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ب�ا افزاي�ش تقاض�اي س�فر ب�راي تعطيالت 
۲۲ بهمن م�اه امس�ال، برخ�ي ش�ركت  هاي 
هواپيماي�ي قيمت بلي�ت پ�رواز پرتقاضايي 
نظير ته�ران- كيش را تا ي�ك ميليون تومان 
هم افزاي�ش دادند و ك�ف قيمت ه�م با ۶۷۰ 
هزار تومان آغاز مي ش�ود كه واكنش سازمان 
هواپيماي�ي ممنوعيت فروش بلي�ت چارتي 
از اول بهمن ماه و هش�دار به متخلف�ان ارائه 
بليت چارتري خارج از چارچوب بوده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، پس از اجراي قانون آزادسازي 
نرخ بلي��ت هواپيما در پروازه��اي داخلي، طيف 
مختلفي از قيمت  ها ارائه شد و قيمت هر ساعت 
پرواز بسته به مسير و زمان سفر و حتي ساعت آن 

متفاوت شد. 
 در سيس��تم آزادس��ازي نرخ ها، عرض��ه و تقاضا 
قيمت ها را مش��خص مي كند، در اين راس��تا با 
افزايش تقاضاي سفر به ويژه در ايام اوج سفر نظير 

تعطيالت، قيمت ها هم افزايش مي يابد. 
البته ذك��ر اين نكته ه��م ضروري اس��ت كه در 
نبود تقاضاي س��فر، در برخي روزها شركت هاي 
هواپيمايي قيمت هايي حتي پايين تر از نرخ بليت 

اتوبوس براي مسافران خود عرضه مي كنند. 
با اين حال درست است كه طبق قانون آزادسازي، 
عرضه و تقاضا نرخ  ها را تعيين مي كند، اما نظارت 
حاكميت صنعت حمل و نقل هوايي بر سقف نرخ ها 

هم در اين حوزه بسيار ضروري است، به هر حال با 
وجود افزايش تقاضا قيمت ها بايد به گونه اي باشد 
كه از حالت غيرمنطقي عب��ور نكند و اجحافي به 
مسافر نشود.  نمونه اين مورد در گزارش خبرگزاري 
فارس هم قيمت بليت پروازهاي تهران- كيش در 
تعطيالت ۲۲ بهمن ماه امسال است كه بيش از يك 

ميليون تومان ارائه شده است. 
  هشدار به متخلفان چارتري 

در همي��ن حال مدي��ر روابط عمومي س��ازمان 

هواپيماي��ي كش��وري از اب��الغ بخش��نامه الزام 
شركت هاي هواپيمايي به فروش بليت هواپيما به 

صورت سيستمي از اول بهمن ماه خبر داد. 
 مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: ش��ركت هاي هواپيمايي، مجاز به فروش 
بليت چارتري بدون لحاظ بس��ته سفر نيستند و 
ارائه بلي��ت هواپيما بايد مش��مول ابطال و تغيير 
باش��د.  رضا جعفرزاده اظهار داشت: در راستاي 
اج��راي سياس��ت هاي ابالغي مبني ب��ر فروش 

بليت پروازهاي چارتري به صورت سيستمي و با 
توجه به پايش بازار و بررسي هاي صورت گرفته 
پيش از اين بعضاً ش��اهد فروش بليت پروازهاي 
برنامه اي به صورت چارت��ري بوده ايم كه اين امر 
مغاير با بخشنامه هاي ابالغي سازمان هواپيمايي 
كشوري است.  وي افزود: برهمين اساس سازمان 
هواپيمايي كشوري در ابالغي تمامي شركت هاي 
هواپيمايي را مل��زم كرد از بهمن م��اه جاري در 
تمامي مسيرها فروش خود را به صورت سيستمي 
عرضه كرده و مقررات تغيير و ابطال را اعمال و در 
هنگام فروش بليت به مسافران اطالع رساني الزم 

را انجام دهند. 
 جعفرزاده افزود: براس��اس اين بخش��نامه انجام 
پروازهاي چارتري در قالب بس��ته هاي س��فر و 
تركيب هت��ل و پ��رواز منحصراً در مس��يرهاي 
گردشگري با رعايت مقررات، مستلزم اخذ مجوز 

