
اين موضوع كه كارشناسان مي گويند در آينده 
نه چن�دان دور س�ايه بحران آب بر س�ر تهران 
س�نگيني خواهد ك�رد، جديد نيس�ت؛ آينده 
ترسناكي كه براي تغيير آن چند طرح نيز معرفي 
ش�ده ، اما همگي در نيمه راه متوقف ش�ده اند 
و اي�ن موضوع بح�ران را جدي تر كرده اس�ت. 
به گزارش ايسنا، برآوردها نشان مي دهد جمعيت 
تهران در افق ۱۴۱۰، 2ميليون نفر افزايش خواهد 
يافت. پيش بيني ها حاكي از آن اس��ت كه تا سال 
۱۴۱۰، ۵۸۰ ه��زار نفر به جمعي��ت پرديس، يك 
ميليون نفر به منطقه 22 تهران و ۵۰۰ هزار نفر در 
حواشي تهران، به جمعيت اضافه شود و اين موضوع 

بحران آب را جدي تر مي كند. 
در حال حاضر سرانه توليد آب در تهران، ۳۳۰ ليتر 
در روز و مصرف آب شرب در تهران روزانه ۳ ميليون 
و ۵۰۰ هزار مترمكعب است كه در مقايسه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل، 2۵۰ هزار مترمكعب افزايش 
مصرف اتفاق افتاده اس��ت. با اينكه يك روي سكه 
افزايش مصرف آب در تهران افزايش ساالنه 2 تا 2/۵ 
درصدي جمعيت پايتخت است، اما امسال، مصرف 
آب شرب در تهران در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته، ۴درصد رش��د دارد كه اين رقم بيش تر از 

رشد جمعيت ساالنه تهران است. 
مس��ئوالن بر اين باورن��د كه تصور مش��تركان از 
بارندگي هاي مناس��ب تهران، دلي��ل اين افزايش 
مصرف اس��ت. اين در حاليس��ت كه عالوه بر نبود 
تجهي��زات كافي ب��راي انتقال آب ش��رب، امكان 
اختصاص همه آب موجود در سدهاي تهران براي 
مصرف ش��رب نيز وجود ندارد، زيرا آب اين سدها 

عالوه بر شرب در بخش كش��اورزي و صنعت نيز 
بايد مصرف شود. 

   مصرف روزانه آب در تهران به اندازه حجم 
درياچه چيتگر

به گفته بختياري، مدير عامل شركت آبفای استان 
تهران، تهراني ها روزانه به ان��دازه حجم درياچه 
چيتگر آب ش��رب مصرف مي كنند. 2۰ درصد از 
كل آب شرب مصرفي در كشور در تهران مصرف 
مي شود كه اين ميزان در شهر تهران معادل يك 
ميليارد و ۶۰ ميليون مترمكعب و در استان تهران 

يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون مترمكعب است. 
وي با بيان اينكه تهراني ها ۴۰ ليتر بيش تر از سرانه 

مصرف آب ش��رب مصرف مي كنند، افزود: سرانه 
مصرف روزانه آب شرب در كش��ور به ازاي هر نفر 
2۱۰ ليتر اس��ت كه اين ميزان در ته��ران معادل 

2۵۰ ليتر است. 
مديرعامل شركت آبفاي استان تهران با بيان اينكه 
آب شرب بسيار گران است و با زحمت زيادي توليد 
مي شود، ادامه داد: هزينه تمام شده هر مترمكعب 
آب ش��رب در تهران 2 هزار و ۵۰۰ تومان اس��ت، 
درحالي كه ما به ازاي هر مترمكعب ۶۰۰ تومان از 

مشتركان دريافت مي كنيم. 
بختياري با بيان اينكه ۷۰ درصد منابع تأمين كننده 
آب شرب تهران از آب هاي س��طحي و ۳۰ درصد 

از مناب��ع آب زيرزميني اس��ت، گفت: ه��ر ميزان 
از آب هاي زيرزميني بيش تر اس��تفاده ش��ود، در 
سال هاي آينده با مشكل جدي تري مواجه خواهيم 
شد، زيرا اين منابع با ۵۰ سال برداشت و بارش هاي 
كم مواجه بوده و با يكس��ال بارش مناسب، كمبود 
آنها جبران نمي شود، ۶۰ درصد مشتركان تهراني 
در چارچوب الگوي مصرف آب شرب مصرف دارند، 
در حالي كه ۴۰ درصد بيشتر از الگوي مصرف آب 
شرب مصرف مي كنند و اين ميزان مصرف بيش از 

