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قیمت برنج پایین آمد
قیمت برنج در میادین میوه و تره بار کاهش یافت. براساس 
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران 
در ادامه روند کاهش بهای برنج ایرانی در بازار کشــور، انواع 
این محصول در میادین نیز بین یک تا 4هزار تومان نسبت به 
قیمت های آبان ماه ارزان تر عرضه شده است. برنج از شهریور 

تا امروز 4درصد کاهش قیمت داشته است.

قیمت در آذرقیمت در آبان

کیلوگرم/ تومان

خمیردندان چند؟
قیمت انواع خمیردندان در یک سال اخیر بسته 
به برند بین 50 تا 120درصد افزایش یافته است. 
مشــاهده روند تغییر قیمت خمیردندان نشان 
می دهد در بازه زمانی یک ســال گذشته قیمت 
برندهای نامدار تحت لیسانس ازجمله سیگنال، 
کلــوزآپ و کلگیت تا 120درصد بــاال رفته و به 
میانگین قیمت 40هزار تومان برای هر تیوپ 75 
تا 100میلی گرمی رسیده است. برندهای کامال 

ایرانی قیمتی پایین تر دارند.

میادین

خبر

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
ضد پوسیدگی  

100میلی لیتری
40.000سیگنال

کامل- 100میلی 
لیتری 

50.000بنسر

زغالی
 100میلی لیتری

60.000بنسر

 حساس 
 130میلی لیتری

42.000مریدنت

سفیدکننده  
130میلی لیتری

40.000وی وان

سفیدکننده 
100میلی لیتری

55.000فارمد

سفیدکننده فوری  
75میلی لیتری

55.000سیگنال

سفیدکننده روزانه  
75میلی لیتری

40.000میسویک

دودی 
پرمحصول

73.000
72.000

طارم 
اصل

104.000
102.000

شیرودی

56.000
52.000

هاشمی/ 
دمسیاه
104.000
102.000

 نیمدانه  
پرمحصول

35.000
35.000

فجر

69.000
69.000

نیمدانه 
معطر

48.000
48.000

ندا

46.000
43.000

  استعفای رئیس سازمان بورس پذیرفته نشد
در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس مجید عشقی، رئیس 
سازمان بورس طبق دستورجلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت 
بازار سرمایه، اســتعفای مکتوب خود را تقدیم شورای بورس 
کرد. اما اعضای این شورا با پذیرش استعفای او موافقت نکردند.

  افزایش اندک قیمت تخم مرغ
رئیس هیأت مدیــره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران، از 
افزایش هزار تومانی نرخ تخم مــرغ درب مرغداری ها خبر داد 
و افزود: قیمت یک کیلو تخم مــرغ از کیلویی 36هزار تومان به 
کیلویی 37هزار تومان رسیده است.ناصر نبی پور با بیان اینکه 
افزایش هزار تومانی تخم مرغ درب مرغداری ها حداقل قیمت 
آن را در واحدهای صنفــی حدود 2تا 3هــزار تومان افزایش 
می دهد گفت:میزان تولید روزانه تخم مــرغ حدود 2300تن 
اســت و اگر هر کیلو تخم مرغ کیلویی 38هزار تومان محاسبه 
شود تولیدکنندگان کیلویی 10هزار تومان ضرر می کنند و نرخ 
منطقی تخم مرغ بدون احتساب ســود 10درصد باید کیلویی 

43تا 45هزار تومان درب مرغداری ها باشد.

  عرضه پژو 207 در بورس کاال
در جریان معامالت روز گذشــته بــورس کاالی ایران، تعداد 
1000دستگاه پژو 207به عنوان نخســتین خودروی پرتیراژ 
در بورس کاال عرضه شد. این تعداد خودرو با میانگین قیمتی 
342میلیون و 842هزار تومــان  پس از 60دقیقه رقابت مورد 
معامله قرار گرفت که به احتســاب هزینه های جانبی قیمت 
تمام شــده 207در بورس به 391میلیون تومان می رسد؛ این 
در حالی است که قیمت 207در ســایت های خرید و فروش 
اینترنتی حدود 440میلیون تومان اســت و بــه این ترتیب 
این خودرو در بورس حدود 50میلیون تومان زیر قیمت بازار 

خریداری شد.

