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یارانهتیرماهامروزواریزمیشود
یارانه نقدی تیرماه امروز همزمان با ۲۶ تیرماه به حس��اب 

سرپرستان خانوار واریزمی شود.

به گزارش ایس��نا، ب��ا واریز یارانه ماه ج��اری تاکنون ۷۷ 
مرحله پرداختی در قالب یارانه های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به 

ازای هر متقاضی انجام شده است.
گرچه به تازگی آمار دقیقی از تعداد یارانه بگیران منتش��ر 

نشده اما به نظر می رسد بر اساس آخرین گزارش های اعالمی 
در حال حاضر نزدیک به ۷۵ میلیون نفر در لیس��ت س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها برای واریز یارانه قرار داشته باشند. این در 
حالی است که طبق قانون بودجه دولت موظف به شناسایی و 

غربالگری یارانه بگیران و پرداخت هدفمند آن به اقشار نیازمند 
جامعه اس��ت. همراه با پرداخت یاران��ه نقدی، از فروردین ماه 
سال جاری به منظور اجرایی شدن قانون بودجه بخش دیگری 

از افراد مبالغی در کنار یارانه خود دریافت می کنند.

درآمد۹۰۰میلیاردتومانیدولت
ازشمارهگذاریخودرو

درآمد دولت از محل مالیات ش��ماره گذاری خودرو 
در سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اخیرا گزارش درآمدها 
و مخارج دولت در بودجه سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد که 
طب��ق آن درآمد دول��ت از محل مالیات ش��ماره گذاری 

خودرو حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تحقق درآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی دولت از مالیات 
ش��ماره گذاری خودرو در حالی است که در بودجه سال 
۱۳۹۵ پیش بینی شده بود مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان از 
این محل کس��ب شود که البته رقم تحقق یافته بیشتر 

از آن بوده است.
درآمد دولت از محل شماره گذاری خودرو در سال 
گذش��ته )۱۳۹۵( رش��د حدودا ۵۰ درصدی نسبت به 
س��ال قبل از آن داشته است به گونه ای که درآمد دولت 
از این محل در سال ۱۳۹۴ برابر با ۶۰۰ میلیارد تومان 
بوده اس��ت. همچنین در سال گذش��ته درآمد دولت از 
مالی��ات بر نقل و انتق��ال خودرو ح��دود ۶۰۰ میلیارد 
تومان بوده که نس��بت به درآم��د ۵۰۰ میلیارد تومانی 
دول��ت از این محل در س��ال ۱۳۹۴ ح��دود ۲۰ درصد 

رشد نشان می دهد.

حمایتدولتازتوسعهسرمایهگذاریدرکشور
معاون امور صنای��ع و معادن وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت که توس��عه س��رمایه گذاری برای ایجاد 
زنجی��ره تامین در کش��ور امری ضروری اس��ت، براین 
اس��اس مطالبه نقدینگی برای این بخ��ش را باید مورد 
توج��ه ق��رار دهیم و دول��ت حمایت ه��ای الزم در این 

خصوص را دارد.
به گزارش ایرنا، محسن صالحی نیا با اشاره به اینکه 
استقبال از سرمایه گذاری برای رونق اقتصادی ضرورت 
دارد، افزود: ظرفیت های بس��یار بزرگی در صنعت دارو، 
غذا، خودرو و س��ایر بخش های صنعتی کش��ور موجود 

است. 
وی ادام��ه داد: با تدوین سیاس��ت های اساس��ی و 
اس��تانداردهای روز دنیا می توان رونق اقتصادی را رقم 
زد و در این زمینه مجلس ش��ورای اس��المی در برنامه 

ششم بستر خوبی را فراهم کرده است. 
صالح��ی نیا گفت: رونق تولید و نوس��ازی از جمله 
اقدامات در دس��تور کار محس��وب می ش��ود که در این 

خصوص عملکرد شایان توجهی را شاهد بوده ایم. 

