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اخبار

طراحیمدلهایجدیداشتغالپایدار

معاون وزیر کار با اش��اره به وجود مش��کل
بی��کاری و غیرفعال ب��ودن  ۴۰میلیون نفر از
جمعیت کش��ور گفت :اشتغال پایدار و توسعه
کس��ب و کارهای خُ رد و کوچک؛ از ضروریات
حل معضل بیکاری است .کورش پرند با اشاره
به توجه ویژه س��ازمان آموزش فنیوحرفهای
کشور به مراحل قبل از تولید ،حین تولید و پس
از تولید محص��والت اذعان کرد :این مجموعه،
مدلهایی را برای ایجاد اشتغال معرفی میکند
که با حضور بخ��ش خصوصی منجر به ایجاد
اشتغال پایدار در کشور خواهند شد .وی تصریح
کرد :در ش��رایطی که کشور با مشکل بیکاری
روبهرو اس��ت و  ۴۰میلیون جمعیت غیرفعال
در کش��ور وجود دارد ،توجه به ایجاد اش��تغال
پایدار و توس��عه کس��ب و کار خُ رد و کوچک
ضروری اس��ت .پرند حضور و مشارکت بخش
خصوصی در زمینه توسعه اشتغال پایدار کشور
را موثر دانس��ت و افزود :مش��ارکت و همکاری
بخش خصوصی ،نخبگان مهارتی ،کارآفرینان
و س��رمایهگذاران در راستای اجرای طرحهای
اشتغالزا بسیار مهم و قابل توجه است .بهگفته
وی از جمل��ه اهداف اج��رای این طرح همگام
شدن با تمهیدات كش��ور در وضعیت اقتصاد
مقاومتی ،ایجاد اشتغال پایدار و اجرای عدالت
آموزشی بویژه آموزشهای فنیوحرفهای است.

نرخخشکشوییهاافزايشنيافتهاست

رئی��س اتحادی��ه صن��ف خشکش��ویی و
لباسشویی تهران با بیان اینکه نرخهای ساالنه
در فروردینماه تعیین و ابالغ میشود ،تصریح
ک��رد :این نرخها تا فروردین س��ال آینده هیچ
تغییری نخواهد ک��رد .ابوالفضل رجبزاده در
گفتوگو با رادیو اقتصاد از شهروندان خواست
حتما از خدمات واحدهای دارای مجوز کسب
اس��تفاده کنند تا مش��کلی در خدماترسانی
ایجاد نش��ود و در صورت شکایت و انتقاد هم
قابل ردیابی و پیگیری باشد .وی افزود :حدود
 160واح��د بدون مجوز در تهران فعال اس��ت
که بخش��ی از آنها ب��رای دریافت ای��ن پروانه
اقدام کردهاند و کارها س��اماندهی خواهد شد.
رجبزاده اضافه کرد :شهروندان میتوانند برای
مش��اهده نرخها به سایت این اتحادیه مراجعه
کنند و صاحبان خشکشوییها و لباسشوییها
موظفند اصل مجوز قانونی خود را با برچسب
اتحادیه در معرض دید مشتریان قرار دهند.

