
وزير نف�ت براي آنك�ه راه اندازي پااليش�گاه 
ستاره خليج فارس را به نام دولت و البته دوره 
فعلي وزارت نفت تمام كند، ن�ه تنها تاريخ را 
تحريف مي كند، بلكه با نقض نامه چند س�ال 
گذشته خود، همه چيز را فراموش كرده است. 
يكي از افتخارات صنعتي تاريخ جمهوري اسالمي 
ايران، ساخت و راه اندازي بزرگ ترين پااليشگاه 
ميعان��ات گازي جهان اس��ت؛ پااليش��گاهي كه 
در بندرعباس طراحي، س��اخته و اجرا شد تا به 
واسطه راه اندازي آن، ايران از واردات بنزين و ساير 
فرآورده هاي نفتي بي نياز ش��ده و به صادركننده 

بنزين تبديل شود. 
كلنگ اين پااليش��گاه در دولت گذشته به زمين 
زده ش��د، اما روند توس��عه آن به دلي��ل انصراف 
س��رمايه گذاران خارجي و صاحبان ق��رارداد، به 
كندي پيش رفت و تصميم گرفته ش��د عمليات 
س��اخت اين ابرپروژه به ش��ركت هاي ايراني به 
سرپرستي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا واگذار 

شود. اين پااليشگاه، س��ومين واحد پااليشي بود 
كه در جمهوري اس��المي ايران ساخته مي شد؛ 
دو پااليشگاه بندرعباس و ش��ازند اراك در دوره 
دولت كارگزاران س��اخته ش��د. دولت اصالحات 
با توقف روند نهضت پااليش��ي، اجازه نداد هيج 
پااليشگاهي ساخته شود تا در هشت سال نخست 
حكومت زنگنه بر نفت، به مي��زان واردات بنزين 

كشور افزوده شود. 
در دوره بع��د از اصالحات، پااليش��گاه س��تاره 
خليج فارس ساخته شد و با پيشرفت 70درصدي 
تحويل دولت يازدهم شد؛ دولتي كه چاره اي جز 
تكميل اين پروژه نداش��ت و بر همين اساس، با 
تأخيرهاي فراوان اين پااليشگاه را به بهره برداري 

رساند. 
در همين باره، جليل س��االري قائم مقام اس��بق 
ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش مي گوي��د: »در 
س��ال 96 گفتند فاز اول  آن بهره  برداري ش��ده، 
در صورتي كه توليد صفر بود. ب��ا توجه به اينكه 

تمامی تجهيزات و مس��ير منابع مالي اين پروژه 
قباًل تأمين شده بود، ستاره خليج فارس بايد سال 
94 به بهره  برداري مي  رسيد، ولي آزمون و خطاي 
آقايان باعث شد پروژه به سال 97 كشيده شود. 
س��ال 96 هم در واقع افتتاحش بدون توليد و به 

نوعي نمادين بود.«
وي ادامه داد: »زماني كه زنگنه وارد وزارت نفت 
شد، كاًل با طرح ستاره خليج فارس مخالف بود و 
گفت اين پروژه را به عنوان يك كيس به دانشگاه 
بدهند تا بررسي كنند و به مش��اور عالي وزير در 
ام��ور پروژه  ها مأموري��ت داد كه به اين مس��ئله 
رس��يدگی كند. او هم گروهي را براي بررس��ي 
گذاشت و بعد نامه  اي به زنگنه داد كه اين پروژه 
اصاًل مش��كلي ندارد. بعد هم گفتن��د اگر برجام 
نبود اين پروژه به بهره  برداري نمي رس��يد. اينها 

شعارهايي بود كه داده شد.«
  چه ميزان پيشرفت؟

زنگنه كه عالقه دارد افتخار سايرين را به نام خود 

تمام كند، در جديدترين اظه��ارات خود با بيان 
اينكه در دوره گذش��ته، يك اغتشاش مديريتي 
در روند ساخت اين پااليشگاه به وجود آمده بود، 
اينگونه القا كرد كه اصاًل در دولت گذشته اقدامي 
صورت نگرفته و هر چه ب��ود در اين دولت انجام 

