
سهام شرکت اســپاک، که قرار است شبکه اجتماعی 
جدید ترامپ را راه اندازی کنــد، با عنوان دواک تحت 
شــاخص نزدک آمریکا معامله شد و ظرف ۲ روز ۸۰۰ 
درصد جهش کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
سی ان بی سی، سهام شرکت اسپاک، که قرار است شبکه 
اجتماعی جدید ترامپ را راه اندازی کند، با عنوان دواک 
تحت شاخص نزدک آمریکا معامله شد و ظرف ۲ روز 
۸۰۰ درصد جهش کرد.سهام شرکت اسپاک با استقبال 
فوق العاده ســرمایه گذاران مواجه شد و در دومین روز 
معامالت خود ظرف چند ســاعت ۲۸۴ درصد جهش 
کرد و در انتها با از دست دادن بخشــی از این رشد با 
جهشی ۱۰۷ درصدی بسته شد تا حاال ارزش هر سهم 

این شرکت ۹۴.۲ دالر شــود که بیش از ۸ برابر قیمت 
آغازین آن است.

معامله سهام این شــرکت چندین بار توسط شاخص 
نزدک به علت جهش بسیار شــدید برای چند ساعت 
متوقف شد.پس از اینکه شــبکه های اجتماعی توئیتر 
و فیســبوک حســاب کاربری رئیس جمهور ســابق 
آمریکا، دونالد ترامپ را به اتهام حمایت از خشــونت 
و بــه راه انداختن شــورش پس از انتخابات ریاســت 
جمهوری، مســدود کردنــد، ترامپ اعــالم کرد که 
شــبکه اجتماعی مخصوص به خود را بــرای مقابله 
با خامــوش کردن صــدای معترضان بــه راه خواهد 
انداخت.شرکت اســپاک اعالم کرده اســت از طریق 

جذب سرمایه ظرف ۲ سال آینده شــرکتی به وجود 
خواهد آورد که شــبکه اجتماعی جدیدی تحت یک 
شــرکت خصوصی به رهبــری ترامپ بــه راه خواهد 
انداخت.»تأثیر ترامپی« به ســهام اســپاک محدود 
نشد و سهام شــرکت فان ور که اســتارتاپ تبلیغات 
انتخاباتی کمپین انتخاب مجدد ترامپ در ۲۰۲۰ بود 
هم ۴۷۱ درصد جهش کرد و جهش این هفته خود را 
به ۷۵۰ درصد رساند تا ارزش هر سهم آن به ۸.۴۷ دالر 
برسد.ردیت در ستون »وال استریت بتس« خود، که 
سهام شرکت های با احتمال جهش فوق العاده را اعالم 
 می کند، خرید سهام شرکت اسپاک را شدیداً توصیه

 کرده است.

طرح هوشمندســازی کنتورهای بــرق در تهران با عزم 
جدی تری در مرحله اجرا قرار گرفته و آنطور که سرپرست 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعالم کرده است 
پایش هوشــمند مصرف برق مشــترکان پرمصرف در 
پایتخت انجام می شود.به گزارش ایسنا، طرح فهام )طرح 
ملی فراسامانه هوشــمند اندازه گیری و مدیریت انرژی( 
از سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از شــورای اقتصاد و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی به عنوان طرح ملی تعریف شد، در 
ابتدا مباحث اولیه برای ۲۰ میلیون مشترک صورت گرفت 
تا کنتورهای برق آن ها هوشــمند شود، اما با محدودیت 
منابع شورای اقتصاد و سازمان مدیریت اعالم کردند که 
این طرح در فاز نخســت با تعویض یک میلیون کنتور و 

هوشمند شدن آن ها کار آغاز شود.هرچند که اجرای این 
طرح مطابق برنامه پیش نرفت اما از ســال گذشته عزم 
جدی برای پیشبرد اهداف این طرح ایجاد شده به طوری 
که پیش بینی شده است ساالنه حدود دو میلیون کنتور 
برق هوشمندسازی شود. هر ســال بالغ بر یک میلیون 
مشترک جدید به مجموع مشــترکان صنعت برق اضافه 
می شوند که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تمام 
مشترکان جدید باید مجهز به کنتور هوشمند شوند  و به 
همین میزان نیز سالیانه کنتورهای فرسوده به کنتورهای 
هوشمند تعویض می شوند. آنطور که هادی مدقق مدیر 
کل دفتر هوشمندســازی و فناوری های نوین شــرکت 
توانیر اعالم کرده طبق مصوبه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ 

صنعت برق موظف است که بخشی از مشترکان پر مصرف 
را به کنتور هوشمند مجهز کند که اگر این برنامه ها کنار 
هم بگذاریم می توانیم بگوییم که سالیانه حدود ۲ میلیون 
مشترک را از به کنتورهای هوشمند مجهز خواهیم کرد.

وی  با تاکید بر اینکه برنامه های هوشمندسازی در طرح 
شرکت های توزیع هوشمند، مشتری هوشمند و حاکمیت 
هوشمند تعریف شده اســت، اظهار کرد: این سه بخش 
که جزو نقشه هوشمندســازی راه صنعت برق بوده را در 
راستای برنامه های تحول دیجیتال در صنعت برق دنبال 
می کنیم که هدف اصلی شفاف سازی و تا حد امکان غیر 
حضوری کردن خدمات مشتریان بوده و برای این مهم ۲۴ 

برنامه مدون شده است.

با وجود رایزنی های صورت گرفته در رابطه با دریافت تسهیالت از مراجع 
بین المللی، گزارش های رسمی نشــان می دهد که در سال گذشته فقط 
حدود ۵۵.۲ میلیون یورو وام اضطراری از بانک جهانی در اختیار ایران قرار 
گرفته و خبری از کمک صندوق بین المللی پول نیست.به گزارش ایسنا،  
در دوران شیوع کرونا،  ایران درخواســت هایی از بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول برای کمک و دریافت وام اضطراری داشت و این پیگیری 
تا سال جاری نیز ادامه داشت.این در حالی است که تازه ترین گزارشی که 
دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ منتشــر کرد نشان داد  که 
پرداخت وام اضطراری از سوی بانک جهانی صورت گرفته است، ولی خبری 
از منابع صندوق بین المللی پول در این گزارش نیست.  بر این اساس بانک 
جهانی ۵۵ میلیون و ۲۹۷ یورو تسهیالت در دوران کرونا در اختیار ایران 
قرار داده است که ۴۵.۷ میلیون یورو آن اصل تسهیالت و ۹.۵  میلیون یورو 
از هزینه های آن بوده است که تحت عنوان وام اضطراری برای تامین مالی 
اقالم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشــور برای مبارزه با بیماری کرونا به 

صورت اعتبار در اختیار وزارت بهداشت، قرار گرفته است.
طبق این گزارش تا پایان شهریور ماه سال جاری ۴۲ میلیون و ۵۵۱ هزار و 

۸۶۹ دالر از منابعی که بانک جهانی در اختیار ایران قرار داده صرف خرید 
تجهیزات پزشکی نظیر سی تی اسکن، دستگاه پیشرفته تنفسی و کیت 
تشخیص پی سی آر شده است.در رابطه با کمک صندوق بین المللی پول 
نیز، گر چه در گزارش دیوان محاسبات اشاره ای به آن نشده است، ولی در 

مجموع منابعی هم به ایران اختصاص پیدا نکرد، در حالی که بانک مرکزی 
ایران از همان زمان شروع ویروس کرونا در پایان سال ۱۳۹۸، از صندوق 
بین المللی پول درخواست کمک پنج میلیارد دالری را با توجه به سهمیه 

ایران در صندوق بین المللی پول را ارائه کرده بود.

طرح موضوع امکان ثبت نام مجردها در طرح جهش تولید مســکن به شــرط 
ارایه مدرک در زمــان تایید نهایی نام افراد فعال در حد پیشــنهاد اســت که 
باید به تایید شــورای عالی مســکن یا هیات دولت برســد.به گزارش ایسنا، 
ثبت نــام بــرای واحدهای طرح جهــش تولید و تامین مســکن در ســامانه 
جامع طرحهای حمایتی مســکن بــه نشــانی saman.mrud.ir در حال 
انجام اســت و تــا یک مــاه ادامه خواهــد داشــت. وزارت راه و شهرســازی 
 پیشــنهاد داده امــکان ثبــت نام در طــرح جهــش تولید و تامین مســکن

 برای افراد مجرد در شــرف ازدواج فراهم شــود. البته با این شرط که در زمان 
تایید نهایی ثبت نام، مدارک و عقدنامه خود را بــرای اثبات متاهل بودن ارایه 
دهند. این پیشنهاد به شورای عالی مسکن ارایه شده که در دست بررسی است 
و هنوز به تایید نرســیده اســت. در هیات دولت نیز امکان بررسی این موضوع 
وجود دارد که در صورت تصویب می تواند شــکل اجرایی به خود بگیرد.اما در 
حال حاضر چهار گــروه از افراد مجرد امکان ثبت نــام در طرح جهش تولید و 
تامین مسکن را دارند. گروه اول مردان مجردی هســتند که قبال ازدواج کرده 
و اکنون مجرِد سرپرســت خانوار تعریف می شــوند. اگر آقا و خانمی مجرد اما 

سرپرست خانوار باشــد می تواند در این طرح شرکت کند به این معنی که قبال 
ازدواج داشــته و اکنون با فرزندان خود زندگی می کند. بنــا به گفته محمود 
محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  همچنین معلولین جسمی حرکتی 
با ۲۰ سال ســن اعم از مرد و زن می توانند در این طرح شرکت کنند. نخبگان 
علمی با تایید بنیاد ملــی نخبگان هم می توانند در طرح نهضت ملی مســکن 
شــرکت کنند و محدودیتی برای مجرد بودن آنها وجود ندارد.اســتثنایی هم 
وجود دارد و آن اینکه خانم هایی که ازدواج نکردند اما ۳۵ ســال آنها تمام شده 
است نیز می توانند در این طرح شــرکت کنند اما این استثنا شامل حال مردان 
نمی شود.ممکن است افراد مجردی که خارج از شــمول چهارگانه قرار دارند و 
برای ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مســکن اقــدام می کنند با خطای 
سیستم مواجه نشــوند اما تا زمانی که پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی شکل 
 اجرایی و قانونی به خود نگیرد طبیعتا امکان دعوت از این افراد در مراحل بعدی 

وجود ندارد.
بنابراین گزارش، از روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ ثبــت نام متقاضیان برای واحدهای 
طرح تولید و تامین مسکن در ۳۱ استان و ۴۶۶ شهر در سامانه جامع طرحهای 

حمایتی مسکن به نشــانی saman.mrud.ir آغاز شده اســت. متقاضیان 
پس از ورود بر روی گزینه »ثبت نام نهضت ملی مســکن« کلیک کنند. بنا بر 
اعالم وزارت راه و شهرســازی تا پایان روز ۲۹ مهرماه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر در 
ســامانه ثبت نام کرده اند. محدودیتی برای نام نویســی وجود ندارد و حداقل 
تا یک ماه امکان ثبت نــام وجود دارد. بنابراین واجدان شــرایط بدون دغدغه، 
ثبت نام را انجام دهند. تــا یک ماه آینده بعــد از تکمیل ثبت نــام و همزمان 
 با تکمیل ثبت نام، پاالیش اطالعات انجام می شــود و کســانی که بر اســاس

 شرایط، حائز شرایط دریافت مسکن هستند از طریق پیامک به آنها اطالع رسانی 
می شــود تا مابقی مراحل ثبت نام را طی کنند.کســانی که در دو روز گذشته 
موفق به نام نویسی نشــده اند ممکن اســت دچار اختالل اینترنت یا اشکاالت 
نرم افزاری در سیســتم خودشــان باشــند. به طور مثال در بعضی موارد باید 
قبل از نوشــتن آدرس www درج شــود در حالی که در بعضی دیگر از موارد 
 نیاز نیســت.یکی دیگر از مشــکالت ممکن اســت مربوط به خــط اینترنت

 یا مشــکل نرم افزاری رایانه شخص مورد نظر باشــد. برای این موضوع توصیه 
می شود متقاضیان از یک سیستم دیگر استفاده کنند. وزارت راه و شهرسازی 

قرار است با جمع بندی نظرات کاربران درخصوص موانع ثبت نام، آنها را در این 
زمینه راهنمایی کنند. به محض دریافت این اطالعات، آن را منتشر خواهیم کرد.

