
دبير س�تاد تس�هيل و رفع موانع توليد با اعالم 
اينك�ه 2 ه�زار و 400واح�د تولي�دي توس�ط 
بانك ها تملك ش�ده اس�ت، از رايزني با س�ران 
قوا ب�راي رفع محدوديت ه�اي بانكي واحدهاي 
تولي�دي داراي بدهي مع�وق خب�ر داد و گفت: 
تقاضاي ما از بان�ك مركزي اين اس�ت كه رويه 
تملك واحدهاي توليدي بدهكار اصالح ش�ود. 
يكي از داليل بي��كاري كارگران برخ��ي واحدهاي 
توليدي طي سال هاي اخير، ناتواني اين واحدها در 
پرداخت بدهي بانكي اس��ت كه در نهايت به تملك 
واحد صنعتي توسط بانك و تعطيلي آن ها منجر شده 
است. براساس آمار حدود 2 هزار و 400 واحد توليدي 
كشور در نقاط مختلف توسط بانك هاي عامل تملك 
شده كه سرنوشت نامعلومي دارند يا دچار تعطيلي 
ش��ده اند. در س��ال 94 تمام بانك ها و مؤسس��ات 
اعتباري موظف شدند، س��االنه حداقل 33درصد از 
اموال منقول يا غيرمنقول خود را به مزايده بگذارند 
و واگذار كنند، ولي متأسفانه از آن تاريخ تا به امروز 
عملكرد قابل دفاعي از بانك ها مشاهده نشده و اين 
موضوع به عنوان يكي از دغدغه ها در ستاد تسهيل 
و رفع موان��ع توليد م��ورد توجه قرار گرفته  اس��ت 
ت��ا واحدهايي كه توس��ط بانك ها تملك ش��ده اند، 

وضعيت شان تعيين تكليف شود. 
دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد وزارت صنعت 
در گفت و گو با فارس درخصوص سرنوشت واحدهاي 
بدهكار به بانك ها گفت: مصوبه اخير شوراي پول و 
اعتبار در اين مورد اگر چ��ه رضايت حداكثري ما را 
جلب نكرده، ولي گام مثبتي ب��راي تعيين تكليف 
واحدهاي توليدي تملك شده است كه بر اين اساس 
بانك ها موظف ش��ده اند اين نوع واحدها را ابتدا به 
توليدكننده و صاحب قبلي تحوي��ل دهند. به اين 
صورت كه اگر درخواست مالكيت مجدد براي اين 
نوع واحدها از سوي توليدكننده قبلي وجود داشته 
باشد، واگذاري اين واحد در ابتدا با رعايت شرايط به 

توليدكننده قبلي صورت مي گيرد. 
ميثم زالي افزود: براي اين كار قيمت واحد توليدي 
بر مبناي بدهي روز واحد به اضافه س��ود و جرايم و 
همچنين با در نظرگرفت��ن هزينه هاي حقوقي كه 
بانك بابت تملك پرداخت كرده، تعيين مي ش��ود و 
طي قرارداد جديدي، واحد توليدي به مالك جديد 
واگذار مي شود.  وي در پاس��خ به اينكه آيا وضعيت 
اين واحدها طوري است كه بعد از واگذاري به مالك 
اول، بتوانند به حيات خود ادام��ه دهند، گفت: اگر 
چه مصوبه شوراي پول و اعتبار مصوبه خوبي است، 

ولي متأس��فانه در حال حاض��ر وضعيت واحدهاي 
توليدي تملك شده، قابل قبول نيست و تقاضاي ما 
از مس��ئوالن بانك مركزي و تمام بانك ها اين است 
رويه اي كه تاكنون در بانك ها براي تملك واحدهاي 
بدهكار جاري ب��وده، مورد بازنگ��ري و اصالح قرار 
گيرد. به ط��وري كه واحدهاي تولي��دي به راحتي 
تملك يا تعطيل نشوند و اگر قرار است بانك آنها را 
تملك كند، مكانيسمي وجود داشته باشد تا واحد 
توليدي به حيات خود ادامه دهد و كش��ور از توليد 
و اشتغال آن برخوردار شود؛ اگر چه در مزايده هايي 
كه بانك مي گذارد شرطي براي تداوم توليد وجود 
ندارد، اما اگر واحدهاي تملك شده به صاحبان قبلي 
بازگردانده شوند، اين انگيزه وجود دارد كه به توليد 
خود ادامه دهند. در عين حال، همه عوايد ناشي از 
اين كار به خزانه دولت واريز مي ش��ود و در افزايش 