شده است!
وي پيشرفت وافعي اين پروژه را در سال 92 بين 
30 تا 40 درصد عنوان كرده، در حالي كه شخص 
او در تاريخ 27 آب��ان 1392، يعني چند ماه پس 
از آغاز وزارتش، نامه  اي به جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور مي نويس��د و از صندوق توس��عه 

درخواست منابع مالي مي كند. 
در اين نامه زنگنه به صراحت مي گويد، براي اين 
پروژه تا تاريخي كه عن��وان مي كند، 2/3ميليارد 
يورو هزينه ش��ده است و پيش��رفت اين پروژه را 
69درصد عنوان مي كند. ضمن اينكه براس��اس 
گزارش��ي كه از طريق خود كارفرم��ا و پيمانكار 
پروژه داده ش��ده، اين پ��روژه تا س��ال 92، 75 
درصد پيش��رفت فيزيكي داش��ته اس��ت؛ يعني 
رشد پيشرفتمان از س��ال 88 بيش از 19 درصد 

در هر سال بود. 
 تصوير اين نامه كه بارها در رسانه ها منتشر شده، 
به وضوح نشان مي دهد ادعاي امروز وزير نفت، با 
نامه كتبي او در سال 92 چه تفاوت چشمگيري 
دارد، ام��ا از آنجا ك��ه سياس��ي كاري و مصادره 
افتخارات كش��ور به نام خود، بايد كارنامه سازي 
رابه بار بياورد، اينچنين جعل تاريخ و تحريف هاي 

فني مي شود. 
البته اين نخس��تين بار نيس��ت كه وزارت نفت 
چنين رويكردي را پياده مي كند؛ وقتي فازهاي 
پارس جنوب��ي هم با پيش��رفت هاي ب��االي 70 
درصد ب��ه دولت روحان��ي تحويل ش��د و دولت 
هم چاره اي جز تكميل آن نداشت، باز هم گفته 
شد كه در دولت قبل »آشوب صنعتي« رخ داده 
بود و اگر زنگنه نبود، اين پروژه ه��ا به ناكجا آباد 

مي رسيدند!
وزير نف��ت به س��تاره خليج فارس مي ن��ازد و از 
چند برابرش��دن ص��ادرات فرآورده ه��اي نفتي 
طي س��ال هاي اخير مي گوي��د؛ در تاريخ بماند 
وزيري كه حتي يك پااليش��گاه نساخت و هيچ 
پروژه اي هم اجرا نكرد، خ��ود را صاحب جهش 
پااليشي كشور مي داند! وزيري كه رسماً ساخت 
پااليشگاه را كثافت كاري مي داند و خودش هم به 

آن افتخار مي كند! 
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افتخار به پااليشگاهي كه تا ديروز كثافت بود!
 وزير نفت از يك سو پااليشگاه سازي را كثافت كاري مي داند و از سوي ديگر، ساخت ستاره خليج فارس را 

به نام خود سند مي زند

گزارش »جوان« از تناقض گويي هاي مكرر زنگنه درباره پااليشگاه سازي
وحیدحاجیپور
گزارش

