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تعلیق مجوز واردات
 ۳برند خارجی آب بستهبندی

انقالب چهارم آب یا چهارمین انقالب صنعتی؟

خسروتاج عنوان کرد
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 ایســنا :دبیر انجمــن تولیدکننــدگان آبهای
معدنی و آشــامیدنی از تعلیق مجوز واردات سه
برند خارجی آب بســتهبندی به کشــور خبر داد.
پیمــان فروهر بــا اعالم اینکه مجوز واردات ســه
برند فرانســوی آب بســتهبندی »پریر«» ،اویان« و
»بادویت« به ایران تعلیق شــده است ،اظهار کرد:
برند »پریر« توسط یک شرکت فرانسوی و برندهای
»اویان« و »بادویت« نیز توســط یک شرکت دیگر
فرانسوی تولید میشــوند که اخیرا مجوز واردات
آنها تعلیق شده است.

قطعهسازان پاکستانی خودرو
به ایران میآیند
 تسنیم :هیئتی از قطعهسازان پاکستانی در آینده
نزدیک برای بهاشتراکگذاشــتن تجربیات و دانش
فنی دو کشور به ایران سفر خواهد کرد .به گزارش
پایــگاه خبری تریبیــون ،حمیدرضــا نظارتیزاده،
رایــزن بازرگانــی و اقتصــادی سرکنســولگری
جمهوری اسالمی ایران در کراچی ،در رأس هیئتی
اقتصادی از دفتر اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و
لوازم جانبی خودروی پاکستان )پاپم( بازدید کرد
تا درخصوص امکان ســرمایهگذاریهای مشترک
بین شرکتهای خودروســازی ایرانی و پاکستانی
رایزنیهایی را انجام دهد.

پیام تبریک جالب دبیرکل اوپک
برای انتخاب مجدد زنگنه
 ایسنا :دبیرکل اوپک در نامهای ،انتخاب دوباره
زنگنه بهعنوان وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران
را تبریــک گفت .متــن کامل پیــام تبریک محمد
سانوســی بارکیندو به بیژن زنگنــه برای انتخاب
دوباره بهعنوان وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران،
به شرح ذیل اســت» :با کمال مسرت از انتصاب
شایســته مجدد حضرتعالی بهعنــوان وزیر نفت
از سوی عالیجناب حســن روحانی رئیسجمهور
مطلع شــدم .جناب وزیر ،احتراما ،بدین وســیله
از طــرف تمامــی کارکنان ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت )اوپــک( بــرای جنابعالــی
در ایــن جایگاه طی ســالهای پیــشرو آرزوی
موفقیت مینمایم .بدون شــک ،روابط ســازنده
بین جمهوری اســالمی ایران و اوپــک در دوران
مسئولیت شما با شکوفایی مستمر همراه خواهد
بود .همچنین مایلم با اســتفاده از این فرصت از
حمایتهای شــخصی جنابعالی از زمان انتصاب
بنده بهعنوان دبیرکل تشکر نمایم .درحالحاضر،
جنابعالــی باســابقهترین و باتجربهترین وزیر در
اوپک هستید .انتصاب مجدد شما ،رأی به تداوم،
ثبات و همکاری ســازنده بیشــتر میــان اوپک و
غیراوپک اســت .خوشوقتم که اوپــک کماکان
از ذخیره دانش گســترده و چشمه غنی حکمت
جنابعالی در چند سال آینده بهرهمند خواهد شد.
عالیجناب ،لطفــا پذیرای باالترین احترامات فائقه
اینجانب باشید«.
