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تحليل امروز

اقـتـصـاد
فـردا

وزیر از کدام مظلومیت حرف میزند؟
يادداشت اختصاصي
فربد زاوه

کارشناس خودرو

از س��ال گذش��ته تا امروز  2بار قیمت کارخانهای
خودروها افزایش پیدا کرده است که البته باید گفت
هر 2بار روند قانونی خود را طی کردهاند ،زیرا مجوز
افزایش قیمت خودرو را که سال گذشته صادر شده
بود به دلیل آنکه قیمت کارخانهای خودرو از قیمت
خودرو در بازار بیشتر بود اعمال نکردند.
همین موضوع موجب ش��د تا پرون��ده مربوط به
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مجوز افزایش قیمت پارس��ال ب��ا پرونده افزایش
قیمت مربوط به سال جاری به شورای رقابت بروند.
در واقع مجوز مربوط به افزایش قیمت در تیر ماه
امسال صادر شد.
ام��ا ب��ه دلی��ل اینک��ه کش��ش الزم در ب��ازار
خ��ودرو وج��ود نداش��ت مس��ئوالن ترجی��ح
دادن��د ت��ا ای��ن افزایش قیم��ت اعمال نش��ود و
به همین خاطر اس��ت ک��ه میتوان گف��ت  2بار
افزای��ش قیمت در س��ال ج��اری از نظ��ر قانونی
مشکلی ندارد.
از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که درصد
افزایش قیم��ت خودروها بر اس��اس فرمولهای
تعیینشده توسط س��ازمان استاندارد و بر مبنای
گزارش کیفی تعیین میش��ود و به همین خاطر

است که گفته میشود این افزایش قیمتها قانونی
هستند اما موضوع مهم این است که متاسفانه ما در
کشور اعتقادی به فرمول نداریم.
بسیاری مواقع مس��ئوالن امر تصور میکنند اگر
صدایشان را بلند کنند از ترس صدای آنها وضعیت
بهتر میش��ود ،در صورتی که شاید کارشناسان از
صدای بلند آنها وحشت کرده و کمتر صحبت کنند،
اما اقتصاد از صدای بلند هیچکس نمیترسد ،اگر
اینطور بود در دوران احمدی نژاد که بسیار تندتر
صحبت میشد وضعیت به گونهای دیگر میشد.
موضوع مهم دیگر که نباید از قلم انداخته شود آن
است که فرآیند قیمتگذاری در کشور ما فرآیند
عرضه-تقاضایی است به طوری با کاهش عرضه و
افزایش تقاضا قیمت خودروها افزایش پیدا کرده و

برعکس با افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمتها
نیز کاهش مییابد.
در حال حاضر حاش��یههای س��ود مختلفی برای
خودروها وجود دارد که این حاشیه سود در مورد
رنو ساندرو  7میلیون تومان و برای برخی خودروها
تا  30میلیون تومان است ،این امر نیز به این خاطر
است که خودروهای وارداتی مشمول قیمتگذاری
میشوند و با این فرآیند به بازار عرضه میشوند در
صورتی که مسئوالن اجازه دهند خودروها با این
سیاست به بازار عرضه شوند و بازار مکانیسم خود
را داشته باشد قیمتگذاری در مورد خودروها به
راحتی انجام میشود.
از س��وی دیگ��ر وزیر صنع��ت ،مع��دن و تجارت
بهتازگی از حق م��ردم در کنار مظلومیت صنعت

خودروسازی س��خن گفته که جای تعجب دارد،
زیرا اگر بگوییم مردم مظلوم هس��تند بیش��تر به
واقعیت نزدیک است.
اینکه بیش از  30س��ال مردم به امید بهتر ش��دن
کیفی��ت خودروهای داخل��ی ای��ن خودروها را
خری��داری میکنن��د ،اما ب��ا گذش��ت این همه
س��ال هنوز تغیی��ری در کیفیت ای��ن خودروها
رخ ن��داده بیش��تر به معن��ای مظلومی��ت مردم
و مصرفکنن��دگان ای��ن خودروه��ا ن��ه صنعت
خودروسازی کشور.
حتی اگر آدرس مظلومیت صنعت خودروس��ازی
در کش��ور را بدهند موضوعی نیس��ت که بتواند
مش��کلی از مش��کالت حال حاضر این صنعت در
کشور حل کند.

