اقتصاد

10
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بینظمیدرقیمتهایگوشیهمراه
بردبار -بازار تلفن همراه این روزها نظم و نسق
درستی نــدارد ،مسئله افزایش قیمت ارز از یک
سو و هجوم برخی خانواده ها برای دریافت تلفن
همراه برای آموزش های مجازی فرزندانشان در
فصل مدارس از سوی دیگر ،موجب این بی نظمی
شده است و جای دستگاه های نظارتی و تعزیرات
در سامان دهی این وضعیت خالی است .در چنین
شرایطی نگاهی می اندازیم به قیمت تلفن های
همراه در سایت  124متعلق به سازمان حمایت از
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانوهمزمانقیمت
روز این گوشی ها در بازار را نیز مرور می کنیم:
گوشی موبایل سامسونگ مــدل (GALAXY
 SM-A۷۰۵F/DS( A۷۰دوسیم کارت ظرفیت
 ۱۲۸گیگابایت قیمت  ۶۶,۶۶۲,۲۰۹ :ریال
گوشی موبایل سامسونگ مــدل (GALAXY
 F/DSN SM-A۵۱۵( A۵۱دوسیم کارت
ظرفیت  ۱۲۸-گیگابایت ،ساخت هندوستان
۴G)+ APN( GSM + GPRS،؛قــیــمــت
حداقل  ۵۷,۳۷۶,۰۸۳ :وقیمت حداکثر :
۷۷,۰۶۳,۷۹۰
گوشی موبایل سامسونگ مدل (Galaxy A۷۰
( SM-A۷۰۵FN/DSدوسیم کارت ظرفیت
 ۱۲۸گیگابایت ،ساخت هندوستان GSM +،
HSPA + LTE؛قیمت  ۶۲,۴۸۶,۴۲۷ :ریال
گوشی موبایل اپل مدل (۲۰۲۰ IPHONE SE
( A۲۲۷۵دوسیم کارت ظرفیت۲۵۶گیگابایت
قیمت  ۱۸۵,۹۲۱,۳۷۵ :ریال
گوشی موبایل سامسونگ مدل SAMSUNG-
 SM-A۷۰۵ GALAXY A۷۰دوســیــم
کـــارت ظــرفــیــت  ۱۲۸گــیــگــابــایــت؛ قیمت :
 ۶۶,۶۶۲,۲۰۹ریال
گوشی موبایل شیائومی مدل (۹S Redmi Note
 (M۲۰۰۳J۶A۱Gدو سیم کارت ظرفیت ۶۴
گیگابایت ساخت چینGSM+HSPA+LTE ،؛
قیمت حــداقــل ۵۰,۲۱۱,۷۰۰ :؛ قیمت
حداکثر۶۱,۶۰۷,۰۰۰ :
گــوشــی مــوبــایــل شــیــائــومــی مـــدل (Redmi
 Pro (M۲۰۰۳J۶B۲G ۹ Noteدو
ســیــم کـــــارت ظــرفــیــت  ۱۲۸گــیــگــابــایــت
ساخت چین۴G(GSM+GPRS( ،؛ قیمت
حــداقــل ۷۳,۳۷۶,۷۴۶ :وقیمت حداکثر :
،۸۷,۱۵۳,۷۴۱
گوشی موبایل سامسونگ مدل (Galaxy A۲۰S
 (SM-A۲۰۷F/DSدو سیم کارت ظرفیت ۳۲
گیگابایت ساخت چین۴G(GSM+GPRS( ،؛
قیمت حــداقــل  ۴۲,۰۷۱,۳۹۷ :و قیمت
حداکثر۵۳,۲۶۲,۹00 :

خبر

تازه ترین موضع واعظی
درباره رابطه دولت و بورس

دخالت در بورس،نه؛ حمایت آری

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :دولت در بورس
دخالت نمیکند اما وظیفه دارد صیانت و حمایت
کند تا حقوقیها و افرادی که نفوذ دارند نتوانند
حرکتی انجام دهند.به گــزارش مهر ،محمود
واعظی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع
خبرنگاران درخصوص رها شدن مردم از سوی
دولت در بورس تاکید کرد :بورس ساز و کار خاص
خود را دارد .یعنی عرضه و تقاضایی دارد و ساز
و کار بورس ،بورس را شکل میدهد و به همین
دلیل همه مسئوالن بارها و بارها گفتهاند که در
بورس نباید هیجانی وارد یا خارج شد .بورس
سرمایه گــذاری میان مدت و دراز مدت است و
کسی که میخواهد ظرف یک هفته و یک ماه
به سود برسد باید پولش را در بانک بگذارد .با
بررسی سال های گذشته میبینیم در میان مدت
و دراز مدت کسانی که در بورس سرمایه گذاری
کردند بیشتر از دیگران برد کردند.وی اضافه
کرد :بر این اساس بورس نیاز به فرهنگ سازی
دارد و دولت در بورس دخالت نمیکند اما وظیفه
دارد صیانت و مراقبت کند تا حقوقیها و افرادی
که نفوذ دارند نتوانند حرکتی انجام دهند تا باعث
شود مردمی که سهام خرد و کوچک دارند متضرر
شوند .ما بارها گفتیم از بورس حمایت و صیانت
میکنیم .هیچ وقت هم بورس را رها نکردیم.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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سکه 14میلیونیشد