مدیرعامل فرابورس ایران اعالم کرد

اخراج  ۱۱شرکت غیرشفاف
از بازار پایه »ب« فرابورس
 ایســنا :مدیرعامل فرابورس ایران میگوید شنبه
 ۱۱شرکت که گزارش حســابرس درباره صورتهای
مالیشــان مردود یا عدم اظهارنظر بوده ،از بازار پایه
»ب« اخــراج و به بــازار پایه »ج« منتقــل خواهند
شــد.امیر هامونی در نشســت خبری دیروز گفت۱۱ :
شــرکت که افشــاگری مناســبی درباره صورتهای
مالی خود نداشتند و حســابرس درباره صورتهای
مالی آنها اظهارنظری نداشــته یــا اظهارنظر مردود
داشــته از تابلوی »ب« پایــه به تابلوی بــازار »ج«
پایه منتقل خواهند شــد.وی ادامه داد :برخی از این
شــرکتها صورتهای مالی خود را افشــا نکردهاند
و ظاهرا لزومی در افشــا و شفافسازی صورتهای
مالی خود نمیدانند .این  ۱۱شــرکت فردا آخرین روز
معامالتی خود را در بازار پایه »ب« خواهند داشــت
و نماد آنها بســته خواهد شــد و شــنبه در بازار پایه
»ج« کشــف قیمت خواهند شد .هامونی ادامه داد:
 ۱۱شرکت با نامهای پتروشــیمی اصفهان ،گسترش
صنایع پیام ،تولیپرس ،کف ،تولید سموم علفکش،
بانک شهر ،صنایع بســتهبندی مشهد ،کارتن مشهد،
گــروه ســرمایهگذاری صنایع و معادن فــالت ایران،
لوله و تجهیزات ســدید و آیندهسازان بهشت پارس
شــرکتهایی هســتند که تا فردا میتواننــد در بازار
پایــه »ب« بمانند و پس از پایان ســاعات معامالت
فردا نمادشان بســته خواهد شد و شنبه هفته آینده
در بازار پایه »ج« بازگشــایی خواهند شد.مدیرعامل
فرابــورس ایــران توضیــح داد :از ایــن  ۱۱شــرکت
درحالحاضــر هفت نماد متوقف و چهار نماد بازند.
این شــرکتها آنقدر ابهام داشــتند که حســابرس
نتوانســته اظهارنظری درباره صورتهای مالیشان
ارائه دهد .هفته آینده که این شــرکتها به بازار پایه
»ج« منتقل میشــوند ،نماد هر  ۱۱شرکت باز خواهد
شــد.وی تأکید کرد :خاصیت بازار پایه »ج« این است
که نمادهای آن تحت هر شــرایطی با هر میزان افشا
باز خواهد ماند ،گرچه این موضوع رافع مســئولیت
مدیران شــرکت و اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل
نیســت و مطابق قانون آن افراد مجازاتهای خاص
خود را خواهند داشت.

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻰ
در ســایت انجمن پاتوقیو نوشته شده است که
آب مادهای اســت که حیات بدون آن میسر نیست.
بشــر از دوره نوســنگی ســعی در مهار آب داشته
و روی الواحــی که از چهار هزار ســال قبل از میالد
از ســومریها باقی مانده ،سنگنوشــتههایی با این
مضمون موجود اســت .در دین یهود نیز اشاره شده
اســت که حضرت موســی در هزارو  ۴۰۰ســال قبل
از میالد مسیح با عصای ســحرآمیز خود چشمهای
در دل کویــر پدید آورد .این موضــوع بر اهمیت آب
در زمانهــای گذشــته صحه میگــذارد ،به نحوی
که تمدنهای بــزرگ در کنار رودهــای بزرگ ظاهر
شــدهاند .اســتخراج آبهای زیرزمینی ســابقهای
طوالنــی در کشــورهای مختلف ماننــد چین )حفر
چاهی تا عمق هزارو  ۵۰۰متر بهوســیله دستههای
نی( ،مصر )چاه یوســف با عمق تقریبی صد متر که
ســه هزار ســال قدمت دارد( و ایران باســتان دارد.
