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مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت :دو اثر ناملموس در استان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .به گزارش ایسنا ،حجت االسالم فخرالدین صابری اظهار کرد :دانش ،فن و مهارت
رفوگری به عنوان یکی از رشتههای وابسته به هنر و مهارت دوخت و دوز سنتی است که در حال حاضر فعاالن این رشته بسیار محدود بوده و این مهارت و هنر رو به فراموشی است .وی
افزود :مهارت پخت و فرهنگ شیرینی توتک در البرز مهم بود چرا که از دیرباز شیرینی توتک در کرج و استان البرز جایگاه خاص و ویژهای داشته و عالوه بر اینکه این شیرینی مخصوص
این استان است در فرهنگ و آداب و رسوم مردمان این دیار نقش بسزایی داشته است ،به طوری که در ایام نوروز تمامی مردم به میمنت نوروز از این شیرینی استفاده میکردند و پخت آن
یادآور این ایام است عالوه بر آن در مراسمهای عروسی نیز از آن استفاده میکردند.
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ناهمخوانی اعداد و ارقام پروژه انتقال آب به چذابه با واقعیتهای مورد نیاز منطقه به قاچاق آب منتهی نشود!

خبر

ردپای فساد اداری در رمزگشایی از طرحهای ضربتی انتقال آب
پانزدهم آبانماه  1396بود که رضا اردکانیان وزیر نیرو با سفر
به مرز چذابه ،طرح انتقال آب شرب تصفیه شده از شهر
بستان به پایانه مرزی چذابه را از محل طرح آبرسانی غدیر
افتتاح کرد.
به گزارش اسکاننیوز ،به گفته منابع خبری رسمی ،این طرح
شامل احداث  ۲۸کیلومتر خط انتقال آب از بستان تا چذابه ،احداث
دو ایستگاه پمپاژ انتقال آب به ظرفیتهای  ۱۸۰و  ۲۸۸مترمکعب در
ساعت و احداث  ۵۰۰مترمکعب مخزن ذخیره آب است که مجموعا
طی  ۵۵روز اجرایی و وارد فاز بهرهبرداری شد .اعتبار مورد نیاز برای
اجرای طرح خط انتقال آب به پایانه مرزی چذابه بیش از  ۲۵میلیارد
تومان از محل اعتبارات عمرانی بخش آبرسانی سازمان آب و برق
خوزستان تامین شده است .هر چند این مقام وزارتی اشاره کرده که
طرح آبرسانی پایانه مرزی چذابه به منظور انتقال آب شرب با کیفیت
و پایدار به پایانه مرزی فوق ،جهت تامین نیاز زوار حسینی در ایام
محرم و صفر و رانندگان عبوری در سایر روزهای سال از مرز چذابه
به بهرهبرداری رسیده است؛ اما به نظر میرسد اظهارات وزیر نیرو با
واقعیتهای جاری در منطقه چذابه منطبق نیست.
ارقام پرسش برانگیز
برای ادراک بهتر سرنخهای فساد ادارای ،در درجه اول به تحلیل
خبر مذکور میپردازیم« :اهمیت خبری» این رویداد تحت عنوان
«طرح ضربتی انتقال آب برای زوار حسینی» است .در سخنان وزیر
نیرو در روز افتتاح این طرح ،برای توجیه این انتقال ،نه به ساکنین
منطقه ،بلکه به فعالیت اقتصادی تردد روزانه هزار کامیون اشاره شده
است؛ یعنی در واقع وزیر نیرو به شکلی بسیار ساده گرایانه مفهوم
«منافع ملی» را برای تردد هزار کامیون خرج میکند و به این وسیله

بدون اشاره به رقم پروژه ،آن را مهم ،فوری و در رده اقدامات برای
پایدارسازی آب قرار میدهد.
حال اگر بر اساس استانداردهای جهانی میزان متوسط مصرف آب
روزانه برای هر فرد را در حدود  150لیتر ،یعنی حدود  15صدم
مترمکعب در نظر بگیریم؛ با تحلیل ارقام ارائه شده از سوی وزیر نیرو
با دادههای جالب توجهی روبهرو خواهیم شد .آقای وزیر گفتهاند:
« 288مترمکعب در ساعت در سطح حداکثری و  180مترمکعب
در ساعت آب ،در سطح حداقلی برای زوار در ایام اربعین و دیگر
ترددکنندگان از مرز در طول سال پمپاژ میشود ».جدا از این که

