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EN (Decision.aspx?LetterSerial=QoVcsLc6symP0FQQQaQQQ5P6u27A%3d%3d&rt=0&let=58&ct=0&ft=-1&lng=en-us)گزارش فعالیتگزارش فعالیت ماھانھ

55,500,000سرمایه ثبت شده:معدني و صنعتي چادرملوشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:کچادنماد:

:(ISIC) گزارش فعالیت ماھانه 1 ماھه منتھی به 1310041399/08/30کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

وضعیتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ١٣٩٨/٠٨/٣٠از ابتدای سال مالی تا تاریخ ١٣٩٩/٠٨/٣٠دوره یک ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٨/٣٠از ابتدای سال مالی تا تاریخ ١٣٩٩/٠٧/٣٠ (اصالح شده)اصالحاتاز ابتدای سال مالی تا تاریخ ١٣٩٩/٠٧/٣٠شرح
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فروش داخلی:

کیلوعرضه برق تولیدي (نیروگاه)
وات

تولید٨٠۶,٠١,١٠۶,۵٣۵٩٣٨,٩۵٧١,٠٣٨,٩٨٩٠٠٠٠١,١٠۶,۵٣۵٩٣٨,٩۵٧١,٠٣٨,٩٨٩٠٠٠٠١,١٠۶,۵٣۵٩٣٨,٩۵٧١,٠٣٨,٩٨٩٩۵٠,٠٠٠٩٨٩,٢٠٠٩٠۵,۵٨۶٨٩۵

کنسانتره مصرف شده در
تولید گندله

تولید٠١,٩٣٩,٩۶٨٠٠٠٠٠٠١,٩٣٩,٩۶٨٠٠٠٢٣٢,۵١٠٠٠٠٢,١٧٢,۴٧٨٠٠٠٢,٠٨۵,٧۴۵٠٠تن

تولید۵۵٧,٨٣٣٢١٣,۵٧٨۶٧,٢١۶,۶١۴١۴,٣۵۵,٩٩٠٠٠٠۵۵٧,٨٣٣٢١٣,۵٧٨۶٧,٢١۶,۶١۴١۴,٣۵۵,٩٩٠٩۴,٣٨۶۵٠,١۶۵١٠٠,۶٩٠,١٢٣۵,٠۵١,١٢٠۶۵٢,٢١٩٢۶٣,٧۴٣٧٣,۵٨٣,۴١٣١٩,۴٠٧,١١٠۶۶٢,۶٢۴۶۴٢,١۴٢٣٧,٨٨۵,٢۶٨٢۴,٣٢٧,٧٢٢تنفوالد

تولید٩٠٩,١٨۴٢٢٠,٩۵۶٣٣,۴٧٢,٩٣١٧,٣٩۶,٠۴۵٠٠٠٩٠٩,١٨۴٢٢٠,٩۵۶٣٣,۴٧٢,٩٣١٧,٣٩۶,٠۴۵١۴۴,٢٣٣۴٧,٨٢١۴٠,۴٠٢,۴٣٨١,٩٣٢,٠٨۵١,٠۵٣,۴١٧٢۶٨,٧٧٧٣۴,٧٠۵,٨٣۴٩,٣٢٨,١٣٠١,٠١٠,۶٠١٢٣۵,٠۵۴١٧,٧۵۶,٧۴١۴,١٧٣,٧٩٣تنآھن اسفنجي

تولید٢,١٨٠,٩٠٨٧٣٢,٣٠٣١٨,١٨٧,١۴٧١٣,٣١٨,۵٠٢٠٠٠٢,١٨٠,٩٠٨٧٣٢,٣٠٣١٨,١٨٧,١۴٧١٣,٣١٨,۵٠٢٢٧٨,٣۵٩١٣۴,١٠۴٢٧,٣١٢,٣٩٩٣,۶۶٢,٧٠٢٢,۴۵٩,٢۶٧٨۶۶,۴٠٧١٩,۵٩٩,۵۶٩١۶,٩٨١,٢٠۴٢,٣٣٧,۶٠۴١,٠۶١,٣۵٩٩,٣٧۶,٧١۴٩,٩۵٢,٠۶٠تنگندله

تولید٣۵,١٩٢٢٨,٣۴٨٧,٣٩۵,٣٣٧٢٠٩,۶۴٣٠٠٠٣۵,١٩٢٢٨,٣۴٨٧,٣٩۵,٣٣٧٢٠٩,۶۴٣٧,٢٨١١,١١٩٧,٢٠١,٩۶۶٨,٠۵٩۴٢,۴٧٣٢٩,۴۶٧٧,٣٨٧,٩٩٣٢١٧,٧٠٢٢٨,۵١٠۴٨,٠٧٩٣,٧٣٨,٩٠٩١٧٩,٧۶٣تنآپاتیت

