
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با بیان اینکه ۱۴ هزار 
واحد مسکن مهر آماده تحویل به متقاضیان است گفت: قیمت هر 
متر مربع مسکن طرح اقدام ملی در شهر جدید پردیس فعالً متری 

۳ میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، سید مهدی هدایت - مدیرعامل شرکت عمران 
شهر جدید پردیس - صبح امروز در مراسم آغاز رسمی تحویل ۱۴ 
هزار واحد مسکن مهر اظهار کرد: امروز شروع تحویل ۱۴ هزار واحد 
مسکن مهر است. این برنامه قبل از افتتاح رسمی که در آینده توسط 

رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس انجام خواهد شــد برگزار 
می شود که به تدریج واحدها را تحویل می دهیم. وی افزود: امروز 
فرآیند معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت دفترچه اقساط آغاز 
می شود سپس برای انشعابات به دستگاه های خدمات رسان و تحویل 
واحد به کارگزاری شرکت عمران مراجعه می کنند. اگر کنتور بعضا 

نصب نشده به این دلیل است که باید به نام مالک صادر شود.
هدایت با بیان اینکه بعضی افراد که حدود ۴ تا ۵ هزار نفر هستند برای 
تحویل واحدهای خود مراجعه نمی کنند گفت: اقداماتی از قبیل 

افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها به ۱۸ درصد را آغاز کرده ایم 
که نسبتاً تاثیرگذار بوده است. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پردیس تاکید کرد: با این وجود از سال آینده سرعت سکونت در شهر 
پردیس بیشتر می شود. وی همچنین خبر داد: آذرماه امسال ۱۰ هزار 

واحد مسکن مهر نیز تحویل متقاضیان می شود.
هدایت در پاسخ به ایسنا درباره آخرین وضعیت افزایش ۲۰ میلیون 
تومانی قیمت مسکن مهر اظهار کرد: این رقم با توجه به هزینه های 
ما بسیار ناچیز است از ابتدای سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان در پردیس 

هزینه کرده ایم و این در حالی است که از محل دریافت ۲۰ میلیون 
تومان حدود ۲۲ میلیارد تومان به دست آورده ایم. این ۲۰ میلیون 
تومان هزینه نقل و انتقال نیست بلکه بخش کمی از هزینه هایی که 
دولت برای واحدهای مسکن مهر انجام داده را از متقاضیانی که هم 
اکنون اقدام به خرید و فروش می کنند دریافت می کنیم. متقاضیان 
اولیه و کسانی که قبل از خردادماه واحد را خریداری کردند مشمول 

این افزایش قیمت نیستند.
مدیرعامل عمران پردیس خاطرنشان کرد: زمانی که پروژه مسکن 

مهر پردیس آغاز شد دالر ۱۰۰۰ تومان بود و االن قیمت دالر ۲۴ برابر 
شده لذا هزینه ها بسیار  باال رفته است. وی با اشاره به تعهد شرکت 
عمران پردیس برای ساخت ۱۴ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن 
گفت: از این تعداد ۱۱ هزار واحد به تعاونی های مسکن مهر واگذار 
شده و ۳۰۰۰ واحد نیز در بخش  ثبت نامی است. در مراسمی که با 
حضور ویدئوکنفرانس رئیس جمهور برگزار می شود اولین واحدهای 
اقدام ملی بتن ریزی خواهد شد. قیمت هر متر مربع مسکن ملی در 

پردیس فعالً ۳ میلیون تومان است.

درحالی کــه پیش از ایــن مدیرعامــل صندوق 
بازنشستگی کشــوری اعالم کرده بود ۱۴ شرکت 
زیرمجموعه این صندوق در راه بورسی شدن قرار 
دارند، دومین هلدینــگ از زیرمجموعه های این 
صندوق در راه بازار ســرمایه اســت و تا ماه آینده 

بورسی می شود.
به گزارش ایسنا، اکبر افتخاری - مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشوری - اوایل مردادماه اعالم کرده 
بود که در آغاز هیچ کدام از شــرکتهای ما شرایط 
بورسی شــدن را نداشــتند، ولی پس از برگزاری 
جلســات مرتب درباره بورسی شدن شرکتها، ۱۴ 
شرکت در مسیر بورسی شــدن قرار گرفتند که از 
این میان، سه شرکت تا پایان سال وارد بازار بورس 

می شوند.
در این راستا، افتخاری اخیرا اعالم کرده که مقدمات 
پذیرش آتیه صبا در بورس در حــال انجام و امید 

 اســت که در ماه های آینده شاهد حضور شرکت 
سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان دومین هلدینگ 
صنــدوق در تابلو بورس اوراق بهادار باشــیم. وی 
در ادامه بــا بیان اینکه ترکیب ســبد دارایی های 
هلدینگ آتیه صبا از جنبه تنوع فعالیت شرکت های 
تابعه متنوع اســت، بر ضرورت نظم دهی و سامان 
بخشیدن آنها تاکید کرد و گفت: بسیاری از شرکت 
های این هلدینگ برای گذشته هستند و باید در 
خصوص کیفیت اســتمرار فعالیت آنها در آینده 
تصمیم گیری شود، چرا که اداره کردن این شرکت 
ها با تجهیزات و تکنولوژی قدیمی دشــوار است و 

نیازمند ساماندهی جدی در ساختارشان هستند.
همچنین حجــت اهلل میرزایــی - معــاون امور 
اقتصــادی وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی - با 
اشاره به حداکثرسازی شفافیت در شرکت ها اظهار 
امیدواری کرد که با ورود شــرکت سرمایه گذاری 

آتیه صبا به بــورس به عنوان یک شــرکت کاماًل 
شفاف، سالم و پاک در سطح ملی با استقبال تمام 

سهامداران بورس مواجه شود.
وی با بیان اینکه تغییر مدیــران و اصالح ترکیب 
مدیریتی به میزان زیادی در بهبود شرکت و اداره 
دارایی های بخش عمومی می تواند موثر واقع شود، 
تصریح کرد: واقعیت این اســت که از سال ۱۳۹۴ 
بیش از یک سوم وقت مدیران وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی در ستاد و در صندوق بازنشستگی 
 کشوری صرف مســائل و مشــکالت موجود در 
شــرکت های تابعه هلدینگ آتیه صبا شده است 
و شــاید می توان گفت آتیه صبا پر مسئله ترین 
و پرحاشــیه ترین هلدینگ وابســته به صندوق 
بازنشستگی کشوری بوده اســت، البته بخشی از 
این مسئله ناشی از ترکیب شرکت هایی است که 

تناسب و تجانسی با هم نداشته اند.

روند بازیابی توازن بازار نفت در چند ماه گذشته که از 
محدودیت عرضه تولیدکنندگان کاسته شده و احیای 
مصرف در ابتدای سه ماهه سوم ســال کندتر از حد 

انتظار بوده، آهنگ آهسته تری پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا، اعضای اوپک و شرکایشان در گروه 
اوپک پالس نشانه هایی از کاهش پایبندی به کاهش 
تولیدی که در آوریل با آن موافقت کرده بودند، نشان 
داده اند. اوپک پالس مدام درگیر مذاکره در خصوص 
مازاد تولید چندین کشــور عضو این گروه به دالیل 
متعدد، تاکید بر ضرورت کاهش تولید جبرانی در آینده 

و درخواستها برای معافیت از کاهش تولید بوده است.
همزمان با ضعیف شدن حس ضرورتی که در ابتدای 
بحران بــازار نفت وجود داشــت و تولیدکنندگان را 
به موافقت با پیمان کاهــش تولید ترغیب کرده بود، 
پایبندی به این پیمان سست شده است. از سوی دیگر 
مصرف به سرعتی که چند ماه پیش انتظار می رفت 

زیرا بحران ویروس کرونا مهارناپذیر مانده و اقتصادهای 
بزرگ با خیل گسترده بیکاری مواجه شده اند.