نکته حائز اهمیت دیگر، ســکونت پنج ســاله در شــهر مورد تقاضا است. در 
این زمینــه کســانی که در شــهر مادر ســکونت داشــته اند ممکن اســت 
در شــهر خودشــان پــروژه ای تعریــف نشــده باشــد، بنابرایــن مجــاز 
 هســتند در شــهرهای جدیــد اطــراف ثبــت نــام کننــد. به طــور مثال

 افرادی که در شهر تهران ســکونت دارند می توانند برای پرند و هشتگرد تقاضا 
بدهند اما نمی توانند دماوند یا پاکدشت را انتخاب کنند. کسانی مجاز به ثبت نام 

در دماوند هستند که ساکن آن محدوده باشند. 
یا مثــال افرادی که در شــهر اراک اســتان مرکزی ســکونت دارنــد مجاز به 
انتخاب امیرکبیر یــا مهاجران هســتند و نباید تفرش، خمین یــا دلیجان را 
انتخاب کنند. در صورت اشــتباه درخواســت متقاضی رد خواهد شــد. البته 
در ثبت نامهای قبلــی مربوط به طرح اقــدام ملی این موارد پــس از پاالیش 
 به اطالع متقاضیان رســید و برای اصالح شــهر مــورد نظر بــه آنها پیامک

 ارسال شد.

خبری برای پر مصرف های تهرانیجهش ۸۰۰ درصدی سهام شرکت سرمایه گذار در شبکه اجتماعی ترامپ

وام ۵۵میلیون یورویی صندوق بین المللی پول  به ایران  برای کرونا 

ثبت نام مجردها برای مسکن فعال در حد پیشنهاد است
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خروج 2.5 تریلیون تومان از بازار
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سالهای قبل را می دهیم

 باالترین تورم ماهانه 
لبنیات از شهریور۹۷

بانک ها نباید
 به خاطر مطالبات،

 واحد تولیدی 
را تعطیل کنند
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سرمقاله

 نا  اطمینانی
 در بازار ارز

در بازار ارز همچنان بحث 
انتظارات پیش رونده بوده 
و بیشــترین تاثیــر را در 
نوسانات قیمت دالر دارد. 
در شرایطی که هم اکنون 

بر اقتصاد ایران ...

  وحید شقاقی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه3 

2

2

سهم یک درصدی  
 مناطق آزاد 

از طرح های صنعتی

تایید حضور چینی ها  
 برای پروژه های مسکن

بر اساس گزارش وزارت کار، از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می کند

۳۰ میلیون  نفر  در فقر مطلق 
صفحه3

صفحه3

سردرگمی   در  بازار  ارز 
سیگنال های مثبت   و  منفی  چه   سرنوشتی   را   برای   دالر   رقم   خواهد   زد؟

جدیدترین آمــار وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که تا پایان تیرماه امســال 
بیش از ۷۵ درصد کل طرح های در دست اجرا کمتر 
از ۲۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و فقط حدود 
۱.۲ درصد طرح ها در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
در دست اجرا اســت.به گزارش ایسنا، بر اساس این 
آمار از بین ۷۹ هــزار و ۸۰ طرح در دســت اجرا تا 
پایان تیر امسال حدود ۵۹ هزار و ۴۸۶ طرح معادل 
۷۵.۲ درصد کل طرح ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی، ۱۵ هزار و ۹۲۲ طــرح معادل ۲۰.۱ درصد 
بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۳۶۷۲ طرح معادل ۴.۶ درصد 

کل طرح ها بیش از ۸۰ درصد...

به دنبال مطرح شــدن حضور چینی ها برای ساخت 
مسکن در ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس که 
البته بعدا تکذیب شــد، معاون وزیر راه و شهرسازی 
صراحتا مذاکره با چینی ها در ایران را تایید کرده اما گفته 
که آنها قرار است تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. 
این ذهنیت نیز ایجاد شد که تکنولوژی چین قرار است 
به کاهش ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن در ایران 
منجر شود. ۱۹ مهرماه امسال یکی از نمایندگان مجلس 
از مذاکره با چین برای ورود به ساخت مسکن در قالب 
قانون جهش تولید و تامین مسکن خبر داد. این جمله 
کوتاه اقبال شاکری که بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
ایجاد کرد، واکنش رضایی کوچیـ  رییس کمیسیون 
عمران مجلسـ  را در پی داشت که ضمن مخالفت با 

مذاکره وزارت راه و شهرسازی...

همکار محترم
جناب آقای مهدی نجدی

با نهایت تاسف در گذشت مادر گرامی تان را به 
شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم و از 
درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته 

رحمت و غفران و برای شـما صبر خواستاریم.

همکاران شما در روزنامه کسب و کار



اقتصاد2
ایران وجهان

خروج 2.5 تریلیون تومان از بازار
تشدید  خروج سهامدارا ن از بورس

روز شنبه برای پنجمین روز متوالی پول حقیقی از 
بازار سهام خارج شد و در مجموع 5 روز اخیر 2 هزار 
و 549 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام 
خارج شده است.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز گذشته، شنبه اول آبان 1400، شاخص کل بورس 
پایتخت نسبت به روز چهارشنبه 28 هزار و 688 واحد 
افت کرد و به رقم یک میلیون و 407 هزار واحد رسید. 
سقوط 28 هزار واحدی بیشترین کاهش شاخص کل 
در 7 روز کاری گذشته از 20 مهرماه به این سو است. 
شاخص هم وزن نیز با کاهش 9 هزار و 183 واحدی 
در ســطح 388 هزار و 78 واحدی ایستاد. ریزش 9 
هزار واحدی شاخص هم وزن نیز بیشترین افت این 
شاخص در پائیز امسال است. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 290 واحد پائین آمد و در سطح 

19 هزار و 957 واحد قرار گرفت.

سریال خروج سهامداران حقیقی
روز شنبه برای پنجمین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 
768 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.  
در مجموع 5 روز اخیر 2 هزار و 549 میلیارد تومان 
نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شده است. در 
معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام آریان )شــرکت پارس آریان( اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن 109 میلیارد تومان بود. پــس از آریان، فملی 
)شرکت ملی صنایع مس ایران( و پارسان )شرکت 
گسترش نفت و گاز پارسیان( بیشترین خروج پول 

حقیقی را داشتند.

سهم های تاثیرگذار بر شاخص بورس
روز گذشته نمادهای »پارسان«، »پارس« و »شپدیس« 
بیشترین تاثیر را در افت شــاخص کل بورس داشتند. 
همچنین سه نماد »فوالد«، »اپال« و »کاال« نمادهای بزرگ 
بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

سهم های تاثیرگذار بر شاخص فرابورس
در فرابورس نیــز نمادهای »آریــا«، »زاگرس« و 
»شگویا« بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »هرمز«، »غصینو« و »بپاس« 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس فوالد 
صدرنشین است و فســبزوار و شتران در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز توسن، فجهان و 

فرابورس پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

معاون رئیس جمهور:
ماهی ۱۰ هزار میلیارد اقساط اوراق 

بدهی سالهای قبل را می دهیم
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: علی رغم 
آنکه ماهیانــه 10 هزار میلیارد تومان اقســاط 
اوراق سررســید شده بدهی ســال های قبل را 
می دهیم اما اجازه رشد پایه پولی را نداده ایم.به 
گزارش مهر، سیدمسعود میرکاظمی صبح شنبه 
1 آبان در همایش روز ملی آمار در خصوص ثبات 
شــاخص های اقتصادی گفت: کشوری که همه 
شاخص های اقتصادی آن هیچ گونه ثباتی ندارد 
بخش خصوصی نیز عالقه ای به سرمایه گذاری 
نخواهد داشت.وی افزود: ما در این دو ماه ایجاد 
ثبات را پیگیری کرده ایم علیرغم اینکه ماهیانه 
10 هزار میلیارد تومان تا چهار سال آینده باید 
اقساط اوراق بدهی سال های گذشته را پرداخت 
کنیم اما اجازه ندادیم پایه پولی افزایش یابد. این 
در حالی اســت که پرداخت اقساط اوراق بدهی 
قدرت مانور ما را کم کرده اســت.معاون رئیس 
جمهور ادامــه داد: با وجود اینکــه 4 هزار هزار 
میلیارد تومان نقدینگی داریــم اما برای تأمین 
مالی هیچ گاه هیچ پولی نیست. باید کاری کنیم 
این نقدینگی به ســمت تولید و صنعت هدایت 
شــود.میرکاظمی با اشــاره به اینکه حتی خود 
بانک ها هم برای ســرمایه گذاری رغبتی ندارند 
و نمی آیند، گفت: چــون مجمع عمومی دارند و 
مجامع عمومی آنها اجازه نمی دهد در طرح هایی 
که سودآوری ندارد سرمایه گذاری کنند.رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: تا پایان 
1400 این بی ثباتی را کنترل می کنیم و ثبات 
فعلی ادامه دار خواهــد بود.به گفته میرکاظمی 
ســازمان برنامه و بودجه اجازه نمی دهد الیحه 
بودجه 1401 با کســری بسته شــود تا نیاز به 
خلق پول و اســتقراض از بانک مرکزی باشــد، 
 مجلس نیــز در این زمینــه با ســازمان برنامه

 همکاری می کند.

خبر

جدیدتریــن آمــار وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که 
تا پایان تیرماه امســال بیش 
از 75 درصــد کل طرح های 
در دســت اجرا کمتر از 20 درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته و فقط حدود 1.2 درصد طرح ها در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در دست اجرا است.به گزارش ایسنا، بر 
اساس این آمار از بین 79 هزار و 80 طرح در دست اجرا 
تا پایان تیر امســال حدود 59 هزار و 486 طرح معادل 
75.2 درصــد کل طرح ها کمتر از 20 درصد پیشــرفت 
فیزیکی، 15 هزار و 922 طــرح معادل 20.1 درصد بین 
20 تــا 80 درصد و 3672 طرح معــادل 4.6 درصد کل 
طرح ها بیش از 80 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اند.

اخیرا مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم و تامین نقدینگی 
را در باال بودن تعداد طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر 
از 20 درصد موثر دانسته و گفته بود که برخی هم اهلیت 
نداشتند و فقط می خواستند زمین را نگه دارند تا گران 
شود که در این زمینه سختگیری ها و مشوق هایی در نظر 
گرفته شده است.همچنین بیشترین طرح های در دست 
اجرا، طرح هایی با اشتغال 10 تا 50 نفر کارکن است که 
48 هزار و 822 طرح معادل بیش از نیمی از کل طرح ها را 
شامل می شود. 23 هزار و 86 طرح در دست اجرا نیز کمتر 

از 10 نفر کارکن دارند و تعداد طرح های با 50 تا 100 نفر 
کار کن و بیش از 100 نفر کارکــن نیز به ترتیب 4320 
طرح و 2852 طرح بوده است.مجموع اشتغال پیش بینی 
شده در طرح های در دســت اجرا نیز بیش از دو میلیون 
و 200 هزار نفر اســت که بیش از 886 هزار نفر از آن ها 
در طرح هایی با 10 تا 50 نفر کارکن و 886 هزار و 534 
نفر از آن ها در طرح هایی با بیش از 100 کارکن مشغول 
خواهند شد.مجموع سرمایه در طرح های در دست اجرا 
تا پایان تیر نیز بیش از 1553 هزار میلیارد تومان پیش 

بینی شده است.

بیشترین طرح ها در گروه کانی های غیرفلزی
در این میان تا پایان تیر ماه امسال 11 هزار و 206 طرح 
در بخش "سایر محصوالت کانی های غیرفلزی"، 8275 

طرح در بخش "محصــوالت غذایی و آشــامیدنی ها" 
و 7759 طرح در بخش "ســاخت مــواد و محصوالت 
شیمیایی" در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین 
تعداد طرح ها را بــه خود اختصــاص داده اند. کمترین 
طرح ها نیز به بخش های "تحقیق و توسعه"،  "کشاورزی، 
شــکار و فعالیت های خدماتی وابســته"، و "فاضالب، 
دفع زباله، بهداشــت محیط و سایر فعالیت های مشابه" 
اختصاص دارد که به ترتیب یک، پنج و 17 طرح در آن ها 

در دست اجراست.

استان های محروم میزبان کمترین طرح های 
صنعتی

در میان استان ها نیز از بین 79 هزار و 80 طرح در دست 
اجرا، 6385 طرح در یزد، 5246 طرح در خراسان رضوی 

و 5000 طرح در اصفهان در دست اجراست که بیشترین 
تعداد طرح ها را به خــود اختصــاص داده اند.اما از بین 
استان ها کمترین تعداد طرح ها در ایالم، کهگیلویه و بویر 

احمد و بوشهر  با 502، 574 و 657 طرح است.

وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
از بین کل طرح ها، در مجموع هشت منطقه آزاد و ویژه 
اقتصادی فقــط 963 طرح صنعتی معــادل 1.2 درصد 
طرح ها، در دست اجراست که برای آن ها بیش از 64 هزار 
 نفر اشتغال و 469 هزار میلیارد تومان سرمایه پیش بینی

 شده است.از بین مناطق آزاد نیز منطقه آزاد چابهار با 17 
طرح، کیش با 30 و قشم با 34 طرح کمترین تعداد طرح ها 
را در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق آزاد یعنی منطقه 
آزاد اروند، انزلی، ماکــو و ارس 42، 68، 84 و 222 طرح 
در دست اجرا دارند و 463 طرح در منطقه ویژه اقتصادی 
در دست اجرا است.  در زمینه حوزه فعالیت، نیز "ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی" با 179 طرح پرطرفدارترین 
حوزه و "دباغی چرم"، "تحقیق و توسعه" و  "کشاورزی، 
شکار و فعالیت های خدماتی وابســته" هر کدام با یک 
 طرح، کــم طرفدارترین حوزه ها در مناطــق آزاد و ویژه

 اقتصادی هستند. این در حالی است که مناطق آزاد و ویژه 
تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده تری 
نسبت به ســرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از 
صنعت داخلی کشــور، جذب فناوری های نوین در امر 
تولید، گســترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی 

راه اندازی شده اند.

جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 

سهم یک درصدی  مناطق آزاد از طرح های صنعتی

سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری 
استان اردبیل

بانک ها نباید به خاطر مطالبات، 
واحد تولیدی را تعطیل کنند

رئیس جمهوری گفت: بانک ها نباید به خاطر 
مطالبات خــود، حتی یک واحــد تولیدی را 
تعطیل کنند؛ بانک ها باید با توجه به امکانات 
خود، واحدهای تولیدی را هم در اختیار دارند، 

فعال سازند.
رئیس جمهوری، سفرهای اســتانی را برای 
شناخت مسائل استان و رفع نگرانی های مردم 
ضروری دانســت و گفت: اگرچه قرار نیست 
همه مشکالت استان در یک سفر به طور کامل 
حل شود اما نباید رسیدگی به مسائل کالن، 
دولــت را از پیگیری مشــکالت جزئی مردم 
غافل کند و می توان بــا اولویت بندی، نیازها 
 و مشکالت ضروری مردم استان را شناسایی

 و حل کرد.
سیدابراهیم رئیســی در جلسه شورای اداری 
اســتان اردبیل، افزود: دولت در ســفرهای 
اســتانی به تکمیــل طرح هــای نیمه تمام 
توجه ویژه دارد چرا که تأخیــر در اتمام این 
طرح ها هم مــردم را دل آزرده می کند و هم 
 موجب فرسودگی تجهیزات و تاسیسات این

 پروژه ها می شود.
رئیسی ایجاد انگیزه در بین وزیران و مسئوالن 
را از جمله آثار ســفرهای اســتانی دانست و 
گفت: در ســفرهای اســتانی مسئوالن همه 
دستگاه های اجرایی احساس وظیفه می کنند 
و برای انجام طرح ها و رسیدگی به امور مردم 

پای کار می آیند.
رئیس جمهوری با اشــاره بــه اینکه وضعیت 
کنونی اســتان اردبیل در شــأن این استان 
نیست، گفت: با توجه به ظرفیت های عظیمی 
که اســتان در بخش هــای مختلــف دارد، 
باید امور را ســریع تر پیگیری و به ســرانجام 
رســانید تا زندگی مردم به ســامان برسد و 
عقب ماندگی های استان جبران شود.رئیسی 
با اشــاره به اینکه در زمان کمبود بودجه باید 
بر اســاس اولویت اجرای پروژه ها را پیگیری 
کرد، گفت: راه حل غلبه بر مشکل کسر بودجه 
این است که هزینه ها را کاهش و درآمدها را 

افزایش دهیم.
او با بیان اینکه اگر ظرفیت هــای موجود در 
بخش های گوناگون کشور فعال شود، آینده 
حتماً درخشــان خواهد بود، گفــت: امروز 
نیازمند تحول هستیم و الزم است اقدامات و 
مجموعه پیگیری ها به ایجاد تحول در سراسر 

کشور بینجامد.
رئیســی »تحــوِل شــناختی و تغییــر 
نگرش ها«، »تحــول در نهادهــا« و »تحول 
در فرایندها« را ســه محور اساسی در ایجاد 
تحول برشــمرد و گفــت: ضــرورت دارد بر 
اســاس این ســه محور گام برداریم و اگرچه 
اقدامات تحولی با ســختی همراه اســت اما 
 آثار ماندگاری برای نســل های آینده خواهد 

داشت.
رئیس جمهــور با تاکیــد بر اجــرای عدالت 
در تقســیم ظرفیت ها و امکانات در کشــور 
گفــت: بودجه ریزی کشــور باید بر اســاس 
آمایش ســرزمینی و به طور متــوازن انجام 
شــود و از بودجه 1401 بنا داریم تقســیم 
ظرفیت هــا بــر اســاس تــوازن و عدالت را 
در برنامه هــای کاری خود قــرار دهیم.او در 
ادامه بــه موضوع خصوصی ســازی اشــاره 
کــرد و گفــت: خصوصی ســازی بایــد در 
جهت رونق تولید و افزایش اشــتغال باشد و 
دولــت در عرصه اقتصــادی وظیفه هدایت، 
حمایت و نظارت را بر عهده دارد و باید دقت 
 شــود تا بخش خصوصی در مســیر درست 

قرار بگیرد.
رئیس جمهور با اشــاره به مشکل بیکاری در 
استان اردبیل گفت: اســتان از ظرفیت های 
زیادی برای ایجاد اشــتغال برخوردار اســت 
و ایــن ظرفیت هــا بایــد فعــال و از نیروی 
 انســانی کارآمــد بومی اســتان اســتفاده

 شود.
رئیسی با اشــاره به ظرفیت های معطل مانده 
صنایع اســتان اردبیل گفت: بیــن 30 تا 40 
درصد صنایع اســتان تعطیل یا نیمه تعطیل 
است و فعال سازی این صنایع باید در اولویت 
قرار گیرد.رئیس جمهوری تاکید کرد: بانک ها 
نباید به هیچ عنوان بــه خاطر مطالبات خود 
حتی یک واحد تولیدی را تعطیل کنند؛ ضمن 
اینکه بانک ها باید با توجه بــه امکانات خود، 
واحدهای تولیدی را هم که در اختیار دارند، 

فعال سازند.
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به دنبال مطرح شدن حضور چینی ها برای ساخت مسکن 
در ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس که البته بعدا 
تکذیب شد، معاون وزیر راه و شهرسازی صراحتا مذاکره با 
چینی ها در ایران را تایید کرده اما گفته که آنها قرار است 
تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. این ذهنیت نیز ایجاد 
شد که تکنولوژی چین قرار است به کاهش 30 درصدی 

قیمت تمام شده مسکن در ایران منجر شود.
به گزارش ایسنا، 19 مهرماه امســال یکی از نمایندگان 
مجلس از مذاکره با چین برای ورود به ســاخت مسکن 
در قالب قانون جهش تولید و تامین مســکن خبر داد. 
این جمله کوتاه اقبال شــاکری که بازتاب گســترده ای 
در رســانه ها ایجاد کرد، واکنش رضایی کوچیـ  رییس 
کمیســیون عمران مجلسـ  را در پی داشت که ضمن 
مخالفت با مذاکره وزارت راه و شهرسازی با چینی ها برای 
ساخت انبوه مسکن در ایران بیان کرد با وجود 500 هزار 
مهندس عمران در کشور، توان ساخت یک میلیون مسکن 

در ایران وجود دارد.
اقبال شــاکری نیز روز بعد اظهارات منتسب به خود را 

تکذیب کرد و گفت: »صحبتی هم که شده صرفا خبری 
بوده که وزارت راه و شهرســازی برای کارهای خودش با 
چینی ها مذاکره کرده است. در همین حد. بقیه نکاتی که 
ذکر شده اصال صحت ندارد. انشاءاهلل با توان و قدرت بخش 
خصوصی داخلی دارد موفق می شویم هر سال یک میلیون 

مسکن را طی 4 سال آینده بسازیم.«
پس از این موضع گیری های متفــاوت، تصور بر این بود 
که حضور چین در ایران برای خانه ســازی منتفی است. 
اما شب گذشــته معاون وزیر راه و شهرسازی بر حضور 
عن قریب چینی ها در ایران صحه گذاشت، البته نه برای 
ساخت بلکه برای ورود تکنولوژی. محمود محمودزاده در 
خصوص مشارکت چین در ساخت واحدهای نهضت ملی 
مسکن، گفت: مذاکراتی که با کشور چین و سایر کشورها 
انجام شده در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینی ها 
به منظور ورود تکنولوژی های جدید ســاخت است که 

منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم 
سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم که 

این بسیار موثر است.
او که وعده داده واحدهای قانون جهش تولید مســکن 
30 درصد پایین تر از نرخ بازار عرضه شــود، گفته است: 
هم اکنون در ساخت وسازهای سنتی یک واحد مسکونی 
بین یک سال و نیم تا دو سال، احداث می شود اما چنانچه 
صنعتی سازی رواج پیدا کند در یکسال  این کار قابل انجام 
است که حداکثر 35 درصد پایین تر از قیمت بازار احداث 
خواهد شد و کیفیت آن نیز متفاوت از ساخت و ساز سنتی 
است.از این صحبت محمودزاده چنین برداشت می شود 
که یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده واحدهای 
جهش تولید و تامین مسکن، استفاده از تکنولوژی چین 

خواهد بود.
این در حالی اســت که از حدود دو مــاه قبل به موضوع 

صنعتی سازی توسط وزارت دفاع اشــاره شد. قرار است 
این وزارتخانه 100 هزار واحد را به روش صنعتی در قالب 
توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی بسازد. عنوان شد که 
واحدهای این طرح قرار است مدت اجرای پروژه را از 36 
ماه به شش ماه برساند و عمر مفید ساختمانها از 25 تا 30 
سال به باالی 100 برسد. در این زمینه علی اکبر سلیمانی 
ـ معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع ـ  اعالم 
کرد که با استفاده از توان دانشمندان جوان این ایده را به 

یک محصول بومی تبدیل کنیم.
با توجه بــه وجود 500 هــزار مهندس و تــوان علمی 
نیروهــای داخلی که همواره به آن اشــاره شــده، حال 
این ســوال مطرح می شــود که چینی ها قرار است چه 
ارزش افزوده ای به صنعت ســاختمان ایــران بیاورند؟ 
البته برخی معتقدند ورود چین به صنعت ســاختمان 
ایران مزایایی همچون ورود تکنولوژی و ابزار پیشرفته، 
ورود ســرمایه، امکان تهاتر پول نفت، ایجــاد رقابت در 
 بخش ســاختمان و افزایش اشــتغال کارگران ایرانی

 را در پی خواهد داشت.

بررسی ها بیانگر این اســت که در ششمین ماه سالجاری 
شاخص تولید صنعتی رشد اندکی داشته و روند رشد سود 
اسمی در 9ماه اخیر روند صعودی بوده که بیشتر به دلیل 
افزایش قیمت دالر و افزایش ســود شرکت های صادراتی 
بوده است که قیمت گذاری دستوری نیز سودآوری صنایع 
غذایی و دارویی را تحت تاثیر قرار داده است.به گزارش ایسنا، 
درحالیکه عملکرد تولید شرکت های بورسی در ماه های تیر و 
مرداد، رشد شاخص تولید صنعتی را به محدوده صفر درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رسانده بود، گزارش جدید 
پژوهشکده پولی و بانکی کشــور برای شهریورماه نشان 
می دهد که این شــاخص در این ماه اندکی بهبود داشته 
و به 1٫9 درصد رســیده است.محدودیت های تامین برق 
برای صنایع سیمان و فوالد در شهریورماه نیز باعث رشد 
منفی شاخص تولید این صنایع شد، به طوری که صنعت 
فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی به ترتیب رشد منفی 
1٫5 و2٫4 درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه 
کرده اند.البته این رشد منفی که این صنایع در ماه های تیر 
و مرداد تجربه کردند، کمتر بوده اســت. به عالوه کاهش 
موجودی انبار در صنعت فلزات اساسی نشان می دهد که 
تقاضا برای محصوالت این صنعت از تولید آنها پیشی گرفته 
است.صنعت محصوالت شیمیایی در شهریورماه مشابه 
ماه های اخیر رشــد تولیدی نزدیک به صفر داشته است. 