گفت وگو

 تغییر حکمرانی آب 
با راه اندازی بازار پساب 

ادامه از  یکی از برنامه های وزارت نیرو راه اندازی 
سامانه اینترنتی بازار آب و پساب است صفحه 4

که به گفته شــما می تواند تحول بزرگــی در اقتصاد آب و 
فاضالب رقم بزند، آیا این برنامه با توجه به اتکای باالی صنعت 

و کشاورزی در استفاده از منابع آبی کشور قابل اجراست؟
یکی از مشکالت در زمینه مصرف پساب، ترغیب صنعت به این 
بخش است و شفاف سازی مقدم بر هزینه هاست. راه اندازی سامانه 
اینترنتی بازار آب و پساب نیز در همین راستاست. به طور یقین 
با توجه به سرمایه گذاری در بخش پساب، شفاف سازی یکی از 
دغدغه هاست. این ســامانه برای چگونگی ورود سرمایه گذاران 
طراحی شــده است که توسط شرکت مهندســی آبفای کشور 
به نحو مطلوب اطالع رسانی خواهد شد. اما نکته اصلی این است 
که پساب باید مشتری خودش را در حلقه اقتصادی، صنعتی و 
خدماتی پیدا کند و بنا داریم در همین دولت به این بحث ورود 
کنیم. ضروری ترین برنامه در این خصوص اطالع رسانی صحیح 
است. هم اکنون تنها 5درصد از پساب تولیدی در صنعت استفاده 
می شود. یعنی از حدود 5/5 میلیارد مترمکعب فاضالبی که تولید 
می شود فقط یک میلیارد و400میلیون مترمکعب آن را مدیریت 
می کنیم و از این رقم نیز کمتر از 5درصد در حوزه صنعت استفاده 
و بقیه از دسترس خارج می شــود. برنامه ریزی کرده ایم ساالنه 
حداقل 400میلیون مترمکعب فاضالب را تصفیه و در اختیار بازار 
قرار دهیم. امید داریم که این کار گشایش خوبی در عرضه و تقاضا 
حاصل کند. با این برنامه ریزی در پایان دولت ســیزدهم مقدار 
تولید پساب به حدود 2میلیارد و300میلیون مترمکعب خواهد 
رسید این افزایش تولید در واقعی شدن قیمت و رقابتی شدن تأثیر 

بسزایی خواهد داشت.
با اجرایی شدن و راه اندازی سامانه اینترنتی بازار 
آب و پساب کشــور، چه میزان از نیاز آبی صنایع کشور از 
محل پساب تامین خواهد شد. آیا تضمین و الزام قانونی برای 
هدایت صنایع بزرگ و عمده و همچنین شهرک های صنعتی 

اندیشیده شده است؟
در این راستا دســتورالعملی ابالغ خواهیم کرد تا صنایع با یک 
زمان بندی مشخص و منطقی زیرساخت های الزم برای استفاده 
پساب را فراهم کنند تا دیگر شــاهد مصرف آب تصفیه شده در 
صنایع نباشــیم. در اینجا موضوع قیمت ها مطرح می شود که 
برنامه های کارشناســی خوبی صورت پذیرفته که یکی از آنها 
بورسی شدن پساب است. طبق این برنامه تمام پساب تولیدی 
در کشور در بورس انرژی قیمت گذاری خواهد شد. انتظار می رود 
که با ایجاد این بستر مناسب، استقبال صنعت در استفاده از این 
ظرفیت افزایش یابــد. در نتیجه وقتی کارگــزاری برای تأمین 
زیرساخت ها تعیین شود، ســرمایه گذاری در این بخش نیز به 

مسیر صحیح هدایت می شود و بازار خود را پیدا می کند.
شــما از راه اندازی بازار آب و پســاب رونمایی 
کرده اید اما چالش اصلی در هر بازار اقتصادی به کشــف 
قیمت واقعی و سرمایه گذاری هم در بخش عرضه و هم تقاضا 
بستگی دارد. آیا در این بازار شاهد قیمت گذاری دستوری و 
حاکمیتی خواهیم بود یا قرار است در بازار اینترنتی یا بورس 