پرواز چارتري از سازمان خواهد بود. 
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري 
اف��زود: در صورت گ��زارش و مش��اهده عدول از 
مقرات ابالغي اين سازمان براي جلوگيري از ايجاد 
بي نظمي در فضاي كسب و كار حمل و نقل هوايي 
و صيانت از حقوق مس��افران در خص��وص ارائه 
مجوزهاي جديد يا تعديل مجوز پروازهاي قبلي 
ش��ركت ها تجديد نظر خواهد كرد و با متخلفان 

برخورد قانوني خواهد كرد.

عضو كميس�يون كش�اورزي مجلس شوراي 
اس�المي گف�ت: از كل بودجه س�ال98 ، 1۰۰ 
هزار ميليارد تومان ب�راي واردات نهاده هاي 
دام�ي و گوش�ت هزين�ه مي ش�ود ك�ه يك 
چه�ارم بودج�ه عمومي را ش�امل مي ش�ود، 
در  حالي كه سود سرش�ار از اين حجم واردات 
را نه دامداران و ن�ه مصرف كنندگان مي برند. 
يوسف داودي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي اس��المي در پنجمين كنگره بين المللي 
كلينيسين هاي دام بزرگ در مركز همايش هاي 
بين المللي رازي گفت:  با توج��ه به اينكه درآمد 
1/5 ميليون بشكه نفت در روز با قيمت هر بشكه 
54 دالر به بودجه واريز مي ش��ود و از كل بودجه 
407 هزار ميليارد توماني كشور 100 هزار ميليارد 
تومان آن براي واردات نهاده هاي دامي و گوشت 
هزينه مي شود كه رقم بااليي است و ربع بودجه 

را شامل مي شود. 
وي خاطر نشان كرد:  95 درصد ذرت، 90 درصد 
كنجاله سويا و 50 درصد جو وارداتي است و يك 
ميليارد دالر از درآمد ميعانات گازي و نفت به اين 

موضوع اختصاص مي يابد، اما قيمت ها همچنان 
باالست و مردم از گراني قيمت ها ناراضي هستند. 
ما يارانه مي دهيم تا مردم گوشت ارزان بخرند، اما 
اين امر محقق نمي شود و مردم و توليدكنندگان 

همچنان ناراضي هستند. 
نماينده دامپزشكان كش��ور با اشاره به اينكه 95 
درصد ذرت، 95 درصد كنجاله سويا و حدود 50 
درصد جو وارداتي است، تأكيد كرد: بايد در وزارت 
جهاد كشاورزي اين نگاه تغيير كند و ما بتوانيم اين 

محصوالت را در داخل كشور توليد كنيم. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه كرد: در 
واقع يك ميليارد دالر ص��رف واردات اين كاالها 
مي شود و به رغم اين مسئله ما نتوانسته ايم ثباتي 

در بازار آنها ايجاد كنيم. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن انتقاد 
از جذب بيش از حد دانشجوي دامپزشكي اظهار 
داشت: در واقع هدف از احداث دانشگاه آزاد اين 
بود كه عقب ماندگي هاي س��اليان قبل در حوزه 
دانشگاه جبران ش��ود، اما اكنون با جذب بيش از 

اندازه دانشجو روند كاماًل معكوس شده است. 

البته اين نماينده تنها نماينده مجلس��ي نيست 
كه روند واردات و سوء استفاده از ارزهاي 4۲00 
توماني براي واردات كاالهاي اساسي را مورد انتقاد 
قرار مي دهد. در روزهاي اخير همزمان با بررسي 
اعداد بودج��ه و افزايش قيمت گوش��ت قرمز به 
س��طح 100 هزار تومان و افزايش قيمت مرغ به 
سطح 14 هزار تومان صداهاي متعددي از مجلس 