افتتاحنخستینهتلهایبینالمللی
(ره)
 4و 5ستاره فرودگاه امام

عصر دوش��نبه نخس��تین گ��روه هتلهای
بینالمللی  4و  5ستاره فرودگاه امام خمینی(ره)
با سرمایهگذاری بیش از  2200میلیارد ریال در
 12طبقه با حضور بانک گردشگری ،جهانگیری
رئی��س گ��روه مالی گردش��گری ،س��لطانیفر
معاون رئیسجمه��ور و رئیس میراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری ،نمایندگان مجلس،
وزارت راه و شهرس��ازی ،وزارت ام��ور خارجه و
فعاالن حوزه گردش��گری و جمعی از مسؤوالن
افتتاح شد .در مراسم افتتاحیه این هتل ،رئیس
گروه مالی گردشگری با بیان اینکه اقتصاد کشور
در شرایط کنونی که با فراز و فرودهای اقتصادی
همراه است همت بلندی نیاز دارد که هر ایرانی
باید نسبت به سهم خود در آن مشارکت داشته
باش��د ،افزود :اقتص��اد ما س��الهای زیادی به
صنعت نفت وابس��ته است و هرگاه قیمت نفت
صع��ودی اس��ت موجب آس��ودگیخاطر میان
مدیران و هرگاه با تالطم جدی روبهرو میشود
رویک��رد و اقبال به س��مت بخ��ش خصوصی
جدی میش��ود .وی افزود :اگر بنا داریم توسعه
گردشگری کشور محقق شود باید تصمیم جدی
داشته باشیم تا صنعت گردشگری را جایگزین
درآمده��ای نفت��ی کنیم که یک ه��دف قابل
اتفاق است .سلطانیفر ،رئیس میراث فرهنگی
صنایعدستی و گردشگری ،در ادامه این مراسم
اظهار داش��ت :با وجود همه مشکالت احتمالی
اگر عزم جدی وجود داش��ته باشد میتوانیم به
اهداف و آرمانهای مورد نظر دست یابیم و طبق
فرمایشات رهبر معظم انقالب به خودکفایی در
همه زمینهها دست یابیم و ساخت این هتل یکی
از نشانههایی است که کشور ما هرگاه در شرایط
فشار و تهدید قرار دارد کارنامه بهتری از خود بر
جای گذاشته است .س��لطانیفر در ادامه افزود:
یکی از اهداف مهم ما در صنعت گردشگری این
است که بتوانیم مشکالت پیشرو درباره مکان
اقامتی گردشگران خارجی را رفع کنیم و با توجه
ب��ه اینکه از ه��زار و  100هتل ما کمتر از 120
هتل  4و  5ستاره هستند با توجه به افق 1404
که هدف ما جلب  20میلیون گردشگر خارجی
است باید تالش و برنامهریزیهای جدی در این
زمینه داشته باشیم.

وطن امروز

بازارچه

سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان:

وزارت جهاد کشاورزی مقصر گرانی مرغ است

گروه اقتصادی :رئیس س��ازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنندگان گفته
اس��ت که حدود دو ماه پیش ،گرانی مرغ
را به مس��ؤوالن وزارت جهاد کش��اورزی
هشدار دادیم اما در پاسخ گفتند ناراحت
نباشید ،ما مدیریت میکنیم .این اظهارنظر
سیدمحمود نوابی درباره گرانی این روزهای
مرغ است و باز هم همان داستان انداختن
پ قیمته��ا از س��وی وزارت صنعت،
تو 
معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی
به زمین یکدیگر .گویا با الحاق ش��رکت
بازرگانی دولتی ایران و پیش از آن شرکت
پشتیبانی امور دام به این وزارتخانه ،باز هم
مدیران وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
دوس��ت ندارند دست از سر این وزارتخانه
بردارن��د و ب��ه روشه��ای مختلف توپ
گرانی و کمب��ود کاال را در زمین محمود
حجت��ی میاندازن��د .تازهترین اختالفات
موضوعی این دو وزارتخانه ،واردات برنج و ش��کر بود
که البته با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی در ظاهر سر
و سامان داده شده اس��ت .جالب است در اینباره به
اظهارات عضو هیأت علمی موسس��ه تحقیقات برنج
کش��ور اشاره شود که درباره واردات برنج گفته است،
س��ودآوری واردات برنج در مقایسه با تجارت داخلی
آنگاه رنگ جدی به خود میگیرد که به تفاوت فاحش
قیمتهای جهانی با قیمت نهایی فروش برنج خارجی
در ایران و به مقدار واقعی برنج وارد شده ،اعم از مجاز و
غیرمجاز توجه شود .غالمرضا خانکشیپور خاطرنشان
کرد :تولید ساالنه بیش از  2میلیون و  300هزار تن
برنج در حدود  600هزار هکتار ش��الیزارهای ایران و
واردات یکمیلیون تن برنج به مفهوم عرضه بیش از
 3میلی��ون تن برنج داخلی و خارجی در بازار داخلی
است .خانکشیپور اضافه کرد :گردش پولی این حجم
برنج حداقل تا  17هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
البته با احتساب هزینههایی همچون اجرت کار خانوار،
ارزش اجاره شالیزار ،اجاره ماشینآالت و سود بانکی
متناسب با نقدینگی هزینه شده ،حداقل سود حاصل
شده در سال 1500میلیارد تومان خواهد بود .تدقیق
در گفتههای عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج
کشور این نکته را هشدار میدهد که حامیان واردات
برن��ج به هیچ روی حاضر نیس��تند منافع میلیاردی
خود را از دس��ت بدهند .البته علیرضا رفیعی ،معاون
کاالهای مصرفی س��ازمان حمایت نیز درباره قیمت
مرغ س��خن گفته و اظهار داشته است که مرغهای
ذخیرهسازیش��ده ،داخلی بوده و وارداتی نیستند و
حتی تاریخ آنها نیز با اشکاالتی همراه نیست و مردم
نباید در این راستا نگرانی داشته باشند.
■■ مرغ  8هزار تومانی نخرید

