
 سامانه نظارت ارز )سنا( که میانگین نرخ فروش ارز در 
در  ارزی  های  و حواله  مجاز سراسر کشور  های  صرافی 
سامانه نیما را منتشر می کرد، در حالی به روز رسانی شده 
که دیگر نرخ ها به صورت ساعتی همان روز اعالم نمی شود 

بلکه متوسط نرخ خرید و فروش روز کاری گذشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سامانه سنا به نشانی اینترنتی 
تا  کرده  طراحی  مرکزی  بانک  را   https://www.sanarate.ir
محملی برای اعالم نرخ ارز در صرافی های مجاز اعم از صرافی های 
بانکی و دیگر صرافی های دارای مجوز باشد؛ از این رو در تارنمای آن 

میانگین معامالت انجام شده به صورت ساعتی بروز رسانی می شد.
اعالم نرخ ها به صورت ساعتی این خوبی را داشت که عملکرد و 
رفتار بازار در ساعات روز مشخص باشد؛ برای نمونه در ساعات آغازین 
روز اگر نرخ ها باالتر می رفت، نشان دهنده خرید و فروش هایی 
بود که روز گذشته در قالب »معامالت فردایی ارز« در بازار انجام 
می شد اما به تدریج نرخ ها متعادل شده و در میانه روز نرخ بازار 

مشخص می شد.
در ماه های اخیر که سامانه ارزی نیما برای خرید و فروش حواله 
های ارزی راه اندازی شده بود، نرخ ها در سنا نشان می داد که 
فروشندگان حواله های ارزی که اغلب پتروشیمی ها هستند، در چه 

ساعتی از روز ارز به بازار عرضه می کنند.
مشاهدات و پیگیری خبرنگار ایرنا از سامانه سنا نشان می داد که 
فروش ارز صادرات غیرنفتی اغلب حوالی ساعت 14 بعدازظهر به بعد 
انجام می شد زیرا با آغاز عرضه، نرخ ها در سنا به اصطالح بازاری ها 

»می شکست« و چند کانال پایین می آمد.
در همین زمینه یکی از صرافان با تایید این مطلب به ایرنا گفته 
که اغلب پتروشیمی ها ارز خود را در ساعات پایانی روز و حوالی 
ساعت 16 به نیما عرضه می کنند و حجم باالی عرضه، قیمت ها 

را پایین می آورد.
با این حال تارنمای این سامانه در 2 هفته اخیر و همزمان با آغاز 
روند کاهشی نرخ ها در بازار آزاد، برای به روز رسانی در دسترس 
نبود؛ هرچند برخی از فعاالن بازار ارز این موضوع را به خط و نشان 
دادستانی تهران درباره ممنوعیت اعالم نرخ لحظه ای ارز نسبت 
می دادند اما این توجیه از دو منظر قابل استناد نبود؛ نخست اینکه 
سنا میانگین نرخ خرید و فروش قطعی ثبت شده در بازار و نیما 

را نشان می داد و اغلب نرخ اعالمی آن پایین تر از کف بازار بود 
و دیگر اینکه »تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است« و بانک مرکزی هیچگاه 
با اعالم نرخ غیرواقعی و باالتر، بازاری که باید آن را مدیریت کند، 

به هم نمی زند.
در هر صورت تارنمای سنا بار دیگر در دسترس عموم مردم قرار 
گرفته اما نکته قابل تامل اینکه ساعت اعالم میانگین نرخ ها از آن 
رخت بسته است و گردانندگان آن ترجییح داده اند همه اسعار عمده 
را در یک جدول ساماندهی کنند؛ این در حالی است که در تارنمای 
پیشین، یورو، یوان و درهم امارات صدرنشین بود و نرخ آنها به صورت 

ساعتی اعالم می شد و بقیه اسعار در جدول جانبی فقط نرخ خرید و 
فروش را اعالم می کردند.

