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شــهروند|  ایرانی ها 170 هزار کانال تلگرامی 
راه انداخته اند که از این میان بیشــتر از 11 هزار 
کانال باالی 5 هزار عضو داشــته و بــه نوعی جز 
کانال های پرطرفدار و محبوب به شــمار می آیند. 
از کانال های فعال درشــبکه اجتماعی تلگرام ۳۲ 
کانال بــاالی 500 هزار عضــو و 7 کانال نیز بیش 
از یک میلیون عضو دارند. جالب اســت بدانید که 
کانال های تلگرامــی ایرانی روزانــه یک میلیون 
و500 هزار مطلب منتشــر می کنند و درمجموع 
بین ۲.5 تا ۳ میلیارد بازدید روزانه را رقم می زنند. 
این بخشــی از آماری است که مســعود اسدپور 
رئیس پژوهشــگاه فضای مجازی دیروز به فارس 
اعالم کرده است. او ادامه می دهد، هرکاربر ایرانی 
به طور میانگین در 1۳ کانال تلگرامی عضو اســت 
و روزانه نزدیک بــه 100 مطلب از تلگرام مطالعه 
می کند. عالقه عجیب و غریب ایرانی ها به فضای 
مجازی درشــرایطی اســت که ایران براســاس 
گزارش اتحادیه جهانی مخابــرات درقعر جدول 
زیرساخت های اینترنتی و پهنای باند قرار دارد و 
تنها انگشت شماری کشورهای آفریقایی، آمریکای 
مرکزی و آسیا رتبه های پایین تر از ایران را به خود 
اختصاص می دهند. با این حال ایرانی ها رکورددار 
پیام رسان های اجتماعی و محبوب جهان هستند. 
این پتانســیل می تواند به گســترش اشــتغال 
اینترنتی در ایران و درآمدزایی گســترده از تولید 
محتوای فارسی منجر شود. ظرفیتی که تاکنون به 

اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. 
ایرانی ها 81 درصد ترافیک تلگرام را 

دراختیار دارند
بیش از ٤5  میلیــون کاربر ایرانــی روی تلگرام 
وجود دارد. مدیران تلگــرام اعالم کردند که تعداد 
کاربران ماهانه فعال این اپلیکیشــن پیام رسان از 
مرز 100  میلیون کاربر عبور کــرده و روزانه حدود 
15  میلیارد پیام در این سرویس رد و بدل می شود. 
بعد از آن و درهفته گذشته بود که برادران دوروف، 
موسسان تلگرام اعالم کردند که ۲0  میلیون کاربر 

ایرانی از تلگرام استفاده می کنند.
حاال آنطور که آمارهای رســمی سرور مرکزی 
تلگرام نشان می دهد، براساس تعداد مراجعات به 
ســرورهای تلگرام، بیش از ٤5.٨  درصد از ترافیک 
کاربران تلگرام روی سرور اصلی تلگرام یعنی  ای پی 
شماره 1٤٩.15٤.1٦7.٩٩ ایرانی اند. ازطرف دیگر 
سرور telegram.org  که ســرور اصلی تلگرام 
اســت، نشــان می دهد که این نرم افزار در ایران، 
هفدهمین سایت برتر اســت و این درحالی است 
که در  سال گذشته، این نرم افزار در رده ٦هزارمین 

سایت مورد استفاده ایرانی ها بود.
ســرور آمارهــای  دیگــر،   ازطــرف 

 telegram.me که مربوط به ترافیک کانال های 
تلگرام است و از ژوئن   سال گذشته فعال  شده، نشان 
می دهد کــه کاربران ایرانی ٨1  درصــد از ترافیک 

کانال ها را دراختیار دارند.
تلگرام سرانه مطالعه را باال برده است

مسعود اسدپور رئیس پژوهشگاه فضای مجازی 
کشور همچنین گفته است؛ تلگرام سرانه مطالعه 
مردم کشور را باال برده است. او دراین باره می گوید: 
اگرچه تلگرام به تنهایی سرانه مطالعه کشور را باال 
برده و امر اطالع رســانی را سرعت داده و کم هزینه 
کرده اما با توجه به این که بیشتر کانال های پربازدید 
درحوزه ســرگرمی و خبر فعالیت می کنند، سطح 
مطالعه، سطح نازلی است و نشــان می دهد برای 
اســتفاده صحیح از این حجم عظیم وقــت آزاد و 
پتانســیل موجود، باید فرهنگ سازی گسترده ای 

صورت گرفتــه و با آموزش مناســب، مهارت های 
رسانه ای کاربران افزایش داشته باشد. 

