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هدف گذاری 2.5 میلیارد دالری صادرات صنایع کوچک
معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی از 
هدف گ��ذاری ۲.۵ میلیارد دالری ص��ادرات صنایع کوچک در 

این شهرک ها طی سال آتی خبر داد.
غالمرضا س��لیمانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک در شهرک های صنعتی شناسایی 
ش��ده اند، اظهار کرد: برآورد حجم ص��ادرات صورت گرفته از 

طریق صنایع کوچک مس��تقر در ش��هرک های صنعتی حدود 
ش��ش میلیارد دالر اس��ت که فقط حدود دو میلیارد دالر آن 

توسط صادرکنندگان با اظهارنامه گمرکی ثبت شده است.
وی ادامه داد: هدف گذاری صورت گرفته در مورد صادرات 

صنایع کوچک مس��تقر در شهرک های صنعتی در سال جاری 
ح��دود دو میلی��ارد دالر بود ک��ه در ۱۱ ماهه محقق ش��د و 
پیش بینی می کنیم تا پایان س��ال ۲۰۰ میلیون دالر دیگر به 

این رقم اضافه شود.

پشت باجه

ابالغ اجرائيه ماده 18
آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 1355 قرارداد 
بانكى بدينوسيله به آقاى فرهاد مستخدمين فرزند موال به ش ش 118 و ش ملى 4569568653 به نشانى 
مهديشــهر شهرك شهدا خ شــهيد موالئيان پ 26 ابالغ مى گردد كه بســتانكار موسسه اعتبارى ملل سمنان 
براى وصول على الحســاب مبلــغ 230,000,000 ريال به موجــب قرارداد بانكى شــماره1/20223011- 
1394/02/23 مستند پرونده اجرايى كالسه 9600775 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان اجرائيه 
صــادر گرديــده و برابر گــزارش مامور مبنى بر عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق درخواســت بســتانكار 
نتوانســته آدرس دقيق شــما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد لذا برابر تقاضاى متعهد له به استناد ماده 18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد .
تاريخ انتشار :1396/12/19

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان –داود دهباشى

ابالغ اجرائيه ماده 18
آگهى ابالغ اجرائيه ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 1355-چك

 بدينوســيله بــه آقاى مالك بارانى صميمــى فرزند عليم به ش ش 10 و ش ملــى 4869814651به 
نشــانى ســمنان بلوار علويــان –علويــان 4  كد پســتى 4991613744 ابالغ مــى گردد كه بســتانكار خانم 
زهــرا اســفنديارى جهت  وصول مبلغ 25,000,000 ريال به موجب چك برگشــتى شــماره 408033/50- 
1394/05/25 مستند پرونده اجرايى كالسه 9600906 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان اجرائيه 
صادر گرديده و طبق گزارش مامورابالغ  نشانى شما به شرح سند شناسايى نگرديد و بستانكار هم نتوانسته 
آدرس دقيق شــما را اعالم نمايد . لذا طبق درخواســت بســتانكار به شــماره وارده1396/12/15-6489  
به اســتناد ماده 18 آئيــن نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار آگهى و پس از 10 روز 
از تاريــخ انتشــار عمليات اجرائى جريــان خواهد يافت و جز ايــن آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشــر 

نخواهد شد .
تاريخ انتشار :1396/12/19

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان –داود دهباشى

روزهای پایانی س��ال 96 در 
كــش خـط 

گروه اقتصاد
حالی س��پری می ش��ود که 
وعده ه��ای  از  ی��ک  هی��چ 
متولیان به منظور رونق تولید محقق نشده و تمام 
آنچ��ه عنوان می ش��ود تنها ع��دد و رقمی آماری 
اس��ت و به گفته کارشناسان فضای کاری آن طور 

