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 و جهان نگاهی به صنعت دامداری ایران

 

همراه با دامداران باشد. های کشاورزی میترین بخشاین صنعت  از لحاظ عددی، یکی از بزرگ

و صنایع لبنی، افراد زیاد دیگری وجود دارند که بخشی از این مجموعه پیچیده محسوب میشوند 

. امروزه صنعت شیر در کنندو تقریباً کاملترین غذای طبیعت را برای مصرف کنندگان فراهم می

میلیارد نفر به طور کند و در حدود یک میلیارد مصرف کننده لبنیات را تامین می 7.5جهان نیاز 

کنند. نمایندگان خرید و فروش تجهیزات، مستقیم و غیر مستقیم از این صنعت امرار معاش می

ای از حامیان مهم صنعت محسوب دامپزشکان، مشاوران تغذیه و انتقال دهندگان شیر، نمونه

 میشوند. 

میزان کل تولید   2018  آمار منتشر شده سازمانی جهانی غذا و دارو ، در سال آخرین طبق 

میلیون تن شیر بوده  که  843شیر در جهان شامل شیر گاو، بوفالو، گوسفند، بز و شتر حدود  

درصد از شیر 96کیلوگرم شیر تولید می شود در حدود 128به طور متوسط  به ازای هر نفر 

 تولیدی از گاو و بوفالو است 
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میزان کل تولید شیر در   2018  آمار منتشر شده سازمانی جهانی غذا و دارو، سال آخرین طبق 

شیر تولید می کیلوگرم  95میلیون تن شیر بوده  که به طور متوسط  به ازای هر نفر  7.646ایران 

صنعت شیر کشور برای رسدن به مصرف میانگین  سراانه شیر  2020هم اکنون در سال  .شود

 میلیون تن شیر تولید کند.10برای هر نفر ( باید حدود کیلو 128جهانی )
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های دامپروری و تولید شیر خام کشورچالش  

شود. و با توجه به اهمیت ای محسوب میصنعت دامپروری در بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیا از صنایع پایه

های خود را پیشرفته، بخش مهمی از یارانهباالی سرانه مصرف شیر و لبنیات در سالمت جامعه، اغلب کشورهای 

به این مهم اختصاص میدهند؛ چرا که معتقدند کاهش سرانه مصرف شیر و لبنیات قطعاً در سالهای آینده، 

قدری سنگین است که به ها بههای بیشتری را برای درمان به دولت و جامعه تحمیل میکند. این هزینههزینه

ولت میتواند در قالب یارانه به صنعت شیر و لبنیات بپردازد، قابل مقایسه نخواهد هایی که دهیچ وجه با هزینه

 بود.

گذاری شیر، عدم های دولت در قیمتبر اساس مطالعات سنواتی و با توجه به ساختار اقتصادی کشور، دخالت

رای آن به این ثبات نرخ ارز، تغییرات قدرت خرید مردم و همچنین روشهای مختلف تخصیص یارانه و عدم اج

در بعضی از   بخش در سنوات مختلف، حاشیه سود متغیری را در این صنعت شاهد بوده و هستیم. بطوریکه

ها افت قابل توجهی نمود و برخی از شرکتهای دامداری کوچک، با مشکالت تداوم ها حاشیه سود گاوداریسال

 فعالیت مواجه گردیدند.

های لبنی میباشد، ولی این مداران، افزایش قیمت شیرخام و فرآوردهدا  های افزایش سودآورییکی از روش

افزایش مغایر با سیاستهای سالمت در کشور میباشد و عالوه بر کاهش مصرف و حذف شیر ازسبد مصرفی 

اندازد. نباید فراموش نمود که تأثیرات مثبت های سالمت جامعه را نیز به خطر میاقشار کم درآمد، شاخص

های بسیار سنگین پرداختی به بهداشت و درمان در سالمت لت به صنعت دامداری در مقابل یارانهیارانه دو

جامعه پایدارتر و مؤثرتر میباشد. ظاهراً در شرایط فعلی، اعطای یارانه به مصرف کنندگان برای خرید شیر و 

ف لبنیات در سطح کشور ممانعت از افزایش قیمت نامتعارف فرآوردههای لبنی میتواند مانع از کاهش مصر

 گردد.

