
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

29,100,000سرمایه ثبت نشده:ومعادننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)139901کد صنعت

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

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییراتپایان سال مالی قبلپایان عملکرد واقعی منتھی بهشرحدرصد تغییراتپایان سال مالی قبلپایان عملکرد واقعی منتھی بهشرح

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

١,٢۴۵,۴١۶۵٢٢,٧٨۴١٣٨پرداختنی ھای تجاری١۶,٧۵٢,١٣٧٢,٣٠٨,٠٨٨۶٢۶موجودی نقد

٠٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری۶,٠۵٨,٣٩٣۵٩,٩۶٢١٠,٠٠۴سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۶٧,٩۵٢۶٨,١۵١٠مالیات پرداختنی۴٢,٧٣٨,۴۶۵٣٧,۵۴٨,١۵٨١۴دریافتنی  ھای تجاری

٣٢,٨١٨,۶٣٣٢۵,۶۶٣,٣۴٨٢٨سود سھام پرداختنی٠٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی١٩,٢٠٣٢,٨۵١۵٧۴پیش پرداخت ھا و سفارشات

٠٠٠ذخایر٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری۶۵,۵۶٨,١٩٨٣٩,٩١٩,٠۵٩۶۴جمع دارایی ھای جاری

٠٠٠بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده برای فروشدارایی  ھای غیرجاری

٣۴,١٣٢,٠٠١٢۶,٢۵۴,٢٨٣٣٠جمع بدھی ھای جاری--٠۶٨,۵٨٧,١۵١دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری١۴٩,۵۵٨,٩٧١٨٧,۴٠۴,٢٩۴٧١سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت١,۴٠۵,٧۴٩١,۴٠۵,٧۴٩٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری(١١)٢٨۴٣٢٠دارایی ھای نامشھود

٧,۵٠٠,٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت۶٣٠,۵۵۴۵٣٠,٩٠۵١٩دارایی ھای ثابت مشھود

٣١,٢١٨٢٢,٩٧٣٣۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

٧,۵٣١,٢١٨٧,۵٢٢,٩٧٣٠جمع بدھی ھای غیرجاری(۴)١۵١,۵٩۵,۵۵٨١۵٧,٩٢٨,۴١٩جمع دارایی ھای غیرجاری

۴١,۶۶٣,٢١٩٣٣,٧٧٧,٢۵۶٢٣جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

۵۴,٩٠٠,٠٠٠۵۴,٩٠٠,٠٠٠٠سرمایه

٢٨,٨۴٠,٧٨١٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام



درصد تغییراتپایان سال مالی قبلپایان عملکرد واقعی منتھی بهشرحدرصد تغییراتپایان سال مالی قبلپایان عملکرد واقعی منتھی بهشرح

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠سھام خزانه

۵,۴٩٠,٠٠٠۵,۴٩٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٢٩,۶٨۶,٧١۶١۶,٠٩٧,۵٣٠٨۴سایر اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری شده برای فروش

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری

٠٠٠اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي شرکت ھاي دولتي

(٣۵)۵۶,۵٨٣,٠۴٠٨٧,۵٨٢,۶٩٢سود (زیان) انباشته

١٧۵,۵٠٠,۵٣٧١۶۴,٠٧٠,٢٢٢٧جمع حقوق صاحبان سھام

٢١٧,١۶٣,٧۵۶١٩٧,٨۴٧,۴٧٨١٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٢١٧,١۶٣,٧۵۶١٩٧,٨۴٧,۴٧٨١٠جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٣,۶۵٩,۶٩٨١,۴١٠,٧٠٧١۵٩٨٠,٣۶٨,٧۶٢درآمد سود سھام

٠٠٠٠درآمد سود تضمین شده

١٣,۵٨٩,١٨۶٨,۴٣١,۵١٢۶١١,۶٨٧,۵۴۵سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠٠٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

۴,١٢٨,٩٣۴(٩۶)١٨۴,٣٧۵۵,١٧٨,٨٠۶سایر درآمدھای عملیاتی

١٧,۴٣٣,٢۵٩١۵,٠٢١,٠٢۵١۶٨۶,١٨۵,٢۴١جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(۵۵۶,٧٣۶)(٢٨)(۴۴٨,۴٣٧)(٣٢۴,۶١٠)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠--٠(٢,٣۴۵)سایر ھزینه ھای عملیاتی

(۵۵۶,٧٣۶)(٢٧)(۴۴٨,۴٣٧)(٣٢۶,٩۵۵)جمع ھزینه ھای عملیاتی

١٧,١٠۶,٣٠۴١۴,۵٧٢,۵٨٨١٧٨۵,۶٢٨,۵٠۵سود (زیان) عملیاتی

(١,٧۵٠,٧٣٧)(٢)(٨١١,۵٧۶)(٧٩٧,٧۴۴)ھزینه ھای مالی

۴,١۴٣,۵۴٩٢,۵٢٩,٨٨٢۶۴١٠,٧٠٢,٠٨۴سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٢٠,۴۵٢,١٠٩١۶,٢٩٠,٨٩۴٢۶٩۴,۵٧٩,٨۵٢سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(١,٢۵۴)٢,٠۴۶(١٢٠)(٢,۵٧۵)مالیات بر درآمد

٢٠,۴۴٩,۵٣۴١۶,٢٩٠,٧٧۴٢۶٩۴,۵٧٨,۵٩٨سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی



واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٢٠,۴۴٩,۵٣۴١۶,٢٩٠,٧٧۴٢۶٩۴,۵٧٨,۵٩٨سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