او ادامه می دهد: دراین صورت آفات اســتفاده از 
این شــبکه ها کاهش یافته و کارکرد این شبکه ها 
از کاربردهای محدود ســرگرمی و فــوق برنامه به 
کاربردهای جدی تر و متنوع تــر مانند حوزه های 
آموزشــی، تربیتی، علمی، اقتصــادی، خدماتی و 
مهارت افزایی گسترش خواهد یافت. ضمن این که 
امکان ایجاد اشتغال جدی تر درحوزه فضای مجازی 

فراهم می شود. 
مردم میدان دار اشتغال 

در فضای مجازی شوند
اینکه فضای مجازی و تولید 
محتوای فارســی تا چه اندازه 
بــرای ایرانی هــا ثروت آفرینی 
کرده اســت، مشخص نیست. 
آمار دقیق  در ایران همیشه یک 
پای لنگ فعالیت های اقتصادی 
بوده است و این مســأله برای 
تکنولوژی های جدیدتر صورت 

حادتری پیدا می کند. 
کیوان نقره کار، مشاور مرکز تجارت الکترونیک 
وزارت صنعــت به »شــهروند« می گوید: شــاید 
آمارهای جسته و گریخته از درآمدزایی از کانال های 
مختلف باشــد اما آمار مدون قابل اعتمادی از این 
مقوله وجود نــدارد. البته گاهی اعداد و رقم هایی از 
درآمد های کانال های تلگرامی ثبت می شــود که 
بســیار قابل توجه اســت و چیزی که محرز است، 
آن اســت که بیشــتر این درآمدها به جیب بخش 

خصوصی رفته است.

 او معتقد است؛ به جای این که دولت با سازوکار 
دست و پاگیر و عریض و طویلش برای اشتغالزایی 
و درآمدزایــی از فضــای مجــازی ورود پیدا کند، 
بهتر اســت با آموزش و فرهنگ سازی و حمایت از 
ایده های خالق زمینــه ای را فراهم کنیم که مردم 
میدان دار اشتغال درفضای مجازی باشند و بتوانند 
از ظرفیت ایجادشده و با تولید محتوا، ثروت آفرینی 

کنند. 
 تولید محتوای فارسی در فضای مجازی

 10 برابر می شود
البته پیــش از ایــن وزارت 
ارتباطات اعالم کرده اســت؛ از 
ایده های خــالق و تولید محتوا 
درفضــای مجازی اســتقبال 
می کند و به طرح هــای مورد 
تأییــد در ایــن زمینــه وام و 
تســهیالت کم بهــره می دهد. 
براساس اعالم ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی 10برابرکردن 
تولید محتوای داخلی درفضای 
مجازی یکی از برنامه هایی است که در دستور کار 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات قرار گرفته 
است. خسرو ســلجوقی عضو هیأت عامل سازمان 
فناوری اطالعات ایــران دراین باره از تدوین  برنامه 
ملی توسعه محتوا با تأکید بر اقتصادی کردن تولید 
محتوای دیجیتال درفضای مجــازی خبر داده و 
گفته اســت؛ در این زمینه 70 پیشنهاد ارایه شده 
و درنهایت 1٩ عنوان پروژه درحوزه تولید محتوایی 
بومی فضای مجازی به تأیید رســیده است. براین 
اساس، وزارت ارتباطات در قالب بسته حمایتی و وام 