منطقه آزاد چابهار؛ باتالق سرمايه گذاري 
از سال ۷2تاكنون دولت ها توسعه مناطق آزاد تجاري را به منظور 
جذب سرمايه گذاري خارجي، تكنولوژي و اشتغال جديد و از همه 
مهم تر افزايش توان صادراتي و درآمدهاي ارزي را در دستور كار 
خود قرار دادند. در اين مي�ان برخي از اين مناط�ق مانند منظقه 
آزاد چابهار در طول اين س�ال ها نتوانس�ت جذابيت زيادي براي 
خارجي ها و صنايع داخلي ايجاد كند. فع�االن صنعتي معتقدند، 
ني�روي كار زياد در تش�كيالت اداري منطق�ه آزاد، بي توجهي به 
مشكالت صنايع داخلي در واردكردن به موقع ماشين آالت به دليل 
بروز تحريم ها و عدم همكاري سيس�تم بانكي با سرمايه گذاران، 
اين منطقه را به باتالقي براي س�رمايه گذاري تبديل كرده اس�ت. 
هدف از ايجاد و توس��عه مناطق آزاد، افزايش و توسعه صادرات، ايجاد 
اشتغال، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و انتقال فناوري، افزايش 
درآمدهاي عمومي، افزايش توريسم، ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور و 
بهره مندي از اقتصاد رقابتي است. براي رسيدن به اين اهداف، دولت بايد 
زيرساخت هاي الزم را در اين مناطق فراهم كند و با حمايت از صنايع 
داخلي آنها را در جذب س��رمايه گذار خارجي ياري دهد. منطقه آزاد 
تجاري چابهار كه از سال 72 به بهره برداري رسيده يكي از مناطقي است 
كه متأسفانه به رغم وعده و وعيد هاي مديران اين منطقه آزاد تجاري 
نتوانسته نقش زيادي در جذب سرمايه گذاري و افزايش ترانزيت از اين 
بند را ايفا كند. برخي صنايع فوالدي، موادغذايي و پتروشيمي به دليل 
مشكالت موجود بر سر احداث كارخانه ها و واحد هاي صنعتي، نيمه كاره 
رها شده يا ماه هاس��ت متوقف شده اند. شهريور س��ال 96 مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد چابهار از ساخت كارخانه سنگ چابهار بزرگ ترين 
پروژه خاورميانه در منطقه آزاد خبر داد و در سفر اسالمي معاون وزير 

دفاع به اين بندر، اين پروژه كلنگ زني شد. 
در آن زم��ان عبدالرحي��م ك��ردي از تس��هيل در ص��دور مجوز هاي 
سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار سخن مي گفت و به سرمايه گذاران 
و صنايع داخلي وعده حمايت مي داد. وي در خصوص اين پروژه گفت: 
اين كارخانه با س��رمايه گذاري مش��ترك 39ميليون يورويي شركت 
تجارت تات مكران و كمپاني ايتاليايي simec در زميني به مساحت 
9هكتار در پيكره هشتم منطقه آزاد چابهار در حال ساخت است. وي از 
بهره برداري فاز نخست اين كارخانه در مدت 24 ماه خبر داد و گفت: با 
راه اندازي كامل اين كارخانه زمينه اشتغال بيش از 800نفر به صورت 
مستقيم وغيرمستقيم فراهم مي شود. رئيس هيئت مديره منطقه آزاد 
چابهار با بيان اينكه در ساخت اين كارخانه از تكنولوژي روز دنيا استفاده 
مي شود، تصريح كرد: ارزش ماشين آالت اين كارخانه 20ميليون يورو 
است كه به صورت فاينانس تأمين مي شود. به گفته مديرعامل ظرفيت 
توليد كارخانه 20ميليون يورو اس��ت و بازارهاي ه��دف آن به ترتيب 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس، آسياي ميانه، حاش��يه اقيانوس هند، 
روسيه و اروپاست. اكنون 3 سال و نيم از كلنگ زني اين پروژه مي گذرد 
و همچنان هيچ خبري از احداث كارخانه نيست. فقط يك زمين خالي 
با يك ساختمان اداري كوچك و چند خانواده بلوچ كه وظيفه نگهباني 

