ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی از دخل و خرج سال آینده

سهم  408هزارتومانی هر ایرانی از بودجه 97

س��هم هر ایرانی از الیحه بودجه یک هزار و  194تریلیونی سال آینده 408هزار تومان خواهد بود.
براساس ارقامی که مرکز پژوهشهای مجلس محاس��به کرده است ،هر ایرانی بهطور متوسط در
سال حدود یک میلیون و  598هزار تومان مالیات میدهد و در قبال آن ساالنه نزدیک چهار میلیون
و  900هزار تومان خدمات دریافت میکند .مقدار بودج��ه عمومی دولت که به ازای هر ایرانی در
ماه در سال  97هزینه میشود ،ش��امل قانونگذاری  768تومان ،امور قضایی  9228تومان ،دفاع

دوشنبه  4دی 1396
سال اول ،شماره 45

economic@Jameefarda.com

 35ه��زار و  438تومان ،نظم و امنیت عمومی  17ه��زار و  323تومان ،آموزش و پژوهش  28هزار
و  873تومان ،بهداش��ت  13هزار و  286تومان ،درمان  45هزار و یک تومان ،فرهنگ و هنر هزار و
 849تومان ،منابع آب  3هزار و  459تومان ،صنعت و معدن یکهزار و  453تومان ،محیطزیست
293تومان ،بازرگانی یک هزار و  716تومان ،انرژی  2هزار و  579تومان ،حمل و نقل 6هزار و 637
تومان ،ارتباطات و فناوری اطالعات  3هزار و  991تومان ،رفاه اجتماعی  81هزار و  597تومان است11 .

سرمقاله

بهانهای برای
افزایش قیمت سوخت
علی فراهانی

کارشناس اقتصادی

کوتاه

اجرای بخشنامه ساماندهی
حسابهای راکد از اول آذرماه
یک مقام مس��ئول در بانک مرکزی درب��اره اجرای
بخشنامه جمع آوری حسابهای راکد ،اظهار کرد:
بخشنامه جمعآوری حسابهای راکد  30مرداد ماه
سال جاری به نظام بانکی ابالغ شده و بانکها تا 30
آبان ماه فرصت اجرایی کردن آن را داشتند و بر همین
اساس این بخش��نامه از اول آذر ماه جاری در شبکه
بانکی کشور اجرایی شده است.
غنیآبادی درخص��وص ضوابط مدنظر برای اجرایی
کردن این دستورالعمل ،گفت :در صورتی که سپرده
کوتاه مدت عادی؛ دو س��ال ،س��پرده قرضالحسنه
پسانداز ،سه سال و سپرده قرضالحسنه جاری پس
از وصول آخرین برگه چک پس از یک س��ال ،راکد و
بدون تراکنش باقی بماند ،این سپردهها به سرفصل
حسابهای راکد منتقل میشود.

 2بانک خصوصی 52هزارمیلیارد به بانک مرکزی بدهکارند
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ادعای اشتغالزایی با افزایش قیمت حاملهای انرژی؛

گرانی بنزین ،شوک رشد بیکاری را
چندبرابرمیکند؟
در حالی که دولتمردان سعی دارند افزایش قیمت حاملهای انرژی را با بحث اشتغالزایی برای بیش
از یک میلیون جوان بیکار توجیه کنند ،گزارش ویژه مرکز پژوهشها در این زمینه از بیکاری ۴۸۰هزار
نفری یاد میکند ،ضمن اینکه بانک جهانی نیز افزایش قیمت سوخت را سبب افزایش بیکاری میداند.
این در حالی است که پیش از این نیز فرشاد مومنی در یک هشدار نسبت به افزایش  50درصدی قیمت
بنزین اعالم کرد که کارشناس��ان معتقدند افزایش قیمتها فروپاش��ی بسیاری از مشاغل را
10
بهدنبال دارد...

