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بررسیهای «اسکناس» نشان میدهد؛

از میان اخـــبار

یورو در الک دفاعی فرو رفت

چش��مانداز تی��ره اقتصاده��ای اروپای��ی باع��ث
عقبنش��ینی مجدد یورو ش��د .به گزارش ایسنا به
نقل از رویترز ،با تداوم روند کاهشی رشد اقتصادی
کشورهای اروپایی و در پیش بودن مساله برگزیت،
ی��ورو بی��ش از هر زمان دیگری در هفته های اخیر
تحت فش��ار قرار گرفته اس��ت تا جایی که ارزش آن
در برابر دالر حتی به پایین ترین س��طح دو س��ال
اخیر نیز رسید اما ورود جریان حمایتی برای تثبیت
یورو مانع از ریزش بیشتر آن شد .یورو در معامالت
تا  ۱.۰۹۰۳دالر نیز عقب نشس��ت که از می ۲۰۱۷
تاکنون بی س��ابقه بوده اس��ت اما در نهایت کمی
باالت��ر رف��ت و به ازای  ۱.۰۹۳۸دالر مبادله ش��د.
همچنین پس از آن که میش��ل س��اندرز ،از مدیران
بانک مرکزی انگلیس گفت که خروج بدون توافق
انگلی��س از اتحادیه اروپا باعث مش��کالت زیادی
برای بانک مرکزی خواهد شد ،ارزش پوند در برابر
دالر به  ۱.۲۲۹۱دالر عقب نشست.

ذخایر ارزی روسیه افزایش یافت

ذخایر طال و ارز روسیه از  ۵۳۲میلیارد دالر نیز عبور
کرد .به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی ،داده های
بانک مرکزی روسیه نشان می دهد که حجم ذخایر
طال و ارز این کشور طی یک هفته اخیر با  ۰.۳درصد
افزایش (معادل  ۱.۴میلیارد دالر) به  ۵۳۲.۶میلیارد
دالر رسیده است .به گفته بانک مرکزی روسیه ،این
افزایش ناشی از تداوم روند تقویت ذخایر و تغییر در
نرخ های برابری ارز حاصل شده است .ذخایر ارزی
روس��یه شامل ارز ،طال ،حق برداشت مخصوص از
بانک تس��ویه بین المل و اوراق قرضه کش��ورهای
خارجی اس��ت .طی یک ماه اخیر میزان ذخایر طال
و ارز روسیه  ۳.۶میلیارد دالر و از ابتدای سال جاری
میالدی  ۶۴میلیارد دالر بیشتر شده است.

استفاده از «حساب
اجارهای» جرم
است

خــبرویـژه

مدیرکل حقوقی س��ازمان امور مالیاتی گفت :اگر واگذاری حس��اب بانکی یا کارت بازرگانی افراد به دیگران ،منجر به تس��هیل در وقوع جرم ش��ود ،صاحب حس��اب یا کارت بازرگانی به عنوان
معاونت در جرم ،تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار خواهد گرفت .حس��ین تاجمیر ریاحی در گفتوگو با فارس درباره اجاره کارتهای بازرگانی و حس��ابهای بانکی ،گفت :خرید ،فروش،
اجاره و اعطای وکالت کارتهای بازرگانی اقدام مجرمانه محسوب میشود؛ چرا که آیین نامه مقررات صادرات و واردات استفاده از کارت بازرگانی را قائم به شخص میداند .مجوز فعالیت
بازرگانی صرف ًا مربوط به فردی است که کارت بازرگانی به نامش صادر شده است و تحت هیچ شرایطی قابل واگذاری به غیر نیست.

ازمیاناخـــبار

گ�روه اقتص�اد کالن :برخالف س��الهای  96و
 97که با انتشار هر خبری ،وضعیت بازارهای
کشور آشفته می شد حاال اما به نظر می رسد
اقتصاد ایران به سطحی از مصونیت و مقاومت
رسیده که دگیر رویدادهای منفی سیاسی نمی
توانند آرامش را برهم بزنند.
ب��ه گ��زارش «اس��کناس»،طی م��اه
ه��ای گذش��ته ثب��ات مناس��بی در ب��ازار
ارز،طال،مسکن،خودرو،بورس رقم خورده که
ادامه این ثبات بستگی به استمرار تصمیمات
مناسب از سوی دولت و بانک مرکزی دارد.