▪شوک آمریکایی به اونس جهانی

در بیان چرایی رشد سکه همیشه دو عامل نرخ اونس
جهانی و نرخ دالر داخلی مطرح بوده است .دیروز خبرها
حاکی از این بود که نرخ اونس طال تحت تاثیر گزارش
نامطلوب تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه دوم،
دچار شوک شده است .به گزارش اقتصادنیوز ،این آمارها
نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص ملی آمریکا ،در
این بازه زمانی  31.4درصد رشد منفی داشته است .این
آمار منفی برای اقتصاد آمریکا سبب شد قیمت طال 21
دالر افزایش یابد و پس از یک هفته سقف  1900دالر را تا
رسیدن به  1908دالر بشکند .البته در ادامه ،نتوانست
جایگاه خود را در کانال جدید حفظ کند و درنهایت به
سطح  1893دالر بازگشت .با این توصیف ،می توان یکی
از دالیل افزایش نرخ طال و سکه را همین موضوع دانست.
▪فنر ارز زیر پای سکه

اما از دیگر سو ،رشد آسانسوری قیمت سکه در روزهای
اخیر ریشه در افزایش نرخ ارز دارد .به گزارش تسنیم،
نرخ دالر بازار آزاد در شرایطی دیروز به  29هزار و 300

محمد اکبری  -سوال از بیژن زنگنه درباره
علت بهره بــرداری نکردن از فاز  ۱۴پارس
جنوبی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان
پس از شنیدن پاسخ زنگنه از توضیحات وی
قانع نشدند .روز گذشته رضایی نماینده
دشتستان در تشریح سوال خود از وزیر نفت
در صحن مجلس با بیان این که فاز  ۱۴پارس
جنوبی پروژه ملی با ارزشی است که معادل
دو فاز پاالیشگاهی را شامل میشود خاطر
نشان کرد :با افتتاح آن  ۵۶میلیون متر مکعب
گاز در میعانات گازی به ظرفیت کشور اضافه
می شد و باید در سال  ۹۵به بهر هبرداری
میرسید اما هنوز تکمیل نشده است چرا
که آقای زنگنه در آغاز فعالیت خود در وزارت
نفت این پروژه را از اولویت خارج کرد .زنگنه
نیز در توضیحات خود خطاب به مجلس با
بیان این که امروز ما از همسایه خود بیشتر

در پی انتقادهای گسترده درخصوص مشکالت
آزادسازی سهام عدالت قرار است یکی از مشکالت
کوچک برطرف شود!

تومان رسیده که به نظر می رسد بازار نسبت به اقدامات
اخیر بازار ساز برای آزادشدن فروش ارز پتروشیمی ها،
از سرگیری فروش ارز سهمیه ای ،برداشتن سقف ارزش
فروش در سامانه نیما و کاهش اختالف نرخ دالر در بازار
رسمی و آزاد ،تا این لحظه چندان توجهی نکرده است.
▪حباب سکه یک میلیون و  400هزار تومان شد

به رغم دو عامل یادشده ،رشد روز افزون تقاضای سکه نیز
مزید بر علت شده است تا قیمت سکه هر روز خیره کننده
تر از دیــروز باشد .گــزارش خبرگزاری تسنیم ،به نقل از
محمدولی حاکی از این است که این رشد تقاضا ،قیمت
سکه و طال را از قیمت تئوریک آن یک میلیون و  400هزار
تومان باالتر بــرده اســت .منظور از قیمت تئوریک سکه
محاسبه قیمت آن بر اساس پارامترهای جهانی و نرخ دالر
(و بدون در نظر گرفتن تاثیر تقاضاهای داخلی بر قیمت
سکه) است .بر این اساس ،قیمت اونس جهانی طال در
نرخ آزاد دالر ضرب و حاصل آن تقسیم بر وزن هر اونس که
معادل  31،1گرم میشود .سپس این رقم ضرب در کسر
عیار اونس جهانی طال و سکه بهار آزادی میشود که عدد
 0،916است .رقم حاصل در وزن سکه مد نظر (به عنوان
مثال  ۸٫۱۳۵۹۸گرم در سکه بهار آزادی یا امامی) ضرب
و به آن ،رقم ثابتی با عنوان حق ضرب سکه بانک مرکزی که
در سال های گذشته پنج هزار تومان بود ،اضافه می شود.

