
هند هم�واره يكي از ش�ركاي مه�م تجاري 
ايران ب�وده و ايران بر اس�اس رويك�رد خود 
براي تجارت با ش�رق، همواره نگاه ويژه اي به 
هند داشته اس�ت، اما حاال با زمزمه تحريم ها 
ب�ه نظ�ر مي رس�د ك�ه هندي ه�ا ب�ه دنبال 
س�ودجويي از اي�ران و درياف�ت نف�ت و گاز 
كم بها هستند. هند در اين ايام بر تخفيف هاي 
ويژه اي�ران ب�راي پااليش�گاه ها تأكيد كرده 
و از همين رو خواس�تار اس�تثنا ش�دن هند 
در جري�ان تحريم ه�اي جدي�د بوده اس�ت. 
درست زمستان سال گذش��ته بود كه در جريان 
سفر حس��ن روحاني به هند، به يكباره خبر ارائه 
تخفيف صددرصدي براي هزينه انتقال نفت ايران 
به هند در رسانه ها منتشر شد. خبري كه مدعي 
بود ايران ب��ا پيش بيني خروج امري��كا از برجام 
و احتمال بازگش��ت تحريم ها، ب��ه دنبال حفظ 
مشتريان آسيايي نفت خود است. توجيهي كه آن 
روزها مقبول بود، اما به يكباره با آغاز تحريم هاي 
امريكا عليه ايران، هند با پيروي از اياالت متحده، 
از پااليشگاه هاي اين كشور خواست براي »كاهش 

چشمگير يا به صفر رساندن« واردات نفت ايران 
از ماه نوامبر آماده ش��وند. اتفاقي كه مي توانست 
بدترين خبر براي ايران باشد؛ چراكه ايران نه تنها 
نتوانسته بود مش��تري نفتي خود را حفظ كند، 
بلكه در اين مدت عماًل نف��ت ارزان به هند ارائه 

داده بود. 
روايتي ديگري ك��ه در خص��وص معامله نفتي 
ايران و هند در اسفندماه س��ال گذشته منتشر 
شد، مربوط به »تخفيف يك دالري در هر بشكه 
نفت فروخته شده به هند در ازاي افزايش واردات 
نفت اين كشور از ايران« بود كه اگرچه هيچگاه 
مقامات ايراني آن را نپذيرفتند، اما مقامات هندي 

نيز هيچگاه آن را تكذيب نكردند. 
  هندي ها به دنبال گاز ارزان هستند

اگرچه نبايد مشتريان قديمي را از دست داد، اما 
اين پايان كار نيست؛ چراكه هندي ها حاال روي 
دريافت گاز ارزان از ايران ني��ز تمركز كرده اند و 
مي خواهند خوراك پتروشيمي هاي خود را حتي 

ارزان تر از پتروشيمي هاي ايران دريافت كنند. 
در اين ارتباط حس��ين عليم��راد درباره آخرين 

وضعيت مذاكره با هندي ها براي اجراي طرح هاي 
پتروشيمي در كشور به ايرنا گفته است كه ميزان 
تخفيفي كه هندي ها براي گاز مي خواهند بسيار 

زياد است. 
عليمراد يادآور شد: هندي ها هميشه پس از چند 
دور مذاكره، به مرحله اي مي رسند كه مي گويند 
قيمت گاز باالست. البته بايد توجه داشت كه باال 
بودن بهاي گاز در ايران، ادعاي هندي هاست و ما 
معتقد هس��تيم كه قيمت گاز براي پروژه اي كه 
آنها دنبال مي كنند، مناسب و بازده طرح مورد نظر 

مطابق با استانداردها و عرف جهاني است. 
مدي��ر س��رمايه گذاري ش��ركت مل��ي صنايع 
پتروش��يمي از ميزان پيش��نهاد ش��گفت انگيز 
هندي ها ب��راي دريافت گاز نيز پرده برداش��ت 
و گفت ك��ه آنها تاكنون به صورت ش��فاهي و نه 
مكتوب نرخ هايي مانند 6 تا 8 سنت را براي گاز 

پيشنهاد داده اند. 
اين پيشنهاد توسط هندي ها در حالي مطرح شده 
است كه همواره ميزان نرخ خوراك پتروشيمي ها 
يك موضوع جنجالي در ايران بوده و بسياري بر 

اين باورند كه قيمت مد نظر هندي ها حتي براي 
پتروشيمي هاي داخل هم پايين است. 