آب و فاضالب کشف قیمت صورت گیرد؟
تمام پساب تولیدی در بورس انرژی عرضه خواهد شد. وقتی بازار 
سرمایه گذاری در کنار افزایش تولید و شفافیت قرار گیرد، بازار 
قیمت خود را پیدا می کند. از این بابت نگرانی وجود ندارد. بحث 
مهم موضوع اطالع رسانی و فرهنگی است. باید ابتدا ضرورت این 
امر تبیین شود. مثال درخصوص استفاده آب شرب ارزان قیمت 
در بخش صنعت باید اطالع رسانی شود که این روند برای کشوری 
مثل ایران مناسب نیست. با توجه به اقلیم خشک و کم بارش و 
عدم وجود رودخانه های طوالنی در فالت مرکزی ایران که خود 
از عوامل توسعه پایدار است اســتفاده صنایع و کشاورزی از آب 
تصفیه شده با کیفیت شرب باال که به سختی حاصل می شود، 
هم بی انصافی است و هم ضدتوسعه است. درنظر داشته باشیم 
که استان های صنعتی مانند اصفهان و کرمان با کم آبی مواجه 
هستند. به همین دلیل باید مانند پیشــینیان  در پی سازگاری 
با کم آبی باشیم. این سازگاری توسط تغییر الگوی مصرف منابع 
باید پیگیری شود. همانطور که به  هم وطنان توصیه می شود که 
در مصرف آب شرب صرفه جویی کنند، باید در بخش صنعت و 
کشاورزی که صرفه جویی معنی ندارد به دنبال تغییر الگو هم در 
تولید و هم مصرف باشیم. بازچرخانی پساب چیزی است که هم 
در دنیا جا افتاده است و هم کاربرد آن در اقلیم ایران بسیار مناسب 
است. نباید بگذاریم به راحتی منابع مان هدر بروند. آب در ایران 
به سختی به دست می آید و به راحتی مصرف می شود. در دولت 
سیزدهم قصد داریم به توسعه این حوزه ها بیشتر بپردازیم. هر 
چند در دولت های پیشین هم برنامه های بسیار خوبی اجرا شده 
است ولی پیشرفت سریع طرح های مربوط به جمع آوری، انتقال 
و تصفیه فاضالب در دســتور کار اصلی ماســت. با برنامه ریزی 
مناسبی که داریم می توانیم زمینه استفاده از پساب و جایگزینی 
آن به جای آب خام را در حوزه های مختلف در جای جای کشور 

فراهم کنیم.
 چه موانع مهمی در این راه وجود دارد؟

هم اکنون باید درصد برخورداری جوامع شــهری و صنعت را از 
پســاب افزایش دهیم. با وجود اینکه ایجاد زیرساخت ها بسیار 
هزینه بر است، اما وزارت نیرو مصمم است که این برنامه را هرچه 
سریع تر انجام دهد. الزم به ذکر است که تنها محدودیت های مالی 
سد راه ما نیســت بلکه کمبود منابع انسانی متخصص و توسعه 
نامتقارن شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فاضالب کشور نیز 
از موانع و مشکالت ما در این مسیر است. هم اکنون میزان پساب 
تولیدی حاصل از تأسیسات فاضالب در انتهای سال1400 بالغ 
بر 1/4 میلیارد مترمکعب بوده که 717/30 میلیون مترمکعب 
در بخش کشــاورزی و 70/18 میلیــون مترمکعب در بخش 
صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. بحث دیگر نگاه فرهنگی 
و اطالع رسانی است. باید از مزایای پساب بیشتر صحبت کنیم. 
به طور مثال نزدیک بودن محل تولید پساب به محل مصرف نیاز 
ایجاد خطوط انتقال طوالنی را برطرف می کند. هم اکنون در ایران 
252تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری است که ظرفیت 
در دســت بهره برداری بالغ بر 4میلیون مترمکعب در روز است. 
نکته قابل توجه این است که بیشتر روش ها و فرایندهای تصفیه 
پیشرفته فاضالب رایج در دنیا شامل لجن فعال متعارف، هوادهی 
گسترده، MBBR، USBF، SBR و... در تصفیه خانه های ما در 
اســتانداردهای باال انجام می گیرد. پساب حاوی مواد مغذی ای 
است که استفاده از آن را در کشاورزی و آبیاری فضای سبز شهری 
بسیار سودمند می کند. بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب 
در کشور های مختلف یک مسیر توسعه پایدار است که می تواند 
باعث اشتغال زایی و تولید خوب مواد غذایی هم بشود. اینها مسائل 

مهمی است که به مدد رسانه ها باید به اطالع عموم برسد.

