
بع�د از افزاي�ش ۳۷درص�دي ن�رخ بيمه در 
سال جاري كه موجب افزايش قيمت خودرو در 
كارخانه شد، اواسط هفته گذشته شوراي رقابت 
قيمت انواع خودروهاي شركت ايران خودرو 
را 8/2درصد و ش�ركت س�ايپا را 8/9درصد 
افزايش داد. اي�ن گراني قيمت ه�ا با حمايت 
وزارت صمت و مخالفت مجلس مواجه ش�ده، 
به طوري كه كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با ورود به موضوع افزايش قيمت خودرو اعالم 
كرده است مصوبه گراني خودرو بايد لغو شود. 
در طول چند ماه اخير مسئوالن دولتي به جاي 
مديريت ب��ازار قيم��ت انواع كاالهاي اساس��ي 
توصيه هاي عجيبي را اع��ام كردند، به نحوي 
كه برخي مي گويند مردم در گراني كاالها مقصر 
بوده و اگر در خريد مديريت الزم را انجام دهند، 
قيمت ها افزايش نخواهد يافت. برخي ديگر هم 
مي گويند اگر كااليي گران است آن را نخريد تا 

ارزان شود. 
بعد از اظه��ارات جنجالي رئيس ش��وراي رقابت 
در فروردين م��اه در واكن��ش ب��ه ش��كايت هاي 
مردم كه در خصوص مطالبه مبالغ باال از س��وی 
خودروسازان براي محصوالت پيش فروش شده 
به ويژه كوئيك، شاهين، پژو ۲۰۷ پاناروما گفته 
بود: »اگر خودرويي نسبت به قيمت اعام شده، 
نمي ارزد مردم آن را خريداري نكنند« مشخص 
بود كه گرانی قيمت ها در پيش است، به عبارت 
ديگر اين نسخه اي كه رضا ش��يوا به عنوان مقام 
باالدستي و ناظر برقيمت خودرو ها براي متقاضيان 
خودرو پيچيد، نشان دهنده چراغ سبز مجدد براي 
خيز دوباره افزايش قيمت ها بود، به طوري كه در 
كمتر سه هفته اين شورا قيمت هاي كارخانه اي 

خودروها را بين 8/۲ و 8/9درصد افزايش داد. اين 
اتفاق كه در اواسط هفته گذشته در ايام شب هاي 
قدر و تعطيات اتفاق افتاد، به شدت مورد تعريف 
و تمجيد وزير صمت قرار گرفت و با اين استدالل 
كه واقعي كردن قيمت كارخانه اي خودرو ها بساط 
داللي را جمع آوري خواهد كرد از رضا شيوا تقدير 
و تشكر شد، اما همين اقدام اوضاع آرام خودرو را 
در بازار آزاد تحت تأثير قرار داد و قيمت ها مجدداً 

افزايش يافت.
  رش�د قيمت ها به رغم رك�ود و كاهش 

قيمت دالر 
چراغ س��بز ش��وراي رقابت براي گراني قيمت 
خودروها در ارديبهش��ت ماه در حالي است كه 
ماه ها بازار خودرو دچار ركود ش��ده و قيمت ها 
در حاش��يه بازار بين ۱۰تا ۴۰درصد ارزان شده 
است. همچنين از بهمن س��ال گذشته تاكنون 
نرخ دالر نيز كاهش يافته و به ثبات رسيده است. 
فعاالن بازار مي گوين��د، با افزايش مجدد قيمت 
كارخانه ای خودروها در هفته گذشته به رغم نبود 
مشتري در بازار آزاد، قيمت مجدداً گران شده، 
زيرا دالالن نمي خواهند از قافله رش��د قيمت ها 
عقب بمانند.  عاوه بر اين افزايش ۳۷درصدي 
نرخ بيمه در سال جاري موجب افزايش قيمت 
كارخانه اي ايران خودرو و س��ايپا شد، به طوري 
كه خودروس��ازان در اطاعيه اي افزايش قيمت 
خودروهايشان را رشد نرخ بيمه اعام كردند، اما 
در كمتر از يك ماه با مجوز شوراي رقابت بار ديگر 

قيمت ها حدود 8تا 9درصد گران شدند. 
در اين ميان مجلس��ي ها كه از س��ال گذشته به 
دنبال تدوين نقشه راه خودرو بودند و نتوانستند 
در سال گذشته آن را به سرانجام برسانند، نسبت 