تولید٢٠٣,١٧۵١٢٠,۶٧٧٨,٢٩٣,٧۴٣١,٠٠٠,٨۶۴٠٠٠٢٠٣,١٧۵١٢٠,۶٧٧٨,٢٩٣,٧۴٣١,٠٠٠,٨۶۴٣١,۵٠٠٢٩,٢٢٧۴,۴۵٩,۵۴١١٣٠,٣٣٩٢٣۴,۶٧۵١۴٩,٩٠۴٧,۵۴۶,١٨٣١,١٣١,٢٠٣٢٣٣,٩۴۵١٩۵,٩۴٨۵,٠۵١,٢٣٣٩٨٩,٧٧٩تنسنگ دانه بندي

تولید۵,٨٩١,١۵۴٣,٣٧۶,۶٧٧١٢,٠۵٠,٢٢١۴٠,۶٨٩,٧٠۴٠٠٠۵,٨٩١,١۵۴٣,٣٧۶,۶٧٧١٢,٠۵٠,٢٢١۴٠,۶٨٩,٧٠۴١,٠٠٣,٩٠٨۶٨٠,۶۶٢١٨,٢۶۵,٧۵۶١٢,۴٣٢,٨٠۶۶,٨٩۵,٠۶٢۴,٠۵٧,٣٣٩١٣,٠٩٢,٩۴٣۵٣,١٢٢,۵١٠۵,٨۵٨,١۴٧٣,۶٧۶,٩٣۴۶,٠٧٢,٠۶٢٢٢,٣٢۶,۵٧٠تنکنسانتره آھن (خشک )

تولید٠١,٢۴۵,٣۴۴٠٠٠٠٠٠١,٢۴۵,٣۴۴٠٠٠١٩١,١٧٩٠٠٠١,۴٣۶,۵٢٣٠٠٠١,٣١٩,٩٩۴٠٠تنارسالي گندله به احیاء

(Pellet Fine) تولید٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١۶٧,٢۴٣١۶٧,٢۴٣۴,۴٩٣,۶٨٣٧۵١,۵٣٧تننرمه گندله

٠٨,٩٨۴,٣٨۶٧٨,٠٠٩,٧٣٧٠٠٠٠٨,٩٨۴,٣٨۶٧٨,٠٠٩,٧٣٧٠١,٣۶۶,٧٨٧٢٣,٢١٧,١١١٠١٠,٣۵١,١٧٣١٠١,٢٢۶,٨۴٨٠١٠,۴٢١,۶٩٨۶٣,۵٩٧,٠٣٠جمع فروش داخلی

فروش صادراتی:

تولید٠٣٣٢,٢٩٨۶۶,١٧۶,۴٩٨٢١,٩٩٠,٣١٨٠٠٠٠٣٣٢,٢٩٨۶۶,١٧۶,۴٩٨٢١,٩٩٠,٣١٨٠٢٩,٩٣٢١٠٢,٨٧٩,۵۶٠٣,٠٧٩,٣٩١٠٣۶٢,٢٣٠۶٩,٢٠٩,٣۶٧٢۵,٠۶٩,٧٠٩٠٠٠تنفوالد

(Pellet Fine) تولید٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تننرمه گندله

تولید٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تنسنگ دانه بندي

٠٣٣٢,٢٩٨٢١,٩٩٠,٣١٨٠٠٠٠٣٣٢,٢٩٨٢١,٩٩٠,٣١٨٠٢٩,٩٣٢٣,٠٧٩,٣٩١٠٣۶٢,٢٣٠٢۵,٠۶٩,٧٠٩٠٠٠جمع فروش صادراتی

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات

برگشت از فروش:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠تخفیفات

١٠٠,٠٠٠,٠۵۵٠١٠٠,٠٠٠,٠۵۵٢۶,٢٩۶,۵٠٢١٢۶,٢٩۶,۵۵٧۶٣,۵٩٧,٠٣٠جمع

کادر توضیحات در مورد اصالحات

کادر توضیحی مربوط به اطالعات دوره ١ ماھه منتھی به ١٣٩٩/٠٨/٣٠

محاسبه نرخ فروش محصول آھن اسفنجی به دلیل اینکه تابعی از قیمت شمش خوزستان در پایان سه ماھه می باشد به صورت علی الحساب محاسبه و منظور گردیده است نرخ فروش شمش فوالد خوزستان براساس نرخ آبان ماه سال ٩٩ به مبلغ ١٠٣،٠۶۵،٣٨٨ لایر بوده است .

کادر توضیحی مربوط اطالعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ١٣٩٩/٠٨/٣٠

مقدار ٢٩،٩۶٩ تن شمش در بندر آماده بارگیری حمل می باشد که بعد از اتمام فرآیند فروش صورتحساب مربوطه در آذر به ثبت می رسد .

اطالعات نمایش داده شده با اطالعات امضا شده مطابقت دارد
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