تسوِ تعالی

غٌذٍق سشهایِ گزاسی تاًک اقتػاد ًَیي دس تاسیخ  1331/00/23تا دسیافت هجَص اص ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس
تِ عٌَاى غٌذٍق سشهایِ سشهایِ گزاسی هَضَع تٌذ  20هادُ  1قاًَى تاصاس اٍساق تْاداس هػَب آرس هاُ سال
 1334فعالیت خَد سا آغاص ًوَد  .دس ساستای دستَسالعول ّای آى ساصهاى هحتشم دس خػَظ لضٍم ثثت غٌذٍق
ّا ًضد اداسُ ثثت ضشکت ّا ایي غٌذٍق دس تاسیخ  1302/04/12تا ضواسُ ثثت  32011تِ عٌَاى یک ضخػیت
حقَقی هستقل تِ ثثت سسیذ .
ّواًطَس کِ دس گضاسش قثلی تِ استحضاس سسیذ  ،ایي غٌذٍق تخص اعظن سشهایِ ّای هَجَد خَد سا تا تْشُ
گیشی اص اغَل فاًذاهٌتال سشهایِ گزاسی ٍ تا دیذگاُ تلٌذ هذت ٍ تخص دیگش سا تا استفادُ اص ضشایط هَجَد دس
تاصاس سشهایِ ٍ تا دیذگاُ کَتاُ هذت هذیشیت هی ًوایذ ٍ دس ایي ساستا تواهی تالش خَد سا تیص اص پیص تِ کاس
گشفتِ است .
تشسسی ضشایط تاصاس سشهایِ دس طی چٌذ هاُ گزضتِ ًطاى هی دّذ تا تَجِ تِ سٍی کاس آهذى دٍلت تذتیش ٍ اهیذ
ٍ افضایص اهیذٍاسی ّا ًسثت تِ کاّص تحشین ّای اقتػادی دس حَصُ تیي الوللی ٍ ایجاد ثثات اقتػادی دس
حَصُ داخل اص یک سَ ٍ عذم اهیذٍاسی دس تاصاسّای هَاصی تَسس اص سَی دیگش هَجة گشدیذ ضاّذ ّجَم صیاد
ًقذیٌگی تِ ایي حَصُ تاضین ٍ ایي هَضَع هَجة ثثت سکَسدّای تاسیخی دس تَسس گشدیذ.
هفتخشین کِ اعالم ًوایین غٌذٍق تاًک اقتػاد ًَیي ًیض تَاًست دس طی ایي دٍسُ تاصدُ هٌاسثی سا ًػیة سشهایِ
گزاساى خَد ًوایذ  .تشسسی آٌّگ سضذ تاصاس سشهایِ ٍ ضاخع دس ایي تاصُ صهاًی ًطاى اص سشعت تسیاس صیاد سًٍذ
هزکَس داسد تٌحَی کِ احساس هی ضذ دس غَست اداهِ سًٍذ هزکَس ،قیوت سْام تسیاسی اص ضشکت ّا تِ سوت
حثاتی ضذى هیل ًوایذ .لزا دس ًیوِ دٍم سال افضایص سطح عوَهی قیوت ّا ٍ کاّص اًگیضُ تقاضا اًتظاس
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گضاسضات هحافظِ کاساًِ دس عولکشد هیاى دٍسُ ای  0هاِّ ضشکت ّا اص یک سَ ٍ تالش ساصهاى تَسس تشای
عشضِ سْام دٍلتی ٍ عشضِ ّای اٍلیِ اص سَی دیگش هَجة کٌذ ضذى آٌّگ افضایص قیوت ّا دس تسیاس اص
ضشکت ّا گشدیذ.
تِ ًحَی کِ ها ضاّذ ایجاد سًٍذ هتعادل دس قیوت تسیاسی اص ضشکت ّا تَدین  .دس چٌیي ضشایطی اًتطاس
ضایعات تی پایِ ٍ اساس دس تاصاس سشهایِ هَجة گشدیذ ًگشاًی فعاالى تاصاس سشهایِ ًسثت تِ خشٍج ًقذیٌگی اص
ایي حَصُ افضایص یاتذ ٍ تٌْا دس طی چٌذ سٍص گزضتِ ضاّذ کاّص تیص اص ٍ 5000احذی دس ضاخع تَسس
تاضین  .خَش تختاًِ غٌذٍق سشهایِ گزاسی هطتشک تاًک اقتػاد ًَیي دس سِ هاِّ هٌتْی تِ 02/00/30
تَاًست تا تْشُ گیشی اص ضشایط تاصاس ٍ استفادُ اص فشغت ّای هَجَد تا کسة تاصدّی 42دسغذ عولکشد ًسثتا
خَتی سا اص خَد ًطاى دّذ ّ ،شچٌذ هذیشیت ایي غٌذٍق ٍظیفِ خَد هی داًذ کِ تالش خَد سا جْت کسة
تاصدّی تاالتش ٍ تْتش تیص اص پیص ًوایذ .
ّواًطَس کِ هستحضش ّستیذ ٍ تا تَجِ تِ ضشایط سٍصّای گزضتِ  ،ضشایط هٌفی ایجاد ضذُ دس تاصاس هَجة
گشدیذُ کِ تسیاسی اص غٌذٍق ّا طی هاُ گزضتِ عولکشد هٌفی سا اص خَد ًطاى دٌّذ ٍ .ضعیت ایي غٌذٍق ًیض
تِ ّویي هٌَال تَدُ است اها جْت گیشی گشٍُ تحلیل غٌعت سشهایِ گزاسی هطتشک اقتػاد ًَیي دس هَسد 3
هاُ پایاًی سال جاسی تا تَجِ تِ سطح سیسک پزیشی تِ ضشح صیش خَاّذ تَد .
تا تَجِ تِ ایٌکِ دس سٍصّای آیٌذُ تشسسی تَدجِ 03سا دس هجلس هحتشم ضَسای اسالهی خَاّین داضت ٍ
ّوچٌیي تَدجِ پیص تیٌی ضذُ تسیاسی اص ضشکت ّا تشای سال  03هحافظِ کاساًِ خَاّذ تَد ٍ ضایذ تسیاسی اص
ضشکت ّای حقَقی تا تَجِ تِ ایٌکِ تا ًضدیک ضذى تِ سٍصّای پایاًی سال اقذام تِ عشضِ سْام خَد خَاٌّذ
ًوَد ضوي ایٌکِ تا تَجِ تِ خثشّای هثثت سیاسی داخلی ٍ تیي الوللی ٍ اغالح قیوت ّا ًگشاى خشٍج
ًقذیٌگی ٍ ایجاد ضشایط تحشاًی دس تَسس ًوی تاضذ  ،اها سعی خَاّذ ًوَد سطح سیسک سشهایِ گزاسی خَد سا
تشای سٍصّای پایاًی سال ًسثت تِ گزضتِ تِ حذاقل تشساًذ.
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