این در حالی است که فروش این صنعت در ماه های اخیر 
کمتر از تولیدش بوده که منجر به افزایش موجودی انبار 
در این صنعت شده است.صنعت خودروسازی و قطعات نیز 
کماکان رشد تولید باالی 10درصد )نسبت به مدت مشابه 
سال قبل( خود را حفظ کرده و رشد فروش در این صنعت 

بیشتر از رشد تولید بوده است.

 شرکت های صنعتی چقدر سودآور بودند؟
بررسی وضعیت سودآوری شرکت های صنعتی نیز نشان 
می دهد که  447 شرکت بورسی که اطالعات مربوط به 
سود و زیان آنها در بازه سه ماهه ابتدای 1400 در دسترس 
بوده است، 65 شــرکت زیانده بوده اند. درحالیکه در سه 
ماهه 1399 از بین همین شــرکت ها 79 شرکت زیانده 
بوده اند که نشــان می دهد در کل شرکت های زیانده در 
صنایع کمتر شده اند.همچنین سود اسمی این شرکت ها 
در سه ماهه 1400 نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده 
است، به گونه ای که جمع سود 447 شرکت در سه ماهه 
ابتدای سال 1399 برابر با 35 هزار و 700 میلیارد تومان 

بوده که در سه ماهه ابتدایی ســال 1400 به 107 هزار 
میلیارد تومان رسیده است.

افزایش قیمت دالر به نفع تولید شد
عالوه براین، مقایسه سود اسمی شرکت های صنعتی در 
9ماهه 1399 ، دوازده ماهه 1399 و ســه ماهه ابتدایی 
1400 نشان می دهد که روند رشد سود اسمی در 9ماه 
اخیر روند صعودی بوده که بیشتر به دلیل افزایش قیمت 
دالر و افزایش سود شرکت های صادراتی بوده است.همانند 
سنوات اخیر شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات 
بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که 
تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن 
منفی می شود.تعداد شــرکت های زیانده این صنعت در 
دوازده ماهه 1399 پنج شــرکت بوده است البته نسبت 
به تعداد شرکت های زیانده در سال 1398 پنج شرکت 
از شرکت های زیانده کمتر شــده اما تعداد شرکت های 
این صنعت که در ســه ماهه ابتدای 1400 زیانده بودند 
12شرکت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

سه شرکت کمتر است.نگاهی به رشد سود اسمی صنایع 
نیز نشان می دهد که صنایع صادرات محور مانند صنایع 
محصوالت شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل رشد 
نرخ ارز در دوره اخیر با رشد باالی 200 درصدی در سود 

اسمی خود نسبت به مدت مشابه مواجه شدند.

قیمت گذاری دســتوری، بالی جان صنایع 
دارویی و غذایی

این در حالی اســت که صنایعی که تولیدکننده مواد و 
محصوالت ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع دارویی 
و غذایی با توجه به قیمت گذاری هــای دولتی که وجود 
دارند، رشد ســود اسمی کمتر از رشــد تورم داشته اند. 
به گونه ای که رشد سودآوری صنعت محصوالت غذایی 
در ســه ماهه ابتدایی 1400 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 16درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها 22 

درصد افزایش سود داشته است.
با توجه به اینکه تعداد شرکت های زیانده این دو صنعت نیز 
در سه ماهه ابتدایی سال 1400نسبت به سال قبل افزایش 
داشته است، می توان گفت که قیمت گذاری دستوری این 
صنایع را در وضعیت نامطلوبی از منظر سودآوری قرار داده 
است که می تواند در بلندمدت تداوم رشد در این صنایع را 

با مشکل مواجه کند.

امیرعبدللهیــان، وزیر خارجه ایــران در دیدار با 
دبیرکل جدید سازمان همکاری های اقتصادی، 
به گفتگوهای اخیر با اتحادیــه اروپایی در تهران 
و ادامه آن در بروکســل اشــاره و افزود، بزودی 
مذاکرات هسته ای با 1+4 از ســر گرفته خواهد 
شــد.در جریان مالقات خســرو ناظری دبیرکل 
 جدیــد ســازمان همــکاری اقتصادی)اکو( با 
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، طرفین 
درخصوص نقش سازمان اکو در منطقه و تقویت 
همکاری های مابین کشــورهای عضــو رایزنی 

کردند.

وزیــر امور خارجه کشــورمان از اجــرای برخی 
طرح های زیربنایی و دراز مدت در حوزه های حمل 
 و نقل، تجارت، مالی و بانکی در اکو اظهار رضایت 
و ابــراز امیــدواری کــرد، طرح هــای ناتمــام 
در دوره دبیرکلــی ایشــان بــه اتمام برســد.
تروریســتی عملیــات  از  همچنیــن   وی 

 اخیر در افغانستان که از کشورهای مهم عضو اکو 
می باشد اظهار تاسف کرد.

امیرعبدللهیان همچنین بــه گفتگوهای اخیر با 
اتحادیه اروپایی در تهران و ادامه آن در بروکسل 
 اشــاره و افــزود،  بــزودی مذاکرات هســته ای

 بــا 4+1 از ســر گرفتــه خواهد شــد.دبیرکل 
اکو نیز در ایــن دیدار ضمن اظهار خوشــحالی 
از حضور در ایــران، از حمایــت موثر جمهوری 
اســالمی ایــران در خصــوص انتخــاب خود 
تشــکر و گزارشــی از فعالیت هــای ســازمان 
 اکــو از جملــه فرایند آماده ســازی نشســت 
سران اکو که قرار است در 7 آذرماه در عشق آباد 
با حضور روســای جمهور کشورهای عضو برگزار 

شود ارائه کرد. 
وی همچنین با تاکید بر نقش محوری جمهوری 
اسالمی ایران در اکو، خواستار تدوام حمایت های 

کشورمان از این سازمان مهم منطقه ای شد.وزیر 
امور خارجه نیز بر استمرار حمایت قوی جمهوری 
اســالمی ایران از ســازمان اکو و دبیرکل تاکید 
و اظهــار امیدواری کرد در نشســت ســران اکو 
که با حضور ریاســت محترم جمهوری اسالمی 
ایران برگزار خواهد شــد تصمیمات مهمی برای 
شکوفایی بیشتر همکاری های منطقه ای گرفته 

شود.
شــایان ذکر اســت خســرو ناظری از کشــور 
 تاجیکســتان اخیــرا به عنــوان دبیــرکل اکو

 منصوب شده است.

تورم ماهانــه در مهر امســال 3.7درصد بوده  که 
نسبت به شــهریور کاهش 0.2 واحد درصدی را 

نشان می دهد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ساالنه 
نیز در اولین ماه پاییز 45.4 در گزارش شــده  که 
نسبت به ماه گذشــته کاهش 0.4واحد درصدی 

را نشان می دهد.

تورم نقطه به نقطه در مهر امسال با کاهش 4.5واحد 
درصدی نســبت به شــهریور نیز به 38.4درصد 

رسید.

در حالی پایین ترین دهک درآمدی در مهر تورم 
ماهانه 4.3درصدی را تجربه کرد که این رقم برای 

باالترین دهک درآمدی برابر با 3.1 درصد بود.

میانگین قیمت گروه شیر، پنیر و تخم مرغ در مهر 
افزایش 12.2درصدی را ثبــت کرد که باالترین 
تورم ماهانه این گروه از شــهریور ســال 1397 

محسوب می شود.
این گــروه کاالیــی از ابتــدای امســال حدود 
 33درصــد افزایــش قیمــت را ثبــت کــرده

 است.

 تایید حضور چینی ها  برای پروژه های مسکن

پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد

نرخ دالر و قیمت گذاری دستوری با سودآوری صنایع چه کرد؟

کاهش اندک تورم ساالنه پس از ۱4ماه

 باالترین تورم ماهانه لبنیات از شهریور۹۷

امیر عبداللهیان: بزودی مذاکرات هسته ای با ۱+۴ از سرگرفته می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه اول آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه اول آبان ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۹۳ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار 

تهران یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵۸ تومان است.
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نا  اطمینانی در بازار ارز
وحید شقاقی، اقتصاددان 

در بازار ارز همچنان بحث انتظارات پیش رونده بوده و بیشترین تاثیر را در نوسانات قیمت دالر دارد. در شرایطی که هم اکنون بر اقتصاد ایران حاکم است طبیعی است که انتظارات تورمی مهم ترین عامل در تعیین نرخ باشد. البته روزانه این انتظارات با 
توجه به جو ایجاد شده و اخبار منتشر شده جابجا می شود و تغییر پیدا می کند. بنابراین نااطمینانی ها پیش برنده بازار است و همچنان در صدر اخبار قرار دارد. 

البته باید به این نکات هم اشاره کرد که با توجه به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی، ارزش صادرات غیرنفتی هم روند مناسبی را داشته است. همین اتفاق فروش مشتقات نفتی به دلیل رشد قیمت نفت را افزایش داده و درآمدهای ارزی تکان خورده 
است. کرونا هم تا حد زیادی در کشور جمع شده و کسب و کارها به دوران پسا کرونا نزدیک می شوند. این اخبار مثبت هم تکانه هایی را به ارز وارد می کند. 

اما از طرفی دیگر همچنان آینده مذاکرات مبهم است و خود این اخباری هم که منتشر می شود بر بازار ارز تاثیر می گذارد. ورود به مذاکرات تنها در اظهارنظرها و صحبتها دیده می شود و برای اقدام عملی فعال اتفاقی نیفتاده است.Fatf  نیز در جدیدترین 
اظهارات خود روز گذشته ایران را همچنان در جایگاهی با ریسک باال قرار داده و تغییر جایگاهی در این رتبه بندی دیده نمی شود. پس موضع ایران در این رابطه نیز مبهم است.  

کسری های بودجه و اخبار مرتبط با آن در این روزها نیز تاثیر بسیاری بر نوسانات نرخ ارز می گذارد. بین اخبار مثبت و منفی بازار ارز نیز باال و پایین می شود. اما اگر نتوانیم رشد نقدینگی، تورم و کسری بودجه  را کنترل کنیم و پیش بینی ناپذیری اقتصاد 
ایران همچنان تداوم پیدا کند می تواند نرخ ارز را به اعداد باالتر نیز هدایت کند. 

البته در حال حاضر ارز در کانال 27 تا 28هزار تومان در نوسان است که اگر به باالی 28 هزار تومان ورود کند کار سختی پیش رو داریم. ورود دالر به کانال 28 هزار تومان، رسیدن به اعداد باالتر را قابل وصول تر می کند. پس باید منتظر ماند و دید آینده 
این عوامل اثرگذار بر قیمت ارز چگونه خواهد بود. 

رئیس اتحادیه صنف قنادان، شــیریني فروشان و کافه 
قنادي مي گوید نوسان در قیمت شکر و تخم مرغ و نبود 
روغن با قیمت مصوب، در کنــار این نکته که تاکنون از 
سوي دولت حمایتي از صنف ما صورت نگرفته، همگي 
از عوامل گراني و کاهش تقاضاي مردمي اســت. علي 
بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشان و کافه 
قنادي تهران درباره افزایش قیمت مواد اولیه گفت: شکر و 
تخم مرغ جزو مواد اولیه اصلي صنف ما محسوب مي شود 
و متاسفانه شاهد نوسان شدید نرخ این مصحوالت در بازار 
هســتیم و همکاران ما براي تهیه این اقالم با مشکالتي 
مواجه هستند. وي افزود: تاکنون از سوي دولت حمایتي 
از صنف ما صورت نگرفته و نسبت به ارائه مواد اولیه با نرخ 
دولتي و یارانه اي به ما اقدام نشده است.بهرمند تصریح 
کرد: اکنون همکاران ما مجبورند شــکر را در بازار آزاد و 
به نرخ ۱۳.۵ تا ۱۴ هزار تومان تهیه کنند. همچنین در 
زمینه تهیه روغن نیز با مشکالتي مواجه هستیم و روغن 
را با قیمت مصوب از کارخانه ها تهیه کرده و توسط تعاوني 
اتحادیه بین اعضا توزیع مي شود. وي بیان کرد: قیمت 
یک حلب روغن ۱۶ لیتري بین 2۴۰ تا 2۵۰ هزار تومان 
است. در عین حال از ابتداي ســال تا پایان مهر۱۴۰۰ 
حدود ۳۰ تــا ۴۰ درصد بر قیمت مــواد اولیه مورد نیاز 
همکاران ما در این صنف افزوده و سبب بروز مشکالت 
فراواني شده اســت.رئیس اتحادیه صنف قنادان درباره 
تعطیلي مغازه ها و واحدهاي صنفي قنادان توضیح داد: 
وجود مشــکالت اقتصادي و همچنین شیوع کرونا که 
تبدیل به دغدغه اصلي بنده و اعضاي این صنف شده و 
افزایش بي رویه قیمت مواد اولیه و مشکالت موجود بر 
سر راه تامین این مواد، مشکالت مربوط به بخش نیروي 
انساني شــاغل در این صنف و همچنین تداخل صنفي 
براي از مشاغل و اصناف که اصال تخصصي در تهیه و تولید 
شیریني ندارند اما نسبت به تهیه شیریني اقدام مي کنند، 
مسائل فراواني را براي همکاران ما ایجاد کرده است. وي 
ادامه داد: براي مثال واحدهــاي صنفي نانهاي فانتزي، 
سوپرمارکت ها و فروشگاه هاي زنجیره اي موجب بروز 
مشکالتي براي اعضاي صنف قنادان در سطح شهر تهران 
شده است. بهرمند تاکید کرد: در یک سال اخیر بسیاري 
از همکاران شاغل از در این صنف، پروانه کسب خود را 
باطل کرده و واحد صنفي را تعطیل کرده اند و از این صنف 
خارج شده اند.وي خاطرنشان کرد: بنده به عنوان رییس 
اتحادیه صنف قنادان تاکنون با مسئوالن مختلف نامه 
نگاري کرده و به شرح مشکالت و مصائب پرداخته ام و 