رشد  64درصدی
جذب سرمایهگذاری خارجی
در سال 2016

جریان «سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی» جهانی در سال  2016بهدلیل رشد اقتصادی ناچیز و
وجود نااطمینانیهای سیاسی با کاهش  2درصدی به سطح  1 /75تریلیون دالر رسید .این کاهش
در کشورهای در حال توسعه بسیار بیش��تر (حدود  14درصد) و در کشورهای کمتر توسعه یافته
پرنوسان بوده است .گرچه «آنکتاد» پیشبینی کرده در سالهای  2017-2018بهبودی متوسط
در جریان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» حاصل شود؛ اما بازهم این مقدار بسیار پایینتر
11
از رکوردی است که در سال  2007بهدست آمد...

عکس :میالد میرزاعلی /جامعه فردا

درحالی بحث افزایش قیم��ت بنزین و گازوئیل در
روزهای اخیر دستبهدس��ت میش��ود که با انتقاد
و اعت��راض م��ردم در فضای مجازی روبهرو ش��ده
اس��ت .بر این اس��اس دولت مدعی است که قصد
دارد مابهالتفاوت قیم��ت افزایش بنزین و گازوئیل
را صرف اش��تغالزایی کند .بهرغم اینکه بس��یاری
معتق��د بودند در الیحه بودجه س��ال  97صحبتی
از تغییر قیم��ت حاملهای انرژی نش��ده ،اما باید
تأکید کنم که در تبصره  18الیحه بودجه سال آتی
بهصورت غیرمستقیم اشارهای کلی به تغییر قیمت
حاملهای انرژی شده اس��ت .در این تبصره اعالم
ش��ده 17400میلیارد تومان برای اشتغالزایی در
نظر گرفته شده که باید از محل مابهالتفاوت قیمت
حاملهای انرژی در س��ال  96و  97حاصل شود .با
یک بررس��ی کوتاه میتوان گفت که میزان مصرف
گازوئی��ل و بنزین روزانه 70ت��ا 80میلیون لیتر در
سال اس��ت .گویا قرار است از مبلغ 17400میلیارد
تومان اعالم شده ،به میزان  14تا  15میلیارد تومان
آن ،از طریق این دو حامل تهیه ش��ود .بر این اساس
افزایش قیمتها باید بین  600تا 700تومان باشد
و در نتیجه این تقس��یمات به 1500بنزین و 400
گازوئیل رسیده اس��ت .با توجه به ماهیت مصرفی
بنزین و گازوئیل در جامعه ،میتوان میزان افزایش
بنزین را بیشتر از گازوئیل دانست.
بر این اساس همیشه در نگاه دولتها سهم افزایش
قیمت بنزین بیش��تر از گازوئیل است .در این راستا
رئیس جمهور اعالم کرده ک��ه این افزایش نباید از
مجموع2000تومان بیشتر باشد .در این بین مسئله
بیاعتمادی مردم نسبت به دولت در راستای افزایش
قیمته��ا نیز مطرح میش��ود .چراک��ه خاطره بد
هدفمندی و افزایش 10برابری بنزین ،از 100تومان
به1000تومان هنوز فراموش نشده است .در افزایش
تقبلیحاملهایانرژی،اثربهینهسازیمصرف
قیم 
و تغییر سلیقه مصرف حاصل نشد .اینبار نیز بعد از
گذشت چند سال بر طبل افزایش قیمتهای نفت
و بنزی��ن میکوبند درحالیک��ه بهان ه جدید دولت
افزایش اشتغال است .در صورتی که بحث اشتغال
میتواند فارغ از افزایش قیمت حاملهای انرژی و با
روندی دیگر بهبود یابد .دولت میتوانست با بهبود
فضای کسب و کار مشکالت اش��تغال را حل کند.
باید اشاره کنم مادهای تحت عنوان ماده  12وجود
دارد که در زمینه بهینهس��ازی انرژی فضای خوبی
را برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد کرده است.
در این ماده هیچ نیازی به افزایش قیمت نیس��ت.
چرا که دولت در این راس��تا مادههایی را در دس��ت
دارد که با اجرایی کردن آن و ایجاد فضای مناس��ب
برای این ماده به اش��تغالزایی منجر خواهد ش��د،
ولی دولت به افزایش قیمت و ش��وکهای قیمتی
عالقه زیادی دارد؛ چراکه این مس��ئله راحتترین
راهحل برای کسب درآمد است .در قانون هدفمندی
یارانهها قرار بود مس��ئله هدفمندی تقسیم بر سه
سهم شود .بخش��ی از آن برای تولید ،بخشی برای
پرداخت نقدی و بخش��ی از آن برای بهینهس��ازی
تولید و سایر مسائل صرف شود .اما دولت تنها بخش
پرداخت نقدی این سه هدف را اجرایی کرد و در واقع
تولیدکنندگان از دولت طلب دارند .بهانه اشتغال،
بهانه زیبایی اس��ت که دولت ب��رای اجرای افزایش
قیمتها درپیش گرفته اس��ت .براس��اس آنچه در
تبصره  18الیحه بودجه س��ال  97آمده قرار است
تصمیمات الزم و آئیننامههای مربوطه برای کسب
مبل��غ 17400میلیار دالر در ظرف دوماه نوش��ته
شود که این مدت زمان بسیار کم است؛ چرا که نیاز
به یک بدنه کارشناسی دارد و نیاز به برنامه توسعه
است .نمیشود با اعالم مبلغ به دنبال اشتغالزایی
رفت .دولت در برنامه ششم توسعه نیز برنامهریزی
منسجمی را نداشت چطور میشود در عرض دو ماه
بتواند برنامهای منس��جم در راستای اشتغالزایی
بنویس��د .قیمت انرژی باید اصالح ش��ود اما نیاز به
شرایط مناسب دارد .این تغییر در صورتی باید انجام
شود که این تغییر در راستای بهینه شدن انجام شود.
اما تغییر قیمت بدون ایجاد اب��زار الزم برای بهینه
کردن مصرف انرژی کاری نادرست است .باید شوک
درمانی در فضای مناسب صورت بگیرد.