الگو، معادل ۵۰ درصد كل آب شرب تهران است. 
  چهار طرح عمده تأمين آب تهران

در اين راستا، سيدحسن رضوي، مديرعامل شركت 
آب منطقه اي تهران در گفت وگو با ايس��نا، درباره 
مهم ترين طرح هاي تأمين آب تهران توضيح داد: 
به طور كلي طرح هاي آبرساني از سد الر به كالن، 
آبرساني از سد لتيان به پرديس، انتقال آب از طالقان 
به كرج و تهران و آبرس��اني به صنايع تهران از سد 
ماملو، چهار طرح عمده تأمين آب تهران محسوب 

مي شوند كه متوقف شده اند. 
وي دليل توقف طرح هاي مذكور را مشكالت مالي 
و بحث هاي محيط زيستي عنوان كرد و گفت: همه 
اين طرح ها در دولت هاي يازدهم و دوازدهم كليد 
خورده ان��د و اجراي آنها به ح��دود ۶ هزار ميليارد 

تومان سرمايه نياز دارد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اي تهران درباره نحوه 
تأمين س��رمايه اين طرح ها توضيح داد: س��رمايه 
مورد نياز بايد از راه ه��اي مختلفي مانند فاينانس، 
بخش خصوصي، تبص��ره ۱۹ و اعتب��ارات دولتي 

تأمين شود. 

توليد پ�ژو ۳۰۱ در حالی در ايران خ�ودرو آغاز 
می شود كه شريک بد عهد اين گروه خودروسازی، 
ايران را ترک ك�رده و در حال حاض�ر توليد اين 
خودرو توسط سازندگان ايرانی صورت می گيرد.
اين روزها مصرف كنندگان، كارشناس��ان و برخي 
از دولتمردان انتقادات بس��ياري از صنعت خودرو، 
بدعهدي و خلف وعده خودروسازان دارند. اينكه با 
گذشت پنج دهه از عمر اين صنعت، خودروسازان 
همچنان چش��م به حمايت ه��اي دولت��ي دارند و 
همچنان خودروهاي از رده خارج س��اير كشور ها را 
توليد مي كنند و حقوق مصرف كنندگان را رعايت 
نمي كنند و دالل بازي و واسطه گري در اين صنعت 
همچنان رونق دارد از ايرادات اصلي صنعت خودروي 
كشور است كه متأسفانه در پنج دهه گذشته هيچ 
همتي براي رفع اين ايرادات نبوده است. هر چند كه 
وزارت صمت اخيراً دستورالعملي براي اين صنعت 
طراحي كرده و اميدوار است كه تا پايان دولت فعلي 

اين صنعت سرو سامان يابد. 
روز گذشته خط توليد پژو۳۰۱ با حضور معاون علمي 
و فناوري رئيس جمهور در ايران خودرو افتتاح شد. 
توليد پژو۳۰۱ با داخلي سازي ۶۰ درصدي آغاز شده 
و در برنامه هاي آتي ميزان داخلي سازي اين خودرو 
به ۸۰ درصد خواهد رس��يد. در توليد اين خودرو از 
۳۰۰ سازنده ايراني استفاده شده و پژو۳۰۱ داراي 
اس��تانداردهاي ۸۵گانه روز دنيا است. طبق برنامه 
زمانبندي  شده قرار اس��ت پژو۳۰۱ تا پايان امسال 
در مدار توليد قرار گيرد. ب��راي توليد اين خودرو به 
هزار و ۱2۳ قطعه نياز اس��ت كه حدود ۵۶۵ قطعه 
از آن داخلي س��ازي ش��ده و قيمت آن هنوز نهايي 
نشده است.  در اين مراس��م معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه صنعت خودرو بايد 
پوس��ت اندازي كند، خطاب به خودروسازان گفت: 
اينكه خط مونت��اژ راه بيندازيم، اس��مش كارخانه 
اس��ت، نه صنعت كه براي افراد تحصيلكرده ايجاد 
اشتغال نخواهد كرد و فقط با يك تكنيسين مشكلش 