١,٠٩٢(٢٣)٢٠۴٢۶۵سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٣٩٣١٢۶١١۴سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

١,٢٠۶(١٨)٢۴٣٢٩۶سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٢٠,۴۴٩,۵٣۴١۶,٢٩٠,٧٧۴٢۶٩۴,۵٧٨,۵٩٨سود (زیان) خالص

٨٧,۵٨٢,۶٩٢٢٩,۶۶۴,٢۵۶١٩۵٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

٨٧,۵٨٢,۶٩٢٢٩,۶۶۴,٢۵۶١٩۵٢٩,۶۶۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٢۴,١٨٠,٠٠٠)٣۶(٢۴,١٨٠,٠٠٠)(٣٢,٩۴٠,٠٠٠)سود سھام  مصوب

٠--٠(۴,٩٢٠,٠٠٠)تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۴٩,٧٢٢,۶٩٢۵,۴٨۴,٢۵۶٨٠٧۵,۴٨۴,٢۵۶سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٧٠,١٧٢,٢٢۶٢١,٧٧۵,٠٣٠٢٢٢١٠٠,٠۶٢,٨۵۴سود قابل تخصیص

(١,۴۶٠,٠٠٠)٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

(١١,٠٢٠,١۶٢)١٣(١٢,٠۵۵,١١٧)(١٣,۵٨٩,١٨۶)انتقال به سایر اندوخته ھا

۵۶,۵٨٣,٠۴٠٩,٧١٩,٩١٣۴٨٢٨٧,۵٨٢,۶٩٢سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

١,٧٢٣(١٨)٢۴٣٢٩٧سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

٨۴,٠٠٠,٠٠٠۵۴,٩٠٠,٠٠٠۵٣۵۴,٩٠٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح



حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده واقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠درصد تغییراتواقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

(۶,٢١٣,٢٠٣)--(۵,٠٩٧,٧٩٩)١۴,۴۵۵,٨٧۵جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

(۶,٢١٣,٢٠٣)--(۵,٠٩٧,٧٩٩)١۴,۴۵۵,٨٧۵جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

(١,۵٧۶,٣۵٧)٢۴٧(٩٠١,١٠۴)(٣,١٢٨,۵۶٠)سود سھام پرداختی

(١,۵٧۶,٣۵٧)٢۴٧(٩٠١,١٠۴)(٣,١٢٨,۵۶٠)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد

(٢,۵٠٣)٢,٢۵١(١١٨)(٢,٧٧۴)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٧٠۶(٨۵)١٠۶۶٩۴وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۴۵۶,٧٠٠)(٧٨)(۴۵٢,٢١٢)(٩٩,۶١٣)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١۶۵)--(٢١٧)٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠--٠(١,٣٨٠,٠٠٠)تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(۴۵۶,١۵٩)٢٢٨(۴۵١,٧٣۵)(١,۴٧٩,۵٠٧)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٨,٢۴٨,٢٢٢)--(۶,۴۵٠,٧۵۶)٩,٨۴۵,٠٣۴جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

١,٢۶۴,۶٢۵٧٩٨,٨٧٢۵٨٧٩٨,٨٧٢وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

۴,١٢٩,٧٠۴٢,۵٢۵,٩۶٣۶٣٢,۵٢۵,٩۶٣وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(١,٧٢۵,٠٠٠)--٠(٧٩۶,١٠۶)بازپرداخت اصل استقراض

۴,۵٩٨,٢٢٣٣,٣٢۴,٨٣۵٣٨١,۵٩٩,٨٣۵جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

(۶,۶۴٨,٣٨٧)--(٣,١٢۵,٩٢١)١۴,۴۴٣,٢۵٧خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

٨,٩۵٣,٨۶١(٧۴)٢,٣٠٨,٠٨٨٨,٩۵٣,٨۶١موجودی نقد در ابتدای دوره

٢,۶١۴(٧٠)٧٩٢٢,۶١۴تآثیر تغییرات نرخ ارز

١۶,٧۵٢,١٣٧۵,٨٣٠,۵۵۴١٨٧٢,٣٠٨,٠٨٨موجودی نقد در پایان دوره

٢٢,۶۵۶,١۵۶٠١١,١۴٢,۵۶۴مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید



در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

بھای تمامارزش بازار
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

۶۴٣,٨١٠,۴٠۴٩٢٠,٠٩٩,۵٢٩۴۵,۴٣٧,٧٢١٢٣٣,۴٢۵,۵٠۴٧٨٩,٢۴٨,١٢۵١,١۵٣,۵٢۵,٠٣٣٨٨,١٨٧,٨١٧١٣,۶۶١,۶۵۶٨٢١,٨۴٩,۴٧٣١۴۵١,٩٩٨,٢٢١۶۵.۵۵۵٩,٠٩٩,٣٧٧٧٩.٨٩١۵١١١,٠٩٧,۵٩٨٧٢.۴٧

استخراج
ساير معادن

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠٢١,٠٠٠,٠١٠١.٢۶٠٠٢١,٠٠٠,٠١٠٠.۶۵

مواد و
محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠٢٣٣٢,٢۶٢٢٣٣٢,٢۶٢٠.۴٢٠٠٢٣٣٢,٢۶٢٠.٢٢

تولید
محصوالت
کامپیوتري

الکترونیکي
ونوري

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۶١٩٠۴۶١٩۴۶١٩٠٠٠۴۶١٩٠

ماشین آالت
و

دستگاه ھاي
برقي

١١,٧۵٢,٨۵٨١٩,٢١٣,۵١۶۴٩,١۵۵(١٠,٢٢١,٠٣٨)٢١,٨٠٢,٠١٣٨,٩٩٢,۴٧٨٠٠٠٠٠١١,٧۵٢,٨۵٨٢.٢١۴٩,١۵۵٠.٠٧٢١,٨٠٢,٠١٣١.١٨

