
تحلیل بنیادی 

 صنعت پاالیش

در این گزاار،  خز ز  

تحلیل خنیادی سزمیزیزن 

شززرززار  ار ه زز یزز  

ویژن گ دآوری شد   سایان

ک  در آن خز  خز رسز  

های خنیادی صنزتز   یؤلف 

پاالی  و قیاس عرزلزدز د 

پ داریم. عالو   ها ی  ش ک 

خ  تحلیل سزمد خز آوردی 

ه یک ار شز کز  هزای 

پززاالی زز   رو، ارر، 

جایگاین  هیا خ ای خ رس  

ت  یمرد استفاد  قز ار  دقیق

 گ فت  اس 

 ویژن شماره سوم منبع: نشریه سامان



تحلیل خنیادی روش  خ ای آهالیا سهام خ  واسط  

ارر، ذات  آن اس  و هدف آن قیاس خا قیزرز  

فتل  اس . در سمیین شرار  ار ه  ی  سزایزان 

ویژن خ  تحلیل صنت  پاالی   و سپس ه  یزک 

ایم. در راستای این تحلیزل  ار ش ک  ها پ داخت 

کزنزیزم و  اختدا صنت  را خ  تفضیل یت ف  یز 

خین  صمرت سمد و  سپس خا ذک  ف وض خ  پی 

پ داریم. هرچنزیزن در ایزن  ها ی  ریان ش ک 

شرار  ار ه  ی  ه  یک ار ش ک  های پاالی ز  

را هم ار دید سمد خ  ارای ه  سهم و هم ار ینظ  

ارر، جایگاین  تحلیل ک د  ایم. شزایزان ذکز  

اس  ک  در خ   تحلیل خنیادی هزیزچزگزمهز  

هداری پی نهادی یبن  خ   گ ن خرید، فروش و 

شمد. در این شرار  ار یجزلز  خز   سهم ارائ  هر 

 پ داریم. تحلیل صنت  پاالی   ی 

 معرفی صنعت     

درصد ار کزل ارر، خزارار  5خ  طمر کل حدود 

س یای  را صنت  پاالی  در خ دارد در هزتزیزجز  

خ رس  جایع آن خال  ار لطف هیس . عالو  خز  

ها  اهری  تملیزد و تزمریزع  سهم خارار پاالی  

های هفت  در طمل یک صد سال تزاریز   ف آورد 

صنت  هف  کرت  ار تملید هف  خام در ک زمر 

هبمد  اس   خا آغار کار پاالی گا  آخادان در سزال 

ک  اولین پاالی گا  هف  خام ک مر اس    ۱۹۲۱

های  های هفت  در خ   ریین  استفاد  ار ف آورد 

ی تلف صنت   تجارت  حرل و هقل و یصزارف 

خاهگ  هرسم خا تمست  اقتصادی ک مر فز اهزم 

شد. خ  دهبال آن صنت  پاالی گاهز  یزدز  ار 

ت ین صنایع یت ف  شد. در حال حاضز   راهب دی

ش ک  پاالی   در ای ان ی غمل خ  فتالیز   ۱1

هزا در خزمرس  عدد ار این ش کز  6هستند ک  

اهد. ه  کدام ار  اوراق خهادار ای ان در حال یتایل 

ها در سال یتفاوت  تأسیس شدهزد  این پاالی گا 

 ک  خ  ت تیب خ  ش ح ری  اس :

 

ها در  عالو  خ  سال تأسیس یتفاوت  این ش ک 

های جداگاه  هم واقع شدهد و این اصل خز   یحل

ها یمث   هحم  ارسال یحصمالت و ط ف ف و، آن

اس  در هتیج  خ رس  و تمج  خ  یحل واقع شد  

ها هیا در خ آورد ار رهدگ  یمرد هظ   این پاالی گا 

 ی  خاشد. 

 ها جایگاه شرکت      

های پاالی گاه  را ار یزنزظز   تمان ش ک  ی 

ظ فی  تملید و ظ فی  هف  یص ف  خ رس  ک د 

 و جایگا  ی تلف  خ  آهان داد. 