حمایتاز27۰طرحبهارزش17۰۰میلیاردریال
مدیرعام��ل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه 
صنایع الکترونیک از تهیه اساسنامه جدید این صندوق 
برای ارائه به دولت خبر داد و گفت: طبق این اساسنامه، 
صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به صندوق حمایت 

از صنایع پیشرفته تبدیل خواهد شد.
 عل��ی وحدت اظهار داش��ت: صن��دوق حمایت از 
صنایع الکترونیک حدود ۲۰ س��ال اس��ت که در زمینه 
حمایت از فعاالن این حوزه فعال اس��ت و وزیر صنعت، 

رئیس مجمع عمومی این صندوق محسوب می شود.
وی ادام��ه داد: در برنامه شش��م، توس��عه فعالیت 
صن��دوق حمای��ت از صنای��ع الکترونی��ک ب��ه صنایع 
پیشرفته پیش بینی شده و بر همین مبنا نیز اساسنامه 
جدید صندوق با همکاری دستگاه های مرتبط از جمله 
سازمان مدیریت تهیه شده که هفته آینده برای تصویب 

به هیأت دولت ارائه خواهد شد.

قیمت هر کیلوگرم گوش��ت 
قرمز همچنان در مرز ۴۰ تا بــــازار روز

۵۰ ه��زار تومان در نوس��ان 
اس��ت و نتیجه آن شده که قشر متوسط به پایین 
جامعه این کاالی اساسی را از سفره خود حذف یا 

جایگزین کند.
نوس��ان قیمت گوش��ت قرمز از ابتدای امسال 
همواره یکی از موضوع های مطرح در تأمین کاالی 
اساسی مردم و در صدر اخبار رسانه ها قرار داشته 
اس��ت. طی چند س��ال گذشته با رش��د جمعیت 
کش��ور و ثابت ماندن حجم تولیدات دام س��بک و 
کمبود مراتع ب��رای چرای دام، نیاز به واردات این 

محصول دو چندان شده است.
طب��ق گزارش ه��ای میدانی فارس از س��طح 
پایتخ��ت قیمت هر کیلوگرم گوش��ت ش��قه گرم 
گوس��فندی بین ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان است. البته 
این رقم برای قطعه بندی های خاص از جمله گرد 
ران بین ۴8 تا ۵۰ هزار تومان است. قیمت گوشت 
بس��ته بندی هم به مرات��ب باالتر اس��ت و تا رقم 

کیلویی ۵۷ هزار تومان هم می رسد.
شرکت پشتیبانی امور دام هم برای تنظیم بازار 
از سال گذشته اقدام به واردات گوشت گوسفندی 
تازه از کشورهای آس��یای میانه، پاکستان و اخیراً 

استرالیا نموده است.
هم اکنون هر کیلوگرم گوشت وارداتی استرالیا 
ب��رای تنظی��م ب��ازار در فروش��گاه های زنجیره ای 
همچون ش��هروند و میادی��ن تره بار بین ۳۲ تا ۳۴ 

هزار تومان به فروش می رسد.
علی اصغ��ر ملک��ی رئی��س اتحادیه گوش��ت 
گوس��فندی در مورد وضعیت بازار گوش��ت قرمز 
می گوید: با توجه به گرم ش��دن هوا و قرار گرفتن 
در روزهای پایانی ماه که قدرت خرید قشر کارمند 
کاهش می یابد، بازار راکد اس��ت، ولی در کنار آن 
عرضه دام داخلی هم به طور کلی کم شده است.

وی اضافه می کند: داش��ته هایمان کفاف نیاز 
داخل را نمی دهد و مس��ئوالن در صدد هستند تا 

کسری موجود را از طریق واردات تأمین کنند.
ملکی به جلس��ه ای که در اس��تانداری تهران 

برای تنظیم بازار گوش��ت برگزار شده اشاره کرد و 
خاطرنشان می کند: با هماهنگی سازمان دامپزشکی 
و بخ��ش بازرگان��ی وزارت جهاد کش��اورزی قرار 
است تا از کش��ورهایی همچون استرالیا،  رومانی و 
نیوزیلند که کیفیت گوشت آن برای مردم امتحان 
خ��ود را پس داده و با ذائقه ایرانی همخوانی دارد، 

گوشت گرم گوسفندی وارد شود.
ملک��ی این را ه��م گفت که م��ردم چندان از 
گوشت های وارداتی آسیایی میانه استقبال نکردند. 
در عین حال منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام 
زنده هم می گوید: یکی از مش��کالتی که در واردات 
گوش��ت گرم گوسفندی وجود دارد، آن است که از 
مجموعه یک هزار الشه ای که روزانه توزیع می شود، 
ش��اید ۵۰۰ الشه به فروش برس��د و وقتی گوشت 
بیش از یکی دو روز بماند، سازمان دامپزشکی طبق 
پروتکل های بهداش��تی اجازه منجم��د کردن این 