در اين باره به گوش رسيده است. 
  تقديم گل براي فاتحه خواني در مجلس 

در روزهاي اخير ب��ه غير از حس��ينعلي حاجي 
دليگاني، عضو كميس��يون برنام��ه كه در صحن 
علني مجلس درباره قيمت گوشت در بازار تذكر 
داده، عب��اس پوربافراني، نماينده م��ردم نايين 
در مجلس نيز گفت: با وج��ود پرداخت يارانه به 
دامداران قيمت گوش��ت قرمز همچن��ان رو به 
افزايش است. اصرار بر حفظ قيمت فعلي كاال هاي 
اساس��ي بدون نظارت موجب از بين بردن منابع 
كشور شده است و متأسفانه هيچ كنترلي بر قيمت 

گوشت وجود ندارد. 
پيش از اين نيز مهرداد الهوتي، عضو كميسيون 

برنامه و بودجه مجلس و پور ابراهيمي درباره نحوه 
تخصيص منابع به كاالهاي اساسي انتقاداتي كرده 
بودند، اما جالب ترين نوع انتقاد را ش��ايد حسين 
مقصودي، نماينده مردم سبزوار دو روز پيش كرده 
اس��ت. اين نماينده در نطق ميان دستور خود، با 
اهداي دسته  گل هاي نرگس به وزراي دولت حسن 
روحاني، عملكرد آنها را زير سؤال برد و اولين گل را 
به وزير جهاد كشاورزي تقديم كرده بود كه فاتحه 

توليد كشاورزي و دامداري را خوانده بود. 
  ايجاد سامانه تخصيص نهاده هاي دامي 

در حالي كه واردات انحصاري و مافيايي نهادهاي 
دامي و اي��رادات ب��زرگ در حوزه توزي��ع بارها 
رسانه اي ش��ده يا علت گراني گوشت قرمز چند 
دس��ت چرخيدن بين دالالن توس��ط علي اكبر 
مهرفرد، معاون توس��عه بازرگاني و صنايع وزير 
جهاد كش��اورزي مط��رح مي ش��ود، ي��ك فعال 
دامپروري در گفت وگو با »جوان« گفت: هر چه 
ارقام بزرگ تر باشد، دالالن و رانتخواران راحت تر 

مي توانند از آن بهره ببرند. 
مهندس محمد غيبي با تأكيد ب��ر اينكه معموالً 
دامپ��روران و گاوداران از اين يارانه ها بي بهره اند، 
مي گويد: امروزه با فن��اوري اطالعات به راحتي 
مي ت��وان نهاده هاي واردات��ي را با يك س��امانه 
ساده رصد كرد و نشان داد كه چه بخش ها و چه  
دامداري هايي از اين مواهب بهره مي برند و چگونه 
و با چند دست چرخيدن به دست تو ليدكنندگان 

مي رسد. 
وي با بيان اينكه شرايط اقليمي كشور به گونه اي 
نيس��ت كه بتوان تمام نياز كش��ور را در داخل 
تأمين كرد، افزود: متأسفانه در حوزه گاوداري 
ما با چهار مشكل جدي مواجه هستيم كه يكي 
نژاد ه��اي كم بازده اس��ت و ديگ��ري نا آ گاهي 
دام��داران، دالالن متصل به جري��ان قدرت و 

توزيع يارانه ها!
وي تأكيد مي كند: صنع��ت گاوداري و دامداري 
مانند هر بخ��ش ديگري ازتوليد و كش��اورزي با 
دالالني مواجه است كه اگر اراده اي جدي وجود 
داشته باشد، مي توان به راحتي آنها را حذف كرد. 
غيبي با اشاره به حجم 100 هزار ميليارد توماني 
نهادهاي دامي و شرايط تحريمي موجود در پايان 
خاطرنش��ان مي كند: در زمان حاضر ما چاره اي 
جز توجه به توليد و كاهش هزينه ها نداريم و لذا 
راه اندازي سامانه اي براي تخصيص نهادهاي دامي 
كمك بزرگي به شفافيت در تخصيص يارانه هاي 
توليد و حذف دالالن و قيمت تمام شده گوشت 

براي مردم مي كند. 