تفاوت دیگر تارنمای جدید، اختصاص بخشی به عنوان »گزارش 
خرید و فروش ارز در سامانه نیما« است که به میانگین نرخ حواله 

های ارزی اختصاص دارد.
با همه این تغییرات، سنا یک تفاوت اصلی با گذشته دارد و آن 
اینکه دیگر نرخ ارز را در همان روز را اعالم نمی کند بلکه در جداولی 
که طراحی شده، نرخ های اعالمی به روز کاری قبل اختصاص دارد و 

میانگین هفتگی و ماهانه خرید و فروش اسعار ثبت می شود.
یکی از صرافان پایتخت که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار 

ایرنا توضیح داد که سامانه سنا که صرافی ها در آن اعالم نرخ می 
کنند، با آنچه که در تارنمای سنا از سوی بانک مرکزی اعالم می شود، 
تفاوت دارد؛ در سامانه سنا، صرافی ها می توانند نرخ خرید و فروش 
هایی را که انجام داده اند، ثبت کنند که میانگین معامالت آنها در 
سراسر کشور در بانک مرکزی برآورد شده و در سامانه اعالم نرخ سنا 

)سنا ریت( اعالن عمومی می شود.
وی افزود: آنچه سایت سنا در گذشته به صورت ساعتی اعالم می 
کرد، چندان دقیق نبود و در رویه جدید، میانگین مجموع معامالت 
انجام شده در روز بعد اطالع رسانی می شود تا نرخ اعالمی دقیق 

باشد.

اقتصادی 5

 گمرک:

90 درصد کاالهای وارداتی در سه روز ترخیص شد

گمرک جمهوری اسالمی ایران در گزارشی از روند ترخیص کاال اعالم کرد: در 
نیمه نخست امسال تشریفات گمرکی 72 میلیون و 864 هزار تن انواع کاالی 
صادراتی و وارداتی انجام و 90 درصد کاالهای وارداتی در سه روز ترخیص شده 

است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از گمرک، ارزش کاالهای وارداتی و صادراتی در این 
مدت 45 میلیارد و 305 میلیون دالر بود که سهم صادرات غیرنفتی 23 میلیارد و 

123 میلیون دالر و سهم واردات 22 میلیارد و 182 میلیون دالر است.
براساس این گزارش، تشریفات گمرکی این مقدار کاال در گمرکات کشور به 
روش الکترونیکی انجام و 90 درصد در سه روز ترخیص و 10 درصد باقیمانده نیز 
از لحاظ اعالم نظر سازمان ها یا کد رهگیری بانک زمان بیشتری برای ترخیص 

داشتند.
ترخیص درصدی کاال یکی از اقدام های گمرک برای تسریع در ترخیص کاال 

بود و سبب شد تا مدت زمان رسوب کاال به سه روز کاهش یابد.
برابر اعالم گمرک جزئی ترین اطالعات ترخیص در تمامی گمرکات با کمک 
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به لحظه قابل رهگیری بوده و 
مشخص است که چه کاالیی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کاال، مجوزها، وزن 
و ارزش از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری 

و تخلیه شده است.

با وجود ممنوعیت

واردات بیش از ۱۲00 خودرو در یک ماه!