اساس طرح ،بر موقتی بودن زمانی و مکانی یک فعالیت بنا شده ،اگر
رقم  288و  180مترمکعب در ساعت را در  24ساعت شبانه روز
ضرب کنیم به ترتیب رقمهای  6912مترمکعب و  4320مترمکعب
در روز به دست میآید؛ حال اگر این ارقام را بر عدد  0.15که همان
میزان متوسط استاندارد مصرف جهانی آب در روز است تقسیم کنیم؛
تعداد جمعیتی که از این آب منتفع میشوند به دست خواهد آمد
که این رقم برای پمپاژ حداکثری  288مترمکعب ،حدود  46هزار
نفر و پمپاژ حداقلی  180مترمکعب آب انتقالی ،آب مورد نیاز 28
هزار نفر را تامین خواهد کرد .به این ترتیب میبینیم فعالیتی که

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:

دیه محیطبانان پرداخت میشود

میتواند در چارچوب «ایجاد فرصت اقتصادی برای تجارت آب به
شکل بسته بندی » در منطقه پیگیری شود و گردش پول را در
سیستم اقتصادی کشور در پی داشته باشد و همچنین به شکلی
موثر از انتقال ارز از کشور جلوگیری کند ،به شکل بسیار پرسش
برانگیزی عملیاتی شده است .در حاشیه این انتقال چند محور مهم
است که به نظر میرسد شفاف نبوده و دارای تناقضهای جدی است:
 .1این انتقال در چارچوب تفکر سازه محوری ،بیش از زوار
حسینی ،کارفرمایان زیرساخت سازی و سازه گرایی در انتقال آب
را منتفع میکند .2 .امکان و خطر مطالبه سازی کشور همسایه برای
انتقال آب را فراهم میکند .3 .ظن استفادههای دیگر از منابع آبی در
شکل دائمی ،وجود اهداف دیگری در این امر را افزایش داده و باعث
ابهام در عملکرد وزارت نیرو در مبارزه با فساد است.
تناقضهایآماری
اگر بخواهیم نگاهی شفافتر به موضوع داشته باشیم خواهیم دید؛
طبق آمار ارائه شده از سوی وزیر نیرو  1000وسیله نقلیه از مرز چذابه
عبور میکند؛ در صورتی که سرنشینان هر خودرو را  4نفر محاسبه
کنیم حداکثر  4هزار نفر در طول روز از این مرز عبور خواهند کرد
که این رقم به هیچ وجه حتی با میزان پمپاژ حداقلی  180متر
مکعب آب انتقالی به چذابه که نیاز  ۲۸هزار نفر را تامین میکند
همخوانی ندارد .واضح است مصرف آب توسط افرادی که در مرزها
تردد میکنند تفاوت آشکاری با مصرف آب مصرفی از سوی خانوارها
در مناطق شهری دارد؛ به همین دلیل مقدار آب مصرفی حتی از
متوسط  150لیتر در روز هم کمتر است .حال سوال اینجاست که
آب مازاد انتقالی به مرز چذابه در طول سال با چه هدفی برنامه ریزی
و داده شده است؟

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران:

بازگشت آب به چشمه علی کذب است

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران بازگشت آب
به چشمه علی شهر ری را نادرست خواند و گفت :آب موجود در حوضچه با
تانکر به آنجا منتقل شده و با توجه به راکد بودن آب و عدم جوشش آن از
چشمه ،احتمال وجود انواع میکروب در این آب بسیار باالست.
به گزارش آنا ،حجت نظری در واکنش به اظهارات مدیرعامل متروی تهران در مورد
بازگشت آب به چشمه علی شهر ری اظهارکرد :در خبرها خواندم که آب به چشمه علی
شهرری بازگشته است و از این خبر بسیار متعجب شدم چرا که دقیقا روز قبل از انتشار
این خبر برای پیگیری وضعیت چشمه علی به این منطقه رفته بودم و با چشمه خشک

شده رو به رو شدم .وی با بیان اینکه متاسفانه آب به چشمه علی بازنگشته است ،گفت:
حوضچهای که پایین چشمه قرار دارد پر از آب بود درحالی که از خروجی اصلی چشمه
هیچ آبی خارج نمیشد و آب حوضچه هم راکد بود .لذا از اهالی و افراد حاضر در محل
پرس و جو کردم و متوجه شدم که آب موجود در حوضچه با تانکر به آنجا منتقل شده
است .درحالی که اگر آب به چشمه علی بازگشته بود ،باید به شکل روان در آن منطقه
جاری شده و از سوی دیگر خارج میشد .نظری با تاکید بر اینکه باید مسئوالن هرچه
سریعتر اقدامات الزم برای بازگشت آب به این چشمه تاریخی را در دستورکار خود قرار
دهند ،خاطرنشان کرد :مساله دیگری که متاسفانه توجهی به آن وجود ندارد ،نقش

