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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

زنگ ناهمخوانی دالر با موبایل
کلثومه محمدی
چند وقتی می شود که موبایل روی االکلنگ
قیمت دالر نشسته و نرخ آن گاهی افزایش می
یابد و گاهی کاهش و این بستگی به نوسان
نرخ دالر دارد .این روزهــا برخی خریداران
موبایل که شاهد کاهش نسبی قیمت این
کاالی ثابت زندگی های کنونی هستند ،از
این فرصت استفاده و کاالی مورد نظر خود را
تهیه می کنند اما برخی ها نیز همچنان منتظر
کــاهــش بیشتر قیمت گــوشــی تلفن همراه
هستند ایــن در حالی اســت که شاهد زنگ
ناهمخوانی قیمت دالر با موبایل هستیم.
طی چند هفته اخیر با توجه به کاهش نرخ دالر،
قیمت گوشی تلفن همراه نیز کاهش یافته بود
ولی طی  3 ،2روز اخیر باز هم روند افزایشی
خود را از سر گرفته و زنگ این افزایش قیمت،
خریداران منتظر را ناامید کرده است.
یکی از خریداران با بیان این که به محض این که
متوجه کاهش نرخ موبایل شدم به سرعت برای
خرید گوشی اقــدام کــردم ،می افزاید :حاال که
به موبایل فروشی ها مراجعه می کنم می گویند
طی یکی 2 ،روز اخیر قیمت ها افزایش یافته
است.
وی تصریح می کند :از این که دوباره قیمت ها
به روال چند ماه قبل برگردد ،هراس دارم و با
وجود افزایش کم قیمت حتم ًا موبایل مورد نظرم
را تهیه می کنم.یکی از متقاضیان تعمیر موبایل
با اشــاره به این که با وجــود کاهش قیمت این
کاال ،هزینه وسایل جانبی آن کاهش نمی یابد،

اضافه می کند :چگونه است که قیمت موبایل با
توجه به نرخ دالر نوسان دارد اما لوازم جانبی آن
به قیمت قبل فروخته می شود؟
یکی از خریداران که در حال بررسی یک گوشی
تلفن همراه است ،اظهارمی کند :صبح شنبه
برای خرید گوشی به یک موبایل فروشی مراجعه
کردم اما فروشنده گفت تا نرخ جدید اعالم نشود
کاالیی را نمی فروشم.
وی می افزاید :فروشنده مدعی بود که از ساعت
 12به بعد نرخ ها به روز می شود برای همین
منتظر اعالم نرخ های جدید بود.
وی کــه از بلبشوی قیمت هــا نــاراحــت اســت،
تصریح می کند :متغیر بودن نرخ گوشی تلفن
همراه ،خریداران را سرگردان می کند.
یکی از فروشندگان با بیان این که قیمت موبایل
ها با توجه به برندشان نسبت به  2هفته قبل
تقریب ًا  2میلیون تومان کاهش یافته بود ،ادامه
می دهد 2 :روز است که کمی قیمت این کاال
باال رفته اســت.وی ادامــه می دهــد :مــردم فکر
می کنند با افزایش نرخ موبایل ما خوشحال می
شویم ولی این گونه نیست و هر چه قیمت آن
کاهشی تر باشد به همان نسبت ما هم فروش
بیشتری خواهیم داشت  .
یکی دیگر از فروشندگان به یک گوشی تلفن
همراه اشــاره می کند و می گوید :قیمت این
گوشی  2روز قبل  6میلیون تومان بــود ولی
اکنون نرخ آن به  6میلیون و  700هزار تومان
افزایش پیدا کــرده اســت.او ادامــه می دهــد :با
ایــن که گاهی برخی مــردم فروشندگان را در
این گرانی ها متهم می دانند اما حتی ما هم

گزارش خبری

آشفته بازار قیمت ها و سرگردانی
واردکنندگان و صادرکنندگان

نمیتوانیم پیش بینی راجع به افزایش یا کاهش
نرخ گوشی داشته باشیم.
وی با اشــاره به این که در عصر حاضر گوشی
تلفن همراه پای ثابت زندگی ها شده و بدون آن
کار مردم لنگ می ماند ،اضافه می کند :ما هم
راضی به ضرر مردم نیستیم ولی کاهش قیمتها
هم دست ما نیست.
یکی از تعمیرکاران گوشی تلفن همراه با اشاره
به این که قیمت لوازم جانبی تغییر نکرده است،
می افزاید :اگر نرخ دالر  2ماه کاهش یافت و
به ثبات رسید آن وقت متقاضیان باید منتظر
کاهش نرخ وسایل جانبی آن باشند.
رئیس اتحادیه لــوازم الکتریکی و گوشی تلفن
همراه بجنورد در این خصوص می گوید :موبایل

