
فع�االن صنع�ت لوازم خانگ�ي همچن�ان از 
ورود كااله�اي قاچاق ب�ه كش�ور گله مند ند 
و از دامپين�گ برنده�اي خارج�ي در م�رز 
ايران خب�ر مي دهن�د، به طوري ك�ه در دبي 
و كردس�تان ع�راق قيمت ه�ا ب�ه ص�ورت 
عم�دي كاه�ش يافت�ه ت�ا اج�ازه ندهن�د 
توليدات ايران�ي به موقع به بازار ارائه ش�ود. 
اواخر سال ۹۶ پس از خروج برند هاي خارجي 
از بازار لوازم خانگ��ي ايران، ب��ازار ابتدا دچار 
شوك كاهش توليد و عرضه شد و قيمت ها به 
صورت غير منطقي افزايش يافت، اما با گذشت 
چند ماه توليد كنندگان توانس��تند با افزايش 
تيراژ توليد و كنترل قيمت  ه��ا، عرضه كاال را 

افزايش دهند. 
يك عضو هيئت مديره انجم��ن توليدكنندگان 
ل��وازم صوت��ي و تصوي��ري معتقد اس��ت كه در 
ش��رايط فعلي بازار لوازم خانگي به تعادل رسيده 
و مشكل توليد كنندگان قاچاق گسترده در حوزه 
لوازم خانگ��ي و دامپينگ برنده��اي خارجي در 

مرز هاي غربي كشور است. 

بابك ثقفي در نشس��ت خبري با اشاره به خروج 
برندهاي خارجي از ايران به مقايسه اي در حوزه 
تولي��د و مص��رف لوازم خانگي در كش��ور تركيه 
پرداخت و گفت: »چهارسال قبل ميزان مصرف 
تلويزيون در تركيه ۳ ميليون عدد بود كه امسال 
نيز همان رقم به ثبت رس��يده است، اما در ايران 
چهار سال قبل ميزان مصرف ۲ ميليون دستگاه 
بود كه هم اكنون به 1/4 ميليون دستگاه رسيده 
اس��ت كه به دليل مس��ائل س��خت اقتصادي و 

معيشتي مردم است.« 
اين مقام مس��ئول خاطر نش��ان ك��رد: » از 1/4 
ميليون دس��تگاه تلويزيونی كه در ب��ازار داخلي 
به مصرف مي رسد، ۶۰۰ هزار دستگاه به صورت 
قاچاق وارد شده و متأسفانه فضا را براي فعاليت 
توليدكنندگان داخلي و فروش محصوالت آنها در 

بازار تنگ كرده است.« 
ثقفي با اش��اره به انجام بررسي هاي ميداني خود 
در ب��ازار لوازم خانگي خيابان جمه��وري خاطر 
نش��ان كرد: »هم اكنون فروشگاه هاي بزرگي كه 
در گذش��ته محصوالت برند ك��ره اي را كه بعضاً 

در داخل كشور توليد يا مونتاژ مي شد به فروش 
مي رس��اندند، اقدام ب��ه عرضه كااله��اي قاچاق 
مي كنند كه اتفاقاً ورود اين كاالها به كشور ممنوع 
است، اما اكنون در قالب اجناس شركتي در بازار 

داخلي به فروش مي رسد.« 
عضو هيئت مديره انجم��ن توليدكنندگان لوازم 
صوتي و تصويري تأكيد كرد: »مسئوالن كجايند؟ 
خوابند؟ در حال حاضر تلويزيون هايي كه داراي 
گيرنده ماهواره هس��تند در بازار عرضه مي شود. 
در حالي كه عرضه اين محصول در كشور ممنوع 
است و متأسفانه با عرضه قاچاق در كشور و بدون 
نظارت دس��تگاه هايي همچون س��تاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، به راحتي در بازار عرضه مي شوند 

كه بايد جلوي آنها گرفته شود.« 
ثقفي گفت: »امروز شركت هاي ايراني با دامپينگ 
كاال در مرزها مواجه هستند، به نحوي كه در دبي 
و كردس��تان عراق، قيمت محص��والت ال جي و 
سامسونگ كاهش يافته تا اجازه ندهند توليدات 
ايراني به موقع به بازار ارائه ش��ود ك��ه بايد با آنها 
برخورد جدي صورت گيرد. البته توليدكنندگان 