گوشت ها را نمی دهد و باید آن را معدوم کرد.
وی ادامه می دهد: پیش��نهاد ما این اس��ت که 
اج��ازه دهند تا دام به صورت زنده وارد و کش��تار 
ش��ود. در این ص��ورت می تواند بره ن��ر وارداتی را 
با قیمت کیلویی ۱۳ هزار تومان درب کش��تارگاه 
تحوی��ل داد ک��ه در این صورت ق��درت نگهداری 
محصول هم بیش��تر می ش��ود و قطع��اً با کاهش 

قیمت هم روبه رو خواهیم بود.
 این نگرانی وجود دارد که در صورت ورود دام 
زنده بیماری های دامی به داخل کش��ور وارد شود 
که پوریان پاسخ داد تمام دام های منطقه آسیایی 
میان��ه ک��ه در نقاط مرزی کش��تار و وارد کش��ور 
می ش��وند، س��الم بوده و عاری از هرگونه بیماری 
می باش��ند؛ چراکه کاًل این منطقه دارای س��المت 
دام است. وی پیشنهاد داد تا به جای آنکه صادرات 
دام را برای تنظیم بازار داخل ممنوع کنیم، اجازه 

دهیم تا از یک طرف گوشت قرمز گوسفندی و دام 
وارد ش��ده و از طرف دیگر دام را صادر کنیم که با 

این کار گردش اقتصادی هم محقق خواهد شد.

 شبکه مویرگی توزیع گوشت قرمز
تقویت شود

یوس��ف جلوخانی مدیرکل شرکت پشتیبانی 
ام��ور دام گفت: اکنون برای واردات گوش��ت قرمز 
مش��کلی نداریم اما ش��بکه توزیع مویرگی ش��کل 

نگرفته است و این مهم باید تقویت شود. 
وی اظهار داشت: واردکننده باید دارای شبکه 
توزیع باش��د تا بتواند گوش��تی که به شکل شقه و 
نیم شقه در فروشگاه های زنجیره ای و فله فروش ها 
عرضه نمی ش��ود را در ش��بکه توزیع تحت نظارت 
شرکت پش��تیبانی امور دام و سازمان دامپزشکی 

به فروش برساند.
جلوخان��ی تاکید ک��رد: اصن��اف و اتحادیه ها 
نیز باید نظام توزیع داش��ته باش��ند و دستگاه های 

نظارتی تنها بر عملکرد آنها نظارت کنند.
وی درب��اره اعت��راض رئیس اتحادیه گوش��ت 
گاوی درباره نبود توزیع مناس��ب گوشت گفت: در 
صورت تقاضا، شرکت پش��تیبانی امور دام گوشت 
را در اختی��ار اتحادیه ها ق��رار می دهد اما باید این 
گوش��ت را خریداری کنند نه این که گوشت روی 

دست ما بماند.

 خرید گوشت شقه و نیم شقه
در توان مردم نیست 

علیرضا رستمی مدیرکل محصوالت کشاورزی 
س��ازمان حمای��ت از تولیدکنن��دگان و مص��رف 
کنن��دگان نیز با بیان اینکه خرید گوش��ت ش��قه 
و نیم ش��قه در توان خرید مردم نیس��ت، گفت: با 

اینکه گوشت شقه و نیم شقه با قیمت مناسب تری 
عرضه می ش��ود اما برخی م��ردم توان خرید آن را 
ندارند پس باید شرایط را برای عرضه گوشت قرمز 
در بسته بندی هایی با وزن های پایین فراهم کنیم.