حل مي شود. 
سورنا ستاری افزود: اگر ساختارهاي سنتي خود را 

نشكنيم و به سمت شركت هاي دانش بنيان حركت 
نكنيم، از چهار بچه كه وارد حوزه استارت آپ شده اند 

شكست خواهيم خورد. 
وی با بيان اينكه اگر صنعت متحول نش��ود، به طور 
قطع ادامه مس��ير ممكن نخواهد بود، افزود: ما بايد 
از طريق شركت هاي دانش بنيان تحول ايجاد كرده 
و از شركت هاي دانش بنيان بخواهيم تا محصوالت 
نوين را براي ما طراحي كنند، اين در حاليس��ت كه 
هيچ دانشگاهي در دنيا محصول بيرون نمي دهد و ما 
با پول دولت هر چقدر هم تحقيق كنيم، محصولي 
از آن استخراج نخواهد شد.  ستاری گفت: در دوران 
تحريم ها متوجه شديم كه بايد به حوزه خودكفايي 
تغيير جهت دهيم، در حالي كه كش��ور سال هاست 
كه از دارايي هاي خود كه عمدتاً در نيروي انس��اني 
خبره نهفته است، بهره نگرفته و ما به خاطر باندهاي 
وارداتي در سراس��ر كشور مش��كالتي را در تأمين 
نيازهاي صنايع تجربه كرده ايم، ضمن اينكه ساختار 
اقتصاد ايران متكي بر نفت اس��ت و م��ا وارداتچي 
هس��تيم و اگر بخواهيم كااليي را صادر كنيم، بايد 
زيرس��اخت هاي آن را فراهم نماييم.  معاون علمی 
و فن��اوری رئيس جمهور افزود: داش��تن كارخانه با 
صنعت متفاوت اس��ت و اگر مي خواهي��م از نيروي 
انس��اني تحصيلكرده اس��تفاده كنيم، بايد صنعت 
داشته باشيم، اما اينكه يك خط مونتاژ را راه اندازي 
كنيم، اين صرفاً يك كارخانه بوده و صنعت به شمار 

نمي رود. 
وي تصريح كرد: در ش��رايط كنوني حتي اگر ۱۰۰ 
خط مونتاژ هم داشته باشيم نياز به دانشگاه نخواهيم 
داش��ت و اين در شرايطي اس��ت كه هم اكنون ۳۳ 
ميليون جوان و ۴/۵ ميليون دانشجو داريم و ظرفيت 

ما در اين حوزه بسيار كم نظير است. 
ستاری سال ۹۷ را سالي بسيار سخت براي اقتصاد 
ايران و البته خودروس��ازان دانست و گفت: بحراني 
كه در صنعت خودرو پيش آمد منجر به اين شد كه 
صنعت خودروسازي دوست و دشمن خود را بشناسد 
و وارد شراكت هاي پايدار شود، اين در شرايطي است 
كه شركتي همچون پژو كه با اخِم يك طرف ديگر 

قرارداد را نيمه كاره رها كرده و ايران را ترك مي كند، 
يك شريك استراتژيك براي صنعت خودروي ايران 
نخواهد بود.  وی تأكيد كرد: ما در صنعت خودرو از 
مونت��اژكاري عبور كرده و به س��مت توليد محدود 
پيش رفته ايم و اين در شرايطي است كه محصوالت 
مشترك قرارداد ايران خودرو با پژو هم اكنون در حال 

توليد از سوي طرف دوم قرارداد است. 
معاون علمي و فناوري رئيس جمهور افزود: محصول 
توليدي قرارداد مش��ترك ايران خ��ودرو و پژو بعد 
از برجام به زودي از س��وي ايران خ��ودرو وارد بازار 
خواهد شد و نكته حائز اهميت آن داخلي سازي ۶۰ 
درصدي قطعات است. وي تصريح كرد: بعد از خروج 
پژو از ايران، اتفاقي كه افتاد توق��ف قرارداد بود، اما 
اكنون به همت توليدكنندگان داخلي محصول آن 
قرارداد وارد بازار خواهد شد. به گفته ستاري تا زماني 
كه به فكر واردات باش��يم نمي توان اسم كار خود را 