توازن میان تولید و مصرف جهانی که پیش بینی می 
شد با کمبود قابل توجه عرضه روبرو شود اکنون انتظار 
می رود حداقل در آینده نزدیک همچنان دچار مازاد 

عرضه بماند.
دورنمای در حــال تغییر توازن تولیــد و مصرف در 
قیمتهای معامالت آتی و بازار فیزیکی منعکس شده 
و برخی از سرمایه گذاران موسسه ای بزرگ با پیش 
بینی کاهش قیمتها، شمار معامالت فروش را در بازار 

افزایش داده اند.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روســیه اظهار کرده که 
تقاضای جهانی برای نفت امسال تحت تاثیر پیامدهای 
شیوع کووید ۱۹ به میزان ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه در 
روز کاهش خواهد داشت که این پیش بینی مطابق 
با گزارش ماه گذشته اوپک است که کاهش تقاضای 

جهانی برای نفت به میزان ۹.۰۶ میلیون بشکه در روز 
در سال ۲۰۲۰ را پیش بینی کرد. با این حال وی اعالم 
کرد روسیه پیش بینی می کند با اخبار مربوط به تولید 
واکسن کووید ۱۹ که باعث احیای اقتصادی می شود، 
میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ تا 

۵۵ دالر خواهد رسید.
بر اســاس گزارش رویترز، با وجود تالشــهای اوپک 
پالس برای تاکید بر پایبنــدی، فضای بازار به میزان 
چشمگیری تیره شده و ســرمایه گذاران نسبت به 
توانایی این پیمان برای کاهش سطح ذخایر نفت به 
میزان کافی در مواجهه با تبعــات دنباله دار پاندمی 

ویروس کرونا بدبینی بیشتری پیدا کرده اند.
قیمت نفــت آمریکا هفتــه گذشــته در واکنش به 
نگرانیهای فزاینده نسبت به دورنمای تقاضا و سقوط 
بازارهای سهام برای نخستین بار از ژوئن به پایین ۴۰ 

دالر در هر بشکه سقوط کرد.

طبق اعالم بانک مرکزی مانده ســپرده ها و تسهیالت 
بانکی در پایان خرداد سالجاری در مقایسه با مقطع مشابه 
در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۳۴.۷ و ۳۲.۲ درصدی 
مواجه شده که تهران بیشــترین رقم سرمایه گذاری را 

داشته است.
به گزارش ایسنا، آنچه اطالعات بانک مرکزی از وضعیت 
مانده ســپرده ها و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری به تفکیک اســتان در پایان خرداد 
امسال نشان می دهد، مانده کل سپرده ها بیش از ۲۹۰۰ 
هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد سال قبل به 
میزان ۳۴.۷ درصد و نسبت به پایان سال گذشته معادل 
هشت درصد افزایش یافته است. همچنین، بیش ترین 

مبلغ سپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده بیش از 
۱۵۰۰ هزار میلیارد تومــان و کم ترین مبلغ نیز مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۴۰۰ میلیارد 

تومان بوده است.
عالوه براین، مانده کل تسهیالت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان است که نسبت به زمان مشابه پارسال معادل ۳۲.۲ 
درصد و نسبت به پایان سال قبل به میزان ۶.۹ درصد با 

افزایش مواجه شده است.  
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت مربوط به 
استان تهران بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان و کم ترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۰۰۰ 

میلیارد تومان است.

براســاس اعالم بانک مرکزی، نســبت تســهیالت به 
سپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی ۷۷.۸ درصد است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، 
به ترتیب ۲.۳ و ۱.۶ واحد درصد کاهش را نشان می دهد 
که نسبت مذکور در استان تهران ۹۲.۵ درصد و استان 

کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۶ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت 
و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری 
از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها در استان 
تهران بیان شــده و عمده فعالیت های بانکــی آنها از 
 طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

ذخایر طال و ارز روسیه مجددا افزایش پیدا کرد. به گزارش اسپوتنیک، 
روند فاصله گرفتن روســیه از دالر در ماه های اخیر بار دیگر تشدید 
شده اســت؛ تا جایی که طبق اعالم بانک مرکزی این کشور تا هفته 
سوم ماه آگوســت این کشــور ۵۹۱.۸ میلیارد دالر ذخایر طال و ارز 
داشته که در مقایسه با ماه قبل ۱۱.۸ میلیارد دالر بیشتر شده است. 

هم چنین در مقایســه با مدت مشابه سال قبل روســیه ۳۶ ملیارد 
دالر به ذخایر طال و ارز خود افزوده اســت.    در طول چهار سال اخیر 
میزان ذخایر طال و ارز روســیه غالبا صعودی بوده اســت و مدیران 
بانک مرکزی این کشــور امیدوارند این مساله باعث کاهش نوسانات 
 بازارهای مالی و آســیب پذیری در برابر تکانه هــای خارجی نظیر 

تحریم ها شود.  سه سال پیش روسیه با در اختیار داشتن ۱۰۵ میلیارد 
دالر اوراق قرضه وزارت خزانه داری یکی از بزرگ ترین دارندگان این 
اوراق در جهان بود اما از آن زمان تاکنون حدود ۹۶ درصد از این اوراق 
را واگذار کرده اســت. ژاپن و چین بزرگ ترین دارندگان اوراق قرضه 
وزارت خزانه داری آمریکا هستند و هر کدام بالغ بر یک تریلیون دالر از 

این اوراق را در اختیار دارند. انگلیس نیز سومین کشور از این نظر است. 
اولگ کوزیمین- کارشناس ارشد اقتصادی در مؤسسه رنسانس کپیتال 
- در همین رابطه گفت: با هدف تقویت ذخایر طال، فکر می کنم بانک 
مرکزی دست به واردات طال بزند. تداوم تنش ها با واشنگتن بدان معنا 
خواهد بود که میلیاردها دالر دیگر از ذخایر ارزی روسیه با طال جایگزین 

خواهند شد. طال در حال حاضر ۲۰ درصد ذخایر ارزی و دالر ۲۲ درصد 
ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه را تشکیل می دهد. این در حالی است 
که سهم دالر از ذخایر ارزی روسیه در اواسط سال ۲۰۱۷ معادل ۲۲ 
درصد بود. بانک مرکزی روسیه در ماه فوریه به تنهایی حدود ۴۰ درصد 

از خرید طال توسط بانک های مرکزی جهان را انجام داده است.

جروم پــاول گفته اســت با توجــه به تــداوم درگیر 
بــودن اقتصاد بــا کرونا، نرخ هــای بهره بــه احتمال 
 زیــاد در ســطوح بســیار پاییــن فعلــی حفــظ 

خواهند شد
به گزارش سی ان بی سی، رییس بانک مرکزی آمریکا که 
در یک گفت و گوی تلویزیونی حضور یافته بود با اشاره 
به اینکه برای حفاظت از فعالیت هــای اقتصادی الزم 
است تا نرخ بهره در سطوح پایین باقی بمانند، افزود: ما 
قصد نداریم از حمایت کردن خود از بخش های مختلف 
اقتصادمان عقب بشینیم و تا هر زمان که الزم باشد برای 

این حمایت حاضر خواهیم بود.
بانک مرکزی آمریکا اخیرا در یک سنت شکنی کم سابقه 

گفته است که سیاست نرخ بهره ای این بانک پس از یک 
دهه تغییر خواهد کرد و بانک مرکــزی اجازه می دهد 
نرخ بهره به تدریج از سطح دو درصدی عبور کند تا رشد 
اقتصادی تقویت شــود. این تصمیم بدان معنا خواهد 
بود که دســت کم در کوتاه مدت، بانک مرکزی آمریکا 
 دیگر نرخ بهــره را افزایش نخواهد داد تا ســطح تقاضا

 بیشتر شود.  
پاول بدون اشــاره به جزئیات بیشــتر ایــن تصمیم 
بانک مرکــزی گفت: ایــن اولین کاری نبوده اســت 
که در این شــرایط انجام دادیم. ما خیلــی از کارهایی 
که مــی توانســتیم را بــرای تقویت رشــد اقتصادی 
انجــام داده ایــم و تــا هر زمــان که حــس کنیم به 

 این اقدامــات نیاز اســت، بــه انجــام آن هــا ادامه 
می دهیم.  

