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های بورسی سهام عدالتلیست شرکت  
 کلیک کنید "اطالعات بیشتر"برای اطالعات بیشتر روی عبارت 

  بیشتراطالعات ................................................................................................ صنایع پتروشیمی خلیج فارس

  بیشتراطالعات .............................................................................................................. فوالد مبارکه اصفهان

 بیشتر اطالعات ............................................................................................................ ملی صنایع مس ایران

 بیشتر اطالعات ................................................................................................................ پاالیش نفت تهران

 بیشتر اطالعات ........................................................................................................................... بانک ملت

 بیشتر اطالعات ................................................................................................................... پتروشیمی مارون

 بیشتر اطالعات ...................................................................................................................... مخابرات ایران

 بیشتر اطالعات ............................................................................................................................. گروه مپنا

 بیشتر اطالعات ......................................................................................................................... بانک تجارت

 بیشتر اطالعات ..................................................................................................................... فوالد خوزستان

 بیشتر اطالعات ............................................................................................................. پاالیش نفت اصفهان

 بیشتر اطالعات ............................................................................................................................... چادرملو

 بیشتر اطالعات ............................................................................................................... بانک صادرات ایران

 بیشتر اطالعات ......................................................................................................... پاالیش نفت بندر عباس
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 بیشتر اطالعات ................................................................................................................................ گل گهر

 بیشتر اطالعات ...................................................................................................................... پتروشیمی جم

 بیشتر اطالعات ........................................................................................................... فجر انرژی خلیج فارس
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 بیشتر اطالعات ........................................................................................................................ پارس سوئیچ

 بیشتر اطالعات ............................................................................................................... پتروشیمی تندگویان

 بیشتر اطالعات ................................................................................................................ پاالیش نفت الوان
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 بیشتر اطالعات ................................................................................................................ پاالیش نفت شیراز

 بیشتر اطالعات .................................................................................................................. پست بانک ایران

 بیشتر اطالعات .................................................................................................................. سیمان دشتستان
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 بیشتر اطالعات ........................................................................................................................... نیروترانس

 بیشتر اطالعات ........................................................................................................ سر. توسعه صنعتی ایران

 بیشتر اطالعات ........................................................................................................................ سیمان داراب

 بیشتر اطالعات ......................................................................................................................... ایران خودرو

 بیشتر اطالعات .................................................................................................................................. سایپا

 بیشتر اطالعات ............................................................................................... مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

 بیشتر اطالعات ................................................................................................................................ سر. رنا
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ شرکتنام 

صنایع 

پتروشیمی 

 خلیج فارس

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه، واحدهای سرمایه صندوقها یا سایر اوراق بهادار تهیه و تولید انواع مواد و 
اصولی و محصوالت پتروشیمی و شیمیایی و ... خرید و تأمین مواد اولیه،تولید کلیه ماشین آالت طراحی و مهندسی 

 تفصیلی پروژههای در دست اجرا و آتی...

 کند؟چه محصوالتی تولید می
 این شرکت تولیدی نیست.

پتروشیمی های شرکتکند و در پتروشیمی فعالیت می صنایع مشخصا در حوزه گذاری است کهیک شرکت سرمایه
 گذاری کرده است.سرمایهبورسی و غیر بورسی 

 گیرد؟سازمان بورس در چه صنعتی قرار میدر بین دسته بندی 

 شیمیایی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1391/12/16 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 فارس

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر 3حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹ابتدای سال از 

 برابر شده 2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱۱66

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 به ازای هر سهمریال  360
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

فوالد مبارکه 

 اصفهان

بهره برداری از کارخانه فوالدسازی مجتمع فوالدمبارکه،اکتشاف،استخراج و بهره برداری از معادن فلزی وغیرفلزی 
دانه بندی،کنسانتره و گندله موردنیازصنعت فوالدازجمله استخراج وفرآوری سنگ آهن،دولومیت وتولیدسنگ آهن 

 ازآن

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 انواع محصوالت فوالدی شامل محصوالت سرد و گرم است.شرکت تولید کننده  

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فلزات اساسی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1385/08/09 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 فوالد

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 5۹3

 مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟ در آخرین جلسه

 ریال  به ازای هر سهم 300
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

ملی صنایع 

 مس ایران

مس _توزیع اکتشافات _استخراج وبهره برداری از معادن مس ایران _تولید محصوالت پر عیار شده سنگ مس وفلز 
وفروش محصوالت پر عیار شده سنگ مس وفلز مس _توزیع وفروش محصوالت اعم از داخلی وخارجی _مشارکت 

 وجلب مشارکت در طرح های سرمایه گذاری مربوط به مس .