سرمايه بانك ها لحاظ مي شود. 
  درخواست براي رفع محدوديت های بانكي 

واحدهاي بدهكار 
زالي افزود: در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد همواره 
اين نكته مورد توجه است كه اگر يك واحد توليدي 
به سيستم بانكي يا سازمان امور مالياتي يا سازمان 
تأمين اجتماعي بدهكار باشد، خدمات اوليه بانكي از 

آن واحد توليدي سلب نشود. به طوري كه آن واحد 
حتي از خدمات اوليه بانكي مانند حس��اب بانكي، 
دسته چك، تسهيالت ضمانتنامه، كارت بازرگاني 
يا حتي ثبت ش��ركت ها برخوردار باشد. وي تأكيد 
كرد: تمركز ما در سال جهش توليد اين است براي 
واحدهايي كه حداقل وثايق كاري را دارند در صورتي 
كه به سيستم بانكي بدهكار باشند، اجازه ادامه توليد 
داده شود تا بدهي اين واحدها بيشتر نشود و بتوانند 
با رونق توليدشان بدهي سيستم بانكي را پرداخت 
كنند. در غير اين صورت س��ير نزول��ي توليد ادامه 
مي يابد و حركت رو به رشدي كه مي توانستيم داشته 

باشيم، محقق نمي شود. 
زالی گفت: در اين خصوص سال هاي قبل مصوباتي 
وجود داشته، اما اجرايي نشده است. به همين دليل 
در حال رايزني با سران قوا هستيم تا مصوبه اي بگيريم 
كه براساس آن واحدهاي توليدي داراي بدهي معوق 
و برخوردار از وثايق كافي از محدوديت هاي اعمالي 
مرتفع شوند تا به توليد خود ادامه دهند. اميدواريم 
به زودي از طريق شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
كشور اين مصوبه صادر و اين محدوديت ها برطرف 
شوند كه اتفاق كم نظيري در سال جهش توليد براي 

توليد و اشتغال هر كشور خواهد بود. 
  س�هم 20 درصدي واحده�اي توليدي در 

بدهكاران بانكي 
دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد افزود: گمانه زني 
ما نش��ان مي ده��د كه س��هم واحده��اي توليدي 
غيردولتي در كل بدهكاران به سيستم بانكي كمتر از 
20 درصد است. به همين دليل تقاضاي ما از بانك ها 
و بانك مركزي و دس��تگاه هاي نظارتي اين اس��ت، 
تمركز خود را بر 80درصد بقيه بدهكاران بگذارند. 
وصول آن 80 درصد اگر چه دلخوري هايي را از سوي 
برخي بدهكاران به همراه خواهد داشت، ولي تبعات 
امنيتي، سياسي و اقتصادي به دنبال ندارد. در حالي 
كه اگر به هر دليلي واحدهاي توليدي در تنگنا قرار 
گيرند و به تعطيلي كشيده شوند تبعات اجتماعي و 
اقتصادي ناشي از بيكاري را به همراه خواهند داشت.  
وي با تأكيد بر فشار سيستم بانكي به توليدكنندگان 
افزود: در عين حال تأكيد ما به همه توليدكنندگان 
اين است كه تكليف بدهي خود به سيستم بانكي را 
مشخص و سعي كنند اين بدهي را بپردازند، ولي اگر 
به هر دليلي نتوانستند پرداخت كنند درخواست ما از 
سيستم بانكي اين است كه اجازه ادامه فعاليت به اين 
واحدها داده شود تا بتوانند بدهي خود را بپردازند. در 
حال حاضر متأسفانه 80 درصد بدهكاران به سيستم 
بانكي سپرده هاي مردم را تحت عنوان شركت هاي 
كاغذي برده اند،  با اين حال ش��ايد ع��زم جدي در 
بانك ها براي بازگرداندن اين بدهي به سيستم بانكي 