وی اضاف��ه کرد: بازرس��ی ها نش��ان می دهد 
گوشت در شبکه های تعیین شده از سوی شرکت 
پش��تیبانی امور دام موجود اس��ت اما با مش��کل 
فقدان جذب در ش��بکه توزیع و خرده فروش��ی ها 

مواجه هستیم 
رستمی با اش��اره به اینکه گوشت بسته بندی 
۱۰ ت��ا ۱۲ درصد س��هم ب��ازار را در اختیار دارد، 
ادامه داد: ش��رایط نش��ان می دهد باید به س��مت 
افزایش عرضه و مصرف گوش��ت های بسته بندی با 
قیمت های مناسب گام برداریم تا مردم بتوانند به 
هر میزان و هر شکلی که می خواهند گوشت قرمز 

تهیه و مصرف کنند.
وی بر این باور است که با کمک اصناف و یک 
تغییر اساس��ی در شبکه توزیع و نظارت بر میادین 
میوه و تره بار مشکل تا حدودی برطرف می شود.

تخلف در بازار گوشت 
عل��ی خندان رئی��س اتحادیه گوش��ت گاوی 
نیز در این نشس��ت با بیان اینک��ه عده زیادی در 
بازار گوش��ت تخلف می کنند، گف��ت: نرخ مصوب 
گوش��ت گوساله ۳۱۵ هزار ریال است اما متخلفان 

نمی گذارند با این قیمت در بازار عرضه شود.
وی با اش��اره به اینکه گوش��ت گاوی در بازار 
کاهش یافته اس��ت، افزود: ما در مواقعی با کمبود 
گوش��ت گوس��اله در تامین مواجه ایم به طوری که 
گوشت یک روز در اختیار ما قرار می گیرد و تا چند 

روز نمی توانیم گوشت مورد نیاز را تامین کنیم.
وی متعهد شد در صورت تامین گوشت مورد 

نیاز، پول وارد کنندگان و ش��رکت پشتیبانی امور 
دام را طی مدت یک هفته پرداخت کند.

 احتمال قطع واردات گوشت استرالیایی
از هفته آینده 

عل��ی حاجی یک��ی از واردکنندگان گوش��ت 
گوس��فندی کاه��ش تقاض��ا را یکی از مش��کالت 
برش��مرد و تصریح کرد: اکنون مشکلی در واردات 
گوش��ت نداریم و محموله های باالی ۱۰ تا ۱۲ تن 

وارد کشور می شود.
وی ادام��ه داد: ب��ا این حال ب��ه دلیل کمبود 
تقاضا این میزان گوشت مصرف نمی شود به طوری 
که به تازگی از اس��ترالیا ۴ ماش��ین محموله وارد 
کشور شد که ما کمتر از ۱۰تا ۱۱ تن را می توانیم 

جذب کنیم.
وی یادآور شد: این درحالیست که طی ۲۰ روز 
گذشته از بازار اس��ترالیا هفته ای ۱۰۰ تن گوشت 
وارد کش��ور می ش��د، اما با ش��رایط فعلی کاهش 
تقاضا احتمال قطع واردات گوش��ت استرالیایی از 

هفته آینده وجود دارد.
حاج��ی با بیان ای��ن که بار وارداتی اس��ترالیا 
گران اس��ت، گفت: طبق بخشنامه گوشت وارداتی 
در اختیار ش��رکت های بسته بندی و فروشگاه های 
زنجیره ای قرار می گیرد که با کاهش تقاضای آنها 
حتی نمی توانیم این محصول را به دلیل باال بودن 
قیمت در اختیار خرده فروش��ی ها قرار دهیم زیرا 

بار گران است و نمی تتوانیم ارزان بفروشیم.
وی با تاکید بر این که گوش��ت وارداتی کیفی 
به شکل شقه، نیم شقه و بشقاب در فروشگاه های 
زنجیره ای و مجتمع کوروش عرضه می شود، افزود: 
برای کاهش تخلفات از یک ماه گذش��ته اقدام به 
عرضه گوشت وارداتی تک نرخی در فروشگاه های 
زنجی��ره ای و میادین میوه و ت��ره بار کرده ایم تا از 
تخلفات دو نرخی جلوگیری شود. وی شرایط بازار 
گوش��ت تهران را نامناسب عنوان کرد و افزود: روز 
گذش��ته در تهران هشت شقه یعنی کمتر از ۱۰۰ 
کیلوگرم گوش��ت توزیع ش��ده در حال��ی که نیاز 

روزانه تهران پنج تا ۶ هزارتن است.

تب گرانی فروکش نکرد؛

کوچ تدریجی گوشت قرمز از سفره خانوار

مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت منابع آب 
ني گـــا ند می گوید امسال نس��بت به سال گذشته ز

ش��رایط بدت��ری را در زمین��ه می��زان 
بارندگی، ذخایر آب و مصرف آن تجربه می کنیم.