که باید رونق نگرفته است.
براس��اس آمار منتش��ر ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی عملکرد اقتصاد کش��ور در زمینه تش��کیل 
سرمایه ثابت ناخالص در سال های اخیر از وضعیت 
مناس��بی برخ��وردار نبوده و به اس��تثنای س��ال 
۱۳9۳ در بقیه س��ال ها با رشد منفی مواجه بوده 
که دلیل آن، عمدتاً به بدترش��دن فضای کسب و 
کار و خ��روج بخش قابل توجهی از س��رمایه ها از 
فعالیت های مولد به س��مت فعالیت های غیر مولد 
نسبت داده می شود. براس��اس آمار بانک مرکزی، 
رش��د تشکیل س��رمایه ثابت ناخالص در سال های 
۱۳9۱ و ۱۳9۲ به ترتیب ۱9- و ۷/۸- درصد بوده 
اس��ت. تشکیل س��رمایه ثابت سال ۱۳9۳، با رشد 
۷/۸ درصدی مواجه شد اما این رشد در سال های 
۱۳9۴ و ۱۳9۵ منفی ش��د و به ترتیب به ۱۲- و 

۳/۷- درصد تنزل یافت.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی 
این مس��اله به بروز رک��ود تورمی اش��اره کرده و 
می گویند:" دالی��ل به وجود آم��دن رکود تورمی 
در س��ال های اخی��ر و تبدیل ش��دن آن به رکود 
غیرتورم��ی در حال حاض��ر، معطوف ب��ه کمبود 
تقاض��ا یا کاهش تقاضا برای محصوالت و کاالهای 

تولیدی داخل کش��ور است. به گفته این منتقدان 
کاه��ش مص��رف خانوار یا دولت ب��ه دلیل کاهش 
قدرت خرید خانوار و افت ش��دید مخارج دولت در 
قالب هزینه های عمرانی، موجبات کاهش تقاضا و 

در نهایت کاهش تولید را فراهم آورده است.
در کن��ار ای��ن گفت��ه کارشناس��ان برخی از 
نماین��دگان مجلس بروز چنین رویه ای را ناش��ی 
از سیاس��ت های غلط نظام بانکی کشور بر شمرده 
و می گوین��د: اتخاذ سیاس��ت های بان��ک مرکزی 
در خص��وص ب��ازار ارز و طال و...منجر به آن ش��د 
تا اندک امیدی که به رش��دتولید وجود داش��ت با 
خروج س��رمایه ها و حرکت آن به س��مت بازار ارز 

از بین برود.

تیر خالص بر رونق تولید 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی براین اعتقاداس��ت که کنترل ب��ازار ارز 
ب��ا افزایش نرخ س��ود بانکی یک اق��دام عجیب و 
کارشناس��ی بود که تیر خالص ب��ر رونق تولید در 
کشور زد ضمن اینکه برخی سوء مدیریت ها باعث 
شد که در این سال اتفاق خاصی در حوزه اشتغال 

صورت نپذیرد.

ب��ه اعتق��اد وی دولت تنها یک اق��دام مثبت 
دول��ت در عرصه اش��تغال داش��ت ک��ه آن هم با 
اصرار مجلس مبنی بر کاهش نرخ س��ود سپرده ها 
همراس��تا ب��ا کاهش نرخ ت��ورم بود ام��ا این مهم 
ه��م مدت زی��ادی پا برج��ا نبود و در ی��ک اقدام 
غیرکارشناس��ی و غیرقابل قبول که با هیچ ادبیات 
تخصصی اقتص��ادی نمی خواند، بانک مرکزی یک 
ش��به تصمیم گرف��ت در یک اق��دام عجیب برای 
تعادل در بازار ارز از نرخ س��ود بانکی استفاده کند 

و آن را افزایش دهد.
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجل��س براین 
اعتقاد اس��ت که این اق��دام عجیب تیر خالصی بر 
رون��ق تولید بود، چراکه در هیچ جای دنیا بازار ارز 
را با نرخ سود بانکی به تعادل نمی رسانند و نتیجه 
این اق��دام عجیب تیر خالصی بر رونق تولید و در 
نتیجه اشتغال بود که تبعات منفی آن در سال 9۷ 

بیشتر از امسال نیز هویدا خواهد شد.
همراس��تا با این گفته پ��ور ابراهیمی فوالدگر 
دیگر همتای وی در مجلس با هش��دار نس��بت به 
مطل��وب نب��ودن وضعیت فضای کس��ب و کار در 
کشور می گوید:"طی ماههای اخیر همواره با رشد 
واردات روبرو بوده ایم و همین مساله موجب شده 

ت��ا از نظر رقاب��ت پذیری در فضای کس��ب و کار 
وضعیت مطلوبی نداشته باشیم.

