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با ثبات نرخ ارز

امسال  3ماهواره در مدار قرار می گیرد

قیمت تلفن همراه در بازار کاهش یافت
سوسن صادقی
خبرنگار

عکس :مهر

«بازار تلفن همراه در حال رونق اســت».
«قیمــت تلفــن همــراه در بــازار در حــال
کاهــش اســت ».ایــن جمالتی اســت که
ایــن روزهــا در بیــن مــردم و فعــاالن این
صنــف رد و بــدل میشــود .در پی انتشــار
ایــن اخبار بــه ســراغ مســئوالن و فعاالن
حوزه بازار تلفن همراه رفتیم تا از صحت
و ســقم این اخبار مطلع شویم که آنها به
این نکته مهم اشــاره کردند و آن اینکه با
سیاســتگذاری کــه دولت در بحــث ارز در
پیش گرفته نه تنها قیمت ارز کاهش یافته
و تثبیــت شــده ،بلکه همیــن امر موجب
شده است قیمتهای تلفن همراه نیز در
بازار کاهش یافته و بازار رونق بگیرد.
ëëافزایشواردکنندگانتلفنهمراه
«علــت اصلــی کاهش قیمــت تلفن
همــراه در بازار تثبیــت در قیمت نرخ ارز
اســت و به تبع آن این ثبات به بازار تلفن
همراه تزریق شده است».
ابوالفضل ناصری سخنگوی اتحادیه
کشوری تلفن همراه با بیان مطلب فوق
بــه «ایــران» گفت :کاهــش قیمت تلفن
همــراه در بازار را تأییــد میکنم چرا که از
وقتی نرخ ارز کاهش یافته و تثبیت شده،
قیمتها نیز بســیار واقعی شــده این در
حالی اســت که پیش از ایــن با اینکه نرخ
ارز کاهــش مییافت قیمتهــا تغییری
نمییافت ،چون ثبات نداشــت .ناصری
علــت دیگر کاهش قیمــت تلفن همراه
در بازار را افزایش شرکتهای واردکننده
تلفــن همراه عنــوان کرد و افــزود :تعداد
واردکننــدگان تلفــن همراه پیــش از این
کمتــر از  50شــرکت بــود ،از ســوی دیگــر
تعــدادی از شــرکتها بهدلیــل تخلــف
در دریافــت ارز دولتــی بــرای واردات
تلفــن همــراه و فــروش آن بــه قیمــت
ارز آزاد از عرصــه واردات تلفــن همــراه
خــارج شــدند .حتــی در آن زمــان تعداد
دیگــری از شــرکتهای واردکننــده تلفن

همــراه بهدلیــل شــرایط حاکــم بر بــازار،
نتوانســتند به فعالیت خــود ادامه دهند
به همیــن دلیل بازار تلفن همراه بســیار
آشــفته و با کمبود کاال مواجه شــد .وی با
بیان اینکــه البته در این میــان دولت نیز
بیکار ننشســت و رجیستری تلفن همراه
مســافری را موقتی فعال کرد تا کاالهای
موجود رجیســتر شــده و بــه بــازار تزریق
شوند تا کمی کمبود تلفن همراه جبران
شــود ،گفــت :اکنــون تعداد شــرکتهای
واردکننــده تلفــن همــراه به بیــش از 110
شــرکت رســیده و البتــه تعــداد آن نیــز
کماکان در حال افزایش اســت به همین
علــت باید گفت در حال حاضــر واردات
تلفن همراه دیگر در انحصار چند شرکت
نیست و بازار رقابتی ایجاد شده و همیشه
وجــود تعــداد بــاالی واردکننــده رقابــت
زیادی را در بــازار ایجاد میکند و همه در
تالش هســتند اجناس خود را به قیمت
مناسب به فروش برسانند.
ســخنگوی اتحادیــه کشــوری تلفــن
همــراه کاهــش قیمتهــا را چشــمگیر
عنــوان کــرد و افــزود :بهعنــوان مثــال
دســتگاه تلفــن همراهی که پیــش از این
در بــازار تلفن همراه به قیمت  4میلیون
و  800هزار تومان فروخته میشــد اکنون
همــان دســتگاه بــا قیمــت  3میلیــون و
 700هــزار تومــان بــه فــروش میرســد.
بهعبارتــی در برخی مدلها تــا  700هزار
تومان شــاهد کاهش قیمت هســتیم .یا
اینکه یــک دســتگاه تلفن همــراه آیفون
کــه  22میلیــون تومان بود اکنــون در بازار
بــه قیمت  15میلیــون تومان بــه فروش
میرســد .ناصری در عین حال افزود :در
حــال حاضر بهدلیــل ثبــات ارز تقاضای
تلفن همراه هم در بــازار افزایش یافته و
خریداران از این روند استقبال کردهاند به
همین علت فروش تلفن همراه افزایش
یافته و در نتیجه باید گفت بعد از مدتها
بازار تلفن همراه رونق گرفته است.
ëëسیاستگذاریدرستدولت
«بــا کاهــش نــرخ ارز طبیعی بــود که