منوچهر پادشــاه ایرانی حدود ســههزارو  ۴۰۰سال
پیش دســتور داد حفر کاریز )قنــات( را به برزگران
بیاموزنــد .پیونددادن لولههای چــاه و انتقال ثقلی
آب زیرزمینی کار طاقتفرســایی بوده کــه ایرانیان
ســرآمد آن بودهاند .کهنترین قناتی که آثاری از آن
این شــبکه وجود دارد .ضمنا درآمد این شــرکت در
باقی مانده ،درشمال ایران پیدا شده است .این قنات
ســال  ۲۰۱۶بالغ بر یکودودهم میلیارد یورو گزارش
همزمــان با ورود آریاییها حفر شــده اســت .عمر
شــده اســت .امور آب برلین در کنار پیشــرفتهای
قنات گناباد را که مــادر چاه آن  ۳۰۰متر عمق دارد،
فوق بــه دنبــال دیجیتالیکردن دادههــای آنالوگ
دوهزارو  ۵۰۰سال برآورد کردهاند .همه اینها گویای
موجود در قسمت منابع آب شرب خود است .نشریه
اهمیــت آب برای جوامع مختلف اســت و از این رو
 water & wastewater internationalمصاحبــهای
در طــول تاریخ تحوالت وســیعی در این عرصه رخ
با خانم »رگینا« ،رئیس بخش تحقیق و توســعه این
داده که بررســی همه آنها نیازمند مثنوی هفتادمن
شــرکت انجام داده است که در ادامه میآید .ضمنا
است .البته هستند کسانی که با تکیه بر این گذشته و
ایشان از استادان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه
تهیه اینگونه تاریخچهها ،سعی در پیشبینی آینده
صنعتی برلین هستند.
نیز دارند.
کشتی نوح بسازیم
 گویا امــور آب برلین در تمامی قســمتهای
»دیوید سدالک« ،استاد دانشکده مهندسی عمران
چرخــه آب فعــال اســت و در تــالش بــرای
و محیط زیست در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است.
بهبود عملکــرد خود نهتنها به دنبال اســتراتژی
او در ســال  ۲۰۱۵برنــده جایــزه  Prose Awardدر
 Industry 4.0اســت ،بلکــه به دنبــال برپایی
شــاخه مهندسی و فناوری شــد .البته او جوایز زیاد
چهارمین انقالب آب ) (Water 4.0نیز هســت.
دیگری نیز کسب کرده است .او در کتاب خود به نام
اجازه دهید از تالشهای شــما در زمینه افزایش
 Water 4.0به این موضوع اشاره دارد که در دوهزارو
بهرهوری از آب زیرزمینی ،ســؤاالت خود را آغاز
 ۵۰۰ســال گذشته ،سه انقالب در عرصه سیستم آب
کنیم؟
شــهری رخ داده اســت و برای درک انقالب چهارم
ما  ۶۵۰چاه آب در اختیار داریم که آب مورد نیاز
در ایــن حوزه باید این ســه تحول را بــه طور کامل
خود را از آنها برداشت میکنیم و به عالوه میتوانیم
شــناخت و تحلیل کرد تا بتوان در مــورد آینده آنها
از این  ۶۵۰چاه برای پایش کیفیت آب استفاده کنیم.
تصمیمگیری کرد .ضمنا ایشــان معتقد است قبل از
بــرای انجام این پایش ما به تعداد زیادی حســگر و
آنکه بحرانهای آب ما را مجبور کنند که تن به انجام
تجهیزات دیگــر نیازمندیم تا بتوانیــم به مدلهایی
تغییر در دیدگاههای خود بدهیم ،باید با دوراندیشی
دســت یابیم که عالوه بر کیفیــت آب ،درباره کمیت
و آیندهنگــری تن به ســرمایهگذاریهای جدید برای
آن نیز به اطالعات کافی دســت یابیم .درحالحاضر
فنــاوری و دانش عمومی بدهیــم و اصطالحا مانند
مــا قادریم که عالوه بر ترکیبــات آلی با غلظتهای
حضرت نوح سالها قبل از توفان ،کشتیهای نجات
ناچیز ،غلظت نمــک را نیز اندازهگیری کنیم .الزم به
جوامع خود را بســازیم .از این رو مطالعه این کتاب
ذکر اســت که ما این کارهای تحقیقاتی را به کمک
به همه دستاندرکاران عرصه آب پیشنهاد میشود.
دانشــگاهها انجام میدهیم تا هنــگام وقوع انقالب
جالــب اســت بدانید کــه اخیرا در آلمان سیاســت
چهارم آب آماده باشیم.