ها  خ د  هف  ارسال  خ  پاالی گا  ۹26۹32111ار 

ستار  خلیج فارس خی ت ین سهم را در دریافز  

هزای  روراه  هف  دارد سپس خ  ت تیب شز کز 

آخادان  اصفهان  خندرعباس  اراک  ته ان  تب یزا  

های خزتزدی  شی ار  الوان و ک یاه ا  در جایگا 

 گی هد.  ق ار ی 

 

 ها محصوالت شرکت     

یحصمالت تملیدی در ایزن صزنزتز  

عردتاً شایل گاروئیل  خنایزن  سزمخز  جز   

خاشد و در کل این یحصمالت  لمخدات و غی    ی 

هزای  های اصل   ف آورد  را در س  دست  ف آورد 

های ویزژ   ویژ  تحمیل ی ت یان عرد  و ف آورد 

شمهد. در حزال  خمراک صنایع کمچک تقسیم ی 

حاض   خارار اصل  یحصمالت ش ک   داخل  خمد  

ها یزدزلزف خز   و خ  اساس قاهمن ک مر  ش ک 

تحمیل پنج ف آورد  اصل  خز  عزالو  سزمخز  

همای  خمد خ  ش ک  یل  پزاالیز  و پز ز  

خاشند و ش ک  یلز   های هفت  ای ان ی  ف آورد 

های هفت  ایز ان خزا تزمجز  خز   پ   ف آورد 

های ی تلف اقدام خ  ف و، ه  یک ار پنج  یؤلف 

ف آورد  اصل  یینراید.  این پنج ف آورد  اصزلز  

شایل  گار یایع  خناین  هف  سفید  هف  گزار و 

خاشد. یحصمالت ویزژ  تزملزیزدی  هف  کمر  ی 

ش ک  شایل هفتا  وکیمیباتمم  وکیمیسزالپزس  

لمخدات  آیاوریسایدل  اهزما  حزالل و غزیز   

شمد  خاشد ک  در خمرس کاال و اه ژی ع ض  ی  ی 

هزای  ها  شز کز  و ی ت یان عرد  این ف آورد 

 قی ساری و تملیدکنند  اهما  رواهدارها هستند.