از زمين خالي را دارند. 
سپنتا دانش��مند، مديرعامل ش��ركت تجارت تات مكران درخصوص 
مشكالت سرمايه گذاري در بندر آزاد چابهار مي گويد: شهريور سال 96 
همزمان با كلنگ زني احداث كارخانه، در شرايطي كه سرمايه گذار خود 
را براي شروع سوله سازي و ساخت ساختمان ها آماده مي كرد به يك باره 
تحريم ها جدي شد و مشكالتي براي واردات ماشين آالتمان به وجود آمد 
و كار به تعويق افتاد. وي مي افزايد: با تعويق پروژه منطقه آزاد مجوزهاي 
ما را تعليق كرد و فاينانس خارجي ما لغو شد. با اين اتفاق براي اخذ وام 
از بانك هاي داخلي رايزني كرديم. در آن زمان اين پروژه 140ميليارد 
تومان س��رمايه گذاري نياز داش��ت كه با عقب افتادن ط��رح هزينه ها 
تصاعدي افزايش مي يافت. وي مي گويد: به دليل مشكالت فراواني كه 
سرمايه گذاران در اين منطقه با آن روبه رو هستند بسياري از پروژه ها 
مانند پتروشيمي نگين و چند كارخانه فوالدي نيمه كاره رها شده اند. 

دانشمند از سوءمديريت، ساختار سنتي مديريت در اين منطقه آزاد 
گله كرده و مي افزايد: به رغم تمام مش��كالتي كه در اين مدت براي 
احداث كارخانه به وج��ود آمده و رايزني هايي كه ب��ا مقام هاي باالتر 
داش��تيم، همچنان معطل تصميم گيري نهايي مديرعامل س��ازمان 
منطقه آزاد چابهار هستيم، اگر اين سازمان قرارداد سه سال گذشته 
خود را با سرمايه گذار اس��تمهال كند و اجازه ثبت  صورتجلسه هاي 
شركت صادر ش��ود اخذ مجوزها از س��ر گرفته ش��ده و پروژه كليد 
مي خورد. وي با تأكيد براينكه هزينه هاي احداث كارخانه نس��بت به 
سه سال گذش��ته چندين برابر افزايش يافته است، مي گويد: از آنجا 
كه اين كارخانه سنگ محصوالتش صادراتي است در صورت حمايت 
از سوي منطقه آزاد، در كمتر از سه س��ال مي تواند به قطب صادرات 

سنگ خاورميانه تبديل شود. 

 افزايش ماليات 
براي جبران هزينه كمك هاي كرونايي 

رس�انه هاي انگليس�ي اع�الم كردن�د ك�ه وزي�ر داراي�ي 
افزاي�ش  را  مش�اغل  مالي�ات  دارد  قص�د  كش�ور  اي�ن 
ش�ود.  جب�ران  كروناي�ي  كمك ه�اي  هزين�ه  ت�ا  ده�د 
به گزارش راشاتودي، انتظار مي رود دولت انگليس ماليات مشاغل را از 
19پني از هر پوند افزايش داده و مسيري را ترسيم كند كه به موجب آن 

تا زمان انتخابات سراسري بعدي به 23پني در هر پوند افزايش يابد. 
اين اقدام به طور رس��مي در تاريخ 3مارس اعالم خواهد شد و به گفته 
ساندي تايمز قرار است س��االنه 12 ميليارد پوند )16/8ميليارد دالر( 
ماليات به بودجه انگليس اضافه كند. گزارش شده است افزايش تدريجي 
ماليات پاييز امس��ال با افزايش حداقل يك پني در پوند، آغاز مي شود 
و در سال هاي بعدي بيشتر مي شود. طبق گفته نزديكان وزير دارايي 
انگليس، رقم ماليات براي شركت هاي اين كش��ور از 23 درصد فراتر 
نخواهد رفت. اين اقدام براي تقويت بودجه انگليس پيش بيني ش��ده 
است كه بودجه الزم را براي دولت جهت تمديد طرح كمك هاي مالي 
كرونايي، كاهش ماليات بر ارزش افزوده و وام هاي كسب و كارها حداقل 

تا ماه آگوست تأمين مي كند. 
ماه گذشته، وزارت دارايي انگلستان اعالم كرد، قصد دارد بسته كمك 
جديدي به ارزش 4/6ميليارد پوند )6/2ميليارد دالر( براي حمايت از 
شركت هاي اين كش��ور كه به علت تعطيلي هاي ناشي از شيوع كرونا 

آسيب ديده اند، فراهم كند.