خواستار ممانعت از ادامه روند تداخل صنفي ها شده ام 
اما تاکنون اقدام موثري در این زمینه انجام نشده است. 
واحدهاي صنفي تولید نان هاي حجیم و فانتزي هاي؛ 
آرد سوبسیددار دریافت مي کنند و هر کیسه آرد براي 
آنها شــاید ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هزینه داشته باشد؛ در 
حالیکه ما مجبور به تهیه آرد در بازار آزاد و با نرخ کیسه اي 
۳۰۰ هزار تومان هستیم بنابراین تولید شیریني هرچند 
بي کیفیت در مقایسه با واحدهاي صنفي قنادي ها در نان 
فانتزي ها داراي سود و منفعت براي این صنف است. این 
واحدهاي صنفي اقدام به تولید شیریني هاي بي کیفیت 
تر و البته ارزانتر نسبت به قنادي ها کنند که این مساله 
موجب شده تا مردم نسبت به شغل ما و همکاران ما بدبین 
شوند و فکر کنند اجناس ما گران تر هستند.رئیس اتحادیه 
قنادان، شیریني فروشــان و کافه قنادي تهران گفت: 
شــیریني و محصوالتي که در واحدهاي صنفي قنادي 
ارائه مي شــود با تولیدات واحدهاي صنفي نانفانتزي و 
... فاصله بسیاري از نظر کیفیت دارد. وي درباره میزان 
مصرف و خرید شیریني در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ اظهار 
کرد: با توجه به افزایش قیمت مــواد اولیه که منجر به 
افزایش قیمت محصوالت نهایي شده طبیعي است که 
تقاضا کاهش یابد. در این مدت تحت تاثیر کاهش قدرت 
خرید مردم، تقاضا براي خرید شیریني بسیار پایین آمده و 
خرید شیریني جایگاه خود را در سبد خانوار از دست داده 
بنابراین این محصول جزو اولویت هاي خانوار قرار ندارد.

رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشان و کافه قنادي 
تهران در پاسخ به این ســوال که چرا قیمت شیریني تا 
این حد افزایش یافته است؟ گفت: همان طور که گفتم 
گراني مواد اولیه و کاهش مشتري ، دلیل باال رفتن قیمت 
شیریني است اما قیمت مصوب اعالمي ما به این شرح 
اســت. شــیریني زبان، پاپیون و گل محمدي کیلویي 
۶۵ هزار تومان، شــیریني کیک یزدي ۴۹ هزار تومان، 
شیریني تر 78 هزار تومان اســت و این موارد نرخ هاي 
مصوب براي شیریني هاي پرمصرف بازار است. وي تاکید 
کرد: اگر واحد صنفي براي نمونه اقدام به فروش محصولي 
بیش از نرخ هاي مصرب کند، شهروندان میتوانند موارد را 
به اتحادیه اطالع دهند و حتم بدانند در کوتاه ترین زمان 
ممکن به شکایات رسیدگي خواهد شد.وي ادامه داد: بقیه 
محصوالتي که در شیریني فروشي ها و قنادي ها عرضه 
مي شود بر اساس مواد استفاده شده از سوي همکاران و 
محسابه سود متعارف نسبت به تعیین قیمت هاي عرف 

بازار اقدام مي کنند. 

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران 
با انتقــاد از مراحل ورود پارچه بیان داشــت: تولید 
داخلي پارچه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نیاز داخلي را تامین 
مي کند و ۵۰ درصد دیگر باید از مبادي ورودي تامین 
شود و واردکنندگان این حوزه سال ها تجربه ورود 
و تامین این ماده اولیه براي تهیه انواع پوشاک را بر 
عهده دارند.محمد ولدخاني،رئیس اتحادیه بنکداران 
و طاقه فروشان پارچه تهران در ادامه تاکید کرد: ۹۵ 
درصد مواد اولیه پوشاک پارچه است و تنها ۵ درصد 
دیگر را انواع اکسسوري ها تکمیل مي کنند. برخي از 
کارخانجات تولیدي داخل پس از اینکه واردات تولید 
داخلي ممنوع شد در تولید برخي از پارچه هاي مورد 
نیاز فعالیت چشم گیري دارند؛ اما این مقدار نمي تواند 
نیاز داخلي را تامین کند؛ لذا باید منابع ورودي کاال را 
در تامین کاالي مورد نیاز فعال کنیم.وي ادامه داد: 
متاسفانه برخي از تولیدکنندگان به شناسایي نیاز بازار 
از طریق توزیع کنندگان که نبض اطالعات توزیع و 
نیاز کشور را مي دانند، توجهي نداشته به وزارت صمت 
اعالم کرده اند که به طور مثال در فالن پارچه توان 
تولید نیاز داخل را دارند در حالیکه با آمار مشخص و 
متقني که داریم و در کف بازار نیاز سنجي انجام داده 
ایم، تولیدات داخلي نه تنهــا نیاز بازار را تامین نمي 
کند؛ بلکه منجربه کمبود پارچه مي شویم. ولدخاني 
تصریح کرد: در حالیکه واردکنندگان قانوني میزان 
قابل توجهي از نیاز بازار را تامین مي کنند و توزیع 
کنندگان مي دانند چه میزان نیــاز به پارچه داریم 
دولتمردان و مسئوالن براي واردات از توزیع کنندگان 
و اتحادیه بنکداران و کارشناسان خبره این اتحادیه 
نظر کارشناسي نمي خواهند .رئیس اتحادیه بنکداران 
و طاقه فروشــان پارچه تهران تاکیــد کرد: انجمن 
تولیدکنندگان داراي ۳۰۰ تا ۴۰۰ عضوي است که 
با ورود به قیمت گذاري ها براي ورود پارچه سعي در 
سیاه نمایي و تاثیر منفي بر نظارت مسئوالن تصمیم 
گیرنده دارند. قیمت ها را طوري ارزیابي مي کنند 
که واردکننده نتوانــد فعالیت کند. این نوع تصمیم 

گیري ها به نفع تنها ۴۰۰ عضو انجمن و به زیان 8۰ 
میلیون جمعیت کشور است.ولدخاني اظهار داشت: 
اگر قیمت گذاري ها با کارشناسي از طریق اتحادیه 
براي واردات انجام شود، قیمت هاي کامال منصفانه 
و معقول ارائه مي دهیم تا واردکننده بتواند فعالیت 
کند. اتحادیه ها داراي قانون نظام صنفي و اعضاي 
زیاد و فعال در کف بازار هســتند و کامال مي توانند 
نیازسنجي و کارشناسي کنند در حالیکه یک انجمن 
با تعداد کمي مي تواند نظر مسئوالن تصمیم گیرنده 
را جلب کند و این منصفانه نیســت.وي تاکید کرد: 
کشور به کاالیي که ندارد، نیاز دارد؛ لذا یا باید تولید 
شود یا وارد شود. اگر تولید به اندازه نیست باید کسري 
آن وارد گردد؛ وگرنه کاالي داخلي بسیار گران خواهد 
شد. از سوي دیگر در صورت عدم ورود پارچه که مواد 
اولیه است، قاچاقچي فعال مي شود و از تمامي مبادي 
که مي تواند، پوشاک آماده وارد مي کند. این کار باعث 
مي شود هزاران نفر که دست اندکار تولید پوشاک 
هستند بیکار شده و ارز کشور بابت پوشاک بي کیفیت 
خارجي مصرف شود. زماینکه از کارشناسان خبره 
استفاده نگردد باید تبعات آن را ملت و مصرف کننده 
بیگناه پس بدهد. ولدخاني پروسه واردات پارچه که 
همان مواد اولیه براي تولید پوشــاک است را بسیار 
زمان بر و زیان ده خوانده و گفت: پروسه ثبت سفارش 
و طي مراحل ترخیص ارز که اساساً به واردکنندگاني 
که با ارز آزاد واردات دارند هیچ ارتباطي ندارد و اجازه 
براي واردات و گمرک آنقدر زمان بر و زیان ده شده که 
تاجر را با ضررهاي زیاد و مشتریان را متضرر مي کند.

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران 
در پایان تصریح کرد: گاها مجوز واردات تا چهار ماه به 
طول مي کشد و در زمان ترخیص در گمرک نیز ماه 
ها باید معطل شد؛ بنابراین پارچه، رنگ، مدل و جنس 
آن از به روز بودن خارج شده و در بسیاري از موارد زیان 
هاي سرسام آوري را به دنبال دارد. از مسئوالن مي 
خواهم تا این پروسه کوتاه شود تا شاهد این زیانهاي 

سرسام آور نباشیم.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از 
دولت خواست در تامین و توزیع نهاده های دامی 
و نیز ایجاد آرامش و ثبات در بازار جوجه یک روزه 
تمهیدات الزم را به عمل آورد. حبیب اسداهلل نژاد 
با اشاره به اینکه بر اساس اعالم شرکت پشتیانی 
امور دام کشور قیمت مرغ برای عمده فروشی ها 
کیلویی 2۹ هزار تومان و بــرای مصرف کننده 
نهایی ۳۱ هزار تومان تعیین شده است، گفت: بر 
این اساس قیمت مرغ زنده نیز بین نزدیک به 2۱ 

هزار تومان است.

وی با بیان اینکه اصالح قیمت از مطالبات اصلی 
مرغداران بعد از افزایش نــرخ مؤلفه های تولید 
بود، افزود: این تصمیم دولت می تواند به کاهش 
التهابات بازار و ایجاد ثبات و آرامش در آن کمک 
کند.اسداهلل نژاد همچنین از دولت خواست در 
تأمین و توزیع نهاده های دامی و نیز ایجاد آرامش 
و ثبات در بازار جوجه یک روزه تمهیدات الزم را 
به عمل آورد و اظهــار امیدواری کرد که فعالین 
بخش و صنــوف نیز نهایت همــکاری را جهت 

تأمین مرغ مورد نیاز مردم به عمل آورند.