در شرایطی که توان رشد شاخص بورس در هفته 

بورس
جاری نســبت به 2 هفته قبل کمتر شــده است 
کارشناســان اعتقاد دارند عواملی ازجمله انجام 
اقدامات حمایتی در بودجه سال بعد، رشد قیمت جهانی مواد پایه، 
حذف قیمت گذاری دســتوری و کاهش تنش هــای دیپلماتیک 
می توانند منجر به رشد شــاخص های بورس شوند، با این حال به 
زعم آنها در دســترس ترین اقــدام برای افزایش تــوان صعودی 

شاخص بورس، کاهش شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد است.
به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران از هفتم آبان ماه 
و بعد از تصویب بسته 10بندی حمایت از بورس وارد فاز صعودی 
شده و در این مدت بیش از 14درصد رشد کرده است با این حال 
توان صعودی شاخص بورس درهفته گذشــته نسبت به 2 هفته 
قبل کمتر شده و روند خروج پول هم از بورس بیشتر شده است. 
به طوری که از اوسط هفته قبل تاکنون بیش از 2هزارو200میلیارد 
تومان نقدینگی از بازارســهام خارج شــده و حتی در مبادالت 
روزشنبه نســبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد به 
23درصد رســید که به معنای آن است که شــدت خروج پول از 
بورس با رشد زیادی مواجه شده است. این درحالی است که برخی 
آمارها نشان می دهد از هفتم آبان تاکنون نزدیک به 4هزار میلیارد 
تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقوقی برای حمایت از بورس 
به بازار تزریق شده است. آنطور که قبال رئیس سازمان بورس اعالم 
کرده بود بخشی از این منابع از سوی صندوق توسعه ملی به بازار 
تزریق شده است و 2 صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه نیز از 
طریق بازار گردانی درحال حمایت از بازار سهام هستند. با وجود 
این حمایت ها نماگر های بازار سهام نشــان می دهد که شاخص 
بورس توان کافی برای رشد ندارد و شــاید همین موضوع عاملی 
بود که منجر به استعفای مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در 
روز دوشنبه شد که البته مورد موافقت شورای بورس قرار نگرفت.

افزایش توان شاخص
در چنین شرایطی کارشناسان بر این باورند که اقداماتی ازجمله 

انجــام اصالحاتی در بودجه ســال بعد برای حمایــت از صنایع، 
حذف قیمت گذاری دســتوری، کاهش نرخ بهره و یا رشد قیمت 
جهانی مواد پایه و کاهش تنش هــای دیپلماتیک می تواند، توان 
صعودی شاخص های بورس را بیشتر کند. با این حال به زعم آنها 
ســریع ترین راهی که می تواند منجر به رشد شاخص های بورس 
شود کاهش شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد است چرا که کاهش این 
شکاف منجر به افزایش درآمد شرکت های صادرات محور می شود 
و چون این شرکت ها بخش بزرگی از بازار سهام را در اختیار دارند 
و وزن این شرکت ها بر شاخص بورس بیش از سایر شرکت ها است 
افزایش درآمد این شرکت ها منجر به دوپینگ شاخص و افزایش 

سرعت رشد شاخص می شود.
درواقع چون بخش عمده درآمد این شــرکت ها وابســته به نرخ 
ارز اســت، هر نوع رشــد قیمت ارز ابتدا منجر به رشد درآمد این 
شرکت ها و سپس منجر به رشد شــاخص های بورس می شود اما 
نکته اصلی اینجا اســت که طبق تکالیف بانک مرکزی ارز حاصل 
از صادرات این شــرکت ها باید در ســامانه نیما عرضه شود و این 
به معنای آن است که نوسان قیمت ارز در بازار آزاد به طور مستقیم 
در قیمت سهام این شرکت ها تأثیر ندارد و آنچه منجر به افزایش 