 آزادي دارايي هاي ايران
 پس از مشورت با واشنگتن 

اظه�ارات  ب�ه  واكن�ش  در  كره جنوب�ي  خارج�ه  وزارت 
رئي�س كل بان�ك مرك�زي اي�ران مبن�ي ب�ر تواف�ق با س�ئول 
ب�راي آزاد ك�ردن دارايي ه�اي اي�ران تأكي�د ك�رد ك�ه اي�ن 
اق�دام پ�س از مش�ورت ها ب�ا امري�كا انج�ام خواه�د ش�د. 
به گزارش تسنيم، عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي ايران دو 
روز گذشته پس از ديدار با سفير كره جنوبي در تهران گفته بود، دو طرف 
بر سر انتقال و چگونگي اس��تفاده ايران از دارايي هاي بلوكه شده خود 
در بانك هاي كره اي به توافق رس��يده اند. اين در حالي است كه دولت 
كره جنوبي كه به دليل پيروي بي قيد و شرط از تحريم هاي امريكا عليه 
ايران به »رعيت امريكا« مشهور شده است، آزادسازي دارايي هاي بلوكه 

شده ايران را به اجازه امريكا منوط كرده است. 

حدود ۴۰درصد از چك هاي وصولي رمزدار است 
بانک

از 2۷۵هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان چك وصول 
ش�ده در دي امس�ال 6۰/۸ درصد آن مربوط 
به چك هاي عادي اس�ت و 39/2 درصد ديگر 
آن را نيز چك هاي رمزدار تشكيل مي دهند. 
به گزارش ايس��نا، مجموع چك هاي مبادله شده 
در دي سال جاري به 7ميليون و 800 هزار فقره 
رس��يد كه تركيبي از انواع چك از جمله عادي، 

رمرزدار و. . . را تشكيل مي دهد. 
جديدترين آمار بانك مركزي بيانگر اين است كه 
از مجموع چك هاي مبادله شده معادل 8 ميليون 
و 400 هزار فقره وصول ش��ده ك��ه از اين تعداد 
حدود 7 ميليون و 800 هزار فق��ره عادي و بالغ 
بر 0/6ميليون فقره رمزدار بوده است، بنابراين در 
كل كشور 92/5درصد از كل چك هاي وصولي را 

چك هاي عادي و 7/5 درصد را چك هاي رمز دار 
تشكيل مي دهند. از نظر مبلغي نيز، از 275 هزار 
و 800 ميليارد تومان چك ه��اي وصولي در كل 
كشور معادل 167 هزار و 600ميليارد تومان براي 
چك هاي عادي و 108 هزار و 200 ميليارد تومان 
خاص چك هاي رمزدار بوده است. بر اين اساس، 
در كل كش��ور 60/8درصد از كل مبلغ چك هاي 
وصولي را چك هاي عادي و 39/2 درصد ديگر را 

چك هاي رمزدار به خود اختصاص داده اند. 
طبق اين گزارش، دي امسال در ك�ل كش�ور 626 
ه�زار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش���ي معادل 
108هزار و 200ميليارد تومان وصول ش��ده كه 
نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 

28/5 و 14/9 درصد افزايش داشته است. 