اخــبار

شــاهد کاهش قیمت دستگاههای تلفن
همــراه در بــازار باشــیم ».افشــار فروتــن
الریجانــی رئیــس انجمــن فروشــندگان
تلفن همراه ،سیمکارت و لوازم جانبی با
بیان مطلب فوق به «ایران» گفت :پیش
از ایــن بارهــا اعالم کــرده بودیم که آنچه
بــازار تلفــن همراه را آشــفته کــرده ،نبود
ثبات در نرخ ارز اســت و اگر این بخش به
ثبات برســد ما نیز شــاهد کاهش قیمت
کاال بخصــوص در بخــش تلفــن همــراه
خواهیمبود.
فروتن الریجانی افزود :برنامهریزیها
و سیاســتگذاری دولت در بــازار ارز باعث
شــد رونــد نزولی قیمــت تلفن همــراه و
روند صعودی رونق بازار را داشته باشیم.
خوشبختانه دولت با توجه به وعدههایی
کــه داده بود توانســت نــرخ ارز را به ثبات
برســاند و از ســوی دیگر ثبت رجیســتری
تلفــن همراه نیز به ایــن امر کمک کرد تا
قاچاق تلفن همراه در بــازار کاهش یابد
بــه طوری کــه گفته میشــود ایــن میزان
به  20درصد رســیده اســت که گویا وجود
ایــن میــزان تلفن همــراه نیز مربــوط به
زمان قبل از رجیســتری اســت که به بازار
تزریــق شــده اســت .وی در ادامــه گفت:

اگر پیش از این یک دستگاه تلفن همراه
به قیمت  2میلیــون و  100هزار تومان به
فروش میرفت اکنــون با کاهش قیمت
 400هزار تومانی مواجه شده و به قیمت
یــک میلیون و  700هزار تومان به فروش
میرســد و این کاهش چشــمگیر و ثبات
قیمت باعث شده که خریداران بیشتری
به بازار تلفن همراه مراجعه کنند.
مهــدی محبــی رئیــس اتحادیــه
دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم
جانبی تهران نیز به «ایران» گفت :شاید
بخــش تلفــن همــراه بهدلیــل کاهــش
قیمت ارز یا تحت تأثیر بازارهای جهانی
کاهــش پیــدا کــرده باشــد امــا در بخــش
قطعات این اتفاق نیفتاده است.
محبی در پاســخ به این سؤال که چرا
قیمــت قطعــات تلفــن همــراه کاهــش
نیافته اســت گفــت :از آنجا کــه قطعات
براحتی وارد کشــور نمیشــود و به نوعی
ثبت ســفارش در این بخش دشوار است
با اینکه ارز به ثبات رســیده باز هم شاهد
آن هســتیم کــه قیمــت قطعــات تلفــن
همراه همچنان باال است.
وی در ادامــه گفــت :بارهــا از طریــق
رســانهها اعــام کردهایــم کــه وزارت