کاالیی وارداتـــی اســت و قیمت آن با توجه به
افزایش یا کاهش نرخ دالر متغیر است.
«فتح زاده» با بیان این که خریداران از این که
قیمت موبایل به روز است گالیه مندند ،اضافه
می کند :آن ها باید این موضوع را نیز در نظر
داشته باشند که وقتی فروشندگان موبایل را با
نرخ باال تهیه می کنند و بعد با کاهش نرخ دالر
مجبور می شوند آن را پایین تر از قیمت واقعی
اش بفروشند ،متضرر می شوند ،پس نوسان نرخ
دالر به نفع فروشندگان نیست.
وی در خصوص قیمت وسایل جانبی گوشی
تلفن همراه نیز توضیح می دهــد :قیمت این
وسایل با توجه به افزایش یا کاهش نرخ دالر
تغییر نمی کند.

موبایل کاالیی
وارداتی است
و قیمت آن
با توجه به
افزایش یا
کاهش نرخ
دالر متغیر
است

گزارش

سهام عدالت ریخت!
شیری -ارزش سهام عدالت طی ماه های اخیر حدود  50درصد کاهش
یافته اســت؛ البته در روزهــای گذشته شاهد افزایش انــدک ارزش آن
بودیم.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی
در این باره به خبرنگار ما گفت :از آن جایی که عرضه و تقاضا در بازار
سرمایه تعیین کننده است ،از سهام داران سهام عدالت تقاضا داریم از
سهام خود حمایت کنند و از صف های فروش خارج شوند تا ارزش آن
حفظ شود«.ابراهیم قربانی» افزود :در حالی که ارزش سهام  500هزار
تومانی 20 ،میلیون تومان شده بود ،با افزایش فشار فروش ،ارزش آن به

اقتصاد

۳

 10میلیون تومان کاهش یافته است و اگر همچنان صف فروش ادامه
داشته باشد ،احتمال این که ارزش آن به  5میلیون تومان کاهش یابد،
وجود دارد.وی سهام داران را مهم ترین حمایت کنندگان از سهام عدالت
دانست و اظهارکرد :اگر سهام داران اهمیتی به سهام شان ندهند و بدون
مطالعه برای فروش اقدام کنند ،خریداران دست نگه می دارند و خرید
نمی کنند ،در نتیجه ارزش سهام کاهش می یابد.

 I Iنماد سهام عدالت استان بسته شد

یک کارگزار بورس هم با اشاره به بسته شدن نماد سهام عدالت استان،
دربــاره دلیل وقوع این اتفاق گفت :با ورود افــرادی که روش مدیریت
غیرمستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده بودند به بازار ،حجم فروش باال
رفت و بازار منفی شد به همین دلیل سازمان بورس اجازه فروش نداد.
«خانی» افــزود :افــرادی روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند که با

ورودشــان به بازار سرمایه در هفته اول فروش مثبت بود اما پس از آن
به دلیل تعداد زیاد فروشندگان سقف فروش قفل شد و خریداری وجود
نداشت.وی خاطرنشان کرد :از  25آذر تاکنون هم برای انتخاب هیئت
مدیره ،خرید و فروش متوقف شده و نماد سهام عدالت استان همچنان
بسته است و «پرتفوی» این ها فوالد مبارکه بود که قیمت آن از  2هزار
و  200تومان به هزار و  500تومان کاهش یافت و ارزش سهام عدالت
 50درصد ریزش کرد.وی اظهار کرد :هر زمان شرکت ها رشد کنند قطع ًا
روی ارزش سهام ها هم تأثیر می گذارد.وی ادامه داد :حجم مبنایی که
سازمان بورس برای نماد بسته گذاشت 36 ،میلیون تومان بود که اگر
روزی  36میلیون تومان معامله انجام می شد 5 ،درصد افزایش یا کاهش
داشت اما چون روزی تنها یک تا  2میلیون تومان در روز معامله می شد
سهام قیمت نمی خورد و تغییر نمی کرد.