 Industry 4.0مطــرح شــده اســت؛ یعنــی بایــد
 آیا با تمامی این دادهها شــما قادر هستید که
چهارمیــن انقالب صنعتی رخ دهــد تا آلمان بتواند
افزایــش تغذیه آبخوان یا افزایش برداشــت و
بهعنوان یکی از پیشــگامان صنعت جهان به حیات
مصرف آب و نحــوه تغییر آنها با یکدیگر را پایش
خــود ادامه دهد .بــرای این کار از همه دســتگاهها
کنید؟
خواســته شــده اســت خود را برای این امــر آماده
از یکســو ما در حال پایــش چگونگی تغییرات
کنند .گفته شــده است برای این هدف باید از فناوری
ســطح ایســتابی هســتیم .در
اطالعــات ) (ITدر تمامی ارکان
ایــن بیــن موضــوع تغذیــه
صنعت اســتفاده شــود .هدف
اخیرا در آلمان سیاست
آبخــوان یکــی از مهمتریــن
نیز افزایش بهــرهوری و کاهش
 Industry 4.0مطرح شده است
موضوعات تحقیقاتی اســت.
مصرف انرژی و مواد در فرایندها
یعنی باید چهارمین انقالب صنعتی
چون هنگام تغذیه آب ،شــما
و ساختارهای صنعتی است .در
رخ دهد تا آلمان بتواند بهعنوان
بایــد مطمئــن باشــید کیفیت
یکی از پیشگامان صنعت جهان به
این بین امــور آب برلین بهعنوان
حیات خود ادامه دهد .برای این کار
آب شــما در همان کیفیتی که
یکی از بزرگترین شرکتهای آب
از همه دستگاهها خواسته شده است
میخواســتهاید ،باقی خواهد
و فاضالب آلمــان وظیفه تأمین
خود را برای این امر آماده کنند.
مانــد .با اســتفاده از مدلهای
آب و نیــز جمــعآوری و تصفیه
گفته شده است برای این هدف باید
زیســتی ما قادر به پیشــگویی
پیشــرفته فاضــالب جمعیــت
از فناوری اطالعات ) (ITدر تمامی
این موضوع هســتیم که چقدر
ســهمیلیونو  ۷۰۰هــزار نفری
ارکان صنعت استفاده شود
آب مصرف کنیم تا مثال سطح
برلیــن و براندنبــورگ را بر عهده
ایستابی کاهش نیابد .این یکی
دارد .در کنــار این کارها ،امور آب
از فعالیتهایی اســت که تیمهای بهرهبرداری ما بر
برلین در تالش اســت تا تمامی انرژی مصرفی خود
آن متمرکز هستند.
را نیز تولید کند و تاکنون توانسته حدود  ۷۰درصد از
 خب ،اینهــا در مــورد آب آشــامیدنی بود.
انرژی مورد نیاز شــش تصفیهخانه فاضالب خود را
دربــاره فعالیتهای خودتــان در موضوع ایجاد
از طریق بیوگاز و لجن تأمین کند .البته از اواخر سال
فرایندهای مســتقل تصفیه فاضالب ،بهویژه در
 ۲۰۱۲ســه توربین بادی نیز در تصفیهخانه فاضالب
زمینه بهرهوری انرژی توضیح بدهید؟
 Schonerlindeنصب شــده اســت که هــر توربین
تصفیهخانههــای فاضالب بهخصوص در بخش
توان تولید دو مگاوات برق را دارد و با این حســاب،
هوادهــی بیولوژیک ،مقــدار زیادی انــرژی مصرف
تصفیهخانــه از لحــاظ تأمین انرژی خودکفا شــده
میکنند .بنابراین ما از یک سو با استفاده از تجهیزات
اســت .درحالحاضــر حــدود  ۲۲۱کیلومترمربع از
بهتر و سنسورهای بیشــتر مثل سنسورهای اکسیژن،
ســطح شــهر برلین به مناطق حفاظتشــده برای
در پی کنترل مقدار آن در محدوده بهینه هستیم .به
آب اختصاص یافته اســت که این به معنی اشــغال
عالوه از سوی دیگر ما تولید متان نیز داریم و قادریم
یکچهارم از ســطح شــهر اســت .در این شــهر از
کــه فســفر را از لجن ایــن تصفیهخانههــا بازیافت
ســال  ۱۹۹۰حدود پنج میلیارد دالر ســرمایهگذاری
کنیــم .ضمنا ما شــدیدا به دنبال افزایش اســتفاده
شده اســت تا میزان فســفر و نیتروژن آمونیاکی که
از انرژیهــای تجدیدپذیــر در تصفیهخانههای خود
در رودخانههــای  Spreeو  Havelتخلیه ميشــوند
هستیم.