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٠٠١٢٩,٩٩٢٠.٠(٢٩,٩٩٢)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢٩,٩٩٢۴(٢٩,٩٩٢)(٠.٠۴)٠٠٠

انبوه سازي،
امالک و

مستغالت

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٨,۶٢٩٠٣٨,۶٢٩٣٨,۶٢٩٠.٠١٠٠٣٨,۶٢٩٠.٠١

حمل و نقل
آبي

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠٠١١٠١١٠٠٠٠١١٠٠

فعالیتھاي
کمکي به
نھادھاي

مالي واسط

۴٧٣۵,٢٣۶٨,۴١٧,۵٣٨٠(١,٢٢٣,٨٠۴)۴٧٣۵,٢٣۶٧,١٩٣,٧٣۴٠٠٠٠٠۴٧٣۵,٢٣۶٠.٩٣٠٠۴٧٣۵,٢٣۶٠.۴٨

تجارت عمده
فروشي به
جز وسايل

نقلیه موتور

٠٠٠۵,٩٩٨,٢۵٠۶,٠٠٠,٨۶٣٢۵,٩٩٨,٢۵٠۶,٠٠٠,٨۶٣٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٩٩٨,٢۵٠٨.١١٢۵,٩٩٨,٢۵٠٣.٩١

سرمايه
گذاريھا

١۶٠,٠٢۶۴۴٧,٣۵١٠(١۶٢,٣٧١)١۶٠,٠٢۶٢٨۴,٩٨٠١٩٨,٠٠٠٩,٩٠٠,٠٠٠١٩,٩٩٨,٠٠٠٢١۵٨,٠٢۶٠.٢٩,٩٠٠,٠٠٠١٣.٣٨٢١٠,٠۵٨,٠٢۶۶.۵۶



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
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

فلزات
اساسي

٧١٧,٨۵۵,۶٢٠٢٣٣,٣٢٩,١٧١١٩۴,٢۶٧(٢٩,٢۴١,۵۵۶)۶١٨,٠۴٩,٨٨٧٢٠۴,٠٨٧,۶١۵٨٢٨١,٠٠٣۵٠۴,۶٠٣١٠٧٨۵,۶٠۶١۵١٨,١٣۶,۶٢٣٢٢.٨۶۶٩٨,٨٧٠٠.٩۴١۶١٨,٨٣۵,۴٩٣١٢.٢٩

ساير
تجھیزات

حمل و نقل

٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠١١١١٠٠٠١١٠

۴٣,۴٣٧,٩٧٠٢.٢۴(٢.٣۵)(١,٧۴٠,٩٩٢)٣٣,۴٣۵,٩٧٠۴۵,١٧٨,٩۶٢۶.۵٣(١,٧۴١,٣٩٢)١١,۶٠٠٢٠٠۴٠٠٢,۴۶٣١٢,٠٠٠٢,۶۶٣٣۵,١٧٧,٣۶٢ساير صنايع

٢٠۶۴,٢١۵,٧۴۴١,١٨١,۵٠٧,٣٠۵۵١,۶٧٩,٧٩٣١٩٨,۵٨٠,٠۶١٢٣١١۵,٨٩۵,۵٣٧١,٣٨٠,٠٨٧,٣۶۶٣۴١۵,١١۵,٧٠۵٢٢,٢٩۴,٨٧۵٣۵٣٧,۴١٠,۵٨٠۵۴٧٩,٣٣١,۴۴٩١٠٠٧٣,٩٧۴,۶۶٨١٠٠۵٨١۵٣,٣٠۶,١١٧١٠٠جمع

میلیون ریال٠ذخیره کاھش ارزش سرمايه گذاريھا

لطفا داليل مغايرت اطالعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطالعات انتھاي دوره ي دوره قبل را وارد نمايید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
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

٠١,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١,۶(١٩٧,٩٩٩)٠٠٢٠٠۴٠٠٢,۴۶٣٢,٠٠٠٢,۶۶٣٠١,٣٣١,٠٠٠۶۶٣

٢٩۶,١۶٩٣۶,٠٣٢,٨٧٧١٧.۴۵١۴,۴۵٩,٧٩۶٢٧١,٣۵١,٢٣٨١,۴٩٣٢٨,٠٢٠٢۵۶,٨٩١,۴۴٢(۴٧,٧۴٣,٧٩۵)۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٧٣١,٩۴٢,١٨٢١۴,١۶٣,۶٢٧٢٣۵,٣١٨,٣۶١معدني و صنعتي چادرملو

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۶,٩٠٩,٨۶٧,۵٩١٢٠,٨٧۵,٩٩٨٣٣٩,٣٨١,٠۴٢۵,۶٠٩,٨۴٩,٠٣٩۵,۵٧٣,۴۴٨١٣۴,۴٣٣,٧٩۵٢٢.۵٢٢۶,۴۴٩,۴۴۶۴٧٣,٨١۴,٨٣٧١,١٧۵٢١,٠۴٠۴۴٧,٣۶۵,٣٩١سنگ آھن گل گھر

۵۵.۶۵١,٨٠٢,٠١٢٨,٢۶٢,٩٩١٣٢٣١,۴٧٩۶,۴۶٠,٩٧٩(١٠,٩۵٠,۵٢۵)١٠,٠۴٠,١٠٣١,٠٠٠۵,۵۶٩,١٣۵,١١٨١,٧۵٢,٨۵٨١٩,٢١٣,۵١۶١٧,٧۴٢,١۴٣۴٩,١۵۴کابلھاي مخابراتي شھید قندي