در حالی خط فقر در کشور 
۱۰ میلیــون تومان اعالم 
شــد که بر اســاس آمار 
منتشر شــده ۳۰ میلیون 
نفر زیر خط مطلق فقر قرار 
دارند. متورم باالی دور از انتظار در یک سال اخیر 
موجب شد تا بســیاری از مردم نه تنها به زیر خط 
فقر سقوط کنند که بســیاری از آنها از فقر مطلق 
رنج ببرند و روز به روز بر این تعداد نیز افزوده شود. 
در سالهای اخیر، مســاحت زیر خط فقر به شدت 
افزایش یافته تا جایی که از هر سه نفر در ایران، یک 
نفر فقیر است؛ تازه باید در نظر داشته باشیم که در 
این پایش، شاغالن فقیر را در نظر نگرفته اند؛ که اگر 
در نظر گرفته شود، از آن دو نفر، یک نفر دیگر نیز 

قطعاً فقیر واقعی است. 
معاونت رفــاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در گزارشی اعالم کرد که تا سال ۹۹، 2۶ 
میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی 
می کردند. معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، در گزارشی اعالم کرد که تا سال 
۹۹، 2۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق 
زندگی می کردند. بر پایه این گــزارش، با توجه به 
اینکه خط فقر در سال ۹۹ با افزایش ۳8 درصدی 
به یک میلیون و 2۵۴ هزار تومان رسیده بود انتظار 
می رفت تا پایان این سال و با توجه به شیوع گسترده 
کرونا در کشور و خروج حدود دو میلیون نفر از بازار 
کار، تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می کردند 
از 2۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر برسد. بر 
این اساس اگر میانگین ۳.2۴ برای هر بعد خانوار در 
نظر گرفته شود )همان رقم اعالم شده در گزارش 
وزارت کار( برآورد می شود حدود ۱۰ میلیون خانوار 

زیر خط فقر زندگی می کنند.
یک کارشناس بازار کار در این رابطه در گفت و گو 

با "کسب و کار" گفت: تورم باال توانست به بسیاری 
از مردم آسیب های جدی وارد کند. این آسیب ها 
از ناتوانی در تهیه کمترین مایحتاج زندگی گرفته تا 

خدمات بهداشتی و درمانی است. 
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: هزینه های زندگی 
چندین برابر درآمدهاست و همین موضوع خانوارها 
را تحت فشار بسیار باالیی قرار داده است. کارگران، 
بازنشســتگان و مردم عادی به زیر خط فقر سقوط 
کرده اند و فقر مطلق تهدیدی جدید و جدی برای 

آینده است. 
به گفته حاج اسماعیلی دردوران کرونا بسیاری از 
مردم اعم از کارگران واحدهای تولیدی و کارگران 
فصلی از کار بیکار شدند و حتی از کمترین درآمد نیز 
برخوردار نبودند. بیمه ها از ارایه خدمات به این افراد 

نیز سرباز زدند تا وضعیت فقر به بدترین شکل ممکن 
در کشور دیده شود. تورم در دو بخش، خوراکی ها 
و مسکن، دمار از روزگار مردم علی الخصوص پنج 
دهک پایین درآمدی درآورده است. به همین دلیل 
است که نرخ محرومیت از ســال ۹۶ تا ۹۹، شیب 
به مراتب بیشتری داشــته چراکه در این سه سال، 
تورم خوراکی ها و مســکن، به شدت افزایش یافته 
است. فقط در بخش مسکن، در یک بازه دو سال و 
نیمه  منتهی به زمستان ۹۹، یک تورم حداقل ۵۰۰ 

درصدی داشته ایم.
وی اظهار داشــت: هر روز فاصله بین دســتمزد و 
حداقل هزینه های خانوار بیشتر و بیشتر می شود. 
متاســفانه تعیین سبد معیشــت خانوار در طول 
سال های گذشته نتوانسته کمکی به بهبود سطح 

زندگی جامعه کارگری کند و تقریبا می توان گفت 
که مکانیزم اثر گذاری نبوده است. ما باید به دنبال 
اهرمی باشیم که با اتکا به آن دولت موظف به تعیین 

منطقی حقوق کارگران شود.
وی ادامه می دهد: اعداد مختلفــی برای خط فقر 
اعالم می شود. اما معموال بین 8 تا ۱۰ میلیون تومان 
اســت. صرف نظر از این رقم تعداد خانوارهایی که 
به زیر خط فقر ســقوط می کنند، هر سال بیشتر 
می شود. کمیته امداد 8 سال پیش تنها 2 میلیون 
نفر را تحت پوشش داشــت اما حاال به ۳۰ میلیون 
نفر خدمات ارایه می دهــد. دولت خود ۶۰ میلیون 
نفر را واجد حمایــت و دریافت یارانه می داند. همه 
این آمارها نشان می دهد که ما از خط فقر در کشور 

غفلت کردیم.

بر اساس گزارش وزارت كار، از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می كند

۳۰ میلیون  نفر  در فقر مطلق 
دولت ۶0 میلیون نفر را واجد دریافت یارانه می داند

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

روز شــنبه اول آبــان ماه 
دالر معامالت بازار آزاد را 
با قیمــت 27۵۵۰ تومان 
آغاز کرد که نسبت به روز 
پنجشــنبه2۵۰ تومــان 
افزایش یافت. معامالت پشــت خطــی نیز روند 
صعودی پیش گرفته و قیمت دالر به 27۶۰۰تومان 
رسید. تکانه های اقتصادی و سیاسی سیگنالهای 
متفاوتی به بازار ارز وارد می کنند. ابهامات بازگشت 
مجدد به برجام و انتظارات تورمی مهمترین اثرات 

را بر نوسان قیمت دالر دارند.
البته حســین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه 
به تازگی گفته اســت بزودی مذاکرات هسته ای با 

۴+۱ از سر گرفته خواهد شد. وی در جریان مالقات 
خسرو ناظری، دبیرکل جدید ســازمان همکاری 
اقتصادی)اکو( اظهار داشــت: گفتگوهای اخیر با 
اتحادیه اروپایی در تهران و ادامه آن در بروکسل را 

خواهیم داشت.
از ســوی دیگر خبر رد درخواست ایران برای دادن 
تضمین در برنگشتن تحریم ها از سوی آمریکا بازار 
ارز را غافلگیر کرد و ممکن اســت تحت تاثیر این 
خبر قیمت دالر نوســان رو به باال داشته باشد. این 
در حالی است که معامله گران دالر اخیرا با تحلیل 
غیرمنتظره ای مواجه شــده اند. بخشی از معامله 
گران در انتهای هفته راجع به مقاله ای صحبت می 
کردند که در آن ادعا شــده بود،  آمریکا درخواست 
ایران برای دادن تضمین برای عدم بازگشت تحریم 

ها در دوران بایدن را نپذیرفته است.

این موضــوع از نگاه شــماری از معاملــه گران به 
معنای آن است که حتی در صورت شروع مذاکرات 
هسته ای،  کار دشواری برای رسیدن به یک توافق 
محکم وجود دارد. اقتصاد نیوز به نقل از اندیشکده 
کوئینسی عنوان کرده اســت که آمریکا تصور می 
کند، حتی از نگاه دولت جدید ایران، دیگر تعهد سه 
یا چهار ساله ایاالت متحده کافی نیست. به عبارت 
دیگر، دو کشــور در ابتدای امسال در شرایطی که 
ایران کمی از مواضع خود عقب نشینی کرده بود، به 
توافق نرسیدند. در نتیجه با پیشروی خواسته های 
ایران و احتمال رد آن ها از سوی آمریکا،  برای برخی 
از معامله گران،  دورنمای رسیدن به توافق، بیشتر از 

قبل دور از ذهن می رسد.
از چنین زاویــه دیدی،  انتظار مــی رود که میزان 
خریدهای ارزی در اولین روز آبان ماه کمی افزایش 

پیدا کند با این حال،  بازارســاز اخیــرا بارها ثابت 
کرده اســت که در برابر نیروهای افزایشی، با تمام 
قوا،  مقاومت خواهد کرد و اجازه نوسان رو به باال به 
قیمت دالر نمی دهد. از نگاه معامله گران در صورتی 
که اسکناس آمریکایی بتواند به باالی محدوده 27 
هزار و ۵۰۰ تومان نفوذ پیدا کند،  شــانس تقویت 
دیدگاه های افزایشــی باال می رود. بــا این حال  
برگشــت به ســوی ابتدای کانال 27 هزارتومانی 
موجب می شــود که حداقل انتظارات افزایشــی 
تعدیل شوند. دالر در بیشــتر روزهای مهرماه در 
جاده کاهشی قرار داشت و در نهایت نیز بیش از نیم 
درصد از ارزش خود را در ابتدای پاییز از دست داد. 
بخش زیادی از این افت گفته می شود که به دلیل 
انتظار برای آغاز دوباره مذاکرات هســته ای و لغو 

تحریم ها رخ داد.

سیگنال های مثبت   و  منفی  چه   سرنوشتی   را   برای   دالر   رقم   خواهد   زد؟

سردرگمی   در  بازار  ارز 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

۵۰ درصد نیاز داخلي پارچه باید از طریق واردات تامین شود

سقوط آزاد تقاضاي کیک و شیریني

در تامین نهاده های دامی و ثبات بازار جوجه تهمیدات الزم اندیشیده شود

درخواست مرغداران از دولت
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دستاورد ۰۴ شرکت دانش بنیان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی به نمایش درآمد
ارتقای اســتفاده از فناوری هــای نوين در صنعت 

كشاورزی
نمایشگاه دائمی محصوالت صادراتی ایران ســاخت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری میزبان ۴۰ شرکت دانش بنیان و خالق حوزه کشاورزی و امنیت غذایی بود. 
نمایشگاهی برای ارائه توانمندی ها و ظرفیت های فناورانه کشور. محصوالتی که با تالش 
شرکت های دانش بنیان و خالق و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
مرحله تولید نمونه، تجاری سازی و فروش در بازار داخلی قرار دارند. رویدادی با هدف به 
هم رسانی شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی و امنیت غذایی با مجموعه های وابسته 

به وزارت جهاد کشاورزی.
اسماعیل قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و پیمان صالحی 
معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این نمایشگاه 
یک روزه که محلی برای نمایش دستاوردهای فناورانه حوزه کشاورزی و امنیت غذایی 

در کشور است، بازدید کردند.
قادری فر در بازدید از این  نمایشگاه، گفت: در این فضا دستاوردهای فناورانه حوزه امنیت 
غذا و کشاورزی به نمایش درآمده است. یکی از اولویت های جهاد کشاورزی نیز توسعه 
استفاده از فناوری در این عرصه صنعتی با رویکرد سالمت و امنیت غذا است.وی افزود: در 
این نمایشگاه یک روزه شرکت های دانش بنیانی که ایده خود را به محصول تبدیل کرده 
و یک محصول قابل عرضه به صنعت کشاورزی دارند، شرکت کرده اند. این نمایشگاه به 
نوعی به هم رسانی عرضه و تقاضا را به عهده دارد تا فناوری های نوین حوزه کشاورزی برای 

اتحادیه ها و تشکل های کشاورزی عرضه شود.
به گفته قادری فر، در ادامه این برنامه ها نشست های رودررو بین شرکت های دانش بنیان 
و بخش کشاورزی شــکل می گیرد تا این محصوالت در بازار با رویکرد ارتقای امنیت 
غذایی عرضه شوند. این کار منجر به شکوفایی بخش کشاورزی خواهد شد.در نمایشگاه 
محصوالت دانش بنیان کشاورزی و امنیت غذایی، فضایی برای مذاکرات رودررو میان 
شرکت ها و سرمایه گذاران یا سازمان های متقاضی این محصوالت در نظر گرفته شده بود.

همه این محصوالت با استفاده از فناوری های نوین و توسط شرکت های دانش بنیان تولید 
شده اند  تا گامی بزرگ برای توسعه استفاده از فناوری در این صنعت برداشته شود.صنعت 
کشاورزی یکی از صنایع مادر کشور و موثر در توسعه و رونق اقتصادی است و استفاده از 

فناوری های نوین می تواند برای کشور ارزش آفرینی کند .
»شرکت آبیاری زیرسطحی ایرانیان با محصول سیســتم نوین آبیاری زیرسطحی«، 
»شرکت نوین رشد نادیان با انواع خوراک آبزیان«، »شرکت پرواز یاران سیرنگ با پهپاد 
کشاورزی« و »شرکت بسپار پیشرفته شریف با محصول بسته بندی های با ماندگاری 

باالی محصوالت کشاورزی« در این نمایشگاه حضور داشتند.
»نخستین مرکز تولید جنین گاو شرکت سینافناوران ماندگار«، »انواع مکمل های رشد 
گیاهان«، »کودهای محتوی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان«، »بذرهای هیبرید« و غیره 

نیز در این  نمایشگاه عرضه شده بود .

تصمیم جدید کشورهای 7G برای حفاظت از داده
تسهيل تجارت ديجيتال

اعضای گروه هفت بر سر تسهیل مدیریت داده های کاربران اینترنت در کشورهای خود 
و نیز برطرف کردن موانع تجارت دیجیتال به توافق رسیدند. وزرای تجارت و بازرگانی 
این هفت کشور که ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، در نشست روز جمعه خود در 
لندن تصمیم گرفتند بین رژیم های حفاظت از داده در اروپا که سختگیرانه هستند و نیز 

رویکردهای آزادانه تر ایاالت متحده توازن برقرار کنند.
بر اساس تصمیم مشترک این هفت کشــور دو طرف ضمن مخالفت با حمایت گرایی 
دیجیتال افراطی و نیز اقتدارگرایی از اصول تجارت دیجیتال گروه هفت رونمایی کردند 
که هدایت گر رویکرد آنها در زمینه تجارت دیجیتال بوده و به دسترسی به انواع کاال و 

خدمات از طریق سرویس های دیجیتال کمک می کند.
تا به حال تکثر و تنوع قوانین کشورهای عضو 7G در زمینه حفاظت و استفاده از داده های 
کاربران مشکالت جدی در زمینه گسترش تجارت دیجیتال ایجاد کرده بود که این مشکل 
به خصوص برای کسب و کارهای کوچک و متوسط پرهزینه و مشکل آفرین بود.توافق 
روز جمعه حوزه هایی همچون تسهیل هدایت داده ها بین مرزهای کشورها، تضمین 
حقوق کارکنان و مشتریان و کسب و کارها، ارتقای سیستم های تجارت دیجیتال و غیره 

را در بر می گیرد.