عليمراد همچنين گفت: ادعاي هندي ها مبني 
بر گران بودن قيمت گاز در ايران در حالي مطرح 
مي شود كه چيني ها با همين قيمت ها، حاضر به 

سرمايه گذاري در كشور هستند. 
  هندي هاي مفت خر

البته اين نخس��تين بار نيس��ت كه هندي ها به 
دنبال دريافت گاز ارزان از ايران هستند؛ چراكه 
پيشتر نيز عباس شعري مقدم، مديرعامل اسبق 
شركت ملي صنايع پتروش��يمي در مصاحبه اي 
پيرامون تمايل هندي ها براي خريد گاز ارزان از 
ايران گفته بود كه »آنها تاكنون چندين بار آمده 
و صحب��ت كرده اند، اما هنوز به نتيجه روش��ني 
نرس��يده ايم. من به آنها گفته ام كه شما مي آييد 
چرخي مي زنيد، قيمتي مي گيريد و مي رويد و در 

كار خود جدي نيستيد.«
شعري مقدم در آن مصاحبه از پيشنهاد عجيب 
هندي ها ب��راي دريافت خوراك دو س��نتي نيز 
پرده برداشته و گفته بود كه »آنها يكبار پيشنهاد 
خوراك دو سنتي را مطرح كردند و حتي يكبار هم 
گفتند كه از يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس، 

خوراك را مجاني گرفته اند.« 
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان 
آنكه آنها تمام واقعيت را نمي گويند، تصريح كرد: 
ممكن است در بعضي از كش��ورها نرخ خوراك 
پايين باشد، اما ميزان ماليات هم مطرح است، در 
حالي كه مناطق آزاد ما از ماليات معاف هستند. 

  پتروشيمي ، صنعت مهم هندي ها
گفتني است، دولت هند تالش مي كند از طريق 
توسعه مجتمع هاي پتروشيمي توليدكننده اوره، 
كود مورد نياز زمين هاي كشاورزي را تأمين كند. 
دليل تمركز هندي ها بر درياف��ت گاز نيز ارزان 
بودن اين محصول نس��بت به س��اير حامل هاي 
انرژي اس��ت. مزيت ديگر ايران كه باعث ش��ده 
هندي ها براي درياف��ت گاز از ايران و همچنين 
س��رمايه گذاري در پتروشيمي  مش��تاق باشد، 
نزديكي به كشور هندوستان است. بندر چابهار 
كه در ساحل درياي عمان قرار گرفته حدود 500 
كيلومتر با بندر گجرات هند فاصله دارد. به دليل 
فاصله كم بندر چابهار تا بندر گجرات، هندي ها 
عالقه زيادي به سرمايه گذاري در منطقه چابهار 
دارند. بنابراين آنها قصد دارند كه واحدهاي توليد 
كود اوره را در چابهار احداث و محصوالت توليدي 
را از اين راه به هند حمل كنند.  آيا ايران زير بار اين 
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مراقب هند ارزان خوار باشید!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

مراقب پيشنهاد هاي سرمايه گذاري خارجي در شرايط فعلي باشيم  جعفر تكبيري
  گزارش  یک

 انعكاس خبرهاي امیدبخش
 به وال استريت جان داد

در پايان معامالت روز جمعه با انتش�ار اخبار خوب و پيشرفت در 
حل اختالفات تعرفه اي اياالت متحده با شركاي تجاري خود يعني 
چين و مكزيك، س�هام امريكا در مقادير باالتري بس�ته ش�دند. 
به گزارش رويترز، بر اين اساس، داوجونز و اس اندپي رشد خود را ادامه 