افزایش  4برابری بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی

پیشخرید رفاه برای دوران کهنسالی به بنبست خورد

دغدغه ملی؛ صندوقهای خالی بازنشستگی

اصرار فعاالن بخش خصوصی برای حذف قیمتگذاری کاالها

شاخص با  713پله صعود،کانال
 97هزار واحدی را درهم شکست

تولیدکنندگان نباید قیمتگذار بازار باشند

جامعه فردا :از روزی که دولتیها طرح حذف برچس��بهای قیمت
از روی برخ��ی کاالها را مطرح کردند و قرار ش��د این طرح ابتدا روی
محصوالتی که س��هم زیادی در س��بد معیش��تی مردم ندارند ،اجرا
ش��ود .این طرح موافقان و مخالفان بس��یاری را با خ��ود همراه کرد.
موافقان ،فعاالن اقتصادی بودند که به نظرشان ،تولیدکنندگان نباید
قیمتگذاران محصوالت در بخش فروش باشند و مخالفان که چند
پرده جلوت��ر را نگاه میکردند ،معتقد بودند که این طرح در قدمهای
بعدی میتواند سبد معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد و قیمتهای
سلیقهای در بازار به وجود بیاورد ،حتی در نهایت گرانی را با خود همراه
کند .طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خردهفروشی به جای
ال��زام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرفکنن��ده روی کاال ،بهرغم
موافق��ت کارخانهها و واحدهای تولیدی ،با بخش��نامه وزیر صنعت،
معدن و تجارت که در آن به دس��تور رئیسجمهوری اشاره شده بود،
لغو ش��د .اما با این حال ،فعاالن بخش خصوص��ی همچنان حامیان
اصلی این طرح در کنار دولتیها قرار گرفتند در آخرین موضعگیری،
کمیس��یون کش��اورزی ،آب و صنایع غذایی اتاق تهران در نشست
فوقالعادهای ،بار دیگر به بررس��ی اهمیت اجرای طرح درج برچسب
قیمت توسط واحدهای خردهفروشی به جای الزام تولیدکنندگان به
درج قیمت روی کاال ،پرداخت و اعضای این کمیسیون به نمایندگی
از بخش خصوصی صنعت غذا ،تأکید کردند که مسئولیت درج قیمت
مصرفکنن��ده روی کاال ،با تولیدکنندگان نیس��ت و این رویکرد به
دلیل ناکارآمدی دولتها و تفس��یرهای اش��تباه از قانون ،در کشور
شکل گرفته است.
راهکارهایی برای اصالح نظام قیمتگذاری