خبر کوتاه
گـــــــزارش

تراز تجاری کشاورزی
 ۱۱۸درصد منفیتر
از پارسال شد
ایسنا :تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی
در 6ماهه نخس��ت امسال با رش��د بیش از
دوبرابری نس��بت به همین ب��ازه زمانی در
سال گذشته مواجه شد که نه تنها خوشایند
نیست ،بلکه نش��اندهنده افزایش واردات
در مقاب��ل بیتحرکی ص��ادرات محصوالت
کشاورزی در نیمه امسال است.
ت��راز بازرگانی بخش کش��اورزی در 6ماهه
نخست امسال به منفی چهار میلیارد و ۳۷۳
میلیون دالر رسیده است که نسبت به  6ماهه
سال گذشته رش��د بیش از  ۱۱۸درصدی را
نش��ان میدهد که با نگاهی به آمار صادرات
و واردات محصوالت کش��اورزی در این بازه
زمانی در مییابیم که تجارت خارجی در این
بازار سودی به حال کشور نداشته و تنها ارز
بیشتری از ایران خارج شده است.
براساس آمارهای رسمی منتشر شده بیش
از دو میلیون و  ۷۶۵هزار تن انواع محصوالت
کشاورزی به ارزش بیش از دو میلیارد و ۶۲۳
میلیون دالر در 6ماهه نخس��ت امس��ال به
کش��ورهای مختلف صادر شده است که در
مقاب��ل واردات بی��ش از  ۱۰میلیون و ۶۵۵
هزار تنی به ارزش��ی بالغ بر  6میلیارد و ۹۹۶
میلیون دالری ناچیز به نظر میرس��د و تراز
منفی چهار میلیارد و  ۲۹۶میلیون دالری را
برای کشور رقم میزند.
ترازی که نه تنها نسبت به سال  ۱۳۹۵بلکه
نس��بت به نیمه نخست پارس��ال نیز با رشد
قابل توجهی مواجه ش��د ،چرا که در 6ماهه
نخست س��ال گذش��ته تراز بازرگانی بخش
کش��اورزی حدود منفی دو میلیارد دالر بود
که امس��ال بیش از  ۱۱۸درصد رش��د پیدا
کرده است.
این در حالی است که محمود حجتی  -وزیر
جهاد کش��اورزی  -پیش از این از روند رو به
بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی خبر داد
و گفت :طی چهار سال فعالیت این وزارتخانه
در دولت یازدهم تراز تجاری بخش کشاورزی
پنج میلیارد دالر نسبت به گذشته بهبود پیدا
کرده؛ یعنی بازرگانی در بازار کشاورزی ایران
با کاهش تراز منفی این بخش و رسیدن آن
به حدود سه میلیارد دالر مواجه شده است و
تا پایان چهار ساله دوم آن را به صفر و حتی
مثبت خواهد رساند.
البته این رش��د نجومی در ت��راز منفی برای
بازرگان��ی و تجارت محصوالت کش��اورزی
طی 6ماهه نخست امسال عاملی جز افزایش
واردات بیش��تر از ص��ادرات و بیتحرکی در
ارزآوری برای بخش کشاورزی ایران نداشته
است ،چرا که صادرات 6ماهه نخست امسال
بخش کش��اورزی بیش از دو میلیون و ۷۶۵
هزار تن به ارزش��ی بالغ بر دو میلیارد و ۶۲۳
میلیون دالر بوده اس��ت که نسبت به نیمه
پارس��ال تنه��ا  ۴.۴۵درصد از نظ��ر وزنی و
 ۱۳.۳۵درصد از نظر ارزش��ی افزایش یافته
است.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه واردات بیش از
 ۱۰میلی��ون و  ۶۵۵هزار تن��ی محصوالت
کشاورزی که ارزش��ی بالغ بر شش میلیارد
و  ۹۹۶میلیون دالر داش��ته اس��ت ۲۶.۱۰
درص��د از نظر وزن��ی و  ۶۲.۸۴درصد از نظر
ارزشی رشد را نشان میدهد و همین عامل
باعث بیش از دو برابر شدن تراز منفی بخش
کشاورزی در نیمه امسال شده است.
حاال اگر مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی
میخواهند روند بهبود تراز بخش کشاورزی
را ادامه دهند باید طی 6ماهه دوم امسال به
صادرات بیشتر نسبت به پارسال ادامه دهند
و از واردات بیرویه محصوالت کشاورزی که
عمدتا جزو کاالهای اساسی از برنج تا شکر و
غیره است جلوگیری کنند.