دادند و شاخص نزدك مثبت شد. 
وال استريت ژورنال نيز روز جمعه گزارش داد: مذاكره كنندگان چيني 
و امريكايي در حال برنامه ريزي براي گفت وگوهايي جهت حل  و فصل 
كردن مناقش��ات تجاري خود قبل از اجالس نوامبر خود هس��تند. به 
عالوه وزير اقتصاد مكزيك، آلفونسو گوجاردو، گفت كه اميدوار است 
تا اواسط هفته پيش رو قرارداد مهم تجارت آزاد امريكاي شمالي، نفتا 

را جمع و جور كند. 

 تحريم ايران
 اقتصاد اروپا را آسیب پذير مي كند

كارشناس�ان اقتص�ادي معتقدند كه اعم�ال تحريم علي�ه ايران 
اقتصاد جه�ان به وي�ژه اروپ�ا را آس�يب پذير مي كن�د و موجب 
افزاي�ش قيم�ت ان�رژي فس�يلي از جمل�ه بنزي�ن مي ش�ود. 
به گزارش ايرنا، تحريم هاي امريكا عليه ايران و كاهش توليدات نفتي 
ونزوئال باعث كاهش عرضه نفت در سراسر جهان شده و بر افزايش بهاي 

بنزين تأثير گذاشته است. 
گزارش رسانه هاي آلمان نشان مي دهد كه بهاي بنزين در اين كشور در 

مقايسه با سه سال گذشته به باالترين سطح خود رسيده است. 
كلوب رانندگان خودروي آلمان ADAC در تازه ترين آمار خود اعالم 
كرده است كه نرخ بنزين و گازوئيل نسبت به ماه ها و سال هاي پيش در 

آلمان افزايش پيدا كرده است. 
دويچه وله در گزارش خود نوشت: ميانگين قيمت يك ليتر گازوئيل در 
هفته گذشته به يك يورو و 29 سنت رسيد. طبق اين آمار قيمت بنزين 

بعد از سال 2015 به باالترين نرخ خود رسيده است. 
روزنامه بيلد نوشت: قميت بنزين در 4 نوامبر 2018 با اعالم تحريم هاي 
نفتي امريكا عليه ايران مي تواند حتي بيشتر از اين هم افزايش پيدا كند 
و رانندگان آلماني به دليل تحريم هاي امريكا عليه ايران بايد بيش��تر 
بپردازند. روزنامه بيلد نوشت: تحريم ها فشار را بر رانندگان آلماني هم 

بيشتر كرده است. 

 ۹ وعده رئیس كل بانك مركزي
 براي اقتصاد ايران

رئي�س كل بان�ك مرك�زي در يادداش�تي برخ�ي اقدام�ات 
و سياس�ت هاي جدي�د بان�ك مرك�زي را تش�ريح ك�رد. 
به گزارش »جوان«، عبدالناصر همتي در اينستاگرام خود آورده است: 
همه عزيزان كم و بيش از آنچه من تحوي��ل گرفته ام خبر دارند، به آن 
بزرگواران و خصوصاً مردم ش��ريف ايران اطمين��ان مي دهم كه تمام 
تالشم را با بهره گيري از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادي، پولي 
و بانكي و همكارانم در بانك مركزي و شبكه بانكي براي حل مشكالت 
و ايجاد آرامش و ثبات در اقتصاد كشور، خصوصاً بازار ارز و پول به كار 
مي گيرم. شفاف سازي و مبارزه با هرگونه رانت، جزو تفكيك ناپذير تمام 

سياست ها و اقدامات من خواهد بود. 
تقويت ارزش آس��يب ديده پول ملي، هدايت و كنترل بازار ارز، كنترل 
حجم نقدينگي و مهار تورم بيدار شده، اصالح ساختار مالي و ناترازي 
بانك ها، مبارزه ب��ا تحريم هاي ناجوانمردانه در نق��ل و انتقال بانكي و 
مذاكرات مداوم با كشورهاي مرتبط در اين زمينه، بخشي از خيل عظيم 

اقداماتي است كه در حال انجام بوده يا انجام خواهد شد. 