به گزارش اتاق بازرگانی تهران ،در نشس��ت فوقالعاده کمیس��یون
کش��اورزی و صنای��ع غذایی ات��اق تهران ،ابتدا گزارش��ی از س��یره
قیمتگذاری کاال و خدمات در ایران از سوی کارشناس این کمیسیون
ارائه ش��د .در این گزارش با اش��اره به اینکه روش قیمتگذاری برای
کاالهای تولید داخل بر مبنای قیمتگذاری مبتنی بر هزینه اضافی
است ،تصریح شد که در این روش ،قیمتها را با افزودن سطوح سود
از پیش تعیین شده به قیمت تمام شده محصوالت محاسبه میشود
که در ایران س��ود مربوط به بهای تمام ش��ده کاالهای ساخته شده
17درصد است.
بر پایه گزارش کارش��ناس کمیس��یون ،ای��ن روش قیمتگذاری،
البت��ه معایب و چالشهایی به هم��راه دارد و برای نمونه موجب افت
رقابتپذیری ،افزایش فساد و رانتخواری ،توسعه بازارهای غیررسمی
و نیز عدم هدایت درست سرمایهگذاری سایر بخشهای اقتصادی به
کشاورزی و صنعت غذا میشود.
این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه ،قیمتگذاری
تمام کاالها و خدمات به اس��تثنای کاالهای اساس��ی و انحصاری به
تش��کلهای مربوطه واگذار ش��د و دولت صرفا نقش نظارتی در این
زمینه را دارد .براس��اس این گزارش ،اجرای طرح الزام نظام توزیع به
درج قیمت مصرفکننده و حذف این الزام توس��ط تولیدکنندگان،
میتوانست منجر به افزایش شفافیت ،رقابتی شدن کاالها و منفعت
مصرفکنندگان شود.
در عین حال در این گزارش به موضوع نقش و جایگاه فروش��گاههای
زنجیرهای و مراکز بزرگ خردهفروشی پرداخته شد .در این گزارش،
با اشاره به اینکه استقرار فروش��گاههای بزرگ و زنجیرهای در جهان
منجر به بهب��ود مدیریت زنجی��ره تأمین و البته اس��تقرار برندهای
قدرتمند و معتبر شده است ،اما در ایران با توجه به خأل استانداردهای

ف��روش ،قدرت چانهزنی باالی فروش��گاههای زنجی��رهای در مقابل
تولیدکنندگان ،حاش��یه سود باالی این بخش نس��بت به تولید را به
همراه داشته است.
بر این اساس ،از سوی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران
راهکارهایی مانند اصالح نظام توزیع و توسعه بورس اقالم غذایی در
بلندمدت ،بازنگری قوانین ایجاد و نظارت بر فروشگاههای زنجیرهای
در میانمدت و استقرار نظام استاندارد تأمین و فروش فروشگاههای
زنجیرهای و ارائه اختیارات الزم به تشکلهای مربوطه برای نظارت بر
حسن اجرای آن در کوتاهمدت ،مطرح و پیشنهاد شد.