بازارها در وضعیت سفید

احتم�ال رس�یدن دالر به کان�ال ۱۰هزار

تومان

در همی��ن ارتباط،رضا برادران در گفتوگو با
اقتصادآنالین با اشاره به روند بازارهای ایران
در نیم��ه اول س��ال اظهار ک��رد :در نیمه اول
امسال تالطمات سال  97متوقف شد و بازارها
به آرامش نسبی رسیدند و پیشبینی ما برای
نیمه دوم سال نیز ادامه همین روند است.
ای��ن فع��ال بخ��ش خصوص��ی ادام��ه داد:
البت��ه ای��ن پیشبینیها قطعی نیس��ت و به
پارامترهای مختلف از جمله عرضه و تقاضا،
سیاس��تگذاریهای دولت و تحریم بستگی
دارد اما با فرض با ثبات بودن ش��رایط ،برای
ب��ازار ارز انتظ��ار ثبات نس��بی و حتی کاهش
ب��ا ش��یب مالیم داری��م ،همچنین با توجه به
صحبتهای��ی ک��ه درمورد راهان��دازی بازار
متش��کل ارزی میشود ،امکان ورود دالر به
کانال 10هزار تومان نیز وجود دارد.

فارغ از مسائل سیاسی پیدا میکند.
او کاهش خروج س��رمایه از کش��ور را از دیگر
دالیل بیتفاوتی اقتصاد به التهابات دانست و
اضافه کرد :همچنین عرضه و تقاضاها دیگر
جنبه سوداگرانه ندارد و واقعی شده است و این
یعنی هرکس متناس��ب با نیازش وارد بازارها
میشود نه صرفا برای کسب سود.
ای��ن عضو اتاق بازرگانی ایران گفت :با توجه
به موارد گفته شده پیشبینی ما این است که
در صورت ثبات شرایط ،در نیمه دوم سال بازار
طال و دالر نسبت به سال گذشته کم ریسکتر
خواهد بود و شاهد جهشهای مثبت و منفی
چشمگیر نخواهیم بود.
آینده روشن در انتظار اقتصاد ایران


برادران درباره وضعیت بازار طال خاطرنشان
ک��رد :ب��ا توجه به تاثیرپذی��ری طال از دالر،
ثب��ات ن��رخ ارز ب��ر این بازار نی��ز تاثیر مثبتی
خواهد گذاش��ت ،همچنین کاهش تنشهای
سیاس��ی چین و آمریکا حاکی از آن اس��ت که
در اونس جهانی هم افزایشی در پیش نداریم
و از این روز برای بازار طال نیز وضعیت آرامی
پیشبینی میشود .این عضو اتاق بازرگانی به
بازار مسکن نیز اشاره کرد و گفت :در صورت
ثبات سیاستهای دولت و نیز کنترل نرخ تورم
و ادامه رش��د اقتصادی ،امید داریم در بخش
مس��کن نیز خروج از وضعیت رکود و تورم را
شاهد باشیم و با توجه به این شرایط احتماال
از ابتدای سال آینده در این بازار جنبوجوش

خوبی خواهیم داشت.
او درب��اره بازار س��رمایه اظه��ار کرد :بازدهی
مثب��ت ب��ورس در نیم��ه اول س��ال به دلیل
ش��رایط خوب شرکتهای داخلی بود چراکه
این شرکتها برای تامین مواد اولیه به خارج
وابس��تگی نداش��تند و فعالتر از سال گذشته
بودند از این رو برای بازار س��رمایه هم انتظار
وضعیت خوبی داریم.
ب��رادران در پاس��خ به این پرس��ش که علت
بیاعتنای��ی بازاره��ا ب��ه اتفاقات سیاس��ی و
اقتصادی چیست؟ گفت :تجربه نشان داده که
تاثیر اتفاقات سیاسی مانند تحریمها به مرور
زمان از بین میرود و کشور به تدریج نسبت به
این کش و قوسها بیتفاوت شده و راه خود را

با بررس��ی اوض��اع فعلی اقتص��اد ایران باید
خاطرنش��ان کرد اگر قرار اس��ت در ماه های
آین��ده بازاره��ا ثبات خ��ود را ادامه دهند،باید
تصمیمات عقالنی و کارشناس��ی در س��طوح
مدیریتی اعمال شود.
با توجه به شدت گرفتن تحریم ها و همچنین
وج��ود تهدی��دات ریز و درش��ت سیاس��ی و
اقتص��ادی ،باید به این موضوع توجه کرد که
ورود س��رمایه ها به کش��ور زمانی آغاز خواهد
شد که حد قابل توجهی از اطمینان در فضای
روانی اقتصاد کش��ور حاکم ش��ود چرا که در
این وضعیت جریان سرمایه به راحتی فراری
نخواه��د ش��د،چنین وضعیتی قطعا به رش��د
اقتصادی بلند مدت کش��ور کمک ش��ایانی
خواهد کرد.