گاليه دبير انجمن واردكنندگان برنج:

 نبايد انبار واردكنندگان برنج
 به عنوان احتكار معرفی شود

 دبي�ر انجم�ن واردكنن�دگان برن�ج اي�ران ب�ا انتق�اد ب�ه رفتار 
وزارتخانه ه�اي جهاد كش�اورزي، صنع�ت، مع�دن و تج�ارت 
و دادگس�تري، بان�ك مرك�زي و صدا و س�يما در قب�ال اعتماد و 
همراه�ي واردكنندگان برنج ب�ا دولت گفت: تأخي�ر در تخصيص 
ارز، تهمت احت�كار، پلمب انباره�ا و معرفي واردكنن�دگان برنج 
به اي�ن عناوين در رس�انه  ملي، نتيج�ه هم�كاري واردكنندگان 
براي تأمي�ن برن�ج مورد نياز كش�ور با اعتبار خودش�ان اس�ت. 
مسيح كشاورز با اشاره به اينكه وزارت جهادكشاورزي در خردادماه به 
دليل مشكل تأمين نشدن ارز و عقب بودن برنامه، از تجار عضو انجمن 
خواس��ت با توجه به تحريم هاي پيش آمده، براي تأمين نياز كشور در 
اسرع وقت اقدام به واردات برنج كنند، افزود: واردكنندگان متعهد شدند 
با اعتبار خود برنج مورد نياز كشور و همچنين بخشي از ذخيره احتياطي 

را تأمين كنند و دولت نيز وعده داد، ارز مورد نياز را تأمين كند. 
وي گفت: اما امروز ش��اهد رفتار دوگانه اي هس��تيم كه واردكنندگان 
برنج از س��وي نهادهاي دولتي مورد اتهامات مختلف ق��رار گرفته و با 
انتشار آن در رسانه ملي، آبروي تجار شناس��نامه دار و معتبر كشور را 

خدشه دار كرده اند. 
كشاورز با بيان اينكه بايد در بازار يك محصول مانند برنج مشكلي چون 
كمبود يا افزايش قيمت وجود داش��ته باشد كه نياز به مداخله دولت و 
دستگاه هاي نظارتي باشد، توضيح داد: اين در حاليست كه در بازار برنج 
وارداتي آرامش كامل برقرار و برنج با قيمت مناس��ب و به اندازه كافي 
وارد و عرضه شده  است و در چنين ش��رايطي اينگونه برخورد و انجام 
بازرسي هاي بي دليل و متهم كردن بي پايه و اس��اس فعاالن اين بازار 
سؤال برانگيز اس��ت.  وي توضيح  داد: متهم كردن تجاري كه از مبادي 
قانوني و به صورت رس��مي برنج وارد مي كنند و اسناد و مدارك آنچه 
وارد كرده اند از سوي گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 

جهادكشاورزي تأييد مي شود، رفتاري اشتباه است. 
وي گفت: اين در حاليست كه برنجي  با ارز مصوب وارد كشور مي شود 
بايد با قيمت مشخص و تعيين شده در بازار عرضه شود، از اين رو براي 

تجار فرقي نمي كند كه برنج ها را در چه زماني وارد بازار كنند. 
دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران با بي��ان اينكه در حال حاضر و با 
توجه به نرخ ارز در بازار آزاد، قاچاق برنج مقرون به صرفه نيست، گفت: 
از اين رو مي توان گفت همه برنجي كه وارد كشور شده از مبادي رسمي 
و توسط واردكنندگان شناسنامه دار و تحت نظر دستگاه هاي مسؤل وارد 
و توزيع مي ش��ود و از اين رو برخورد تعزيراتي با واردكنندگان رفتاري 

شايسته نيست.