ميلياردرهای حوزه فناوری از چه موبايلی استفاده 
می كنند؟

هر کدام از میلیاردرهای فناوری از محصوالت شــرکت اپل یا گوشــی های اندرویدی 
اســتفاده می کنند و هر چند وقت یکبار جزئیاتی درباره مارک تلفن های هوشمندی 
که استفاده می کنند، به اشتراک گذاشته اند.تا به حال فکر کرده اید که افراد مشهور از 
چه برندهایی که مورد تأیید آنهاست، استفاده می کنند؟ آیا کنجکاو هستید که بدانید 
کسانی که مســئوالن تمام فناوری ها در جهان هستند، خودشــان از چه محصوالتی 
استفاده می کنند؟ اینکه ایالن ماسک، مدیرعامل تســال چه خودرویی سوار می شود؛ 
آیا جف بزوس برای اطالع از آب و هوا به الکسا وابسته است؛ سیستم عامل مورد عالقه 
بیل گیتس چیست و مارک زاکربرگ چگونه حریم خصوصی داده ها را حفظ می کند؟ 
همه ما دوست داریم نگاهی به زندگی شخصی اشخاص فناوری بیندازیم، هرچند همه 
اطالعات در حوزه عمومی در دسترس نیست. میلیاردرهای فناوری هر چند وقت یکبار 
جزئیات کوچکی در مورد مارک تلفن های هوشمندی که استفاده می کنند به اشتراک 
گذاشته اند و احتماال شما کنجکاو هستید که بدانید که آیا از این برندها استفاده می کنید 
یا خیر و وب سایت فایننس یاهو، اطالعاتی درباره گوشی میلیاردهای فناوری منتشر کرده 
است.بیل گیتس، با توجه به ادغام بین اندروید و نرم افزار مایکروسافت، اکثر دستگاه های 
گیتس در درجه اول دستگاه های اندرویدی هستند. با وجود این، موسس مایکروسافت 
در صورت لزوم و در شرایطی که نیاز باشد، از آیفونی که همراه دارد هم استفاده می کند. 
اما در زمان های دیگر، او یک دستگاه اندرویدی دارد. گفته می شود دستگاه آیفون مورد 
استفاده او قدیمی اســت )تا همین اواخر آیفون 5S بوده( و او از آن فقط برای آگاهی از 
تفاوت استفاده از آیفون در مقایسه با دستگاه های اندرویدی استفاده می کند.جف بزوس، 
مالک و بنیانگذار آمازون در سال ۲۰۱۲ از تلفن بلک بری استفاده کرد و آخرین بار هنگام 
استفاده از گوشی سامسونگ قبل از راه اندازی Fire Phone آمازون دیده شد، با وجود 
این،اینکه او در حال حاضر از کدام برند تلفن استفاده می کند، یک راز است.ایالن ماسک، 
اگرچه مدیرعامل تسال هرگز آشکارا به استفاده از مارک خاصی از تلفن اعتراف نکرده 
است، اما اغلب اوقات در مصاحبه های خود چندین بار از آیفون یا آیپد نام برده است. از 
اینجا فقط می توان دریافت که او در واقع طرفدار آیفون است، از هر نسخه ای که باشد.

ایوان اشپیگل، ایوان اشپیگل، بنیانگذار اسنپ چت، هم از کاربران آیفون است. در حالی 
که دستگاه فعلی وی مشخص نیست ، چندی پیش او فاش کرد که از قاب برای آیفون 
خود استفاده نمی کند و بسیار مراقب دســتگاه های خود است.مارک زاکربرگ، مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، از آیفون استفاده می کند و گمان می رود که هر از گاهی 
به دلیل ارتباط شخصی با بسیاری از مدیران اپل، آیفون رایگان از اپل دریافت می کند. 
هرچند مایه تعجب است که آیا رئیس ثروتمندترین شبکه های اجتماعی جهان واقعاً به 
آیفون های رایگان نیاز داشته باشد.تیم کوک، حدس زدن اینکه تیم کوک از چه برندی 
استفاده می کند، کار دشوار نیست. مدیرعامل اپل از هیچ برندی جز آیفون و به طور کلی 
محصوالت اپل استفاده نمی کند. او چندین بار در حال استفاده از جدیدترین آیفون ها در 
مالء عام دیده شده است. این یک آزمایش واقعی ایمان است که شخص به محصوالت 
 خود دارد! اما اینکه بدانیم تیم کــوک چه نظری درباره گوشــی های اندرویدی دارد،

 هم جالب است.

اخبار

تاسیس کارخانه چهار میلیارد یورویی تولید تراشه در ایتالیا 
مقامات ایتالیا در تالش برای اقناع شرکت اینتل به منظور سرمایه گذاری چند میلیارد یورویی با هدف تأسیس یک کارخانه تولید تراشه در این کشور هستند.پیش از این اینتل از برنامه های 

خود برای تأسیس یک کارخانه تولید تراشه در آلمان خبر داده بود و ایتالیا نیز که با بحران کمبود تراشه روبرو است نمی خواهد در این زمینه از سایر کشورهای اروپایی عقب بماند.از سوی 
دیگر اینتل هم قصد دارد با تأسیس کارخانه های متعدد در اروپا مانع از تشدید بحران کمبود تراشه در جهان شود و به خصوص صنعت اتومبیل سازی را برای مقابله با مشکل یادشده یاری 

دهد. رم گفتگوهای خود را در این زمینه با اینتل آغاز کرده تا احتماالً در این کشور برای تأسیس کارخانه تراشه مذکور سرمایه گذاری کند.

قانــون جدیــد چــک که 
از بهتریــن نمونــه هــای 
سیاســت های پولی و بانکی 
در چندســال گذشته است، 
این روزها بــا مقاومت هایی 
در اجرای کامل آن به ســر می برد. قانون صدور چک 
در سال ۱۳۵۵ تصویب شــد و پس از آن در سال های 
۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و آخرین بار در ســال ۱۳۹۷ 
تحت عنوان »قانون اصالح صدور چک« اصالح شــد. 
در اصالح جدید این قانون، رویکرد پسینی و مجازات 
محور نســبت به صادرکننده چک برگشــتی به یک 
رویکرد پیشینی و یا پیشگیری محور تغییر کرده است.

 با این حال، تحوالت چشمگیری که قانونگذار در سال 
۹۷ برای چک مصوب کرده اســت نیازمند یک بازوی 
اجرایی قدرتمند در بانک مرکزی برای پیاده سازی بند 
به بند مفاد و تبصره های این قانون جدید است. با وجود 
سپری شدن ۳ ســال از تصویب این قانون، ۲ نقد مهم 
به عملکرد بانک مرکزی در قبال قانون چک وارد است. 
اول اینکه تعداد زیادی از مفاد این قانون در سیســتم 
بانکی بر زمین مانده و یا ناقص اجرا شــده است. عدم 
اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی مناسب در خصوص 
مفاد اجرا شده این قانون همچون سامانه صیاد نیز از 
دیگر مواردی است که متولیان بانک مرکزی نسبت به 

آن غافل بوده اند.
محمد نوری کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بانک 
مرکزی و قوه قضاییه طبــق قانون اصالح صدور چک 
مصوب سال ۹۷ مکلف به اجرای تکالیفی در دو موعد 
تاریخی بوده اند، خاطرنشــان کرد: اجرای موعد اول 
این تکالیف، ساده و بدون نیاز به ایجاد سازوکار جدید 
بوده اســت که در تاریخ در آذر ۹۸ اجرایی شده است، 
اما موعد بعدی اجرای ایــن تکالیف مربوط به آذر ۹۹ 

بوده است.
وی با بیان اینکه مهم ترین تحوالت قانون جدید چک 
می بایســت از آذرماه ۹۹ توســط بانک مرکزی اجرا 
می شده است، گفت: ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده 
چک در سامانه صیاد، یکی از برجسته ترین نوآوری های 
قانون جدید بوده اســت که به دلیل شــیوع کرونا به 

ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شده است.

نواقص سامانه صیاد هرچه سریعتر مرتفع 
شود

نوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تعهدات مربوط 
به آذرماه ۹۹ توسط بانک مرکزی عملیاتی شده است 
و این امر نیز تاثیر مطلوبی در کاهش ریسک معامالت 
چک داشته اســت، عنوان کرد:، اما در این بین یکی از 
انتقادات وارد شــده به بانک مرکزی به موضوع عدم 
دسترسی عمومی شهروندان به گوشی هوشمند برای 

ثبت در سامانه صیاد باز می گردد.
کارشناس امور بانکی با اشاره اینکه ممکن است افراد 
ســالخورده و ســاکنین مناطق محروم و دورافتاده 
به سهولت به گوشــی هوشمند دسترســی نداشته 
باشند، افزود: بانک مرکزی مکلف بوده است تا با اتخاذ 
تدابیری دسترســی دارندگان چک بــه خودپرداز ها 
و سیســتم پیامکی را برای ثبت، دریافت و انتقال به 
گیرنده چک را فراهم کند.وی با بیان اینکه یکســری 
الزامات عملیاتی باید در نظر گرفته می شــده است تا 
کارکرد های پیشین چک نیز در قانون جدید چک نیز 
محفوظ بماند، اظهار داشت: به عنوان مثال صدور چک 
 بابت تضمین و وثیقه در ســامانه صیاد مقدور نیست؛ 
چراکه این چک ها قاعدتا بدون تاریخ صادر می شوند 
و امکان صدور چک بدون درج تاریخ در سامانه صیاد 

امکان پذیر نیست.

تعیین ســقف اعتبــار صادرکننده چک 
نیازمند تجمیع دیتا همه دستگاه ها است

وی تاکید کرد: در ماده ۲۱ مکــرر قانون جدید چک، 
بانک مرکزی مکلف شده است تا زیرساخت های الزم 
برای برقراری تقــارن اطالعاتی را بــه گونه ای فراهم 
کند که گیرنده چک قادر باشــد وضعیــت اعتباری 
صادرکننده چک شــامل ســقف اعتبار مجاز، سابقه 
چک های برگشــتی در ۳ ســال اخیر و میزان مانده 
تعهدات چک های تســویه نشــده را به صــورت آنی 

استعالم کند.
نوری با بیان اینکه بانک مرکزی موظف بوده چک های 
برگشتی و ســقف اعتبار مجاز هر شخص را به گیرنده 
چک اعالم کند، خاطرنشــان کرد:، اما متاسفانه این 
رویه اکنون به شــکل ناقص از ســمت بانک مرکزی 
انجام می شــود و صرفا چک های برگشــتی رفع سوء 
اثر شده به گیرنده چک اعالم می شود. این کارشناس 
بانکی با اشــاره به اینکه تکالیف بانــک مرکزی برای 

تعیین ســقف اعتبار بــرای دارندگان چــک تاکنون 
عملیاتی نشــده اســت، گفت: تاخیر بانــک مرکزی 
در اجــرای این تکلیف شــاید به این علت باشــد که 
تعیین ســقف اعتبار و دریافت اطالعــات الزم جهت 
اعتبارســنجی دارنــدگان چک، مســتلزم همکاری 
نهاد های متعدد اســت.این کارشــناس امور بانکی با 
اشاره به راهکار اجرایی شدن مفاد باقی مانده از قانون 
چک، گفت: با توجه به وضعیت فعلی، بهتر است ابتدا 
زیرســاخت ها و بانک اطالعاتی توسط دستگاه هایی 
مثل ســازمان امور مالیاتــی و وزارت رفــاه برای امر 
اعتبارســنجی افراد تجمیع و پردازش شود و سپس 
 از ســوی بانک مرکزی برای تعیین سقف اعتبار برای

 دارندگان چک اقدام شود.

حساسیت باالی اعتبارسنجی دارندگان 
چک

وی در ادامه گفت: در ابتدای راه الزم است مبلغ سقف 
اعتبار صادرکننده چک به گیرنده فقط اطالع رسانی 
شود و بعد از مدتی که این رویه دقیق و بدون خطا پیش 
رفت، سپس محدودیت ســقف اعتبار صدور چک به 

شکل الزامی برای هر فرد اعمال شود.
نوری با بیان اینکه اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار 
برای هر شــخص به علت آنکه باعث ایجاد محدودیت 
ریالی برای صدور چک می شــود از حساسیت باالیی 
برخوردار اســت، گفت: اگر رقم پایینی برای ســقف 
اعتبار صدور چک هر شــخص در نظر گرفته شــود، 

این امر باعث قفل شدن اقتصاد و عدم گردش پول به 
شکل صحیح خواهد شــد و اگر رقمی باالتر از اعتبار 
 هر شــخص تعیین شــود، مشــکالت خاص خود را

 به وجود خواهد آورد.