صنعت بگذاريم. 
 داخلي سازي محصوالت بدون اتكا به پژو

مديرعامل ايران خودرو در اين مراس��م با تأكيد بر 
داخلي س��ازي محصوالت بدون اتكا ب��ه پژو گفت: 
خودروس��ازي پژو در حالي ايران را ت��رك كرد كه 
براي توليد س��ه خ��ودروي 2۰۰۸، ۳۰۱ و 2۰۸ با 
ايران خودرو همكاري داش��ت، ام��ا از آنجا كه ۳۰۱ 
تيراژ بااليي دارد هدفگذاري كرديم كه بدون اتكا به 

پژو اين خودرو را در داخل توليد كنيم.
هاشم يكه زارع افزود: بعد از توليد رسمي ساالنه ۱۰۰ 
هزار دس��تگاه خودرو پژو ۳۰۱ ايراني به مشتريان 
تحويل مي ش��ود كه در مدت چهار سال اين ميزان 
به 2۵۰ هزار دستگاه افزايش خواهد يافت، آن هم 
بدون اينكه در توليد اين خودروي ايراني به پژو اتكا 

كرده باشيم. 
وی ادامه داد: عالوه بر طراحي و س��اخت پژو ۳۰۱، 
اقدام��ات خوبي در ايران خ��ودرو آغ��از كرديم كه 
ش��هريور امس��ال يكي ديگر از اي��ن محصوالت را 
رونمايي خواهيم كرد البته خودرويي كه در شهريور 
رونمايي خواهد شد محصولي كامالً ايراني و با پلتفرم 

ايراني است. 

يكه زارع در پاس��خ به اين پرسش كه با وجود ايراني 
بودن درص��د باالي��ي از قطعات پ��ژو ۳۰۱ چرا نام 
ايراني روي آن گذاش��ته نش��ده، گفت: مي توانيم 
اين محصول را بدون نشان پژو هم توليد كنيم، اما 
از آنجا كه ممكن اس��ت تبعات حقوقي داشته باشد 
فعاًل به همين نام توليد مي شود، زيرا اين محصول 
پيرو همكاري دو خودروس��از در حال توليد بود كه 
فرانسوي ها ايران را ترك كردند، ضمن اينكه ما توليد 
انواع محصول را بدون اتكا به پژو پيش خواهيم برد. 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو افزود: مجموع 
سرمايه گذاري براي توليد پژو ۳۰۱ ايراني و خط هاي 
مورد نياز براي آن حدود ۶۰ ميليون يورو بوده است. 
يكه زارع درباره تكميل خودرو هاي داراي نقص هم 
گفت: هدف اين اس��ت خودرو هاي بر كف مانده را 
جمع كني��م، هم اكنون هم س��يل نزولي موجودي 
خودرو ها در كف كارخانه اتفاق افتاده است، ضمن 
اينكه توليد به س��متي پيش مي رود كه به صورت 
كامل باشد، به طوري كه در چند ماه آينده به نقطه اي 

خواهيم رسيد كه تعهدات به روز مي شود. 
  دريافت ۱۵۰ ميليون يورو خسارت از پژو

مديرعامل ايران خودرو در اين مراس��م افزود: پس 
از خروج پژو از ايران، ۱۵۰ ميلي��ون يورو به عنوان 
خسارت دريافتي از اين شركت در دفاتر ما به ثبت 
رسيده اس��ت.  هاش��م يكه زارع افزود: قبل از سال 
جلسه اي با پژويي ها داش��تيم كه گفتند شما اجازه 
نداريد توليد پژو ۳۰۱ را ش��روع كنيد، ما نيز به آنها 
گفتيم شما نبايد ايران را ترك مي كرديد و حاال ما با 
سرمايه گذاري خودمان، كار را جلو مي بريم و اين كار 
را انجام داديم.  يكه زارع افزود: پژو 2۰۶ و پژو 2۰۷ 
را بدون پژو توليد كرديم و ح��اال پژو ۳۰۱ را عرضه 
مي كنيم. وي ب��ا بيان اينكه توليد پ��ژو ۳۰۱ بدون 
حضور پژو منافاتي با قرارداد ما با فرانسوي ها ندارد، 
گفت: ما مالك پلتفرم پژو ۳۰۱ هستيم و مي توانيم 
خودروهاي زيادي را روي اين پلتفرم توليد كنيم. در 