توليدكنندگان براي ترخيص كاال به ديوان عدالت اداري شكايت كنند
در پي پيشنهاد پرداخت قس�طي مابه التفاوت 
ارز كاالهاي وارداتي با ن�رخ ۴2۰۰ تومان، نايب 
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اين روش براي 
كاهش فش�ار به تجار در نظرگرفته شده است، 
اما كارس�از نبوده و اصوالً دولت اش�تباه اول را 
با اش�تباه دوم خ�ود وخيم تر مي كن�د؛ چراكه 
در اش�تباه اول ارز ۴2۰۰ توماني ب�ه همه كاالها 
تخصيص داد و اكنون هم نادرست اقدام مي كند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت كه در آخرين اظهارات 
خود از افت شديد ثبت سفارش واردات و جمع شدن 
صف هاي ثبت س��فارش با اعالم بسته جديد ارزي 
خبر داد و اعالم كرد كه براي دريافت مابه التفاوت 
ارزي از كاالهاي وارد شده اي كه در گمرك مانده اند، 
تس��هيالتي مانند پرداخت اقساطي در نظر گرفته 
مي شود كه پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني 
ايران در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه هنوز جزئيات 
چگونگي پرداخت مابه التفاوت ارزي واردات اعالم 
نشده اس��ت، گفت: ارائه تس��هيالت در چگونگي 
پرداخت پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بوده كه اگر به مرحله تأييد برس��د، واردكنندگاني 
ك��ه ماش��ين آالت، مواد اوليه و كاالي واس��طه اي 
وارد كرده اند، كاالي خ��ود را از گمرك ترخيص و 
مابه التفاوت ارز 4200 توماني تا ارز بازار ثانويه را به 
صورت اقساطي پرداخت مي كنند تا به لحاظ سرمايه 
در گردش فشاري به آنها وارد نشود.  به عقيده وي، 
اين راهكار نيز كارس��از نبوده و اصوالً دولت اشتباه 
اول را با اشتباه دوم خود وخيم تر مي كند؛ چراكه در 
اشتباه اول، از روز اول با تخصيص ارز 4200 توماني 
به همه كاالها مخالف بوديم و اين مخالفت از سوي 
اعضاي اتاق بازرگاني به هر روش نظير نامه نگاري ها، 
اعالم در جلسات، مصاحبه ها و شبكه هاي مجازي 
منعكس شد، اما دولت بسيار دير واكنش نشان داد و 
حال كه واكنش نشان داده، نادرست اقدام مي كند.  
سلطاني افزود: تعداد زيادي از تجار به ويژه آنهايي 
كه مواد اوليه براي توليد وارد كرده اند، ارز را دريافت 
كرده و با آن كاال وارد كرده اند. همچنين بسياري از 
افراد به جهت تعهداتي كه دارند قراردادهاي فروش 
خود را از قبل با ش��ركت هاي دولت��ي و عمومي يا 

خريداران صنعتي بسته اند و متعهد شدند كه كاالها 
را با نرخ مقرر شده از پيش تحويل دهند و اگر قرار 
باشد مابه التفاوت ارزي بپردازند، متضرر مي شوند.  
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: بخشي 
از اين واردات كه صرفاً كااله��اي مصرفي و نهايي 
هس��تند، فقط اين امكان را دارند كه با قيمت رايج 
و با س��رعت كوتاه تري بازار را تنظيم كنند. به طور 
مثال اگ��ر واردكننده اي، لوازم خانگ��ي وارد كرده 
باشد با توجه به اينكه قيمتش به سرعت خود را با 
بازار تطبيق مي دهد، امكان دارد متضرر نش��ود يا 
كمتر ضرر كند، اما بخش توليد به ويژه آنهايي كه 
مواد اوليه و ماش��ين آالت وارد مي كنند با مش��كل 
تأمين نقدينگي كه دارند و همچني��ن با توجه به 
اوضاع توليدكنندگان كوچك و متوس��ط برايشان 
مقدور نيست اين مبلغ را بپردازند، اگر هم بپردازند 