آمارهای نگران کننده 
کارشناسان و تحلیلگران با اش��اره به آمارهای 
منتشر شده می گویند: "عملکرد رشد اقتصادی کشور 
طی پنج سال اخیر نشان می دهد طی سال های 9۱، 
9۲ و 9۴ رشد اقتصادی منفی بوده و در سال ۱۳9۳ 
اقتصاد به طور موقت از ش��رایط رکود تورمی خارج 
شد به گونه ای که براساس آمار بانک مرکزی به رشد 
۲.۳ درصد و رشد سرمایه گذاری۸.۷درصد و کاهش 
ت��ورم از باالی ۳۰ درصد به ۸.۱۴ درصد رس��ید اما 
از اواسط این س��ال مجدداً اقتصاد کشور وارد رکود 
با ماهیت مشکل طرف تقاضا یعنی کمبود تقاضای 

مؤثر کاال و خدمات شد. 
به گفته این منتقدان و به استناد گزارش های 
مرک��ز آم��ار، در س��ال 9۵ رش��د اقتص��ادی ب��ه 
۱.۱۱درصد و براس��اس آمار بانک مرکزی به۵.۱۲ 
درصد و رش��د اقتص��ادی بدون نفت ه��م به ۳/۳ 
درصد رس��ید واین درحالی اس��ت که این رشد به 
اعتقاد کارشناس��ان رشد اقتصادی سال 9۵، ناشی 
از فعال شدن ظرفیت های خالی اقتصاد به ویژه در 
بخ��ش نفت و گاز و صنعت بوده اس��ت که عمدتاً 
ناش��ی از صادرات نفت خام و میعانات گازی بوده 

است.
ای��ن منتقدان با بی��ان اینکه تاکید بر رش��د 
بخش نف��ت نمی تواند متضمن دس��تیابی به نرخ 
رش��د اقتصادی ۸ درصد برنامه شش��م توسعه در 

سال های آتی باشد می گویند: در سال 9۵ هم که 
آمار نهادهای رس��می، نرخ رش��د اقتصاد را ۱۱ تا 
۱۲ درصد نشان می دهند، رشد اقتصاد بدون نفت 
حدود ۳ درصد بود که واقعیت اصلی بخش واقعی 

اقتصاد یا تولید کشور است.
براس��اس آمارهای منتش��ر ش��ده و همچنین 
بررسی ش��رایط موجود؛ کارشناس��ان بر این مهم 
اتفاق نظ��ر دارند که در ش��رایط کنون��ی اقتصاد 
کش��ور و اتخ��اذ تصمیمات یک ش��به نظام بانکی 
و همچنی��ن بازتر ش��دن دروازه واردات نمی توان 
امی��دوار بود اتفاق قابل توجهی در حوزه تولید رخ 
دهد حتی اگر آن منابع و تسهیالتی که وعده داده 

شده تمام و کمال به بخش تولید برسد.
کارشناس��ان اقتصادی با بررس��ی سیاستهای 
پول��ی دولت در طول س��ال های گذش��ته مدعی 
هس��تندکه در دول��ت قصد اجرای یک سیاس��ت 
باثب��ات وجود ن��دارد. به گفته این گروه از س��ال 
9۲ تاکنون هزار ه��زار میلیارد تومان به نقدینگی 
افزوده ش��ده و حجم آن به ۱۴۴۵ ه��زار میلیارد 
تومان رس��یده است، اما بخش واقعی اقتصاد از آن 
بهره نبرده اس��ت و این در حالی است که متولیان 
بان��ک مرکزی می توانس��تند با  نظ��ارت بر بخش 
عرض��ه و مدیریت تقاضا بازارهای مالی کش��ور را 
مدیریت کنند اما متاس��فانه نبود نظارت در بخش 
عرضه و تقاضا و از طرف دیگر باز بودن دروازه های 
واردات نه تنها بازارهای مالی را متعادل نکرد بلکه 
منجر به آن شد تا تولید کشور از رونق اندک خود 

باز بماند.