رئیس بانــک مرکزی آمریکا در بخش دیگر ســخنان 
خود با اشــاره به تک رقمی شــدن نرخ بیــکاری در 
آمریکا و اشــتغال زایی نیرومند نیز گفت: وضعیتمان 
نســبت بــه اوج بیــکاری در طــول همــه گیــری 
 بهتر اســت اما هنــوز تا رســیدن به ســطح مطلوب 

فاصله داریم.  
پاول هم چنین رشد اقتصادی بیشتر را منوط به کنترل 
سرعت شیوع کرونا دانست و از مردم خواست تا فاصله 
گذاری اجتماعی و ماسک زدن را جدی بگیرند چرا که 

همه از این وضعیت منتفع خواهند شد.  

مسکن ملی پردیس فعالً متری ۳ میلیون تومان

بازار نفت دوباره بدبین شددومین هلدینگ زیرمجموعه صندوق بازنشستگی در راه بورس

افزایش بیش از ۳۰ درصدی سپرده های بانکی 

روسیه به دالرزدایی ادامه می دهد

وعده رئیس بانک مرکزی آمریکا به حمایت تمام قد از اقتصاد
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کاهش قیمت 
طالی آبشده 

در بازار

دولت تالش 
می کند کشور در 
حوزه های راهبردی 
دچار مضیقه نشود

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

 موافقت رهبر انقالب 
با تداوم فعالیت 

دادگاه های ویژه 
اقتصادی 
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در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه انجام شد؛

سرمقاله

يادداشت

نرخ ارز 
ریشه گرانی ها 

زنگ خطر 
افزایش دوباره اجاره بها

علت اصلــی افزایش تورم 
عدم کنترل بازار نیست بلکه 
باالرفتن نــرخ ارز و کاهش 
ارزش پول ملی اســت که 
بانک مرکزی هر چه زودتر بایــد برای آن چاره ای 
بیاندیشد. یک بخشی از گرانی دالر به سیاست های 
نادرســت اقتصادی برمی گردد مانند کاهش نرخ 
سود سپرده و وضعیت عجیب و غریب بازار سرمایه. 
از این ها که بگذریم به عوامل خارجی یعنی تحریم ها 
و کرونا می رسیم که به تصمیمات اشتباه داخلی 

دامن زده است...

  کامران ندری؛ اقتصاددان

  منصور غیبی، کارشناس مسکن

متن کامل  د ر صفحه 3
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ایجاد تقاضای کاذب 
توسط دالالن ارز

شامخ مرداد  46.43  واحد شد

چشم انداز   رکود  در تولید

با اجرایی نشدن مصوبه دولت، نرخ رشد اجاره بها به 27.4 درصد رسید

تداوم گرانی  در  بازار اجاره
صفحه4
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موج  جدید  افزایش قیمت  خودرو
پراید   ۱۰۴   میلیون   شد

   قیمت   خودرو  طی  2  روز     ۱۰  تا   2۵ میلیون   افزایش  یافت

قیمت دالر مرز روانی ۲۴ هــزار و ۸۰۰ تومان را رد 
کرد و این در حالی اســت که دولت و بانک مرکزی 
وعده می دهند که به زودی به بازار ارز سر و سامان 
می دهند. روحانی می گوید اگر صادرکنندگان ارز را 
برگردانند، مشکل ارزی حل می شود. یک کارشناس 
کاهش درآمدهای ارزی دولــت را مقصر می داند و 
می گوید تا سیاست های کلی حکومت تغییر نکند، 
نمی توان جلو افزایش بهای ارز را گرفت. قیمت دالر 
همچنان روند صعودی خــود را طی می کند و این 
گرانی ارز تاثیر مستقیمی بر دیگر بازارها حتی بازار 
کاالهای مصرفی مردم داشته است. نوسانات قیمت 
ارز بر بازارهای مالی موازی تاثیرگذار است و با تداوم 
آن بر گرانی در بازار کاالهای اساسی نیز منجر شده 

است. اما مهمترین اثر...

عدد شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه با ایستادن 
بر رقم ۴۶.۴۳ واحد، همچنان بــر وضعیت رکودی 
در فعالیت اکثــر بنگاه های اقتصــادی داللت دارد؛ 
هرچند روند کاهش در فعالیت بنگاه ها فقط اندکی 
 مالیم تر از تیرماه است. شامخ مرداد ماه از سوی مرکز 
پژوهش های اتاق ایران منتشــر شــد. شاخصی که 
نسبت به تیرماه وضعیت بهتری را نشان می دهد، اما 
همچنان حاکی از چشم انداز رکود در اقتصاد است. 
مرکز پژوهش های اقتصادی اتــاق ایران، یازدهمین 
دوره شــامخ کل اقتصاد منتهی به مرداد ۱۳۹۹ را با 
اندکی بهبود نسبت به ماه قبل ۴۶.۴۳ واحد اعالم کرد. 
این شــاخص گرچه ۰.۹۶ واحد معادل ۲.۱۱ درصد 
نسبت به تیرماه بهتر شده است اما همچنان وضعیت 
شــاخص هایی نظیر سفارشــات جدید مشتریان، 

موجودی مواد اولیه لوازم...



اقتصاد2
ایران وجهان

اقدامات بانک پاسارگاد جهت 
بهبود شرایط اقتصادی هم میهنان 

در دوران شیوع ویروس کرونا
بانک پاســارگاد در دوران شــیوع ویروس کرونا، 
گام های مؤثری در راستای بهبود وضعیت اقتصادی 
هم میهنان برداشته است.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاســارگاد، این بانک در اوایل شیوع ویروس 
کرونا، بــا توجه به بروز مشــکالت اقتصادی برای 
برخــی از هم میهنان، همکاری خوبــی با فعاالن 
اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک، 
در زمینه ی بازپرداخت تســهیالت دریافتی انجام 
داد. این مساعدت از طریق اعطای مهلت سه ماهه 
و یا عدم دریافت جرایم متعلقه به مشمولین طرح 
انجام گرفت.بانک پاســارگاد همچنین در ماه های 
تیر و خرداد سال جاری، مطابق با مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 10 
میلیون ریالی را به افرادی که از طریق حساب خود 
در این بانک، یارانه دریافت می کنند، در دستور کار 
قرار داد که طی آن در 4 مرحله، در مجموع مبلغ 
1.166.340 میلیون ریال به تعــداد 116 هزار و 
634 خانوار تسهیالت پرداخت کرد.بر اساس این 
خبر، بانک پاســارگاد در گام بعدی، با هدف کمک 
و حفظ اشــتغال افراد، به یاری صاحبان کسب و 
کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا 
که توسط نهادهای نظارتی شناســایی و معرفی 
شدند، شتافت. در این راســتا در مجموع، بالغ بر 
1.750 میلیارد ریال، در قالب یک هزار و 853 فقره 
پرونده تسهیالتی پرداخت کرد.این بانک  در ادامه ی 
اقدامات خود، در راســتای فراهم سازی مقدمات 
طرح اعطای تسهیالت به مســتاجران کم درآمد 
در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از 

شیوع ویروس کرونا اقدام کرده است.