به گزارش مهر، محمد حاجی رس��ولیها ب��ا تاکید بر اینکه 
امس��ال از نظر میزان ذخایر آب ش��رایط مطلوبی نداریم، گفت: 
طی جلس��ه ای که به تازگی با وزارت نیرو داش��تیم قرار بر این 
شد تا برخی از مسائل را رسانه ای کنیم. متاسفانه این تصور بین 
مردم ایجاد شده است که امسال، سال آبی خوبی است. عمده این 
تصور به میزان بارش های پایتخت و همچنین نقاط کم بارش در 
گذشته همانند منطقه جنوبی استان فارس باز می گردد. با توجه 
به اینکه ۱۰ سال است وارد دوران خشکسالی شده ایم، میانگین 
بارندگی ما درس��ال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته 
است، اما از آنجایی که امسال در نقاطی از کشور که سال هاست 
بارندگی در آن اتفاق نیفتاده، ش��اهد بارندگی بودیم، این تصور 

ایجاد شده که امسال، سال پر بارانی است.
او با تاکید بر اینکه همین تصور اش��تباه موجب شده امسال 
نسبت به سال گذشته شرایط بدتری را در زمینه مصرف آب تجربه 

کنیم، تصریح کرد: انعکاس سیالب ها در کشور تصویر مثبتی در 
ذهن مردم نس��بت به بارندگی ایجاد کرده اس��ت، البته در تهران 
شرایط مان بحرانی نبوده است، اما ورودی آب به سدهای کشور در 
سال جاری حدود ۱۵درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته 
است. به گفته این مقام مسئول 8۰درصد سدهای ما ورودی شان 
نسبت به گذشته کاهش یافته است، از سویی دیگر میزان بارندگی 
در کشور امسال نسبت به سال گذشته و حتی نسبت به دراز مدت 
۴درصد کاهش یافته است. پیش بینی می شود در برخی از مناطق 
کشور شاهد افزایش درجه حرارت نیم تا یک درجه ای باشیم. این 
در حالی اس��ت که هر یک درجه افزای��ش حرارت هوا، ۵درصد از 

منابع آب تجدید پذیر کشور را کاهش می دهد.
حاجی رسولیها همچنین گفت: در بخش تامین آب شرب 
می��زان مصرف چندان باال نیس��ت، اگر هم ع��دد و رقمی در 
راس��تای مصرف خانگ��ی و صرفه جویی در ای��ن زمینه مطرح 
می ش��ود مربوط به ش��بکه توزیع و انتقال است. چراکه عمده 
مص��رف آب در بخش کش��اورزی اس��ت.  مدیرعامل ش��رکت 
مدیریت منابع آب کش��ور اضافه کرد: دربرنامه شش��م توسعه، 

یک برنامه برای مصرف تدوین شده است. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب مطرح کرد؛

وضعیت آب بدتر ازپارسال 
مع��اون دفت��ر نظ��ارت بر بهداش��ت 

کــش عمومی سازمان دامپزشکی اعالم کرد خـط 
بر اس��اس مذاکرات صورت گرفته با که 

س��ازمان غذا و دارو و دیگر دس��تگاه های نظارتی مانند سازمان 
استاندارد مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس کمتر از ۶۰ 
درصد با ش��رایط خاصی مجاز اعالم ش��ده است و برای دریافت 
مجوز تولید این محصول در کش��تارگاه ها و مراکز بس��ته بندی 

مذاکره و بررسی های کارشناسی همچنان ادامه دارد.
فرهمند صالح زاده در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس 
مذاک��رات و توافقات صورت گرفته بین س��ه دس��تگاه نظارتی 
سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی مقرر 
ش��د تا کارگاه های فرآورده های گوش��تی که پیش از این برای 
استفاده از خرید مرغ مجوز داشته اند، می توانند بر اساس شروط 
خاصی در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس کمتر از ۶۰ 

درصد از خمیر مرغ تولید شده در واحد خود استفاده کنند.
وی افزود: بر اس��اس این شروط که در اصالحیه استاندارد 
فرآورده های گوش��تی سوس��یس و کالباس آمده است، تاکید 
ش��ده که در کارخانجات سوس��یس و کالباس��ی که در پروانه 