لزوم بازنگری در قرارداد فروشگاههای زنجیرهای

در ادامه این جلسه ،کاوه زرگران ،رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و
صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از فقدان زیرس��اختهای
کافی برای رصد قیمتهای نهایی فروش در خردهفروشیها ،بسیاری
از مش��کالت ایجاد ش��ده برای بخش تولیدی صنایع غذایی کشور را
در نتیج��ه این معضل دانس��ت و گفت :در این ش��رایط ،نظام توزیع
از برخی محصوالت صنایع تبدیلی ،از قبیل ش��یرینی و ش��کالت و
نوشیدنیها ،سودهایی نامتعارف و باالتر از نرخ مصوب طلب میکند
و تولیدکنن��دگان نیز برای جلوگیری از کاهش تولید و حفظ س��هم
خود در بازار مجبور به پذیرش و پرداخت این مبالغ به ش��بکه توزیع
هستند .تخفیفات حجمی تولیدکنندگان نیز از جمله مواردی است
که با وجود ایجاد سودی برای شبکه توزیع این محصوالت ،عواید آن
به مصرفکننده نهایی کاال نمیرسد.
او در ادام��ه از فق��دان نظارت کافی بر س��ود دریافتی ش��بکه توزیع
محص��والت صنایع غذایی انتقاد کرد و گف��ت :این اتفاق در حالی در
کش��ور روی میدهد که تولیدکنندگان عمال س��ودی بس��یار کمتر
از 17درصد تعیین ش��ده س��ازمان حمایت دریافت میکنند و برای
گرفتن س��همی از قفس��ه خردهفروشیها و فروش��گاههای بزرگ از
قسمتی از سود خود چشمپوشی کرده و آن را به توزیعکنندگان کاال
منتقل میکنند .در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز اوضاع بر همین
منوال است ،به این معنی که امکانات الزم جهت پیگیری این مالیات
از واحدهای خردهفروشی وجود ندارد ،که این مورد نیز زیان هنگفتی
را به تولیدکنندگان وارد کرده است ،در حالی که آنها قادر به استیفای
حقوق خود نیستند.
رقابت زیانبار سهم گرفتن در قفسه خردهفروشیها

جمشید مغازهای ،دبیر انجمن صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت
ایران ،نیز عدم وجود رویه کنترلی موثر در فروشگاههای زنجیرهای را
برای تولیدکنندگان زیانبار توصیف کرد و گفت :باید بر روند دریافت
سود فروشگاههای بزرگ از تولیدکنندگان صنایع غذایی رویه و کنترل
وجود داشته باش��د؛ زیرا رقابت ایجاد شده بین تولیدکنندگان برای
گرفتن سهمی بیش��تر از قفسه فروش��گاهها آنها را به رقابتی زیانبار
وارد کرده است.
همچنین ،ول��یاهلل داودآبادی ،دبیر انجم��ن تولید و صادرکنندگان
آبمیوه و کنس��تانتره ای��ران ،تعطیلی بس��یاری از کارخانههای این
صنعت در گذش��ته را در نتیجه وجود قوانین بازدارنده تولید و فقدان
قوانین حمایتی کافی عنوان کرد و گفت :در صورتی که برای دریافت
س��ودهای کالن فروش��گاههای زنجیرهای از تولیدکنندگان ضابطه
درستی در نظر گرفته نشود ،این فروشگاهها به زودی خواستار شراکت
با تولیدکنندگان خواهند شد.
در این نشست ،معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکههای توزیعی