آمار گمرک ایران حاکی از این است که در شهریور امسال بیش از ۱۲۰۰ 
خودرو به ایران وارد شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی شش ماهه 
نخست سال جاری، در این مدت 13 هزار و 771 دستگاه خودروی سواری به ارزش 
397 میلیون و 570 هزار دالر به ایران وارد شده است. واردات خودرو به ایران از 
20 کشور دنیا انجام شده که در این میان جمهوری کره با صادرات 5237 دستگاه 
خودرو، بیشترین سهم را در میان واردات خودروی سواری ایران به خود اختصاص 
داده است و پس از آن امارات متحده عربی با 3838 دستگاه و آلمان با 1509 
دستگاه خودروی سواری، بزرگ ترین صادرکنندگان خودرو به ایران در این مدت به 
شمار می روند. واردات خودروی سواری به ایران در حالی به بیش از 13 هزار و 700 
دستگاه رسیده است که براساس تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای 
تیرماه امسال واردات خودروی سواری به کشور ممنوع شده است. از سوی دیگر 
مشاهده آمار گمرک ایران نشان می دهد که در پنج ماهه نخست سال جاری 12 
هزار و 512 دستگاه خودروی سواری به ایران وارد شده بود و به این ترتیب می توان 
گفت که باقی خودروها یعنی تعداد 1259 دستگاه خودرو در ماه ششم یعنی در 
شهریور ماه به ایران وارد شده است. واردات این خودروها ممکن است مربوط به ثبت 
سفارش های قبلی باشد، اما در غیر این صورت الزم است که گمرک ایران توضیحاتی 

را درباره ادامه واردات خودروی سواری در عین ممنوعیت ارائه کند.

صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی ممنوع شد

گمرک ایران ممنوعیت صادرات سیب زمینی، رب گوجه فرنگی و خوراک 
دام و طیور را ابالغ کرد.

به گزارش ایسنا، در پی افزایش قیمت برخی محصوالت کشاورزی مانند گوجه 
فرنگی و سیب زمینی و مشتقات آن مانند رب گوجه فرنگی به دلیل کاهش تقاضا 

تصمیم بر آن شد که صادرات این محصوالت متوقف شود.
گوجه فرنگی اولین محصولی بود که به این دلیل وارد بحث ممنوعیت شد و 
ممنوعیت آن از آخرین روزهای تابستان اجرا شد و در همین حین فشارها برای 
ممنوعیت صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی نیز افزایش یافت. بر همین 
اساس با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و بخش نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
گمرک ایران ممنوعیت صادرات سیب زمینی، رب گوجه فرنگی و خوراک دام و طیور 
را از روز پنج شنبه به گمرکات اجرایی ابالغ کرده است. زمان ممنوعیت صادرات 
این محصوالت تا اطالع ثانوی اعالم شده است. در نامه محمود حجتی، وزیر جهاد 
کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل این ممنوعیت صادرات، محدودیت 
عرضه سیب زمینی در بازار داخل و همچنین ضرورت تامین خوراک دام و طیور 
عنوان شده است. این تصمیم در حالی اجرا شده است که چند روز قبل علی معقولی، 
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران گفته بود که تصمیمات 

خلق الساعه صادرات را مختل می کند و بازارهای صادراتی را از بین می برد.
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آخوندی مطرح کرد؛ پیشنهاد به کامیون داران برای تامین الستیک
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر تعاونی های کامیون داران خود رأسا اقدام به واردات الستیک کنند دولت ارز الزم را در اختیارشان قرار می دهد. به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در حاشیه بازدید از پروژه حرم تا حرم و محور گرمسار - فیروزکوه در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر هماهنگی بسیار خوبی بین اتحادیه ها و تعاونی های کامیون داران و وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی به وجود آمده و در تالشیم که مشکالت این قشر را به تدریج حل کنیم. وی در پاسخ به پرسشی 

در خصوص تامین الستیک و دیگر لوازم یدکی مورد نیاز کامیون داران گفت: پیگیری این مهم با سایر دستگاه ها است اما با این همه وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیر حل این مشکل بوده تا این مشکل نیز حل شود.