ناکامی دشمن در تحریم

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست
بافعاالناقتصادیمنطقهآزادکیشبااشارهبهکاهش
درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کشور در شرایط
تحریم گفت :خوش��بختانه دش��منان به هدف اصلی
خود یعنی فروپاش��ی اقتصادی کش��ور نرسیدند .وی
افزود :در حال حاضر ثبات بر اقتصاد کش��ور حاکم و
امکان برنامهریزی برای بهبود شرایط و رشد و توسعه
اقتصادیفراهمشدهاست.همتیتصریحکرد:درنیمه
اول سال علیرغم کاهش درآمدهای نفتی ،بهمنظور
واردات کاالها به کشور ،بیش از 19میلیارد دالر تأمین
ارز انجام شده که از این میزان حدود  11میلیارد دالر
مربوط به صادرات غیرنفتی اس��ت .رئیس کل بانک
مرکزی افزود :همچنین حدود 8میلیارد دالر نیز برای
واردات دارو و کاالهای اساس��ی توسط بانک مرکزی
تأمینشدهاست.همتیبااشارهبهمشکالتایجادشده
برای طبقات متوس��ط و ضعیف جامعه بر اثر تحریم
گفت :بانک مرکزی بهدنبال ثبات و برنامهریزی برای
افزایش رفاه مردم اس��ت .همتی ادامه داد :با توجه به
حساس��یت نرخ ارز در کش��ور اگر نرخ ارز کنترل نشود
اقتصاد کشور نامتعادل میشود .رئیس شورای پول و
اعتباربااشارهبهبازدیدخودازواحدهایتولیدیمنطقه
آزادکیشگفت:فعالیتحدود300واحدتولیدیدراین
منطقهنشاندهندهزحماتصنعتگرانوتولیدکنندگان
منطقه اس��ت و بحمداهلل نسبت به گذشته تحوالت
مثب��ت زی��ادی در کیش رخ داده اس��ت .وی افزود :تا
آنجا که در توان بانک مرکزی اس��ت از فعالیتهای
تولی��دی ،صنعت��ی و تجاری در مناط��ق آزاد حمایت
وت�لاشمیکنی��مدرنیمهدومامس��الارزموردنیاز
واحده��ای تولی��دی تجاریمناط��قراتأمینکنیم.
همتی گفت :پذیرش پروانههای کس��بوکار مناطق
آزاد توسط بانکها ،تأمین ارز گروههای کاالیی  1و 2
براساس ثبت سفارش و هماهنگی انجامشده توسط
دبیرخانه مناطق آزاد ،تس��هیل نحوه رفع تعهد ارزی
مناطق آزاد ،حل مش��کل ترانزیت بین مناطق آزاد و
ایج��اد واحد مختص مناط��ق آزاد بهمنظور پیگیری
مش��کالت فعاالن اقتصادی این مناطق در معاونت
ارزی بانک مرکزی با هدف حمایت از توسعه مناطق
آزاد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد .وی تصریح
کرد :همه هدف ما حمایت از تولید و تسهیل تجارت
در مناطق آزاد است و در این مسیر با توجه به شرایط
اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود تمام تالش
خود را انجام میدهیم.

زیربنایی
ازمیاناخـــبار

طبقه متوسط و پایین در پروژه اقدام
ملی مسکن ثبت نام کنند

وزی��رراهوشهرس��ازیگف��ت:درش��رایطآرامشبازار
ارز،کس��انیک��هنیازمن��دواقع��یهس��تندمیتوانند
ب��رایتهیهمس��کناق��دامکنند.محمداس�لامیدر
گفت و گو با ایس��نا درباره وضعیت بازار مس��کن اظهار
کرد :قیمت مس��کن فقط تابع خود مس��کن نیس��ت
بلکه تابع ش��رایط اقتصادی و قیمت ارز هم هس��ت.
وی ادامه داد :در ش��رایط فعلی آرامش به بازار رس��یده
اس��تواف��رادب��رایجلوگیریازکاه��شارزشپول
خ��ود آن را در بازاره��ای گوناگ��ون حرکت نمی دهند.
بنابرای��ن در این ش��رایط کس��انی ک��ه نیازمند واقعی
مسکن هستند ،میتوانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.
اس�لامیهمچنینخاطرنش��انکرد:کسانیکهطبقه
متوسط و پایین یعنی جامعه هدف ما هستند ،برای تهیه
مسکندرپروژهاقدامملیمسکنثبتنامکنندودیگران
هم که استطاعت مالی دارند ،میتوانند خودشان برای
تهیهمسکناقدامکنند.