خبر

عدد شــامخ کل اقتصاد ایران 
در مردادماه با ایستادن بر رقم 
46.43 واحــد، همچنــان بر 
وضعیت رکودی در فعالیت اکثر 
بنگاه های اقتصادی داللت دارد؛ 
هرچند روند کاهش در فعالیت بنگاه ها فقط اندکی مالیم تر 
از تیرماه است. شامخ مرداد ماه از سوی مرکز پژوهش های 
اتاق ایران منتشر شد. شاخصی که نسبت به تیرماه وضعیت 
بهتری را نشان می دهد، اما همچنان حاکی از چشم انداز 
رکود در اقتصاد است. مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران، 
یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد منتهی به مرداد 1399 را 
با اندکی بهبود نسبت به ماه قبل 46.43 واحد اعالم کرد. 
این شاخص گرچه 0.96 واحد معادل 2.11 درصد نسبت 
به تیرماه بهتر شده است اما همچنان وضعیت شاخص هایی 
نظیر سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه لوازم 
و همچنین قیمت خرید مواد اولیه و لوازم را بدتر از ماه قبل 
نشان می دهد.شــاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به 
شامخ از مهرماه 1397 توسط مرکز پژوهش های اقتصادی 
اتاق ایران محاسبه و منتشر می شــود و در مرداد امسال، 
یازدهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و سومین دوره 
شامخ بخش صنعت از سوی این مرکز منتشر شده است. در 
گزارش شامخ مرداد 1399، رقم شامخ کل اقتصاد 46.43 
واحد و شامخ بخش صنعت نسبت به ماه های قبل شاهد 
ریزش جدی بوده و از 55.25 واحد در تیرماه به 48.08 واحد 

در مردادماه رسیده است.

  شامخ کل اقتصاد در دوره یازدهم
عدد شامخ کل اقتصاد ایران در مردادماه با ایستادن بر رقم 
46.43 واحد، همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت 
اکثر بنگاه های اقتصادی داللت دارد؛ هرچند روند کاهش 

در فعالیت بنگاه ها فقط اندکی مالیم تر از تیرماه است.
در این دوره، شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان 
به 41.53 واحد رسیده که 4 ماه گذشته کمترین مقدار 
را به ثبت رسانده است. بررسی نظرات فعاالن اقتصادی 
در این دوره نشان می دهد، بیشترین بخش تأثیرگذار 

در کاهش شــاخص میزان سفارشات خرید مشتریان، 
افت شــدید تقاضا در بخش صنعت بوده است.از سوی 
دیگر در مردادماه امسال، شاخص موجودی مواد اولیه 
یا لوازم خریداری شــده نیز به 40.24 واحد رســیده 
که کمترین مقدار در میان زیرشــاخص های شــامخ 
محسوب می شود و نشان دهنده کمبود مواد اولیه برای 
بنگاه های اقتصادی است.همچنین نتایج نظرسنجی 
از بنگاه های اقتصادی منتخب نشان می دهد در مرداد 
امســال، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
 نیز به 90.27 واحد رسیده که از تداوم افزایش در قیمت

 مواد اولیه حکایت دارد.

شامخ صنعت در دوره بیست و سوم
در مرداد 1399، عدد شامخ کل بخش صنعت با سقوطی 
کم ســابقه از 55.52 واحد در تیرماه، به 48.06 واحد 
رسیده است که کاهش فعالیت های صنعتی در مردادماه 
را نشــان می دهد.بررسی ها نشــان می دهد بخشی از 
این روند کاهشــی به دلیل تعطیالت تابستانی برخی 
از بنگاه ها در مردادماه اســت؛ اما بخشی دیگر ناشی از 
کاهش شدید تقاضا و فروش بوده که باعث شده است 
شاخص نســبت به تیرماه با کاهش شدید روبرو باشد.
در مرداد امسال، شاخص میزان سفارشات مشتریان در 
شامخ بخش صنعت به 44.23 واحد رسیده که نسبت 
به رقم 58.85 واحدی این شاخص در تیرماه با کاهش 
جدی روبرو بوده. کاهش این شاخص نشان دهنده تأثیر 
افزایش قیمت ها در ماه های اخیر بر تقاضای مشتریان 
است.همچنین در این ماه شاخص موجودی اولیه به رقم 
43.09 واحد رسیده که همچنان نشان دهنده کاهش 
در سطح موجودی مواد اولیه بنگاه های تولیدی است؛ 
اما این روند کاهشی نسبت به تیرماه )39/53( اندکی 
کمتر شده اســت.از سوی دیگر شــاخص مقدار تولید 
محصوالت در بنگاه های اقتصادی نیز به 46.23 واحد 
رسیده که نســبت به رقم 56.47 واحدی این شاخص 
در تیرماه از افول جدی سطح تولید حکایت دارد. برآورد 
می شــود این کاهش به دنبال کاهش شدید موجودی 
مواد اولیه در ماه های گذشته و کمبود شدید نقدینگی و 
 همچنین کاهش میزان سفارشات مشتریان در مردادماه

 باشد.

شامخ مرداد 99 ، 46.43 واحد شد

  چشم انداز   رکود   در تولید

در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه انجام شد؛
 موافقت رهبر انقــاب با تداوم 
فعالیت دادگاه های ویژه اقتصادی 
رهبر معظم انقالب اسالمی در پاســخ به درخواست 
رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه 
دادگاه انقالب اسالمی جهت رسیدگی به پرونده های 
اخاللگران با لحاظ برخی اصالحات، موافقت کردند.رهبر 
معظم انقالب اسالمی در پاسخ به درخواست رئیس قوه 
قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقالب 
اسالمی جهت رســیدگی به پرونده های اخاللگران و 
مفســدان اقتصادی با لحاظ برخی اصالحات، با این 
درخواست موافقت کردند. رئیس قوه قضائیه در نامه ای 
با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت های اعالم شده در 
نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه ها، 
درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به 
زودی پیشنهادات و نیازمندی های قانونی قوه قضائیه 
در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد شد.

بانک مرکزی اعالم کرد:
بروز نشــانه های بازگشــت 

آرامش به بازار مسکن
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده 
در شــهر تهران طی نیمه اول شهریورماه سال جاری، 
به حدود 23.5 میلیون تومان رسیده که در مقایسه با 
رقم مشابه ماه قبل تنها 1.9 درصد رشد داشته است.به 
گزارش بانک مرکزی، اطالعات برگرفته از سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور در نیمه اول شهریور 
ماه سال جاری حاکی از این است که پس از یک دوره 
التهاب در بازار مسکن، نشانه هایی از بازگشت آرامش به 
این بازار آشکار شده و حاکی از آن است که دوره تالطم 

اخیر بازار مسکن رو به پایان است.

اخبار

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2005| دوشنبه 17شهریورماه 1399

مزایده حضوری )حراج( 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شــهرداری کرج در نظر دارد با توجه به 
مجوزهای ماخوذه موارد ذیل را از طریق مزایده حضوری ) حراج ( به اشخاص حقیقی 
و حقوقی برای مدت دو سال واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 
روز کاری از تاریخ 1399/06/18 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها 
واقع در کرج – میدان استاندارد – بعد از موسســه استاندارد – ساختمان مرکزی 

مراجعه و یا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمایند.
- زمان برگزاری حراج ) چوب زنی ( : روز یکشنبه 1399/06/30 مورخ – ساعت 10 صبح سالن اجتماعات سازمان
- برنده مزایده بایســتی در روز مزایده نســبت به پرداخت مبلغ دو ماه اجاره پیشــنهادی به همراه هزینه های 

کارشناسی و آگهی ها به صورت وجه نقد و از طریق دستگاه کارت خوان )پوز( اقدام نمایند.
- به همراه داشتن کارت ملی به همراه کپی برای اشــخاص حقیقی و داشتن اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

صاحبان حق امضا برای اشخاص حقوقی در روز مزایده الزامیست.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ) حراج ( مندرج است.