اما بشنوید از محمود حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی

که به صراحت با بیان اینکه مرغ در دولت تدبیر و امید
گران نشده است ،گفت :مردم نباید مرغ را بهقیمت ۸
و ۹ه��زار تومان که میگویند در مغازهها وجود دارد،
خریداری کنند .مرغ گرم بهقیمت  ۶۹۸۰تومان در
میادین تربار عرضه میشود .حجتی درباره میوه شب
عید هم افزود :س��ازمان تعاونی روستایی میوه شب
عید را که شامل پرتقال و سیب بوده خریداری کرده
و هیچگونه دغدغ��های در این زمینه وجود ندارد .به
گفته وی ،یکمیلیون تن س��یب اضافه بر نیاز مردم
در کش��ور وجود دارد .درباره کیوی هم باید بگوییم
که اضافه بر نیاز بازار تولید داش��تهایم و زمینه برای
صادرات وجود دارد .حجتی ادامه داد :امسال ظرفیت
مازاد تولید دیگر محصوالت کش��اورزی مانند مرغ و
تخممرغ داش��تیم که در 10ماه گذشته 66هزار تن
صادرات مرغ داشتیم .وی با بیان اینکه ظرفیت برای
صادرات بیش از 500هزار تن مرغ در کش��ور وجود
دارد ،تصری��ح کرد :مردم نبای��د مرغ را بهقیمت  8و
9هزار تومان که میگوین��د در مغازهها وجود دارد،
خری��داری کنند در حال حاضر مرغ بهقیمت 6هزار
و  980تومان بهصورت گرم در تربار و میادین توزیع
شده است و مرغ منجمد نیز 5هزار و  900تومان در
میادین تربار به دست مصرفکننده میرسد.
■■ میدان بهمن پر از محصوالت پروتئینی است

وزیر جهاد کش��اورزی با تأکید بر اینکه کمبود
محصوالت پروتئین��ی در بازار وجود ن��دارد ،افزود:
در می��دان بهمن ته��ران که یک��ی از مراکز توزیع
مواد پروتئینی است به هر میزان که مصرفکننده
بخواهد مواد پروتئینی وجود دارد بنابراین باید بگویم
در شرایطی که مرغ بهقیمت 7هزار تومان به دست
مصرفکننده میرسد ،قیمت مناسبی است و از آغاز
این دولت تاکنون قیمت مرغ افزایش نیافته اس��ت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد

ت از فراریان مالیاتی
وصول مالیا 
وزیر امور اقتصادی و دارایی
با اعالم خبر تش��کیل کمیته
پیگیری مطالب��ات بانکها در
بانک مرکزی گفت :همچنین
قصد بر این است مالیاتهای
جدید از محل شناسایی کسانی
که از پرداخت مالیات فرار میکنند ،وصول شود .علی
طیبنیا در جمع خبرنگاران افزود :توقع دولت این
است که نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با تورم
کاهش یابد .وی ادامه داد :اگر در شرایطی باشیم که
بانکهای منضبط مصوبات و توافقات را اجرا کنند
اما موسس��ات مالی غیرمنضبط آن را اجرا نکنند،
مشکالت جدیدی را ایجاد میکند .وی درباره وضع
مطالبات معوق بانکه��ا تصریح کرد :کمیتههایی