ديده نمي شود. 
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بانک ها 2400 واحد تولیدی را مصادره کردند
واحد های توليدی كه به خاطر بدهی به تملك بانك ها درآمده اند سرنوشت نامعلومی دارند و يا تعطيل شده اند

2400 بازرس برای 4 ميليون واحد صنفی

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 جزئيات افزايش توليد خودرو در بهار امسال 
اعالم شد

 رشد 22درصدي ايران خودرو 
و افت 4/3درصدي سايپا 

تولي�د ان�واع خ�ودرو طي س�ه ماه�ه اول امس�ال با رش�د 8/7 
درصدي نس�بت به مدت مش�ابه س�ال قبل به 21۶ه�زار و 841 
دس�تگاه رس�يد. در اين مدت تولي�د ايران خ�ودرو 22/۶ درصد 
افزايش ياف�ت و توليد س�ايپا با اف�ت 4/3 درصدي همراه ش�د. 
طي سه ماهه اول امسال 2۱۶هزار و 84۱ دستگاه انواع خودرو در كشور 
توليد شد كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل 8/7 درصد رشد داشته 
است. در اين مدت توليد سواري در كشور با رشد 8درصدي نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به 200 هزار و 287 دستگاه رسيد. 
در عين حال، توليد ون با رشد ۱۱5/۶ درصدي نسبت به سه ماهه اول 
سال گذشته به 32دستگاه رسيد. در مورد توليد وانت نيز بايد به رشد 
۱7/4درصدي طي سه ماهه اول امسال اشاره كنيم به طوري كه در اين 

مدت ۱5 هزار و ۱20 دستگاه وانت در كشور به توليد رسيد. 
در مقابل، توليد ميني بوس و ميدل باس طي س��ه ماهه اول امس��ال با 
37/۶ درصد افت به ۱3۶ دستگاه رسيده و در اين مدت توليد اتوبوس 
با ۱3۱/8 درصد رشد به ۱97 دستگاه رس��يده است. توليد كاميونت، 
كاميون و كش��نده نيز با افزايش 8/7 درصدي به هزار و 32 دس��تگاه 
رسيد.  همچنين در خرداد امس��ال توليد انواع خودرو در كشور به 90 
هزار و 30۶ دستگاه رسيد كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 3۱/4 
درصد رشد داشته است. در اين مدت 83 هزار و ۱۱۱ دستگاه سواري 
در كشور توليد شد كه نسبت به خرداد سال گذشته 3۱/۶ درصد رشد 

داشته است. 
    رشد 22/۶ درصدي توليد ايران خودرو 

در مورد توليد محصوالت ايران خودرو طي سه ماهه اول امسال بايد به 
افزايش 22/۶ درصدي اشاره كنيم، به طوري كه در اين مدت ۱09هزار 
و ۶52 دس��تگاه انواع خودرو توس��ط اين گروه خودروسازي به توليد 
رسيد. توليد س��واري توس��ط گروه ايران خودرو نيز طي سه ماهه اول 
امسال معادل ۱07هزار و 4۶4 دستگاه بود كه نسبت به سه ماهه اول 

سال 98 رشد 2۱/2 درصدي را تجربه كرده است. 
توليد ايران خودرو در خرداد امس��ال نيز با رشد 55/8 درصدي به 42 
هزار و 807 دستگاه رسيد. توليد سواري توسط ايران خودرو در خرداد 
امسال به 4۱هزار و 8۶4 دستگاه رس��يد كه نسبت به خرداد 98 رشد 

54/8 در صدي را داشته است. 
   افت 4/3 درصدي توليد سايپا

 توليد انواع خودرو توسط گروه سايپا در سه ماهه اول امسال با افت 4/3 
درصدي همراه بود و به 9۶ هزار و 924 دس��تگاه رسيد. توليد سواري 
توسط سايپا در سه ماهه اول امسال نيز با افت ۶/8 درصدي  به 84 هزار 

و 489 دستگاه رسيد. 
در مورد توليد گروه سايپا در خردادماه نيز بايد به رشد ۱5/7 درصدي 
اش��اره كنيم، به طوري كه در اين مدت 43 هزار و 252 دستگاه انواع 
خودرو توسط اين گروه خودروسازي به توليد رسيد. توليد سواري در 
خرداد امسال توسط گروه سايپا معادل 37 هزار و 339 دستگاه بود كه 

نسبت به خرداد سال قبل ۱2/۱ درصد رشد داشته است. 