نيز بايد با ارتقاي كيفيت محصوالت خود بتوانند 
با كاالهاي مشابه خارجي رقابت نمايند.«

 وي افزود: »سال گذشته حمايت مردم از توليدات 
داخلي لوازم خانگي بس��يار مناس��ب بود و بازار 
توانست خود را پيدا كند. اين در شرايطي است كه 
وقتي برندهاي خارجي بازار را رها مي كنند، فضا 

براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي گردد.« 
  ۲۰۰ هزار دستگاه تلويزيون قاچاق 

ثقف��ي در مورد حج��م قاچاق تلويزي��ون اظهار 
داش��ت: » در حال حاضر س��هم قاچ��اق در بازار 
تلويزيون ايران حدود ۲۰۰ هزار دس��تگاه است، 
ولي همين رقم كم توانسته بازار را متشنج كند. 
ميزان مصرف تلويزيون در كشور به يك ميليون 
و 4۰۰ هزار دستگاه رس��يده كه بخشي از آن از 

طريق قاچاق تأمين مي شود.« 
عضو هيئت مديره انجم��ن توليدكنندگان لوازم 
صوتي و تصويري در ادامه ب��ا بيان اينكه در حال 
حاضر هزينه ارسال يك دستگاه تلويزيون از مرز 
تا تهران ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان است و بابت هر 
كيلوگرم ۳5 هزار تومان هزينه دريافت مي شود، 
گفت: »اين رقم در مورد لباسشويي كه ۶۰ تا 7۰ 
كيلوگرم است يا يخچال كه حدود 1۰۰ كيلوگرم 
است، عدد بااليي خواهد ش��د و به همين دليل 

قاچاق اين دو محصول صرفه زيادي ندارد.« 
وي ب��ا بي��ان اينكه دول��ت باي��د در مب��ارزه با 
قاچاق برنامه جدي داش��ته باش��د،  تصريح كرد: 
» ش��ركت هاي لوازم خانگي خارجي سالي چند 
ميليون دالر ب��رای تبليغات ص��رف مي كردند و 
حاال اين رقم را بابت دامپينگ محصوالتشان در 

مرزهاي ايران مي پردازند.« 
    افزايش ۵ تا ۶ درصدي قيمت ها 

در سال جاري 
ثقفی از افزايش 5 ت��ا ۶ درصدي قيمت كاالهاي 
توليدي ماديران خب��ر داد و گف��ت: »با كاهش 
نوس��انات قيمت ارز و تخصيص ارز نيمايي براي 
واردات مواد اوليه، توانستيم تيراژ توليد را افزايش 

و قيمت تمام شده توليد را كاهش دهيم.«
 وی در پاسخ به اين پرسش كه تشكل هاي موجود 
در اتاق بازرگاني چقدر مي توانند، توليدكنندگا ن 
لوازم خانگ��ي را براي ص��ادرات كم��ك كنند، 
اف��زود: »ما كمك زي��ادي از اتاق اي��ران در اين 
بخش نديديم، چراكه س��ال گذشته همزمان با 
تغيير قوانين داخلي در چين، اتاق ايران و چين 
نتوانس��ت به فعاالن ايراني در بازار چين كمك 
چنداني بكند و برنامه متمركزي براي عبور از اين 

محدوديت ها نداشتند.«
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دامپينگ لوازم خانگی خارجي در مرز ايران
  شركت هاي لوازم خانگي خارجي سالي چند ميليون دالر برای تبليغات صرف مي كردند 

و حاال اين رقم را بابت دامپينگ )رقابت مخرب( محصوالتشان در مرزهاي ايران مي پردازند

بهناز  قاسمی
  گزارش  یک

هشدار جدي براي احتمال ركود امريكا
 بدهي وام هاي مسكن امريكا 

از سطح قبل از بحران مالي ۲۰۰۸ فراتر رفت
در سه ماهه دوم ۲۰1۹، س�طح بدهي وام مسكن امريكا ركورد زد 
و از ركوردي كه در طول بحران مالي ۲۰۰۸ زده بود هم فراتر رفت. 
به گزارش راشاتودي، در سه ماهه دوم ۲۰1۹، سطح بدهي وام مسكن 
امريكا ركورد زد و از ركوردي كه در طول بحران مالي ۲۰۰۸ زده بود 