وجوه اداره شده از این طرح ها حمایت می کند.
ایــن موضــوع درشــرایطی اتفــاق می افتد 
که تلگــرام ماجراهــای دنبالــه داری در ایران 
پشت سر گذاشته اســت. از فیلترینگ تا انتقال 
سرور از روســیه به داخل کشــور و رایزنی برای 
فیلترشــدن تصاویر و اســتیکرهای مستهجن 
و... امــا فیلترینگ تلگرام بــا بحث های طوالنی 
و کشــدار در نشســت 1۳ عضو تصمیم گیرنده 
فضای مجازی رأی نیاورد و از آنســو روسیه نیز 
با انتقال ســرور به داخل کشــور موافقت نکرد. 
حاال شورایعالی فضای مجازی اعالم کرده است؛ 
برنامه دیگری برای تلگرام درنظر دارد و موضوع 
فیلترینگ و انتقال سرور تلگرام به ایران از دستور 
کار خارج شده است. براساس تازه ترین اعالم این 
شورا، سامانه های ویژه ای توسط وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی طراحی می شود تا ظرف یک ماه 
ادمین کانال های پرطرفدار بــاالی 5 هزار عضو 
شناسایی شــوند. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی 
دبیر شــورایعالی فضای مجــازی محتوایی که 
کانال های تلگرامی پرطرفدار منتشــر می کنند، 
باید مطابق با ضوابط و قوانین کشــور باشــد و 
دســتگاه های نظارتی برای رصد و نظارت براین 
کانال ها، قوانین رایج برای نظارت برمطبوعات را 
اعمال می کنند. البته نقره کار می گوید: نظارت بر 
محتوای کانال ها درهمه کشورها انجام می شود و 
کار غلطی نیســت. به خصوص که مدیران برخی 
از این کانال ها حتی در داخل کشــور نیســتند 
اما آیــا واقعا چنین اقدامی عملی اســت و تا چه 
اندازه می شــود محتوای فضای مجازی را تحت 

چارچوب های مشخص درآورد؟

شهروند| حاشیه ســازی بازار ارز تمام شدنی 
نیست و حاال اســکناس آمریکایی هر روز رکورد 
تازه ای به جا می گــذارد، به طوری که دیروز دالر 
قیمت ٤ هــزار و 150 تومان را ثبــت کرد. این 
موضوع درحالــی رخ می دهد که کارشناســان 
زیادی در این باره با رسانه های مختلف گفت و گو 
کرده اند و محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت 
دیروز وعده داد که قیمــت دالر به زودی کاهش 
پیدا می کنــد؛ وعده ای که پیــش از این از زبان 
رئیس جمهــوری و رئیــس بانــک مرکزی نقل 
شده اســت، اما بازار همچنان ناآرام است. حاال 
در شــرایطی دولتی ها از کاهش قیمت دالر خبر 
می دهند که به عقیده کارشناســان، دالر دیگر 
مهارشــدنی نیســت و تثبیت مصنوعی نرخ آن 
در سه سال گذشته دردسرساز شده است. از این 
گذشــته بانک مرکزی در اقدامی تازه بانک های 
کشــور را وارد گــود صرافی ها کرده اســت و از 
فعاالن اقتصادی خواســته از این پس ارز آزاد را 
از بانک ها تهیه کنند. اقدامی که گفته می شــود 
در جهت کنترل نوســانات نرخ دالر برنامه ریزی 
شــده اســت. با این حال، دالر همچنــان ناآرام 
اســت و قیمت دالر درحالی روز گذشته رکورد 
٤ هــزار و 150 تومان را شکســت کــه برخی از 
فعاالن اقتصادی وعده کاهــش ۲00 تومانی آن 
را در آینده ای که به گفته آنها نزدیک اســت، سر 
می دهند. عباس آرگون، عضو اتــاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران با بیان این که هرســاله در 
این زمان که مصادف با سفرهای  سال نو میالدی 
است، شــاهد افزایش بهای دالر در بازار هستیم، 

به فارس می گوید: به زودی بهای دالر بین 100 
تا ۲00 تومان کاســته خواهد شــد. او درحالی 
بی نظمی عرضــه ارز پتروشــیمی ها در بازار را 
نیز از دیگــر عوامل افزایش قیمــت دالر عنوان 
می کند که دبیر کانون صرافان از افزایش تقاضای 
احتیاطی در کشور سخن می گوید. امیر نجومی  
با بیــان این که افزایــش نرخ ارز ناشــی از ورود 
تقاضای احتیاطی به بازار ارز اســت، اعالم کرد: 
هم اکنون برخــی از مصرف کنندگان که نیازمند 
ارز برای فواصل زمانی کوتاه مدت هستند، اقدام 
به خرید های محتاطانــه دالر در بازار کرده اند و 
این درحالی است که سفته باز یا واسطه گر هنوز 
وارد بازار نشده است. اما صمد کریمی، مدیر اداره 
صادرات بانک مرکزی نظــری متفاوت با فعاالن 
بازار دارد. بــه گفته او، عمده نوســانات نرخ ارز 
درحال حاضر ناشی از ســفته بازی در بازار دالر 

است و اینها مدیریت خواهد شد.
او البته به مدیریت بازار امیدوار و معتقد است 
که تمــام نیازهای واقعــی ارز از طریق بانک ها و 
صرافی هــای مجاز تأمین می شــود و با توجه به 
ورود ارز حاصل از صــادرات غیرنفتی به بازار تا 
پایان سال، ثبات به بازار ارز بازمی گردد و شاهد 

نرخ های کمتری در بازار خواهیم بود.
 رشد 3 هزار و 900 درصدی قیمت دالر 

در 30 سال گذشته
افزایــش قیمــت دالر در روزهــای گذشــته 
اتفــاق تــازه ای در اقتصــاد ایران نیســت و به 
گفته بانک مرکزی از  ســال 1۳٨٩ بــه بعد بازار 
ارز بــا التهابات گســترده ای همراه بوده اســت. 

