اقتصاد

10
نبض بازار

قیمت محصوالت بهداشتی
زیر ذره بین
بردبار -این روزهــا که بحران کرونا جدی تر از
گذشته زندگی و کسب و کارها را تحت تاثیر قرار
داده  ،استفاده از محصوالت بهداشتی همچون
ماسک ،دستکش  ،مواد ضدعفونی کننده و امثال
آن بیشتر مــورد نیاز مخاطبان است و درنتیجه
امکان سوءاستفاده و سودجویی از این محصوالت
نیز به همین نسبت بیشتر شده اســت بنابراین
جای نظارت و اطالع رسانی بیشتری نیز برای این
محصوالت وجود دارد.لــذا امروز در ادامه ستون
دیــروز به ارائــه قیمت برخی از محصوالت دیگر
بهداشتیازسایت 124متعلقبهسازمانحمایت
ازمصرفکنندگانوتولیدکنندگانوالبتهارائهیک
نکته اکتفا میکنیم و آن نکته این که باوجود اعالم
این قیمت ها از طرف یکی از عالی ترین سازمان
های نظارت کننده بر قیمت ها تحت نظر وزارت
صمتامامتاسفانهباگشتیمختصردربازارموارد
تخلف از این قیمت ها دیده می شود ،مثال باوجود
اعالمقیمتدستکشنایلونییکبارمصرف100
تایی به قیمت پنج هزار تومان اما این محصول با
بسته بندی شکیل به سه برابر قیمت(15هزارو
960تومان)تحتعنوانبرندیخاصدرداروخانه
 13آبان که از مهم ترین داروخانه های پایتخت
استبهفروشمیرسدیاماسکسهالیهکشدارکه
قیمتتکیآن 966توماناعالمشدهدرداروخانه
ایدرخیابانبهارتهرانبهقیمت 1900تومانبه
فروشمیرسد.درادامهقیمتهارامیخوانید:
دستکشنایلونییکبارمصرف۹۰گرمی
(بسته۱۰۰تایی)؛قیمتمصوب ۵۰,۰۰۰:ریال
اسپری ضد عفونی کننده دست ۱۵۰میلیلیتر
(الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۱۵۰,۰۰۰:ریال
محلولضدعفونیکنندهدست۱۰۰۰میلیلیتر
(الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۳۳۰,۰۰۰:ریال
ماسکسهالیهکشدار؛ قیمت ۹,۶۶۰:ریال
ژلضدعفونیکنندهدست۲۵۰میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۲۳۰,۰۰۰:ریال
ژلضدعفونیکنندهدست۱۵۰میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۱۴۰,۰۰۰:ریال
ژلضدعفونیکنندهدست۱۳۰میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۱۲۰,۰۰۰:ریال
ژل ضد عفونی کنندهدست۷۵میلیلیتر(باپایه
الکل ۷۰درصد)؛قیمتمصوب ۸۵,۰۰۰:ریال

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

) 500(222/500

245/500

264/138

31/000

54/262

9/637/980

) 500/000(105/000/۰۰۰

نیم سکه

ربع سکه

30/500/۰۰۰ 52/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

112/727

70/000

شاخص

محاکمهمتهمانپروندهارزیهفتتپه
بهپروندهبرخیمدیرانسابقبانکمرکزیرسید

رونماییازکیفپرازسکهمتهمان
دادگــاه رسیدگی به اتهامات برخی مدیران
سابق بانک مرکزی در شرایطی آغــاز شد که
این پرونده با پرونده موسوم به مدیران هفت تپه
ارتباط دارد و متهمان اصلی آن پرونده از جمله
امید اسدبیگی در این پرونده نیز نقش دارند.
پرونده ای که دیروز با رونمایی از کیف اعجاب
انگیز سکه هــای رشــوه داده شــده بــه برخی
مدیران سابق بانک مرکزی گشوده شد.
فهرست متهمان این پرونده امید اسدبیگی،
مهرداد رستمی چگنی ،مجتبی کحالزاده،
جواد بصیرانی ،اکبر الرجانی ،فرشاد طالبی،
مهدی توسلی ،سید رســول ســجــاد ،محسن
صالحی ،سید محمدرضا حسینی ،فــرزاد
محمدی ،اســـدا ...سیفی ،شهریار دربانی،
سید محمدرضا آل علی ،موسی حسینزاده،
محمدرضا قاعدی ،میثم فرجام ،محمد نوری،
محمد بیرانوند ،سید وحید حسینی ،حمیدرضا
مخبر و رضا انصاری هستند.در این جلسه که