تحریم بانکهای ترکیه
به دلیل همکاری با ایران
تکذیبشد
مهر :وزی��ر خزانهداری آمری��کا گفت :هیچ
صحبتی در مورد تحریم بانکهای ترکیهای
به دلیل همکاری با بانکهای ایرانی با مقامات
ترک نداشتهام.
به گ��زارش والاس��تریت ژورنال ،اس��تیون
مانچینی ،با اش��اره به اینکه دادن هشدار به
مقام��ات ترکیهای نس��بت به وض��ع تحریم
احتمالی علیه این کشور توسط آمریکا بهدلیل
همکاری ب��ا ایران را رد میکن��م ،گفت :این
موضوع یک شایعه است.

عکس :شاتا

وزیر صنعت خواستار دفاع از حقوق مردم در کنار مظلومیت خودروسازان شد!

خودروهای بیکیفیت
گواه مظلومیت؟!
محمد
شریعتمداری،
وزیر صنعت
تأکید کرده
است که «باید
از حقوق
اساسی
مردم در کنار
صحبت از
مظلومیت
صنعت خودرو
دفاع کرد»
تاالر شيشهای

جامعه فردا :م��ردم ناراضی اند؛ ه��م از کیفیت
خودروها و هم از قیمتها .از قیمتهایی که بدون
توجه به ارتقای کیف��ی خودروها و تنها به منظور
تامین منافع خودروس��ازان افزای��ش مییابند و
مردم را ب��رای خری��د خودروهایی ک��ه چارهای
جز انتخابش��ان ندارن��د ،تحت فش��ار میگذارد.
از خودروس��ازانی که سالهاس��ت ،خودروهایی
بیکیفیت را ب��ه آنها تحویل دادهاند ،خودروهایی
که در گزارشهای کیفی خودرو ،حتی نمیتوانند
دو ستاره کیفی را هم از آن خود کنند ،اما همچنان
تولید میش��وند و هم از وزارت صنعت که با وجود
کیفی��ت غیرقابل دفاع تولیدات خودروس��ازان با
درخواست افزایش قیمتها موافقت میکنند و با
این موافقت هر چند وق��ت یک بار چند صد هزار
تومانی روی قیمت خودروها میگذارد.
در چنی��ن فضایی که مردم از تمامی مس��ئوالنی
که دس��تی بر آت��ش تولید و ف��روش خودروهای
بیکیفیت اما گران دارند ،ناراضیاند و معتقدند که
با حمایت بیقید و ش��رط از خودروسازان ،حقوق
آنها نادیده گرفته میش��ود و سازمان حمایت هم
بخ��ش حمایت از حقوق مص��رف کنندگان را در
مقابل تولیدکنندگان خودرو نادیده گرفته ،وزیر
صنعت از لزوم دفاع از حقوق مردم در کنار صحبت
از مظلومیت صنعت خودرو سخن گفته است.