صنعت ،معــدن و تجارت زمینه واردات
قطعــات را تســهیل کــرده و اجــازه دهد
بیشــتر وارد کشــور شــود هــر چقــدر هــم
قیمت تلفــن همــراه در بازارکاهش پیدا
کند باز هم بسیاری از مردم قادر به خرید
تلفن همراه نیســتند چرا کــه در یک بازه
زمانی قیمت تلفن همراه چند برابر شده
بود بههمین علت این کاهش شاید برای
بســیاری به آن صورت نباشــد که بتوانند
تلفــن همراه جدید خریــداری کنند پس
ایــن عده نیــاز به قطعــات دارند تا تلفن
همراه خود را تعمیر کنند.
ëëبازگشــت روزهای خوش به بازار تلفن
همراه
علــی بابایــی یکــی از فعــاالن بــازار
تلفن همراه در مرکز شهر تهران معتقد
اســت که قیمت تلفن همــراه در بخش
دســتگاههای پرتقاضا حدود  10درصدی
کاهش پیدا کرده اســت و به نظر میرسد
از وقتــی کــه تعــداد واردکننــدگان تلفــن
همــراه و ورود کاال بــه بــازار افزایش یافته
بــه نوعی قیمتهای روند نزولی به خود
گرفته اســت .این فعال بازار تلفن همراه
افزود :البته کاهش قیمت نرخ ارز هم در
پایین آمــدن قیمت تلفن همــراه نقش

داشــته و همیــن موضــوع باعــث شــده
است ،قیمت تغییر کند.
محســن بهنامــی دیگــر فعــال بــازار
تلفن همراه در شــمال شــهر تهــران نیز
معتقد است قیمت تلفن همراه بهدلیل
تغییرات داخلی در کشــور کاهش نیافته
اســت چــرا که ایــن کاهــش بــه بازارهای
جهانــی ارتبــاط دارد چــون قیمــت
تلفــن همــراه در جهــان کاهــش یافته و
واردکنندگان هم با قیمت پایینتر از قبل
خریداریمیکنند.
علــی غالمی دیگــر فعال بــازار تلفن
همــراه در خیابان جمهــوری نیز کاهش
قیمــت تلفــن همــراه را تأییــد میکند و
معتقــد اســت بیشــترین علــت کاهــش
قیمــت ایــن کاال در بــازار کاهش نــرخ ارز
و ثبــات آن اســت .وی در ادامه افــزود :از
آنجایــی که قیمت تلفن همراه بهلحظه
و روزانه تعیین میشود بههمین دلیل به
محض اینکه قیمت ارز در بازار کاهش یا
افزایش پیدا میکند روی قیمت این کاال
تأثیر مســتقیم میگذارد حاال که نرخ ارز
کاهش یافته به همین علت قیمت تلفن
همراه نیز روند نزولی پیدا کرده است.
ایــن فعــال بــازار تلفــن همــراه بــا
اشــاره بــه افزایــش تعــداد واردکنندگان
ایــن کاال افزود :درســت اســت کــه میزان
واردکنندگان تلفن همــراه افزایش یافته
ولی بهنظر میرســد هنوز به اندازه کافی
نتوانســتهاند کاال وارد بــازار کننــد و هنــوز
در برخــی موارد کمبود کاال نیز مشــاهده
میشود البته ثبت سفارش تا وارد کردن
کاال در کشور زمانبر است.
وی در ادامــه گفت :کاهش نــرخ ارز و
بهدنبال آن کاهــش قیمت تلفن همراه
موجب شــده اســت خریداران بیشــتر به
بــازار تلفن همــراه مراجعه کننــد و نکته
مثبت ماجــرا این اســت که دیگــر مردم
تماشاچی نیستند و قصد آنها خرید کاال
است و با ادامه این روند رونق به این بازار
که مدتها اســت روزهای خوشی را تجربه
نکرده است ،بازمیگردد.