در ییان ش  ش ک  خمرس  در صنت  پاالی   

پاالی گا  اصفهان در دو یحصمل گار یایع و هف  

گار خی ت ین یقدار تملید را دارد و پزاالی زگزا  

خندرعباس در دو یحصمل هف  سفیزد و هزفز  

کمر  خی ت ین یقدار تملید را دارد. در خصزم  

خناین دو ش ک  خندرعباس و صدره ین تملزیزد 

هستند ایا در یقیاس ک مری  در یحصمل هفز  

سفید  پاالی گا  خندرعباس خ  ت تیب یحصزمالت 

هف  سفید گاریایع هف  کمر  هف  گار و خنایزن  

پاالی گا  های خندرعباس  اراک  آخادان  اصفهان 

و ستار  خلیج فارس خی ت ین یقدار را تزملزیزد 

 کنند. ی 

 شبندر شب یا

 شاوان

 شت ان ش ار
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 ارزش جایگزینی     

گذاری سهام یک ش ک    های ارر، ید  ار رو،

عبارت   استفاد  ار رو، ارر، جایگاین  اس . خ 

گمیند  ها و ی ارج  ی  ارر، جایگاین  خ  هاین 

ک  خ ای ساخ  یک ش ک  خا فناوری فتل  هیزار 

های پاالی   اختدا آهان  داریم. خ ای قیاس ش ک 

را در س  دست  کمچک  یتمسط و خارگ تقسیزم 

های کمچک )خا ظ فزیز   خندی ک دیم. پاالی گا 

هاار خ د  در رور(  51پاالی  هف  خام کرت  ار 

های یتمسط )خا ظ فی  پاالی  هزفز   پاالی گا 

هاار خ د  در رور( و پاالی زگزا  ۱۹1خام حدود 

هاار ۹51خارگ )خا ظ فی  پاالی  هف  خام خین 

خزنزدی  طزبزقز  هاار خ د  در رور( 011تا حدود 

شمهد و خا تمج  خ  پای چارت صفح  قزبزلز   ی 

جایگا  ه  پاالی گا  ای ان ی  ص اس . عزالو  

ها  شاخص هلسمن را هیا خز ای  خ  اهدار  پاالی گا 

ه  یک سنجیدیم. شاخص هزلزسزمن  شزاخزص 

ها خ یبنای عمایل  کزارآیز   پیچیدگ  پاالی گا 

پاالی گا   ف آیندهای یمرد اسزتزفزاد   سزبزد 

ای  شاخزص  یحصمالت و خصمصیات خارار ینطق 

هاس . هسب  خز   اصل  قیاس و خ رس  پاالی گا 

ک مرهای در حال تمست  و تزمسزتز  یزافزتز   

های ای ان خ  جزا اراک   های پاالی گا  پیچیدگ 

در سطح پایین  ق ار دارد. شاخص پزاالی زگزا  

 اس . ۲.5اراک خ  گفت  خیژن رهگن  عدد 

 هف  خام

 گار

 خناین

 هف  گار

 لمخدات

 گاروئیل

 سمخ  ج 

 فرآیند تولید

در هرین راستا  خ ای پاالی گاه  خ  خزارگز  و 

پیچیدگ  اراک هاین  ساخ  خ  ارای ه  خ زدز  

خاشد و یزا خزا  هاار دالر ی  ۱5هف  خام ورودی 

های خمرس  ار هظ  پیچیدگز  و  قیاس پاالی گا 

سایا  هاین  ساخ  خ  ارای ه  خ د  هف  خام را 

 یاهند جدول ری  در هظ  گ فتیم.

هزینه ساخت/هر بشکه نفت  نام پاالیشگاه

 خام)دالر(

 02311 اصفهان

 ۲2۱11 خندرعباس

 62611 ته ان

 02۹11 تب یا

 52111 شی ار

 02111 الوان

 شبندر

 شپنا

 شت ان

 شاوان

 ش ار

 شب یا
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های هفت  خز  دهزبزال شز و   هف  و ف آورد 

گست د  واکسیناسیمن و خهبمد ک وها ار اواخز  

روهد صتمدی خمد را ش و  ک دهد.  ۱3۲۲سال 

خا تمج  خ  تصریرات اوپک پالس یبزنز  خز  

ساخقز  واردات  کاه  تملیدات هف   حجم خ 

های پیاپ  ذخای  هزفز   هف  در چین  کاه 

آی یدا و غی   هر  و هر  سبب شد تا قیرز  

هف  روهد صتمدی خ  خمد خگی د و خز  خزاالی 

 Russel Hardyدالر خ سد. خ  گزفزتز   01

  خا تمج  خ  خهبمد تقزاضزا Vitolیدی  اج ای  

هف  و رشد تدریج  تملید اوپک پالس حزتز  

در صمرت خارگ   ای ان خ  خارار جهاه  هفز   

دالر خاق  خزماهزد  01تا  01قیر  هف  حمل 

های هفت  هم در شز ایزط  یاهد. خارار ف آورد 

هزا  وری پاالی گا  یساعدی ق ار دارهد ه خ خه  

های اخی  رشزد داشزتز   س اس  جهان در یا 

 اس .

: خا گست ، واکسیناسیمن و خز داشزتز  بنزین

وآیدها در آی یدا و اروپزا   شدن یحدودی  رف 

وهقل جاه  دوخار  گ ف  و این یسزلزلز   حرل

سبب افاای  ک ک اسپ د خناین شد ار ط فز  

هزای           تز یزن لزملز  دیگ   هک شدن ید  ار یزهزم

حرل خناین در آی یدا خاعث کربمد ع ض  هسب  خ  

تقاضا در آی یدا و اه ی  خ ای افاای  قیر  خناین 

اهدارها خ ای خناین خا تمج  خز  شز و   گ دید چ م

 ها یثب  اس . فصل یساف ت

: خهبمد کز وهزا سزبزب افزاایز  جت سوخت

خصم  در آیز یزدزا و  های همای  خ  یساف ت

ج  در  رود تقاضا سمخ  اروپا شد و اهتظار ی 

درصدی داشت  خاشد ایا تا  31تاخستان افاای  

ختید اس  تقاضا خ  سطمح قبل ار  ۹1۹3سال 

 ک وها خارگ دد.

: هفتا خا تمج  خ  ش ایط رو خ  خهبمد جهان نفتا 

گی ی داشت  اس  ایا خا تمج  خز   صتمد چ م

ها در آسیزا   رسیدن فصل تتری ات پت وشیر 

واحدهای ک اکینگ خ ای هفتا تقاضا یضاعف در 

های اخی  ایجاد ک دهد. خا تمج  خ  ایزن  این یا 

ش ایط احترال خاال یاهدن قیر  هفتا در ایزن 

 سطمح ختید اس .

های گز م  اسزتزفزاد  ار  : در فصلکوره نفت

تجهیاات س یای   سبب ایجاد تقاضزا خز ای 

 شمد. کمر  ی  هف 

 تحلیل جهانی محصوالت
در هرمدارهای صفح  قبل خطمط صزاف  ارر، 

ویزژن  جایگاین  یحاسب  شد  تزمسزط سزایزان

خاشد و خطمط دیگز  ارر، دالری روراهز   ی 

خاراری ه  سهم اس . قیاس این خطمط خزاهزم 

تزا  ۱3۲۲حاک  ار آن اس  ک  ار خ داد یزا  

شه یمر یا  ارر، رور ه  سهم خسیزار ار ارر، 

جایگاین  خی ت  شد  و هزرزیزن ایز  سزبزب 

های  کز  ارر،  های تاخستان خمد در ریان ریا،

جایگاین  کرت  یا حت  هادیک خ  ارر، خزارار 

سهم خاشد شاهد ح ک  صتمدی سهزم در آن 

شمیم در جدول ری  ارر، خارار و ارر،  رورها ی 

 کنیم. جایگاین  و هسب  آهان را ی اهد  ی 

    

 تحلیل بنیادی     

خین  صمرت سمد و ریزان  در این خ   خ  پی 

 پ داختیم.

هزا تزغزیزیز   در یقدار تملید و ف و، شز کز 

ایم ایا در یحصمالت  خین  هد د  چ رگی ی پی 

ج  و غزیز   اهزتزظزار  خناین  گاروئیل  سمخ 

افاای  ه خ و ک ک اسپ دها هسب  خ  سال قبزل 

 را داریم. 

های آیند   خین  ک ک اسپ دها در سال خ ای پی 

 ۱3۲۲یاه  ه س  سال  ۲عرلد د ش ک  را در 

 های قبل خا ک ک اسپ دهای جهاه  قیاس  و سال

 

 نام 

ارزش 

 جایگزینی

 )میلیون دالر(

 ارزش بازار

 )میلیون دالر(

13////4/41 

 نسبت

 %۱33 32۲50 ۹2۲66 اصفهان

 - - ۹203۹ خندرعباس

 %۱00 ۹26۲0 ۱2506 ته ان

 %۱50 ۱2۱36 036 تب یا

 %۱00 010 ۹05 شی ار

 %۱0۹ 350 ۱۲6 الوان

 ش ار شاوان شب یا شت ان شبندر شپنا جهان هف  خ ه 

۱3۲0 65 6۹ 50 6۹ 6۹ 60 60 

۱3۲0 55 5۹ 56 5۹ 5۹ 50 56 

۱3۲۲* 0۹ 0۹ 35 01 30 30 30 

۱011* 60 65 6۹ 65 63 63 63 

 ه خ تمرم ه خ دالر )تمیان( سال

۱3۲۲ ۹۹2111 ۹5% 

۱011 ۹02111 31% 

 مفروضات

هزای  های یمجمد  سزال ک دیم و هسب  خ  تفاوت

آیند  را خدس  آوردیزم. کز ک اسزپز د ایزن 

ها خ  ش ح صفح  ختد اس . خزتزضز  ار  ش ک 

ها در خزمرس کزاال ارائز   یحصمالت این ش ک 

شمهد و خ ای ت رین ه خ آهان ار خمرس کاال و  ی 

 رشد اهتظاری قیر  هف  خه   خ دیم.

هزا  ت ین خ   خهای ترام شد  این ش کز  اصل 

یماد یص ف  یستقیم اس  ک  عرد  آن را هفز  

های صمرت گ فت  ه خ  دهد. خا خ رس  ت دیل ی 

هایزتزفزاوت  هف  خمراک در ختض  ار این ش ک 

 اس  و خا در هظ  گ فتن این هدت  جدول ری   

هزا تزفزاوت  خین  شد. در عرلد د شز کز  پی 

خمرد تنها ری  یجرمع   چ رگی ی خ  چ م هر 

تماهست  خز   ۱3۲۲شب یا)پت وشیر  تب یا( سال 

سمد خمخ  دس  یاخد. شایان ذک  اس  در ترزام 

ها خ  عل  ذخی   یحصمالت در اسفنزد  پاالی گا 

یا  و ف و، خا تأخی  آهان سمدی ار خاب تتزدیزل 

 ها شد  اس . ذخای  هصیب این ش ک 

در آخ  خا تمج  خ  ترام یف وضزات ذکز  شزد  

ایزن  ۱011و  ۱3۲۲صمرت سمد و ریان سال 

ش  ش ک  در صفح  آخ  خ   تحلیل خنیادی 

 آورد  شد  اس . 
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 جهان

 شپنا

 شبریز

 شتران

 شبندر

 شراز

 شاوان

ج  سمخ  هف  کمر  خناین گارویلل ک ک اسپ دها  هفتا 

1399ریستان   17.71 27.13 6.5-  16.6 24.1 

1400خهار   19.07 31.65 11-  15.76 21.43 

1398 18 17 6-  19 0 

1399ه  یاه    8.4 8.4 3.2-  5.4 8.9-  

1399*  9 10 4-  6 10-  

1400*  14.5 17 8-  9 2-  

1398 19.3 17.1 5.3-  22.2 2.9-  

1399ه  یاه    8.6 6 6.5-  3 7-  

1399*  11.5 9 6-  4 3-  

1400*  15 20 8-  7 2-  

1398 20.2 10.9 4.8-  21 0.2 

1399ه  یاه    10 2.1 5.5-  3.2 3.9-  

1399*  11 8 6-  3 0 

1400*  14 16 8-  6 1 

1398 18.7 11.2 5.3-  20.1 1 

1399ه  یاه    7 1 8-  3 9-  

1399*  7 5 8-  5 4-  

1400*  9 10 8-  7 1-  

1398 17.7 10.1 3.8-  18.9 2.8-  

1399ه  یاه    8 2-  6-  6 4-  

1399*  10 1 6-  8 0 

1400*  13 6 8-  10 1 

1398 20.2 10.6 6.7-   4.8-  

1399ه  یاه    8 2 7-   11 

1399*  8 6 7-   11 

1400*  12 12 8-   13 

 مفروضات

خاشد  ویژن ی  خین  سایان یمارد ستار  دار پی 

 ایا سای  اقالم اتفاق افتاد  ش ک  اس .