 كشورهاي اسالمي جايگزين مستركارت 
بر پايه شرع ايجاد مي كنند

رئي�س س�ازمان همكاري اقتصادي هش�ت كش�ور اس�المي در 
حال توس�عه گفت: قرار اس�ت كارت پرداخت مش�ترك در ميان 
اعضا ك�ه مانن�د مس�تركارت و ويزا عم�ل مي كند، ايجاد ش�ود. 
به گزارش خبرگزاري آناتولي تركيه، »داتا كو جافار كو شاري«، رئيس 
س��ازمان همكاري اقتصادي هشت كش��ور در حال توسعه گفت: اين 
س��ازمان در حال كار روي ايجاد يك نظام پرداخت كارت مشترك در 

ميان اعضاي خود است. 
وي افزود: بعد از آنكه رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه خواستار 
استفاده از ارزهاي ملي در ميان اعضاي اين سازمان شد، كار روي اين 
موضوع شروع شد. كوشاري گفت: يك شركت مالزيايي، كارت پرداختي 
را با نام D۸P توسعه داده كه اعضاي اين سازمان را قادر به استفاده از 

ارزهاي ملي در تجارت بين المللي با يكديگر مي كند. 

خريد و فروش مسكن در امريكا به پايين ترين 
رقم طي ۳ سال گذشته رسيد

فروش مسكن در امريكا در كل سال ۲۰18، 3/1درصد پايين آمد و 
به ۵/34 ميليون واحد رسيد يعني ضعيف ترين حد از سال ۲۰1۵. 
 به گزارش رويترز، فروش خانه در امريكا در ماه دسامبر به پايين ترين 
حد طي سه سال گذشته رسيد و روند افزايش قيمت خانه به شدت كند 
شد كه نشان دهنده از دست رفتن شتاب در بازار مسكن اين كشور است.  
تحقيقات اخير نشان مي دهد: گرايش مشتري ها به خريد در ژانويه به 
پايين ترين حد خود از زمان انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوري 

امريكا در بيش از دو سال گذشته رسيده است. 

 سرعت رشد اقتصادي كشورهاي عربي
 حاشيه خليج فارس كند شد

طب�ق نظرس�نجي رويت�رز از اقتصاددان�ان، اقتصاده�اي 
كش�ورهاي عرب�ي حاش�يه خليج ف�ارس، ب�ا س�رعتي كمت�ر 
از آنچ�ه قب�اًل پيش بين�ي ش�ده ب�ود رش�د خواهن�د ك�رد. 
به گزارش رويترز، طبق نظرسنجي رويترز از اقتصاددانان، اقتصادهاي 
كشورهاي عربي حاش��يه خليج فارس، با س��رعتي كمتر از آنچه قباًل 
پيش بيني شده بود رشد خواهند كرد. اين درحاليست كه توافق كاهش 
توليدات، قيمت پايين تر نفت خام و رش��د اقتص��ادي كمتر جهان، به 

اقتصادهاي منطقه فشار وارد كرده است. 
در نظرسنجي از ۲۲ اقتصاددان پيش بيني شد رشد اقتصادي عربستان 
س��عودي، بزرگ ترين اقتصاد عربي و برترين صادركننده نفت جهان، 
1/۲ درصد در سال ۲019 و ۲/۲ درصد در سال ۲0۲0 خواهد بود. اين 
درحاليست كه سه ماه قبل پيش بيني ش��ده بود رشد اقتصادي سال 

۲019 به ۲/5 درصد و رشد اقتصادي ۲0۲0 به 3/0 درصد برسد. 
همچنين در نظرس��نجي اخير، كس��ري بودجه و نقدينگي جاري دو 
اقتصاد ضعيف عضو شوراي همكاري خليج فارس، بحرين و عمان، بسيار 

قابل توجه پيش بيني شده است. 

