
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

120,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري افتخار سھامشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:وفتخار( وافتخار )نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)569936کد صنعت

ثبت شده پذیرفته نشدهوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٢۶٢,٩۴۵٢۵,۶٠٨٩٢٧پرداختنی ھای تجاری(۵٠)٣,۵٩۶٧,١٣٩موجودی نقد

۶٠۵,۶٧۴۴۴٢,۴١٩٣٧پرداختنی ھای غیرتجاری١,٣٩۶,٨١٣١,١۶١,٠٢٢٢٠سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

۴۵٠۴۵٠٠مالیات پرداختنی(٧)٣,١٣٨٣,٣٧٠دریافتنی  ھای تجاری

٩,۶٢٢٢,۶٧٩٢۵٩سود سھام پرداختنی١,۵٢٨۴٧٠٢٢۵دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٩۴۴٨٨۴٧پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

٣١٩١٣٧١٣٣ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری١,۴٠۶,٠١٩١,١٧٢,٨٨۵٢٠جمع دارایی ھای جاری

بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده برایدارایی  ھای غیرجاری
فروش

٠٠٠

٨٧٩,٠١٠۴٧١,٢٩٣٨٧جمع بدھی ھای جاری٠٠٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری١,٠۴٢١,٠۴٢٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری۶۶٠دارایی ھای نامشھود



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت١٢٠,٧۴٩١١٩,٧٢٢١دارایی ھای ثابت مشھود

١,٣۴٧٩٨۵٣٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

١,٣۴٧٩٨۵٣٧جمع بدھی ھای غیرجاری١٢١,٧٩٧١٢٠,٧٧٠١جمع دارایی ھای غیرجاری

٨٨٠,٣۵٧۴٧٢,٢٧٨٨۶جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری شده
برای فروش

٠٠٠

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری

اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي شرکت ھاي
دولتي

٠٠٠

(٢۵)۵١۵,۴۵٩۶٨٩,٣٧٧سود (زیان) انباشته

(٢١)۶۴٧,۴۵٩٨٢١,٣٧٧جمع حقوق صاحبان سھام

١,۵٢٧,٨١۶١,٢٩٣,۶۵۵١٨جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١,۵٢٧,٨١۶١,٢٩٣,۶۵۵١٨جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٣٢,٨١۶(٩٩)١۶۵١٣,٧٢۶درآمد سود سھام

٧۶١٣۴٨۵١٧٢درآمد سود تضمین شده

٧۴۶,٧٧٣(١٠٠)۴۵٢٣٣۶,۶٢۴سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

(۵٩,٠٧٧)--٠(٩۴,۵٨١)سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠٠٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

٧٢٠,۶٨۴--٣۵٠,٣۶٣(٩٣,٨٨٨)جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(٢٢,۶٩٧)۴٠(٧,٠۴٨)(٩,٨٩۶)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

(۴,٨۴٠)٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٢٧,۵٣٧)۴٠(٧,٠۴٨)(٩,٨٩۶)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۶٩٣,١۴٧--٣۴٣,٣١۵(١٠٣,٧٨۴)سود (زیان) عملیاتی

(١٢,١٢٨)(١٢)(٢,٩٨٢)(٢,۶٣١)ھزینه ھای مالی

٨٩٧٠١,٠۶٩سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

۶٨٢,٠٨٨--٣۴٠,٣٣٣(١٠۵,۵١٨)سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

٠٠٠٠مالیات بر درآمد

۶٨٢,٠٨٨--٣۴٠,٣٣٣(١٠۵,۵١٨)سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

۶٨٢,٠٨٨--٣۴٠,٣٣٣(١٠۵,۵١٨)سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

۵,٧٧۶--٢,٨۶١(٧٧)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(٩٢)(۴۴)(٢۵)(١۴)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

۵,۶٨۴--٢,٨٣۶(٩١)سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

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

٠٠٠٠

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

٠٠٠٠



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

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

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۶٨٢,٠٨٨--٣۴٠,٣٣٣(١٠۵,۵١٨)سود (زیان) خالص

۶٨٩,٣٧٧٣۶٧,٢٨٩٨٨٣۶٧,٢٨٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

۶٨٩,٣٧٧٣۶٧,٢٨٩٨٨٣۶٧,٢٨٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٣۶٠,٠٠٠)(٨١)(٣۶٠,٠٠٠)(۶٨,۴٠٠)سود سھام  مصوب

٠٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۶٢٠,٩٧٧٧,٢٨٩٨,۴١٩٧,٢٨٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۵١۵,۴۵٩٣۴٧,۶٢٢۴٨۶٨٩,٣٧٧سود قابل تخصیص

٠٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۵١۵,۴۵٩٣۴٧,۶٢٢۴٨۶٨٩,٣٧٧سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

۵,۶٨۴--٢,٨٣۶(٨٧٩)سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠٠١٢٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ 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 دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

۶۶,۴٩٩(٣۴)۶٧٣١,٠١٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

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

۶۶,۴٩٩(٣۴)۶٧٣١,٠١٩جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(١٢,١٢٨)(١٢)(٢,٩٨٢)(٢,۶٣١)سود پرداختی بابت استقراض

(۴٨,٠٨۶)--(١١٢)٠سود سھام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی
بابت تأمین مالی

(٢,۶٣١)(٣,٠٩۴)(١۵)(۶٠,٢١۴)

مالیات بر درآمد

٠٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٣,۶٠٢)۵,٩٩۶(٢۶)(١,۵٨۵)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١)٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(٣,۶٠٣)۵,٩٩۶(٢۶)(١,۵٨۵)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

۶٩٢,۶٨٢(٢,١٠١)(٣,۵۴٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

۶٩٢,۶٨٢(٢,١٠١)(٣,۵۴٣)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

٧,١٣٩۴,۴۵٧۶٠۴,۴۵٧موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

٣,۵٩۶٢,٣۵۶۵٣٧,١٣٩موجودی نقد در پایان دوره

٠٠٠٠مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ 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

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

فراورده
ھاي نفتي،

کک و
سوخت

ھسته اي

١١٠,٢٨۴١١,۶۴٠٢,٢١٩(٩۶١)١١٢,۵٠٣١٠,۶٧٩٠٠٠٠٠١١٠,٢٨۴٠.٨۴٢,٢١٩٠.۶٧١١٢,۵٠٣٠.٨١

رايانه و
فعالیت ھاي
وابسته به

آن

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶٠١۶١۶٠٠٠١۶٠

حمل و نقل
آبي

١۵٧,٠١٢٧١,۴٠٨(۵٧,٠١٢)(٧١,۴٠٨)٠٠٠٢١,٠١۵۵٧,٠١٢٣۵٨,٠٢٧٣۵٨,٠٢٧۴.٧۵٠٠٣۵٨,٠٢٧٣.٧۴

محصوالت
غذايي و

آشامیدني
به جز قند و

شکر

١٣٢٢,٧۵۴١٩٧,۶۴١٣٢٢,٧(٢٠,٨١٠)٠٠۵۴١٧۶,٨٣٠٠٠٠٠٠١٣٢٢,٧۵۴٢۶.۴٣٠٠١٣٢٢,٧۵۴٢٠.٨



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

فلزات
اساسي

١٨۵,٨٢۴٩۵,۴٧٣(٢۶,٣٩۵)(۴١,٢۶٣)١۵٩,۴٢٩۵۴,٢١٠٠٠٠٠٠١٨۵,٨٢۴٧.٠٣(٢۶,٣٩۵)(٧.٩٩)١۵٩,۴٢٩٣.٨٣

خودرو و
ساخت
قطعات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

حمل ونقل،
انبارداري و

ارتباطات

٢٧۴۴,٢۴۵٧٨۴,٨٨٢٣۵۴,۵١٢٢٩٨,٩٨۴١١,٠٩٨,٧۵٧١,٠٨٣,٨۶۶٠٠٢١١٢١٢٧۴۴,٢۴۵۶٠.٩۵٣۵۴,۵٣٣١٠٧.٣٢٢١,٠٩٨,٧٧٨٧٠.٨٢

۶١,٢٢٠,١١٩١,١۶١,٠۴٣٢٧٣,٣٢۴١۶۴,۵۴٢۴١,۴٩٣,۴۴٣١,٣٢۵,۵٨۵٣١,٠٢١۵٧,٠٣٣۵۵٨,٠۵۴٩١,٢٢١,١۴٠١٠٠٣٣٠,٣۵٧١٠٠٩١,۵۵١,۴٩٧١٠٠جمع

میلیون ریال١۵٣,۶۵٨ذخیره 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

تعداد
سھام

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

بھای تمام
شده ھر سھم

(ریال)