درنتیجه تالش بی وقفه هیات مدیره اعالم شد

گز
ارشمجمع

جلسهمجمععمومیعادیسالیانهشرکتسرمایهگذاریگروهتوسعه

کارنامه درخشان گروه سرمایه گذاری توسعه ملی با سود  500ریالی

ملی( سهامی عام)
راس ســاعت 10صبح روزیکشــنبه 97/4/24درمحل تاالراندیشه
تهران درحضوربیش از  85درصدازسهامداران برگزارشد.آقای علی
شــیخی به عنوان رییس مجمع وآقای نعیم جهانگیروخانم معصومه
رضائی به عنوان ناظرین ومنشــی جلسه آقای کوروش امانی انتخاب

پیام هیئت مدیره
اعضایهیئتمدیرهبهنمایندگیازطرفکلیهکارکنانمجموعهشرکتسرمایه
گذاری گروه توسعه ملی ،اعتماد ایشان را سپاس گفته و مراتب قدردانی خود را
ابرازمینمایند.عملکردسالگذشتهشرکتنشانمیدهدعلیرغمرکودنسبی
حاکمبرفضایاقتصادیکشور،مساعیکارکنانومدیرانشرکتموجبشده
اســت در کنار اصالح ســاختارهای مالی و عملیاتی و توجه به ارتقا بهره وری،
افزایشکاراییوشاخصهایاقتصادمقاومتی،گروهتوسعهملیبتوانددرتحقق
و پیشبرد مؤثر پروژههای سرمایهای خود موفق و با اصالح سبدهای سرمایه
گذاری شرکتهای زیر مجموعه ،در جهت کسب منافع اقتصادی بلند مدت،
کاهشریسکوافزایشارزشبازارگامهایبزرگیبردارد.هیاتمدیرهشرکت
معتقداستکهامانتدارسهامدارانمحترمبودهوبهمنظورحفظوحراستامانت
واگذار شده ،وظیفه خود میداند که از هیچ کوشش و تالشی دریغ نورزیده و در
راستایتحققاینهدفوبهمنظورادامهروندپوپاییوموفقیتشرکتواستفاده
بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه و همچنین بازار گردانی سهام گروه و افزودن
حجمسرمایهگذاریها،اقداماتاساسیالزمرابهعملآوردهوبرنامهریزیهای
خود را براســاس رضایت مندی ،حفظ و ارتقای منافع و ثروت ســهامداران بنا
نهاده است.هیات مدیره شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیتهای
کسب شده در سایه حمایت بی دریغ و به پشتوانه سهامداران محترم حاصل
شدهاست.درهمینراستاتعاملمطلوبوبیانانتقاداتسازندهشماسهامداران
محتــرممطمئن ًاراهموفقیتهرچهبیشــترمــارادرآیندههموارخواهدنمود.

وپــس از قرائت گزارش هیات مدیــره وارائه گزارش بازرس قانونی
مواردذیل به تصویب سهامداران رسید.
.1تصویبصورتهایمالیشرکتبرایسالمنتهیبه1396/12/29
.2تخصیص سود500ریال به عنوان سود قابل تقسیم هرسهم
.3انتخاب روزنامه دنیای اقتصادواطالعات به عنوان روزنامه رســمی
وکثیراالنتشار
.4انتخاب سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس وبازرس رسمی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی( سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)
ترازنامه
ترازنامه
در تاریخ  ۲۹اسفند 1396
در تاریخ  ۹۲اسفند ۶۹۲۱