خروج پژو از ايران، اين بار پژو بازنده بوده است. 
وي با بيان اينكه شهريور امسال اتفاق خوبي خواهد 
افتاد، اظهار داش��ت: مهرماه امس��ال نيز يك قطعه 
كليدي كه ب��ه لولوي صنعت قطعه س��ازي معروف 
اس��ت در ايران به توليد خواهد رسيد، قطعه اي كه 
هيچكس جرئت نمي كرد براي توليد به آن نزديك 

شود و همه مي گفتند جيزه!
مديرعامل ايران خودرو ادامه داد: در مذاكرات بعد از 
برجام، پژو مي خواست به همان شيوه قبل، قرارداد 
را منعقد كند، ولي ما رفت و برگشت هاي زيادي را 
براي اين قرارداد داشتيم و در نهايت قرارداد خوبي 
بسته شد.  وي با اش��اره به تجربه تلخ قرارداد رنو و 
مشكالت مربوط به تحويل و توليد قطعات گفت: به 
پژو قبوالنديم كه ساپكو بايد مسئوليت ساخت داخل 

را بر عهده داشته باشد. 
 پژو ۳۰۱ توليد داخل ارديبهشت 99 به دست 

مشتريان مي رسد
يكه زارع در مورد توليد پژو ۳۰۱ نيز گفت: تا پايان 
امس��ال به خودكفايي ۸۰ درص��دي در توليد اين 
خودرو خواهيم رس��يد و در بدترين شرايط، اولين 
سري توليدات پژو ۳۰۱ ارديبهشت ۹۹ به مشتريان 

تحويل داده خواهد شد. 
يكه زارع در خص��وص توليد پ��ژو 2۰۰۸ نيز گفت: 
۱۶ هزار دس��تگاه از اين خودرو فروخته ش��ده كه 
۱۳ هزار دستگاه به مش��تريان تحويل داده شد و ۳ 
هزار دستگاه نيز به زودي تحويل داده خواهد شد. 
وي افزود: حداكثر توليد پژو 2۰۰۸ معادل 2۰ هزار 
دستگاه خواهد بود، ولي در مورد پژو ۳۰۱ در سال 

چهارم توليد به 2۵۰ هزار دستگاه خواهيم رسيد. 
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آغاز توليد پژو ۳۰۱ بدون حضور فرانسه در ايران
مدير  ايران خودرو: پس از خروج پژو از ايران، ۱۵۰ ميليون يورو به عنوان خسارت دريافت شد

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

تهرانزيرسايهاجرايكدامطرحهابيآبنميشود؟
   گزارش 2

  تجاوز مرحله اي زمين خواران
 به منابع طبيعي استان گيالن

قطع�ًا اگ�ر رون�د كنون�ي فعالي�ت دالالن و زمين خ�واران در 
عرصه هاي طبيعي ادامه يابد، در آينده اي نزديک در اس�تان هاي 
ش�مالي كش�ور، ديگر جن�گل و مرتعي وج�ود نخواهد داش�ت. 
ذبي��ح اهلل نيك فر ليالس��تاني، نماينده مردم الهيج��ان در مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از افزايش پديده زمين خواري در عرصه 
استان گيالن به ويژه منطقه الهيجان گفت: حفظ طبيعت استان هاي 
شمالي كش��ور بس��ياري ضروري اس��ت و قطعاً در اين عرصه بايد با 

متجاوزان به منابع طبيعي برخورد جدي شود. 
نماينده مردم الهيجان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در شرايط 
كنوني عده اي به دنبال سوء استفاده از عرصه هاي طبيعي استان گيالن 
به ويژه منطقه الهيجان هستند و اين مسئله متأسفانه وضعيت منطقه 

را دچار دگرگوني خواهد كرد. 
وي با بيان اينكه متأسفانه اين احتمال وجود دارد كه برخي از مديران 
و مسئوالن محلي نيز با زمين خواران همكاري و تعامل داشته باشند، 
گفت: قطعاً همراهي اين مديران، اقدامات زمين  خ��واران را به نتيجه 

مورد نظر مي رساند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: يكي از مش��كالت منطقه 
اين است كه دالالن، اراضي كش��اورزي و مس��كوني را از مردم بومي 
خريداري كرده و آنها را به چندين برابر قيمت ها به مسافران غيربومي 

مي فروشند. 
نيك فر گفت: در ش��رايط كنوني بحران زمين خواري در نقاط مختلف 
اس��تان گيالن و منطقه الهيجان به چش��م مي خورد، حال مهم ترين 
مش��كل در منطقه الهيجان اين اس��ت كه افراد در اطراف ش��هرها و 
روس��تاها اقدام به خريد اراضي كرده و سپس در مرحله دوم به اراضي 

منابع طبيعي و ملي تجاوز مي كنند. 
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس ادامه داد: در چند سال 
اخير اقداماتي عليه زمين خواران صورت گرفته، اما برخوردها تاكنون 
بازدارنده نبوده است، البته به نظر من برخورد با دالالن و زمين خواران 

بايد منطقي، داراي چارچوب و قانوني باشد.