سیاست روز دالیل ركود اقتصاد را بررسی می كند؛

قتل خاموش تولید 

آشفته بازار ارز؛

دالر 7 نرخه شد
بازار ارز این روزها در ش��رایطی با التهاب 

مواجه ش��ده است که در بازار آزاد با هفت جنب استانبول
نرخ متفاوت فروخته می ش��ود؛ مسئله ای 
ک��ه به دالل ب��ازی و افزایش قیمت ه��ا دام��ن زده و منجر به 

بی نظمی بازار ارز شده است.

به گزارش ایس��نا، ب��ازار ارز این روزها هم��ه توجه ها را به 
سمت خود جلب کرده اس��ت. ماه گذشته ارزهای مهم در بازار 
آزاد جهش بی س��ابقه ای داش��ت؛ به طوری ک��ه دالر آمریکا به 
م��رز ۵۰۰۰ تومان هم نزدیک ش��د اما بع��د از چند هفته و در 
ش��روع اسفند قیمت ها رو به کاهش گذاشت و هر دالر به کمتر 
از ۴۵۰۰ توم��ان رس��ید؛ اما ای��ن کاهش قیمت در ش��رایطی 
اتف��اق افتاد که بس��یاری از صرافی ها از ف��روش ارز خودداری 
 می کنن��د و عمال ف��روش دالر و یورو به چن��د صرافی محدود 

شده است. 
از طرف��ی مش��اهدات از بازار در روزهای گذش��ته حاکی از 
تش��کیل صف های طوالنی مقابل صرافی هاس��ت؛ اتفاقی که به 
نوعی یادآور س��ال ۱۳9۰ اس��ت که جهش های دالر باعث بهم 
ریختگی بازار ش��د و یک شبه سودهای کالنی به جیب عده ای 
رفت؛ کس��انی که به واسطه رانت هایشان از وضعیت بازار مطلع 

بودند.
بررس��ی ها از بازار ارز نشان می دهد که در میزان فروش ارز 
ب��ه افراد هم محدودیت وجود دارد و برخی صرفی ها تا س��قف 
۱۰۰۰ دالر به افراد ارز می فروش��ند که البته به نظر می رس��د 
برخی افراد به واس��طه  آشنایی ش��ان با صرافی ه��ا می توانند 

مقدار بیشتری هم ارز خریداری کنند.
مس��ئله ای که این بار کارشناس��ان و ناظران بازار از آن 

اظهار نگرانی می کنند این اس��ت که هجوم سرمایه های کالن و 
حتی خرد از س��پرده های بانک ها به بازار ارز و سکه باعث ایجاد 
التهاب در بازار و با افزایش تقاضا به شکل کاذب باعث باال رفتن 

مجدد قیمت ها شود. 
ش��اید به غی��ر از دالالن و عده ای ک��ه از وضعیت بی ثبات 
بازار س��ود می برند افراد دیگری که در بخش های شفاف اقتصاد 
 فعالی��ت می کنند از ش��رایط فعل��ی بازار رضای��ت ندارند و این 
بی ثباتی را به ضرر خود می دانند و حتی برخی از کارشناسان و 
اعضای اتاق بازرگانی وضعیت فعلی بازار ارز را برای اقتصاد یک 
بحران جدی دانس��ته و در واقع واردکنندگان، صادرکنندگان و 
فعاالن داخلی و همه کسانی که در بخش های مختلف اقتصادی 
فعالی��ت می کنن��د، نمی توانند ب��رای آینده خ��ود برنامه ریزی 