در ماه مورد بررسي، در اس��تان تهران 198هزار 
فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه ارزش�ي معادل 59 هزار 
و 300 ميليارد تومان وصول ش��د كه در اين ماه، 
49/4درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در 
سه استان ته�ران )31/7درص�د(، اصفهان )9/9 
درصد( و خراس��ان رضوي )7/8 درصد( وصول 
شده است كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير 

استان ها دارا بوده اند. 
همچن��ين 66/1درص��د از ارزش چ��ك ه��اي 
ته����ران  اس����تان ه��اي  در  ف����وق 
)54/8درص��د(، اصفهان )6/4درصد( و خراسان 

رضوي )4/9درصد( وصول شده است. 
گفتني اس��ت، چك ه��اي عادي ب��ه چك هايي 
گفته مي ش��ود كه اش��خاص به حس��اب جاري 

خود صادر كرده و دارنده آن تضميني جز اعتبار 
صادركننده آن ن��دارد. گيرنده وجه چك ممكن 
اس��ت خود صادركننده يا حامل آن بوده يا چك 
در وجه شخصي معين يا به حواله كرد آن صادر 

شده باشد. 
عالوه براين، چك هاي رمزدار چك هايي هستند 
كه بنا به درخواس��ت مش��تري و به نام اشخاص 
حقيقي يا حقوقي توس��ط بانك ب��ه عهده همان 
بانك يا ش��عب آن و همچنين مي توانند بر عهده 
ساير بانك ها تحت عنوان چك رمزدار بين بانكي 
صادر ش��ود. اين قبيل چك ها جهت تس��هيل و 
تس��ريع در نقل و انتقال وجوه بي��ن بانكي صادر 
شده و پرداخت وجه آن توسط بانك صادركننده 

تضمين مي شود. 

رئيس ات�اق اصن�اف ته�ران ب�ا بي�ان اينكه 
برگ�زاري ح�راج فصل�ي ب�ه ش�رط رعاي�ت 
پروتكل هاي بهداش�تي و دريافت مجوز مجاز 
اس�ت گفت:در جش�نواره ف�روش فوق العاده 
ن�وروزي تأكيد ب�ر عرض�ه كاالي توليد داخل 
است، كاالها بايد با برچس�ب قيمت در معرض 
ديد خري�داران ق�رار گيرند و فروش�نده هم 
مكل�ف ب�ه ص�دور فاكت�ور ف�روش اس�ت. 
قاس��م نوده فراهاني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به اينكه امسال براي جلوگيري از ازدحام جمعيت 
و رونق در كس��ب و كار واحده��اي صنفي داراي 
پروانه كسب جشنواره فروش فوق العاده نوروزي، 
جايگزين نمايش��گاه هاي فروش بهاره شد، اظهار 
كرد: در اين ط��رح بر عرض��ه كاالي باكيفيت و با 
قيمت مناسب تأكيد ش��ده و تمركز روي عرضه 
اقالمي است كه بيشترين نياز شب عيد خانواده ها 
را ش��امل مي ش��وند، از جمله گروه ه��اي صنفي 
پوش��اك، كيف و كف��ش و همين ط��ور در بخش 
موادغذايي مانند آجيل، ميوه و ش��يريني تمركز 

شده است. 
وي با بيان اينكه اين طرح عالوه بر تأكيد بر اجراي 
پروتكل هاي اعالم شده و ممانعت از تجمع مردم، 
از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا، با ايجاد فرصت 
براي عرضه محصوالت و كاالهاي ايراني از توليد 
داخل و واحد ه��اي صنفي رس��مي داراي پروانه 

كس��ب حمايت مي كند، درباره زمان برگزاري آن 
گفت: مجوز برگزاري ف��روش فوق العاده به همه 
اتحاديه بخشنامه شده و برخي واحدهاي صنفي 
هم شروع كردند، اما برخي منتظر هستند به شب 

عيد نزديك تر شويم. 
به گفته رئيس اتاق اصناف تهران، در كنار س��اير 
بخش هاي جش��نواره، كميته نظارت و بازرس��ي 
براي آن تعريف ش��ده تا با رص��د و نظارت دقيق 