به گراني اخير قيمت ها واكنش نشان دادند. اين 
اولين بار نيس��ت كه مجل��س در مقابل افزايش 
قيم��ت خودروها موضع گيري مي كن��د، اما اگر 
موضوع به سرانجام برس��د و مصوبه گراني شورا 
لغو ش��ود، مي توان از تاش اعضاي كميس��يون 
صنايع تشكر كرد، در غير اين صورت ممكن است 
موضوع در همان چند جلسه نخست كميسيون 

به بايگاني سپرده شود. 
  خودرو ارزان مي ش�ود؛ ش�وراي رقابت 

گران مي كند!
در اين خصوص يك عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس مي گويد: »در هفته هاي گذشته 
قيمت خودرو در بازار كاهشي شده بود، در واقع 
همه نشانه ها )س��يگنال ها( مبني بر اين بود كه 
قيمت ها بايد كاهشي شود، اين در حالي است كه 
نه تنها خودرو ارزان نشد، بلكه با تصميم شوراي 

رقابت، گران نيز شد.«
عليرضا سليمي با انتقاد از تصميم شوراي رقابت 
مبني بر افزايش قيمت خودرو مي افزايد: »مبنا 
و منط��ق افزايش قيم��ت خودرو در ش��رايطي 
كه نرخ ارز روزبه روز كاهش مي يابد، مش��خص 
نبوده و استدالل آقايان براي اين تصميم شفاف 

نيست.«
وي مي گويد: »در حال حاضر اين س��ؤال ايجاد 
شده است كه چرا در گذش��ته كه قيمت خودرو 
لحظه اي افزايش مي يافت، خودروس��ازان علت 
را تأثيرگ��ذاري ارز بر قيمت تمام ش��ده مطرح 
مي كردند، اما در ش��رايط كنوني كه با افت نرخ 
ارز، قيمت م��واد اوليه مانند فوالد نيز كاهش��ي 
مي شود، بهاي چهارچرخ ها در كارخانه افزايش 

مي يابد؟«

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس با بيان 
اينكه با جديت اين موضوع را بررس��ي می كند، 
می گويد: »خودروس��ازان بايد تجربه سال هاي 
گذش��ته را پيش روي خود ق��رار دهند، چراكه 
در آن روز ه��ا مردم تمايل چندان��ي براي خريد 
خودرو نداش��تند و آنها ناچار شدند براي فروش 
محصوالت خود مشوق هايي براي خريداران در 

نظر گيرند.«
  مصوبه شورا بايد لغو شود 

همچنين اخيراً عضو هيئت رئيس��ه كميسيون 
صنايع و معادن مجلس از ورود اين كميسيون به 
موضوع افزايش قيمت خودرو در شوراي رقابت 
خبر داده و مي گويد: »ش��وراي رقاب��ت بايد در 

تصميمش تجديدنظر كند.«
به گزارش خان��ه ملت، مصطفي رضاحس��يني 
قطب آبادي ب��ا انتقاد از تصميم ش��وراي رقابت 
مبني ب��ر افزايش قيم��ت خ��ودرو در كارخانه 
مي افزايد: »متأسفانه در مسائل اقتصادي كشور 
نظم و نسق خاصي ديده نمي شود، زيرا در شرايط 
كنوني با توجه به اينكه مردم از نظر اقتصادي و 
به دليل ش��يوع ويروس كرونا تحت فشار بوده و 
بسياري از كسب و كار ها به تعطيلي كشيده شده، 
افزايش قيمت خودرو در كارخانه محلي از اعراب 

نداشته و منطقي نيست.«
وي افزايش قيم��ت خودرو در ش��وراي رقابت را 
اقدامي غيركارشناس��ي توصيف ك��رده و تأكيد 
مي كند: »اين گراني نه تنها موجب شوك به بازار 
مي شود، بلكه بر ساير كاال ها نيز اثرگذار است. سير 
نزولي نرخ ارز در ماه هاي گذشته، مذاكرات وين 
و كاهش فاصله قيمت خ��ودرو در كارخانه و بازار 
بيانگر ضرورت كاهش قيمت چهارچرخ هاست، 
در حالي كه ش��وراي رقابت به جاي كاهش بهاي 

خودرو، قيمت ها را افزايش داد.«
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه 
به نظر مي رسد برخي دوست ندارند در جامعه و 
بين مردم آس��ايش و رفاه برقرار شود، مي گويد: 
»ش��وراي رقابت بايد در تصميمش تجديدنظر 
و لغو كند، بايد مش��خص ش��ود اين شورا بر چه 
اساس��ي به خودروس��ازان اجازه افزايش قيمت 