درآمد این شرکت ها می شود قیمت ارز در سامانه نیما است.
با وجود این اثرگذاری ارز نیمایی بر قیمت ســهام این شرکت ها 
در طول 2 ماه گذشته شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد افزایش یافته 
به طوری که هم اکنون میزان تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد به حدود 
25درصد رسیده است و این موضوع به سدی در برابر رشد قیمت 
سهام این شرکت ها تبدیل شده است به این معنی که نوسان ارز 

نیمایی تناسبی با رشد قیمت ارز در بازار آزاد نداشته است.
در چنین شرایطی کارشناسان بر این باورند که چنانچه زمینه اي 
ایجاد شود که شــکاف ارز نیمایی و بازار آزاد کم شود بازار سهام 
می تواند تحت تأثیر رشد درآمد شرکت های صادرات محور با رشد 
مواجه شود. ضمن اینکه به زعم کارشناسان این شکاف منجر به 
توزیع رانت شده است و اصالح این شــکاف می تواند تولید را در 

کشور به تحرک وادارد.

سید جواد درواری یک کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید: 
تعداد زیادی از شرکت های شاخص ساز بازار سرمایه را شرکت های 
صادراتی یا دالر محور تشــکیل می دهند و نرخ ارز تأثیر مستقیم 
در قیمت تولیدات و محصوالت آنها دارد اما این شرکت ها موظف 
هستند قیمت پایه محصوالت خود را با نرخ ارز نیمایی درج کنند.

او با بیان اینکه افزایش درآمد این شرکت ها مستلزم کاهش فاصله 
ارز نیما با بازار آزاد است ادامه می دهد: افزایش فاصله بین ارز بازار 
آزاد و ارز نیمایی تأثیر مطلوبی بر بازار ســرمایه نخواهد داشت 
و موجب می شود سرمایه گذاران، بازارهای موازی بازار سرمایه 
همچون بازار طال و ارز را به سرمایه گذاری در سهام شرکت های 
بورســی ترجیح دهند. زیرا با توجه به ماهیت دستوری نرخ ارز 
نیما، قیمت محصوالت افزایشی متناســب با افزایش قیمت ارز 
نداشته و سود حاصل از تسعیر نیز افزایشی نخواهد داشت و این 
دو موضوع به صورت مستقیم بر سود هر سهم شرکت تأثیرگذار 
خواهند بود و بــازده مورد انتظار ســرمایه گذاران را پوشــش 

نمی دهد.
نازنین خالقی، کارشناس دیگر بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش 
اختالف نرخ دالر نیما و بازار آزاد ازجمله مسائلی است که نمی توان 
از آن چشم پوشــی کرد می گوید: این روزهــا بزرگ ترین دغدغه 
فعاالن بازار ســرمایه، اختالف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد است که 
اگر این اختالف کاهش یابد، صنایع مختلفی چون پتروشــیمی، 
پاالیشــی ها و صنایع فلزی کــه صادرات محور هســتند منتفع 

خواهند شد.
فرشــید زرین کیا یک کارشناس دیگر بازار ســرمایه با اشاره به 
اینکه 70 درصد از بازار سهام متاثر از بحث صادرات و قیمت های 
جهانی اســت، توضیح می دهد: نرخ ارز در بازار توافقی حدود 10 
الی 15 درصد باالتر از نرخ نیمایی است و اگر صنایع و شرکت های 
بورس اجازه تسعیر ارز از طریق بازار متشکل ارزی را داشته باشند، 
ســودآوری آنها تأثیرپذیری مثبت قابل توجهی را خواهد داشت 
و در همین راســتا کلیت بازار ســهام و همچنین صنایع منتفع 

می شوند.