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 .است نقره و .. –طال  –کنسانتره فلزات مولیبدن  ومس  کاتد شرکت تولید کننده  

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فلزات اساسی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1385/07/18 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 فملی

 است؟سرمایه شما را چند برابر کرده  ۹۸در سال 

 برابر  2.5حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱3۱3

 را به سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود 

 ریال  به ازای هر سهم ۱50
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پاالیش نفت 

 تهران

انجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها،ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین،نفت 
 سایر مشتقات و فرآورده های جانبیسفید،نفت گاز،نفت کوره،سوخت هواپیما و 

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 تولید کننده انواع نفت سبک و سنگین، سوخت جت، بنزین و نفت گاز و... 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فرآورده های نفتی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

- 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می هر شرکت با

 شتران

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 شده برابر ۱.5  از بیش

 شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ماهه اخیر  ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 677

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 300



 

8 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 بانک ملت

پس انداز وبرداشت به صورت لحظه ای،اعطای تسهیالت به مشتریان،سرمایه گذاری در سهام سپرده گیری وخدمات 
شرکتهای بورسی،ارائه اونواع کارت های الکترونیکی،خدمات معامالت ارزی،تجارت خارجی وارائه انواع ضمانت نامه، 

 عاملیت واداره ی وجوه

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 دهد.ارائه می بانکیخدمات  

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 بانکها و موسسات اعتباری

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1386/09/14 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 وبملت

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  3حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2.5حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 2725

 شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( 

 ریال  به ازای هر سهم 0
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پتروشیمی 

 مارون

 احداث،راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید،بازیابی و فروش،صدور محصوالت پتروشیمی

 کند؟محصوالتی تولید میچه 

 انواع مواد پایه شیمیایی کربنی 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 شیمیایی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1390/08/08 

 چیست؟شود. نام اختصاری این شرکت هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 مارون

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  ۱.5حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 63۱6

 آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟در 

 ریال  به ازای هر سهم 4000
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

مخابرات 

 ایران

 مدیریت سهام، فعالیت در راستای تأمین و ارائه خدمات مخابراتی، بهره برداری از تأسیسات

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 شرکت خدمات در حوزه ارتباطات ارائه می دهد. 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 مخابرات

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1387/04/24 

 اختصاری این شرکت چیست؟شود. نام هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 اخابر

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  3حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ازای هر سهمریال سود به  542

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 4۱6
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 گروه مپنا

 های انتقال نیرومدیریت طرحهای نیروگاهی و صنعتی، خطوط و پست

 کند؟محصوالتی تولید میچه 
 انواع طرح های صنعتی حوزه نفت و گاز 

 فروش تجهیزات و خدمات برق
 انواع طرح های حمل و نقل ریلی

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فنی و مهندسی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1383/12/23 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟اختصاری )نماد( در بازار شناخته میهر شرکت با یک نام 

 رمپنا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  4حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 توانسته سود یا زیان بسازد؟ماهه اخیر شرکت چقد  ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 52۱

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم ۱20
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 بانک تجارت

سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز، حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند افتتاح و نگهداری حساب 
 مدت و سایر حسابهای مشابه و صدور انواع کارتهای مجاز و صدور انواع گواهی سپرده و انواع خدمات بانکی

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 دهدمیخدمات بانکی ارائه  

 گیرد؟بورس در چه صنعتی قرار میدر بین دسته بندی سازمان 

 بانکها و موسسات اعتباری

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1388/01/23 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 وتجارت