نخستینکارت زرد مجلس یازدهم نصیب زنگنه شد

تولید داریم و پارس جنوبی ابرپروژهای بود که
ما آن را انجام دادیم اظهار کرد :ما در فاز  ۱۴با
مشکالت زیادی مواجه بودیم و درباره چنین
پروژهای نمیتوان به سادگی تصمیمگیری
کرد .وی با بیان این که البته بنده قول می
دهــم ایــن پ ــروژه بــه نتایج مناسبی برسد،
یادآورشد :هیچ ضرر و زیانی از این پروژه به
کشور وارد نشده و بخش دریایی پــروژه به
بهره برداری رسیده است و ما تولیداتی را از
این جهت داریم .در نهایت با اعالم عدم اقناع
نماینده سوال کننده در رای گیری صحن،
نمایندگان مجلس با  ۸۷رأی موافق۱۲۹ ،
رأی مخالف و  ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱
نماینده حاضر در جلسه علنی ،توضیحات
وزیر نفت را قانع کننده ندانستند .این رای
به منزله صدور نخستین کارت زرد مجلس
یازدهم به وزیر نفت کابینه دوازدهم است.

50/000/۰۰۰ 79/000/۰۰۰
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66/369

وعده حذف سفارش های
فروش نرفته سهام عدالت

موج سواری سکه روی قیمت اونس،دالر و حباب

در حاشیه همه اتفاقات اقتصادی ،نرخ سکه در روزهای
اخیر افزایش یافت و دیروز هنگامی حساسیت ها به قیمت
آن بیشتر برانگیخته شد که از  14میلیون تومان نیز گذر
کرده بود .در این باره گزارش ها از سه عامل رشد تقاضای
سکه ،نرخ دالر و نوسان قیمت اونس جهانی خبر می دهند
که بر قیمت طال و سکه این روزها اثرگذار است .به گزارش
خراسان ،نرخ هر قطعه سکه امامی تا بعدازظهر دیروز ،با
حدود  330هزار تومان افزایش سقف  14میلیون تومان
را رد کرد و به  14میلیون و  150هزار تومان رسید .هر گرم
طالی  18عیار نیز رشد  28هزار و  200تومانی پیدا کرد و
قیمت یک میلیون و  320هزار تومان برای آن اعالم شد.

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

ماجرای مشکالت فروش سهام عدالت ادامه دارد .در حالی که تاخیر
در فروش ،سلب حقوق مالکیت ،تاخیر در واریز وجوه حاصل از فروش
به حساب سهامداران و بالتکلیفی بخش غیربورسی سبد سهام عدالت
همچنان برقرار است ،برخی از سهامداران مشکالت دیگری را گزارش
کرده اند که سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت در واکنش به آن
از تالش برای ایجاد امکان لغو سفارش های فروش ثبت شده خبر داد.
به گزارش خراسان ،می توانید در گزارش تفصیلی صفحه  4روزنامه
مورخ 9مهر در خصوص معضالت فرایند آزادسازی سهام عدالت بیشتر
بخوانید .اکنون بدون توجه به معضالت گسترده موجود ،سخنگوی
سهام عدالت از تالش برای رفع برخی مشکالت کوچک خبر داده
است .در این خصوص دیروز خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی ضمن
اشاره به « ایجاد هجمهای از اعتراضهای جدید از سوی افرادی که
سفارش فروش سهام عدالت خود را داشتند» نوشت که برخی از آن ها
اعالم کردهاند« :ثبت سفارش ما برای فروش سهام عدالت برای زمانی
بود که بازار در مسیر صعودی قرار داشت ،در آن زمان مسئوالن ،اقدام
به فروش سهام عدالت نکردند اما به محض قرار گرفتن بازار در فاز
نزولی ،کارگزاریها به سرعت و با ضرر و زیانهای اعمال شده در حال
فروش سهام عدالت هستند و در سامانه هیچ گزینهای برای انصراف یا
حذف سفارش فروش وجود ندارد».
در این خصوص «حسین فهیمی» سخنگوی ستاد آزادســازی سهام
عدالت در گفت و گو با ایرنا خاطر نشان کرد که موضوع حذف سفارش
فروش چند روزی است که در دستور کار قرار گرفته است و به طور جدی
در حال پیگیری های الزم برای عملیاتی شدن آن هستیم .وی ادامه
داد :در صدد هستیم تا کارگزاری هاو سیستمهای مستقر در شرکت
سپردهگذاری مرکزی ،این امکان را برای سهامداران فراهم کنند تا
چنان چه تمایلی به ادامه روند فروش نداشته باشند ،درخواست فروش
را لغو کنند .به گفته سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت ،این اقدام
ممکن است ظرف روزهای آینده عملیاتی شود.