کاهش شکاف ارز نیما و آزاد؛ محرک رشد بورس
درصورت کاهش شکاف ارز نیما و آزاد زمینه رشد شاخص های بورس فراهم می شود

بازار موبایــل این روزهــا روالی 

بازار
برخالف پیش بینی های ماه های 
گذشــته فعاالن بازار را در پیش 
گرفته است. درحالی که پیش بینی می شد نیمه 
دوم ســال تقاضا و قیمت در بازار هر دو افزایشی 
باشد، این روزها فروشنده ها از رکود شدید در بازار 
و کاهش قیمت به دنبال افــت تقاضا، می گویند؛ 
رکودی که خالف روال سال های اخیر به کاهش 

قیمت در بازار منجر شده است.
 یکــی از فروشــندگان موبایــل در گفت وگو با 
همشهری در این زمینه گفت: طی 2ماه گذشته 
کاهش شدید تقاضا، فروشــندگان را وادار کرده 
برای حفظ بازار قیمت هــا را کاهش دهند. میثم 
غنی زاده، با اشاره به افزایش شدید قیمت موبایل 
در یک  سال اخیر افزود: قیمت سرسام آور موبایل و 
کاهش توان اقتصادی مردم قطعا مهم ترین دلیل 
رکود بازار این کاال در ماه های گذشــته بوده، اما 
حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها نیز عاملی بود 
که باعث شد تقاضای افزوده 2سال کرونا از بازار 
موبایل حذف شود و تقاضا به شدت افت کند. این 
فعال اقتصادی نقش رخدادها و اغتشاشات اخیر 
را نیز در وضعیت کنونی بازار همه کاالها ازجمله 
موبایل بسیار مؤثر دانست و اضافه کرد: ناامنی های 
احتمالی و بروز خسارت به ســرمایه های کسبه 
باعث شد ساعت کاری بسیاری از مراکز خرید و در 

نتیجه فروش کسبه کاهش داشته باشد.
رفتار بازار کاالهای سرمایه ای در ایران به ویژه در 
سال های اخیر نشــان داده، این بازارها به شدت 
به نرخ ارز وابســته اند، اما رکود بــازار موبایل در 
ماه های اخیر به حدی ســنگین بوده که افزایش 
مقطعی نــرخ ارز در هفته های اخیر نتوانســت 
قیمت موبایــل را مانند گذشــته افزایش دهد. 
موبایل به گونه ای عجیب در هفته های گذشــته 

مســیرش را از دالر جدا کرد. باوجــود اینکه از 
ابتدای مهر تا امــروز نرخ ارز حــدود 10 درصد 
رشد داشــته، نه تنها رشــد قیمتی در بازار دیده 
نمی شــود، بلکه قیمت ها کاهشــی بوده است. 
به گفتــه فعاالن بــازار، قیمت موبایــل در 2ماه 
گذشته دســت کم 5تا 10درصد کاهش یافته و 
این کاهش هم گوشــی های پرچمدار را شامل 
شــده و هم گوشــی های معمولی را؛ به گونه ای 
که گفته می شود گوشــی های پرچمداری مثل 
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tra  2تا 3میلیون تومان ارزان شــده اند. درباره 
گوشی های آیفون گرچه تداوم ابهام در وضعیت 
رجیســتری آیفون 14باعث شــده افت قیمت 
آیفون 13چندان زیاد نباشــد، اما این گوشــی 
پرطرفدار هــم از کاهش قیمت بی بهــره نبوده 
است. یکی از فروشــندگان موبایل در این زمینه 
به همشهری گفت: بحث رجیستری آیفون 14، 
هم بر قیمت دیگر مدل های آیفون تأثیر داشــته 
و هم بر رکود بازار افزوده اســت؛ چراکه برخی از 
افرادی که آیفون 14خریداری کرده اند منتظرند 
مجوز رجیستری صادر شــود تا بتوانند در بازار 
بفروشند و خیلی ها هم تمایلی به خرید مدل های 

دیگر ندارند و منتظرند تا آیفون 14بخرند. سامان 
هدایتی، درباره میزان افت قیمت انواع گوشی  در 
بازار افزود: درصدی از کاهــش قیمت را در همه 
مدل های گوشی شاهد هستیم؛ به طوری که اگر 
در گوشی های 4میلیونی 100تا 200هزار تومان 
ریزش داشته باشیم در گوشی های پرچمدار 40تا 
50میلیونی حداقل یک تــا 1.5میلیون کاهش 
قیمت داریــم. این فعال بــازار موبایل به کاهش 
قیمت برند آیفون اشــاره کرد و گفت: گوشــی 
آیفون 13پرومکس 256، تحت تأثیر رکود بازار از 
58میلیون تومان به 56میلیون و 400هزار تومان 

رسیده است.