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  3حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 475

 سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به 

 ریال  به ازای هر سهم 0
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

فوالد 

 خوزستان

انجام عملیات ذوب وریخته گری ونورد فلزات آهن و فوالدهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی 
 وضروریست.استانداردوانجام کلیه عملیاتی که درجهت اهداف فوق الزم 

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 انواع گندله و ورق فوالدی 
 فروش داخلی و صادراتی

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فلزات اساسی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1386/02/18 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟شناخته میهر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار 

 فخوز

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱750

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم ۱000
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پاالیش نفت 

 اصفهان

صنعتی، انجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات 
هیدروکربورها، ساختن فرآورد ه های نفتی، دریافت، معاوضه )سوآپ ( و خرید خوراک پاالیشگاه)نفت خام، مایعات 

 گازی، گاز طبیعی، محصوالت جانبی پتروشیمی (

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 انواع نفت کوره، بنزین و نفت گاز –بنزین، نفتا  –انواع سوخت سبک، سنگین  

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فرآورده های نفتی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1387/02/31 

 چیست؟شود. نام اختصاری این شرکت هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 شپنا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر ۱.5  از بیش

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2.5حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 62۹

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم ۸00



 

15 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 چادرملو

 اکتشاف ئ استخراج وبهره برداری ازمعادن سنگ آهن وتولیدانواع کنسانتره آهن وگندله

 کند؟محصوالتی تولید میچه 

 گندله -فوالد  –کنسانتره آهن  

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 استخراج کانه های فلزی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1382/05/20 

 این شرکت چیست؟شود. نام اختصاری هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 کچاد

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۸55

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 700



 

16 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

بانک صادرات 

 ایران

سرمایه گذاری کوتاه مدت و افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، پس انداز و حسابهای سپرده 
بلندمدت, اعطای انواع تسهیالت مالی و اعتباری, صدور و پذیرش اعتبارنامه و انواع چک و کارت, پذیره نویسی و 

 انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 دهدخدمات بانکی ارائه می  

 گیرد؟سازمان بورس در چه صنعتی قرار میدر بین دسته بندی 

 بانکها و موسسات اعتباری

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1388/03/02 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 وبصادر

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2.5حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 2۱5

 سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به 

 ریال  به ازای هر سهم 0



 

17 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پاالیش نفت 

 بندر عباس

احداث،راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید،بازاریابی،فروش وصادرات انواع محصوالت 
 نفتی،شیمیایی ومشابه

 کند؟می چه محصوالتی تولید

 سوخت سنگین جت، بنزین، نفت گاز، انواع حاللها 
 4، نفت گاز یورو5بنزین یورو

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فرآورده های نفتی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1389/02/20 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟شناخته میهر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار 

 شبندر

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 6۱7

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم ۱700



 

18 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

کشتیرانی 

 ایران

کشتی وشناوربرای هرمنظور.انواع سرمایه گذاری وخریدوفروش  وفروش هرنوع خرید، اداره، راه بری، اجاره، استیجاره
 سهام واوراق بهادار.قبول نمایندگی از، واعطای نمایندگی به کلیه شرکت ها، موسسات واشخاص حقیقی وحقوقی

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 گذاری در انواع پروژه های حمل و نقل آبیسرمایه 
 حوزه کشتیرانی فعالیت های خدماتی مهندسی در

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1387/02/08 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 حکشتی

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸سال در 

 برابر  3.5حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 252

 )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی 

 ریال  به ازای هر سهم 25



 

19 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 گل گهر

 استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره -اکتشاف 

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 کنسانتره آهن و گندلهانواع  
 فروش داخلی و صادراتی

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 استخراج کانه های فلزی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1383/04/29 

 چیست؟شود. نام اختصاری این شرکت هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 کگل

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 756

 جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟ در آخرین

 ریال  به ازای هر سهم ۱0۸0



 

20 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پتروشیمی 

 جم

 نگهداری ماشین آالتتولید و فروش فرآورده های پتروشیمی و ارائه خدمات طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا و تعمیر و 