 مقایسه ساختارها در بازار شیر خام و لبنیات ایران

صرفی خانوار جایگاه مهمی دارند،  سبد م ضروری وکاالهایی که در  ساختار بازار به ویژه برای کاالهای  شناخت 

ذا قیمت و هزینه الزم و ضروری میباشد. شیر و لبنیات یکی از مهم ترین منابع تأمین پروتئین خانوارهاست، ل

آن برای خانوارها دارای اهمیت خاصی است. به طوریکه سهم هزینه های ناخالص شیر و فراورده های لبنی در 

درصد می باشد. سرانه مصرف شیر و فراورده های لبنی در ایران طبق 9٫7های خانوارهای ایرانی سبد هزینه

نوسااان می باشااد در حالیکه ساارانه مصاارف در کشااورهای کیلوگرم در سااال در 100تا 66 منابع آماری مختلف 

 کیلوگرم می باشد.128انگین جهانی کیلوگرم و می 300توسعه یافته 

 

 محاسبه قیمت واقعی شیر خام در قیمت تمام شده یک کیلوگرم انواع شیر بسته بندی )ریال(

 به شیر بسته بندی خامنسبت قیمت شیر  شیر بسته بندی میانگین قیمت خام قیمت شیرمیانگین  سال

1395 12668 26320 48% 

1396 12901 27000 48% 

1397 18843 55000 34% 

1398 25314 75000 34% 
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 معرفی شرکت

 از گیری بهره با 1333 سال در خصوصی بخش گذاری سرمایه با  شهریار مالرد شرکت

 افزایش بتدریج واحد ظرفیت بعد های سال در.  کرد آغاز را خود فعالیت مولد گاو 200

 دامپزشکی سازمان  تایید به  گوساله و گاو راس 2272ظرفیت با 1365 سال در و یافته

 گذاری سرمایه شرکت به مؤسسه این مدیریت 1374 سال در  ، است رسیده کشور

 و کشاورزی  شرکت بنام 1381  سال در  مؤسسه  و شد داده تحویل اجتماعی تأمین

 در جدید دامداری احداث از پس 1391 سال در ، شد داده تغییر مالردشیر دامداری

 25/3/92 عمومی مجمع جلسه صورت طی ، واحد آن به دام انتقال و آباد نظر شهرستان

 .گردید ثبت 2943 شمارهو به  نظرآباد شهرستان و البرز استان مرکزیت به شرکت

 

 سال گذشته  5طی  سرمایه شرکتتغییرات 

 سرمایه سال

1394 26،000،000،000 

1395 26،000،000،000 

1396 3،000،000،000،000 

1397 3،000،000،000،000 

1398 3،000،000،000،000 
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 سهامدارانترکیب 

 نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام

100 000،996،299  نیتام یعموم عیصنا یگذا هیسرما شرکت 

0 000،1  فکا یدامدار و کشت شرکت 

0 000،1  شمال هامون یگذار هیسرما شرکت 

0 000،1  ندهیآ نیتام مهیب یرسم یکارگذار 

0 000،1  اصفهان نمونه گلدشت دام و کشت شرکت 

100 000،000،300  

 

 سال گذشته  5طی  شرکت ونیبازرس و حسابرس قانگزارش 

 

 سال  بازرس و حسابس اظهار نظر

 1394 آزمودگان یحسابرس موسسه مطلوب

آزمودگان یحسابرس موسسه مشروط  1395 

 1396 آزمودگان یحسابرس موسسه مطلوب

 1397 موسسه حسابرسی داریا روش مطلوب

 1398 موسسه حسابرسی داریا روش مطلوب
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 1398 جلسات و مصوبات هیات مدیره شرکت در سال

 ردیف شماره جلسه ماه و تاریخ محل برگزاری

 1 103 فروردین شرکت-28/1/1398

 2 104 اردیبهشت صنایع عمومی تامین-24/2/1398

 3 105 خرداد شرکت-20/3/1398

 4 107و106 تیر شرکت - 16/4/1398

 5 108 مرداد شرکت-16/4/1398

 6 109 شهریور شرکت-16/5/1398

 7 110 مهر شرکت-30/6/1398

 8 111 آبان شرکت-23/7/1398

 9 112 آذر شرکت-23/8/1398

 10 113 دی شرکت-19/9/1398

 11 114 بهمن صنایع عمومی تامین -24/10/1398

 12 115 اسفند شرکت-16/11/1398
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 چشم انداز،  اهداف و استراتژیماموریت،