به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد،
شاه محمدی نماینده دادستان گفت :متهم
امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از
مدیرانسابقادارهاموالبینالمللبانکمرکزی
به اسامی محسن صالحی و سید رسول سجاد
داشته است؛ گــزارش سازمان اطالعات سپاه
استانتهراننشاندهندهارتباطاتغیرمتعارف
متهم امید اسدبیگی با سید رسول سجاد است،
به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید
اسدبیگی یکی از افرادی بوده است که به دفتر
متهم سید رسول سجاد رفت و آمد میکرد.
پرداخت 450سکه ویکدستگاهخودروبهارزش
 1.6میلیاردیوروبهمتهممحسنصالحیو800
سکه به سید رسول سجاد و تعیین نرخ تبدیل ارز
برای صرافی مرتبط با اسدبیگی توسط محسن
صالحیکهمنجربهسودحدود ۲۰میلیاردو۹۰۰
میلیونتومانیبهمتهمانشدهاست،ازمهمترین
محورهای اتهامات بــود .همچنین پرداخت

عقبگرد 12هزار واحدی بورس در شنبه هیجانی
شاخص کل بورس تهران که آخرین بار نهم
تیرماه یک افت موقت را تجربه کرده بود،
دیروز نیز بعد از هفت روز کاری رشد مداوم،
 12هزار واحد افت کرد .افت  0.7درصدی
شاخص در حالی بود که در ابتدای معامالت
دیروز شاهد افت شدید قیمت ها و شاخص
کل و فشار سنگین عرضه بودیم اما باز هم
به مرور خریداران بورس را به مدار تعادل
برگرداندند.
به گــزارش خــراســان ،رونــد اصالحی بــازار
سرمایه که از نیمه معامالت روز چهارشنبه
گذشته آغاز شده بود ،تا نیمه معامالت دیروز
هم ادامــه یافت .به نحوی که شاخص طی
یک ساعت اول معامالت  34هزار واحد افت
کرد و به سطح یک میلیون و  719هزار واحد

رسید .اما باز هم خــریــداران در بــازار قوی
حاضر شدند و بازار حدود  22هزار واحد از
افت  34هزار تایی را جبران کرد و به سطح
یک میلیون و  743هزار واحدی رسید.
دیــروز صف هــای فــروش نمادهای بزرگی
چــون ملی مس به صف خرید تبدیل شد.
برخی دیگر از نمادهای پرطرفدار مثل بانک
صادرات ،تاپیکو ،فوالد مبارکه و  ...هم که در
ابتدای معامالت منفی یا صف فروش بودند،
معامالت دیروز را با صف خرید به پایان بردند.
نماد شستا و زیرمجموعه اش صباتامین نیز
صف خرید بودند .خودروسازان بزرگ دیروز
به منظور برگزاری کنفرانس اطالع رسانی
تعطیل بودند .پتروشیمی ها نیز دورنــگ و
برخی صف خرید و بعضی منفی بودند.

بورسبازیبهسبکتازهواردها

رشوههای متعدد به مدیران بانک مرکزی ،بانک
کشاورزی و وزارت صمت نیز در این پرونده به
چشم می خورد.سپس متهم اسد بیگی ضمن
رد اتهامات وارد شده گفت :بنده ارتباط خاصی
با صالحی و سجاد نداشتم و میزان کار کارگزاری
بنده0.3وحتی0.2درصدزیرقیمتکارگزاری
دیگرانبود.درادامهنمایندهدادستانکیفیپراز
سکه را در دادگاه نشان داد و گفت :کتمان کافی
استاینهاحدود 400سکهاستکهبستهبندی

سکهها مربوط به صرافی پسرعموی شماست؛
این سکهها از منزل سجاد و صالحی کشف شده
اســت.در ادامــه متهم اسدبیگی دربــاره سکهها
افزود :این صرافی متعلق به عمو و پسرعموی من
است .نمیتوان گفت به صرف این که برچسب
صرافیپسرعمویمنبراینسکههاخوردهمنبا
اینصرافیارتباطدارم.نمایندهدادستانخطاب
به متهم گفت :بسیاری از پول شوییهای شما به
واسطههمینصرافیصورتگرفتهاست.