 ماجراي ترخیص لوازم خانگي ته لنجي 
در شادگان

رئي�س مرك�ز جرائ�م س�ازمان يافته گم�رك اي�ران دس�تور 
بررس�ي موض�وع تخلي�ه ان�واع ل�وازم خانگ�ي و پوش�اك 
ك�رد.  ص�ادر  را  ش�ادگان  گم�رك  در  دوب�ه  فرون�د   10
به گزارش تسنيم، در روزهاي اخير يك كليپ ويدئويي از تخليه انواع 
لوازم خانگي و س��اير اقالم مصرفي كه احتماالً ورود آنها براي حمايت 
از توليد داخل ممنوع شده، در يكي از گمركات جنوبي كشور خبرساز 
شده است. اين درحالي اس��ت كه رئيس كل بانك مركزي نيز يكي از 
داليل رشد قيمت ارز و ناكامي در كنترل قيمت دالر را موضوع واردات 

كاالهاي ته لنجي عنوان كرده است. 
حاال بعد از پيگيري هاي انجام ش��ده رئيس مركز جرائم سازمان يافته 
گمرك ايران در مكاتبه اي با ناظر گمركات استان خوزستان خواستار 
رسيدگي به ابهامات تخليه حجم وس��يعي از اين كاالهاي ته لنجي در 

گمرك شادگان شده است. 
در مكاتبه رئيس مركز جرائم سازمان يافته با بلوطي ميرزا ناظر گمركات 
استان خوزس��تان آمده است، حس��ب اطالع واصله ظرف سال جاري 
مقاديري كاال شامل لوازم خانگي، آرايشي و بهداشتي، پوشاك، پارچه، 
تجهيزات بيت كوين، تلويزي��ون و... تحت ۱0 فرون��د دوبه از گمرك 
ش��ادگان وارد و در ارديبهش��ت ماه محموله دو فروند دوبه ترخيص و 
وارد كشور شده است. خواهشمند است با توجه به نوع كاالها و ضوابط 
ترخي��ص كاال از دفاتر گمركي با قي��د فوريت ضمن بررس��ي نحوه و 
چگونگي اقدامات به عمل آمده از سوي آن گمرك و همچنين مكاتبات و 
اقدامات آن حوزه نظارت را در خصوص موضوع همراه با آخرين وضعيت 

محموله ها به اين دفتر منعكس فرماييد. 
گفتني است، سال گذشته موضوع انتصاب رئيس فعلي گمرك شادگان 
به عنوان سرپرست گمرك آبادان مطرح و اقدام شد كه ظرف يك هفته 
اين حكم لغو گرديد. گمرك ايران با وجود رس��انه اي شدن موضوع در 

اين خصوص توضيحي ارائه نكرد. 

 افزايش 12 و 14 درصدی روغن جامد
 و نیمه جامد

ه�ر  قيم�ت  ب�ازار  تنظي�م  س�تاد  جلس�ه  آخري�ن  در 
كيلوگ�رم روغ�ن خ�ام 4ه�زار و 700 توم�ان تعيي�ن ش�د. 
به گزارش فارس، در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار نرخ جديد روغن 
خام و افزايش قيمت روغن مايع و جامد مصوب ش��د. در مصوبه مورخ 
99/4/۱2آمده است؛ نرخ عرضه انواع روغن خام به ازاي هر كيلوگرم 4 

هزار و 700 تومان تصويب شد. 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف شد، نسبت 
به تفكيك احجام مختلف روغن اقدام كرده و نرخ آن را           در سامانه ۱24 
بارگذاري كند.  سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بايد 
نس��بت به تعيين نرخ عرضه روغن فله )صنف و صنعت( بر اساس نرخ 
مصوب روغن خام و هزينه هاي توليد مستند به اسناد بهاي تمام شده 
اقدام كند.  در اين مصوبه عرضه انواع روغن در بسته بندي پت و مايع 
و روغن در حلب، جامد و نيمه جامد به ترتيب ۱2 و ۱4درصد افزايش 
قيمت يافته است.  همچنين روغن خوراكي به عنوان يكي از كاالهاي 
داراي اولويت بازرسي تعيين شده و هر گونه احتكار و اختفا و امتناع از 
عرضه بايد از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

صورت گيرد. 