٣.٠٨٨,٧٣٧,۴۵٧٧٩,٣٠٠,۴٣۵٧١٠۶,۴۴٠٧٠,۵۶٢,٩٧٨(۶,٢۶٣,٨١٢)۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶,٢٨۶,٨۶۶,١١۶٨,٣۴٠,۵٨٣٨۵,۵۶۴,٢۴٧۶,٠٢۶,٨۶۶,١١۶٣٩۶,٨٧۴ملي صنايع مس ايران

(٣,۶۶٧)٢٩٣,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,٨٢۶,٩۴٠۵٧,٩۶١۵۴,٢٢٧١,۵٣٨,١٠٠٠۶٧٠۵٧,٩۶١۵۴,٢٩۴١٠,٨٠٣١٠,١٢٠فوالد مبارکه

١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٩۶٧,۵٠٧,۵٢٨۴,۶١٢,۶٨١٨۴,٩٠٠,٣٩٠٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۴٨٠,٨۴۴۴,٣۶٠,۵٨٣٣٢.٩٧۶,٠٩٣,۵٢۵٨٩,٢۶٠,٩٧٣١,۵۵٣٢٢,٧۵٠٨٣,١۶٧,۴۴٨مجتمع فوالد خراسان

٣.۵٣٢٩,١٧٩١,٩٣١,٧٩٩٣٣٧٢٢,٢٩٠١,٩٠٢,۶٢٠(١,۶۴٩,٩٩۶)(٢۵,٩٩٠)٢,۴۵٨,٠٠٠١,٠٠٠۵٧,١٩٨,٩١٣۵۵,١۶٩٣,۵٨١,٧٩۵٢٩,۴۶٧,٧٢٨فوالد امیرکبیر کاشان

١٨.١۵٢,۴۴٣,٨۴٧۴۴,١٣٩,٢٣١١,٠۵۴١٩,٠۴٠۴١,۶٩۵,٣٨۴(٧٨,۴٠۶,٣۶۴)(۶۴٠,١۴١)(١٧٧,۶٠٠,٠٠۴)١٢,٧٧١,٠٢٢١,٠٠٠٢,۴٩۵,٨٣۶,٩٧١٣,٠٨٣,٩٨٨١٢٢,۵۴۵,۵٩۵تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٠٠٠٠٢٢,۶۶٠٠(٢١,۶۶۴,١٣٢)(١,۴٨٠,٨۴۴)(٩۵۶,٠۵١,٧۵٧)١١,٩٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۴٨٠,٨۴۴٢١,۶۶۴,١٣٢فوالد خراسان (حق تقدم)

گروه سرمايه گذاري صنايع و
معادن فالت ايرانیان

٣٨٩,۴۶۵١,٠٠٠٢٨,٧٠٧,۶۵٠۶٠,٠٢۶۴۴٧,٣۵١٠٠(١۶٢,٣٧١)٧.٣٧۶٠,٠٢۶٢٨۴,٩٨٠٢,٠٩١٩,٩٢٧٢٢۴,٩۵۴

١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٩٠٨,۵۵٣,٢۶٩٢,۴٩۶,٨٧٧٢٩,٨٧٠,٧۶٧۴٩٧,۴۶٨,١٨٨۶٣۴,٧٠٧٣,۶۶٩,١٧٢٢٠.٠۵٣,١٣١,۵٨۴٣٣,۵٣٩,٩٣٩١,٣٠٢١٣,٩۴٠٣٠,۴٠٨,٣۵۵آھن و فوالد ارفع

٠٠٠٠١٢,١٠٧٠(٧,۶٩٣,۶١٣)(٨١١,۵٠۵)(۶٣۵,۴۶٨,١٨٧)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۶٣۵,۴۶٨,١٨٧٨١١,۵٠۵٧,۶٩٣,۶١٣آھن و فوالد ارفع (حق تقدم)

٢.۵١۴۵,۵۴٧۴,٣۶٣,٢٠٠٣,٢٣۴٩۶,٩۶٠۴,٢١٧,۶۵٣(١,۴٠٨,۶۵٠)١,٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١۵,٠٠٠,٠٠٠١۴۵,۵۴٧۵,٧٧١,٨۵٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,٣۵٢,٧٢١,۴١١٢,٨٧١,٠٢٨١١٠,٨٢۴,٩۴٢٢,٣٨٠,۴٢١,٠٢٢٢,٧١٩,۵٣٢١٠٧,۴٢٩,٧٢١١٨.٩٣۵,۵٩٠,۵۶٠٢١٨,٢۵۴,۶۶٣١,١٨١۴۶,١١٢٢١٢,۶۶۴,١٠٣سنگ آھن گھر زمین

١۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٩,٩٩٩,٩٩٢١,۵٠٠١,۴٧٠,٣٩٩٩٩,٩٩٩,٩٨٠٠٧١,٠٠٠١١,۵٠٠١,۵۴١,٣٩٩١١١١,٠١٠١,۵٣٩,٨٩٩بورس اوراق بھادار تھران

٠.٨٣٨٢۶٨٧٢,۴۶٧٢٠٢١,١٢۵٨٧١,۶۴١(٣,٠٩۶)۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٠,۶۵٠,٠٩٣٨٢۶٨٧۵,۵۶٣٢٠,۶۵٠,١۴١٠بورس کاالي ايران



سرمایهنام شرکت
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

بھای تمامتعداد سھام
شده

بھای تمامتعداد سھامارزش بازار
شده

درصدارزش بازار
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمامارزش بازار
شده ھر

سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠٠٠٠١١,٩٩٠٠(٢۶٣,٧٨٠)(۴۴,٢۶٠)(٢٢,٠٠٠,٠٠٠)٣١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠۴۴,٢۶٠٢۶٣,٧٨٠سرمايه گذاري صدر تامین

(١٧٠,۶٩۵)٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٢٠٠,٠٠٠۵٨٧,٣۶٣٢٩٩,٧٢۶١٣,٨٠٠,٠٠٠٠١١۶,٩۴٢٠.٣٣۵٨٧,٣۶٣۴١۶,۶۶٨٢۵,۵٣٨١٨,١١۶فرابورس ايران

سنگ آھن گھر زمین (حق
تقدم)

٢۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢٢,٧٧١,۵٠٣١١١,٧۶۵,٨٠٩(٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢)(٢,٧٧١,۵٠٣)(١١١,٧۶۵,٨٠٩)٠٠٠٠۴۶,١٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢,١٠۴٠سنگ آھن گل گھر

١٢,٧٧١,٠٢٢١,٠٠٠٠٠٠٨,٢٧١,٩٢٣,۶٨٣٨,٧٢٠,١٢۴١١۴,۴٠٠,٧٠۴۶۴.٧٧٨,٧٢٠,١٢۴١١۴,۴٠٠,٧٠۴١,٠۵۴١٣,٨٣٠١٠۵,۶٨٠,۵٨٠تامین مواد اولیه فوالد صبانور

١٠,٠۴٠,١٠٣١,٠٠٠٠٠٠١,٣٨٩,۵٠٠,۴۶١١٧٢٩,۴٨٧١٣.٨۴١٧٢٩,۴٨٧٠۵٢۵٧٢٩,۴٨۶کابل شھید قندي

صندوق سرمايه گذاري پارند
(ETF)پايدار سپھر

۴۵,٨۵۶,٢۴١١٠,٠٠٠٠٠٠٢٩۵,٠٠٠,٠٠٠٢,٩٩٨,١٨۴٢,٩٧۴,٧٨٠۶.۴٣٢,٩٩٨,١٨۴٢,٩٧۴,٧٨٠١٠,١۶٣١٠,٠٨۴(٢٣,۴٠۴)

٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٨٣۴٠تامین سرمايه دماوند

(۶)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١٠,٠٠٠١٨١١٧۵٠١٨١١٧۵١٨,١٠٠١٧,۵۶٠فوالد آلیاژي ايران

صندوق سرمايه گذاري اعتماد
(ETF)آفرين پارسیان

٩٠,۶٢۵,۵٣٨١٠,٠٠٠٠٠٠٧۴,١٩۶,٠٠٠٣,٠٠٠,٠۶۶٣,٠٢۶,٠٨٣٠.٨٢٣,٠٠٠,٠۶۶٣,٠٢۶,٠٨٣۴٠,۴٣۴۴٠,٧٨۵٢۶,٠١٧

(١٩,٩٩٢)۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٩,٩٩٢,٢٠٠٢٩,٩٨۴٩,٩٩٢٠.٠٢٢٩,٩٨۴٩,٩٩٢٣,٠٠١١,٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

۶٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣١,۵۵۴,٣۶٨,٣٨٠٣١,۵۵۴,٣۶٨٣١,۵۵۴,٣۶٨۵٠.٨٩٣١,۵۵۴,٣۶٨٣١,۵۵۴,٣۶٨١,٠٠٠١,٠٠٠٠تجلي توسعه معادن و فلزات

۶۴,٢١۵,٧۴۴١,١٨١,۵٠٧,٣٠۵۵١,۶٧٩,٧٩٣١٩٨,۵٨٠,٠۶١١١۵,٨٩۵,۵٣٧١,٣٨٠,٠٨٧,٣۶۶١,٢۶۴,١٩١,٨٢٩جمع

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
بھای تمامتعداد سھام

شده
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

٠٣,٢٢٧,٩١٢٠٠(١,٨٣٣,۵۴٧)(٩٨٩,٩٩٩)٠٠١,٠١٠,٠٠٠۵,٠۶١,۴۵٩ساير شرکتھاي خارج از بورس

١٠١,٩٠٠١٠,٠٠٠٣,٢۴٩,۴۵١١۶,۵٩٣٠٠٣١.٨٩١۶,۵٩٣۵,١٠۶٠صنايع فوالد سھند اغاز

١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٩٠,٨٢٠٧٩١٠٠٠.۵٣٧٩١١,٠٠٠٠فوالد سديد ماھان

٣٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٧٩,٧۶١۶١,٧٧۴٣٩,٨٧٩٣٩,٨٨٠٣٩.٨٨١٠١,۶۵۴٨۴٩,۶۶۶٠کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

٢٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٨,٠٩۴,٠٠٠۶٣,۶١٩٠٠۴٠.۴٧۶٣,۶١٩٧,٨۶٠٠صنايع آھن و فوالد توس

١۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٧۴,١١٢,٩٠٠۵٨,۴۴١٠٠۴٩.۴١۵٨,۴۴١٧٨٩٠صنايع آھن و فوالد نور

۵۶,٢۵٠١,٠٠٠٩,٣١۴,٣٣٩٨,٠٧٣٠٠١۶.۵۶٨,٠٧٣٨۶٧٠سرمايه گذاري مھندسان ايران

١۵٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١,۵٧٣,۴۴٠١۵,١۵٠٢,٠٠٢,۵۶٠٢٠,٠٢۶٢٣.٨۴٣۵,١٧۶٩,٨٣٧٠صنايع آھن و فوالد درخشان اراک

۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵٠,٢٢۵,٠٠٠۵۴,١٢٩۵٢,٢٧۵,٠٠٠۵٢,٢٧۵٢٠.۵١٠۶,۴٠۴١,٠٣٨٠کارگزاري حافظ

٣٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٣٠١٠٠٠٠١٠١٠٠٣,٣٣٣,٣٣٣٠صنايع شیمیايي بھاباد

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴١٠,٩۶۵,۵٠٠٣٠۴,١۵٣٨٩,٠٣۴,۵٠٠٨٩,٠٣۴٢۵٣٩٣,١٨٧٧٨۶٠احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

۵۵٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠١,١٠٠,٠٠٠١٢۵,٩۶٣٠٠٢٠١٢۵,٩۶٣١١۴,۵١٢٠بین المللي تولیدوتوسعه موادفلزي

٢٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠١٠٠٠.٠١١١,٠٠٠٠حمل و نقل بار امیر اللجین



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
بھای تمامتعداد سھام

شده
درصد

مالکیت
بھای تمام

شده
بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

٨٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١١,٢٠٠,٠٠٠۴٢٠١١,٢٠٠,٠٠٠٠٢.٨۴٢٠١٩٠تھیه وتولید مواد نسوز کشور

١٢٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,١٣۴,۴۴٠١١٣١,٢٢۵,۵۶٠٠٢.٨١١٣٣۴٠معدني مواد نسوز بیرجند

٨۴,٠٠٠١,٠٠٠٣٨١,٣۶٠٣٨١٠٠٠.۴۵٣٨١٩٩٩٠گروه صنعتي و معدني امیر

٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٧٧٧,٠٠٠۵۵۵٠٠١.١١۵۵۵٧١۴٠سرمايه گذاري و توسعه خوزستان

١٢٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۶۶,١۵٠٨۵۵٩,٨۵٠٠١.٠۵٨۵۶٧۵٠معدني نسوز سمیرم

٣,٢٢٠١٠,٠٠٠۴,٠٠٠۴٠٠٠١.٢۴۴٠١٠,٠٠٠٠توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران

٨,۴٠٠١,٠٠٠٨٧۵١٠٠٠.٠١١١,١۴٣٠مديريت ساختمان شمسا

۴,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٠١٠٠٠.٠١١٢۵,٠٠٠٠شرکت صنعتي فروکرم بافت

٢٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٣,٧٨۴٣۴۶٠٠٠.١٩٣۴۶٩١,۴٣٨٠ذوب آھن غرب کشور

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

٩,٩٣٢,۵٠٠١,٠٠٠١,٣٩٩,٨٧٣,۵٠٠٣,٠٣٩,٧٧٨٨,۵٣٢,۶٢٢,۵٠٠٨,۵٣٢,۶٢٢١٠٠١١,۵٧٢,۴٠٠١,١۶۵٠

٩۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴,٢٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠١٠٩,٢٠٠,٠٠٠٩۶٨٠توسعه آھن و فوالد گل گھر

٣٧٣,٢٠٠١,٠٠٠٣٢٢,٣۶٠,٠٠٠٣٣٢,١۶٢٠٠٨۶.٣٨٣٣٢,١۶٢١,٠٣٠٠گسترش کاتالیست ايرانیان

١١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠٠١٠٠١٠,٠٠٠٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٣٠۵,٧۵٠,٠٠١۶٢٨,۴۶۵٠٠۵٠.٩۶۶٢٨,۴۶۵٢,٠۵۵٠كك طبس

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٠١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠کاوند نھان زمین

١,١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠١٠١,٠٠٠٠مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل دريا

۴,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠٠٠٠١٠١,٠٠٠٠تھیه و تولید مواد معدني شرق فوالد خراسان

١٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠۵,٠٠٠٠٠۵۵,٠٠٠١,٠٠٠٠كاوشگران صنايع معدني راشا

١٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠٩٨,٠٠٠٩,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩,٩٠٠,٠٠٠٩٩.٩٨٩,٩٩٨,٠٠٠١,٠٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

۶٠٠,٠٠٠١,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۴٠,٠٠٠,٠٠٠۴٠,٠٠٠٨.٣٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

٠٠٠٠(٢٩,٩٩٢)(٩,٩٩۶,٠٠٠)١٠,٠٠٠١,٠٠٠٩,٩٩۶,٠٠٠٢٩,٩٩٢تجلي توسعه معادن و فلزات

١,١٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠۶,۶٠٠,٠٠٠٨۴,۵٧٧۶٨۴,۵٧٧١٢,٨١۵صنايع فوالد کردستان

١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠۴٠۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠مجتمع آھن و فوالد الماس آرتاويل

١۵,١١۵,٧٠۵٢٢,٢٩۴,٨٧۵٣٧,۴١٠,۵٨٠جمع

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

١٨,٢۵۶,٢٠۵٢١,۶٢٠٣٩۴,٧١۶٠معدني و صنعتي چادرملو

۵,٨١٨,۴۴٩,٠۵٧١,١٧۴۶,٨٣٣,٧٧٨٠سنگ آھن گل گھر

١٧,٧۴٢,١۴٣٢,٧٧٠۴٩,١۵۴٠کابلھاي مخابراتي شھید قندي

۶,٢٠۶,٨۶۶,١١۶١٠٢۶٣۵,۶٧۴٠ملي صنايع مس ايران

٣٩,٨٧٩١,٠٠٠,٠٢۵٠٣٩,٨٨٠کارگزاري بورس فلزات سي ولکسي کاال

٢,٠٠٢,۵۶٠١٠,٠٠٠٠٢٠,٠٢۶صنايع آھن و فوالد درخشان اراک



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

۵٢,٢٧۵,٠٠٠١,٠٠٠٠۵٢,٢٧۵کارگزاري حافظ

٨٩,٠٣۴,۵٠٠٩٩٩٠٨٩,٠٣۴احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

١,۵٣٨,١٠٠٠٠٠فوالد مبارکه

٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۵۴٨١,۴٨٠,٨۴۴٠مجتمع فوالد خراسان