بــه ترتیب  ۸۱و  ۹۸درصد کاهش یابد .این شــرکت
 ما شاهدیم در نقاط دیگر اروپا مثل دانمارک،
با داشــتن چهارهزارو  ۲۵۵پرســنل در ســال ۲۰۱۶
تصفیهخانههای فاضالب بــه خودکفایی انرژی
حــدود  ۲۱۰میلیــون مترمکعــب آب را از  ۶۵۰چاه
رســیدهاند و حتی بیش از انــرژی مصرفی خود،
به داخل  ۹شــبکه آب پمپاژ کرده اســت .طول این
انــرژی تولید میکننــد .من میخواهم بپرســم
شــبکهها هفتهزارو  ۹۰۰کیلومتر اســت و به ۲۷۶
 Water 4.0بــرای شــما چه معنایــی دارد؟ آیا
هزار ســاختمان در منطقه برلین آبرسانی میکند.
ایــن فقط یک شــعار متجددانه اســت یا اینکه
بــه عــالوه در همین ســال در شــش تصفیهخانه
تصفیهخانههــا در پی رســیدن بــه اهداف آن
فاضالب این شــهر حــدود  ۲۴میلیــون مترمکعب
هستند؟
فاضالب تصفیه شــده اســت .طول شبکه فاضالب
این اصــال یک شــعار متجددانه نیســت ،بلکه
۹هزارو  ۷۰۰کیلومتر اســت و  ۱۵۰ایستگاه پمپاژ در

کاری برای آینده اســت .البته ما هنوز بهتمامی آن
را به انجام نرســاندهایم ،ولی با استفاده از ظرفیت
دانشــگاههای صنعتی ،ما استادان فن را به خدمت
گرفتهایم تــا در زمینه دیجیتالیکــردن اطالعات و
اســتفاده از فناوری اطالعات فعالیــت کنند و ما را
قادر سازند از حســگرها )سنسورها( استفاده کنیم
تا کیفیت آب در هر منطقه از شــبکه لولهها پایش
شود .طول این شبکه هفتهزارو  ۹۰۰کیلومتر است
و راهــی طوالنی از تصفیهخانه آب تا مصرفکننده
وجود دارد .در سوی دیگر این موضوع نیز گسترش
انواع سنسورها وجود دارد .در زمینه مسائل امنیتی
ما میخواهیم در صورتیکه با یک حمله تروریستی
در شــبکه آب مواجه شــدیم ،قادر باشــیم سریعا
متوجه شــویم که در کجا این حادثه رخ داده است
و تبعات این حمله به شبکه آب را مدلسازی کنیم.
ما واقعا به دنبال موضوعات آیندهپژوهی هســتیم
و هدفمان آن اســت کــه با راهانــدازی واحدهای
آزمایشــی و نمایشــی و انجام تحقیقات نهایتا این
پیشــرفتها را به واقعیت عملی تبدیل کنیم .مثال
درخصوص پیشــرفتهای بهدســتآمده در حوزه

ایستگاههای پمپاژ آب ،قادریم از یک ایستگاه پمپاژ،
تمامی  ۱۵۰ایســتگاه دیگر را کنتــرل کنیم .احتماال
مــا در آینده قادر خواهیم بــود وظایف خودمان را
بــا تعداد پرســنل کمتری به انجام برســانیم چون
حســگرها ایدههای بهتــری بــرای مدیریت آب و
فاضالب ارائه میدهند.
 شــما به داشتن حسگرهای بیشــتر در شبکه
اشــاره کردید .آیا این به معنی افزایش هزینه و
تعمیرات بیشتر نخواهد بود؟
اصال این به معنی تعداد زیادی حســگر نیســت.
درحالحاضر ما در حال تحقیق روی این هستیم که
کدام نقاط شــاخص ،نیازمند حســگر هستند .نتایج
اولیه گویای آن اســت که برای پایش کل این شبکه
و نیز برای داشــتن بهترین فشار در شبکه فقط به ۵۰
حسگر نیاز است.
