شركتهاي برتر تاالر

اقتصاد

پنجشنبه 30ارديبهشت1389
آخرينقيمت درصدتغيير

نام شركت
ن
ت ترمز ايرا 
لن 

5000

158/13

ن
نهگمتا 
سيما 

2210

3/95

كيميدارو

5170

3/88

ب
ح .سيمانغر 

295

3/51

ي اسو ه
داروساز 

15318

3/5

گروه دارويي سبحان

4702

3/5

ق
الكتريك خودرو شر 

1065

3/5

13789

3/5

ل
ي مگسا 
ي و دامپرو 
كشاورز 
ن خودرو
ايرا 

1539

3/5

ي
حملونقلجادهايپتروشيم 

16518

3/5

البرزدارو

13174

3/5

نيرومحرك ه

2073

3/49

ش
كارخانجاتداروپخ 

10458

3/49

ن
موتوژ 

1393

3/49

ب
ي نا 
ن نبات 
روغ 

3676

3/49

نياساتايرورابر
ايرا 

4865

3/49

تكنوتار

2077

3/49

ن
كيوا 

2463

3/49

س
ت پار 
نف 

5342

3/49

ش(هلدينگ)
داروپخ 

4543

3/49

ب
ن غر 
سيما 

1397

3/48

س
خوراك دا م پار 

4964

3/48

يكاو ه
صنايعكاغذساز 

2824

3/48

ي
تگرج 
بيسكوي 

3034

3/48

يبهشهر
صنعت 

3840

3/48

ن
ي ايرا 
ع ريختهگر 
صناي 

1698

3/47

ن
سراميكهايصنعتياردكا 

1996

3/47

ن
س ايرا 
عم 
ي صناي 
مل 

7746

3/47

ن
گايرا 
ليزين 

2980

3/47

نشاهرود
سيما 

1729

3/47

س
تپار 
يمحصوال 
بينالملل 

3102

3/47

توليد سمو م علفكش

3729

3/47

آلومراد

2746

3/47

بانك صادرات ايران

1373

3/47

يرنا(هلدينگ)
سرمايهگذار 

2241

3/46

ت
تنف 
يصنع 
سرمايهگذار 

1167

3/46

يمشهد
رينگساز 

928

3/46

ي
يفاراب 
پتروشيم 

2097

3/45

ل البرز
كاب 

1408

3/45

ن
مارگاري 

1439

3/45

يتوسگستر
سرمايهگذار 

1352

3/44

جامدارو

1114

3/44

ن
ينصيرماشي 
مهندس 

1549

3/4

ل
آبسا 

851

3/4

س
ي پار 
لواز م خانگ 

673

3/38

ن
رادياتور ايرا 

1080

3/35

ن
ت بهرا 
نف 

26000

3/23

نمشهد
كارت 

741

3/2

سرمايهگذارينيرو

943

2/84

ن
پاكسا 

2750

2/77

ن
ن كارو 
سيما 

3100

2/62

ي ايران
چين 

1980

2/59

فوالد مباركه اصفهان

2500

2/54

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

2100

2/49

ق
ن شر 
سيما 

1357

2/34

يتوسعهساختمان
بينالملل 

2160

2/22

ن
نكرما 
سيما 

4450

2/2

شركتايراندارو

6500

2/06

ن
ن گستر اصفها 
ساما 

825

1/98

ي كوثر
داروساز 

3290

1/76

شاخص
تاالر شیشه ای
شاخص بورس
شاخص  50شركتبرتر
شاخص بازار اول
شاخص بازار دوم
شاخصصنعت

مقدار

تغییر(درصد)

