣,۵١١١,٣٠٢١٣,٠٢٨٢٩,٨٣٢,٣١٢آھن و فوالد ارفع

بورس انرژي ايران (بورس
انرژي)

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۵,۵۴٧۵,٧٧١,٨۵٠٠٠٠٢.۵١۴۵,۵۴٧۵,٧٧١,٨۵٠٩,٧٠٣٣٨۴,٧٩٠۵,۶٢۶,٣٠٣

١٩.١١۵,۶۴٢,۵٣١١٨۵,٩۴٠,٧١۴١,١٨١٣٨,٩٢٣١٨٠,٢٩٨,١٨٣(١٣,۵۴٣,١٩٩)٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٧٧٧,١۴٢,۴٣٣۵,۶۴٢,۵٣١١٩٩,۴٨٣,٩١٣٠٠سنگ آھن گھر زمین

١١,۵٠٠١,٠٢١,١٩٩٣٨٢۵,۵٣٠١,٠١٩,۶٩٩(٢٠۶,۴٠٠)۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٩,٩٩٩,٩٩٢١,۵٠٠١,٢٢٧,۵٩٩٠٠بورس اوراق بھادار تھران

٢,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,۶۵٠,٠٩٣٨٢۶٨٧۵,۵۶٣٠٠٠٠.٨٣٨٢۶٨٧۵,۵۶٣۴٠۴٢,۴٠٠٨٧۴,٧٣٧بورس کاالي ايران

٠.٠٧۴۴,٢۶٠٢٠٣,٩۴٠٢,٠١٢٩,٢٧٠١۵٩,۶٨٠(١٣,۶۴٠)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠۴۴,٢۶٠٢١٧,۵٨٠٠٠سرمايه گذاري صدر تامین

(٣۴٠,٢۶١)٠.٣٣۵٨٧,٣۶٣٢۴٧,١٠٢۶٣,٨۴۴٢۶,٨۵٩(٣٨,١٧١)٢,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٢٠٠,٠٠٠۵٨٧,٣۶٣٢٨۵,٢٧٣٠٠فرابورس ايران

۶۴,۶٠٨,٣٩٣١,٠٨٨,٨١٣,١٧۵٠۶,٣۵۵,٣٩۶۶۴,۶٠٨,٣٩٣١,٠٩۵,١۶٨,۵٧١١,٠٣٠,۵۶٠,١٧٨جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته بھای تمامتعداد سھام

شده
تعداد
سھام

بھای تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

٠٠٩١٠,٠٠٠۵,٠٢١,۴۵٧١٠,٠٠٠۵,٢٧٠,٢۶۶٠١٠,٢٩١,٧٢٣٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

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

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

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١١٩,۶۴٠١٠١,۶۵۴٠٠٣٩.٨٨١٠١,۶۵۴٨۴٩,۶۶۶کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٨,٠٩۴,٠٠٠۶٣,۶١٩٠٠۴٠.۴٧۶٣,۶١٩٧,٨۶٠صنايع آھن و فوالد توس

١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧۴,١١٢,٩٠٠۵٨,۴۴١٠٠۴٩.۴١۵٨,۴۴١٧٨٩صنايع آھن و فوالد نور

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

١۵٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٣,۵٧۶,٠٠٠٣۵,١٧۶٠٠٢٣.٨۴٣۵,١٧۶٩,٨٣٧صنايع آھن و فوالد درخشان اراک

٢۴۵,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٢٢۵,٠٠٠۵۴,١٢٩٠٠٢٠.۵۵۴,١٢٩١,٠٧٨کارگزاري حافظ

٣٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٣٠١٠٠٠٠١٠١٠٠٣,٣٣٣,٣٣٣صنايع شیمیايي بھاباد

١,۶۴٣,٨۶٢١,٠٠٠۴١٠,٩۶۵,۵٠٠٣٠۴,١۵٣٠٠٢۵٣٠۴,١۵٣٧۴٠احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

۵۵٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠١٢۵,٩۶٣٠٠٢٠١٢۵,٩۶٣١١۴,۵١٢بین المللي تولیدوتوسعه موادفلزي

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

٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢٠٠,٠٠٠۴٢٠١١,٢٠٠,٠٠٠٠٢.٨۴٢٠١٩تھیه وتولید مواد نسوز کشور



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته بھای تمامتعداد سھام

شده
تعداد
سھام

بھای تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

١٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,١٣۴,۴۴٠١١٣١,٢٢۵,۵۶٠٠٢.٨١١٣٣۴معدني مواد نسوز بیرجند

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

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

١٢٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۶۶,١۵٠٨۵۵٩,٨۵٠٠١.٠۵٨۵۶٧۵معدني 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

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

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

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٣٩٩,٩٩۶,٠٠٠٣,٠٣٩,٩٠٠٠٠١٠٠٣,٠٣٩,٩٠٠٢,١٧١

۴۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴,٢٠٠,٠٠٠٠٠١٠۴,٢٠٠,٠٠٠٩٣٣توسعه آھن و فوالد گل گھر

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

١١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠٠١٠,٠٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠۵,٧۵٠,٠٠١۶٢٨,۴۶۵٠٠۵٠.٩۶۶٢٨,۴۶۵٢,٠۵۵كك طبس

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠کاوند نھان زمین

١,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠١٠١,٠٠٠مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا

۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠١٠١,٠٠٠تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد خراسان

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠٠٠۵۵,٠٠٠١,٠٠٠كاوشگران صنايع معدني راشا

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠٠٠٩٨٩٨,٠٠٠١,٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

١٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠٨.٣٣١٠,٠٠٠١,٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

١٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٩٩۶,٠٠٠٢٩,٩٩٢٠٠٩٩.٩۶٢٩,٩٩٢٣,٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

١۵,١٣۵,٧٣١۵,٢٧٠,٢۶۶٢٠,۴٠۵,٩٩٧جمع

صورت ریز معامالت سھام تحصیل شده

کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

١,۵٣٨,١٠٠٠٠٠فوالد مبارکه

١٠۶,۶۶۴,۶۴٢٠٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

١١,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠تھیه وتولید مواد نسوز کشور

۵٩,٨۵٠٠٠٠معدني نسوز سمیرم

١,٢٢۵,۵۶٠٠٠٠معدني مواد نسوز بیرجند

١٠,٠٠٠۵٢٧,٠٢۶,۶٠٠٠۵,٢٧٠,٢۶۶ساير شرکتھاي خارج از بورس

٠۵,٢٧٠,٢۶۶جمع



کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتھا ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معامالت سھام واگذار شده

سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

٠٠٠جمع

درآمد حاصل از سود سھام محقق شده

نام
شرکت

وضعیت سودآوریوضعیت پورتفوی

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

١۴٠٠/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠ *

٠٠٠٠٠٠٠٠جمع

٠درآمد سود سھام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

٠درآمد 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 شرکت ھای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن ھا بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت ھای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق
استانداردھای حسابداری، درآمد مذکور در صورت ھای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ١ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠٠/٠٣/٣١

مبلغ سرمايه گذاري در ساير شرکتھاي خارج از بورس بابت پیش پرداخت افزايش سرمايه در جريان شرکتھا مي باشد که عمده مبلغ آن مربوط به شرکت سرمايه گذاري پرتو تابان معادن فلزات به مبلغ ٩.٩٠٠ میلیارد لایر مي باشد.