و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،با اشاره
به تالشهای دولت در راس��تای اصالح نظ��ام قیمتگذاری ،گفت:
در نظام قیمتگ��ذاری ،هیچگونه محدودیتی ب��رای کاالهای گروه
آخر ایجاد نشده و قیمتها براس��اس عرضه و تقاضا تعیین میشود
به جز مواردی که ش��کایتی وجود داش��ته باشد و س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف به رسیدگی به آن باشد.
س��یدداوود موس��وی افزود :با توجه به حداکثر س��ود تعیین ش��ده
در ضوابط قیمتگذاری ب��ه میزان  17درصد ،این میزان س��ود برای
تولیدکنندگان دست و پا گیر نخواهد بود.
او با بیان اینکه براساس تفکیک وظایف وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وظیفه بازرسی قیمتها در واحدهای صنفی ،به اصناف واگذار شده
است ،بر ضرورت بازنگری در قراردادهای منعقد شده با هایپرمارکتها
و اقدام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به استفاده
از راهکارهای پیشنهادی تشکلها ،تأکید کرد.
موس��وی تصریح کرد :از نظر س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،فروش��گاههای زنجیرهای ج��زو واحدهای صنفی و
خردهفروش��ی محسوب میشود ،از این رو س��قف افزایش سود روی
کاالها که برای خردهفروشی و مغازهها تعیین شده برای فروشگاههای
زنجیرهای نیز اعمال میشود.
مسئولیت درج قیمت با تولیدکننده نیست

در ادامه این نشست حسن فروزانفرد ،از اعضای کمیسیون کشاورزی
و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در س��خنانی ،نس��بت به اینکه وظیفه
درج قیم��ت مصرفکننده روی کاالها ب��ر دوش واحدهای تولیدی
و کارخانهها گذاش��ته ش��ده ،انتقاد ک��رد و گفت :براس��اس قانون،
عرضهکننده کاال در فروش��گاهها و خردهفروشیها باید قیمت روی
محصوالت غذایی را درج کنند ،در حالی که توزیعکننده کاال در بازار،
تولیدکنندگان نیستند.
فروزانفرد با تأکید بر اینکه مسئولیت درج قیمت مصرفکننده روی
کاالها با تولیدکنندگان نیس��ت ،افزود :به دلیل توسعه غیرحرفهای
ش��بکه توزیع در کشور طی س��الها و دهههای گذش��ته ،قانون به
درس��تی به مرحله اجرا در نیامده است و همچنان تولیدکنندگان را
مس��ئول درج قیمت مصرفکننده میدانند؛ در حالی که واحدهای
تولیدی ،صرفا موظف هس��تند تا قیمت نهای��ی و درب کارخانه را به
توزیعکنندگان ارائه دهند.
در ادامه این نشس��ت ،رئیس کمیسیون کش��اورزی و صنایع غذایی
اتاق تهران با تأکید بر اینکه نظر بخ��ش خصوصی در رابطه با حذف
الزام تولیدکنن��دگان کاالها به درج قیم��ت مصرفکننده ،تغییری
نکرده اس��ت و فعاالن این بخش همچنان روی اج��رای طرح ملغی
ش��ده وزارت صنعت ،معدن و تجارت مبنی ب��ر الزام توزیعکنندگان
به درج قیم��ت مصرفکننده روی کاال اصرار دارن��د گفت :نظرات و
راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی در این باره ،از سوی کمیسیون
کشاورزی ،آب و صنایع غذایی اتاق تهران در اختیار سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
همچنین مقرر ش��د ،دس��تورالعملی تدوین ش��ود ک��ه مطابق آن
فروش��گاهها قادر نباشند مبلغ اضافی بر س��ود تعیین شده و مصوب
تحت عناوینی چون پول پالستیک ،پول کارمند و ...از تولیدکنندگان
صنایع غذایی طلب کنند و ملزم به عرضه محصوالت برندهای معتبر
و درجه اول صنایع غذایی در فروشگاهها باشند تا بدین طریق حاکمیت
فروشگاههای زنجیرهای به وسیله قوانین و آییننامهها تحتالشعاع
قرار گیرد.