ارزش ھر
سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

(۵,٢١٩)٠.٠٢۵٩,۴٢٩۵۴,٢١٠١٩,٨١٠١٨,٠٧٠(۴١,٢۶٣)(٢۶,٣٩۵)(١,٣٠۴,۴٧٧)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٣٠۴,۴٧٧٨۵,٨٢۴٩۵,۴٧٣فوالد کاوه جنوب کیش

خدمات دريايي تايد واتر
خاورمیانه

١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٩,۵٣٩,٣٨۶٧۴۴,٢٢۴٧٨۴,٨۶١١۴,٢٨٨,۶٠٢٣۵۴,۵٣٣٢٩٩,٠٠۵٢.٢۵١,٠٩٨,٧۵٧١,٠٨٣,٨۶۶٢۵,٠٧٠٢۴,٧٣٠(١۴,٨٩١)

(١,٨٢۴)٠١٢,۵٠٣١٠,۶٧٩۵,٣۴٠۴,۵۶١(٩۶١)١٣۴,٣۴٢,٠٠٠١,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠١٠,٢٨۴١١,۶۴٠١,٩۴١,۴٣٠٢,٢١٩پااليش نفت بندرعباس

٢٠٧,١۶۶١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵۵,٧۵٠٠مھندسي نصیر ماشین

(١۴۵,٩٢۴)٠.٩٨٣٢٢,٧۵۴١٧۶,٨٣٠٩٣,٨٣۴۵١,۴١٠(٢٠,٨١٠)٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۴٣٩,۶٢٢٣٢٢,٧۵۴١٩٧,۶۴٠٠٠نوش مازندران

٠٠٠٠٢٨,٩٠٨٠(٧١,۴٠٨)(۵٧,٠١٢)(٢,۴۶٣,٩٠۴)٢٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۴۶٣,٩٠۴۵٧,٠١٢٧١,۴٠٨شرکت کشتیراني آريا

خدمات دريايي و
کشتیراني خط دريا بندر

١۵٨,۴٠٠٠٠٢١,٠٠٠٠(٢١)(٢١)(١,٠٠٠)٣٨١,٠٠٠١,٠٠٠٢١٢١

(١۶٧,٨۵٨)١,٢٢٠,١١٩١,١۶١,٠۴٣٢٧٣,٣٢۴١۶۴,۵۴٢١,۴٩٣,۴۴٣١,٣٢۵,۵٨۵جمع

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 تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

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 تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

۵۵٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۵٣٩۶٠٠٠۶١١,١٣٢٠رھیاب رايانه گستر

بین المللي توسعه و عمران دريا
گستر منطقه آزاد انزلي

١٢,۵٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٢۵۴٠٠٠٠١۴٠٠٣,٢٠٠,٠٠٠٠

۶٢,٠٠٠١,٠٠٠١۶١۵٠٠٠۶١۵۶١۵,٠٠٠,٠٠٠٠حددريا

٢٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٢,۴۶٣,٩٠۴۵٧,٠١٢٠.٩١۵٧,٠١٢٢٣,١٣٩کشتیراني اريا

خدمات دريايي و کشتیراني خط
دريا بندر

١۵٨,۴٣٨١,٠٠٠٠٠١,٠٠٠٢١٠٢١٢١,٠٠٠

١,٠٢١۵٧,٠٣٣۵٨,٠۵۴جمع

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

٢۵١,٩٠٠١٨,۴٠٨۴,۶٣٧٠فوالد کاوه جنوب کیش

١۴,٢٨٨,۶٠٢٢۴,٨١٢٣۵۴,۵٣٣٠خدمات دريايي تايد واتر خاورمیانه

١,٩۴١,۴٣٠١,١۴٢٢,٢١٩٠پااليش نفت بندرعباس

٢,۴۶٣,٩٠۴٢٣,١٣٨٠۵٧,٠١٢کشتیراني اريا

١,٠٠٠٢١,٠٠٠٠٢١خدمات دريايي و کشتیراني خط دريا بندر

٣۶١,٣٨٩۵٧,٠٣٣جمع

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

١,۵۵۶,٣٧٧١٩,٩٣٨٣١,٠٣٢٢٠,٢٢٩٣١,۴٨۴۴۵٢فوالد کاوه جنوب کیش

١,٠٠٠٢١,٠٠٠٢١٢١,٠٠٠٢١٠خدمات دريايي و کشتیراني خط دريا بندر

٢,۴۶٣,٩٠۴٢٣,١٣٨۵٧,٠١٢٢٣,١٣٨۵٧,٠١٢٠شرکت کشتیراني آريا

٨٨,٠۶۵٨٨,۵١٧۴۵٢جمع