آژانسها فروش اینترنتی
بلیت اربعین ندارند

دبیرانجمنشرکتهایهواپیماییاعالمکردکهباتوجه
به برخی سوء استفادههای صورت گرفته از سوی برخی
سایتهایگمنامفروشبلیتهواپیما،تصمیمبرآنشد
کهبلیتهواپیمابرایسفرهایاربعینازسویآژانسهای
مسافرتیبهصورتاینترنتیفروختهنشودوتنهاایرالینها
بتواننداینکارراانجامدهند.بهگزارشایسنا،چندیپیش
برای س��فرهای هوایی اربعین نرخهایی اعالم ش��د و بر
این اساس قرار بود در تاریخهای ۲۰تا  ۳۰مهر ماه قیمت
پرواز رفت و برگشت تهران  -نجف و تهران  -بغداد دو
میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و قیمت پرواز رفت و برگشت
مش��هد-نجفومش��هد-بغدادنیزدومیلیون ۸۰۰هزار
تومانباشد.البتهقیمتبلیتیکطرفهاینپروازهانیمبها
بوده و مقرر شد پروازهای دیگر که از فرودگاههای کشور
ت با مبداء تهران باشد .مقصود
انجام میشود تابع نرخ بلی 
اسعدیسامانی-دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی–با
بیاناینکهدفاترفروشبلیتهواپیمابرایسفرهایاربعین
مش��خصواعالمش��دهاس��ت،دربارهشیوهخریدبلیت
این پروازها به ایسنا گفت :با توجه به سوءاستفاده برخی
سایتهایگمنامفروشبلیت،براساسهماهنگیهای
صورتگرفتهباس��ازمانهواپیماییمقررش��دتافروش
بلیتبهصورتاینترنتینباشد.

با شروع فضل پائیز رقم خورد؛

رکود کمسابقه در معامالت ملک

گروه زیربنایی:میانگین قیمت مس��کن شهر
تهران در حالی شهریورماه مجددا وارد کانال
 ۱۲میلیون تومان شد که سرعت رشد ماهیانه
آن از میانگین  ۵درصد به منفی  ۲.۴درصد طی
دو ماه اخیر رسیده است .به گزارش اسکناس
به نقل از ایسنا ،بازار مسکن شهر تهران دومین
اف��ت ماهیانه قیم��ت را تجربه کرد و خرید و
فروش تقریبا قفل شده است .آمار نشان می
دهد تعداد معامالت در ش��هریورماه به پایین
ترین حد خود دست کم از سال  ۱۳۹۰تا کنون
رسیده است .در شهریورماه  ۱۳۹۸فقط ۲۸۵۵
قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رسید
که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل
ب��ه ترتی��ب  ۱۵و  ۷۳درصد کاهش یافت .این
حجم اندک حتی نسبت به فروردین ماه نیمه
تعطیل امس��ال که با نوس��انات جوی و سیل
همراه بود  ۴۶درصد کاهش نش��ان میدهد.
ب��ا اینک��ه هنوز جزئیات قیمت و معامالت در
مناطق مختلف ش��هر تهران منتش��ر نشده،
ش��واهد گویای افت بیش��تر قیمت در مناطق
ش��مالی نس��بت ب��ه مناطق جنوبی اس��ت.
مردادماه امسال قیمت مسکن در  ۱۸منطقه
از تهران با کاهش نس��بت به ماه قبل همراه
ب��ود و تنه��ا در چه��ار منطق��ه  ۱۶ ،۸ ،۳و ۲۱
رش��د اندک قیمت به ثبت رس��ید .هم اکنون
می توان با قطعیت بیش��تری از سرایت رکود
ب��ه کل مناط��ق پایتخت صحبت کرد .با این
وج��ود تجربه نش��ان داده بعد از جهشهای
ماهیانه که در زمان رونق ادواری مسکن رخ
می دهد ،روند نزولی قیمت در زمان رکود به
کن��دی صورت می گی��رد .میانگین افزایش
قیمت ماهیانه در یک س��ال اخیر پنج درصد
بوده و در بعضی ماهها مثل اردیبهشت امسال
به رش��د  ۱۱.۴درصد نیز رس��ید .این در حالی
اس��ت که کاهش قیمت در ماههای مرداد و
شهریور امسال تنها  ۳.۱و  ۱.۷درصد گزارش
شد که نشان می دهد سرعت رشد آن از پنج
درصد طی یک س��ال گذش��ته به منفی ۲.۴