تازه ترین گزارش های بانــک مرکزی از تحوالت 
ارزی ایران حاکی از رشــدی بین ٤00 تا حدود 
۳٩00 درصدی ســه ارز اصلی دالر، یورو و پوند 
طی ۳0 سال گذشته اســت. روند تغییرات از این 
حکایت داشت که بیشترین جهش های قیمتی از 

1۳٨٩ به بعد در تاریخچه ارزی ثبت شده است.
گزارشی که بانک مرکزی از روند تغییرات نرخ 
ارز در بازار آزاد از  ســال 1۳٦٦ تــا پایان آبان ماه 
امسال منتشــر کرده است، نشــان می دهد که 
نوسان نرخ دالر نسبت به سایر ارزها ازجمله یورو 
و پوند با رشــد بیشــتری همراه است. اختالفی 
که البته به دلیل غالب بودن دالر در ســبد ارزی 
ایران و همچنین شرایط دسترسی به این ارز در 

وضعیت تحریمی تا حدی طبیعی خواهد بود.
این درحالی اســت که دالر آمریــکا از قیمت 
نزدیک به 100 تومانی در  ســال 1۳٦٦ به حدود 
٤000 تومان در روزهای اخیر در  ســال 1۳٩5 
رسیده که بیانگر رشد نزدیک به ۳٩00 درصدی 
این ارز طی ۳0 ســال اخیر اســت. دالر از  سال 
1۳٦٦ تا ابتدای دهه 1۳70 از ٩٩ تومان به 1٤۲ 
تومان رشــد قیمت دارد، اما در این دهه نزدیک 
به ٦50 تومــان افزایش یافته و به ٨00 تومان در 

 سال 1۳٨0 می رسد.
 در دهه 1۳٨0 که در ابتدای آن ارز تک نرخی 
می شــود، روند رشــد دالر باز هم چندان سریع 
نیســت و تا انتهای این دوره نرخ تا ۳00 تومان 
رشد کرده و تا 1۲00 تومان می رسد. به عبارتی، 
 ســال پایانی این دهه آغــاز عبــور دالر از نرخ 
یک هزار تومان است و قیمت این ارز چهار رقمی 

می شود.
 اما دهه 1۳٩0 روی دیگر تغییرات دالر است؛ 
زمانی که این ارز دیگر تک نرخی نیســت و حتی 
سه نرخی شده است؛ 1۲۲٦ تومانی پرحاشیه که 
محمود بهمنی، رئیس کل ســابق بانک مرکزی 
محاسبه و برای برخی کاالها معرفی کرد، نرخی 
موجــود در مرکز مبادالت ارزی کــه در جریان 
نوسانات شدید ارزی در  ســال 1۳٩1 راه اندازی 

شد و نرخی هم در بازار.
 قیمــت دالر که طــی ســال های 1۳٦٦ تا 
1۳٩0 تا 10 برابــر افزایش یافتــه و از 100 به 
1۲00 تومان رســیده بود در جریان تحوالت و 
نوســان های ارزی 1۳٩1 قیمــت آن تا 1٤00 
تومان رشد کرد و به طور متوسط به ۲٦00 تومان 
رســید. این روند ادامه یافت و  در  سال 1۳٩۲ و 
ماه های آخر حضور دولت دهم در اداره کشــور 
قیمت ها رکوردشکنی و بازار ارز ایران نرخ ۳هزار 

تومانی دالر را تجربه کرد.
 اما در ادامه با تغییر دولت از شدت نوسان بازار 
ارز از اواخر  ســال 1۳٩۲ کاســته شد و متوسط 
قیمت ها در  ســال 1۳٩۳ به ۳۲٨0 تومان رسید 
که در قیاس با جهش های دو سال قبل از آن قابل 
تامل بود. دالر در  ســال 1۳٩٤ هم متوسط نرخ 
۳٤50 تومان را تجربه کرد. ایامی که فاصله بین 
دالر مبادله ای و بازار آزاد کاهش یافت و همزمان 
با احتمال اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های 
بین المللی و بــه دنبال آن باز شــدن فضا برای 
گســترش روابــط کارگــزاری بانک هــا، بحث 
یکسان سازی نرخ ارز پررنگ تر از قبل مطرح شد.

