« اطالػیَ »
بسیيّ سیلَ بَ ا طالع سِاهساراى هح تزم پزّژٍ زر یا هیر ساًس پ یزّ
تصوین هجوغ ػوْهی هْرخ  4199/9/41هبٌی بز ًحٍْ تْسیغ هٌافغ حاصل
اس فزّش پزّژٍ ،الساهات سیز بَ ػو آهسٍ است :
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با تْجَ بَ هٌظْر شسى

هؼازل  9931993.993479لایر بلَ ػٌلْاى ارسش

افشّزٍ زر صْرتِای هالی سال  ّ 4199تصْیب صْرتِای هالی زر هجوغ
ػوْهی هْرخ  ،4191/6/9کلیَ پززاذتُای هالب

ایلي تلارید هولوْل

ارسش افشّزٍ لزار گزفت .بسیي تزتیب کَ اهتیاس هست – هبلغ ُز یک
تؼلساز
اس پززاذتُای هووْل ،طبك فزهْل (/4.3...3...هبللغ آّرزٍ
رّس) هحاسبَ شس ّ سپس جوغ اهتیاس ُز سِاهسار تؼییي گززیس ّ زر
ًِا یت سِن اهت یاسی ُز سِاهسار (اس حا ص تم سین اهت یاس فزز بَ
هجولْع اهتیلاسات) هولر شلس .اس حاصلضلز هیلشاى ارسش افلشّزٍ
فْقا لذکز ( پس اس ک سز ُشی ٌَُای هتؼل مَ زر طْل پزّژٍ) زر سِن
اهتیاسی ،سْز ارسش افشّزٍ ُز سِاهسار هور گززیس.
هبلغ آّرزٍ پززاذتی بَ سِاهساراى ،سْز ارسش افشّزٍ ّ بزآّرز
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ُشی ٌَ ُا تا اًت مال سٌس پزّژٍ زر زفتزذا ًَ اس هب لغ فزّش پزّژٍ
ک سز گزز یس ّ سْز لا ب تْس یغ با بت ذْا سزهایَ سِاهساراى ه ور
گززیس.
اهتیاس هست – هبلغ ذْا سزهایَ بَ تفکیک ُز پززاذت هحاسبَ ّ
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ج وغ اهت یاس ّ سِام اهت یاسی سِاهساراى با بت ذْا سزهایَ (ط بك
فزهْلُای بٌس  )4هور شس .اس حاصلضز سْز لابل تْسیلغ زر سلِن
اهتیاسی ،سْز ذْا سزهایَ ُز سِاهسار هور گززیس.
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سْز ُز سِاهسار با جوغ هبالغ بٌسُای  1 ّ 4تؼیلیي شلس ّ بلا

تْجَ بَ ًمسیٌگی هْجْز زر شزکت تؼاًّی ،همزر گززیس تا سلم %0.
سْز بیي سِاهساراى تْس یغ شْز کَ بَ ک سز پززا ذت هزح لَ اّل
سْز ( کَ زر آ باى هاٍ بَ ح سا ُا ّار یش شسٍ بْز)،
ػلیالح سا
هابمی زر تارید  4199/4./4.بَ حسا

سِاهساراى ّاریش گززیس.

بسیِی ا ست پس اس اً جام هابمی ُشی ٌَُا اسجو لَ هال یات ّ
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ُشی ٌَُای ً م ّ اًت مال سٌس ّ لط ؼی شسى ر لن سْز ،ها ًسٍ سْز
سِاهساراى ّار یش
ً بَ ح سا
ًا شی اس فزّش پزّژٍ ً یش هتؼال با
ذْاُس شس.
تؼاًّی هسکي  9ساسهاى
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