و هرگونه  یزنبور عسل و ماه ورویپرورش ط ،یباغدار ،یدامدار ،یکشاورز یها تفعالی انجام-1

 یاهیگ نیو پروتئ یوانیح یو استفاده از فرآورده ها گرید وانیح

آالت و لوازم  نیو ماش هیو هر نوع دام و مواد اول یدام یصادرات و واردات انواع نهاده ها -2 

 یبازرگان تیشرکت و هر گونه فعال ازیمورد ن

 ،یلبن ی، فرآورده ها ریفروش و صادرات و واردات انواع کاالها و خدمات شامل ) ش د،یتول -3 

، ماست،  هیما ر،ی(، کره ، پنیدوغ گازدار و انواع ماست، )مواد لبن ،یکیژنت یفرآورده ها ،یژله خوراک

 هیبر پا یندنیطعم دار، نوش ریش ات،یقوام دهنده لبن ،یمقاصد آشپز یبرا مویشده، آبل ظیغل ریش

کشک، آبغوره،  ،یاهیو گ یوانیدوغ بدون گاز، پودر ژله و دسر، کره ح ات،یلبن هیژله بر پا ات،یلبن

 ،یخامه قناد ،یاهیگ اتیسرکه، عرق ،یبستن ،یخشک صنعت ریش ،یمواد لبن هیدسر بر پا تزا،یپ ریپن

 (یزمستان یبستن ،یمعجون بستن

و معامالت مجاز که  اتیکاالها و پخش و مبادرت به هرگونه عمل یو فروش، بسته بند غاتیتبل -4 

 است  دیو مف یمذکور که در اساسنامه ضرور یها تیانجام فعال یبرا میمستق ریو غ میبطور مستق

 دیخر ای سیمشارکت در تاس قیشرکت ها از طر ریو مشارکت در سا یگذار هیسرماهمچنین  -5

 از جمله فعالیت های شرکت می باشد . سهام شرکتها

 چشم اندازاهداف و 

 های برنامه و اهداف تحقق راستای در کشور، دامداری صنعت در پیشتاز عنوان این شرکت به 

 بر مبنی دامپروری و کشاورزی صنعت در ایران اسالمی جمهوری دولت ساله بیست انداز چشم

 سیستم در  وری بهره افزایش با ؛ دارد نظر ، در منطقه در بودن پیشرو و خودکفایی ، استقالل

 این با زمان هم و مدت کوتاه در تن 120 روزانه بالقوه ظرفیت رسیدن به منجر  فعلی تولید

 سازمان ساله دو افق در  شیرخام تولید خط 2فاز   احداثتوسعه و  به مبادرت  ، موفق عملکرد

  . دهد قرار
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 عملیاتیهای و برنامه  هااستراتژی

  باالبردن راندمان مکانیزاسیون و تجهیز بخش خوراک سازی در جهت 

 مستقیم از وارد کننده یدتامین نهاده دام از طریق واردات و خر 

  هکتار کل ظرفیت موجود کشاورزی 100تا افزایش سطح کشت یونجه 

  به منظور کاهش قیمت تمام شده و  بهره گیری از دانش فنی بروز متخصصان جیره

 مدیریت ریسک تامین نهاده ها

  ارتقاع سطح مهارت پرسنل از طریق آموزش و بهبود مستمر سطح معیشت و رفاه 

 

 1398مهمترین اقدامات انجام شده سال 

  راس گوساله نر و ماده 2500 خامشیرن هزار ت31بیش از حدود  تولید ساالنه 

  کیلوگرم طی سال  42دستیابی به رکورد سرانه تولید بیش از 

 بهبود شاخص های تولید مثل 

  مشتریا ن و تامین کننده های معتبر و توسعه  حفظ، تعامل سازنده 

  (احد تاییدیه جهت پذیرشو) سرمایهورود شرکت به بازار انجام مقدمات 

  کاهش دوره وصول مطالبات 

 برای خرید  نهاده ها  ارزان قیمت  تامین نقدینگی 

 و پرورش تلیسهگوساله دانی  های  بخش تجهیز و بهینه سازی 

 اصالح ساختار نیروی انسانی 

 تشکیل کمیته حسابرسی 
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 در یک نگاه) ارائه شاخص های کلیدی( 98سال 