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 های نفتی، نفت کورهانواع فرآورده 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 شیمیایی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

- 

 اختصاری این شرکت چیست؟شود. نام هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 جم

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر ۱.5  از بیش

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ازای هر سهمریال سود به  207۸

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم ۱670



 

21 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

فجر انرژی 

 خلیج فارس

صنعتی،توسعه،نوسازی،تعمیرات و احداث،راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات 
نگهداشت،تحقیقات،آزمایشات،پژوهش،بسته بندی وغیره به منظور تولید،بازاریابی،فروش .صدرومحصوالت پتروشیمی 

 و فرآآورده های فرعی و مشتقات نفتی

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 تولید برق، بخار، آب بهداشتی، ازت، آب آتشنشانی 

 گیرد؟بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار میدر بین دسته 

 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

- 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 بفجر

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱۸4۸

 سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به 

 ریال  به ازای هر سهم ۱200



 

22 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پاالیش نفت 

 تبریز

انجام فعالیتهای آزمایشگاه و شعب آزمایشگاهی در زمینه انجام آزمون انواع فراورده های نفتی , روانکار ها , گریس و 
 ضد یخ

 کند؟میچه محصوالتی تولید 

 های نفتی، قیر و سایر فرآروده4بنزین، نفت گاز، انواع حاللها، نفت سبک و سنگین، بنزین یورو 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فرآورده های نفتی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1387/02/31 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟)نماد( در بازار شناخته میهر شرکت با یک نام اختصاری 

 شبریز

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2.5حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 شده برابر ۱.5  از بیش

 سود یا زیان بسازد؟ ماهه اخیر شرکت چقد توانسته ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۹۱6

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 2400



 

23 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

فوالد آلیاژی 

 ایران

منظور انجام تحقیقات علمی در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضرور صنعت فراهم آوردن تسهیالت به 
فوالد آلیاژی،کسب فروش و انتقال دانش فنی فوالد های آلیاژی،انجام عملیات بازرگانی و سرمایه گذاری در سهام 

 شرکت ها

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 تولید انواع آلیاژ 
 های مهندسیفعالیت

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فلزات اساسی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1389/10/05 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 فوالژ

 است؟سرمایه شما را چند برابر کرده  ۹۸در سال 

 برابر  4حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۹4۱

 به سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را 

 ریال  به ازای هر سهم 2۸0



 

24 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

آلومینیوم 

 ایران

 تولیدالیاژوالومینیوم خالص ،اسلب وبیلت

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 انواع شمش بیلت، شمش آلیاژ
 فروش داخلی و صادراتی

 گیرد؟سازمان بورس در چه صنعتی قرار میدر بین دسته بندی 

 فلزات اساسی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1375/05/09 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 فایرا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر 2.5  از بیش

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱037

 داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران 

 ریال  به ازای هر سهم ۱05



 

25 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 پارس سوئیچ

ساخت و مونتاژ و فروش پست و لوازم برق فشار قوی متوسط و ضعیف و سایر محصوالت مشابه،تاسیس و مدیریت 
 شهرکهای صنعتی، انجام کلیه عملیات بازرگانی و مالی

 کند؟تولید می چه محصوالتی

 قوی و متوسط فشار محصوالت
 متوسط و قوی فشار قطعات

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 دستگاههای برقی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1381/11/12 

 اختصاری این شرکت چیست؟شود. نام هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 بسویچ

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  ۱5حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  ۱.5حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ازای هر سهم ریال سود به ۱526

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 400



 

26 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پتروشیمی 

 تندگویان

بازاریابی، فروش و صدور محصوالت پتروشیمی،  برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،اندازی، بهرهاحداث، راه
های فرعی و مشتقاتواردات و تبدیل کلیه مواد شیمیایی و فرآورده  

 کند؟چه محصوالتی تولید می

  الیاف برای تولید کنندگان منسوجات گرید بطری، گرید الیاف، نخ و

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 شیمیایی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

- 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 شگویا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  ۱حدود 

 تغییر داده است؟تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر  ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 633

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم ۱25



 