با بدتر شدن چشم انداز اقتصادي جهان

وال استريت سقوط كرد 
چش�م انداز نااميدكنن�ده اقتصاد جه�ان، نگراني ه�اي تجاري و 
پيش بيني  ش�ركت ها حال وهواي بازار را بدتر كرده است و همين 
موجب شد وال استريت در پايان معامالت بامداد ديروز سقوط كند. 
 به گزارش مهر بامداد ديروز درحالي كه چشم انداز نااميدكننده اقتصاد 
جهان، نگراني هاي تجاري و پيش بيني  شركت ها حال وهواي بازار را بدتر 

كرد، وال استريت سقوط كرد و نوار رشد چهار روزه آن پاره شد. 
شاخص هاي اس اندپي و نزدك و داوجونز، هر سه، بدترين سقوط يك 

روزه خود را از 3 ژانويه تا كنون ثبت كردند. 
 اين درحالي بود كه روز دوش��نبه صندوق بين المللي پول پيش بيني 
خود از رشد اقتصادي جهان را كاهش داد و چين هم تأييد كرد كه به 

كمترين رشد اقتصادي خود در ۲۸ سال اخير دست يافته است. 
چاك كارلسون، مدير اجرايي ارشد در شركت خدمات سرمايه گذاري 
هورايزن مي گويد: خبرهاي منفي س��نگيني در مورد رشد اقتصادي 
جهان و كند شدن اقتصاد چين وجود دارد و انتشار درآمدهاي شركت ها 

نمي تواند آن را خنثي كند. 

سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز خاورميانه 
۳۲ درصد افت كرد

س�رمايه گذاري هاي جدي�د در تولي�د نف�ت و گاز و فعاليت هاي 
پااليش�گاهي در منطق�ه خاورميان�ه و آفريق�ا، 3۲ درص�د در 
س�ال گذش�ته كاهش يافت و به 41 ميلي�ارد دالر امريكا رس�يد. 
به گزارش اويل پرايس، در پايان سال ۲01۸، پروژه هايي با ارزش 396 
ميليارد دالر در اين منطقه برنامه ريزي شده، ولي هنوز سرمايه  اي در 
اختيارش��ان قرار نگرفته بود. ارزش كل پروژه هاي برنامه ريزي شده و 

پروژه هاي در جريان در اين منطقه 664 ميليارد دالر بود. 
به گزارش بازار نفت و گاز MENA، هزينه هاي زيادي براي نفت، گاز 
و پتروشيمي در اين منطقه نفت و گاز جهان صورت مي گيرد، ولي بازار 
در حال تغيير است و همه كساني كه درگير نفت و گاز خاورميانه هستند 

بايد براي اين تغيير آماده باشند. 
اين تغيير اساساً در مورد اوج تقاضاي نفت است كه انتظار مي رود بين 
س��ال هاي ۲030 تا ۲040 اتفاق بيفتد و پس از آن رو به كاهش رود. 
اين تغيير باعث هزينه هاي بيشتر در پتروشيمي شده، چون اين بخش 
از صنعت مسئول رشد بيشتر تقاضاي نفت خام و گاز طبيعي در آينده 

جهان است. تقاضا براي سوخت كاهش خواهد يافت.
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 يك چهارم بودجه عمومی
صرف واردات خوراک دام مي شود!

نماينده مجلس: 1۰۰ هزار ميليارد تومان بودجه به واردات نهاده هاي دامي و گوشت داده می شود، اما سود آن را مردم و دامداران نمی برند!

مهران ابراهیمیان 
  گزارش  یک

سازمان هواپيمايي هشدار داد

بلیت هواپیما به رقم های میلیونی رسید

شتاب افزايش قيمت ها با ركود در اولين ماه زمستان كمتر شد

كاهش ۶۰ درصدي معامالت مسكن
طب�ق آم�ار دفت�ر اقتص�اد مس�كن وزارت راه و شهرس�ازي 
تع�داد معام�الت مس�كن در دي ماه امس�ال نس�بت ب�ه ماه 
مش�ابه س�ال گذش�ته ۶۰ درصد كاه�ش داش�ته و قيمت هر 
متر مس�كن در تهران ب�ه ۲3 ميليون تومان رس�يده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، بر اس��اس آمارهاي منتشر شده از سوي دفتر 
اقتصاد مسكن و برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي نشان مي دهد 
در دي ماه امسال ركود بازار مس��كن تثبيت شده و تعداد معامالت 
اين بازار با كاهش جزئي 1/۲ درصدي نس��بت ب��ه ماه قبل مواجه 
شده اس��ت. از نظر قيمت نيز ميانگين قيمت هر مترمربع زيربناي 
مسكوني در شهر تهران در اين ماه نس��بت به ماه قبل  1/5 درصد 
رشد داش��ته كه در مقايسه با شتاب رش��د قيمت در ماه هاي قبل، 
رقم بااليي محسوب نمي ش��ود.  همچنين تازه ترين آمارها از افت 