٨,۵٣٢,۶٢٢,۵٠٠٩٩٩٠٨,۵٣٢,۶٢٢تولید و توسعه پويا انرژي نگین سبز خاورمیانه(معدني دفینه ثمین پويا)

۵,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۵,٠٠٠,٠٠٠توسعه آھن و فوالد گل گھر

۵,٨١٨,۴۴٩,٠۵٨١,١٧۴۶,٨٣٣,٧٧٨٠سنگ آھن گل گھر

٨,٢٧١,٩٢٣,۶٨٣١,٠۵۴٨,٧٢٠,١٢۴٠تامین مواد اولیه فوالد صبانور

۶٣۵,۴۶٨,١٨٨١,٢٨١٨١۴,٣٢٢٠آھن و فوالد ارفع

١,٣٨٩,۵٠٠,۴۶١٠١٠کابل شھید قندي

٣٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠بورس انرژي ايران (بورس انرژي)

٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢١,١۴٣٢,٧٧١,۵٠٣٠سنگ آھن گھر زمین

٩٩,٩٩٩,٩٨٠٠٠٠بورس اوراق بھادار تھران

٢٠,۶۵٠,١۴١٠٠٠بورس کاالي ايران

١١,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠تھیه وتولید مواد نسوز کشور

١,٢٢۵,۵۶٠٠٠٠معدني مواد نسوز بیرجند

۵٩,٨۵٠٠٠٠معدني نسوز سمیرم

(ETF)٢٩۵,٠٠٠,٠٠٠١٠,١۶٣٢,٩٩٨,١٨۴٠صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپھر

٩,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٩,٩٠٠,٠٠٠سرمايه گذاري پرتو تابان معادن و فلزات

۴٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۴٠,٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

١٣,٨٠٠,٠٠٠٠٠٠فرابورس ايران

١,۵٩٩,١١١۶,٩٠۶١١,٠۴۴٠تامین سرمايه دماوند

١٠,٠٠٠١٨,١٠٠١٨١٠فوالد آلیاژي ايران

۶,۶٠٠,٠٠٠١٢,٨١۴٠٨۴,۵٧٧صنايع فوالد کردستان

۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠۴٠٠,٠٠٠مجتمع آھن و فوالد الماس آرتاويل

(ETF)٧۴,١٩۶,٠٠٠۴٠,۴٣۴٣,٠٠٠,٠۶۶٠صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسیان

٩,٩٩٢,٢٠٠٣,٠٠٠٢٩,٩٨۴٠تجلي توسعه معادن و فلزات

٣١,۵۵۴,٣۶٨,٣٨٠٩٩٩٣١,۵۵۴,٣۶٨٠تجلي توسعه معادن و فلزات

١٠۶,۶۶۴,۶۴٢٠٠٠فوالد امیرکبیر کاشان

١١٠,٠٠٢۵٠,٧١٠,٢۶٨٠۵,۵٧٨,٢٣١ساير شرکتھاي خارج از بورس

١۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴٠٠٠ساير شرکتھاي پذيرفته شده در بورس

۶۶,١٢٨,١٢١٢٩,٧٣۶,۶۴۵جمع

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتھا ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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



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

۶۶,٠٠٠,٠٠٠١,۴٩٣٩٨,۵۴٧٢۵,٣۵۴١,۶٧٣,٣٩۴١,۵٧۴,٨۴٧معدني و صنعتي چادرملو

٢٠٨,۶٠٠,٠١٨۶,٠۴١١,٢۶٠,٣٣٠٢٣,١۶٠۴,٨٣١,٢۵١٣,۵٧٠,٩٢١سنگ آھن گل گھر

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠١,٣٢۶٢٣٨,٨٠٠١٢,۴۶٠٢,٢۴٢,٨۶٣٢,٠٠۴,٠۶٣ملي صنايع مس ايران