 آیا این تعــداد برای کل شــبکه هفتهزارو
۹۰۰کیلومتری کافی است؟
بله ،دقیقــا .آنچه ما میخواهیــم انجام دهیم،
سنجش کیفیت اســت .این کار از طریق یافتن نقاط
شاخص که باید حسگر در آنجا قرار گیرد ،قابل انجام
است .ما نمیتوانیم اجازه دهیم تعداد زیادی حسگر
نصب شود و هزینهها شدیدا افزایش یابد چون شما
باید عملیات آنها را پایش کرده و آنها را تمیز کنید که
این مورد نظر و مطلوب ما نیست.
مطلوب ما آن است که با کمترین تجهیزات پایش،
بتوانیم از وقوع وقایع مطلع شده و راهبری امور را با
دقت انجام دهیم .ما این کار را خوب انجام دادهایم،
ولی این بــه معنای پایانیافتن آن نیســت .بهعالوه
ما تالش در پیشبینی وقوع ســیل در سطح شهر را
داریم .بنابراین چهار ســاعت پیش از آغاز ســیل ما
آبها را به تصفیهخانههای فاضالب منتقل میکنیم
تا ذخیرهســازی در شبکههای ما امکانپذیر شود .در
اینجا نیز ما در مورد بهکارگیری تعداد ۱۰هزار حسگر
برای کنترل ســیالب صحبت نمیکنیــم .میتوانید
تصور کنید که مثال هر راکب دوچرخه یا موتورســوار
دارای حسگر سیالب روی تلفن هوشمند خود است
چون هرکس از روی موبایل خود میتواند بگوید که
بــاران خواهد آمد یا خیر .بدین صورت یک سیســتم
پایش مبتنی بــر همکاری عمومی مــردم خواهیم
داشــت .اینهــا اهدافی اســت که ما در اســتراتژی
 Water 4.0سعی در حصول به آنها خواهیم داشت.
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افزایش ۳۰درصدی واردات خودرو
نسبت به دوره مشابه سال قبل
 قائممقام وزیر در امور تجارت و ریاســت کل
سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد واردات
خودرو در شــش ماه آتــی میتوانــد منجر به
کاهــش قیمتها شــود ،زیرا عرضه نســبت به
دوره مشــابه ســال گذشــته  ۳۰درصد افزایش
یافته است.
به گزارش روابطعمومی ســازمان توســعه
تجــارت ،مجتبــی خســروتاج ،قائممقــام وزیر
صنعت و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران،
درباره خبری مبنی بر مسدودشدن ثبت سفارش
خودرو ،گفت :در نیمه اول مرداد ســال جاری،
بهدلیل تغییراتی که در سیســتم ثبت سفارش و
نظام بارگذاری آن در سامانه جامع تجارت پیش
آمد ،مدت محدودی ثبت سفارش برای واردات
خودرو ُکند شــد ،اما درحالحاضــر با توجه به
سیاستها و دســتورالعملهای جدید که برای
دولت ارسال شده و برای تصویب آن درخواست
رسیدگی کردهایم ،ثبت سفارش محدود شده تا
دستورالعمل جدید ابالغ شود؛ اما این به معنی
توقف واردات نیست.
دســتورالعمل جدیــد بــا رعایــت تأکید بر
تولیدات داخلی ،سرمایهگذاری مشترک ،توسعه
صــادرات و ...خواهد بود ،آنچــه درحالحاضر
وارد میشــود ناشی از ثبت سفارش اواخر سال
گذشــته و چهار ماه اول ســال جاری است و تا
دی ماه سال جاری فرصت ورود آن وجود دارد؛
بنابرایــن واردات آنهــا با مانع مواجه نیســت،
خریــداران خــودرو آگاه باشــند محدودیتی در
واردات خــودرو از محل ثبت سفارشــات قبلی
وجــود نــدارد و آنچــه در چهار ماه اول ســال
جاری ثبت ســفارش شــده بهمراتــب باالتر از
ثبت سفارش دوره مشابه سال قبل است که در
صورت واردات در شش ماه آتی میتواند منجر
به کاهش قیمتها شــود ،زیرا عرضه نسبت به
دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش یافته است.
خســروتاج افزود :در چهارماهه اول ســال
جاری حدود ۲۶هزار دســتگاه خودروي سواری
وارد و در گمرکات کشــور ترخیص شــده که در
مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸هزار دستگاه
بوده است که نشاندهنده افزایش  ۳۰درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