داده است.«
عضو هيئت رئيسه كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس می افزايد: »كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس به موضوع افزايش قيم��ت خودرو ورود 
مي كند و خواستار ارائه توضيحات الزم از سوي 
رئيس و اعضاي اين شورا خواهد بود؛ هرچند اين 
افراد براي تصميمات خود بهانه تراشي مي كنند، 
اما مجلس نس��بت به اين موض��وع عكس العمل 

نشان مي دهد.«
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ارز گران یا ارزان شود، خودرو فقط گران می شود!
مجلس: مصوبه گراني خودرو بايد لغو شود

بهناز قاسمي 
  گزارش

     تجارت

عضو كميس�يون حقوقي و قضايي مجلس 
گفت: اليحه تج�ارت اش�كاالت و ايرادات 
زي�ادي دارد و در مجلس يازده�م اين فضا 
فراهم است كه مجدداً تمام ماده هاي اليحه 
تجارت مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد. 
حسينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با فارس 
درباره ايرادات شوراي نگهبان به اليحه تجارت 
گفت: ش��وراي نگهبان قانون اساسي ايرادات 

زيادي به اليحه تجارت گرفته و به همين دليل 
اليحه مذكور جهت اصاح به مجلس برگشته 
است. اميدواريم فصل هايي از اليحه تجارت كه 
در مجلس قبل تصويب شده، مجدد بررسي و 

اصاح شود. 
وي افزود: اليحه تجارت مدت زمان زيادي در 
مجلس معطل مانده بود و ب��ه همين دليل در 
هفته هاي پاياني مجلس دهم برخي از ماده هاي 

آن شتابزده تصويب شد. 
عضو هيئت رئيس��ه مجلس ادام��ه داد: اليحه 
تجارت اش��كاالت و ايرادات زي��ادي دارد و در 
مجلس يازدهم اين فضا فراهم است كه مجدداً 
تمام ماده ه��اي اليحه تجارت مورد بررس��ي 
كارشناسي قرار گيرد و روي تك تك ماده هاي 

اليحه تجارت بايد كار شود. 
حاجي دليگاني در پايان گفت: اليحه تجارت 

در صورتي كه اصاح نشود زمينه ساز مشكات 
و ابهامات زيادي در قانون تج��ارت و به دنبال 
آن فعاليت هاي تجاري خواهد ش��د. در اواخر 
مجلس دهم انتقاداتي به اليحه مذكور وارد شد 
كه متأسفانه خيلي خوشايند دوستان مجلس 
نبود، ام��ا در مجلس يازدهم قطعا پافش��اري 
خواهيم كرد تا مش��كات و اي��رادات آن رفع 

شود. 

ش�وراي رقاب�ت باي�د در 
تصميم�ش تجديدنظ�ر و 
لغو كند، بايد مشخص شود 
اين ش�ورا بر چه اساس�ي 
ب�ه خودروس�ازان اج�ازه 
افزايش قيمت داده اس�ت

ظرفيت توليد روغن ۳ برابر نياز كشور است
مع�اون ام�ور صناي�ع وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت صمت 
گف�ت: ظرفي�ت تولي�د روغ�ن س�ه براب�ر نياز كش�ور اس�ت و 
در زمين�ه تأمي�ن مواداولي�ه نيز گش�ايش هاي خوب�ي در پايان 
سال گذش�ته رخ داده، بنابراين مش�كالت مربوط به بازار روغن 
جامد احتم�االً مربوط به زنجي�ره و تركيب عرضه به بازار اس�ت. 
مهدي صادقي نياركي در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره وضعيت توليد 
روغن گفت: در حوزه توليد روغن هيچ گلوگاهي وجود ندارد و در حال 
حاضر ظرفيت نصب شده سه برابر نياز كشور است. همچنين به گفته 
وي توليد روغن در سال گذشته نسبت به سال ۱۳98 كاهش داشته، 
اما نسبت به سال هاي قبل بيشتر بوده اس��ت. به ويژه در ماه هاي آخر 
سال گذشته كه جبران شد و به حدود ۱۷۵هزار تن رسيد. اين در حالي 
است كه در سال هاي قبل از ۱۳98، توليد روغن ماهانه حدود ۱۲۰ تا 