محمد شریعتمداری که در نخستین جلسه شورای
سیاستگذاری و نظارت بر صنعت خودرو در دوره
وزارتش صحبت میکرد ،با اش��اره به اینکه مردم
از بیرون به صنعت خودرو ن��گاه میکنند ،گفت:
«مردم حق دارند که از خودروی باکیفیت و ایمن
برخوردار شوند و ما وظیفه داریم که احساس مردم
از صنعت خودرو را جدی بگیریم».
وزی��ر صنع��ت در حال��ی از مظلومی��ت صنعت
خودروس��ازی کش��ور ،حکایت کرده است که در
نگاه مردم و منتقدان به سیاستگذاریهای انجام
شده در صنعت خودروس��ازی صراحتا معتقدند
که صنعت خودروس��ازی کش��ور به واسطه چند
دهه تولید انحصاری و ب��ازاری که به خاطر تعرفه
باالی واردات خودرو انحصاری در اختیار آنهاست،
جایی برای مظلومیت خود باقی نگذاشتهاند و این
مردم هس��تند که به دلیل اجباری که برای خرید
خودروهایی که در س��الهای اخیر ارتقای کیفی
چندانی نداش��تهاند و با تغییر ش��کل یا تغییرات
کوچک ظاه��ری گرانتر ب��ه آنها فروخته ش��ده
اس��ت ،مظلوم واقع ش��ده و صدایشان هم شنیده
نشده است.
با وجود این نارضایتیها و گلههایی که از س��وی
مردم و منتقدان حمایتهای بیقید و ش��رط به
صنعت خودروس��ازی وارد میشود ،وزیر صنعت،

خودروسازی کشور را صنعتی پیشران ،پیشتاز و
تأثیرگذار در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی
کش��ور میداند و در ادامه این نشست با یادآوری
اینکه این صنعت علیرغم هم��ه محدودیتها و
افت و خیزهایی که داشته ،اقدامات قابل توجهی
از ابتدای انقالب تاکنون ارائه داده اس��ت و درباره
خدمات این حوزه نباید بیانصافی کرد».
او تأکید کرد که «باید از حقوق اساس��ی مردم در
کنار صحب��ت از مظلومیت صنع��ت خودرو دفاع
کرد».
شریعتمداری ،با اش��اره به اینکه قاچاق در حوزه
خودرو ب��ه راحتی دیگ��ر حوزهه��ا و محصوالت
نیس��ت ،یادآوری کرد« :صنعت خودروسازی از
حمایت قابل توجهی برخوردار اس��ت و امروز رقم
واردات در حوزه خودرو نیز به نس��بت واردات کل
کش��ور رقم ناچیزی اس��ت .همچنین هیچ کدام
از صنایع کش��ور دارای سلس��له جلسات منظم و
مداومی در حوزه سیاس��تگذاری و نظارت مانند
این جلسه نیستند که این خود گویای حمایت از
این صنعت است».
وزیر صنعت ب��ا تاکید بر اینک��ه برنامه راهبردی
صنعت خ��ودرو باید بازنگ��ری ش��ود و توجه به
پتانس��یلهای موجود کش��ور را مورد تأکید قرار
دهد ،گفت« :برنامه یعنی روش رسیدن به اهداف