27 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ شرکتنام 

پاالیش نفت 

 الوان

 دریافت، معاوضه و خرید خوراک پاالیشگاه از شرکت ملی نفت ایران و یا هر عضه کننده داخلی و خارجی

 انجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربنها

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 ، نفت کوره4، نفت گاز یورو5یوروگاز مایع، بنزین معمولی، بنزین 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فرآورده های نفتی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

- 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 شاوان

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر 3حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده 2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱6۱2

 چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت 

 ریال  به ازای هر سهم ۱۸00



 

28 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 بیمه دانا

عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی،قبول و واگذاری بیمه های اتکایی در داخل 
وخارج از کشور،سرمایه گذاری از محل سرمایه،ذخائرواندوخته های فنی وقانونی،تاسیس شرکت های فرعی،خرید و 

 تملک سهام شرکت های دیگربا حق فروش و انتقال انها 

 کند؟محصوالتی تولید میچه 

 هاانواع بیمه 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 بیمه و بازنشستگی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1388/07/05 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 دانا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  3حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱25

 مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟در آخرین جلسه 

 ریال  به ازای هر سهم 0



 

29 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پاالیش نفت 

 شیراز

 خارجی و داخلی کننده عضه هر یا و ایران نفت ملی شرکت از پاالیشگاه خوراک خرید و معاوضه دریافت،

هیدروکربنها سایر و خام نفت فرآورش و پاالیش عملیات انجام  

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 نفت کوره، سوخت سبک و سنگین نفت سفید، نفت گاز، 
 های نفتیانواع حاللها، قیر و سایر فرآورده

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 فرآورده های نفتی

 زمانی وارد بازار بورس شده است؟چه 

1390/12/15 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 شراز

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  2حدود 

 داده است؟ تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱4۸3

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 2500



 

30 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

پست بانک 

 ایران

قبول انواع سپرده های دیداری مدت دار،اعطای انواع تسهیالت مالی و اعتباری،نقل و انتقال وجوه،صدور انواع 
حواله،افتتاح و ابالغ اعتبار اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن،صدور،تایید  و قبول هر گونه تعهد نامه و یا ضمانت نامه 

 بانکی و ...

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 دهدخدمات بانکی ارائه می 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 بانکها و موسسات اعتباری

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1389/08/03 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟میهر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته 

 وپست

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  4حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2.5حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال زیان ۱۱۱2

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 0



 

31 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

سیمان 

 دشتستان

مواد و وسایل _دستگاها و ماشین  ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی آن _تهیه و تامین کلیه
 االت موردنیاز این صنایع از داخل و خارج کشور وبهره برداری از آن.

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 5و  2تولید سبمان تیپ  
 فروش داخلی و صادراتی

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 سیمان آهک گچ

 بازار بورس شده است؟ چه زمانی وارد

1384/04/13 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 سدشت

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  ۱2حدود 

 است؟تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده  ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  ۱حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 34۹

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم ۱60



 

32 

 

 فعالیت شرکت چیست؟موضوع  نام شرکت

مخابراتی 

 ایران

 تولید انواع نرم افزار و سخت افزار برای مراکز پر ظرفیت تلفن ثابت و همراه

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 های مخابراتی، تجهیزات رایتل، همراه اول و پاور سیستم ایرانسلنگهداری سایت 
 سامانه هواشناسی و کابینت توزیع فیبر نوری

 گیرد؟بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار میدر 

 وسایل ارتباطی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1383/07/14 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 لکما

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  5حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  ۱.5حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال زیان ۱0۸

 است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده 

 ریال  به ازای هر سهم 0



 

33 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 نیروترانس

تولید انواع ترانس اندازه گیری جریان و ولتاژ فشار قوی و فشار متوسط ، انواع بوشینگهای خازنی ، کلید قطع و وصل 
 ارائه خدمات آزمایشگاهیژنراتور، انواع ترانس جریان بوشینگی، سایر قطعات رزینی و 