۱۳۰هزار تن بود. 
صادقي نياركي، همچنين در پاسخ به سؤالي درباره نابساماني وضعيت 
بازار روغن جامد گفت: خريد مواداوليه انجام شده و در حال انجام است 
و موجودي مخازن نيز مناس��ب اس��ت، اما اينكه چرا بازار روغن جامد 
همچنان دچار مش��كل اس��ت مربوط به زنجيره و تركي��ب عرضه به 
بازار است. وي در پاسخ به اينكه آيا مش��كات تأمين مواداوليه عامل 
نابساماني بازار روغن جامد است، تصريح كرد: در بحث مواداوليه ممكن 
اس��ت تأمين و تخصيص ارز مسئله باشد، چراكه ش��ركت ها با سابقه 
هستند و شبكه زنجيره تأمين خود را دارند و از اين نظر مشكلي وجود 
ندارد. در حوزه تأمين مواداوليه هم پايان سال گشايش هاي خوبي اتفاق 
افتاد و جزئيات آن نيز زير نظر بخش بازرگاني اس��ت. گفتني است كه 
سال گذشته بازار روغن بارها با تاطم، كمبود و افزايش قيمت مواجه 
ش��د تا جايي كه حتي با تش��كيل صف هاي طوالني و حواشي ديگر از 
جمله دريافت كارت ملي براي ارائه روغن در برخي فروشگاه ها مواجه 
شد و شواهد حاكي از اين است كه تأمين بازار روغن جامد همچنان با 
مشكاتي مواجه اس��ت. در اين ميان در آخرين روزهاي سال گذشته 
قيمت روغن مايع و جامد بين 8۰ تا ۱۴۶ درصد نسبت به قبل افزايش 
داشت. در اين دوره ميزان واردات روغن و مواداوليه آن بالغ بر ۳ميليون 
تن بود و تا اواس��ط فروردين بيش از ۳۴۰هزار تن روغن خام و بالغ بر 
۳۵۵هزار تن دانه هاي روغني در گمرك و بنادر دپو شده است. همچنين 
در فروردين ماه باالترين افزايش قيمت نسبت به پارسال به گروه »روغن 
و چربي ها« با ۱۰9/۳درصد اختصاص دارد. اين در حالي است كه دانه 
روغني از جمله پنج قلم دريافت كننده ارز ۴هزار و ۲۰۰توماني است 
كه براي سال جاري هم پرداخت نرخ ارز ترجيحي به آن ادامه خواهد 
داشت. بر اساس تصميمات قبلي ستاد تنظيم بازار، كارخانه هاي توليدي 
در سال جاري بايد نسبت به توليد ماهانه ۱8۰هزار تن روغن كه ۱۲۰هزار 
تن در بخش هاي خانوار، ۲۵هزار تن در بخش صنف و ۳۵هزار تن در بخش 

صنعت خواهد بود، اقدام كنند.

هشدار انگليس به سرمایه گذاران ارز مجازي 
انگلي�س در م�ورد مخاطره آمي�ز  بان�ك مرك�زي  رئي�س 
ب�ودن س�رمايه گذاري در ارزه�اي مج�ازي هش�دار داد و گفت: 
س�رمايه گذاران باي�د آم�اده از دس�ت دادن پ�ول خود باش�ند. 
 به گزارش راشاتودي، اندرو بيلي رئيس بانك مركزي انگليس با تأكيد 
بر اينكه ارزهاي مجازي هيچ ارزش ذاتي ندارند، هشدار داد: افرادي كه 
در ارزهاي مجازي سرمايه گذاري كرده اند بايد آماده از دست دادن پول 
خود باش��ند. وي با حضور در يك كنفرانس خبري در پاسخ به سؤالي 
در مورد افزايش ارزش ارزهاي مجازي گفت: »هيچ ارزش ذاتي وجود 
ندارد. اين بدان معنا نيست كه بگوييم مردم در اين ارزها سرمايه گذاري 
نكنند،چون اين س��رمايه ها ارزش بيروني و ظاه��ري دارند، ولي بارها 
گفته ام كساني بايد ارزهاي مجازي را خريداري كنند كه آماده از دست 
دادن پول خود باشند.«  اين اظهارنظرهاي بيلي به دنبال هشدار مشابهي 
از سوي مرجع راهبرد امور مالي انگليس )FCA( صورت گرفته است كه 
در ماه ژانويه اعام كرده بود: سرمايه گذاري در ارزهاي مجازي مخاطرات 
بسياري براي پول سرمايه گذاران دارد.  اين مرجع نظارت خدمات مالي 
اضافه كرد: »اگر مصرف كنندگان در اين نوع از محصوالت سرمايه گذاري 
كنند بايد آماده از دست دادن پول خود باشند.« بانك مركزي انگليس 
ماه گذشته اعام كرد با همكاري خزانه داري اين كشور به دنبال انتشار 

ارز ديجيتال بانك مركزي خواهد بود. 