در انتظار صعود به قله  89هزار واحدی
جامعه فردا :ش��اخص بازار س��رمایه دیروز با رش��د  481واحدی به رقم
 87416واحد رسید .ورود پر قدرت شاخص به کانال  87هزار واحدی یادآور
روزهای طالیی سال  92است .چهار س��ال پیش در چنین روزهایی پاییز
طالیی بورس در صدر اخبار اقتصادی کشور بود .ارزش و حجم معامالت هم
نسبت به شنبه ابتدای هفته با رشدی قابل توجه روبهرو شد.
در جریان معامالت دیروز حرکت سرمایه به سمت صنایع بزرگ خصوصا
گروههای پاالیشی و پتروش��یمی قابل توجه است .جهش قیمتی دالر به
سمت کانال 4100تومانی ،انتشار گزارشهای مناسب غولهای پتروشیمی
در 6ماهه و همچنین روند قیمتی نفت و ورود به کانال  60دالری از جمله
عوامل موثر در روند کلی بازار و حرکت جریان نقدینگی به س��مت صنایع
بزرگ است.
ارائه گزارشهای 6ماهه در روزهای اخیر و افزایش روند سودآوری برخی از
شرکتها در مقایسه با گزارشهای سه ماهه قابل توجه است .گزارشهای
6ماهه ارائه شده از افزایش  8درصدی س��ودآوری شرکتها در مقایسه با
گزارشهای س��ه ماهه حکایت دارد .تغییر جهت تورم ،بهبود آمار رش��د
اقتصادی و حرکت روبه جلوی دالر از مهمترین عواملی هستند که در روند
سودآوری شرکتها تأثیرگذار بودهاند.
در معام�لات دومی��ن روز هفت��ه روند صع��ودی گروههای تایرس��ازی،
انبوهس��ازی و فرآوردههای نفتی قویتر از س��ایر صنایع بازار بوده اس��ت.
پیشبینیه��ا از حرک��ت نقدینگ��ی در گروهه��ای فل��زی و معدن��ی به
س��مت پترو و پاالیش��یها در جریان اس��ت .همچنان کمب��ود نقدینگی
بزرگترین مش��کل بازار س��هام اس��ت و منجر به عدم حرک��ت یکنواخت
و مداوم بازار ش��ده اس��ت .نقدینگی بهطور پیوس��ته از گروه��ی به گروه
دیگر در حرکت اس��ت و حرکت بازار اصطالحا بهص��ورت گروه به گروه و

محدود است.
روز گذشته برای س��ومین بار در طول  6ماه اخیر ارزش معامالت به بیش
از  200میلیارد تومان رس��یده است .در صورتی که روند رو به رشد جریان
نقدینگی طی روزهای آتی ادامه دار باشد امیدها به شکست قلههای تاریخی
بازار و عبور از کانال  89هزار واحدی افزایش خواهد یافت.
گروه پاالیشی و پتروشیمی با توجه به افزایش قیمت نفت و روند صعودی
دالر در روزه��ای اخیر در صدر توجه��ات اهالی بازار ق��رار گرفت و غالب
سهمهای این گروه سبز پوش بودند .نوع خریدهای امروز در تشکیل صفوف
خرید در گروه پاالیشی امیدواریها نس��بت به این گروه را باال برده است.
پاالیش��گاه بندرعباس با نماد شبندر در طول بازار دیروز همواره از صفوف
خرید مس��تحکم و طوالنی برخوردار بود .ش��ایعه اعالم سود  1000ریالی
در افزایش تقاضا در نماد ش��بندر بیتأثیر نبوده است .در گروه پتروشیمی
نیز ش��اهد افزایش تقاضا در بازار بودیم .افزایش قیمت متانول در س��طوح
 335دالری و اوره در قیمتهای بیش از  270دالری و رشد قیمتی آهسته
دالر در روند سودآوری ش��رکتهای این گروه در گزارشهای  6ماهه دوم
سال و همچنین بودجه سال  97تأثیرگذار است .پارسان ،شپدیس ،کرماشا،
زاگرس ،شخارک و شاراک بیشترین توجهات در گروه پتروشیمی را به خود
اختصاص دادهاند.
گروه خودرویی از دیگر گروههای مؤثر بازار در جریان معامالت دیروز مورد
توجه معامله گران قرار گرفت و روند نزولی روزهای گذشته در اکثر نمادهای
این گروه تا حدودی متوقف ش��د .قیمت اکثر نمادها در گروه خودرویی به
کفهایی کم ریسک نزدیک شده است ،اما این گروه همچنان مورد توجه
اهالی بازار نیس��ت .باتوجه به کم ریسک بودن خرید در برخی از نمادهای
گروه خودرویی پیشنهاد بررسی بیشتر این گروه در روزهای آتی را داریم.