دیگر نرخ ها به صورت ساعتی همان روز اعالم نمی شود

 خداحافظی »سنا« با زمان
اخبار

 نایب رییس اتاق مشترک ایران و عمان:

تجار ایرانی مشمول معافیت مالیاتی در صادرات به عمان شدند

یک فعال کارگری مطرح کرد:

کاهش 53 درصدی قدرت خرید کارگران در 7 ماه اخیر

 نایب رییس دوم اتاق مشترک ایران و عمان با بیان اینکه سرمایه گذاری و 
صادرات به کشور عمان از خطر پذیری )ریسک( پایینی برای سرمایه گذاران 
برخوردار است گفت: تجار ایرانی مشمول معافیت مالیاتی این کشور قرار 

گرفته اند.
شهال عموری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به سفر هیات تجاری 
ایران متشکل از رییس، نواب رییس و دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، به 
بندر و منطقه آزاد صالله در هفته گذشته برای دیدار و رایزنی با مقامات عمانی، افزود: 
در این سفر که محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان ریاست هیات ایرانی 
را بر عهده داشت، با احمد بن ناصر المحرزی مدیرعامل بندر و منطقه آزاد صالله 

دیداری انجام شد.
وی ادامه داد: عمان اکنون برگ برنده تجارت ایران در منطقه محسوب می شود و 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران باید از موقعیت فراهم شده بازار عمان نهایت استفاده 

و بهره را ببرند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه در این سفر مزیت های ارتباطی تجاری 
و سرمایه گذاری با عمان مورد ارزیابی قرار گرفت: افزود: امکانات و زیرساخت های 
ایجاد شده بندر صالله برای حضور تجار از نزدیک بررسی شد و عالوه بر این در 
خصوص چگونگی حضور شرکت  های ایرانی در این منطقه و تسهیالتی که برای 

فعالیت اقتصادی ایران ارایه خواهد شد، نشست هایی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه قرار شد با هماهنگی میان دو طرف تسهیالت الزم در خصوص 
حمل کاال، تعامالت و همکاری تجاری و فعالیت سرمایه گذاری مشترک دو کشور 
فراهم شود، گفت: منطقه آزاد صالله برای جذب سرمایه گذار در زمینه ایجاد واحدهای 
تولیدی، انبار، سردخانه و دفاتر تجاری و همچنین صادرات مجدد کاال به کشورهای 

مختلف زمینه را مهیا کرده است.
عمان  دولت  داد:  ادامه  اهواز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
زیرساخت ها را در منطقه فراهم کرده و ساخت و ساز را به سرمایه گذار با متراژهای 

درخواستی از طرف سرمایه گذار و به قیمتی مناسب واگذار کرده است.
نایب رییس دوم اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه با اشاره به مساحت سه هزار و 
500 هکتاری منطقه صالله گفت: در این منطقه گیت گمرکی وجود ندارد و کاال بر 

مبنای خوداظهاری و اعتماد به صاحب کاال وارد می شود.
بنا به اعالم گمرک ایران در سه ماه نخست امسال 734 هزار تن کاال به ارزش 223 

میلیون دالر از ایران به عمان صادر شد.
گفتنی است، پس از شهر مسقط، »صالله«، مرکز استان ظفار، بزرگ  ترین بندر در 

عمان و دومین شهر بزرگ کشور عمان است.
سلطان نشین ُعمان کشوری پادشاهی است و پایتخت آن شهر مسقط است. عمان 

از غرب به دریای عرب و از شمال به دریای عمان منتهی می شود. این کشور از جنوب 
با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی همسایه است. عمان دارای 

مرز دریایی با ایران است.
بخش کوچکی از عمان در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار دارد که مسندم نام دارد 

که این بخش از سرزمین اصلی جدا افتاده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار کشور با اشاره به کاهش شدید 
قدرت خرید کارگران گفت: ما هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم این افزایش 

در هر چیزی که سر سفره کارگران است رخ می دهد.
علی اصالنی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص آخرین تصمیات دولت برای 
بهبود وضعیت معیشتی کارگران در وضعیت فعلی گفت: پیش از استیضاح آقای ربیعی، 
شورای عالی کار چند جلسه در این خصوص برگزار کرد و قول هایی هم برای رعایت 
سه جانبه گرایی در شورا و مذاکره دولت، کارفرما و کارگر برای تصمیم گیری در مورد سبد 
کاال و وضعیت معیشتی کارگران داده شد، اما بعد از استیضاح آقای ربیعی و سرپرستی 
آقای بندپی، ایشان اعالم کرده که در مورد افزایش دستمزد کارگران فعالً جلسه ای 
نخواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: با این وجود گروه های کارگری تالش می کنند که 
این جلسه تشکیل شود چون از نظر ماده 41 قانون کار برگزاری جلسه و تغییر در دستمزد 