بر عملك��رد و نحوه اجراي فروش، ن��ه تنها از نظر 
قيمت كه كيفيت كاال و خدمات ارائه شده توسط 
واحدهاي صنفي به گونه اي باشد تا كمترين مشكل 
و بيش��ترين رضايت را براي مش��تريان به همراه 
داشته باش��د. بنابراين واحدهاي صنفي مكلف به 
ارائه كاال و خدمت با كيفيت و با قيمت مورد تأييد 
اتحاديه مربوطه هستند و براي تأمين رضايت طيف 
بيشتري از جامعه، تنوع در كاالهاي ارائه شده نيز 

مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنين واحدهاي 
بازرسي مكلف شدند تا پايان اجراي اين طرح، در 
كمترين زمان به شكايات مردمي رسيدگي كنند و 
در صورت نياز از ظرفيت نيروي بسيج اتحاديه ها به 

عنوان بازرس استفاده خواهد شد. 
نوده فراهاني در ادامه با بيان اينكه در اين جشنواره 
تأكيد بر عرضه كاالي توليد داخل اس��ت، كاالها 
بايد با برچس��ب قيمت در معرض ديد خريداران 
قرار گيرند و فروشنده هم مكلف به صدور فاكتور 
فروش است، تصريح كرد: در مورد قيمت، با توجه 
به وضعيت معيشتي مردم سعي مي شود به گونه اي 
عمل شود كه كاال با كمترين سود ممكن عرضه و 
البته مردم هم نبايد انتظ��ار تخفيفات غير واقعي 

داشته باشند. 
وي در پاسخ به اينكه آيا واحدهاي صنفي مجاز به 
برگزاري حراج هستند، گفت: برگزاري حراج فصلي 
به شرط رعايت پروتكل هاي بهداشتي و جلوگيري 
از ازدحام جمعيت مجاز اس��ت. البت��ه واحدهاي 
صنفي بايد قبل از برگزاري حراج از اتحاديه مجوز 
دريافت كنند. طبق اعالم اتاق اصناف ايران امسال 
به دليل شيوع ويروس كرونا، جشنواره فروش ويژه 
نوروزي جايگزين نمايش��گاه هاي عرضه مستقيم 
مي شود كه در آن تمركز با اتحاديه هاي پوشاك، 
كيف و كفش و قنادان و آجيل فروش��ان است، اما 

ساير اتحاديه ها نيز امكان مشاركت دارند. 

جزئيات فروش فوق العاده نوروزي در تهران
اصناف

تاالر شيشه اي

تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 
218001030سرمايه گذاري تامين اجتماعي
478002270سرمايه گذاري ساختمان ايران

8450400سرمايه گذاري خوارزمي
529702520نفت پارس 
3930180بيمه البرز

312301480فرآوري موادمعدني ايران 
10810510فوالدمباركه اصفهان
6950330سرمايه گذاري سپه 

16800630سرمايه گذاري بهمن 
16650790سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

63900 گروه صنايع بهشهرايران 
17880850گسترش نفت وگازپارسيان
22350360سراميك هاي صنعتي اردكان 

870-16630موتورسازان تراكتورسازي ايران 
460-10660ليزينگ صنعت ومعدن 

10-2600بيمه آسيا
680-24600كيميدارو

5680270سرمايه گذاري بوعلي 
100-22190صنعتي آما

3710170ليزينگ رايان سايپا
265501260توليديچدن سازان

9940470ملي صنايع مس ايران  
170-25670فوالدخراسان

38700130آهنگري تراكتورسازي ايران 
5630260سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

20070950گروه بهمن 
23520120سيمان هگمتان 

950-18230ايركاپارت صنعت
11460540سرمايه گذاري توسعه ملي 

1420-27080نوردآلومينيوم 
650203090فوالداميركبيركاشان
259301230پااليش نفت تبريز

469702230صنايع شيميايي فارس 
546002280پتروشيمي شيراز

414601970بورس اوراق بهادارتهران
334901590بورس كاالي ايران

910-26510كارخانجات توليدي شيشه رازي 
538060سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