تعیین ش��ده در یک زمان بندی معی��ن و برنامه
راهب��ردی صنعت خودرو نیز باید مش��خص کند
که بر مبنای ظرفیته��ای موجود به چه اهدافی
میخواهیم دس��ت یابیم .همچنین این سند باید
عالوه بر اهتمام به لحاظ کردن پتانسیلها ،شرایط
موجود خاص کشور را نیز مورد توجه قرار دهد».
توجه به قطعهسازی در سند راهبردی صنعت
خودروسازی

در سالهای اخیر ،صدای قطعه سازان هم از دست
خودروس��ازان بلند بوده .صدایی که از بیتوجهی
خودروسازان به صنعت قطعهسازی داخلی و حتی
واردات قطعات چینی برای اس��تفاده در خطوط
تولید حکایت میکرد .حکایتی که همواره از سوی
خودروسازان تکذیب ش��د اما خودروهایی که به
واسطه خرابیها راهی تعمیرگاهها میشدند ،این
صدا را تایید کرده و تعمیرکاران هم از استفاده از
این قطعات در خ��ودروی چینی یاد کرده و دلیل
کیفیت پایین خودروها را همین قطعات بیکیفیت
چینی اعالم کردهاند .حاال وزیر صنعت خواس��تار
توجه به قطعهس��ازی در س��ند راهبردی صنعت
خودروس��ازی کشور شده اس��ت« :الزم است که
توجه به قطعهسازی و صادرات در سند راهبردی
توسعه صنعت خودروسازی کشور باید مدنظر باشد
و همچنین ،پیشبینیها باید معقوالنه و متکی به
واقعیتهای موجود در فضای اقتصاد و سیاس��ت
کشور مد نظر گرفته شود».
وزیر صنعت ،معدن و تجارت مقام معظم رهبری
را از مهمتری��ن حامی��ان صنعت خودروس��ازی
کشور دانست« :ایش��ان تاکنون درباره نارضایتی
در این حوزه س��خن به می��ان نیاوردن��د و برای
اولین بار چندی پیش در خصوص ایمنی و س��هم
خودروسازی از حوادث جادهای صحبت کردند که
در همین راستا نیز به آقای صالحینیا ابالغ دادیم
تا موضوع را مورد بررس��ی ویژه قرار دهند تا سهم
مجموعه ما از آس��یبهای جادهای کاهش یابد و

مجموعه سازمان ملی اس��تاندارد نیز باید ایمنی
و حف��ظ جان مس��افران و م��ردم را اولویت خود
تعریف کند».
شریعتمداری با اشاره به اینکه مونتاژ در صنعت،
دیگر موضوع مورد اشاره مقام معظم رهبری بود،
ادامه داد« :مقام معظم رهبری در موضوعات کیفی
و کارشناس��ی بازخورد و جمعبندی مجموعهای
از گزارشهای کارشناس��ی دریافت شده را برای
بهب��ود امور و توجه مس��ئوالن ذیربط در فضای
عمومی جامع��ه مطرح میکنن��د و در این رابطه
که مخاطب مجموعه ما ب��ود باید اهتمام و توجه
ویژهای انجام دهیم».
او ب��ا طرح این نکته که س��ند راهب��ردی صنعت
خودرو کشور ،براساس یک برنامه زمانبندی شده
با همکاری تش��کلها ،مراکز تحقیقاتی و سازمان
حمایت مص��رف کنن��دگان و تولی��د کنندگان
مورد بررس��ی مجدد قرار گیرد ،اضافه کرد« :باید
از روشه��ا و تکنیکه��ای مدیری��ت ،طراحی و
مهندسی که در کشورهای توسعه یافته دنیا مورد
استفاده قرار گرفته است ،ما نیز استفاده کنیم که
در همین راستا ایدرو گامهای خوبی برداشته است
و در این سند راهبردی نیز باید مشخص شود که
از لحاظ استفاده از نوآوری و فناوریهای نوین در
حوزه صنعت خودرو در چه وضعیتی قرار داریم».
وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با مطرح کردن این
موضوع که ش��رکتهای خودروس��ازی در حوزه
مالکیت و مالی نیز دارای مشکالت و آسیبهایی
هستند ،یادآوری کرد« :موضوع تأمین منابع برای
فعالیت در سند راهبردی صنعت خودرو نیز مورد
لحاظ واقع ش��ود و جمع بندی گزارشهای ارائه
ش��ده با تمامی جزئیات ب��رای اتخاذ یک تصمیم
مشترک با نظام بانکی کشور موثر است».
نباید زمینههای سوءاستفاده و کالهبرداری
از خریداران خودرو فراهم شود