در نظام بانکی و بانک مرکزی
تشکیل ش��ده و بانک مرکزی
بهص��ورت ج��دی مش��غول
مطالعه مطالبات معوق است،
تا بده��کاران خوشحس��اب
و بدحس��اب منف��ک ش��وند.
طیبنیا ادامه داد :قصد داریم مالیاتهای جدید از
محل شناس��ایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار
میکنند وصول ش��ود و در آینده بنا داریم با انجام
اقداماتی ،فش��ار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش
دهیم .طیبنیا همچنین درباره وضعیت نمادهای
ب��ورس گفت :ما هم دلم��ان نمیخواهد نمادها را
ببندیم اما ظرف یک سال گذشته نماد پتروشیمی
بسته شد که ما هم به آن اتفاق مایل نبودیم.

محصوالت ایرانی توان رقابت با تولیدات خارجی را دارد
یک کارآفرین نمونه کش��ور با اش��اره به ضعف
وابس��تگي اقتصاد کش��ور به صادرات نف��ت ،ارزش
شرکتهاي توليدکننده محصول نهايي را بسيار باال
دانست و اذعان داش��ت :خامفروشي ،بيارزشترين
و غيراقتصاديترين کار ممکن اس��ت که بايد کنار
گذاشته ش��ود .دکتر مجتبی ش��یرآلی مدیرعامل
ش��رکت کاشیسازی آپادانا س��رام گفت :جمهوری
اسالمی ایران در حال حاضر چهارمین تولیدکننده و
همچنین پنجمین صادرکننده کاشی و سرامیک در
جهان است .دکتر مجتبی شیرآلی در نشست بررسی
وضعیت صنعت کاشی و سرامیک ایران و حضور در
بازاره��ای جهانی افزود :در ح��ال حاضر حدود 130
واحد صنفی با ظرفیت تقریبی  700میلیون مترمربع
در کش��ور وجود دارد که ساالنه حدود  450میلیون
متر مربع انواع کاشی و سرامیک تولید میکنند .وی
شرکت آپادانا سرام را جزو  10شرکت برتر دنیا عنوان
کرد و افزود :این شرکت با ایجاد اشتغال مستقیم برای
 2هزار نفر در کش��ور ،هماکنون توان تولید س��االنه
 30میلی��ون مترمربع کاش��ی و س��رامیک را دارد.

شیرآلی درآمد صادراتی ایران از کاشی و سرامیک را
حدود  500میلیون دالر در سال عنوان کرد و گفت:
ایران هماکنون در جایگاه پنجم صادرات این کاال قرار
دارد و عمده تولیدات این ش��رکت تاکنون به بیش
از  15کش��ور از جمله ایتالیا ،اسپانیا ،روسیه ،عراق،
ترکیه و چین صادر ش��ده است .وی جایگاه ایران از
نظر رش��د کمی و کیفی تولید کاشی در دنیا را اول
عنوان کرد و افزود :خوشبختانه با ورود تکنولوژیهای
به روز این صنعت به کشورمان ،هماکنون محصوالت
ایران��ی توان رقابت با محصوالت خارجی مش��ابه را
دارد .وی گفت :این شرکت با  ۱۲۶هکتار مساحت،
دارای  ۴۷هکتار س��وله و  ۹خط تولید اس��ت که با
تولی��د  30میلیون مترمربع عالوه بر تأثيرگذاري در
صنعت کش��ور ،میتواند بخشی از نیازهای بازارهای
جهانی کاش��ی و سرامیک را تامین کند .وی با بیان
اینکه قصد داریم تا سال  ۲۰۱۶به برترین تولیدکننده
منطقه خاورمیانه تبدیل شویم به برنامههای آتی خود
در زمینه صادرات اشاره کرد و گفت :هدف اصلی ما
ورود به بازارهای بزرگ جهانی است.