هم فراتر رفت. 
هرچند ميزان تخلفات و پرداخت نشدن وام ها، نسبت به سال ۲۰۰۸ 
كمتر بوده اس��ت. طبق گزارش جديد فدرال رزرو نيويورك، در سه 
ماهه دوم ۲۰1۹، ترازنامه هاي وام مس��كن، 1۶۲ ميليارد دالر رشد 
كرده و به ركورد ۹/4۰۶ تريليون دالر رسيده كه از ۹/۲۹4 تريليون 
دالر در سه ماهه سوم ۲۰۰۸ هم باالتر اس��ت. وام هاي مسكن اعطا 
شده در سه ماهه دوم امس��ال 1۳۰ ميليارد دالر نسبت به سه ماهه 
قبلي افزايش يافته و به 474 ميليارد دالر رسيده است كه اين باالترين 

سطح آن از ۲۰17 تا كنون است.
 اين در شرايطي اتفاق مي افتد كه شهروندان امريكايي براي استفاده 
از وام هاي با بهره پايين صف كش��يده اند. به ويژه بس��ياري از آنها به 
دنبال عوض كردن وام قبلي خود، با وامي بهتر هستند. كارشناسان 
باال رفتن سطح بدهي وام هاي مسكن در سال ۲۰۰۸ را يكي از عوامل 

مهم آغازكننده بحران مالي بزرگ آن سال مي دانند. 
   درخواست هاي ورشكستگي شركت هاي انرژي امريكايي 

سرعت گرفت
اما اين تمام ماجرا نيست شركت حقوقي هاينس اند بون گزارش داد كه 
تعداد درخواست هاي ورشكستگي شركت هاي توليد انرژي امريكا در 
سال جاري، به تعداد آنها در كل سال ۲۰1۸ ميالدي نزديك شده است. 
رويترز در اين باره نوشت، اين در حالي اتفاق مي افتد كه به دليل نوسانات 
شديد قيمت هاي نفت و گاز، شركت ها به دنبال به دست آوردن حمايت 
قانوني در برابر مطالبات س��رمايه گذاران خود هس��تند. طبق گزارش 
اين شركت حقوقي، تا اواسط آگوست ۲۶ شركت با بدهي كل 1۰/۹۶ 
ميليارد دالر، درخواست حمايت از ورشكستگي و تعويق در بازپرداخت 

بدهي خود را به دادگاه تسليم كرده اند. 
در كل س��ال گذش��ته ۲۸ ش��ركت با بدهي 1۳/۲ ميليارد دالر، 
تقاضاي حمايت از ورشكستگي ثبت كرده بودند. در سال ۲۰17 
ميالدي هم ۲4 شركت با ۸/5 ميليارد دالر بدهي براي اين حمايت 
درخواست داده بودند. ش��ركت هاينس اند بون اعالم كرد كه تا به 
اينجاي امسال، شاهد افزايش تعداد اين درخواست ها بوده  و بايد 
اشاره كنيم كه ۲۰ مورد از اين درخواست ها از ماه مي  به بعد ثبت 
شده اند. بيشتر س��ال ۲۰1۹ ميالدي، قيمت نفت شيرين و سبك 
امريكا در بورس انرژي نيويورك در مح��دوده 5۰ دالر باقي مانده 
بود، در حالي كه سال گذش��ته، ميانگين قيمت نفت تگزاس غرب 

امريكا ۶5 دالر بود. 
البته بادي كالرك، يكي از شركاي هاينس اند بون، مي گويد: اين تعداد 
ورشكستگي هنوز به ركورد ورشكستگي هاي شركت هاي انرژي امريكا 
در سال ۲۰15 ميالدي كه قيمت هاي نفت سقوط كرده بود، نزديك 
نشده است. در آن سال 44 ش��ركت با بدهي 17/4 ميليارد دالر اعالم 

ورشكستگي كردند.
........................................................................................................................