1- اجاره خانه تاکسی پل فردیس
آدرس :  کرج – میدان شهید سلطانی – قسمت جنوبی اتوبان – نرسیده به پل فردیس

2- اجاره واحد اداری طبقه 1 – 2 – 5
آدرس : کرج – چهارراه طالقانی – پارکینگ طبقاتی طالقانی

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: درهفته دولت امسال 
چندین طرح آب وفاضالب با حضور وزیرنیرو با صرف 
اعتباری بالــغ بر 132 میلیارد تومان بــه بهره برداری 
رســید.دکتر اردکانیان وزیر نیرو در آیین کلنگ زنی 
احداث مدول سوم تصفیه خانه آب شماره 2 کرج اظهار 
امید واری کــرد: هر چه زودتر باقی مانده روســتاهای 
استان البرز هم از آب شرب بهره مند شوند. وی افزود: با 
تالش مضاعف باید اجرای شبکه فاضالب استان سرعت 

بیشتری بگیرد تا ســطح برخورداری مردم این استان 
ازخدمات دفع بهداشتی فاضالب ارتقا یابد.

مهندس مهدی زاده مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب 
استان البرز نیز اظهارداشت: کلنگ زنی وساخت مدول 
سوم تصفیه خانه آب شماره 2 کرج با ظرفیت 500 لیتر 
درثانیه برای جمعیتی معادل 192 هزارنفر با اعتبار35 
میلیارد تومان ازســوی مقام عالی وزارت آغاز شد. وی 
افزود: همزمان، بهره برداری ازپنج حلقه چاه درشهرهای 

فردیس، کمالشهر ونظرآباد وطرح آبرسانی به شهرهای 
مشکین دشت، کوهسارومهرشهر ونیز طرح آبرسانی به 
هفت روستا وطرح اصالح وبازسازی شبکه توزیع هفت 
روستای دیگر نیز به بهره برداری رسید. مهندس مهدی 
زاده بهره بــرداری از 65 کیلومتر خطوط اصلی وفرعی 
شبکه جمع آوری فاضالب ونصب 8500 رشته انشعاب 
فاضالب را با بیش از 65 میلیارد تومان ازدیگر طرحهای 

بهره برداری شده دراین هفته برشمرد.

بهــروز نصیرمنــش- 
اســتان البــرز: در پی 
بروز بیماری کووید 19، 
وظایف ســازمان برای 
خدمت رسانی به مردم 
شدت مضاعفی گرفته و 
به نوعی مــا وهمکاران 
مان درصف اول خدمت به مردم قرارگرفته ایم.حمیدرضا 
عســگری افزود: اجرای پروتکل های بهداشتی درمحیط 
آرامستان به منظورجلوگیری از انتشــار ویروس بوده که 

در این مدت به نحو احســن به اجرا درآمــده و رعایت می 
شــود. وی اضافه کرد: موضوع بعدی که طی این مدت به 
طورجدی مورد توجه قرارگرفت، رعایت موازین شــرعی 
در امور تغسیل وتکفین اموات کرونایی بود که با همکاری 
جمعی ازطالب جهــادی، طاهرین داوطلــب وهمچنین 
طاهرین شاغل در آرامســتان بصورت شیفت بندی انجام 

گرفت. این مســئول با بیان اینکه متاسفانه درتیرماه یکی 
ازطاهرین شاغل درسازمان "شهید خدمت محمد خمیس 
آبادی" را به دلیل ابتال به کرونا ازدست دادیم، اذعان داشت: 
همسر این شــهید بزرگوار نیز با روحیه ایثار وخدمت قابل 
 تحسین خود، هم اکنون درسالن معراج خواهران مشغول 

به خدمت است. 

علیرضــا نصیرمنش- 
اســتان البرز: مراســم 
تجلیــل ازتعاونی های 
برتر شهرســتان های 
ســاوجبالغ ونظرآباد 
بــه مناســبت هفتــه 
تعاون با حضور حسین 
فالح نژاد مدیرکل تعــاون، کار ورفــاه اجتماعی، محمد 

مختاری رئیس اتاق تعاون اســتان البرز ونیز علی حدادی 
نماینده مردم ســاوجبالغ، نظرآبــاد وطالقان درمجلس 
 درمحل سالن شــهرداری هشــتگرد برگزار شد.حسین 
فالح نــژاد در ایــن همایش ضمــن تشــریح فعالت ها 
ودستاوردهای بخش تعاون البرزگفت: هفته تعاون فرصتی 
اســت که خدمت تعاونگران باشــیم و تقدیرشایسته ای 

ازتالش این افراد درحوزه های تولید، خدمات وکشاورزی 
درسطح استان داشته باشیم. وی در ادامه افزود: اتفاقی که 
امسال تصمیم بر انجام آن گرفتیم این است که این مراسم 
تقدیر در دومرحله، یعنی یک بار درســطح شهرســتان 
کرج ویکبار هم درســطح ســاوجبالغ، طالقان ونظرآباد 

برگزار شود. 

نصیرمنش-  علیرضا 
استان البرز: مدیرکل 
ورزش و جوانان استان 
البرز، استفاده ازظرفیت 
وتــوان ســایرهیئت 
ها بــرای کمــک به 
ورزش نابینایان وکم 
بینایان را مهم ارزیابی کرد.امیرغفرانی مدیرکل ورزش 
وجوانان استان البرز با حضور درمجمع انتخاباتی هیئت 
ورزشــهای نابینایان وکم بینایان با اشاره به مسئولیت 

سنگین رئیس منتخب هیئت اظهارکرد: خواسته هایی 
که ورزشــکاران نابینا وکم بینا دارند کاماًل به حق است 
وهمه ما مســئولیت و وظیفه سنگینی در این خصوص 
 داریم. وی افزود: اســتفاده ازظرفیت بخش خصوصی،
 برنامه ریزی صحیح وبهره منــدی ازنیروهای توانمند 
ومجرب ازنکاتی اســت که رئیس منتخب می بایست 

برای توسعه هیئت در دستورکارخود قراردهد. غفرانی 
به تعدد رشــته های ورزشــی درهیئت نابینایان وکم 
بینایان اشــاره کرد وگفت: تعدد رشته های ورزشی کار 
در ورزش نابینایان وکم بینایان را ویژه کرده و این هیئت 
 برای رفع مشکالت به اســتفاده ازظرفیت وتوان سایر

هیئت ها نیاز دارد. 