١٧٧,۶٠٠,٠٠۴٣,۶٠۴۶۴٠,١۴١٢۶,٨۵٧۴,٧۶٩,٨۴۵۴,١٢٩,٧٠۴تامین مواد اولیه فوالد صبانور

٩۵۶,٠۵١,٧۵٧١,۵۴٨١,۴٨٠,٨۴۴١,۵۴٨١,۴٨٠,٨۴۴٠فوالد خراسان

۵,٨١٨,۴۴٩,٠۵٨١,١٧۴۶,٨٣٣,٧٧٨١,١٧۴۶,٨٣٣,٧٧٨٠سنگ آھن گل گھر

١٣٨,٠٠٠,٠٠٠١,٣٠١١٧٩,۶١۵١۵,١٠٨٢,٠٨۴,٩١۵١,٩٠۵,٣٠٠آھن و فوالد ارفع

۶٣۵,۴۶٨,١٨٧١,٢٧٧٨١١,۵٠۵١,٢٧٧٨١١,۵٠۵٠آھن و فوالد ارفع

۴۴,٠٠٠,٠٠٠١,١٨١۵١,٩٧١۴١,٧۶٠١,٨٣٧,۴۴٧١,٧٨۵,۴٧۶سنگ آھن گھر زمین

٢٢,٠٠٠,٠٠٠٢,٠١١۴۴,٢۶٠٩,۶٠٠٢١١,٢١۵١۶۶,٩۵۵سرمايه گذاري صدر تامین

٢,۴٢۴,۴٢١,٠٢٢١,١۴٣٢,٧٧١,۵٠٣١,١۴٣٢,٧٧١,۵٠٣٠سنگ آھن گھر زمین

٩,٩٩۶,٠٠٠٣,٠٠٠٢٩,٩٩٢٣,٠٠٠٢٩,٩٩٢٠تجلي توسعه معادن و فلزات

(١,۴۵٩)١,۵٩٩,١١١۶,٩٠۶١١,٠۴۴۵,٩٩٣٩,۵٨۵تامین سرمايه دماوند

٧٧,١٩۶,٩١۴٣٣۶٢۵,٩٩٠٣٣,٧٩٧٢,۶٠٩,٠٧٣٢,۵٨٣,٠٨٣فوالد امیرکبیر کاشان

١,١٠٠,٠٠١۶,٧٣٧,٩٧٣٧,۴١١,٧٧٨۶,٧٣٧,٩٧٣٧,۴١١,٧٧٨٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

١٩٨,٠٠٠٠٠٠٠٠ساير شرکتھاي پذيرفته شده در بورس

٢١,٨٩٠,٠٩٨٣٩,۶٠٨,٩٨٨١٧,٧١٨,٨٩٠جمع

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

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردھای آتیدوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سھام شرکتھای تابعه و وابسته می باشد.٨٠,٣۶٨,٧۶٢٣,۶۵٩,۶٩٨درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سھام

با توجه به ماھیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سھام شرکتھای تابعه و وابسته می باشد.١,۶٨٧,۵۴۵١٣,۵٨٩,١٨۶سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری

مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد.۵٩٣,۶٠۵١٠۵,١١٧سود سپرده بانکی

٠٠سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھای کوتاه مدت

٠٠سود(زیان) تعدیل ذخیره کاھش ارزش سرمایه گذاریھای بلند مدت

شناسایی سود تامین مالی می باشد.٣,۵٣۵,٣٢٩٧۶,٩١٣سود حاصل از سایر فعالیتھا

٨۶,١٨۵,٢۴١١٧,۴٣٠,٩١۴جمع

ترکیب بھای تمام شده پرتفوی شرکت

توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریھا و درصورت تغییر ارائه دالیل تغییر در ترکیببھای تمام شده در تاریخ ١۴٠٠/٠٩/٣٠بھای تمام شده در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۶۴,٢١۵,٧۴۴١١۵,٨٩۵,۵٣٧سرمایه گذاری در سھام بورسی و فرابورسی

٢٠,۴٠۵,٧٢۵٣٧,۴١٠,۵٨٠سرمایه گذاری در سھام شرکتھای غیر بورسی

١,۴٠۵,٧۴٩١,۴٠۵,٧۴٩سرمایه گذاری در امالک

٠٠سرمایه گذاری در سپرده ھای بانکی و اوراق بدھی



توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریھا و درصورت تغییر ارائه دالیل تغییر در ترکیببھای تمام شده در تاریخ ١۴٠٠/٠٩/٣٠بھای تمام شده در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢,٨٣٩,۵٧٠٢,٣١١,٢۴٧سایر سرمایه گذاریھا

٨٨,٨۶۶,٧٨٨١۵٧,٠٢٣,١١٣جمع

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتھای موجود در بازار سرمایه و 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 ١۴٠١/٠٣/٣١برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۴١۴٩۵٢۵٢تعداد پرسنل شرکت اصلی

١,٧۵٠١,٨٠٠١,٨۴٠١,٨٨٠تعداد 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 اھمیتی نخواھد داشت.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

با توجه به فعالیتھای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اھمیتی نخواھد داشت.دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

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 به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت
ارزی

بلند مدتکوتاه مدت

٢١٧,۵٠٠,٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠١,۶٣٧تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٧٩۶,١٠٧اوراق صکوک

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٧,۵٠٠,٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠٠٠٧,۵٠٠,٠٠٠٧٩٧,٧۴۴جمع

٠انتقال به دارایی

٧٩٧,٧۴۴ھزینه مالی دوره

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

با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکتھای سرمایه پذیر امکان استفاده از ابزارھای مالی جھت تامین نقدینگی وجود دارددوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکتھای سرمایه پذیر امکان استفاده از ابزارھای مالی جھت تامین نقدینگی وجود دارددوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

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
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت فیزیکی
برآوردی طرح در تاریخ

١۴٠١/٠٣/٣١

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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٧٠۶١٠۶سود حاصل از فروش دارايیھاي ثابت

۶,٢٧٠١٢,٨٧۶درآمد حاصل از اجاره ساختمان

١٠,۶٩۵,١٠٨۴,١٣٠,۵۶٧ساير

١٠,٧٠٢,٠٨۴۴,١۴٣,۵۴٩جمع

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

٨٧,۵٨٢,۶٩٢١٨,٩١۵,٧١٩٩۴,۵٧۶,۵٩۶٣٢,٩۴٠,٠٠٠٢٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

برنامه شرکت جھت ورد به صنایع مجاور در صورت بررسی ھای فنی و اقتصادی بیشتر و تصویب ھیات مدیرهدوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

برنامه شرکت جھت ورد به صنایع مجاور در صورت بررسی ھای فنی و اقتصادی بیشتر و تصویب ھیات مدیرهدوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

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.»

درآمد 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
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درآمد حاصل از سود سھام مجمع برگزار شده و سال مالی
شناسایی درآمد

١۴٠٠/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠ *

٠٠٠٠٠٠٠٠جمع

درآمد 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 ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

کادر توضیحی مربوط به اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ١۴٠٠/٠٩/٣٠