 هشدار كمبود غذا و دارو در انگليس
 با خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا

اي�ن  اگ�ر  دادن�د  هش�دار  انگلي�س  دولت�ي  مناب�ع 
اروپ�ا خ�ارج ش�ود،  اتحادي�ه  از  تواف�ق  ب�دون  كش�ور 
ب�ا كمب�ود س�وخت، غ�ذا و دارو مواج�ه خواه�د ش�د. 
 به گزارش رويترز، مقامات مي گوين��د ۸5 درصد كاميون هايي 
كه از گذرگاه هاي اصلي اس��تفاده مي كنند براي عوارض فرانسه 
آماده نيستند، يعني اختالل در بنادر و پايانه ها احتماالً تا سه ماه 

طول خواهد كشيد. 
دولت همچنين اعتقاد دارد احتمال يك اختالف سخت بين استان 
انگليسي ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند وجود دارد. روزنامه تايمز 
گزارش داد: » اين مدارك كه در ماه جاري توسط هيئت دولت با 
كد »عمليات چكش زرد « جمع آوري ش��د، چش��م اندازي نادر از 
اين طرح پنهاني را ارائه مي دهد كه توس��ط دولت براي دوري از 
فروپاشي زيرساخت هاي كشور اجرا مي ش��ود.« »اين سند از آن 
جهت قابل توجه است كه بررسي دقيقي از آمادگي انگلستان براي 

برگزيت بدون توافق ارائه مي دهد.«

ب�ا اب�اغ مع�اون اول رئيس جمه�ور، رس�مًا 
بخش�ي از وظايف بازرگاني بخش كش�اورزي 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال يافت 
و ميان دو وزارتخانه تقسيم كار صورت گرفت. 
اس��حاق جهانگيري، مع��اون اول رئيس جمهور 
مصوبه هيئت وزي��ران را در ارتباط با بازگش��ت 
اختيارت بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ابالغ كرد. 
بر اين اساس ش��ركت بازرگاني دولتي به وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت رفت و مكلف ش��د كه 
به خريد تضميني محصوالت كش��اورزي شامل 
گندم، دانه هاي روغني، برنج و خريد توافقي شكر، 
مطابق مصوبات شوراي اقتصاد و دستورالعمل هاي 
مربوط اقدام كند؛ شركت پشتيباني امور دام اما 
در وزارت جهاد كش��اورزي ماند و مكلف شد در 
اجراي سياست ها و مصوبات كارگروه تنظيم بازار، 

همكاري و هماهنگي الزم را انجام دهد. 
بر اين اساس مسئوليت ذخاير راهبردي كاالهاي 
اساسی ش��امل گندم، برنج، روغن، شكر، گوشت 
قرمز و گوش��ت مرغ و همچنين تنظيم بازار اين 
كاالها به وزارت صنع��ت، معدن و تجارت منتقل 
مي ش��ود و در مورد نهاده هاي دامي شامل ذرت، 
انواع كنجاله و جو برعهده وزارت جهاد كشاورزي 
اس��ت. به اين ترتيب ميان وظاي��ف تنظيم بازار 
محصوالت كش��اورزي ميان دو وزاتخانه تقسيم 

كار به عمل آمد. 

بر اين اساس قانون انتزاع يا تمركز وظايف بخش 
كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي با اين مصوبه 
هيئت وزيران رسماً به صورت غير قانوني توسط 

دولت لغو شد. 
متن اين مصوبه به شرح زير است: 

هيئت وزيران در جلس��ه 1۳۹۸/5/۲۰ به استناد 
اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران و در اجراي مصوبات سي و پنجمين 
جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 

1۳۹۸/4/۲۲ تصويب كرد:
1- تصويب نامه ش��ماره 77۲5۶/ت 5۰47۸ ه� 
مورخ 1۳۹۳/7/۸ لغ��و و وظايف و اختيارات وزير 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شركت مادر 
تخصصي بازرگاني دولتي ايران و شركت هاي زير 

مجموعه آن مجدداً برقرار مي شود. 
تبص��ره 1- در اج��راي قان��ون تضمي��ن خريد 
محصوالت اساسي كش��اورزي - مصوب 1۳۶۸ 
- و اصالحات بعدي آن، ش��ركت مادر تخصصي 