وظیفه شورای عالی کار است.
رئیس کانون شوراهای اسالمی کار البرز با اشاره به افزایش شدید قیمت کاال از ابتدای 
سال جاری تاکنون و عدم تناسب آن با افزایش اعمال شده در سال 97 در دستمزد 
کارگران گفت: متأسفانه افزایش 19.5 درصدی دستمزد کارگران که در پایان سال  96 

اعالم و برای سال 97 اعمال شد، در وضعیت کنونی بازار و باال رفتن چندین مرحله ای نرخ 
کاال به خصوص مواد غذایی چندان پاسخگوی زندگی کارگران نیست.

اصالنی ادامه داد: قیمت کاالهای ضروری مثل گوشت، برنج، روغن و ... در زمان اعالم 
افزایش 19.5 درصدی با زمان فعلی تفاوت زیادی کرده و به کاهش قدرت خرید قشر 
کارگر دامن زده است. وی تصریح کرد: طبق آمار رسمی قدرت خرید مردم به خصوص 
جامعه کارگری بین 34 تا 53 درصد کاهش یافته است و مشکالت زیادی برای خانواده 
آنها ایجاد کرده است بنابراین در وضعیت فعلی با درخواست هایی که از طرف شورای عالی 
کار شده؛ منتظر سرپرست وزارت کار هستیم تا در خصوص این موضوع تصمیم گیری کند.
وی با اشاره به نارضایتی جامعه کارگری  خاطرنشان کرد: کارگران این روزها شدیداً در 
مضیقه هستند و با سختی زندگی می کنند؛ البته بخش زیادی از این وضعیت به نوسان 
ارز مربوط نمی شود و مقصر آن خودمان هستیم که با خریدهای غیرضروری زمینه را برای 
افراد سودجو فراهم می کنیم. درست است که نبود نان، گوشت و ... سختی هایی ایجاد 
می کند اما آیا واقعاً دستمال کاغذی هم از ضروریات زندگی است که هر کسی برای خرید 

آن رقابت می کند؟
وی افزود: مردم هم به این وضعیت دامن می زنند؛ برخی فروشنده ها وقتی می بینند هر 

مقدار کاال با هر قمیتی وارد فروشگاه کنند به فروش می رود سوءاستفاده می کنند طوری 
که مشاهده شده برخی مغازه داران قیمت های درج شده بر روی کاالها را پاک و قیمت 
دلبخواهی خود را بر روی آن کاال درج می کنند. عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای 
اسالمی کار ادامه داد: این مسائل دست به دست هم داده و شکاف زیادی میان خط فقر و 
تورم ایجاد کرده است؛ خط فقری که در سال 96 در نظر گرفته شد برای شهرهای بزرگ 
در یک خانواده سه نفره حدوداً دو میلیون و 850 هزار تومان بود اما  االن نزدیک به سه 

میلیون و 800 هزار تا چهار میلیون تومان رسیده است.
اصالنی اظهار کرد: کاهش قدرت خرید رکود را در پی داشته و چون کسی پولی در 

اختیار ندارد که با خرید کاال به اقتصاد رونق بخشیده شود این رکود ادامه دارد.
وی با تأکید بر لزوم ورود دولت و ایجاد رونق در بازار گفت: دولت بیش از آن چیزی که 
در بودجه 97 پیش بینی کرده بود درآمد نفتی کسب کرده است، بنابراین با توجه به اینکه 
کارفرمایان توانی برای افزایش دستمزد کارگران ندارند این کار باید توسط دولت انجام شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی کار کشور بر لزوم افزایش 800 هزار 
تومانی در حقوق کارگران تأکید کرد و افزود: این افزایش می تواند در حق مسکن کارگران 
که اکنون 40 هزار تومان است اعمال شود تا معیشت کارگران از این وضعیت خارج شود.