پایان سبزهفته نزولی بورس
دیروز بازار سرمایه بعد از فراز و نشیب هایی
به مدار تعادل بازگشت و شاخص کل بورس
و فرابورس رشد مختصری را تجربه کردند و
شاخص کل هم وزن بورس باز هم افت کرد.
به گزارش خراسان ،بازار سرمایه هفته اول
مهر را در حالی با افت  108هزار واحدی
پشت سر گذاشت که تنها در روزهای ابتدایی
و انتهایی هفته سبزپوش بود.
رشد  10هزار واحدی شاخص کل در حالی
رخ داد که شاخص طی روزهای یک شنبه،
دوشنبه و سه شنبه بیش از  120هزار واحد
افت کرده بود .در معامالت دیروز نیز بعد از
رشد اولیه در  15دقیقه ابتدایی ،بازار دچار

ریزش شد اما به مرور دوباره احیا شد و اکثر
شاخص ها سبزپوش شدند .طی معامالت
دیروز نمادهای پاالیشی موجود در صندوق
دارادوم (پاالیش یکم) که مد تها درگیر
فشار فــروش بودند نیز با حمایت سنگین
حقوقی ها به مدار مثبت برگشتند.
اگرچه بسیاری از فعاالن همچنان روند
بورس را نوسانی پیش بینی میکنند برخی
هم منتظرند تا در پی رشد نرخ ارز و با ارائه
گــزارش های عملکرد سه ماهه شرکتها،
بازار بتواند یک روند صعودی تدریجی را در
پیش بگیرد .روندی که برمبنای سهم های
دارای پشتوانه بنیادین قابل ایجاد است.

بازار خبر

یارانه معیشتی امشب واریز می شود
فارس -یازدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت
 ۲۴:۰۰امــروز ،دهم مهر به حساب سرپرستان
خانوار واریز می شود .مبلغ یارانه معیشتی این دوره
همانند دوره های قبل ،برای خانواده های یک نفره
 ۵۵هزار تومان ،خانواده های دو نفره  ۱۰۳هزار
تومان ،خانواده های سه نفره  ۱۳۸هزار تومان،
خانواده های چهار نفره ۱۷۲هزار تومان و خانواده
های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵هزار تومان خواهد بود.

رونمایی سیستم پرداخت پول
با کف دست!
ایسنا -شرکت آمـــازون دستگاه اسکن کف
دست به نام «آمازون وان» را رونمایی کرد که کف
دست خریداران را به کارت اعتباری آن ها مرتبط
میکند و به آن ها اجازه می دهد بدون ایستادن
در صف ،پول خریدشان را پرداخت کنند .بر
این اساس کاربران باید ابتدا کف دستشان را به
اطالعات ذخیره شده کارت اعتباری مرتبط کنند
و پس از آن می توانند با نگه داشتن کف دست
روی یک دستگاه اسکن ،پول پرداخت کنند.

پای ژاپنی ها به تولید لوازم
خانگی کشور باز شد
ایرنا  -قرارداد تولید لوازم خانگی از جمله انواع
یخچال فریزر میان شرکت های سوزوکی ژاپن
و نیکسان صنعت ساوه امضا شد .بر اساس این
قــرارداد ،در فاز نخست یخچال فریزر سوزوکی
و در مراحل بعد دیگر لوازم خانگی بزرگ با برند
شرکت ژاپنی تولید خواهد شد.

مسکن ملی دربالتکلیفی
 ۷۵درصدی!
ایسنا -در شرایطی که عمده متقاضیان مسکن
ملی  ۴۰میلیون تومان اولیه را واریز نکردند ،بنا
به اذعان وزیر راه ۷۵درصد متقاضیان طرح اقدام
ملی مسکن تعیین تکلیف نشده اند .وی دستور
اقدام سریع در این خصوص را صادر کرده است.

اقتصاد چین سرپا می شود
ایسنا -بانک جهانی در گزارش جدیدخود اعالم
کرده است :چین تنها اقتصاد بزرگ منطقه شرق
آسیا خواهد بود که با وجود تبعات سنگین کرونا
رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد و رشد
2درصدیبرایآندرسالجاریپیشبینیشده
است .انتظار می رود روند رشد اقتصاد چین در
سال آینده شتاب بسیار بیشتری به خود بگیرد و
به  7/9درصد برسد.