بازرگان��ي دولتي اي��ران مكلف اس��ت به عنوان 
مباش��ر خريد تضميني محصوالت كش��اورزي 
ش��امل گندم، دانه ه��اي روغني، برن��ج و خريد 
توافقي ش��كر، مطابق مصوبات شوراي اقتصاد و 

دستورالعمل هاي مربوط اقدام كند. 
تبصره ۲- مس��ئوليت ذخاير راهبردي كاالهاي 
اساسی شامل گندم، برنج، روغن، شكر، گوشت 
قرمز و گوش��ت م��رغ و همچنين تنظي��م بازار 
اين كاالها ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
منتقل مي ش��ود و در م��ورد نهاده ه��اي دامي 
ش��امل ذرت، انواع كنجاله و جو بر عهده وزارت 

جه�ادكش�اورزي است. 
۲- شركت پش��تيباني امور دام كشور در اجراي 
سياس��ت ها و مصوب��ات كارگروه تنظي��م بازار، 

همكاري و هماهنگي الزم را انجام دهد. 
۳- سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به ابالغ 
و تخصيص منابع و رديف هاي اعتباري و متفرقه 
امور مرتبط به بند )الف( م��اده )1( قانون تمركز 
وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در 
وزارت جهادكشاورزي - مصوب 1۳۹1 - به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اقدام كند. 
4- س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور نسبت 
به انجام اصالحات س��اختاري الزم براي تقويت 
بخش بازرگاني وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
با پيش��نهاد آن وزارتخانه و متناسب با مفاد اين 

تصويب نامه اقدام نمايد.

لغو قانون انتزاع اباغ شد

تقسيم وظايف تنظيم بازار محصوالت كشاورزي بين ۲ وزارتخانه

   گزارش 2

آخ�رين ليست منتش�ر شده از     بورس
س��وي ب�ورس اوراق به��ادار 
ته�ران نش��ان م�ي ده�د كه در بي�ن فه�رس�ت ۲۰ نم��اد 
مت�وقف ش�ده در ب�ورس، نم�اد س�ه بانك ني�ز وج�ود دارد. 
به گ��زارش ايِبنا، ب��ورس تهران با انتش��ار آخرين ليس��ت نمادهاي 
ممنوع المعامله در تاالر شيشه اي خبر از توقف نماد ۲۰ ناشر بورسي داد 
كه در آن نام سه بانك »انصار، ملت و اقتصاد نوين« هم ديده مي شود. 

    داليل توقف ۳ نماد بانكي
بر اساس آمار و اطالعات منتشر شده توقف نماد شركت هاي بورسي، 
نماد بانك هاي انص��ار »وانصار«، ملت »وبملت« ب��ه دليل تعليق 
و اقتصاد نوين »ونوين« به دليل برگ��زاري مجامع عمومي عادي 

ساالنه و عادي به طور فوق العاده متوقف شده است. 
     طوالني ترين توقف نماد

همچنين بررس��ي هاي  ايِبنا نش��ان مي دهد كه نم��اد معامالتي 

كنتورسازي ايران »آكنتور« كه در معامالت بازار اول حضور دارد 
به عنوان قديمي ترين نماد متوقف ش��ده از 1۳ شهريور ماه ۹5 در 
تاالر شيشه اي در وضعيت ممنوع المعامله قرار دارد و نزديك به سه 

سال از توقف اين نماد مي گذرد. 

   توقف به دليل نوسان هاي شديد
اين گزارش مي افزايد: نماد ش��ركت هاي »كارگزاران بورس كاال، 
توليد كنندگان بورس كاال، ماشين س��ازي نيرو محركه، عمران و 
توس��عه فارس، حمل و نقل بين المللي خليج فارس، ريخته گري 
تراكتورس��ازي ايران، پتروشيمي خارك، نفت س��پاهان و نوش 
مازندران« با داليلي همانند »تعليق، تغييرات بيش از 5۰ درصد 
در 15 روز متوال��ي، برگزاري مجمع عموم��ي فوق العاده و تغيير 

سرمايه« دچار توقف شده اند. 
    ممنوع المعامله شدن به خاطر عدم افشاي اطاعات

گفتني است بر اساس اين اطالعات نماد شركت هاي »فروسيليس، 
غلتك سازان سپاهان، قند ثابت خراسان، بورس كاال، پشم شيشه، 
شيش��ه و گاز و نهادهاي مالي ب��ورس كاال« نيز ب��ه داليلي مانند 
»نوسان هاي شديد قيمت سهام، تعليق، افشاي اطالعات با اهميت 

و برگزاري مجمع« دچار توقف نماد شده اند.