کنند. 
اخیرا رئیس اتاق بازرگانی تهران هم تصریح کرده که رئیس 
کل بانک مرکزی هر سه ماه یکباره موضوع تک نرخی کردن ارز 
را مطرح کرده اما این امر محقق نش��ده و اینکه به نظر می رسد 

این اقدام در این شرایط بازار امکانپذیر نباشد.
خوانساری همچنین نسبت به چند نرخی شدن ارز در بازار 
اظه��ار نگرانی کرده و هش��دار داده که این اتفاق می تواند باعث 

خروج سرمایه از کشور شود.
اما ش��اید یکی از مس��ائلی که این روزها کمتر به آن توجه 

ش��ده وجود نرخ های مختلف دالر در بازار است. تعدد نرخ دالر 
در ب��ازار آزاد عاملی ش��ده برای دامن زدن ب��ه دالل بازی ها و 

واسطه گری ها.
تصور عمومی این است که به طور کلی دو نوع ارز مبادله ای 
و آزاد وج��ود دارد، ام��ا در واقع خ��الف آن در بازار مش��اهده 
می ش��ود، چراکه حداقل پنج - ش��ش نرخ متف��اوت دالر وجود 
دارد ک��ه در بخش های مختلف بازار عرضه می ش��ود. البته این 
نرخ های متفاوت ش��اید تفاوت چندان معناداری با هم نداش��ته 
باشند اما به هر حال وجود چند نرخ مختلف دالر در بازار دلیلی 

برای التهاب شده است.
بازار ارز تبدیل به جزیره های جداگانه ای ش��ده است که هر 
ک��دام دالر را با قیمت خودش��ان عرضه می کنن��د. دالر نقدی،  
دالر صرافی ها، دالر فردایی س��بزه، دالر فردایی پاس��اژ افش��ار، 
دالر نقدی سبزه، دالر نقدی پاساژ افشار و دالر پاساژ سلیمانیه 
از جمله محل هایی اس��ت ک��ه دالر را با نرخ های متفاوت از هم 
می فروشند؛ اتفاقی که تا چندی پیش هم در بازار سابقه نداشت 
و قیمت ه��ا در می��ان صرافی ه��ا مختلف تقریب��ا تفاوتی با هم 
نداش��تند اما امروز به طور رس��می دالر با چندین نرخ مختلف 

در بازار عرضه می شود.
آنچه که مشخص است این است که تک نرخی شدن ارز با 

این شرایط دیگر امکان پذیر نیست.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن: 
هدف ما بانکداری است نه بنگاه داری

مدیرعام��ل بان��ک صنعت و مع��دن پس از 
فروش س��هام شرکت س��رمایه گذاري این 
بان��ک در بورس گفت: ه��دف ما بانکداري 
است و نه بنگاه داري. بنگاه داري در برهه ای 

از فعالیت این بانک ناخواسته به ما تحمیل شده است.
علي اشرف افخمي که با پایگاه خبري بانک صنعت 
و معدن گفت وگو کرده است با تبیین سیاست های این 
بانک ب��راي فروش بنگاه های تحت پوش��ش گفت: این 
بانک توس��عه ای به لحاظ ماهی��ت فعالیتش چندان به 
دنبال بنگاه داري نبوده است و بنگاه های تحت پوشش 

این بانک در شرایطي خاص به ما واگذار شده است.
افخمي با اش��اره به اینکه ش��رکت های زیرمجموعه 
این بانک در مقایس��ه با س��ایر بانک های کش��ور بسیار 
اندک است، خاطرنشان ساخت: اجراي سیاست واگذاري 
بنگاه های بانک از سال 9۲ آغاز شده است و طي این مدت 
تعداد زیادي از بنگاه های تحت پوش��ش نیز واگذار شده 
است اما واگذاري ش��رکت سرمایه گذاري بانک صنعت و 
معدن به دلیل وضعیت خاص و موفقیت آمیزي که در این 

مقطع زمانی داشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن اف��زود: برخي از 
مق��ررات را ش��اید بت��وان عامل کندش��دن واگذاري ها 
قلم��داد نمود لک��ن بانک هرگز تمایلي به داش��تن این 
بنگاه ها نداش��ته و بیش��تر عالقمند به توس��عه ظرفیت 
بانکداری و افزایش تعامالت بین المللی بوده و هستیم.