14155/6

-1/1

625/1

-1/3

11614/6

-4/7

20428/7

26/9

10784/9

-8/8

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

بورس نیکی ژاپن

10186/84

-55/80

بورس داوجونز

10510/95

-114/88

بورسژوهانسبورگ

24561/07

0/99

بورس لندن

5190/54

-116/80

4387/1

-83/6

بورساسترالیا

هشداروزیرتعاونبهتعاونیهایمسکنمهر

زمينهاي نساختهرا تحويلدهيد

وطن امروز شماره425

مدیرعاملشرکت نفت فالت قاره ایران عنوانكرد

5

كيش روي 500ميليارد دالر ذخيره گازي

گروهاقتصادی:وزیر تعاون از متقاضیان مسکن مهری که زمین
از دولت دریافت کردهاند خواست تکلیف زمین خود را روشن
کنند .محمد عباسی درباره هشدار وزیر مسکن به تعاونیهای
مسکن مهر مبنی بر اینکه باید تا شهریورماه سالجاری حداقل
به مرحله فوندانسیون برسند ،گفت :مساله این است که اگر
افرادی مشمول دریافت زمین میشوند و زمین مسکن مهر
به نام آنها ثبت میش��ود نمیتوانند بروند و هر موقع دلشان
خواست بیایند .عباسی اظهار داشت :اگر افراد مشمول طرح
مس��کن مهر در حال حاضر ش��رایط س��اخت را ندارند باید
تکلیف زمین خود را روشن کنند که اگر مطمئن هستند در
شرایط فعلی نخواهند توانست کار ساخت را آغاز کنند ،زمین
را رها کنند تا افراد دیگری را بتوان جایگزین کرد .عباس��ی
خاطرنشان کرد :البته آنچه درباره عملکرد تعاونیها بویژه در
بخش مسکن به لحاظ تاریخی روشن است تعاونیهای مسکن
مهر یکی از مهمترین عرصههای ساخت و ساز در کشور است.
وی س��اماندهی و کنترل قیمت مسکن و سازماندهی تعداد
کثیری از افراد در مس��کن مهر از سوی تعاونیها را غیرقابل
انکار دانست و بیان داشت :چون دولت پیشبینی کرد که در
قالبهای اجتماعی مردمی چه تعاونیها و غیرتعاونیها زمین
در اختیار افراد قرار گیرد ،شورایعالی مسکن هم این مساله را
تصویب کرد .وزیر تعاون تاکید کرد :چیزی که روش��ن است
اینکه افراد نمیتوانند در قالب تعاونی و غیرتعاونی زمین به نام
خود کنند و بعد بروند و دیگر معلوم نشود چه کار خواهند کرد.
عباسی تصریح کرد :موضوعی که وزیر مسکن درباره تسریع در

س��اخت مسکن مهر عنوان کرده ،مساله عام است ولی چون
بیشتر مسکن مهر و حتی در بخشهای دیگر مسکنسازی
به صورت تعاونی انجام میش��ود ،تعاونیها مورد خطاب قرار
میگیرند .به گزارش مهر ،پس از ابالغ مصوبه جدید شورایعالی
مسکن مبنی بر خروج اولویت تعاونیسازی در طرح مسکن
مهر ،نیکزاد ،وزیر مسکن نسبت به حذف امتیازات تعاونیهایی
که نتوانند تا شهریور ماه سالجاری نسبت به تسریع ساخت و
ساز خود تا مرحله فوندانسیون اقدام کنند ،هشدار داده بود.
صنعتیسازی مسکن در پرند به طبقه آخر رسید
معاون شرکت مدیریت پروژههای ساختمانی ایران (مپسا)
نيزگفت :ساخت واحدهای مسکونی به روش صنعتی در پرند
در برخی از سیستمهای بهکارگرفته شده هماکنون به طبقه
سوم رس��یدهاست .رضا شیخاالسالمی ضمن مثبت ارزیابی
کردن اقدامات بانک مسکن در پیشرفت پروژه صنعتیسازی
در شهر جدید پرند گفت :در حال حاضر این پروژه با مشکل
مالی عمدهای مواجه نیست و منابع مورد نیاز پیمانکاران تا حد
زیادی تامین ش��ده و تخصیص یافته است .وی اظهارداشت:
نقص مدارک پیمانکاران مانع اصلی در پرداخت تس��هیالت
بود که این امرهم اکنون مرتفع ش��ده اس��ت .در حال حاضر
از میان  8فناوری نوین مورد استفاده در پروژه ،سیستمهای
 LSF، ICFو خانهه��ای چوب��ی عملی��ات س��اخت طبقه
س��وم خود را نی��ز آغاز کردهان��د .وي گفت :پ��روژه 1100
واحدی س��اخت مسکن به روش صنعتی در پرند متشکل از
ساختمانهای  3طبقه است.