درصد طی دو ماه اخیر رسیده است.
بع��د از آغ��از روند صع��ودی قیمت در ابتدای
س��ال  ۱۳۹۶از اردیبهش��ت م��اه  ۱۳۹۷ب��ر
س��رعت تداوم رش��د قیمت مس��کن افزوده
ش��د؛ به طوری که ش��اخص ماهیانه هفت تا
هش��ت درصد را تجربه کرد و در اردیبهش��ت
م��اه  ۱۳۹۸ب��ا  ۱۱.۴درصد به باالترین میزان
افزایش ماهیانه طی ش��ش س��ال اخیر رسید.
بع��د س��رعت رش��د در ماههای خ��رداد و تیر
کاه��ش پی��دا کرد و در تیرماه به رش��د ناچیز
 ۰.۴درصد رسید .مرداد و شهریور نیز شاخص
کل��ی منف��ی  ۳.۱و  ۱.۷درصد را نش��ان داد.
علت اصلی کسادی بیسابقه بازار مسکن به
کوچ تقاضای مصرفی مربوط می شود .گذشته
از کاهش شدید توان متقاضیان واقعی ،انتظار
برای افت بیش��تر قیم��ت به تعلیق معامالت
دامن زده است .کارشناسان انتظار دارند اواخر
سال جاری با تقویت توان متقاضیان مصرفی
و ایجاد ثبات نسبی قیمت ،تعداد معامالت به
تدریج افزایش پیدا کند.
بازگش�ت مس�کن به کان�ال  ۱۲میلیون

تومان

پ��س از آنک��ه در خردادم��اه میانگین قیمت

مس��کن ش��هر تهران وارد کانال  ۱۳میلیون
تومان ش��د و حتی در تیرماه به  ۱۳میلیون و
 ۶۰۰ه��زار توم��ان در هر متر مربع رس��ید ،به
دنبال کاهش قیمت در دو ماه اخیر متوس��ط
قیمتها به کانال  ۱۲میلیون تومان برگش��ت
خورد .بر اس��اس اعالم دفتر اقتصاد مس��کن
در ش��هریورماه  ۱۳۹۸متوسط قیمت هر متر
مربع آپارتمان در شهر تهران به  ۱۲میلیون و
 ۹۶۹هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل
 ۱.۷درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال
قبل  ۵۹.۷درصد افزایش یافت.
تعداد معامالت نیز افت محسوسی پیدا کرده
اس��ت .در ش��هریورماه  ۱۳۹۸بالغ بر ۲۸۵۵
قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران
به امضا رسیده که از کاهش  ۱۵و  ۷۳درصد
به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال
قبل حکایت دارد.
ارزش ریال��ی ای��ن تع��داد از معامالت ۲۹۴۰
میلیارد تومان بوده که نش��ان دهنده افت ۲۰
و  ۶۱درصدی به ترتیب نس��بت به مردادماه
امسال و شهریورماه سال گذشته است.

وضعی�ت ب�ازار مس�کن در ش�ش ماهه

نخست امسال

گزارش تجمیعی وضعیت بازار مس��کن شهر
تهران طی ش��ش ماهه نخس��ت سال ۱۳۹۸
گویای آن اس��ت که در مدت مذکور متوس��ط
قیمت یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی
در شهر تهران  ۱۲میلیون و  ۸۸۶هزار تومان
بوده که نس��بت به ش��ش ماهه ابتدایی سال
گذش��ته  ۹۰.۵درصد افزایش یافته اس��ت .در
شش ماهه نخست امسال همچنین  ۳۳هزار
و  ۵۸قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا
رسیده که از افت  ۵۷درصدی نسبت به شش
ماهه نخست سال  ۱۳۹۷حکایت دارد.
ارزش ریال��ی معامالت مس��کن پایتخت در
نیمه نخس��ت امس��ال  ۳۲هزار و ۴۷۰میلیارد
توم��ان ب��وده که کاه��ش  ۱۲.۵درصدی را
نس��بت به ش��ش ماهه اول سال  ۱۳۹۷نشان
می دهد.
تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی
صادره نیز طی نیمه اول سال جاری  ۲۷هزار
و  ۳۸۴م��ورد ب��وده که نش��ان دهنده کاهش
 ۲۱درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل
است.