 تغییرات 97 عملکرد 98عملکرد  شاخص

 2،758،664 27،363،721 30،122،385 تولید شیر)تن(

 276 2408 2560 تعداد دام مولد)راس(

 38.20 36.30 1.9 (kgمیانگین رکوردگله شیری)

به ازای یک  ماده خشک مصرفی

 )گرم(کیلوگرم شیر 

604 620 12- 

 307،378 627،600 934،978 کل فروش )میلیون ریال(

 251،066 679،280 930،346 ها )میلیون ریال(دارایی 

 96،156 84،794 180،950 سود خالص)میلیون ریال(

 4،876 14،726 19،602 بهای تمام شده شیر)ریال(

 6.471 18،843 25،314 نرخ فروش شیر )ریال(

 0 124 124 (تعداد نیروی انسانی)نفر

 0.8 1.8 2.6 سرانه آموزش )ساعت/نفر(
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 عملکرد مالی شرکت در سال جاری مروری بر

 اقالم ترازنامه ای +

 دارایی ها-1

 1397 1398 شرح
 تغییرات

 درصد مبلغ

 143 3،144 2،195 5،339 موجودی نقد

 52 20،734 40،081 60،815 دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

 101 9،988 9،851 19،839 دارایی های زیستی غیر مولد

کاالموجودی مواد و   119،933 63،447 56،486 89 

 184 20،592 11،173 31،765 پیش پرداخت ها

 28- (744) 2،642 1،898 دریافتنی های بلند مدت 

 0 0 98 98 سرمایه گذاری های بلند مدت 

 36 115،736 317،688 433،424 دارایی های زیستی مولد

 4 99 2،699 2،798 دارایی های نامشهود

ثابت مشهوددارایی های   25،437 229،406 (203،969) -89 

 بدهی ها-2

 1397 1398 شرح
 تغییرات

 درصد مبلغ

 26 79،094 300،975 380،069 پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

 0 0 0 0 مالیات پرداختنی

 0 0 0 0 سود سهام پرداختی

 100 15،807 15،391 31،198 تسهیالت مالی

 0 0 0 0 پیش دریافت ها

 47 5216 10868 16084 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
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 صورت سود و زیان +

 1396/12/29 1397/12/29 1398/12/29 عنوان

693،839 درآمد عملیاتی  212،556  358،406  
(801،639) بهای تمام شده  (873،433)  (612،333)  

(386،39) های اداری، عمومی و فروشهزینه  (455،27)  (880،23)  
845،5 های عملیاتیسایر درآمدها/هزینه  (888،15)  (779،9)  

350،166 سود )زیان( عملیاتی  996،78  087،39  
368،18 سود فروش دارایی های زیستی  281،19  (910،7)  

(348،4) های مالیهزینه  (941،13)  (886،23)  
 1531 458 580 های غیرعملیاتیسایر درآمدها/هزینه

950،180 کسر مالیاتسود )زیان( قبل از   794،84  869،8  
 0 0 0 مالیات

950،180 سود )زیان( خالص  794،84  869،8  

 

 سود خالص

 

 

4205 8868

84794

180950

95 96 97 98
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 درآمد عملیاتی -1

 1397 1398 شرح
 تغییرات

 درصد مبلغ

 51 256،686 503،262 759،948 شیر

 58 15،217 26،295 41،512 گوساله نر

 100 9988 9،851 19،839 محصوالت کشاورزی

 455 697 131 728 تفاوت ارزش منصفانه با بهای تمام شده

 تمام شده کاالی فروش رفتهبهای -2

 1397 1398 شرح
 تغییرات

 درصد مبلغ

 56 235،335 422،253 657،588 مواد مستقیم مصرفی

 32 14،467 45،771 60،238 دستمزد مستقیم

 39 40،444 104،163 144،607 سربار تولید

 51 290،246 572،187 862،433 جمع

 0 16 9،835 9،851 دارایی های زیستی غیرمولد اول سال

 101 9،988- 9،851- 19،839- دارایی های زیستی غیر مولد پایان سال

 54 74،346- 138،298- 212،644- مخارج تخصیص یافته به دارایی های زیستی مولد

 47 205،928 433،873 639،801 هزینه های تولید

 تغییرات وضعیت نقدینگی+

 1397 1398 شرح
 تغییرات

 درصد مبلغ

406،148 فعالیت های عملیاتی  97،698 50،708 51 

 109 88،000- 80،981- 156،271- فعالیت های سرمایه گذاری

 164- 29،484 17،935- 11،549 فعالیت های تامین مالی
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 مروری بر فعالیت های بازرگانی شرکت