به تأکید وی ،دولت تدبی��ر زمانی که روی کار آمد
قیمت مرغ نوس��انی بین 6ه��زار و  700تا 7هزار و
 200داش��ته اس��ت بنابراین م��رغ افزایش قیمت
نداش��ته است .وی در ادامه با تأکید بر اینکه یکی از
اصلیترین محورهای سیاستی این وزارتخانه عمل به
سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری است ،گفت:
افزایش صادرات و کاهش واردات را در دس��تور کار
داری��م همچنین قصد داریم در راس��تای بهرهوری
در اف��ق  10س��اله تراز بازرگانی غ��ذا و محصوالت
کش��اورزی را به صفر برسانیم .حجتی با بیان اینکه
کش��ور ما مزیتهای صادراتی فراوانی دارد ،افزود :با
همکاری سازمان صنعت و معدن و سازمان توسعه
تجارت بهدنبال ایجاد زیرساختهای مناسب برای
افزایش صادرات محصوالت کشاورزی هستیم .وزیر
جهاد کشاورزی به ایجاد تفاهمنامه سازمان شیالت
و آبزیان با روس��یه و چین اش��اره ک��رد و گفت :در
محصوالت لبنی و مرغ نیز صادرات داش��تهایم .وی
درباره میزان صادرات محصوالت کشاورزی گفت :تا
پایان آذرماه سال جاری  4/7میلیارد دالر محصوالت
خام کش��اورزی و فرآوری ش��ده را صادر کردیم که
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل  21درصد رشد
داش��ته اس��ت .حجتی درباره میزان واردات روغن
اضافه کرد :در سال گذشته  3/8میلیارد دالر روغن

خام ،دانه روغنی و کنجاله وارد کردیم .با
توجه به اینکه 90درصد نیاز بازار ما درباره
روغن وارداتی است .باید به سمتی پیش
روی��م که واردات و تولید مکمل یکدیگر
باش��د و س��ازوکاری طراح��ی کنیم که
واردات موجب از بین بردن تولید نشود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات بخش
کش��اورزی اظهار داش��ت :این بخش در
 9ماهه ابتدای امس��ال  9/2میلیارد دالر
واردات داش��ته که نزدیک به  1/5درصد
واردات محص��والت کش��اورزی کاهش
داش��ته اس��ت .وی ادامه داد :مجلس و
دول��ت ب��رای بهرهگی��ری از روشهای
آبی��اری نوین  1000میلی��ارد تومان در
نظر گرفتند .همچنین از طریق صندوق
توسعه ملی حدود  1/5میلیارد دالر برای
کردس��تان در نظر گرفتن��د 2 .میلیارد
دالر درباره شبکهها و سیستم آبیاری در
مناطق مرزی در نظر گرفتهاند 1000 .میلیارد تومان
دول��ت از محل هدفمندی در نظر گرفته که حدود
 500میلیارد تومان آن تخصیص یافته است .حجتی
با بیان اینکه کل آب مصرفی تهران یکمیلیارد و 50
میلیون مترمکعب است ،گفت :برای صرفهجویی و
انتقال کشت محصوالت از مزرعه به گلخانهها احتیاج
به همراهی و همکاری داریم .ساالنه  5/5میلیون تن
تولید گوجه فرنگی داریم .با توجه به حجم تولید این
محصول انتقال کشت آن به گلخانهها نسبت به خیار
سختتر است اما در صورت تحقق این امر میتوان
 2میلیارد و  100میلیون مترمکعب در مصرف آب
صرفهجوی��ی کرد .وزیر جهادکش��اورزی همچنین
هش��دار داد که عدهای جنگ روانی به راه انداختند
تا در آستانه نوروز میوه وارد کشور کنند .وی با اشاره
به بارش برف س��ال گذشته در استانهای شمالی،
افزود :به دنبال این مس��اله ،عدهای سر و صدا به پا
کردند که برای ش��ب عید با کمب��ود روبهرو مواجه
خواهیم بود و در این زمینه جنگ روانی ایجاد کردند
که فشار بیاورند و اقدام به واردات کنند .وی با بیان
اینکه ممکن است عدهای در بازار به دنبال فضاسازی
باشند که محصوالتی را که دارند به فروش برسانند
یا محمولهای را وارد کنند ،گفت :سال گذشته مقدار
زیادی پرتقال در کشور فاسد و دور ریخته شد.