گروه اقتصادی :مدیرعامل ش��رکت نفت فالت قاره ایران،
ارزش ذخایر گازی جزیره کیش را حدود  500میلیارد دالر
اعالم کرد .محمود زیرکچیانزاده با بیان این مطلب از ذخایر
گازی جزیره کیش به عنوان یک توانمندی و پتانسیل نام
برد و افزود :ذخیره میدان گازی کیش حدود  50تریلیون
ی میش��ود که در اعم��اق 4هزار و
فوتمکع��ب پیشبین 
 400متری در زیر جزیره کیش قرار دارد .وی تصریح کرد:
ارزش ذخایر این میدان حداقل  250میلیارد دالر و با درنظر
گرفتن قیمت متوس��ط جهانی حدود  500میلیارد دالر و
ارزش حرارت��ی و فرآوردههای آن نزدیک به  750میلیارد
دالر برآورد میش��ود .وی خاطرنشان کرد :با توجه به این
موضوع که جزیره کیش ،یک جزیره تفریحی و گردشگری
است ،شرکت ملی نفت ایران تنها به حفر چاههای اولیه در
این جزیره اقدام میکند و گاز استخراج شده را بهوسیله لوله
به پاالیشگاه در حال احداث بندر آفتاب در  18کیلومتری
جزی��ره کیش انتقال خواهد داد .مدیرعامل ش��رکت نفت
فالت قاره ایران اضافه کرد :با توجه به مطالعات اولیه ،قرار
اس��ت روزانه تا  5میلیارد فوت مکعب گاز از میدان گازی
کیش استحصال شود.
 900میلیون دالر برای میادین مشترک نفتی
ایران و عربستان
ی
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره با اشاره به راهانداز 
طرح توسعه میدان مشترک گازی سلمان و  NGLسیری
در س��ال جاری از اختصاص  900میلیون دالر منابع مالی

برای توسعه میادین مشترک نفتی ایران با عربستان خبر
ی طرح
داد .زیرکچیانزاده با بیان اینکه امس��ال با راهانداز 
 NGLس��یری و فاز اول  NGLخارک از سوختن روزانه
 220میلی��ون فوتمکع��ب گاز در روز جلوگیری خواهد
یو
ش��د ،گفت :هماکنون این طرح گازی مراحل راهانداز 
ی
ی خود را پش��ت سر میگذارد که پیشبین 
پیش راهانداز 
ن طرح جمعآوری
میکنیم در سال جاری به عنوان نخستی 
گازهای همراه خلیج فارس در مدار بهرهبرداری قرار گیرد.
ی طرح NGL
وی همچنین درباره آخرین وضعیت راهانداز 
خارک توضیح داد :در سال جاری با تکمیل بخش دریایی
این پروژه شامل  300کیلومتر خط لوله زیردریایی و نصب
ی جکتها و دیگر س��ازههای دریایی آن ،گازهای
و راهانداز 
جمع آوری شده از میادین سروش و نوروز به سکوی دریایی
ابوذر منتقل میش��ود و پس از انتقال به جزیره خارک در
واحدهای مختلف این جزیره مورد استفاده قرار میگیرد.
این مقام مس��ؤو ل با اش��اره به اینکه طرح  NGLخارک
برای نخس��تینبار در یک موسسه بینالمللی ثبت جهانی
ش��ده ،بیان کرد :قرار است تا خردادماه امسال نمایندگان
شرکت خارجی طرف قرارداد از این طرح بازدید کرده و در
ن پیشپرداخت این طرح
صورت ارزیابی مثبت آنها نخستی 
زیس��تمحیطی به ارزش  6/5میلیون دالر پرداخت شود.
وی بیان کرد :برای توسعه فاز اول این میدان  1/1میلیارد
فوت مکعب و برای توسعه فاز دوم این میدان گازی امکان
ی شده است.
تولید  2/2میلیارد فوت مکعب گاز پیشبین 