60 درصدي تعداد معامالت بازار مس��كن تهران در دي ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل حكايت دارد. بر اساس اطالعات 
منتشر شده از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي، ميانگين قيمت هر 
مترمربع زيربناي مس��كوني در اين ماه به 9 ميليون و 77۸ هزار و 
400 تومان رسيده كه نسبت به دي ماه سال قبل ۸9/9 درصد رشد 
دارد.  بر اساس اين گزارش، در دي ماه امس��ال 6 هزار و ۸65 فقره 
مبايعه نامه مسكن در تهران به امضا رسيده كه از اين تعداد 5 هزار 
و ۸00 قرارداد مورد قبول بوده و معيار محاسبات قرار گرفته است. 
اين تعداد معامله نسبت به ماه قبل 1/۲ درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل  59/3 درصد افت نشان مي دهد.  آمارها حاكي از اين است 
كه در جريان معامالت بازار مسكن تهران در نخستين ماه از زمستان 
امسال، بيشترين تعداد معامله واحد مسكوني در منطقه 5 تهران با 

750 فقره مبايعه نامه انجام شده و پس  از آن منطقه 4 با 57۲ فقره و 
منطقه ۲ تهران با 449 فقره معامله بيشترين تعداد معامله را به خود 
اختصاص داده اند. در مقابل، كمترين تعداد معامله واحد مسكوني 
در تهران به منطقه 19 با 3۸ فقره معامله و پس  از آن به منطقه ۲۲ 
با 54 فق��ره مبايعه نامه اختصاص دارد.  از نظر متوس��ط قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني، بيش��ترين قيمت هر متر واحد مسكوني 
به منطقه يك تهران با هر متر ۲۲ ميليون و 974 هزار تومان تعلق 
داش��ته و پس  از آن منطقه 3 با ميانگين متري 17 ميليون و ۲34 
هزار تومان در رتبه دوم قرار گرفته است. كمترين ميزان ميانگين 
هر متر واحد مسكوني در تهران به منطقه 1۸ با هر متر 4 ميليون و 
۲45 هزار تومان و پس  از آن به منطقه ۲0 با هر متر 4 ميليون و 494 

هزار تومان اختصاص يافته است. 

   مسکن

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
3541160آبسال 

2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوالدخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

 كانال مالي ايران و سوئيس راه اندازي شد
رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوئيس با اشاره به راه اندازي 
كانالي مالي ايران و سوئيس گفت: احتماالً بانك بي سي پي سوئيس 
كار نقل و انتقاالت مالي بين دو كش�ور را برعه�ده خواهد گرفت. 
 به گزارش »جوان« يك ماه پس از آنكه وزير تجارت سوئيس اعالم كرد: 
اين كشور به دنبال ايجاد يك كانال مالي مستقل براي ادامه تجارت با 
ايران است، اكنون خبرها از آماده شدن اين سازوكار تازه حكايت دارد. 
رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوئيس افزود: كانال مالي سوئيس 
آماده راه اندازي شده و ويژگي هاي عملياتي آن اعالم شده است، اما فعاًل 

منتظر ورود پول ايران است. 
شريف نظام مافي با اشاره به ضرورت تزريق پول به كانال مالي سوئيس 
گفت: در حال حاضر پولي متعلق به ايران در اروپا وجود ندارد و بيشتر 
پول هاي ايران در كش��ورهاي واردكننده نفت يعني هند، عراق، چين 

و كره جنوبي است. 
به گفته نظام مافي دولت سوئيس بانك عامل را تعيين كرده، اما هنوز به 

طور رسمي نام آن را اعالم نكرده است.
حدود 60 درصد از صادرات سوئيس به ايران مربوط به صادرات دارو و 
تجهيزات پزشكي است و راه اندازي كانال مالي جديد براي تأمين داروي 

داخلي از اهميت بااليي برخوردار است. 