بهروز نصیرمنش- استان 
البرز: دهمیــن فرمانده 
انتظامی استان ازکشف 
128 کیلو تریاک و 99 
کیلو حشیش درعملیات 
مشــترک پلیس البرز با 
پلیس مبارزه مواد مخدر 
اســتان کرمان خبر داد.
سردار "عباســعلی محمدیان" اظهار داشت: در پي اقدامات 
اطالعاتي پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز متمرکز بر روي 

عناصر تهیه وتوزیع مواد مخدر، مشخص شد فردي به صورت 
عمده و در اوزان باال در امر تهیه وتوزیع مواد مخدر فعالیت دارد 
و به تازگی مقادیرقابل توجهي مواد را ازعناصر قاچاق درشرق 
کشورتحویل و پس ازجاسازي داخل یک دستگاه خودرو پژو 
405 مترصد انتقال آن به استان هاي مرکزي کشور ازجمله 
استان البرز است. وی افزود: بالفاصله برای جلوگیري ازتوزیع 
مواد مخدر در استان هاي مســیر، موضوع به پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان کرمان اعالم و اکیپی ازماموران با پشتیباني 
وهدایت اطالعاتي لحظه به لحظه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان البرز به محورهاي مواصالتي ومنتهي به استان کرمان 

اعزام و اقدام به رصد وپایش خودروهــاي عبوري کردند که 
درنهایت درنیمه های شــب خودرو مورد نظرشناسایي و به 
صورت نامحسوس تحت تعقیب ومراقبت قرارگرفت. فرمانده 
انتظامی البرز با بیان این که متهم پس از طی مسافتی متوجه 
حضورماموران شده و اقدام به فرارکرد اظهارداشت: در ادامه 
ماموران پس ازمدتی تعقیب ومراقبت موفق به متوقف کردن آن 
شدند. سردارمحمدیان با بیان این که درعملیاتی سریع متهم 
دستگیر و به پلیس مبارزه با مواد مخدرمنتقل شد، تصریح کرد: 
دربازرسی ازخودرو متهم، 128 کیلو تریاک و 99 کیلو حشیش 

که به طرز بسیار ماهرانه اي جاسازي شده بود، کشف شد.

نصیرمنش-  علیرضا 
اســتان البرز: امسال 
روستای جعفر آباد با 
نصب 59 انشــعاب به 
عنوان آخرین روستای 
هــدف گاز رســانی 
شهرستان اشتهارد از 

این نعمت برخــوردار و به این ترتیب این شهرســتان 
سبز شد.مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تأکید کرد: 
امسال روستای جعفر آباد با نصب 59 انشعاب به عنوان 
آخرین روستای هدف گاز رسانی شهرستان اشتهارد از 
این نعمت برخوردار و به این ترتیب این شهرستان سبز 

شد. حسین تقی نژاد گفت: پروژه گازرسانی این روستا 
 درهفته دولت 99 با اعتبار 35  میلیــارد ریال به افتتاح

 می رسد. وی با اشاره به اینکه 14 روستا در این شهرستان 
هدف گازرسانی قرار دارند گازرسانی به تمام روستا های 

هدف انجام شده است. 

 )CNG( با مصرف بیش از 103 میلیون مترمکعب گاز فشرده
ازطریق 53 باب جایگاه CNG استان به همین میزان صرفه 

جویی درمصرف بنزین انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه البرز، سرپرست روابط عمومی این شرکت گفت: پس 
از اجرای طرح مدیریت مصرف ســوخت، گرایش شهروندان 

به گازطبیعی فشرده )CNG( افزایش یافته وطی 5 ماه اول 
 )CNG( سالجاری بیش از 103 میلیون مترمکعب گاز فشرده
در استان البرزعرضه شــده که به همین میزان صرفه جویی 
درمصرف بنزین انجام شده است. قلندرزاده با اشاره به اینکه با 
اجرای طرح دوگانه سوزنمودن خودروهای عمومی )تاکسی و 
وانت بار( تعداد متقاضیان استفاده از این سوخت پاک افزایش 

خواهد یافت گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
البرز بر اساس نیازسنجی انجام شده، ازسرمایه گذاران بخش 
خصوصی جهت ایجاد جایگاه CNG درسطح استان دعوت به 
 CNG عمل می آورد. قلندرزاده در ادامه افزود: با احداث جایگاه
میتوان ضمن برگشــت ســرمایه ودرآمد زایی برای سرمایه 
گذاران، موجب عرضه مناسب این سوخت پاک در استان شویم.

درهفته دولت وبا حضور وزیرنیرو

طرح های آب وفاضالب به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج گفت:

مدافعان خاموش در خط مقدم خدمت به مردم هستند

مراسم تجلیل از تعاونی های برتر ساوجبالغ ونظر آباد 

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز گفت:

نیاز  ورزش نابینایان وکم بینایان به استفاده ازظرفیت سایر هیئت ها 

کشف ۲۲7 کیلو انواع مواد مخدر در عملیات مشترک پلیسی

با گازرسانی به آخرین روستای اشتهارد این شهرستان سبز شد در 5 ماه سالجاری

صرفه جویی ۱۰۳ میلیون لیتر بنزین در استان البرز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش قیمت طالی آبشده در بازار
قیمت سکه و طال با توقف رشد قیمت سکه و ادامه کاهش قیمت مثقال طال و طالی آبشده همراه بود.به گزارش ایرنا، شانزدهم شهریور در ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بدون تغییر 

قابل توجه نسبت به روز کاری گذشته، به بهای ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز مشابه روز گذشته به ارزش ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شد.همچنین 
نیم سکه به بهای پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت سه میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ارزش یک میلیون و ۷۲۳ هزار تومان معامله شد.عالوه براین در بازار طال نیز 

امروز یک گرم طالی خام ۱۸عیار به ارزش یک میلیون و ۹۶ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طال نیز ارزش چهار میلیون و ۷۵۱ هزار تومان داشت.

رئیس جمهور پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد 
اقدامات انجام شــده برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه 
تولید دارو، گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فشارهای 
مختلفی که در شرایط کنونی وجود دارد، تالش می کند 
که کشــور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود.

حسن روحانی روز یکشــنبه در جلسه ستاد هماهنگی 

اقتصادی دولت، افزود: در کنار معیشت و تامین کاالهای 
اساسی مردم و مواد اولیه تولید برای کارخانجات، سالمت 
مردم مهمترین اولویت است از این نظر تامین دارو جزو 
حوزه های اصلی و راهبردی است و دستگاه های ذیربط با 
برنامه ریزی هایی که انجام داده اند، نخواهد گذاشت که در 
این خصوص مردم احساس کمبودی نمایند.روحانی ادامه 

داد: از محل تسهیالت کرونایی مطالبات کادر درمان که 
ایثارگرانه در ماه های اخیر در خط مقدم مقابله با بیماری 
کرونا حضور داشته اند تامین خواهد شد و در این خصوص 
با برنامه ریزی های انجام گرفته از سوی بانک مرکزی و 
ســازمان برنامه و بودجه همه مطالبات باید به ســرعت 
پرداخت شود.در این جلسه همچنین وزیر راه و شهرسازی 

گزارشی از پیشــرفت کار بورس امالک و دیگر راه های 
تامین مالی پروژه های تولید مسکن انبوه ارائه کرد.رئیس 
جمهور ضمن تاکید بر حمایت و تقویت سرمایه گذاری در 
بخش مسکن به عنوان پیشران رونق تولید و اشتغال، بهره 
گیری از شیوه های مختلف مشارکت مردم در تامین مالی 

پروژه های تولید مسکن را الزم دانست.