دارایی ها
دارایی های جاری

۲۹۲۱/۲۹/۹۲

۲۹۲۱/۲۹/۹۳

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

۲۹۲۱/۲۹/۹۲

۲۹۲۱/۲۹/۹۳

میلیون ریال

بدهی های جاری

میلیون ریال

۶1۶.1۶1

101.۲15

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

11۹.0۱1

۶.۶۶۹.0۹۲

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۶.11۱.۶15

۹.۲۹0.۹1۹

مالیات پرداختنی

۱.۲1۲

1.۶5۶

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

۶۹.5۱1.110

۶۹.۱۹5.111

سود سهام پرداختنی

۶۶.۶1۱.0۲0

۱.111.۱۹۹

۹۶.501

1.1۹۹

تسهیلات مالی

۲۹5.0۲1

۶.1۲۹.500

دارایی های نگهداری شده برای فروش

0.1۹۹.۱10

۹1.۱۲0

ذخایر

۶۹.515

۶1.۶۲۹

جمع دارایی های جاری

۲۲0۳3۹0۱۳۳

۲00۲3۳03۳۹

دریافتنی های بلند مدت

05.5۲1

۱0.۶۶1

موجودی نقد

پیش پرداخت ها

میلیون ریال

پیش دریافت ها
جمع بدهی های جاری

میلیون ریال

1.۱1۹

15.15۹

۲۹0۲۱۱0.۹۲

۲0۲۱۳0۹۱۹

بدهی های غیرجاری
تسهیلات مالی بلند مدت
دارایی های غیرجاری

-

۲۹5.0۲1

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۹۲.11۹

۹۹.51۲

جمع بدهی های غیرجاری

۹۲.11۹

۲۱۶.۹15

۶۹.۲11.۲۶0

۶1.۲۹۶.1۶1

سرمایه گذاری های بلند مدت

۹5.۱۹۱.0۹۹

۹۱.111.111

حقوق صاحبان سهام

سرمایه گذاری در املاک

۹.۹۹1.1۹1

۹.05۹.1۹۶

سرمایه

۲۱0۹۱۳0۳۳۳

۲۱0۹۱۳0۳۳۳

دارایی های نامشهود

۹۹0۳0۹

۲00۲۹۲

اندوخته قانونی

۲0۱۲۹0۹۱.