 1397 1398 شرح
 تغییرات

 درصد مبلغ

 فروش محصوالت
934،978 627،609 307،369 49 

 خرید خوراک دام
688،057 438،443 249،614 57 

 

 شرح
 تغییرات 1397 1398 واحد

 درصد مبلغ مبلغ نرخ مقدار مبلغ نرخ مقدار

 51 256686 503262 18843 26،708،444 759948 25314 30،020،933 کیلو شیر

 راس نرگوساله 
1094  41512 1201  26295 15712 57 

 راس گوساله ماده حذفی
172  11757 119  6735 5022 75 

محصوالت 

 کشاورزی

 تن
944  10764 1387  5651 5113 90 

  283097 564120  823,981 جمع
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 مروری بر فعالیت های  تولید شرکت

که منجر به  تولید،افزایش راندمان آسایش دام در فری استالکنترل تراکم در گله شیری،افزایش راندمان 

 عملکرد ذیل شده است.

 )کیلوگرم(تولید شیر

 

 

 )کیلوگرم( میانگین تولید روزانه

 
 

27085360

29111286

27363721

30122385

95 96 97 98

74004

79757

74969

82527

95 96 97 98
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افزایش راندمان تولید مثل و گیرایی دام ،استفاده از افراد با تجربه در واحد تولید  رشد گله:

پرسنل واحد تولید مثل جهت بهبود گیرایی دام منجر  مثل ، استفاده از دوره های آموزشی برای

 به عملکرد ذیل شده است .

 تعداد تولد)راس(

 

 )راس(مادینه به استثنای گله شیری

 

 تعداد گوساله ماده تولید شده

 

2083

2492 2455 2502

95 96 97 98

1617

1887

2096 2101

95 96 97 98

1031

1257
1183 1197

95 96 97 98
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 تغذیه:

موثر در بازده اقتصادی گله  تغذیه صحیح یکی از مهمترین عوامل مدیریتی

ولید تولید و در نتیجه افزایش هزینه تعدم تغذیه صحیح باعث کاهش است. 

های   خوراک و کاهش پرت آن در کاهش هزینهی شود. خرید به موقع علوفه، م

و جیره ی و برنامه شرکت  بهینه کردن، باالنس . استراتژیه موثر استتغذ

کی کنترل بهای تمام شده خوراک مصرفی دام با جایگزین کردن اقالم خورا

جدید با توجه به تغییرات زیاد ناشی از تورم و مشکالت وارداتی  و گمرکی این 

 نهاده ها می باشد.

 ماده خشک مصرفی

 

 

 

 

633

620

604

96 97 98
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 :مروری بر فعالیت های  اداری و نیروی انسانی شرکت

 :آموزش

جهت باال بردن سطح علمی و تجربی پرسنل در درجه اول نیازسنجی آموزشی انجام گردیده است و 

در  کالس های آموزشی استرس گرمایی، تنش گرمایی ،پرورش گاو شیر ،تغذیه  پرسنل این شرکت 

ژاد دام و تولید مثل ، قوانین و مقرارت کار و رفاه اجتماعی ، کارگاه آنالیز و آمار گله شیری، اصالح ن

در مجموع  پرسنل  حاضر شده اند.، سمینار تغذیه اقتصادی، قیمت تمام شده در سیستم مدیران 

 ساعت در کالس های آموزشی ذکر شده شرکت نموده اند .  2.6شرکت به ازای هر نفر 

HSE: 

اقداماتی نظیر انجام معاینات دوره ای پرسنل، نصب دستگاه تصفیه آب جهخت کنترل بیماری های 

بیماری نل در ایام شیوع برای کلیه پرس  CBC,CRP,LDHناشی از آلودگی آب، انجام آزمایشات 

، بررسی اعالئم ظاهری و اندازه گیری دمای بدن کلیه پرسنل در بدو ورود به شرکت، نصب کرونا

گه کلریناتور جهت کلر زنی آب کل مجموعه، اصالح فرایندهای پر خطر ماشین آالت خوراک ریزی دست