دبير انجم�ن ش�ركت هاي هواپيمايي ب�ا بيان 
اينكه هيچ تاريخ�ي براي برق�راري پروازهاي 
خارجي قطعي و نهايي نيست، گفت: آغاز فروش 
تورهاي خارجي قابل اتكا نيست و مردم فريب 
پيامك هاي تبليغات�ي را نخورند. بس�ياري از 
اي�ن پيامك ها با ه�دف جم�ع آوري نقدينگي 
پول از مردم به صورت انبوه ارس�ال مي ش�ود.
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا درباره 
آخرين وضعي��ت انجام پروازه��اي خارجي اظهار 
داش��ت: برق��راري پروازهاي خارجي بس��تگي به 
وضعيت ش��يوع كرونا در ايران و كشورهاي مقصد 
دارد. بايد توجه داشته باشيم اگر شرايط وضعيت 
كرونا در ايران بحراني باشد، كشورهاي خارجي در 

برقراري پروازهاي ايران تجديد نظر مي كنند. 
وي ادامه داد: البت��ه در حال حال حاضر پروازهاي 
لندن س��ه بار در هفت��ه، پاريس دو ب��ار در هفته، 
آمس��تردام دو بار در هفته و منچستر هم دو بار در 

هفته به صورت برنامه اي انجام مي شود. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به اين 
سؤال كه اين پروازها با چه ظرفيتي انجام مي شوند، 
گفت: هر ايراني كه اقامت اين كش��ورها را داشته 
باشد، مي تواند مس��افر اين پرواز باشد، اما معموالً 
تعداد مس��افران اي��ن پروازها از تهران بيش��تر از 
۱0الي ۱5نفر نيست و بيشتر مخاطبان اين پروازها 

ايراني هاي مقيم اين كش��ورها هس��تند كه با اين 
پروازها در رفت و آمد ند. 

اسعدي ساماني با اش��اره به آغاز ارسال پيامك ها 
انبوه فروش تورهاي مسافري به ويژه براي مقصد 
تركيه تأكي��د كرد: هيچ تاريخي براي بازگش��ايي 
پروازها به صورت نهايي اعالم نش��ده است و هيچ 
يك از اين تورهاي مسافري قابل اتكا نيست و مردم 

فريب اين پيامك ها را نخورند. 
وي اف��زود: بس��ياري از اي��ن پيامك ه��ا با هدف 
جمع آوري نقدينگي پ��ول از مردم به صورت انبوه 
ارسال مي ش��ود و هيچ پروازي هم در كار نيست و 
هدف ارسال كنندگان بازي كردن با پول و نقدينگي 
مردم اس��ت و در نهاي��ت هم به خري��داران اعالم 
مي كنند كه منتظر باشيد تا تاريخ پرواز اعالم شود، 

در حالي پيش از آن هزينه سفر را دريافت كرده اند.  
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با تأكيد بر اينكه 
هنوز هيچ ش��ركت خارجي تاريخي براي برقراري 
پرواز با ايران را اعالم نكرده  اس��ت، اظهار داش��ت: 
نكته بسيار مهم اين است كه پروتكل هاي بهداشتي 
پذيرش مس��افر خارجي بايد اعالم شود. سازمان 
هواپيمايي ب��راي تعيين پروتكل هاي بهداش��تي 
درخواستي را به وزارت بهداشت ارائه كرده است و 
هر چه زودتر اين پروتكل ها بايد مشخص و به ساير 