تلگرام در تسخیر ایران
  ایرانی ها روزانه 1/5 میلیون پست در تلگرام منتشر می کنند                                   هر ایرانی روزانه 100 پست تلگرامی مطالعه می کند

تداومالتهابدرفردوسیوسبزهمیدان
  دالر به 4 هزار و 150 تومان رسید                           سخنگوی دولت: قیمت دالر پایین می آید

سایر بازارها

شاخص کل بورس ۶۷ واحد تقویت شد

شهروند|  شــاخص کل قیمت و بــازده نقدی 
بورس تهران در پایان معامالت دیروز، دوشــنبه ٦ 
دی ماه ٩5 با افزایش ٦7 واحدی روی رقم 7٩ هزار 
و ٩٦٦ واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن با کاهش 
۳7 واحدی عدد 15 هزار و 77٨ واحد را تجربه کرد. 
شاخص سهام آزاد شــناور با کاهش ۲0 واحدی 
به عدد ٨٨ هزار و ۳7٨ واحد رســید. روز گذشته 
شاخص بازار اول هم درحالی با افزایش ٨٨ واحدی 
به عدد 5٦ هزار و ٩00 واحد رسید که شاخص بازار 
دوم با کاهش ٨۳ واحدی عــدد 1٦٩ هزار و ٤01 
واحد را به نمایش گذاشــت. ارزش کل معامالت 
دیروز بورس تهران به بیش از ۲۲٤ میلیارد تومان 
بالغ شــد، درحالی که در بازار نقد سهام این ارزش 
کمتــر از 1٤۲ میلیارد تومــان بود که ناشــی از 
دست به دست شدن ٩7٩ میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله طی 50 هزار و ٨۳۲ نوبت دادوستد بود. 

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

شاخص ها
عنوان شاخص

كل

۳۰ شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

 799۶۶.۵

 ۳۲77.۳

 88۳78.۲

 ۵۶9۰۰.1

 1۶9۴۰1.7

۶7۳۳9.8

 )9۴9(

 )۳۶.9(

 )1۲۶7.1(

 )۶9۶.9(

 )1889.۳(

)9۰۵.9(

 )1.17(

 )1.11(

 )1.۴1(

 )1.۲1(

 )1.1(

1.۳۳(

درصدتغييرمقدار

هشدار نسبت به افزایش عرضه 
سکه های تقلبی 

ایســنا| درحالی  که عمده سکه های موجود 
دربازار به صورت بسته بندی و وکیوم شده توسط 
صرافی ها و طالفروشــی ها فروخته می شــود، 
رئیس اتحادیه فروشــندگان طال و جواهر تأکید 
کرد که هیچ دستورالعملی مبنی بر فروش سکه 
به صورت وکیوم شــده وجود ندارد و بسته بندی 
ســکه ها لزوما به معنی اصل بودن آنها نیســت. 
محمد کشتی آرای- رئیس اتحادیه فروشندگان 
طال و جواهر هم گفت: هیچ دستورالعملی مبنی 
بر این که ســکه ها باید به صورت وکیوم شده به 
فروش برسند، وجود ندارد. گفتنی است، برخی 
کارشناسان معتقدند که باید هنگام خرید، سکه 
را از بسته بندی آن خارج کرد و وزن آن را سنجید 

تا نسبت به اصل بودن آن اطمینان حاصل شود.

اختالف چند میلیونی نرخ مصوب 
آرایش عروس با دریافتی آرایشگاه ها 

ایلنا| درحالی  که آرایشگاه ها گاهی 5 میلیون 
تومان برای آرایش عروس از مراجعان درخواست 
می کنند، نرخی که اتحادیه برای این کار تعیین 
کــرده، ٦50 هزارتومان اســت. طبق گفته های 
رئیس ســازمان تعزیــرات حکومتــی 10 هزار 
آرایشــگاه غیرمجاز درتهران فعالیت می کنند  
ابراهیم درستی مدیر بازرسی اتاق اصناف تهران 
می گوید که برخی از آرایشــگران در واحدهای 
مسکونی خود اقدام به این کار کرده اند که اصناف 
و اتحادیه اجازه ورود به منزل مسکونی را ندارند، 

در نتیجه از نظارت اصناف مصون هستند. 