انرژي

بانك

مالي

ارز

تولید  2100مگاوات برق پاک در کشور

مه�ر :مدیرعامل س��ازمان انرژیهای نو کشور با بیان اینکه
تولید ب��رق پاک در کش��ور رونق میگی��رد ،گفت :بخش
خصوصی  600مگاوات موافقتنامه و قرارداد را به امضا رسانده
و  1500مگاوات نیز در نوبت برای رس��یدگی است .یوسف
آرمودل��ی افزود :اعتبارات انرژیهای نو در بودجه س��ال 89
نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته است .وی ادامه داد:
در سال جاری  70میلیارد تومان برای گسترش تولید برق از
انرژیهای نو تعیین شده که برای فعالیتهای ما راضیکننده
نیس��ت .وی تصریح کرد :تمام تالش ما این است که مساله
خرید تضمینی و گرفتن تس��هیالت برای متقاضیان تولید
انرژی از منابع تجدیدپذیر را با بانکها حل و فصل کنیم .به
گفته آرمودلی ،ادامه طرحهای برنامه چهارم شامل برقرسانی
به روستاهای دورافتاده و سیستمهای فتوولتائیک که مورد
تاکید رئیسجمهور است در دست اجراست .همچنين ادامه
روند ساخت نیروگاه پایلوت خورشیدی شیراز در دستور کار
قرار دارد و مقرر ش��ده این نیروگاه با گاز هیبرید ش��ده و به
صورت ی��ک نیروگاه نمونه  500کیلووات��ی که بعدا به 50
ی شود.
مگاواتی در طراحی تبدیل خواهد شد ،راهانداز 

ی بانک تخصصی دریایی
راهانداز 

وطنام�روز :مدیرعامل ش��رکت ملی نفتکش با اش��اره به
ن بانک تخصصی
اقدامات انجام گرفته برای ایجاد نخس��تی 
دریایی کش��ور گفت :ایران برای ایجاد ناوگان کش��تیهای
حمل  LNGبه  10میلیارد دالر سرمایهگذاری جدید نیاز
دارد .محمد س��وری افزود :در حال حاضر بر اساس مقررات
بینالملل��ی ایران میتوان��د کاالهای مورد نظر خ��ود را در
هم��ه بنادر دنیا حمل ،تخلیه و بارگیری کند .وی با اش��اره
به اینکه هماکنون صددرصد نفت خام ایران از مس��یرهای
دریایی به حجم تقریبی  125میلیون تن در س��ال جابهجا
میش��ود ،تبیین کرد :هماکنون  80درصد کاالهای وارداتی
کشور از طریق دریا وارد میشود .سوری یکی از راهکارهای
پی��ش روی تامین منابع مالی برای توس��عه ناوگان حمل و
نق��ل دریایی را تامین منابع مالی از محل بانکهای داخلی
عن��وان کرد و در ادامه از ضرورت ایجاد یک بانک تخصصی
دریایی در کشور خبر داد و تصریح کرد :استفاده از منابع مالی
بانکهای داخلی طرحی اجرایی است به طوری که شرکت
ملی نفتکش ایران در  2سال اخیر  300میلیون دالر وام از
بانکهای داخلی برای توسعه ناوگان خود گرفته است.

صرفهجویی میلیاردی با نوسازی کامیونهای فرسوده

وطن امروز :نوس��ازی بیش از
 91ه��زار کامیون فرس��وده
موجود در کشور ،ساالنه بیش
از  2هزار و  500میلیارد تومان
صرفهجوی��ی ب��رای دولت در
بر خواهد داش��ت .علی ملک،
مدیرعامل شرکت سایپا دیزل
با بیان این مطلب اظهار داشت:
هماکنون  37درصد ناوگان باری کشور بیش از  25سال
س��ن دارد و مصرف س��وخت هر کامیون باالی  25سال
به طور متوس��ط  75لیتر است در حالیکه این رقم برای
کامیونهای نو  29لیتر است .وی افزود :این امر بیانگر اضافه
مصرف 46لیتریهرکامیونفرسودهنسبتبهکامیونهای
نو در هر یکصد کیلومتر پیمایش است.ملک گفت :با توجه