پیش بینی هایی که اشتباه از آب درآمد
کاهش محســوس قیمــت در بــازار موبایل در 
ماه های اخیر در شــرایطی است که فعاالن بازار 
تا 2ماه پیش بــا توجه به مشــکالت تامین ارز 
واردات گوشــی های تلفن همراه درباره تامین 
بازار ابراز نگرانی می کردنــد و معتقد بودند روند 
کند تامین ارز گوشــی های رده پایین و محدود 
شدن ارز واردات گوشی های باالی 600دالر به 
ارز حاصل از صادرات خود، می تواند افت شدید 

واردات و ایجاد بحران در بازار این کاال را به دنبال 
داشته باشد. 

مردادماه امسال درحالی که توقف تخصیص ارز 
به واردات گوشی وارد سومین ماه خود شده بود، 
امیر اســحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن 
همراه به همشهری گفت: تا پایان مرداد ذخیره 
موبایل برای تنظیم بازار کافی است، اما با توجه 
به اینکه از خردادماه هیچ گونه ارزی برای واردات 
تخصیص نیافته، تنظیم و تأمین بازار از شهریور 
به بعد در هاله ای از ابهام اســت. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم صوتی و گوشی تلفن همراه نیز 
در آن زمان در گفت وگو با همشهری، موجودی 
بازار موبایل را با توجه به حجم تقاضا در تابستان 
کافی دانست، اما درباره تامین بازار در نیمه دوم 

سال هشدار داد. 
ابراهیم درســتی، گفت: فعال کاال در بازار به وفور 
وجود دارد و بــا توجه به قیمت هــای باال تقاضا 
چندان باال نیســت، اما بازار موبایل در ایامی از 
سال مثل عید یا تابســتان به طور معمول شاهد 
افزایش تقاضاســت و اگر واردات به روال عادی 
انجام نشود، قطعا مشکالتی را در ماه های آینده 
شاهد خواهیم بود؛ پیش بینی هایی که تحت تأثیر 
شرایط پیش بینی نشده اقتصادی و غیراقتصادی 
درست از آب درنیامد. نکته دیگری که شرایط این 
روزهای بازار موبایل را متفاوت کرده این اســت 
که قیمت گوشی در بســیاری از مقاطع با وجود 
رکود در بازار نیز افزایشــی بود. تابستان امسال 
درحالی که خریــد و فروش در بــازار موبایل به 
حداقل میزان خود رسیده بود، روند رشد قیمت 
همچنان ادامه داشت. به گفته فعاالن بازار، قیمت 
انواع گوشی فقط در بازه زمانی تیر تا مرداد بین 
3تا 6درصد افزایش یافت؛ افزایشی که ناشی از بار 

روانی عدم تخصیص ارز به واردات بود.

کاهش قیمت در بازار موبایل
رکود سنگین و نبود تقاضا در بازار موبایل قیمت انواع گوشی تلفن همراه را 5تا 10درصد پایین آورده است
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قیمت  گوشی های پرفروش
کارشناسان بازار معتقدند این روزها با توجه به افت قیمت موبایل، قدرت چانه زنی خریداران باال 
رفته و بهترین زمان برای خرید گوشی است، اما قیمت  گوشی های پرفروش و مشتری پسند چقدر 
است؟ سامسونگ A13  و A23 از گوشی های با قیمت مناسب و تقاضای باال در بازار هستند. قیمت 
این گوشی ها هم اکنون بســته به رم و حافظه داخلی برای A13 از 4.500تا 5.500میلیون تومان و 
برای A23 از 5.500تا 6.500میلیون تومان است. سامسونگ A33 از 8.300تا 9.400میلیون تومان 
قیمت دارد و سامسونگ A53 نیز از 11.200میلیون تومان به باالست. از برند شیائومی نیز نوت 11پرو 
پرفروش ترین است که 7.200تا 7.700میلیون تومان قیمت دارد و قیمت نوت 11معمولی هم 5میلیون 
تومان است. آیفون 13، 128نات اکتیو با رنگ آبی 38میلیون و رنگ سفید 39میلیون قیمت دارند. 
اکتیو همین گوشی هم 37.500میلیون تومان به فروش می رســد. آیفون 13پرو هم از 54.500تا 

55میلیون تومان قیمت دارد.

مکث