عرضه اولین صندوق دولتی با نماد دارایکم با
تخفیفمناسببهعموممردم،پایافرادبیشتری
را در بورس باز کرد .اما با شروع معامالت ثانویه
این نماد در بورس شاهد رفتارهایی عجیب و
غریب بودیم .ابتدا خریداران قیمت سهم را تا
 25درصد باالتر از قیمت ذاتی ( NAVابطال)
که صریحا در سایت بورس اعالم می شود باال
بردند بعد که جو بورس کمی منفی شد تا 10
درصد پایین تر از ارزش هم فروختند .در جریان
اینارزانفروشیهیجانیدرانتهایهفتهقبل،
بسیاریازحقوقیهاوباتجربههاخریدارشدند
و در نهایت دیروز دوباره سهم صعودی شد اما
هنوز هم کمتر از ارزش معامله می شود .نمودار
نوسانات شدید باالی  10درصد در بسیاری از
روزهایگذشتهرابهخوبینشانمیدهد.

شکایتیدرباره تخطی از مصوبه اجاره بها نداشتیم
وزیر راه و شهرسازی گفت :تاکنون شکایتی
در خصوص تخطی موجران از مصوبه سقف
اجار هبها دریــافــت نشده که نشان دهنده
آرامش مردم در این خصوص است.
بهگزارشفارس،وزیرراهوشهرسازیدربرنامه
تلویزیونیمتن-حاشیه،بااشارهبهمصوبهسقف
اجــاره بها اظهار کرد :افزایش لگام گسیخته
سه و چهار برابری مبلغ اجاره بها توسط برخی
موجران که از هیچ مرجعی تبعیت نمی کرد ،ما
را با یک مطالبه سنگین اجتماعی مواجه کرد و
بایدتصمیماتیدراینخصوصمیگرفتیم.به
اینترتیبمقررشدکهسقفاجارهبهادرتهران
،25درهفتکالنشهر 20ودرسایرشهرهای
کشور  15درصد باشد .اقدامی که تاثیر خود
را به جا گذاشته است .اسالمی با بیان این که

تاکنونشکایتیمبنیبرتخطیموجرانازاین
مصوبه دریافت نکردهایم ،افزود( :این مصوبه)
تا اندازه زیادی به آرامش مردم در این خصوص
منجرشدهاست.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ذکر آماری از
معامالت بخش مسکن در کشور پرداخت و بیان
کرد :پایش معامالت بخش مسکن ،کاهش ۷۰
درصــدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته
نشان میدهد .نکته حائز اهمیت در این بخش
ایــن اســت که  ۶۰درصــد معامالت مربوط به
واحدهایبزرگولوکسوحاکیازسوداگریدر
اینبخشاستکهبازارمسکنراملتهبمیکند.
همچنینسهمکمیازمعامالتاینبخشمربوط
به واحدهای کوچک و مناطقی است که قیمت
مناسبتری داشتهاست.

بازار خبر

چندنفربرای K132ثبتنامکردند؟
فارس -قائم مقام ایران خودرو ،آمار ثبت نام فروش
مشارکتیمحصولجدیداینشرکترا 60هزارنفر
اعالم کرد و گفت :مبلغ  149میلیونی تعیین شده
درطرحمشارکتدرتولیداینخودرو،علیالحساب
است و قیمت نهایی آن توسط مراجع ذی صالح در
قیمتگذاریتعیینخواهدشد.

 ۲۰درصد لوازم یدکی خودرو
دربازارتقلبیاست

مهر -سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی
خودرو گفت :متاسفانه منکر وجود جنس تقلبی و
فیکدربازارنیستیموحدود ۲۰درصدازقطعاتدر
بازارهماکنونبیکیفیتهستند.

جناب آقای دکتر بهرام نوازی
با کمال تاسف درگذشت پدر گرامیتان

استاد دکتر محمدعلی نوازی

را تسلیت عرض مینماییم.روح آن عزیز سفر کرده شاد و قرین رحمت الهی باد.
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