جامعه فردا :در جریان معامالت دیروز بورس تهران شاخص
بازار سهام با  713پله صعود در محدوده  97529واحدی به کار
خود پایان داد .شاخص در یکساعت ابتدایی بازار بیش از 500
واحد رشد داشته اس��ت 966 .میلیون برگه سهام با ارزشی در
حدود  253میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت .همچنین
ش��اخص بازار فرابورس نیز با  3پله صع��ود در جایگاه 1095
واحدی است .اما از بازار یکشنبه...
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس (فارس) ،پاالیش نفت تهران
(شتران) و پاالیش نفت اصفهان ( شپنا) هرکدام بهترتیب ،78
 73و  66واحد تاثیر مثبت در ش��اخص بازار سهام داشتند .در
جریانمعامالتیکشنبهپاالیشیهاوپتروشیمیدرصدرتوجه
اهالی بازار بوده و نمادهایی همچون پاالیش نفت تهران و نفت
بهران موفق به تشکیل صفوف خرید نیز شدند.
سایر نمادهای این گروه نظیر پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش
نفتاصفهاندرچندقدمیتشکیلصفخریدموردمعاملهقرار
گرفتند .پتروش��یمی خارک و پتروشیمی زاگرس با نمادهای
ش��خارک و زاگرس از گروه پتروش��یمی نیز موفق به تشکیل
صفوف خرید ش��ده و س��ایر نمادهای این گروه نظیر صنایع
پتروشیمی خلیجفارس ،گسترش نفت و گاز پارسیان و لعابیران
در مدار مثبت مورد دا دوستد بودند.
ام��ا بازار در جری��ان معامالت دیروز در گ��روه فلزی معدنی تا
حدودی تغییر جهت داده و عرضههای مداوم برخی از نمادهای
این گروهها را تا درصدهای منفی همراهی کرده است .سهامی
ذوب آه��ن اصفهان که پس از انتش��ار خبر افزایش س��رمایه
20درصدی از محل آورده نقدی تغییر جهت داده و در مس��یر
منفی قرار گرفته ،با صف فروش سنگینی معامله شده است.
هلدین��گ صنای��ع معدنی خاورمیان��ه (میدکو) ج��ز معدود
نمادهای مثبت و صف خرید گروه فلزی بوده و سایر نمادهای
اصلی این گ��روه نظیر ف��والد مبارکه اصفه��ان ،ملی صنایع
مس ایران و فوالد خوزس��تان از رش��د قابلتوجهی در قیمت
برخوردار نبودهاند.
اما نمادهای معدنی قدر بهتر از فلزیها معامله ش��ده ،هرچند
همچونروزهایگذشتهباصفخریدسنگینهمراهنبودهاست.
معدنیصنعتیچادرملو،توسعهمعادنوفلزاتومعدنیصنعتی
گلگهرازنمادهایاصلیاینگروهدرچند قدمی صفخریدهم
معامله شده ،اما درنهایت با رشد قابلمالحظهای در قیمتها
مواجه نشدهاند.
وضعیت معامالت در گروه خودرویی هم بیشباهت به کلیت
ب��ازار نبوده و نمادهای��ی همچون ایران خودرو و س��ایپا مورد
کمتوجهی خریدران در بازار سهام قرار گرفتهاند.
در جریان معامالت دیروز قطعهسازان در گروه خودرویی بهتر
مورد معامله ش��ده و از تقاضای باالتری برخوردار بوده است .تا
جایی که آهنگری تراکتورس��ازی ایران (خاهن) ،ایرکا پارت
صنعت(خکار)وقطعاتاتومبیلایران(ختوقا)موفقبهتشکیل
صفوف خرید هم شدند.
همچنین قرار بود بازار سهام میزبان مهمانی تازهوارد باشد و در
جریان معامالت یکشنبه عرضه اولیه سهام شرکت عطرین نخ
قم به روش ثبت سفارش و در رنج قیمتی  ۴۷۸۰تا  ۵۰۱۹ریالی
و با سهمیه هر کد ۱۲۵سهم انجام گیرد که تا عصر یکشنبه این
عرضه صورت نگرفته و بهاحتمال زیاد عرضه اولیه این شرکت
در جریان معامالت دوشنبه انجام خواهد گرفت.

12