بدهي امریكا 4 برابر توليد ناخالص داخلي
تنها اب�زار بان�ك مرك�زي امريكا ب�راي كنت�رل ت�ورم باالبردن 
ن�رخ به�ره دالر اس�ت ك�ه اگ�ر اي�ن كار را بكن�د، حب�اب 
موج�ود در بازاره�اي مال�ي اي�ن كش�ور خواه�د تركي�د. 
به گزارش راش��اتودي، به رغم گس��ترش نگراني ها نسبت به باال رفتن 
تورم در امريكا در پي اجراي سياست هاي انبساطي براي مقابله با تبعات 
اقتصادي بح��ران كرونا، بانك مرك��زي امريكا ت��اش مي كند به رغم 

باالگرفتن انتقادات اطمينان دهد كه همه چيز تحت كنترل است. 
ميش��ل پنتو، بنيانگذار مؤسس��ه پنتو پورتفوليو، معتقد است در حال 
حاضر ميزان كل بدهي امريكا مع��ادل چهار توليد ناخالص داخلي اين 
كشور است. اين معادل مجموع بدهي دولتي، ملي، اشخاص حقيقي و 
شركت هاي حقوقي و ديگر بدهي هاست. پنتو مي گويد: در اين بين بازار 
سرمايه نقشي كليدي دارد. وزارت خزانه داري هفته گذشته ۴۰ ميليارد 
دالر اوراق بدهي با نرخ س��ود صفر درصد عرضه ك��رد. اين بزرگ ترين 
حباب در قيمت اوراق بهادار در تاريخ امريكاس��ت كه اين روند خيلي 
نمي تواند ادامه پيدا كند. اين كارشناس اقتصادي گفت: بانك مركزي 
امريكا تاش مي كند تا بگويد نگران تورم نباش��يد، چراكه اگر افزايش 
پيدا كرد ما ابزارهاي الزم براي كنترل آن را داريم. خب ابزارهاي ش��ما 
چيست؟ باالبردن نرخ بهره؟ اگر شما نرخ بهره را باال ببريد اين حباب ها 

به صورت همزمان خواهد تركيد. 

افزایش ذخایر ارز خارجي چين 
ذخاي�ر ارز خارج�ي چي�ن در م�اه آوريل ب�ه دنبال ضع�ف دالر 
و ادام�ه جري�ان ورود س�رمايه هاي خارج�ي 28/15 ميلي�ارد 
دالر افزاي�ش يافت�ه و ب�ه ۳/198 تريليون دالر رس�يده اس�ت. 
 به گزارش رويت��رز، ذخاي��ر ارز خارجي چين ك��ه بزرگ ترين ذخاير 
دنياست، در ماه آوريل به دنبال ضعف دالر نسبت به ماه قبل از آن افزايش 
داشت. اطاعات بانك مركزي چين نش��ان مي دهد ذخاير ارز خارجي 
اين كشور ۲8/۱۵  ميليارد دالر افزايش يافته و به ۳/۱98 تريليون دالر 
رسيده است. تحليلگراني كه رويترز از آنها نظرسنجي كرده بود انتظار 
داشتند اين ذخاير تا ۳/۲ تريليون دالر نس��بت به ۳/۱۷تريليون دالر 
ماه مارس افزايش يابد.  طبق گزارش بانك مركزي چين، اين افزايش 
نتيجه كاهش ارزش دالر در برابر ارزهاي ب��زرگ دنيا و افزايش قيمت 
سرمايه هاي جهاني بوده است. ارزش يوان ۱/۲ درصد در ماه آوريل نسبت 
به دالر افزايش داشت، در حالي كه ارزش دالر امريكا ۲/۱ درصد در برابر 
ارزهاي برتر دنيا پايين آمده بود. جريان ورود س��رمايه هاي خارجي به 
چين در ماه آوريل به دنبال رشد اقتصاد اين كشور در سه ماهه اول سال 
جاري ميادي ادامه داش��ت. چين با ۱۳/۵ ميلي��ارد دالر 9۵ درصد از 
جريان ورود سرمايه هاي خارجي به بازارهاي نوظهور را در ماه گذشته 
ميادي در اختيار داشته است. ذخاير طاي چين در پايان آوريل برابر با 

۶۲/۶۴ ميليون اونس بود كه تغييري نسبت به ماه قبل از آن نداشت.