 بوده است . 98در سال   HSEو خوراک سازی از جمله بخشی از فعالیت های واحد 

 :منابع انسانی

تجلیل از دانش آموزان نخبه و برتر پرسنل، پرداخت وام مطابق آیین نامه های شرکت، پیگیری 

نشستگی پرسنل با استفاده از قانون مشاغل و کارهای سخت و زیان آور که منجر به باز

 نفر از پرسنل شد، پوشش بیمه تکمیلی درمان برای پرسنل و افراد تحت تکفل4بازنشستگی 
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 و ترکیب نیروی انسانی دتعدا

 

 تحصیالت سن قراردادی رسمی تعداد سال

 زیر دپلم دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

97 124 - 124 37 1 5 16 30 71 

98 124 - 124 36 1 6 19 32 66 

 

متوسط سابقه  کل 30تا20 20تا10 10تا 5 5کمتراز  شرح سال

 خدماتی

1398 

 7 108 - 22 54 32 تولید

 12 16 3 5 4 4 ستاد

 19 124 3 27 57 36 جمع
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 سرانه فروش

 1398 1397 1396 سال

 978،934 609،627 859،448 کل فروش

 412 124 128 میانگین پرسنل

 

 )میلیون ریال(فروش به ازای هر نفر

 

 

 

 

 

3507

5061

7601

96 97 98
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 اهم افعالیت های  واحد فن آوری اطالعات و ارتباطات

 تجهیزات سخت افزاری و ارتباطی :

  داخلیراه اندازی و بهره برداری از خطوط فیبر نوری برای ارتقاع سرعت و بهبود کیفیت ارتباطی 

  بروز رسانی و ارتقاع کامپیوتر های بخش های تولید و اداری 

 ارتقاع ارتباطی تلفن های شرکت با افزودن آنتن های مناسب و قوی 

  تعمیر و بهبود کیفیت دکل های مخابراتی شرکت 

  نصب دوربین های مداربسته جدید در محوطه و سالن های تولید 

  تجهیز مخازن شیر به سنسور برای اعالم میزان حجم مخازن 

 تعمیر سرورها و راه اندازی آنها برای ارتقا سرویس های مورد استفاده 

 ارتقا کیفیت اینترنت شرکت با افزودن سوئیچ های جدید 

 ارتقا و گسترش تلفن های تحت شبکه و زیر ساخت آن 

 

 :اقدام های نرم افزاری 

 ه برای سهمیه شیر پرسنل و مدیریت آنتهیه و تولید برنام 

 تهیه و تولید برنامه برای رستوران برای مدیریت غذای روزانه پرسنل و گزارش های میریتی 

 نصب و راه اندازی فایروال برای شبکه داخلی و ارتباط آن با خارج از مجموعه 

  نصب و راه اندازی سرویسWSUS   برای به روز بودن امنیت سیستم ها 

  راه اندازی سرور نصب وbackup  گیری اتوماتیک از سروها 

 نصب و راه اندازی سرور مانیتورینگ شبکه و سرورها 

  ارتقا و بروز رسانی سایت شرکت 

 نصب و راه اندازی آنتی ویروس برای شبکه و سرورها 

  ارتقا نرم افزاری سرورVOIP 

 نصب و راه اندازی سرور مالی شرکت به راهکاران سیستم 
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 :هیئت مدیره اتپیشنهاد

  .است ( هرسهم یبرا الیر60 مبلغ)الیر ونیلیم18.095مبلغ سود، میتقس یبرا رهیمد اتیه شنهادیپ

      

 در و حاضر حال در ینگینقد تیوضع جمله از سود پرداخت توان و ینگینقد تیوضع به باتوجه رهیمد اتیه

 گذشته، یها سال در شده میتقس سود درصد سود، پرداخت جهت نقد وجوه نیتام منابع سود، پرداخت دوره

 ره،یمد اتیه یبند زمان برنامه طبق آن موقع به پرداخت ثیح از گذشته یها سال در سود پرداخت تیوضع

 به سود انتقال تیوضع و یقانون مهلت ظرف آن پرداخت ثیح از گذشته یها سال در سود پرداخت تیوضع

 و موجود مقررات و نیقوان به توجه با زین و گذشته، یها سال در مطالبات محل از هیسرما شیافزا قیطر از هیسرما

      .است نموده ارائه را شنهادیپ نیا شرکت، یآت یها برنامه

  

 

 