 مذاكره روسيه و بالروس
 بر سر تعرفه ترانزيت نفت 

درحالي ك�ه ب�اروس خواه�ان افزاي�ش تعرف�ه ترانزي�ت 
نف�ت روس�يه ب�راي جب�ران آلودگ�ي نفتي اين كش�ور اس�ت، 
مس�كو يک پيش�نهاد مصالح�ه در اين ب�اره آماده كرده اس�ت. 
به گزارش رويترز، ديميتري كوزاك، معاون نخست وزير روسيه گفت 
مسكو يك پيشنهاد مصالحه در مورد تعرفه هاي ترانزيت نفت از طريق 
بالروس آماده كرده اس��ت و امروز با ايگور اليشنكو، همتاي بالروسي 

خود در مورد آن گفت وگو خواهد كرد. 
بالروس در ماه ژوئن پيشنهاد داده بود تا تعرفه ترانزيت نفت روسيه را تا 
2۱/۷ درصد به جبران آلودگي كه اوايل امسال در نفت صادراتي روسيه 
رخ داد، افزايش دهد. رويترز در خبر ديگري نوشت، »هوم ترنس نِفت 
دروژبا«، اوپراتور خط لوله بالروس ديروز اعالم كرد: بازگرداندن نفت 
آلوده به روسيه براساس برنامه ريزي پايان يافته است. هوم ترنس نِفت 
دروژبا، اوپراتور خط لوله بالروس ديروز اعالم كرد بازگرداندن نفت آلوده 
به روسيه بر اساس برنامه ريزي پايان يافته است. از بيستم ماه آوريل، 
آلودگي نفتي روس��يه را مجبور كرد تا جريان نفت از خط لوله دروژبا، 
مجراي كليدي براي تأمين نفت اروپاي شرقي و آلمان را متوقف كند. از 
آن زمان تاكنون حدود ۵ ميليون تن نفت روسيه به مقصد اروپا از طريق 

اين خطوط لوله متوقف مانده است. 

ركورد پااليشي چين 
پاالي�ش نفت خ�ام چي�ن در ژوئ�ن رك�ورد زد و نس�بت 
ب�ه س�ال قب�ل 7/7 درص�د افزاي�ش ياف�ت و ب�ه ۵۳/7 
ميلي�ون ت�ن مع�ادل ۱۳/۰7 ميلي�ون بش�كه در روز رس�يد. 
به گزارش رويترز، مقدار پااليش نفت خام ماه گذشته به ۵۳/۷ميليون 
تن معادل ۱۳/۰۷ ميليون بشكه در روز رسيد و ركورد قبلي ماه آوريل 
را كه ۱2/۶۸ ميليون بش��كه بود شكس��ت. اين مق��دار باالي پااليش 
نتيجه آغاز به كار دو پااليش��گاه جديد بود. شركت خصوصي هنگلي 
پتروكميكال ظرفيت پااليشي ۴۰۰ هزار بشكه اي خود را در اواخر مي 
 به حداكثر رساند و ژي جيانگ پتروكميكال به طور آزمايشي تأسيساتي 

با همين اندازه در ساحل شرقي راه اندازي كرد. 
ونگ ژوا، يك تحليلگر در شركت اطالعاتي ساباليم گفت: » اطالعات 
مربوط به توليد باالي پااليشگاهي احتماالً به خاطر پااليشگاه هاي 
جديد بوده، ولي اين رقم را بيش��تر از اي��ن تخمين مي زنيم، چون 
بس��ياري از پااليش��گاه هايمان هنوز ب��ه خاطر تعميرات بس��ته 