الیحه تجارت مجددًا در مجلس بررسي می شود

وحيد سرابی|  تسنيم

نظرسنجي اخير آرگوس نشان داد، توليد ايران 
در ماه ميالدي گذشته به ميزان 8۰هزار بشكه 
در روز افزايش يافت و به 2/۳5ميليون بشكه 
در روز رس�يد و ايران از كويت پي�ش افتاده و 
چهارمين توليدكننده بزرگ عضو اوپك شد. 
به گزارش ايسنا، آرگوس مديا اعام كرد: توليد نفت 
اوپك به دليل افزايش توليد ايران، ۷۰هزار بشكه در 
روز در آوريل افزايش يافت و به ۲۴/9۶ميليون بشكه 
در روز رسيد كه باالترين ركورد سه ماهه بود. ايران 
از اكتبر سال ۲۰۲۰ به اين طرف ۴۰۰هزار بشكه در 
روز به توليدش اضافه كرده است. اين افزايش توليد 
با مذاكراتي كه براي احياي برجام در جريان است، 
مصادف شده اس��ت. اگر اين مذاكرات به سرانجام 
برسد، تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت ايران 
برداشته خواهد شد. مقامات امريكايي مي گويند اگر 
توافقي منعقد شود، معافيت از تحريم ها مي تواند 
فوراً اجرايي شود و بعضي از تحليلگران انتظار دارند 
مذاكرات ظرف مدت شش تا هشت هفته به نتيجه 
برسد. تحليلگران برآورد كرده اند كه صادرات ايران 
دستكم به ۶۵۰هزار بشكه در روز مي رسد كه عمده 
آن به پااليشگاه هاي چيني خصوصي صادر مي شود. 
اين پااليشگاه ها تا زمان اعام دومين سهميه واردات 
سال ۲۰۲۱ براي ترخيص نفت بيشتر ايران مشكل 

دارند و در نتيجه محموله هايي كه اخيراً رسيده اند، 
در مخازن نگهداري مي شوند. دومين افزايش بزرگ 
توليد مربوط به عربستان سعودي بود. با اين حال 
اين كشور همچنان حدود يك ميليون بشكه در روز 
پايين تر از سهميه 9/۱۲ ميليون بشكه در روز كه 
تحت توافق اوپك پاس تعيين شده است، توليد 
مي كند. رياض قرار است يك ميليون بشكه در روز 
كاهش توليد داوطلبانه خود را به تدريج احيا كند و 
۲۵۰هزار بشكه در روز در ماه مه و ۳۵۰هزار بشكه 
در روز در ژوئن و ۴۰۰هزار بشكه در روز در ژوئيه به 
توليدش اضافه كند. افزايش فصلي مصرف داخلي 
نفت به معن��اي آن خواهد بود كه رش��د توليد به 
صادرات باالتر اين كشور منتهي نخواهد شد. طبق 
نظرسنجي آرگوس، توليد باالتر عربستان سعودي و 
ايران، كاهش توليد در شمال و غرب آفريقا را جبران 
كرد. توليد ليبي ماه گذشته ۵۰هزار بشكه در روز 
و توليد آنگوال و نيجريه مجموعاً ۶۰هزار بشكه در 
روز كاهش يافت. مجموع توليد اوپك پاس شامل 
9 توليدكننده غيرعضو اوپك و بدون در نظر گرفتن 
ايران، ليبي و ونزوئ��ا كه از مش��اركت در توافق 
كاهش توليد معاف هس��تند، در آوريل ۲۶۰هزار 
بشكه در روز افزايش يافت، اما پايين سهميه توليد 

۲/۳۵ميليون بشكه در روز ماند. 