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

دولت تالش می کند کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود
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ایران
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تعیین نرخ مصوب تخم مرغ از سوی دولت اخیرا موجب 
چند نرخی شدن تخم مرغ در بازار ها و اعالم قیمت های 
متفاوت از ارگان های متفاوت شده است. نوسان قیمت 
تخم مرغ طی چند وقت گذشــته روند صعودی به خود 
گرفته و این در حالی است که مسئوالن مربوط به تنظیم 
بازار و قیمت ها، این موضوع را تخلف فروشندگان می دانند 
و معتقدند قیمت تخم مرغ افزایش نیافته است.  عباس 
تابش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: 
هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ باید حداکثر تا ۲۰ هزار تومان 
در تمام واحد های فعال کشور عرضه شود و این قیمت با 
توجه به وضعیت و هزینه های تولید، مقطوع است. تخم 
مرغ یکی از اقالم غذایی است که مورد استفاده تمام اقشار 
جامعه قرار می گیرد، به این معنا که این محصول روزانه 
استفاده زیادی در کشور دارد و دولت باید توجه زیادی به 
آن داشته باشد.  این تمام ماجرا نیست و تخم مرغ در بازار 
دچار چند نرخی شده به طوری که هر شانه تخم مرغ در 

واحد های خرده فروشی و سوپر مارکت های سطح شهر 
تا ۳۵ هزار تومان نیز فروخته می شود که این قیمت بیش 
از ۷۰ بیشتر از قیمتی است که در ستاد تنظیم بازار اعالم 
شده است. محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی بیان کرد: در حال حاضر هر شــانه تخم مرغ ۳۰ 
عددی در بنکداری ها و عمده فروشی ها به قیمت ۲۵ هزار 
تومان عرضه می شود. وی افزود: این قیمتی است که طی 
چند روز گذشته حدود ۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده 
که دلیل آن نیز به نظر می رســد به افزایش هزینه های 
تولید باز می گردد. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با 
اشاره به عدم به روز رسانی قیمت های مصوب بازار اظهار 
کرد: یکی از بزرگترین مشکالت تولیدکنندگان در کشور 
نوسان روزانه قیمت مواد اولیه برای تولید است و مسلما 
همین موضوع قیمت محصول نهایی را در بازار افزایش 
می دهد، در صورتی که مسئوالن قیمت اقالم مصوب را 
 سال به سال به روز رسانی می کنند که این به معنای ضرر

 تولید کنندگان در تمام سال است.

عضو هیات مدیره انجمن واردکننــدگان برنج درباره 
آخرین وضعیت تســویه ارزی مطالبات واردکنندگان 
گفت: وزارت صمت اعالم کرده قادر به راستی آزمایی 
براساس سامانه های خود نیستیم.  ساالر ساکت، عضو 
هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران درباره آخرین 
وضعیت تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان برنج گفت: 
براســاس توافق بانک مرکزی و وزارت صمت قرار بود 
موضوع برنج های فروخته شده درصدی راستی آزمایی و 
سپس تعیین تکلیف شود اما متأسفانه وزارت صمت در 

این زمینه همچنان تعلل می کند.
وی افزود: وزارت صمت ســامانه های متعددی ایجاد 
کرده که تمام مراحل ثبت سفارش و واردات و توزیع در 
این سامانه ها ثبت می شود و ما نیز هفت ماه قبل تمام 
مدارک الزم را ارائه کرده ایم و در این سامانه ها ثبت شده 
است اما االن وزارت صمت عنوان می کند که نمی تواند 
براساس سامانه های خود راستی آزمایی را انجام دهد. 
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: این ادعای وزارت 

صمت برای ما جای سوال بسیاری دارد و نمی دانیم که 
چرا چنین مسأله ای را عنوان می کنند و وجود سامانه ها 
به چه کار می آید؟ ساکت ادامه داد: در آخر قرار شد ما 
بارنامه تحویل مسئوالن دهیم و شرکت ها نیز هم اکنون 
درگیر جمع آوری این بارنامه ها هســتند که مربوط به 
هفت ماه قبل است. وی گفت: در هر حال ما این بارنامه ها 
را تحویل خواهیــم داد اما تعلــل وزارت صمت کاماًل 
نگران کننده است و ضرر و زیان شرکت ها را به مراتب 
 افزایش داده اســت و اعتبار بین المللی واردکنندگان 
در خطر است. بانک مرکزی و وزارت صمت اخیراً برای 
تســویه حســاب با واردکنندگان برنجی که شش ماه 
قبل محموله های خود را به درخواســت ستاد تنظیم 
بازار، قبــل از تخصیص ارز بصــورت امانی از گمرکات 
ترخیص و با مبنــای دالر ۴۲۰۰ تومانی با نرخ مصوب 
در بازار فروخته اند، توافق کردند مســتندات و مدارک 
این واردکنندگان بررسی و راستی آزمایی شود و نتایج 
جهت اتخاد تصمیم به جلسه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

ســتاد تنظیم بازار کشور کاالهای مشــمول اولویت 
بازرســی، رصد و پایش وضعیت بازار را مشخص کرد 
که لوازم خانگی در صدر لیست قرار گرفت.به گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آخرین نشست ستاد 
تنظیم بازار مقرر شد، لوازم خانگی، الستیک، سیمان، 
شکر بسته بندی، انواع محصوالت فوالدی شامل آهن و 
شمش و میلگرد و اسلب و ورق و همچنین مرغ و تخم 
مرغ و نهاده های دام و طیــور به عنوان کاالهای دارای 

اولویت بازرسی تعیین شدند.
بر این اســاس ضرورت دارد ســازمان های نظارتی و 

دستگاه های اجرایی مســئول عالوه بر نظارت بر سایر 
اقالم کاالیی در ســطح بازار و خدمات، فعالیت های 
نظارتی خود را به صورت ویژه معطوف به مبارزه با عرضه 
خارج از شبکه، احتکار، کم فروشی، امتناع از عرضه و 

گرانفروشی در این کاالها کنند.
این ابالغیــه ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین سازمان 
 های جهاد کشــاورزی اســتان ها را به عنوان مسوول 

پیگیری و اجرای این موضوع تعیین کرده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: هزینه 
احداث واحدهای زیرمجموعه طرح ملی مسکن در پردیس، 
متری سه میلیون تومان است که پیمانکاران آن را پذیرفته 
اند. سید مهدی هدایت در مراسم تحویل ۱۴هزار واحد 
مسکن مهر به متقاضیان اسکان در شهر جدید پردیس در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز این واحدها را زودتر از 
موعد برگزاری مراسم افتتاح، به متقاضیان تحویل داده 
ایم، گفت: این ۱۴ هزار نفر به بانک معرفی شده تا دفترچه 
اقساط دریافت کنند؛ ضمن اینکه بالفاصله پس از آن، با 
مراجعه به شرکت عمران شهر جدید پردیس، معرفی نامه 
جهت تحویل کنتور به شرکت های خدمات رسان آب، برق 

و گاز را نیز دریافت خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه دریافت انشعابات و کنتورها هیچ هزینه 
ای ندارد، گفت: مالکان این واحدها می توانند کنتورهای 
مربوطه را یک هفته ای دریافت کنند .مدیرعامل شرکت 
عمران شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه در همه افتتاح 
ها، همواره تعدادی مالکان برای تحویل واحد مسکن مهر 
خود مراجعه نمی کنند، خاطرنشان کرد: به طور کلی در 
حال حاضر در شهر جدید پردیس، ۴ تا ۵ هزار واحد تکمیل 
و آماده تحویل است؛ اما مالک برای دریافت آن مراجعه نمی 
کند. هدایت تصریح کرد: بارها به مالکان واحدهای آماده 
تحویل اعالم کرده ایم که اگر مراجعه نکنند، نرخ سود وام 
مسکن مهر آنان از ۹ به ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت؛ اما با 
این حال هنوز نتوانسته ایم مردم را در همه واحدهای آماده 
تحویل، اسکان دهیم؛ این در حالی است که پیش بینی ما 
این است که سال آینده، سرعت ورود مردم به واحدهای 

آماده تحویل بیشتر شود.
وی ادامه داد: به زودی طی چند روز آینده ۱۴ هزار واحدی 
که امروز تحویل شــد، با حضور وزیر راه و شهرسازی و با 
دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور افتتاح می شوند؛ 
ضمن اینکه بالفاصله پس از آن نیز، یک بسته آماده افتتاح 
۱۰ هزار واحده مســکن مهر در آبان ماه امسال خواهیم 
داشت. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: 
امسال ۹۵ درصد واحدهای مسکن مهر این شهر جدید 
تحویل می شود؛ ضمن اینکه ۵ درصد باقیمانده نیز بابت 

اضافه ثبت نامی هایی است که ساخت آنها امسال شروع 
شده؛ ولی تا خرداد سال آینده به پایان می رسد.