توقف ۲۰ نماد معامالتي در بورس

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

135063515بورس اوراق بهادارتهران
121811107پارس سويچ 

3193215سيمان خوزستان
3161198آهنگري تراكتورسازي ايران 

147890سيمان مازندران 
236321353قندثابت خراسان 

8148388رادياتورايران 
240531145صنايع جوشكاب يزد

8638411كابل البرز
9502452توليدي چدنسازان

12341587نيروترانس 
7277346سرماآفرين 

4480213سيمان خوزستان
3536168سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

16388778داروسازي ابوريحان 
2193104پالسكوكار

2331110سيمان دورود
6617312صنعتي آما

167679نوسازي وساختمان تهران 
2732128بانك پارسيان 

10228479تراكتورسازي ايران 
14268666كاشي پارس 

15922738بيسكويت گرجي 
5940275گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

8092373كيميدارو
20574947گروه صنعتي بوتان 

229581056ملي سرب وروي ايران 
3437157تجارت الكترونيك پارسيان

381271734لنت ترمزايران 
12965588حمل ونقل توكا

141864صنايع ريخته گري ايران 
3023135سيمان صوفيان 

5636251ايران خودرو
17957796المپ پارس شهاب 

5358237 ايران دارو
7521332صنايع سيمان دشتستان

4600203آهنگري تراكتورسازي ايران 
3679162الكتريك خودروشرق 

3503154توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
3187140سيمان شاهرود

4730207توريستي و رفاهي آبادگران ايران
3588157سرمايه گذاري اعتبارايران

3419148سيمان داراب 
127955پارس خودرو
3555152فنرسازي زر

7797333داروسازي امين 
199385مهركام پارس 

14385613ايران تاير
4602196دارويي لقمان 

9319392سامان گستراصفهان 
11675487لوله وماشين سازي ايران 

7680316كاشي سعدي 
480171969دشت مرغاب 

200282بيمه البرز
7813318ايران ياساتايرورابر

3846156قطعات اتومبيل ايران 
7853318سيمان تهران 

264421066سيمان سفيدني ريز
10909438پاكسان 

4889196سيمان اروميه 
2500100سيمان شمال 

158063سرمايه گذاري خوارزمي
12971513كنترل خوردگي تكين كو

187974سيمان سپاهان 
14074554توليدمواداوليه داروپخش 

444451742معدني دماوند
2669103سيمان مازندران 

186972ليزينگ صنعت ومعدن 
3643140چرخشگر

6080233توليدي كاشي تكسرام 
6081231لعابيران 

8992340بين المللي محصوالت پارس 
5475207مهندسي نصيرماشين 

3866146پستبانكايران
6752254صنايع كاشي وسراميك سينا

130349زامياد
24514913پارس دارو

20072742حمل و نقل پتروشيمي)سهاميعام
3358118بيمه آسيا

4435153رينگ سازي مشهد
252186كمباين سازي ايران 

4615156سيمان كرمان 
159954سايپا

3795128مخابرات ايران
4188141 داروسازي زهراوي 

16812563دارويي رازك 
206169ليزينگ ايرانيان

24345815پارس سرام 
222073بانك سينا

3755123سيمان فارس وخوزستان
9594314افست 

13324435سيمان آرتااردبيل
260384سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

10364334گروه صنعتي سپاهان 
18010573سيمان خاش 

5388165داروسازي كوثر
301387محورسازان ايران خودرو

136539سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
315090سرمايه گذاري بهمن 

197854سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
6070164سيمان هرمزگان 