ایران چهارمين توليدكننده بزرگ اوپك
رئيس هيئت مديره ش�ركت مخابرات ايران 
گف�ت: افزايش حداقل كارك�رد و بحث هاي 
مختلف مانند افزايش قانوني و منطقي تعرفه 
با توجه به ش�رايط در حال پيگيري اس�ت. 
به گزارش ايس��نا از ش��ركت مخاب��رات ايران، 
ابراهيم محمودزاده با بي��ان اينكه پياده كردن 
اين مدل هاي صحيح در س��ازمان بسيار مهم 
و در عين حال سخت است، بايد تمام رويه ها و 
انگاره هاي قبلي را تغيير دهيم و كسب و كارمان 

را امروزي كنيم. 
وي با بي��ان اينكه باي��د با دقت و ق��درت وارد 
جامعه فناوري س��ال ۱۴۰۰ شويم، گفت: بايد 
ترميم هايي را در استراتژي شركت ايجاد كنيم 
تا در سريع ترين زمان ممكن، پاسخ مشتري و 

رضايتمندي مشتريان را به دست آوريم. 
محمودزاده با بيان اينكه مخابرات ايران نقش 
زيرساختي خود را براي همراه اول و ايرانسل نيز 
انجام مي دهد، اعام داشت: خدمات ما در اين 
دو حوزه امسال دو برابر افزايش پيدا مي كند و 
اميدواريم با افزايش حجم خدمات، درآمدمان 

نيز در اين دو حوزه افرايش يابد. 
وي با بيان اينكه در تاش هستيم در بيزينس 
ديتا نيز تغييرات كليدي ايج��اد كنيم، عنوان 

داش��ت: به همين منظ��ور مش��تريان خود را 
بازبيني مجدد خواهيم كرد تا در صورت امكان 
كساني كه امكان دريافت تانوما و سرويس هاي 

بهتر دارند، به راحتي آنها را دريافت كنند. 
او ب��ا بي��ان اينكه افزاي��ش حداق��ل كاركرد و 
بحث ه��اي مختل��ف مانن��د افزاي��ش قانوني 
و منطق��ي تعرفه ب��ا توجه به ش��رايط در حال 
پيگيري اس��ت، گفت: با توجه ب��ه اصل تعامل 
علمي، هدفمند و منتج به نتيجه با استدالل هاي 
حقيقتاً كارشناس��ي در تعامل با مديران ارشد 
حوزه ارتباطات كش��ور و اقناع اف��كار عمومي 
به دنب��ال بازتعري��ف و بازشناس��ايي اهميت 
دسترس��ي همگان��ي و كمك ب��ه مخابرات در 
اين حوزه هس��تيم، چراكه توس��عه مخابرات 
توسعه ارتباطات و توسعه كل كشور را به دنبال 

خواهد داشت. 
رئيس هيئت مديره ش��ركت مخاب��رات ايران 
با برش��مردن روش هاي درآمدزاي��ي و فرآيند 
رسيدن به س��ود و زيان در كسب وكار شركت 
مخابرات گفت: در تاش هس��تيم تا با حداكثر 
توجه به منابع مالي ش��ركت، پاسخ به نيازهاي 
جامعه را از طريق تعامل با تمام بازيگران عرصه 
ارتباطات كشور به بهترين نحو، ممكن سازيم. 

تعرفه های مخابرات افزایش  می یابد
  خبر

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

330090سرمايه گذاري خوارزمي
80-2810ايران ترانسفو

1371020بانك پاسارگاد
5860130سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت

350-16270سيمان فارس وخوزستان
250-8090سيمان سپاهان 
750-24580صنعتي بهشهر

820-26800توسعه معادن روي ايران 
200-26410پااليش نفت تبريز

740-24150سيمان هگمتان 
410-13440سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
110-3840كارخانجات توليدي شهيدقندي

770-25000همكاران سيستم
330-10790توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ 

970-31530بورس كاالي ايران
9990300البرزدارو
90-3550بيمه البرز

370-12000گروه س توسعه صنعتي ايران
10850630معدني وصنعتي گلگهر

2650-94140داروپخش )هلدينگ 
170-5620سرمايه گذاري بوعلي 

310-10200سيمان شمال 
300-10010مخابرات ايران

500-16480گروه مپنا)سهاميعام(
3030120بانك كارآفرين 

270-9020زامياد
8780160صنايع پتروشيمي خليج فارس

230-7460شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
4540-146980معدني دماوند

490-16110افست 
1570-50940رينگ سازي مشهد

780-25520فرآورده هاي تزريقي ايران 
600-19640داروسازي جابرابن حيان 

1060-34480داروسازي روزدارو
140-4610سايپاآذين 

660-21430داروسازي زاگرس فارمدپارس
540-17740چرخشگر

40-1380شركت س استان زنجان
3650-118330توليدي مهرام 

40-1330شركت س استان خراسان شمالي
60-2160شركت س استان خراسان جنوبي
20-950س. سهام عدالت استان مازندران