6590310سرمايه گذاري پرديس
19150910سيمان فارس وخوزستان

8020380سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10790510سيمان شمال 

3090140گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
10580500سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

880-16720نيروترانس 
21170240البرزدارو

2670120بانك كارآفرين 
4830440سرمايه گذاري سپه 

470-9060واسپاري ملت
485402310فنرسازي زر

830-63500گروه صنعتي بوتان 
240401100تايدواترخاورميانه 

600-11580ليزينگ ايرانيان
6060-115170داروپخش )هلدينگ 

10790510حفاري شمال
11250530پااليش نفت اصفهان

3570-67990صنايع كاشي وسراميك سينا
1370-31520مارگارين 

410-27750شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
334301590مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

300501430پاكسان 
264601260توسعه معادن روي ايران 

28806013710پتروشيمي فناوران
284301350س.صنايع شيميايي ايران

4860230سرمايه گذاري مسكن 
239801140رادياتورايران 

15450730بيمه ملت
242501150پتروشيمي شازند

2660120سرمايه گذاري نيرو
9100430سيمان سپاهان 

2640120قطعات اتومبيل ايران 
20750160صنعتي بهشهر

13500550سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
6570310بيمه دانا

3819050سيمان فارس نو
2820130بانكت جارت

11460270سرمايه گذاري آتيه دماوند
3540160كارخانجات توليدي شهيدقندي

27600270تراكتورسازي ايران 
6210220تجارت الكترونيك پارسيان

510702430مس شهيدباهنر
273301300سيمان غرب 

5980280سرمايه گذاري سايپا
550902440موتوژن 

4980230نيرومحركه 
19240910معدني وصنعتي چادرملو

14860700سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
49040400توليدمواداوليه داروپخش 

921004380پتروشيمي پرديس
23310590سيمان خوزستان
110-15120داروسازي امين 

2590120ايران ترانسفو
12020540بانك پاسارگاد

10550500سيمان مازندران 
4420210 سالمين 

16460780گروه مپنا)سهامي عام(
14180670كالسيمين 

6450300سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت
45000240سرمايه گذاري دارويي تامين

3800180بانك اقتصادنوين 
15490730فوالدآلياژي ايران

7030330پارس مينو
11010520سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

429401040پتروشيمي خارك 
24800760كارت اعتباري ايران كيش

15090710باما
1450130بانك كارآفرين 

10460490توسعه معادن وفلزات 
16150760سرمايه گذاري صنعت نفت  

10260480مخابرات ايران
1080090بيمه پارسيان

240-13210گروه س توسعه صنعتي ايران
6320300س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها

19000440سيمان شاهرود
870-16550چرخشگر

11710550توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 
613602920داروسازي فارابي 

582702770نفت بهران 
1110-21230ليزينگ خودروغدير

19560440داروسازي كوثر
17060810معدني وصنعتي گلگهر

9410-178880پارس خزر
16650330سيمان داراب 

1300-36990گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
4970230فروسيليس ايران 

7400180سيمان شرق 
2760130سرمايه گذاري صنعت بيمه 
361001680صنايع پتروشيمي كرمانشاه

580-23910داده پردازي ايران 
271601290سيمان تهران 

12180580فوالدخوزستان
230001090سرمايه گذاري پارس توشه 

940-17930توسعه شهري توس گستر
3800180بانك ملت

16950460سيمرغ
18320870سيمان كرمان 
10080480شيشه همدان 

268401270خدمات انفورماتيك 
1896070گروه دارويي سبحان

10640500سرمايه گذاري ملي ايران 
577702750توليدمحورخودرو

8780410سرمايه گذاري اعتبارايران
2580120ايران خودرو

23440210فجرانرژي خليج فارس
323501540قندمرودشت 

100-34990داروسازي اكسير
467602220صنايع سيمان دشتستان

5140240ماشين سازي اراك 
1080-9720صنايع كاغذسازي كاوه 

نسرين رستمی|  ميزان