ی مالباختگان
دیروز خبرهایی از تجم��ع اعتراض 
یکی از نمایندگیهای خودروس��ازیهای کشور
مقابل وزارت صنعت شنیده شد .خبرگزاری فارس،
در گزارش��ی اعالم کرد که حدود  250نفر از یکی
از نمایندگیهای خودروسازیها ،نسبت به خرید
نقدی و یا پیشخرید محصوالت این خودروسازی
اقدام کرده و قرار بوده است خودروهای خرید نقدی
را  5یا  10روزه و خودروهای پیشخرید ش��ده را
نیز  6ماهه یا بیشتر تحویل بگیرند ،به گفته یکی از
خریداران ،این خریدها از دی سال گذشته تا اواخر
مرداد امسال صورت گرفته ولی زمانی که خریداران
برای تحویل خودرو مراجعه کردند ،متوجه شدند
که نمایندگ��ی جمع ش��ده اس��ت .در ادامه این
اعتراض که مدتهاس��ت در مقابل وزارت صنعت
ادامه دارد و مالباختگان خواس��تار رسیدگی وزیر
صنعت شدهاند ،شریعتمداری در این باره یادآوری
کرد« :باید در سند راهبردی توسعه صنعت خودرو
تصمیماتی اتخاذ شود تا زمینههای سوءاستفاده و
کالهبرداری از مردم فراهم نشود و این موارد دیگر
اتفاق نیفتند .همچنین برای این س��ند راهبردی
باید پیوست فرهنگی و اطالعرسانی لحاظ شود».
وزیر صنعت در ادامه این نشس��ت ،با تأکید بر این
موضوع که در تکنولوژی و ماش��ینآالت صنعت
قطعهسازی کشور باید تحول به وجود آید ،افزود:
«سازمان ملی استاندارد ،استانداردسازی قطعات
را به عنوان یکی از وظایف محوله خود مورد توجه
و لحاظ قرار ده��د و در زمینه ایمنی و جان مردم
به هیچ وجه نباید کوتاه آمد ،اما در دیگر زمینهها
میتوان با رعایت یک برنامه زمانبندی شده کارها
را به جلو برد».

بازار سرمایه ایران

ارقام

واحد

درصد

تغییرات شاخص کل (بازار بورس)

87416

+481.19

+0.55

تغییرات شاخص قیمت (وزنی –
ارزشی)

28054

+154.40

+55.0

تغییرات شاخص کل (هم وزن)

17428

-31.71

-0.18

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل
( )+واحد:

پارسان  -94شبندر  -88شپنا 79

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل
( )-واحد:

تاپیکو -22آپ  -13ومعادن11

ارزش معامالت بازار بورس

دو هزار و  620میلیارد ریال

حجم معامالت بازار بورس

 932میلیون برگه سهم

تغییرات شاخص کل (فرابورس)

960

+8.5

ارزش معامالت بازار فرابورس

یک هزار و  493میلیارد ریال

حجم معامالت بازار فرابورس

 231میلیون برگه سهم

ارزش معامالتی  4نماد برتر بازار

شپنا ،شتران ،شبندر و
زاگرس

+0.89

 660میلیارد ریال