روند  از  همراه پس  تلفن  گوشی  قیمت  که  در شرایطی 
افزایشی ماه های گذشته، در هفته گذشته با کاهش روبرو 
بود رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اعالم کرد که 
اگر ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی توقیف شده توسط سازمان 
حمایت قیمت گذاری شود و از سوی دیگر ارز نیمایی برای 
واردات این محصول تامین شود، قیمت موبایل تا ۴۰ درصد 

کاهش خواهد یافت.
این در حالی است که گزارش میدانی خبرنگار ایسنا در هفته 
گذشته نیز گویای ارزانی موبایل تا 2 میلیون تومان در برخی 
برندها بود. البته پیش از این فالح جوشقانی - معاون وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات - درباره دالیل افزایش قیمت موبایل در بازار 
اینگونه توضیح داد که بازار تلفن همراه، بازاری کامال وابسته به ارز 
است که نوسانات نرخ ارز قطعا در قیمت آن ها تاثیر می گذارد، اما 
بیش از 30 درصد افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار به 

دلیل کمبود عرضه است.

در این شرایط ابراهیم درستی نائب رئیس اتاق اصناف تهران و 
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه در این باره به ایسنا 
گفت: هم اکنون 600 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک 
توقیف شده که به دلیل پرونده های تخلف گذشته و یا دیرکردن 
در مراحل ترخیص و تامین ارز است. این کاال منتظر قیمت گذاری 
از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده که 
باید هر چه سریعتر انجام شود و با عرضه این موبایل ها، بازار این 

کاالی ضروری نیز رنگ آرامش به خود بگیرد.
وی افزود: اگر ارز نیمایی به صورت مستمر و منظم برای واردات 
موبایل اختصاص پیدا کند و واردکنندگان بتوانند سهم بازار را 
تامین کنند،  قطعا قیمت تلفن همراه در آینده ای نزدیک با کاهش 
قابل توجهی مواجه می شود، اما هم اکنون یکی از مسائلی که 
سبب می شود قیمت موبایل افزایش یابد، کمبود جنس و کاال 

در بازار است.
درستی با بیان اینکه در هفته گذشته شاهد افزایش 15 تا 

25 درصدی قیمت موبایل و تبلت در بازار بودیم،  تاکید کرد: 
اگر اتفاقاتی که مطرح کردم از قیمت گذاری تا تامین ارز و سهم 
بازار رخ دهد، شاهد کاهش قیمت موبایل تا 40 درصد و حتی 
بیشتر خواهیم بود، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که فروشنده 
موبایل، گران فروش نیست و عمده تخلف برای توزیع کنندگان 
و وارد کنندگان عمده تلفن همراه است، البته این مسئله را که 
برخی فروشندگان هم ممکن است مرتکب تخلف و گران فروشی 
شوند، منکر نمی شویم اما گرانی در بازار موبایل دالیل دیگری دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با اشاره به صفر شدن 
قاچاق موبایل در راستای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه 
اظهارکرد: در گذشته نه چندان دور،  ساالنه بالغ بر 2000 میلیارد 
تومان تلفن همراه به کشور قاچاق می شد، اما از زمانی که طرح 
ریجستری اجرایی شده قاچاق آن تقریبا به صفر رسیده است. 
بنابراین مسئوالن باید هر چه سریعتر در راستای ساماندهی بازار 
موبایل اقدامات الزم را انجام دهند، تا التهابات بازار آن برطرف شود.

احتمال کاهش ۴0 درصدی قیمت موبایل