شــیــری -در حــالــی کــه از مــدت هــا قبل بــازار
کاالهای مختلف ثبات زیــادی نداشت و نوسان
قیمت یکی از دغدغه های شهروندان محسوب
می شد ،با نوسانی شدن نرخ ارز طی روزهــای
اخیر ،بــازار کاالها از جمله خــودرو ،سکه ،طال
و لــوازم خانگی نیز نوسانی شــده به طــوری که
آشفته بازار قیمت ها نه تنها نارضایتی مردم بلکه
سرگردانی صادرکنندگان و واردکنندگان را هم
به دنبال داشته است.
یکی از شهروندان در این باره گفت :زمانی که نرخ
دالر افزایش می یابد نرخ تمام کاالها هم متعاقب
آن افزایش می یابد اما زمانی که نرخ دالر کاهش
می یابد کاهش قیمتی در بــازار مشاهده نمی
شود.
وی اظهارکرد :وقتی به فروشندگان می گوییم
چرا قیمت کاالها کاهش نیافته ،اظهار می کنند
که چون کاالهای موجود در فروشگاه با دالر گران
خریداری شده است تا زمانی که کاالی جدید با
دالر ارزان تهیه نکنیم ،قیمت ها کاهش نمی یابد.
یکی از وارد کنندگان کــاال هــم کــه بــه گفته
خودش به دلیل ثبات نداشتن نرخ دالر همچنان
ســرگــردان اســت ،افــزود :تا زمانی که نــرخ دالر
ثبات نداشته باشد نمی توانیم کاالیی وارد کنیم
چون اگر با ارز گــران وارد کنیم ممکن است با
کاهش دوباره نرخ متضرر شویم و الزم است دست
اندرکاران برای ثبات نرخ دالر در کشور چاره ای
اساسی بیندیشند.
وی خاطرنشان کرد :در یک مقطع زمانی کاالیی
را با ارز  11هــزار تومان وارد و عرضه کــردم اما
پس از مدت کوتاهی نرخ ارز افزایش یافت که
متأسفانه فروشندگان و دالالن کاالیی را که با
دالر ارزان خریداری کرده بودند با قیمت باالیی
به مردم فروختند و سود زیادی به جیب زدند اما
من به عنوان واردکننده با مشکل نقدینگی برای

واردات مواجه شدم.وی اظهارکرد :اگر نظارت و
مدیریت در بازار به خوبی انجام شود ،با نوسان
شدید قیمت در بازار کاال مواجه نخواهیم شد.
بازرس اتحادیه مشاوران خودرو هم با تأیید نوسان
و ریزش قیمت خودرو گفت :با ریزش نرخ دالر،
قیمت خودرو هم ریزش سرسام آوری داشت به
طــوری که قیمت خــودروهــای خارجی از 500
میلیون تا  2میلیارد تومان کاهش یافت.
«وداعــی» با بیان این که نرخ خودروهای ایرانی
کاهش چشمگیری نــداشــت ،اف ــزود :زمانی که
قیمت خــودرو کاهش می یابد ،انتظار می رود
خریدار بیشتر شود اما خریداران منتظر کاهش
بیشتر قیمت ها می مانند و همین مسئله باعث
رکود در بازار خودرو می شود.
وی خاطرنشان کرد :با این که قیمت خودرو پس از
کاهش نرخ دالر کاهشی شده بود ولی خریداری
مراجعه نکرد.
یکی از کارشناسان بــازار هم گفت :تا قبل از
چهارشنبه نرخ دالر تا  20هــزار و  600تومان
ریزش کرد و از بعدازظهر همان روز دوباره افزایش
یافت.
وی که تمایلی به ذکــر نــام خــود در ایــن گــزارش
نداشت ،خاطرنشان کرد :نرخ دالر از همان روز
تاکنون افت و خیز زیادی و بین  20هزار تا 22
هزار و  600تومان نوسان داشته است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان هم در این باره
گفت :مدتی است نرخ دالر به  21هزار تومان می
رسد و دوباره با یک جهش  2هزار تومانی  23هزار
تومان می شود اما روز بعد با کاهش هزار تومانی
 22هزار تومان معامله می شود.
«امیدوار» افزود :ثبات نداشتن نرخ دالر باعث می
شود واردکنندگان و صادرکنندگان برای خرید و
فروش هر کاالیی نتوانند تصمیم بگیرند.