دومین افت پیاپی قیمت مسکن


افت  ۱.۷درصدی ماهیانه قیمت مسکن شهر
تهران بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن
در حال��ی رق��م خورده که مردادماه نیز قیمت
ماهیانه  ۳.۱درصد کاهش یافته بود و چش��م
انداز قیمتها را نزولی کرد .کارنامه شهریورماه
از بازار مس��کن ،دومین افت پیاپی قیمتها را
پس از  ۲۰ماه که بازار در مس��یر صعود قرار
داش��ت نشان می دهد .گزارشهای میدانی از
دفاتر امالک نشان می دهد تمایل به فروش
افزای��ش یافت��ه و در مقاب��ل با توجه به پایین
آمدن قیمتهای پیش��نهادی و رس��می ،اقبال
برای خرید کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش ،به نظر می رسد اکنون
فرصت مناسبی برای ورود به بازار خریداران
واقعی است چرا که دیگر ردپایی از معامالت
سفته بازی در بازار دیده نمی شود.

تکنولوژی

بدترین سال فروش
گوشی موبایل در جهان!

موسس��هآماریوتحقیقاتیگارتنربهتازگیباانتش��ار
گزارش��یاعالمکردهاس��تکهس��الجاریمیالدی
تاکن��ون بدترین س��ال از لحاظ فروش گوش��یهای
موبای��لبودهاس��ت.ب��هگزارشایس��نا،پیشتر نیز
بسیاری از محققان و پژوهشگران در مؤسسات آماری
وتحقیقاتیبرآوردواعالمکردهبودندکهفروشوعرضه
گوش��یهای هوشمند در بازارهای جهانی تحت تأثیر
عواملمختلفیهمچوناشباعبازارموبایل،کاهشقابل
توجه در تکنولوژیهای جدید و منحصر به فرد ،جنگ
تجاری میان چین و آمریکا ،اعالم تحریم و محدودیت
فعالی��ت و ف��روش محصوالت ش��رکتهای چینی
همچون هواوی و در نهایت بحرانهای اقتصادی در
بسیاری از کشورها که توان مالی خریداران و کاربران
محص��والتتکنول��وژیراکاه��شمیدهد،ریزش
چشمگیریپیداخواهدکرد.حاالتازهترینگزارشهای
منتشرشدهازسویکارشناسانوتحلیلگرانبازارهای
جهانی فعال در مؤسسه گارتنر نشان میدهد که آمار
فروش گوشیهای موبایل از آغاز سال ۲۰۱۹میالدی
تاکنون وضعیت خوبی نداشته و با اینکه هنوز آماری از
میزان فروش ش��رکتهای مختلف در سه ماهه سوم
سال منتشر و ارائه نشده است ،اما به نظر می رسد که
روندروبهرشدینداشتهباشدووضعیتبههمینشکل
باقیبماند.اینکارشناسانباتحلیلوبررسیوضعیتو
میزانفروشبرندهایمختلف،برآوردواعالمکردهاند
که گوشیهای موبایل در شش ماهه دوم سال ۲۰۱۹
میالدی نیز فروش قابل توجه و روند رو به رش��دی را
تجربهنخواهندکردوبدینترتیبتصویروآیندهروشنی
در انتظار آنها نخواهد بود.

الیک فیسبوک حذف شد

فیس بوک پروژه آزمایشی حذف الیک از پلتفرم این
شبکه اجتماعی را در استرالیا نیز اجرایی کرد.
به گزارش ایسنا ،مدتها بود که اخبار و شایعات مختلفی
بر س��ر احتمال حذف قابلیت الیک در پلتفرم ش��بکه
اجتماعی فیس بوک به گوش می رس��ید که حاال به
نظر می رسد همه آنها واقعیت داشتند چراکه گزارش
ها حاکیست که این شرکت پروژه حذف الیک را به
صورت آزمایشی در استرالیا نیز شروع کرده است تا در
صورت استقبال کاربران ،آن را به صورت یک قابلیت
همگانی در سراسر جهان تغییر دهد.