تبادل اولیه اطالعات بین بانک مرکزی و قوه 
قضاییه ایجاد شده است

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نیز موظف بوده است 
تا دسترســی بانک مرکزی به احکام ورشکســتگی، 
اعســار و آرای قطعــی محاکم در خصــوص چک ها 
در ســامانه ســجل محکومیت های مالی را به شکل 
سیستمی تســهیل کند، گفت: البته در یک ماه اخیر 
و بعد از ابالغ ســند تحول قوه قضاییــه، این فرآیند 
حرکت های مثبتی را تجربه کرده است. این کارشناس 
امور بانکی در پایان اظهار امیــدواری کرد: اخیرا بین 
بانک مرکزی و قــوه قضاییه تفاهم نامــه ای به امضا 
رســیده که طبق مفاد آن، تبادل اولیه اطالعات بین 
این دو نهاد برای اســتعالم سوابق قضایی دارنده چک 
برقرار شده است.بررســی های میدانی نشان دهنده 
این اســت که هنوز هم چک های صیادی جای خود 
را در جامعــه اقتصادی بــاز نکرده انــد و مقصر این 
موضوع هر دو مجری این قانون است. اطالع رسانی ها 
دیرهنگام و عدم همکاری بانک ها از طرفی و همچنین 
همگام نبودن برخی از کســبه برای اجرای این قانون 
 زمینه ســاز اختالالت زیادی در اجرای قانون جدید 

چک شده است. 

معطلی 3 ساله اجرای قانون چك در ساختمان ميرداماد
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گوگل اعالم کرد از ابتدای ســال آتی میالدی هزینه 
دریافتی از اپلیکیشــن هایی که سرویس های خود را 
با گزینه پرداخت حق اشــتراک در پلی استور ارائه می 
کنند کاهش می دهد. درحال حاضر توسعه دهندگان 
اپ در سال نخست فعالیت خود در گوگل پلی ۳۰ درصد 
هزینه به گوگل پرداخت می کنند که این رقم در سال 
های بعد به ۱۵ درصد کاهش می یابد. در همین زمینه 

گوگل با انتقادات گسترده ای از سوی توسعه دهندگان 
روبرو بود.این ســاختار جدید از ژانویه ۲۰۲۲ میالدی 
اجرایی می شود و احتماال توسعه دهندگان را تشویق 

می کند به جای ارائه سرویس با یک بار پرداخت، شیوه 
حق اشتراک را ارائه کنند. عالوه بر آن گوگل اعالم کرد 
از اپ های کتاب الکترونیک و پخش موسیقی که بیشتر 

درآمد خــود را هزینه تولید محتوا مــی کنند، نیز ۱۰ 
درصد هزینه دریافت می کند.شــرکت های بزرگی از 
جمله مایکروسافت و اسپاتیفای و همچنین استارت آپ 
های کوچک تر از شیوه دریافت کمیسیون گوگل پلی 
انتقاد کرده اند. آنها ادعا می کنند دریافت هزینه مذکور 
گزینه های انتخابی مشــتریان را محدود می کند و به 

افزایش بهای اپ ها منجر می شود.

شرکت اپیک گیمز سازنده بازی فورت نایت روز گذشته 
با تالش های اپل برای متوقف کردن دستورات دادگاه 
ضد انحصار به منظور مجازات این شرکت مخالفت کرد.

منازعه حقوقی دو طرف وارد مرحله تجدیدنظر شده و 
اپل در تالش است تا جلوی مجازات خود را بگیرد یا از 

میزان آن بکاهد.
بر اســاس حکم دادگاهی در آمریکا در شــهریور ماه، 
اپل دیگر حق ندارد مانع اســتفاده توسعه دهندگان و 

برنامه نویسان از سیستم های پرداخت درون برنامه ای 
ابتکاری آنها شــود. اپل پیش از این برنامه نویســان 
را مجبور به اســتفاده از سیســتم پرداخت انحصاری 
اپ اســتور و پرداخــت کمیســیون ۳۰ درصــدی 

 به خــود می کرد. امــا با حکــم دادگاه دیگــر چنین
 امکانی ندارد.

اپل تا ۹ دسامبر فرصت دارد این حکم را اجرا کند، اما 
هنوز چنین کاری نکــرده و در برابر آن تقاضای فرجام 

خواهی نیز کرده اســت. این شــرکت از گونزال راجرز 
قاضی دادگاه مذکور خواسته تا اجرای حکم یادشده را 
متوقف کند تا فرایند تجدیدنظر خواهی اپل طی شود، 
امری که ممکن است یک ســال طول بکشد. این امر 
موجب اعتراض شرکت اپیک گیمز شده و مدیران آن از 
دادگاه خواسته اند اپل را مجبور به رعایت استانداردهای 
حقوقی کند تا برنامه نویسان و توسعه دهندگان بیشتر 

آسیب نبینند.

کدهای شــماره گیر، کدهایی هستند که می توانند کارهای 
مختلفی انجام دهنــد، از جمله اینکه با شــماره گیری این 
کدها در آیفونتان IMEI دســتگاهتان را شناسایی کنید 
و یا ببینید که سیگنال فعلی گوشــی تان چقدر قوی است. 
سرگرم کننده است که چیز جدیدی در مورد فناوری مورد 
استفاده روزانه خود بیاموزید و ویژگی های کوچکی که تبلیغ 
نمی شوند کشف کنید. اگر زمان زیادی را صرف جست وجو 
و بررسی ویژگی های تلفن همراهتان نکرده باشید، احتماالً 
کدهای شماره گیر نیز از جمله ویژگی های پنهان برای شما 
هستند. کدهای شماره گیر، همان طور که از نامشان مشخص 
است، کدهایی هستند که شــما در برنامه تلفن آیفون خود 
شماره گیری می کنید.این کدها می توانند کارهای مختلفی 
انجام دهند،  یکی به شما اجازه می دهد IMEI دستگاهتان 
را شناســایی کنید و دیگری می تواند به شــما نشان دهد 
که ســیگنال فعلی گوشــی تان واقعا چقدر قوی است. این 
کدها می توانند تنظیمات را تغییر داده یــا داده هایی را که 
نمی دانستید به شما نشان دهند. افشــای کامل این کدها 
می تواند مشکل ســاز باشــد و بســته به اتصاالت اپراتوری 
تلفن همراه،  ممکن اســت کار نکند.  با این حال، این کدها 
آزمایش شده و واقعی هستند و با ترکیب مناسبی از دستگاه و 

اپراتور، کار می کنند. وب سایت الیف هکر به برخی از کدهایی 
که به نظر مفید می رسند، اشاره کرده است.

IMEI آیفون خود را بررسی کنید
IMEI آیفون شما یک شماره منحصربه فرد است که 
می تواند برای شناسایی دستگاه شما استفاده شود. به 
همین دلیل، اغلب برای بررسی اینکه آیا تلفن به سرقت 
رفته است یا خیر، استفاده می شود. مهم این است که 
این شماره را به افراد دیگر ندهید. برای به دست آوردن 
کد IMEI،  یک راه از طریق کد شــماره گیر اســت. 
#۰۶#* را شــماره گیری کنید و قبل از اینکه فرصتی 
برای ضربه زدن بــه دکمه تماس پیــدا کنید، صفحه 

اطالعات دستگاه ظاهر می شود.  

قدرت سیگنال آیفون خود را بررسی 
کنید

آیا تا به حال اینترنت ضعیفی را تجربه کرده اید، در 

حالی که آیفون شما ادعا  می کند که سیگنال های 
قوی و کامل دارد؟ اینجاســت که آزمون میدانی 
می تواند مفید باشــد؛ این منــوی پنهان حاوی 
اطالعات زیادی در مورد سیستم تلفن همراه است،  
البته این ویژگی برای زمانی است که آیفون های 
قدیمی دارای ویژگی هایی هستند که آیفون های 
جدید ندارند. اگر آیفون  ۵G دارید )آیفون ۱۲ یا 
ســری آیفون ۱۳(، نمی توانید از این کد استفاده 
کنید. همــه آیفون ها می توانند از منوی تســت 
 LTE میدانی استفاده کنند، اما تنها آیفون های
قادر خواهند بود قدرت ســیگنال گوشی خود را 
مشاهده کنند.برای این کار می توانید از شماره گیر 
کد *#۱۲۳۴۵#۳۰۰۱* برای آوردن منوی تست 
زمینه استفاده کنید. در این بخش اطالعات زیادی 
وجود دارد اما آنها را نادیــده بگیرید و روی نماد 
منوی سمت راســت ضربه بزنید. سپس به بخش 
LTE بروید و Serving Cell Meas را انتخاب 

کنید. اعداد کنار rsrp۰ و rsrp۱ را که به ترتیب 
نمایانگر برج سلولی فعلی و برج پشتیبان هستند، 
بررســی کنید. هرچه عدد به صفر نزدیک باشد، 
ارتباط شما با برج بهتر است و هرچه دورتر باشد، 

ارتباط بدتر است.

مسدود کردن تماس های خروجی
سپردن آیفون به شــخصی دیگر برای استفاده، 
ممکن اســت یک تمرین طاقت فرســا در اعتماد 
باشد. اگر یکی از نگرانی های شما این است که آن 
شخص با آیفون شما با چه کسی تماس می گیرد، 
بدانید که یک کد شماره گیر سریع برای مسدود 
کردن همه تماس های خروجی وجود دارد. *۳۳ 
*را شماره گیری کنید و ســپس یک پین چهار 
رقمی و # )به عنوان مثــال #۱۲۳۴*۳۳*( وارد 
کنید. این پین اطمینان می دهد که کسی نمی تواند 
بالک را به راحتی غیرفعال کند. هنگامی که دکمه 
تماس را فشــار می دهید، ویژگی اجرا می شــود. 
سپس می توانید با تایپ کردن همان کد و ترکیب 

PIN آن را غیرفعال کنید.

ارزش سهام اســنپ پس از هشدار مدیرعامل این 
شــرکت درباره تاثیر منفی مقــررات جمع آوری 
دیتای اپل و محدودیتهای زنجیره تامین جهانی 
بر هزینه تبلیغاتی، بیشترین ســقوط را از ماه مه 
سال ۲۰۱۸ تجربه کرد.ارزش ســهام اسنپ ۲۲ 
درصد ریخت و حدود ۲۵ میلیــارد دالر از ارزش 
بازار این شــرکت که اکنون در حدود ۹۵ میلیارد 
دالر قرار دارد، پــاک کرد. دورنمــای محتاطانه 
ای که از ســوی اسنپ چت مطرح شــد، بر سایر 

همتایان این شــرکت که به درآمدهای تبلیغاتی 
متکی هســتند نظیر آلفابت، فیس بوک، توییتر 
و پینترست ســایه افکنده و ارزش سهام هر کدام 
از این شرکتها بین دو تا چهار درصد سقوط کرد. 
در مجموع هشدار اسنپ باعث ریزش ۹۴ میلیارد 
دالر از ارزش بــازار این شــرکت و همتایانش در 
روز جمعه شد.ایوان اشــپیگل، مدیرعامل اسنپ 

در جلســه پس از اعالم درآمدها بــا تحلیلگران 
گفت: مقررات جمع آوری دیتا که از ســوی اپل 
معرفی شده است، سنجش و مدیریت کمپینهای 
تبلیغاتی را برای تبلیغات کنندگان دشــوار کرده 
اســت. اســنپ درآمد خالص بین ۱۳۵ تا ۱۷۵ 
میلیون دالر را برای ســه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ 
پیش بینی می کند که بســیار پایینتر از ۲۹۹.۳ 

 میلیون دالر پیش بینی شده از سوی وال استریت
 است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل اوایل امسال همه 
اپلیکیشنها در پلتفرم iOS ۱۵ را ملزم کرد برای 
ردیابی کردن کاربران به منظور اهداف تبلیغاتی 
اجازه آنها را دریافت کنند. تحلیلگران هشدار می 
دهند تاثیر این مقررات ممکن است ادامه دار باشد 
در حالی که محدودیتهای زنجیره تامین در شرکای 

تبلیغاتی اسنپ احتماال موقتی خواهد بود.

برای سال آينده؛

گوگل هزینه دریافتی از برخی اپلیکیشن ها را نصف کرد

با ورورد به مرحله تجديد نظر؛

درگیری اپل و اپیک گیمز وارد مرحله تازه تری شد

کدهای مخفی آیفون چه کاربردی دارد؟

هشدار اسنپ ۹۴ میلیارد دالر آب خورد