رئیس ســازمان فضایی ایران با بیان اینکه امسال سه ماهواره
ناهیــد  ،۱ظفــر و پــارس  ۱در مدار قرار میگیرند گفت :تا ســال
 ۱۴۰۴ماهــواره سنجشــی بــا قــدرت تفکیک تصاویــر یک متر

میسازیم.
 بهگــزارش «ایــران» ،مرتضــی بــراری بــا بیــان اینکــه رویکــرد ســازمان فضایــی،
صنعتیســازی فنــاوری فضایــی اســت گفــت :بــرای اینکــه فناوریهــای فضایی
صنعتیســازی شــود ،تالشــمان این اســت که از ظرفیت بخش خصوصی در کل
زنجیره صنعت فضایی اســتفاده کنیم .به همین خاطر برای شناســایی پیمانکار
ش از دور اپتیکی و
جهــت طراحی ،ســاخت و تحویــل در مــدار ماهوارههای ســنج 
راداری ،فراخــوان مناقصه اعــام کردهایم.وی افزود :تاکنون اکثــر ماهوارههای ما
در مراکز تحقیقاتی و مراکز دانشــگاهی و پژوهشــگاهها طراحی و ســاخته میشــد
اما براســاس رویکرد جدید ،برنامه داریم که دانشگاهها در توسعه فناوری فضایی
ادامــه فعالیــت داشــته باشــند و ســاخت ماهــواره را به بخــش خصوصــی واگذار
کنیــم.وی گفت :یکــی از اولویتهای ما در دولت دوازدهم بسترســازی برای ورود
ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی بــه این حــوزه بوده و بــر همین اســاس ،پروانه
فعالیت اپراتورهای ماهوارهای را تصویب کردیم که تاکنون چندین شرکت بزرگ،
درخواســت دریافــت این پروانــه را ارائه کردهاند .همچنین پروانــه فعالیت اپراتور
ل شده است که در حال طی فرآیند تصویب است.
ماهوارههای سنجشی نیز تکمی 

از مهرما ه قبض کاغذی تلفن ثابت دیگر توزیع نمی شود

قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت در مخابرات استان تهران از مهر امسال (سیکل
سوم) حذف میشود.
بهگزارش «ایران» ،مخابرات منطقه تهران اعالم کرد که در راستای تحقق فرآیند
دولت الکترونیک ،حفظ محیط زیســت ،صرفهجویی و سادهسازی ارائه خدمات
به مشــتریان در کمترین زمان ،قبوض کارکرد تلفن ثابت ســیکل ســوم مشــتریان
مخابرات استان تهران از مهر ماه سالجاری چاپ و توزیع نمیشود.
بر همین اساس مشتریان مخابرات منطقه تهران از این پس برای اطالع از مبلغ
صورتحســاب پایــان دوره و بــه روز تلفن خــود میتوانند با شــماره ( )۲۰۰۰تماس
بگیرنــد و از همــان طریــق نیز بدهــی خــود را پرداخت کنند .همچنین مشــتریان
بهمنظور آگاهی از کارکرد تلفن ثابت و پرداخت صورتحساب میتوانند از طریق کد
دستوری ( *۲۰۲۰#از طریق تلفن همراه) و سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس
 www.tci.irنیز اقدام کنند.

ترامپ به دنبال بلوکه کردن مخالفان در توئیتر

دونالــد ترامــپ در توئیتر مخالفان زیــادی دارد ،ولی طبق حکــم دادگاه قادر به
بلوکــه کــردن آنها نیســت .از همین رو در تالش اســت تا به هــر نحو ممکن این
قانون را دور بزند.
بهگــزارش مهــر ،منازعه قضایی بر ســر این موضوع ســرانجام منجــر به صدور
حکمــی قطعــی در دادگاه تجدیدنظــر شــد که بر اســاس آن رئیــس جمهوری
امریکا نمیتواند منتقدانش را در توئیتر بلوکه کند .وزارت دادگســتری امریکا بر
اساس درخواست ترامپ ،درخواستی برای دادگاه رسیدگیکننده به این پرونده
در نیویورک ارســال کرده و خواســتار رســیدگی مجدد به این موضوع شــده بود.
اســتدالل این وزارتخانه آن اســت که ســه قاضی صادرکننده این حکم تصمیم
خــود را بر اســاس اطالعاتــی اشــتباه گرفتهانــد .در مقابل ،این ســه قاضی نظر
دیگری داشته و میگویند ترامپ بهطور مرتب از حساب کاربری خود در توئیتر
برای صدور دستورات حکومتی استفاده میکند که این کار نادرست است.