امكان متضرر شدن شان زياد است. 
  شكايت كنند دستور لغو مي شود 

وي تصريح كرد: از منظر عرف و رويه حقوقي هم اين 
عطف به ماسبق كردن يك تصميم است كه بدون 

ترديد اگر ذينفعان اين موضوع، ب��ه ديوان عدالت 
اداري شكايت كنند، مي توانند لغو اين تصويب نامه 
و ابطال اين بند را دريافت كنند. همچنين چالش 
جديدي بين توليدكننده و دولت ايجاد مي شود. لذا 
توصيه اين است كه در درجه اول دولت در واردات 
مواد اوليه و سپس ماشين آالت به وعده خود وفادار 
باشد و بعد از آن براي س��اير كاالهاي مصرفي هم 
فكري كند؛ چراكه حقوق مكتسبه است.  به گفته 
سلطاني، دولت مي تواند از س��ود حاصله از فروش 
كاالهاي وارداتي كه احتماالً سود بااليي هم است، 
ماليات باالت��ري دريافت كند؛ بنابراي��ن از طريق 
سازوكار مالياتي مي تواند تا حدودي مديريت كرده 
و سرمايه ها را به خزانه برگرداند. همچنين آن بخش 
از واردات كه وارد كانال توليد مي شود را مي تواند با 
مكانيسم ها و توافق با صنف هاي مربوطه مديريت 
كند. بخشي از كاالها نيز كه قرار است بعداً وارد شود 
و خارج از تعهدات از پيش تعيين ش��ده اس��ت، در 
فروش تعادلي از حيث قيمت مورد نظر و اقدام توسط 

توليدكننده و فروشنده قرار گيرد. 

   صنعت
اشتباه اول ارزي با اشتباه دوم دولت اوضاع را وخيم تر كرد
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روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازي آذربایجان غربی

  نوبت اول
هم اكنون به ط�ور ميانگين ۶1 درصد از حجم 
مخزن سدهاي اس�تان تهران خالي از منابع 
آبي اس�ت و در س�دي همچون الر اين رقم 
ب�ه ۹۳ درصد مي رس�د كه از اي�ن حيث اين 
سازه بدترين وضعيت ذخيره آب را در ميان 
سدهاي پنجگانه استان تهران داشته است. 
بررسي آخرين وضعيت منابع آبي استان تهران 
از كاهش 22درصدي بارندگي اين استان نسبت 
به سال گذشته حكايت دارد. ميزان نزوالت جوي 
استان تهران از ابتداي سال آبي )ابتداي مهرماه( 
تاكنون به 252 ميليمتر رسيده كه در مقايسه 
با متوس��ط درازم��دت نيز كاه��ش  8درصدي 

داشته است. 

افت بارندگي ها در سال آبي جاري موجب شده 
است تا حجم ورودي به سدهاي پنجگانه استان 
تهران )الر، طالقان، ك��رج، لتيان و ماملو( هم با 
افت ۳2 درصدي نسبت به سال گذشته مواجه 
ش��ود. كل حجم آب ورودي به سدهاي استان 
از ابتداي س��ال آبي تاكنون يك ميليارد و 125 
ميليون مترمكعب بوده اس��ت كه در مقايس��ه 
با سال گذش��ته ورودي آب به س��دهاي تهران 

كاهش 5۳8ميليون مترمكعبي داشته است. 
در حال حاضر ميزان آب ذخيره شده در سد الر 
۷0 ميليون ، سد طالقان ۳1۳ ميليون ، سد كرج 
164 ميليون ، سد لتيان 48 ميليون و سد ماملو 

14۷ ميليون مترمكعب است. 

 ۶۱ درصد از حجم مخزن  سدهاي استان تهران
 خالي از منابع آبي