افخمي در خصوص واگذاري شرکت سرمایه گذاري 
صنعت و معدن گفت: این ش��رکت یکي از ش��رکت های 
موفق و س��ودآور بانک در زمینه فعالیت های بورس��ي و 
اقتصادي بوده اس��ت و در ادامه سیاست های واگذاري و 
تاکی��د دولت و جناب آقاي کرباس��یان وزیر محترم امور 
اقتصادي و دارایي، موفق ش��دیم با شناسایي خریداران 
اهلیت دار، از طریق بورس ۵۱ درصد از سهام این شرکت 

را در روز ۲۴ بهمن ماه گذشته با موفقیت واگذار کنیم.
افخم��ي با تش��کر از حمای��ت و پش��تیبانی کامل 
وزرای ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و صنع��ت، معدن و 
تج��ارت از واگذاری بنگاه ه��ای زیرمجموعه بانک ها به 
بخش خصوصی افزود: پس از عرضه ش��دن ۵۱ درصد 
 سهام شرکت س��رمایه گذاري صنعت و معدن، شرکت 
س��رمایه گذاري توسعه صنعتي ایران با نظارت سازمان 
ب��ورس اوراق بهادار از بی��ن چند رقیب و خریدار موفق 

شد که ۵۱ درصد سهام مذکور را خریداري نماید.
افخمي خاطرنشان ساخت: این بانک توانسته است 
در بس��یاري از م��وارد نظیر اولین گش��ایش اعتبار پس 
از برج��ام، اولی��ن اخذ خط اعتب��اري فاینانس خارجي، 
برق��راري روابط کارگزاري با 9۰ بانک در ۳6 کش��ور و 
 امروز نیز با فروش ۲ میلیارد و ۲9۵ میلیون سهم شرکت 
س��رمایه گذاري صنعت و معدن به قیمت ۴۳6 میلیارد 

تومان، در سیستم بانکي کشور جزو اولین ها باشد.

ت اول
نوب «آگهى تملك ايستگاه تقليل فشار گاز 

روستاى كشار عليا و سفلى بخش كن»
شماره مجوز نفت (1396/5773)

شركت گاز استان تهران در راستاى اجراى 
ايستگاه تقليل فشــار گاز روستاى كشار عليا 
و ســفالى بخش كن منطقه 22 شــهردارى در 
بزرگراه شــهيد خرازى ـ روستاهاى كشار عليا 
و ســفالى بخش كن وفق اليحــه قانونى نحوه 
خريــد و تملــك اراضى و امالك بــراى اجراى 
برنامه هــاى عمومــى، عمرانــى و نظامى دولت 
مصوب 58/11/17 شــوراى انقالب اسالمى 
اقــدام به تصرف قانونى يــك قطعه زمين به 
مســاحت 108 مترمربــع طبــق كروكــى ذيل 
نموده اســت. لذا از مالك/مالكيــن و يا قائم 
مقام قانونــى و صاحبان حقوق تقاضا مى گردد 
ظرف مدت حداكثر يك ماه از انتشــار آگهى با 
در دســت داشتن اسناد مالكيت و مستندات 
قانونى بمنظور معرفى كارشناس منتخب خود 
جهت تشــكيل هيات ســه نفره كارشناســان 
رسمى دادگســترى در خصوص ارزيابى بهاى 
عادله امالك تحت تصــرف مطابق كروكى ذيل 
به آدرس: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، 
نبــش خيابان اراك، پــالك 160، طبقه چهارم 
امور حقوقى شركت گاز استان تهران مراجعه 
نمايند. بديهى اســت در صورت عدم مراجعه 
برابر مقررات و مفاد اليحه قانونى فوق الذكر 

اقدام مى گردد.

روابط عمومى شركت گاز استان تهران

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان تهران (سهامى خاص)