30-1000س. سهام عدالت استان كرمان
140-4690حمل ونقل بين المللي خليج فارس

11830-382830خوراك دام پارس 
10-2410بانك پارسيان 
1650-53360پارس سويچ 

35810360پتروشيمي جم
33500460غلتكسازان سپاهان

640-21010پست بانك ايران
350-11640كاشي وسراميك حافظ 

40-1540توسعه وعمران اميد
820010بانك خاورميانه

21120440پرداخت الكترونيك سامان كيش
240-7780محورسازان ايران خودرو

210-7010تأمين سرمايه امين
70-2410بين المللي توسعه ساختمان

120-6390گروه صنعتي پاكشو
938010تأمين سرمايه لوتوس پارسيان

1310-42500تأمين ماسه ريخته گري 
14820140نفت سپاهان

5160-166870گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
790-25580صنعتي زرماكارون

620403510پتروشيمي غدير
150-5050گروه صنايع كاغذپارس

230-7720كمباين سازي ايران 
2570-157500نوردوقطعات فوالدي 
378801540گروه صنعتي سپاهان 

770-25020گروه صنعتي بارز
42030420پتروشيمي بوعلي سينا

140-4720تأمين سرمايه بانك ملت
1170-37840داروسازي ابوريحان 

1500-48700معدني امالح ايران 
4600230تأمين سرمايه امين

4630-149940كاشي پارس 
181501020آلومينيوم ايران 

4700-152260ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
410-13460فيبرايران 

78600320پليپروپيل نجم- جمپيلن
7570-244910سايراشخاص بورس انرژي

628101380پديده شيمي قرن
1380-44700قندهكمتان 

330-59140پتروشيمي نوري
7100330تأمين سرمايه نوين
70-2360ماشين سازي اراك 

210-7020بيمه ما
221070بانك صادرات ايران

1501010سرمايه گذاري سيمان تأمين
850-144600پتروشيمي پارس

190-6170پارس مينو
10530410سرمايه گذاري صدرتأمين

203010ايران خودرو
530-17460كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

380-12530توليدنيروي برق آبادان
960-31290دارويي رازك 

8590380گروه پتروشيمي س. ايرانيان
2650-85850معادن منگنزايران 

8080210سرمايه گذاري اعتبارايران
9440-148000قنداصفهان 

110-3560ايران تاير
730-24210شركت ارتباطات سيارايران

90-2940صنايع ريخته گري ايران 
170-5870سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

871090پااليش نفت تهران
10830190س. نفت وگازوپتروشيمي تأمين

490-70350فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش
90-21860پااليش نفت بندرعباس

465001080توسعه معدني وصنعتي صبانور
306060گلوكوزان 

910-29750حمل ونقل توكا
90-3240كارتن ايران 

230-7530تأمين سرمايه اميد
50-1920سايپا

920-30050لبنيات پاك 
80-2760بانك سينا

16000450مبين انرژي خليج فارس
3100-100380فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

2360-76620ملي سرب وروي ايران 
21660590فوالدكاوه جنوب كيش
220-21480فجرانرژي خليج فارس

326301190گروه دارويي بركت
270-36820سرمايه گذاري دارويي تأمين

770-25100دارويي لقمان 
310-10090سرمايه گذاري آتيه دماوند

130-4210 سالمين 
252020بانك تجارت

790-25580تايدواترخاورميانه 
460-25700مس شهيدباهنر

14650450سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
360-11890نفت بهران 

15200700فوالدخوزستان
460-26000مديريت صنعتشويندهت. ص. بهشهر

4970170س. ص. بازنشستگي كاركنان بانكها
200-6720حفاري شمال

17040230فرآوري معدني اپالكاني پارس
11530270سرمايه گذاري تأمين اجتماعي

1180-38420سيمان فارس نو
1440-46700نيروكلر

137030گروه بهمن 
35320220صنايع پتروشيمي كرمانشاه

300-9870شيشه همدان 
283101600نوردآلومينيوم 

240-8570سرمايه گذاري ملي ايران 
740-318000پتروشيمي فناوران

190-6380سيمان شرق 
230-53960پتروشيمي شيراز

4290140بانك ملت
976003850پتروشيمي پرديس

12610570فوالد مباركه اصفهان
80-19380سيمان شاهرود

453010سرمايه گذاري سايپا
130-4470نيرومحركه 