412171113سازه پويش 
179646سيمان شرق 

5435138صنايع شيميايي فارس 
151538ليزينگ رايان سايپا

4815118سرمايه گذاريصنعت نفت  
7063168داروسازي زاگرس فارمدپارس

126830سرمايه گذاري سايپا
19644452سيمان اصفهان 

176740تامين سرمايه اميد
12793286پارس الكتريك 

4721103داروسازي روزدارو
162235بين المللي توسعه ساختمان

11580244سيمرغ
456495تكنوتار

11094228مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
45723887صنايع شيميايي سينا

14225262قندنيشابور
371368كارت اعتباري ايرانكيش

284052ايركاپارتصنعت
8833161پتروشيمي مبين

13898252آسان پرداخت پرشين
11078191داروسازي اسوه 

6170106موتورسازان تراكتورسازي ايران 
21545360ايران مرينوس 
417169حفاري شمال

7104117سبحاندارو
187830سرمايه گذاري شاهد

188730گروه بهمن 
13790215گلتاش 

257740گروه پتروشيمي س.ايرانيان
15804245داروسازي سينا

30600469البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
264938سيمان كردستان

12329169شهدايران 
24899339پااليش نفت تبريز

439358فوالدكاوه جنوب كيش
10608137س.صنايع شيميايي ايران

563970سرمايه گذاري پارس توشه 
290835 گروه صنايع بهشهرايران 

691482پمپ سازي ايران 
17002197پتروشيميخراسان

173220ليزينگ ايران 
241327تامين سرمايه نوين

36179381كشت وصنعت چين چين
812983فوالدخوزستان

307231بيمه ما
49011494معادن بافق 

27404273داروپخش )هلدينگ 
550354گروه دارويي سبحان

39593376گلوكوزان 
19285181شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

 عرضه گوشت مرغ
با 3 درجه  از نيمه مهر ماه

يك مقام سازمان دامپزشكي با اشاره به اجراي طرح ملي ارتقاي 
كيفيت بهداش�تي گوش�ت مرغ گفت: با اجراي فاز عملياتي اين 
طرح از اواس�ط مهر ديگ�ر هيچ برند يا برچس�بي مبن�ي برمرغ 
س�بز، بدون آنتي بيوتي�ك و ممت�از در ب�ازار نخواهيم داش�ت. 
س��امد برومندفر در مصاحبه با رادي��و افزود: اين ط��رح ملي به 
تمامي اداره هاي كل دامپزشكي استان هاي سراسر كشور ابالغ و 
همينطور فرصت يك ماهه به استان ها و ستاد دامپزشكي كشور 
به منظور ايجاد زمينه ها و بسترهاي الزم و همينطور هماهنگي 
در سطح ملي و استاني براي موفقيت در اجراي اين طرح در نظر 

گرفته شده است. 
وي همچنين اظهار داش��ت: فاز عملياتي اين طرح نيز از 15 مهر ماه 
سال جاري با هدف عرضه مرغ هاي با كيفيت باالتر و رتبه بندي شده به 

مردم در سطح كشور آغاز خواهد شد. 
مدي��ركل دفتر نظارت بر بهداش��ت عموم��ي و مواد غذايي س��ازمان 
دامپزشكي كشور گفت: به طور كلي در اين طرح ملي گوشت مرغ به سه 

درجه A+، A و B رتبه بندي و به بازار مصرف عرضه مي شود. 
وي در ادامه افزود: بدون شك با اجراي فاز عملياتي اين طرح از اواسط 
مهر ماه سال جاري ديگر هيچ برند يا بر چسبي مبني برمرغ سبز، بدون 

آنتي بيوتيك و ممتاز در بازار نخواهيم داشت. 
برومند فر اظهار داشت: اين طرح فقط مربوط به مصرف آنتي بوتيك در 
واحد هاي مرغداري نيست، بلكه استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود 
در كش��تارگاه ها، رعايت پرهيز غذايي و دارويي قبل از كشتار و ديگر 

موارد بهداشتي را شامل مي شود. 
وي همچنين از وجود ۶۰ كشتارگاه بس��يار پيشرفته و مجهز مرغ در 
كشور خبر داد و گفت: تخليه اندام هاي داخلي مرغ در اين كشتارگاه ها 

به صورت خودكار و بدون دخالت دست انسان انجام مي شود.