تولیدش��ان مجوز تولید و مصرف خمیر مرغ را دارند، می توانند 
در این فرآورده های گوشتی تا ۶۰ درصد از خمیر مرغ استفاده 
کنند به ش��رطی ک��ه در همان کارگاه و زیر نظ��ر نمایندگان 
دس��تگاه های نظارتی مذکور تولید و در همان ش��یفت کاری 

به مصرف برسد.
معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی 
با بیان اینکه در حال حاضر تولید خمیر مرغ برای ذخیره سازی 
ی��ا فروش و توزیع به دیگر کارخانه ها ممنوع اس��ت، ادامه داد: 
دیگر کارخانه های تولیدکننده فرآورده های گوش��تی که مجوز 
تولی��د و مص��رف خمیر م��رغ را دریافت نکرده ان��د، می توانند 
درخواس��ت کنند تا در پروانه تولید سوسیس و کالباس مجوز 

تولید و مصرف خمیر مرغ را با شرایط جدید دریافت کنند.
صالح زاده گفت: همچنان برای تولید، بس��ته بندی و توزیع 
خمیر مرغ در کشتارگاه های طیور و مراکز بسته بندی مجوزی 
صادر نش��ده و در این زمینه بین س��ازمان دامپزشکی با دیگر 
دس��تگاه های نظارت��ی مانند س��ازمان غذا و دارو و س��ازمان 
اس��تاندارد اختالف نظ��ر وجود دارد اما همچن��ان مذاکرات و 

بررسی های کارشناسی ادامه دارد.

سازمان دامپزشکی اعالم کرد؛

آزادی مشروط مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس

مجم��ع عمومی عادی س��االنه ش��رک صنعتی 
پارس خزر )س��هامی ع��ام( در س��اعت 15 روز 
پن��ج ش��نبه 1396/4/15 ب��ا حض��ور صاحبان 
89/64 درص��د از کل س��هام و ی��ا نماین��دگان 
 ت��ام االختی��ار آن��ان در مح��ل قانون��ی ش��رکت 

تشکیل گردید.
در جلس��ه مذکور، پ��س از ت��اوت آیاتی از 
ق��رآن مجی��د و اعام رس��میت جلس��ه، آقایان 
مهن��دس هوش��نگ دادوش، مهندس حس��ین 
ماهرو، جلیل میهن دوست و حسن همتی بعنوان 
رئی��س، ناظرین و دبی��ر مجمع عموم��ی انتخاب 
ش��دند. س��پس گزارش هیئت مدیره راجع به 
عملکرد و صورتهای مالی سال 1395 مجموعه و 
ش��رکت صنعتی پارس خزر و گزارش حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید 
و ب��ه اتفاق آراء ترازنامه مورخ 1395/12/30 
و صورتحس��اب س��ود و زیان و ص��ورت جریان 
وج��وه نق��د س��ال 1395 مجموعه و ش��رکت و 
همچنین پیش��نهاد تقس��یم 850 ریال از سود 
قابل تخصیص به هر س��هم از س��هام شرکت به 
تصویب رسید و به هیئت مدیره شرکت مفاصا 

حساب اعطاء شد.

تاریخچه تاسیس شرکت:
ش��رکت صنعتی پارس خزر )سهامی عام( در 

بهم��ن ماه 1347 ب��ا نام ش��رکت صنعتی پارس 
توشیبا بمنظور ساخت انواع وسائل برقی خانگی 

به صورت شرکت س��هامی خاص تاسیس گردید 
و تحت ش��ماره 12934 در اداره ثبت شرکتها و 
مالکیت صنعتی )تهران( به ثبت رسید و در بهمن 

ماه 1374 به شرکت سهامی عام تبدیل شد.
در حال حاضر بعنوان یکی از  واحدهای تابعه 
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه )سهامی عام( 

فعالیت می نماید. مرکز اصلی ش��رکت در تهران 
� خیابان سپهبد قرنی پاک 43 و کارخانه آن در 
شهر رشت بلوار امام خمینی روبروی مصا واقع 
شده است. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان 
و گردش حساب س��ود انباشته سالهای 1395، 

1394 شرکت بشرح زیر می باشد:

پارس خزر به ازای هر سهم 850 ریال سود تقسیم کرد