جدولكلمات متقاطع 1546

افقی

 -1در بند ش��ده -برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره
فیلم فجر 28
 -2درها -محل اختفای صیاد
 -3نوعی شیرینی -درخت ناز -توانایی – زیادهطلبی
 -4وحشی و درنده – فیلمی از داوود میرباقری -شل و رقیق
 -5این بهم ریخته! – آش انار -مشتی بر دهان
 -6خسیس – حرف همراهی – خطا و لغزش
 -7علم تشریح -چغندر تنوری -شبیه و مانند
 -8باالپوش خفته -مایهکوبی
 -9ضمیر جمع – نازک و لطیف -از شهرهای اصفهان
 -10گیاه کتیرا -درون دهان – پروا ندارد
 -11زنبور عسل -از شهرهای مهم ترکیه -داروی بیهوشی
 -12قائممقام – شعری از سهراب سپهری – صدای پشه
 -13دوستی و محبت – گنج مرد! – قسمتی از لباس – نانخورش
 -14آگاه از رنج و غم دیگران – کفش پارچهای
 -15کشوری در اقیانوس هند -اول جوانی.
حل جدول شماره 1545

عمودی

 -1از روزنامهه��ای چاپ لن��دن -کارش
نوشتن داستان است
 -2کار سارق – بانگ و صدا – تیز و برنده
 -3خطای ورزشی -مورد اعتمادند – به
رنگ سرخ – ماه دهم
 -4لکن��ت و زبانگرفتگ��ی – باالپوش
بانوان – کاشف رادیواکتیویته
 -5مظهر روشنایی – وجودش در زندگی
هر کس چون گنجی بیپایان ارزش دارد
– نماز بموقع
 -6بیصدا میکشد -سرزنش و طعنه –
کاشتند و ما خوردیم
 -7الماس خالصترین آن است – ترش
و شیرین -هنوز نرسیده -حدس و گمان
جدول سودوكو 1546

شماره 5 1546

 -8از پادشاهان بابل باستان – دانشمند
ایرانی که آرامگاهش در همدان است
 -9امر به آمدن – پیش و نزد – گویش
زیادی -پرهیزگاری
 -10پارچه س��فید و نازکپیراهنی – از
گلهای باغچهای  -نفس بلند
 -11ام��ر به عدم گفتار -از جمهوریهای
سابق شوروی -بخیه
 -12نیرو و قدرت – چراغآویز تجملی –
آوازدهنده غیبی
 -13کوچک – واحد پول تایلند – آیین
مغولی – نوبت بازی
 -14پژواک -آیینها و روشها -صاحب قدرت
 -15کنایه از آدم مرموز و موذی – خاک
وطن ،زادگاه.
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ارز

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3433

-4

یورو

3923

-10

پوند

5300

7

یکصد ین ژاپن

2900

-

ريالعربستان

921

-

يوان چين

560

2

ليرتركيه

1415

-5

درهم امارات

942

-1

قیمت(تومان)

تغییر

977000

2500

983000

4000

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت

501500

3500

275500

1500

174000

1000

99288

-

( 1196دالر)

2

قیمت (دالر)

تغییر

برنت درياي شمال

48/93

-0/29

58/45

-0/26

اوپک

56/55

0/26

وست تگزاس

شاخص
مقدار

تغییر(درصد)

تاالر شیشه ای
شاخص بورس

64525/8

-0/24

شاخص  30شركتبرتر

2886/3

-0/24

شاخص بازار اول

47890/1

-0/22

شاخص بازار دوم

124562/2

-0/27

شاخصصنعت

54045/6

-0/32

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ي بارز
گرو ه صنعت 

۵۹۶۳

6/31

رينگسازيمشهد

۲۴۲۱

3/99

ي ملي
گرو ه صنعت 

۵۰۷۷

3/95

مهركامپارس

۲۰۳۸

3/93

لعابيران

۲۱۴۶

3/92

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ح .تجارت الكترونيك پارسيان

۱۹۹۱

-80/19

يايران
يتراكتورساز 
ريختهگر 

۲۴۱۲

-7/48

ح.توكافوالد

۳۹۵

-5/5

ح.پتروشيميشيراز

۱۸۲۴

-4

توليدمواداوليهداروپخش

۱۶۹۶۱

-4