۲0۲۹۹0۹۱۹

دارایی های ثابت مشهود

۱51.۶۶۹

011.1۶1

اندوخته سرمایه ای

۶1.001.1۹۲

۶۶.۹۱5.100

جمع بدهی ها

5.۶5۱

01.۹۹۱

سود انباشته

۲.۹15.۱۲۱

1.۶11.۹۲1

جمع دارایی های غیرجاری

۹۶.۱۹۶.0۶5

۹1.۱5۹.۹۲0

جمع حقوق صاحبان سهام

۹5.۱5۲.۶1۹

۹۱.1۲۶.۹1۱

جمع دارایی ها

11.۱۱1.1۶5

05.1۶۹.5۲۱

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

11.۱۱1.1۶5

05.1۶۹.5۲۱

سایر دارایی ها

برجسته و حکاکیهای باالی چشمه علی است که بدون هیچ محافظتی در این منطقه
رها شده و احتمال وارد شدن آسیب به آن وجود دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران درباره انتشار تصاویری از آب
تنی کودکان در حوضچه مقابل چشمه علی نیز تصریح کرد :در بازدید از این منطقه
این موضوع نیز توجه مرا به خود جلب کرد .الزم است شهرداری نظارت بیشتری
در این زمینه داشته باشد ،چرا که با توجه به راکد بودن آب و عدم جوشش آن از
چشمه ،احتمال وجود انواع میکروب در این آب بسیار باالست که میتواند منجر به بروز
بیماریهای پوستی برای کودکان شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اعالم این که  ۳۰۰محیطبان امسال
استخدام خواهند شد افزود :دیه معوق محیطبانانی که از سال  ۱۳۹۴دچار
مجروحیت شدهاند پرداخت میشود.
به گزارش مهر ،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در نشستی خبری در آستانه
روز ملی محیطبان برگزار شد اعالم کرد :در نظر داریم امسال  ۳۰۰محیط بان در
کشور استخدام کنیم .سرهنگ جمشید محبتخانی با تاکید بر تبدیل دانشکده محیط
زیست به دانشکده محیطبانی افزود :محیط بانانی که در آزمون استخدامی موفق
میشوند باید دوره های کاردانی تا کارشناسی را بگذرانند .وی ادامه داد :محیط بانان
مانند نیروی انتظامی صاحب درجه میشوند که از محیط دار سوم شروع و به ارشد
محیط داری میرسد که نقش مستقیمی در میزان حقوق و پست سازمانی دارد .در
نطر داریم امسال  ٣٠٠محیط بان را استخدام کنیم که آزمون آنها به صورت متمرکز
از سوی سازمان سنجش برگزار میشود ،در مرحله اول  ٦٠٠نفر پذیرفته میشوند و از
میان آنها با برگزاری مصاحبه  ٣٠٠نفر انتخاب میشوند
دیه محیطبانان پرداخت میشود
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت :از سال  ۹۴تاکنون هیچ مبلغی برای
جبران خسارت محیط بانهایی که در برخورد با متخلفان و هنگام به کارگیری سالح
باعث مجروحیت مجرمین شده بودند به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت نشده
بود .خوشبختانه به تازگی سه میلیارد تومان از طرف دولت به سازمان حفاظت محیط
زیست واصل شده است تا بتوانیم دیههایی را که از سال  ۹۴باید پرداخت میشد
واریز کنیم .محبتخانی با اعالم این که الیحه محیط بانان مراحل نهایی بررسی را در
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طی میکند ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر
این الیحه برای بررسی به صحن علنی مجلس برسد .وی گفت :بهطور قطع با تصویب
این الیحه گشایشی برای محیط بانان در حوزه قانون بهکارگیری سالح ایجاد خواهد
شد .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستورالعمل جدید ابالغ شده
توسط ستاد کل نیروهای مسلح گفت :بر اساس این دستورالعمل یگانهای حفاظت و
دستگاهها باید بودجه مستقل داشته باشند و بر اساس این دستورالعمل سازمان برنامه
و بودجه مکلف است برای کلیه یگانها بودجه مستقل از دستگاهها اختصاص دهد.
محیطبانان شهید ،مشمول خدمات بنیاد شهید میشوند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه یادآور شد :تا کنون  ۱۲۰محیط بان در راه
حفاظت از محیط زیست کشور جان خود را از دست داده و به مقام شهادت نائل شدهاند.
متاسفانه پرونده این شهدا در بنیاد شهید با مشکالتی مواجه میشد اما بر اساس بخشنامه
جدید ستاد کل نیروهای مسلح قرار شده با محیطبانان شهید مشابه کارکنان نیروهای مسلح
رفتار شده و امور مربوط به پرونده شهدا با سرعت بیشتری پیگیری شود .محبتخانی افزود:
از  ۱۲۰شهیدی که از ابتدای انقالب اسالمی در حوزه محیط بانی به شهادت رسیدهاند
تنها  ۱۷نفر آنها در بنیاد شهید پرونده دارند و خانواده آنها حقوق دریافت میکنند .مابقی
خانوادههایی که سازمان محیط زیست سرپرست آنها را به عنوان شهید میداند مبالغی
جزئی از سوی سازمان دریافت میکنند اما بهطور قطع مبالغ کافی نیست که خوشبختانه
دستورالعمل جدید کمک میکند که مشکل معیشتی این خانوادهها نیز حل و فصل شوند.

امید است با توکل بر خدا ،کار تیمی ،مسئولیت پذیری و انجام درست کار درست
و با کوشش مستمر کلیه مدیران و کارکنان ،شاهد رشد و شکوفایی روزافزون
شرکت و افزایش ثروت سهامداران در سالهای آتی باشیم.
-1تاریخچهشرکت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 1370/11/20
به صورت شرکت سهامی عام تأسیس و در تاریخ 25فروردین ماه 1371تحت
شماره  89584در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی به ثبت رسیده
است و در سال 1389نام شرکت از شرکت سرمایه گذاری بانک ملی به شرکت
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تغییر کرد.
مرکز اصلی شرکت تهران  ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک ،خیابان شهید
خدامی ،بعد از کردستان ،پالک  89میباشد.
-2موضوع فعالیت شرکت
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده  3اساسنامه عبارت است از:
-1سرمایهگذاریدرسهام،سهمالشرکهواحدهایسرمایهگذاریصندوقها
یاسایراوراقبهاداردارایحقرأیسرمایهگذاریدرشرکتهاییبافعالیتهای
تهیه زمین و اجرای طرحهای ساختمانی ،اکتشاف و استخراج و بهره برداری
از معادن ســنگ آهن و ایجاد کارخانجات تولید کنســانتره و گندله و ســنگ
آهن دانه شده.
 -2ایجاد و تأسیس و بهره برداری از کارخانجات فوالدسازی و ریخته گری
و نورد ،تهیه و تولید و انواع مواد و محصوالت پتروشیمی و شیمیایی ،بهداشتی
و دارویی.
-3ارائــهخدمــاتمالیازجملهتأمینســرمایه،کارگزاری،بازارگردانیو،..
فرآوردههای غذایی و آشامیدنی ،واسطه گری مالی.
-4انجــامفعالیتهایــیازقبیــلخدماتاجراییدرتهیهوخریدمواداولیهو
ماشین آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
 -5خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژهها.
 -6مطالعات ،تحقیقات و بررسیهای تکنولوژیکی فنی علمی ،بازرگانی.
 -7تدویــن سیاســتهای کلــی راهبــردی و مدیریتــی،
حمــل و نقــل ،انبــارداری ،بازاریابــی ،توزیــع و فــروش
محصوالت.
 -8سرمایه گذاری در مسکوکات ،فلزات گران بها.
 -9سپرده گذاری نزد بانکها.
 -10ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و..
بیانیهمأموریت
ارزش آفرینی حداکثری برای ســهامداران در چارچوب قوانین و برنامههای
توســعهای کشــور از طریق مدیریت بهینه و بهره ور پرتفوی سرمایه گذاری،
آماده سازی شرکتها برای فروش و کمک به توسعه اقتصادی کشور با نقش
آفرینی در توسعه اقتصادی پایدار.
ارزشهای محوری
-1توکل بر خدا
 -2کار تیمی.
 -3مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل عملکرد.
 -4انجام درست کار درست.
 -5یادگیری ،نوآوری و بهبود مستمر.
چشم انداز در افق ایران 1400
ارزآفرینیهرچهبیشتربرایسهامدارانشرکتیاتولیدثروتبصورتمستمرو