كشورها عالم شود. 
اس��عدي س��اماني ادام��ه داد: البته پي��ش از اين 
پروتكل هايي براي پروازهاي موردي اعالم ش��ده 
بود، اما بايد پروتكل ها نهايي و مشخص و فراگير را 
اعالم كنيم.  وي درباره برخي از اظهارات مبني بر 
اينكه بسياري از پروازهاي خارجي از ايران از طريق 
قطر ايرويز انجام مي ش��ود، گفت: قطر ايرويز تنها 
ايراليني بود كه در دوران كرون��ا پروازهايش را به 
ايران قطع نكرد، اما با اين وجود هم امتياز ويژه اي 

در اين بخش به قطر ايرويز داده نشد. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي ادامه داد: اساساً 
پرواز خارجي قابل توجهي انجام نمي شود كه بخش 
عمده اي از آن هم از طريق قطر ايرويز برقرار شود. 
از سوي ديگر قطر ايرويز هيچ سهمي در پروازهاي 

برنامه اي ذكر شده ندارد. 

پرواز هواپیما با 10 مسافر به خارج از کشور

سازمان حمايت: کمبود بازرس داريم
معاون بازرسي س�ازمان حمايت با تأكيد بر اينكه براي نظارت و 
بازرسي كاال و خدمات با كمبود بازرس مواجه هستيم، گفت: از اين 
رو فقط بر كنترل قيمت كاالي هاي اساسي و اولويت دار تمركز داريم. 
 سازمان حمايت سال هاست از كمبود بازرس براي نظارت بر بازار خبر 
مي دهد. براساس آمار در س��ال 97، هزار و 450 بازرس اتاق اصناف و 
400بازرس تعزيرات بر بازار نظارت داشتند كه از نظر رئيس سازمان 
تعزيرات ناكافي بود. بعد از دو س��ال تعداد بازرسان به 2هزار و 400 
بازرس رسيد و با توجه به رشد تعداد صنوف اين تعداد همچنان ناكافي 
است.  به گزارش تسنيم، معاون بازرسي سازمان حمايت با بيان اينكه 
تعداد بازرسان براي 4ميليون واحد صنفي كافي نيست، افزود: به دليل 

كمبود بازرس مجبور به تمركز روي كاال هاي اساس��ي و موضوعات 
شكايت محور هستيم. س��يدجواد احمدي از بازرسي روزانه بر همه 
كاالها و خدمات در سطح كشور گفت و افزود: اولويت سازمان حمايت 
در بازرسي و كنترل بر كاال هاي اساسي است. چنانچه تعادل اين گونه 
كاالها مانند گوش��ت و مرغ تغيير كند، بازرس��ي و كنترل بيشتري 
خواهد شد.  معاون بازرسي سازمان حمايت افزود: در اين هفته كنترل 
و بازرسي قيمت مرغ و تخم مرغ، برنج، لوازم خانگي و در بين مصالح 
ساختماني سيمان در اولويت هستند. اين اولويت ها ممكن است در 

روزها و هفته  بعد تغيير كند. 
وي اخفا و امتناع از فروش و عرضه كاال را بارزترين تخلفات بازار عنوان 

كرد و گفت: همه مواردي كه تخلف محسوب مي شود مدنظر بازرسان 
و تعزيرات بوده و طبق قانون با متخلفان برخورد مي شود. 

معاون بازرسي سازمان حمايت از افزايش 45 درصدي گشت تعزيرات 
گفت و افزود: در سه ماهه نخست سال 35هزار و ۱59 گشت مشترك 
انجام ش��ده كه در صحنه درباره تخلفات انجام شده حكم صادر شده 
است. بازرسي شكايت محور است و تا شكايتي صورت نگيرد تعزيرات 
و بازرسان برخورد نمی كنند.  احمدي افزود: 5/5 درصد از بازرسي ها 
منجر به برخورد و اجراي حكم مي شود و در 95درصد تخلفي مشاهده 
نشده است. امتناع از فروش مرغ و اشكال در تأمين كاال در بازار بر عهده 

وزارت جهاد كشاورزي است. 

مردم فريب پيامك هاي فروش تور خارجي را نخورند، پروازی در كار نيست

   گزارش 2

   بازار

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد


