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هْوتشیي ًکات ضشکت آهادُ ػشضِ اٍلیِ
دس پی دسج ًواد ضشکت تشاًسفَس هاتَس تَصیغ صًگاى دس باصاس دٍم هؼاهالت بَسس  ،ایي صیشهجوَػِ ایشاى
تشاًسفَ ػصش دیشٍص اقذام بِ بشگضاسی جلسِ هؼاسفِ ایی با حضَس هذیشاى کشد تا با اػالم آخشیي ٍضؼیت هالی
ٍ ػولیاتی ،آهادُ ػشضِ اٍلیِ  10دسصذ سْام هؼادل  50هیلیَى سْن دس سٍصّای آیٌذُ ضَد کِ بِ احتوال
صیاد ّفتِ آیٌذُ خَاّذ بَد.
"بشاًسفَ" با سشهایِ  50هیلیاسد تَهاًی سَد ّش سْن سال هالی جاسی سا  330سیال پیص بیٌی کشدُ ٍ دس
ػولکشد هٌتْی بِ  31تیش 101 ،سیال هؼادل  31دسصذ اص سَد سا پَضص دادُ است .ایي ضشکت اص سال  85با
ظشفیت ّ 45ضاس اًَاع تشاًسفَسهاتَس تَصیغ تاسیس ضذُ ٍ داسای ً 686یشٍی اًساًی است.

بْتشیي سبذ سشهایِ گزاسی  2سال آیٌذُ بذٍى بَسس  /سَد آٍستشیي کسب ٍ کاس
بِ گضاسش پایگاُ خبشی بَسس پشس ،اقتصادداى هؼشٍف هحوذحسیي ادیب با اسائِ دٍ هطلب جذاگاًِ دس
بْتشیي سبذ سشهایِ گزاسی تا پایاى سال  98سا بذٍى دس ًظش گشفتي بَسس ٍ باصاس سْام سا بِ ّوشاُ سَد
آٍستشیي کسب ٍ کاس سا پیص بیٌی ٍ اػالم کشد :دس دِّ ّطتاد سشهایِ گزاسی دس هسکي  ،سَدآٍستشیي
سشهایِ گزاسی تلقی هی ضذ ٍ دٍ بخص اسص ٍ سپشدُ گزاسی دس باًک قادس بِ سقابت با آى ًبَد.
اص ابتذای سال  92تا پایاى  96سپشدُ گزاسی دس باًک بسیاس سَدآٍستش اص ٍسٍد بِ بخص هسکي ٍ خشیذ اسص
است (تا پایاى اهسال ) ،اص ابتذای سال  97بِ هذت دُ سال خشیذ اسص ،سَدآٍس تش اص ٍسٍد بِ بخص هسکي ٍ
سپشدُ گزاسی دس باًک است.

دالس ظشفیت داسد کِ  15دسصذ دیگش دس هقابل ضص اسص یَسٍ  ،پاًٍذ ،فشاًک سَئیس  ،یي  ،دالس کاًادا ٍ دالس
استشالیا کاّص یابذ .لزا ایي ضص اسص تا دٍ سال دیگش بْتش اص دالس است .هؼذل ایي ضص اسص بیطتش اص دالس
گشاى هی ضَد.
هسکي گشاى قیوت ٍ هیاى قیوت  ،استؼذاد داسد کِ تا دٍ سال آیٌذُ سی دسصذ کاّص یابذ  25 ،دسصذ ّن
اسص دس ایشاى تا دٍ سال آیٌذُ گشاى هی ضَد  15 ،دسصذ ّن ضص اسص سقیب دالس  ،ظشفیت گشاى ضذى داسد.
لزا بْتشیي پشتفَی سشهایِ گزاسی تا پایاى سال  98سبذی اص ضص اسص سقیب دالس است .ایي سبذ  40دسصذ
سضذ هَی کٌذ ٍ هسکي ّن  30دسصذ هَی سیضد ّ ،یچ سشهایِ گزاسی بِ اًذاصُ سبذ ضص اسص سقیب دالس ،
گشاى ًوی ضَد.
تؼذیل هٌفی  110دسصذی یک ضشکت بَسسی دس ػولکشد  9هاِّ
سیواى کشدستاى گضاسش ػولکشد  9هاِّ (حسابشسی ًطذُ) دسآهذ ّش سْن سا با تؼذیل  110دسصذی ّوشاُ
کشد ٍ داسای صیاى بیطتش ضذ.
بشاساس ایي گضاسش"،سکشد"دسآهذ ّش سْن سال هالی هٌتْی بِ ضْشیَس سال جاسی سا با سشهایِ 120
هیلیاسد تَهاًی با  91سیال صیاى پیص بیٌی کشدُ بَد اها دس گضاسضی کِ اهشٍص هٌتطش ضذ،ایي صیاى افضایص
پیذا کشدُ ٍ بِ  191سیال سسیذ .ایي ضشکت سیواًی کِ دس ػولکشد  9هاِّ ّن بشای ّش سْن  160سیال
صیاى هؼادل  84دسصذ هحقق کشدُ،دالیل ایي تؼذیل هٌفی سا فشٍش ساختواى دفتش هشکضی دس سال هالی
 96-95بِ دلیل هطکالت ًاضی اص اخز پایاى کاس ضْشداسی تا ایي تاسیخ رکش کشدُ است.