-2اجرایی سازی و تکمیل پروژههای اصلی در دست اجرا در شرکتهای تابعه.
-3ارتقاء توانمندی مغز افزاری ،نرم افزاری و ســخت افزاری جهت رقابت با
برترین شرکتهای چند رشتهای صنعتی.
-4برخورداری از توانایی کارشناسی و قابلیتهای الزم جهت خلق ثروت بین
شرکت های چند رشتهای صنعتی.

پایدارازطریقتقویتموقعیتوارتقاءآنوبهبودرقابتپذیریدرسطحمنطقه
در چارچوب سند چشم انداز و برنامههای کالن توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران.
اهداف کالن در افق ایران 1400
-1واگذاری داراییها در راستای اجرای قوانین.

سهامی عام)
ملی (سهامی
توسعه
گذاری گروه
عام)
ملی(
توسعه
سرمایه گروه
شرکتگذاری
شرکت سرمایه
زیانزیان
صورتوسود و
صورت سود
اسفند ۶۹۲۱
منتهی۲۹به ۹۲
سال مالی سال مالی
1396
اسفند
منتهی به
(تجدید ارائه شده)
میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی
هزینه های فروش ،اداری و عمومی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

میلیون ریال

میلیون ریال

۲5۱195۹40

۲52۹15۱04

()۶905۹40

سود عملیاتی
هزینه های مالی

سال ۶۹۲۱

سال ۶۹۲1

()۶0459۹۶
()۶905۹40

()۶0459۹۶

۲50205444

۲5190594۲

()۶۶۹5۹۱2

()۶1154۹0

0۲529۱

09541۲

سودعملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد

سود خالص عملیات در حال تداوم

()۱۹509۶

()۶4۱5۲۱1

۲50۶۶51۶۲

()۲50225900

()۶۶5۹4۹

()۶459۶۹

۲50445۹۶2

۲50۱254۹۶

سود پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی -ریال

19۹

1۲4

غیرعملیاتی – ریال

()1

()2

سود پایه هر سهم -ریال

129

19۹

گردش حساب سود(زیان) انباشته
۲50445۹۶2

سود خالص

۲50۱254۹۶

سود انباشته ابتدای سال

95۶145۹۲4

۶4522۲51۱9

سود سهام مصوب

()95۱۶۹5144

()95۲۹25144
()0۱۹5۶۶4

۶590۹54۱9

95۲۹95۹42

۶۶5۹4۲54۲۲

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

۹5۹195214

-

سود قابل تخصیص

۶۶5۶۲۱5۲12

۶۶5۹4۲54۲۲

اندوخته قانونی

()02454۶۱

()02۹5۹1۹

اندوخته سرمایه ای

()۶5۹۹۲5۹01

()۹5۱915۹12

سود انباشته پایان سال

()۶594۲5۹۱۶

()۹5۶19524۲

۲5۹925۱۲۱

95۶145۹۲4