گوشت قرمز، 40 هزار تومان شد

ایسنا| چند ماهی اســت که قیمت گوشت 
قرمز رو به افزایش است و اکنون به کیلویی حدود 
٤0 هزارتومان در بازار مصرف رســیده که طبق 
اعالم وزارت کشاورزی، حداکثر قیمت عرضه این 
محصول ۳٤ هزارتومان است و فروش بیش از این 
قیمت، گران فروشی است. محمدرضا مالصالحی 
رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: هم اکنون قیمت دام زنده سبک با کیفیت 
باال کیلویی حدود 1٤ هزارتومان است که با این 
قیمت حداکثر قیمت نهایی برای گوشــت قرمز 
گوســفندی در بازار و بــرای مصرف کنندگان 
۳٤ هزارتومان اســت، درحالی  که هم اکنون هر 
کیلوگرم گوشت قرمز گوســفندی )شقه بدون 
دمه( به حدود ٤0 هزارتومان در بازار رسیده است. 
او با بیان این که هر کیلوگرم دام زنده سبک پس از 
حدود سه سال با افزایش نسبی قیمت مواجه شده 
است، افزود: با احتســاب این افزایش قیمت که 
حدود ٨ درصد می شود، حداکثر قیمت منطقی 
برای هر کیلوگرم الشه با دنبه حدود ۲٨ هزارتومان 
است و با احتساب ۲0 درصد سود توزیع کنندگان 
این محصول نهایتا کیلویی ۳٤ هزارتومان باید به 
دست مصرف کنندگان برسد که این نشان دهنده 

سودجویی و داللی در این بازار است.

ویترین خانواده

نوبرانه

گوشی لوکس چینی  ۱500 دالر 

شــرکت هــواووی، قصــد دارد یــک مدل 
گرانقیمت و خاص از گوشــی یادشــده به نام 
Porsche Design Mate ٩ را روانــه بازار 
کند. این گوشــی که بین 1٤00 تا 1500دالر 
قیمــت دارد، تا یک مــاه دیگر در دســترس 
عالقه منــدان قــرار می گیرد. نمایشــگر این 
گوشی 5.5 اینچی و از نوع AMOLED بوده و 
بنابراین می تواند تا 1٦ میلیون رنگ را به صورت 
تفکیک شــده نمایش دهد. دقت نمایشگر این 
گوشــی هم 1٤٤0 در ۲5٦0 پیکسل خواهد 
بود.  اما هنوز جزییات چندانــی دراین زمینه 

منتشر نشده است.
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قیمت انواع مودم روتر
قيمت)تومان( شارژر و كوله خورشيدی

9۰ هزار  50  Niwa Uno چراغ خورشيدی

۲7۰ هزار  XL  300 Niwa Multi چراغ خورشيدی

۲,1 ميليون  كيف شارژر خورشيدی تبلت و لپ تاپ 

1,۶9 ميليون 
 10W Voltaic Fuse شارژر قابل حمل

 Solar Laptop

1,۶9 ميليون 
 10W Voltaic Fuse شارژر قابل حمل

 Solar Laptop

۲,1 ميليون 
 Generator كيف شارژر تبلت و لپ تاپ

 Solar Laptop

1,۵۳ ميليون 
 Spark Solar Tablet شارژر تبلت و لپ تاپ

Case Silver 

1,۵۳ ميليون   Spark Solar Tablet شارژر تبلت و لپ تاپ

Case Charcoal 

91۰ هزار 
 Converter Solar كوله پشتی خورشيدی

Backpack Silver 

91۰ هزار   Converter Solar كوله پشتی خورشيدی

Backpack  Charcoal 

1,18 ميليون   Orange  كوله پشتی خورشيدی آف گريد

Backpack   

1,18 ميليون 
 Backpack كوله پشتی خورشيدی آف گريد

Silver 

7۲۴ هزار  شارژر خورشيدی قابل حمل آمپ 

9۲۰ هزار   Switch Solar كيف شارژر خورشيدی تعويضی

Bag Silver 

1,۴۵ ميليون   BenQ MS527
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روزانه 2/5 تا 3 میلیارد 
بازدید از پست های فارسی 

انجام می شود 
  

 81 درصد ترافیک تلگرام 
مربوط به ایرانی هاست