 ۱011اردیبه   و خ داد 



 های مالی صورت

گاار، ارائ  شد  هیچگمه  پی نهادی یبزنز  خز  

رائ  هر خرید، فروش و نگهداری   دهد. سهم ا

 //13 1411 صورت سود و زیان

  ۹2۱03200۹2003  ۱2۹6125۱02۲01 درآید عرلیات 

 - ۱2۲3020052۱۹0 -۱2۱0۲210۹20۱0 خهای ترام شد 

  ۹102۲۲02300   ۱۱۱20052۱۹6   سمد )ریان( هاخالص

های ف و،  اداری و  هاین 

 عرمی 
021۹۹200۱-   ۱۱205520۱1- 

های  سای  درآیدها و هاین 

 عرلیات 
3320002005  - 

  ۱۲32۹0۱2۲30   ۱302۹۲62011 سمد )ریان( عرلیات 

 - - های یال  هاین 

های  سای  درآیدها و هاین 

 غی  عرلیات 
    ۱120۲02000  ۱320۱02051  

  ۹162۲612000     ۱002۱۲۱2500 سمد)ریان( قبل ار یالیات

 -۹020352۹۲0 -۱0200۹2۲0۲ هاین  یالیات

  ۱0۹2۱۹520۲۹  ۱3120102500 سمد )ریان( خالص

  ۹23۲6  ۱20۱6 سمد ه  سهم

 0621112111  0621112111 س یای 

 //13 1411 صورت سود و زیان

  60323062036    3012۲۹02۱۲۲ درآید عرلیات 

 -6۱۱206020۲0 -33۹26562501 خهای ترام شد 

  0۱25۱۱2030  302۹602650 سمد )ریان( هاخالص

های ف و،  اداری و  هاین 

 عرمی 
۱20052500- ۹20002۹56- 

های  سای  درآیدها و هاین 

 عرلیات 
۲25032003  ۲320۲۲  

  6۲2۱50230۱  052۲652۲۹3 سمد )ریان( عرلیات 

 - -۱203۹ های یال  هاین 

های  سای  درآیدها و هاین 

 غی  عرلیات 
۹۹12۹05  ۱302130- 

  6۲21۹02303  062۱002066 سمد)ریان( قبل ار یالیات

 -۱32010206۲ -۲2۹362۲53 هاین  یالیات

  552۹۱۲2005  362۲0020۱3 سمد )ریان( خالص

  525۹۹  326۲5 سمد ه  سهم

 ۱121112111 ۱121112111 س یای 

 شبریز شپنا

 //13 1411 صورت سود و زیان

  ۱23062۲0۱25۲0  00۱26۹۲2۱۹0 درآید عرلیات 

 -۱2۹352106260۲ -01120002۲۹1 خهای ترام شد 

  ۱0۱20502۲۱۲  0۱2۱012۹10 سمد )ریان( هاخالص

های ف و،  اداری و  هاین 

 عرمی 
02۱۹32۲00- 5253520۱0- 

های  سای  درآیدها و هاین 

 عرلیات 
۱020502۱05  ۹20162۹۹0  

  ۱3۲21۹5233۹  ۲520012010 سمد )ریان( عرلیات 

 -352110 -352110 های یال  هاین 

های  سای  درآیدها و هاین 

 غی  عرلیات 
۱320102005  ۱620۲12531  

  ۱552001205۲  ۱1۲2۹032۱0۲ سمد)ریان( قبل ار یالیات

 -۹02۱۱۱2۱۹۹ -۱62۲012030 هاین  یالیات

  ۱3۱236۲2030  ۲۹231۹235۹ سمد )ریان( خالص

  ۱205۹  ۱2۹3۱ سمد ه  سهم

  0521112111  0521112111 س یای 

 شتران

 //13 1411 صورت سود و زیان

  ۱2605236۱2۲33  00۹2۲602۹16 درآید عرلیات 

 -۱251021012105 -0032۱۱62500 خهای ترام شد 

  ۱0۱2۹0۱2000  ۲۲205126۹3 سمد )ریان( هاخالص

های ف و،  اداری و  هاین 

 عرمی 
۲21602101- ۱۱20032310- 

های  سای  درآیدها و هاین 

 عرلیات 
052۱۱۱266۱  ۱23۲020۹0  

  ۱0120۲02۹0۹  ۱3520۲02۹10 سمد )ریان( عرلیات 

 -۱۲62110 -۱۲62110 های یال  هاین 

های  سای  درآیدها و هاین 

 غی  عرلیات 
52۱03206۲  625۹62۱10  

  ۱002۹۹0230۹  ۱0120052۲66 سمد)ریان( قبل ار یالیات

 -3520052000.31 -۹02۱002۱۲3.۱5 هاین  یالیات

  ۱0۱200۱20۲0  ۱۱۹20102003 سمد )ریان( خالص

  ۱2155  32۲۹۲ سمد ه  سهم

 ۱30230۹2111 ۹026002111 س یای 

 شبندر

 //13 1411 صورت سود و زیان

  ۹06205020۲5  ۱5323۹۲23۲1 درآید عرلیات 

 -۹5۲231۱205۱ -۱0120۲۱2053 خهای ترام شد 

  ۱025552000  ۱۹25302۲36 سمد )ریان( هاخالص

های ف و،  اداری و  هاین 

 عرمی 
۱21۹6201۹- ۱2۹602۱۲0- 

های  سای  درآیدها و هاین 

 عرلیات 
32۱0۹200۲  - 

  ۱62۹002551  ۱026۲02303 سمد )ریان( عرلیات 

 -0۲۲23۹0 -0۲۲23۹0 های یال  هاین 

های  سای  درآیدها و هاین 

 غی  عرلیات 
05۲2003  50۲213۹  

  ۱623002۹5۲  ۱026502533 سمد)ریان( قبل ار یالیات

 -32۹05205۹ -۹2۲312۲10 هاین  یالیات

  ۱32۱1۱2010  ۱۱20۹326۹6 سمد )ریان( خالص

  ۱۱2050  ۱12۹53 سمد ه  سهم

  ۱2۱0320۹۹  ۱2۱0320۹۹ س یای 

 //13 1411 صورت سود و زیان

  ۹052۱112۲۲5  ۱6121362030 درآید عرلیات 

 -۹6۱200۲2۹۲1 -۱002۹۹520۲1 خهای ترام شد 

  ۹32۹۱۱2015  ۱520۱12600 سمد )ریان( هاخالص

های ف و،  اداری و  هاین 

 عرمی 
۹2۹0120۲6- 3260025۲0- 

های  سای  درآیدها و هاین 

 عرلیات 
020۲02616  ۲002۱01  

  ۹1250۹2۹00  ۹۱20302050 سمد )ریان( عرلیات 

 -۹02160 -۹02160 های یال  هاین 

های  سای  درآیدها و هاین 

 غی  عرلیات 
۱2۱0020۹0  ۱2۹002۱۱3  

  ۹۱20۲6233۹  ۹۹250۲20۱6 سمد)ریان( قبل ار یالیات

 -0235۲2۹66 -025۱02003 هاین  یالیات

  ۱020302165  ۱0210۱2533 سمد )ریان( خالص

 ۱62۲01  ۱02500 سمد ه  سهم

  ۱21۹0250۲  ۱21۹0250۲ س یای 

 شاوان شراز

 ۱011اردیبه   و خ داد 