هستند.«
وي گفت: انتظار داريم در ماه هاي آينده توليد پااليشگاهي كاهش يابد، 
چون پااليشگاه هاي بيشتري بسته مي شوند. ذخاير بنزين و ديزل در 

باالترين حد و تقاضاي داخلي نفت همچنان پايين است. 
توليد نفت خام چين ماه گذشته يك درصد نسبت به سال قبل باال رفت 
و به ۱۶/۱ ميليون تن معادل حدود ۳/۹2 ميليون بش��كه رسيد كه از 

توليد ۳/۸2 ميليون بشكه ماه مي  هم بيشتر بود. 
توليد نفت خام در نيمه اول سال ۰/۸ درصد نسبت به سال قبل باال رفت 
و به ۹۵/۳۹ ميليون تن رسيد اين افزايش ناچيز نشان دهنده چالش هاي 
زمين شناسي ميادين بالغ و كمبود اكتشافات جديد است. شركت هاي 

نفت دولتي سعي دارند توليد داخلي را تقويت كنند. 

 گزارش بلومبرگ از موفقيت ايران
 در مهار نرخ ارز 

بلومب�رگ ب�ا اش�اره ب�ه موفقي�ت اي�ران در كنت�رل ن�رخ 
ارز نوش�ت: به نظ�ر مي رس�د سياس�ت هاي بان�ک مرك�زي 
در كنت�رل بازاره�اي ارز و ن�رخ به�ره مؤث�ر ب�وده اس�ت. 
ارز تضعيف شده ايران با تأثيرگذاري سياس��ت هاي دولت اين كشور 
در برابر تحريم هاي امريكا در بازار غيررس��مي بهب��ود پيدا مي كند. 
عبدالناصر همت��ي، رئيس بانك مركزي ايران گف��ت ريال ثبات پيدا 

كرده است. 
ارزش ريال در بازار آزاد ۸ درصد طي ماه گذشته باال رفته و به ۱2۵۴۵۰ 
ريال در برابر يك دالر رس��يده است. اين پيش��رفت خبر خوبي براي 
ايرانياني است كه شاهد سقوط بيش از ۵۰درصدي ارزش ارز ملي شان 
پس از بيرون رفتن ترامپ از قرارداد برج��ام و اعمال دوباره تحريم ها 

بودند. 
بانك مركزي به دنبال راه هايي براي حفاظت از ريال با اقداماتي بوده 
كه شامل ايجاد يك س��امانه دولتي ارز خارجي با نام نيما مي شود. 
هدف دولت سركوب كردن بازار سياه و كنترل نرخ بهره وام دهندگان 
بود. ريال در بازار آزاد در ح��ال حاضر نزديك به ن��رخ نيما معامله 

مي شود. 
يك تحليلگر در ايران گفت: » به نظر مي رس��د سياس��ت هاي بانك 
مركزي در كنترل بازارهاي ارز و نرخ بهره مؤثر بوده است. تقاضا براي 
ارز خارجي در مقايس��ه با س��ال قبل كاهش يافته است.« وي اضافه 
كرد: ممنوعيت واردات لوكس باعث ش��د 2 ميليارد دالر در واردات 

صرفه جويي شود. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن
6474209گروهمپنا)سهاميعام(

13708441شهد
6096195ايرانياساتايرورابر

7463238توليدمواداوليهداروپخش
4390139موتورسازانتراكتورسازيايران

3573111بيمهملت
4042125ايرانارقام

181256قطعاتاتومبيلايران
5712172تراكتورسازيايران

322297صنايعآذرآب
5487163شيشهوگاز

13097389داروييرازك
3662106سيمانكرمان

129237سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
5301151بينالملليمحصوالتپارس

299183توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
4642128سرمايهگذاريصنعتبيمه

3955109حفاريشمال
4463122توليدمحورخودرو

374899صنايعشيمياييفارس
18940499داروپخش)هلدينگ

5207137گروهصنعتيبارز
6306164قندثابتخراسان

18072463قندهكمتان
130333سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

18940478كشتوصنعتچينچين
7893199بيسكويتگرجي

162140محورسازانايرانخودرو
318678پگاهآذربايجانغربي
349583توليديكاشيتكسرام

18678438كربنايران
351780سيمانخزر

13739303خدماتانفورماتيك
181139سيمانخزر

251252سيمانصوفيان
255050مهندسينصيرماشين

216642سيمانداراب
402277دادهپردازيايران