به اینکه هر کامی��ون در ایران
به طور متوس��ط ساالنه حدود
 95ه��زار کیلومت��ر پیمایش
انج��ام میدهد ،ه��ر کامیون
فرسوده به طور متوسط ساالنه
ح��دود  43ه��زار و  700لیتر
گازوئیل نسبت به هر کامیون
ن��و اضافه مص��رف دارد.وی با
توجه به قیمت دولت��ی  165ریالی گازوئیل عنوان کرد:
از دید صاحبان کامیون این ضرر ساالنه معادل  721هزار
تومان است ولی اگر نرخ گازوئیل را به قیمتهای جهانی
و خلی��ج فارس  600تومان در نظر بگیری��م ،به ازای هر
کامیون س��االنه چیزی حدود  27میلی��ون و  500هزار
تومان هزینه تحمیل میشود.

بخشودگیهای مالیاتی تصویب شد

فارس :نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه علنی
دیروز الیحه تسری حکم ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم
ب��ه مالیاتها و عوارض کاال و خدم��ات را تصویب کردند .به
موجب این قانون ،مودیانی که ظرف  6ماه از تاریخ الزماالجرا
ش��دن این قانون ،نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده
خ��ود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه ،موضوع قانون اصالح
م��وادی از قانون برنام ه س��وم و چگونگی برق��راری و وصول
ع��وارض و دیگر وجوه از تولیدکنندگان کاال ،ارائه دهندگان
خدمات و کاالهای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام
کنند ،مش��مول حکم ماده  191قانون مالیاتهای مستقیم
خواهند بود .همچنین طبق این قانون ،به مهلت یاد شده برای
مودیانی که تا تاریخ الزماالجرا ش��دن این قانون ،بدهی آنها
قطعی نشده است 2 ،ماه اضافه میشود .طبق ماده  191قانون
مالیاتهای مستقیم ،تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این
قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر
خارج از اختیار بودن ،عدم انجام تکالیف مقرر یا در نظر گرفتن
سوابق مالیاتی و خوشحسابی مودی به تشخیص و موافقت
سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن است.

تغییر ترکیب سبد ارزی قوت گرفت

وطنامروز :مع��اون ارزی بانک مرکزی درباره تغییر ترکیب
سبد ارزی کش��ور با توجه به کاهش قیمت یورو و افزایش
قیمت دالر در بازارهای جهانی و داخلی گفت :بانک مرکزی
متناسب با شرایط روز ،تحوالت بینالمللی و امکانات موجود
تغییر و تحوالت در سبد ارزی کشور را انجام میدهد .حمید
برهان��ی با تاکید بر اینکه البته فعال رقم خاصی برای تغییر
ترکیب س��بد ارزی کشور مد نظر نیست ،تصریح کرد :این
موضوع که  50درصد سبد ارزی کشور یورو و  50درصد آن
به دالر اس��ت ،صحت ندارد .گفتنی است ،طی یکماه اخیر
روند افزایشی قیمت دالر در بازارها ادامه داشته به نحویکه
ام��روز قیمت ف��روش این نوع ارز  1045تومان اس��ت ،این
در حالی اس��ت که قیمت دالر در ابتدای سالجاری حدود
1000تومان بوده است .همچنين روزنامه وال استریت ژورنال
از تجدی��د نظر بانک مرکزی ایران همگام با دیگر بانکهای
مرکزی جهان در س��هم یورو در ذخایر ارزی بینالمللی به
دلیل کاهش ارزش یورو خبر داد.روزنامه والاستریت ژورنال
افزود :به نظر میرس��د موج تازهای از خروج س��رمایههای
بینالمللی از بازارهای مالی اروپا آغاز شده است.