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 گیری جزیان و لتاژهای اندازهکلید قطع و وصل ژنراتور، انواع بوشینگ خازنی، انواع ترانس 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 دستگاههای برقی

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1382/09/25 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 بنیرو

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر 5.5  از بیش

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم ۱۹7۱

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 450



 

34 

 

 شرکت چیست؟موضوع فعالیت  نام شرکت

سر. توسعه 

 صنعتی ایران

 یتولیدیدرشرکتهاوواحدهایگذارسرمایهکشورازطریقصنعتیتوسعه

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 های صنعتی بورسی و غیر بورسیگذاری در انواع شرکتسرمایه 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 سرمایه گذاریها

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1378/02/05 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 وتوصا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر 3.5  از بیش

 چقدر تغییر داده است؟ تا نیمه خرداد سرمایه شما را ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 76۹

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 250



 

35 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 سیمان داراب

 تاسیس کارخانجات تولید سیمان و مصالح ساختمانی و اکتشاف و استخراج معادن

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 انواع سیمان و کلینکر سیمان 
 کلینکر صادراتی

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 آهک گچسیمان 

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1383/10/05 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 ساراب

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  5.5حدود 

 شما را چقدر تغییر داده است؟تا نیمه خرداد سرمایه  ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  2حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 5۸۸

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 270



 

36 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 ایران خودرو

 انهای ،مینی بوس،اتوبوس ولوازمتولیدوفروش انواع اتومبیل سوار

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 200۸، دانگ فنگ، هایما، وانت و پژو ۹0انواع خودروهای سواری گروه پژو، سمند، سوزوکی، رانا، دنا، تندر  

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 خودرو و قطعات

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1371/12/01 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 خودرو

 است؟سرمایه شما را چند برابر کرده  ۹۸در سال 

 برابر  4حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  3حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال زیان 743۸

 داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران 

 ریال  به ازای هر سهم 0



 

37 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 سایپا

 صنعتیواعمالیگذارسرمایههرنوعانجامخودروهمچنینانواعتولیدوساخت

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 فروش صادراتی قطعات اپشن تیبا انواع خودرو سواری پراید، تیبا، سراتو، آریو، مجموعه صندلی برلیانس، 

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 خودرو و قطعات

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1374/12/01 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 خساپا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  3حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

  برابر شده 2.5بیش از  

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال زیان ۹70

 سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟ در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از

 ریال  به ازای هر سهم 0



 

38 

 

 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

مهندسی 

حمل و نقل 

 پتروشیمی

 انجام عملیات حمل ونقل زمینی محصوالت شرکت ملی  صنایع پتروشیمی وانبارهای شرکت

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 انواع خدمات حمل و نقل و انبارداری

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1382/05/06 

 چیست؟شود. نام اختصاری این شرکت هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 حپترو

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر  ۹.5بیش از  

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده  ۱حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 356

 در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟

 ریال  به ازای هر سهم 20
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 موضوع فعالیت شرکت چیست؟ نام شرکت

 سر. رنا

 ی درشرکتهاگذارسرمایه

 کند؟چه محصوالتی تولید می

 های مختلفبورسی در حوزه ی بورسی و غیری درشرکتهاگذارسرمایه

 گیرد؟در بین دسته بندی سازمان بورس در چه صنعتی قرار می

 خودرو و قطعات

 چه زمانی وارد بازار بورس شده است؟

1374/08/01 

 شود. نام اختصاری این شرکت چیست؟هر شرکت با یک نام اختصاری )نماد( در بازار شناخته می

 ورنا

 سرمایه شما را چند برابر کرده است؟ ۹۸در سال 

 برابر 4حدود 

 تا نیمه خرداد سرمایه شما را چقدر تغییر داده است؟ ۹۹از ابتدای سال 

 برابر شده 3حدود 

 ماهه اخیر شرکت چقد توانسته سود یا زیان بسازد؟ ۱2در 

 ریال سود به ازای هر سهم 2۱5

 چقدر از سودی که ساخته بود را به سهامداران داده است؟در آخرین جلسه مالی )مجمع( شرکت 

 ریال  به ازای هر سهم ۱2
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