روي خط خبر
جهش صادراتی در سال 89

مه�ر :معاون وزی��ر بازرگانی با تاکی��د بر اینکه جهش
صادراتی امس��ال نیز محقق میش��ود ،گفت :صادرات
غیرنفتی در س��ال جاری به  23میلیارد دالر میرسد.
ی آمار صادرات غیرنفتی
بابک افقهی درباره پیشبین�� 
کش��ور در س��ال  89گفت :آمار صادرات غیرنفتی در
ابتدای امسال براساس آمار صادرات فروردینماه ،نشان
از این دارد که رکود جهانی ناشی از بحران مالی جهانی،
در ماهه��ای آتی اثرات خ��ود را روی صادرات غیرنفتی
ایران کم میکند .افقهی افزود :در ماه ابتدایی سال ،89
صادرات غیرنفتی کش��ور حدود  60درصد رشد داشته
و این امر نش��ان میدهد که وضعیت نسبت به ابتدای
ی ما رشد
سال  88بهتر اس��ت .افقهی گفت :پیشبین 
حداقل  10درصدی در سال  89است .البته دولت برای
ن سال برنامه پنجم ،رشد
سال جاری بهعنوا ن نخستی 
ی ک��رده که امیدواریم این
 12/8درصدی را پیشبین 
سقف نیز در امسال حفظ شود.

واردات خودرو با تعرفه  90درصدی

ف�ارس :رئیس کل گمرک ایران گفت :گمرک ایران بر
اس��اس کتاب قانون مق��ررات واردات و صادرات تعرفه
 90درصدي واردات خودرو را اعمال میکند .اردش��یر
محمدی درباره تصویب مجلس مبنی بر بازگشت تعرفه
واردات خودرو از  70به  90درصد گفت :هنوز این مصوبه
مجلس به گمرک ابالغ نشده و باید مراحل اداری خود را
طی کند که این کار زمانبر است .وی در پاسخ به اینکه
برای تعرفه واردات خودرو در سال جاری گمرک چگونه
عمل کرد ،گفت :بر اساس کتاب قانون مقررات واردات و
صادرات کاالها که به گمرک ابالغ شده و در آن با وجود
اینکه در قانون بودجه  89ابتدا تعرفه 70درصد تصویب
ش��ده بود اما در قانون مقررات و صادرات برای واردات
خودرو  90درصد از سوی دولت ابالغ شده بود .محمدی
افزود :در این زمینه گمرک استعالم از وزارت بازرگانی
انجام داد که هنوز پاسخ استعالم وزارت بازرگانی اعالم
نشده و گمرک بر اس��اس کتاب قانون مقررات واردات
و صادرات که مصوبه هیات دولت اس��ت ،اعمال تعرفه
میکند .رئیس کل گمرک ایران افزود :در حال حاضر با
مصوبه جدید مجلس در 2روز قبل تعرفه واردات خودرو
دوباره از  70به  90درصد سال قبل بازگشته و تکلیف
گمرک برای واردات خودرو مشخص شده است.

نيمنگاه
نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی الیحه الحاق
دولت ایران به مقاولهنامه کار دریایی را تصویب کردند،
بر اس��اس این مقاولهنامه اجازه تبادل اسناد و مدارک
داده میشود.
بانک ص��ادرات ایران تا پایان فروردین س��ال  89به
منظور اشاعه سنت پسندیده قرضالحسنه در جامعه و
در راستای مهرورزی دولت محترم بالغ بر  3177میلیارد
ریال تسهیالت قرضالحسنه به متقاضیان واجد شرایط
پرداخت کرد.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران گفت :سهامداران
ی  5درصد س��هام ش��ناور میتوانند با
حقیقی و حقوق 
مراجعه به همه ش��عب بانک ملت س��ود سهام خود را
دریافت کنند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت:
در مناطق روستایی  75تا  80درصد هزینههای ساخت
مسکن از طریق تسهیالت بانکی تامین میشود.
مدی��رکل راهآهن جنوب گف��ت :امیدواریم عملیات
اجرای��ی احداث راهآهن اهواز -ایذه  -اصفهان از ابتدای
س��ال 1390آغاز شود .علیرضا احتشامی اظهار داشت:
کار مطالعات طرح احداث راهآهن اهواز -ایذه  -اصفهان
مراحل پایانی خود را میگذراند و تا پایان سال جاری به
پایان خواهد رسید.
ایران و عراق قراردادی به امضا رساندند که بر اساس
آن پیمانکاران عرصه س��اخت و ساز ایران مجتمعهای
مسکونی را در شهر بغداد و تعدادی از استانهای عراق
احداث کنند.
بر اساس آمارهای ارائه شده طی سال  88در مجموع
ت تعاونی در زمینههای فعالیتی
یکهزار و  128ش��رک 
مختلف در استان تهران تشکیل و به ثبت رسید.