هدایت در پاسخ به پرسشــی درباره دریافت ۲۰ میلیون 
تومان از متقاضیان نقل و انتقال مسکن مهر از سوی شرکت 
عمران شهر جدید پردیس اظهار داشت: این ۲۰ میلیون 
تومان هزینه نقل و انتقال نیســت؛ بلکه به عنوان بخش 
کمی از هزینه های پروژه های روبنایی و آماده سازی پروژه 
های مسکونی است که به عنوان سیاست بازدارنده از داللی 
واحدهای مسکن مهر پردیس و دست به دست شدن های 
متعدد این واحدها است. وی افزود: با این حال از متقاضیان 
دست اول پولی دریافت نمی کنیم؛ اما بابت آماده سازی 
هر واحد، ۱۰۰ میلیون تومان بــرای پروژه های روبنایی 
مجموعه های مسکن مهر پردیس هزینه می کنیم که یک 
پنجم آن را برای کاهش داللی مسکن مهر، از متقاضیان 
نقل و انتقال دریافت می کنیم. مدیرعامل شرکت عمران 
شهر جدید پردیس تصریح کرد: تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد 
تومان بابت آماده ســازی های محوطه و ساخت دیواره 
برای جلوگیری از ریزش کوه ها هزینه کرده ایم؛ اما درآمد  
شرکت عمران شهر جدید پردیس از ۲۰ میلیون تومان 
نقل و انتقال تنها ۲۲ میلیارد تومان بوده است که رقم بسیار 
ناچیزی است. وی درباره اجرای طرح ملی مسکن در شهر 
جدید پردیس ادامه داد: سهم این شهر جدید از طرح اقدام 
ملی مسکن، ۱۴ هزار واحد است که ۱۱ هزار واحد آن، به 
صورت واگذاری عرصه زمین و ساخت آن از سوی تعاونی 
ها است که شرکت عمران پردیس نیز تنها ساخت سه هزار 
واحد را تقبل کرده است. هدایت، درباره سرنوشت اضافه 
ثبت نامی ها گفت: ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از اضافه ثبت نامی ها 
که مبلغ واریزی آنها کمتــر از ۱۵ میلیون تومان بود، به 
شهرهای جدید پرند و هشتگرد معرفی شدند؛ ضمن اینکه 
۵ هزار نفر دیگر که بالغ بر ۱۵ میلیون تومان آورده داشتند، 

ساخت واحدهایشان آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس هزینه ساخت 
طرح ملی مسکن در پردیس را متری سه میلیون تومان 
عنوان و اظهار داشت: پیمانکاران نیز این رقم را پذیرفته و 

ساخت واحدها را شروع کرده اند.

بی تدبیری مسئولین نظارتی 
در مدیریت بازار خودرو باعث 
شد تا روند افزایش قیمت در 
بازار خودرو به صورت نجومی 
افزایش و قیمت خودروهای 
داخلی دو روزه ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. 
این افزایش قیمت ها در حالی ادامه دارد که قیمت پراید 
با افزایش ۴ میلیونی به ۱۰۴ میلیون تومان رسیده است. 
از آنجاییکه این خودرو یکی از پرطرفدارترین خودروها در 
میام مردم است باز هم دسترسی مردم برای خرید خودرو 
سخت تر شــده است. امروز فروشــنده و خریدار خودرو 
نمی داند براساس کدام استدالل باید قیمت ها دو روزه ۱۰ 

تا ۲۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

افزایش ۸۰ درصدی قیمت انواع خودروهای داخلی
در همین رابطه رئیس نمایشگاه داران خودرو با تأکید بر 
اینکه امسال بازار خودرو نه تنها ساماندهی پیدا نکرده 
بلکه بالتکلیف تر از ماه های گذشته است، گفت: طی 
هفت ماه اخیر قیمت انواع خودروهــای داخلی تا ۸۰ 

درصد افزایش پیدا کرده است.

نرخ تورم معیار جدید افزایش قیمت خودرو
رئیس شورای رقابت اما در این رابطه گفت: خودرو  سازان 
اجازه افزایش قیمت خودسرانه را ندارد و صدور مجوز 
افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی سه ماهه مشروط 
به افزایش نرخ تورم اســت. رضا شــیوا با بیان اینکه 
خودروســازان نمی تواند هر ۳ ماه یکبار خودســرانه 
قیمت محصوالت خود را افزایش دهند، گفت: بر اساس 
مصوبات شــورای رقابت اگر تورم بخشی نهاده های 
تولید صنعت خودرو که از طریق بانک مرکزی اعالم 
می شود، افزایش پیدا کند خودروســازان می توانند 
با ارائه درخواســت به وزارت صمت حداکثر تا سقف 
نرخ تورم اعالم شده هر سه ماه یک بار افزایش قیمت 

داشته باشند. وی تاکید کرد: این دستورالعمل تا پایان 
سال هیچ تغییری نخواهد کرد و آخرین مجوز افزایش 
قیمت خودرو تا پایان سال است و خودرو  سازان اجازه 
افزایش قیمت مجدد را ندارد. رئیس شــورای رقابت 
ادامه داد: به دلیل انحصاری بــودن تولید خودرو در 
کشور، خودرو سازان موظف هستند بر اساس دستور 
العمل های شــورای رقابت قیمت گذاری محصوالت 

خود را انجام دهند.
در بازار سمند ال ایکس با افزایش ۱۳ میلیون تومانی با 
قیمت ۱۷۰ میلیون تومان، سمند سورن با افزایش ۱۱ 
میلیون تومانی با قیمت ۲۱۲ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با 
افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۶ میلیون تومان، 

پژو پارس تویو۵ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت 
۲۳۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۸ میلیون 
تومانی با قیمت ۱۸۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۵ تیپ۵ با 
افزایش ۱۳ میلیون تومانی با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، 
پژو v۸ ۲۰۶ با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۱۵ 
میلیون تومان، رانا با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت 
۱۸۳ میلیون تومان و هایمــاs۷ با افزایش ۲۰ میلیون 
تومانی با قیمت ۶۳۲ میلیون تومــان در بازار به ثبت 

رسیده است.
همچنین پژو i ۲۰۷ دستی با افزایش ۱۶ میلیون تومانی 
با قیمت ۲۵۶ میلیــون تومان، پــژو ۲۰۷i اتوماتیک 
با افزایش ۳۸ میلیون تومانی بــا قیمت ۳۷۵ میلیون 
تومان، دنا با افزایش ۹ میلیــون تومانی با قیمت ۲۴۷ 
میلیون تومان، دنا پالس با افزایش ۱۳ میلیون تومانی 
با قیمــت ۲۸۴ میلیون تومان، پرایــد ۱۱۱ با افزایش 
۴ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان، پراید 
۱۳۱ با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۹۵ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۲ با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت 
۹۶ میلیون تومان، تیبا۲ با افزایش ۱۱ میلیون تومانی 
با قیمت ۱۲۴ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با افزایش 
۱۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان، ساینا با 
افزایش ۱۱میلیون تومانی با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان 

به فروش می رسد.

   قیمت   خودرو  طی  2  روز     10  تا   25 میلیون   افزایش  یافت

موج  جدید  افزایش قیمت  خودرو
پراید   10۴   میلیون   شد

تداوم تنش قیمتی با خروج خودرو های پرتیراژ
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو

انحرافات شدید ناشی از اجرای سیاست های اشتباه اقتصادی که باعث شکل گیری تورم شدید شده صنعت خودرو را با بحرن جدی روبرو کرده که هر مانور و تصمیمی می تواند شرایط این صنعت را به مخاطره بیندازد.
در حال حاضر رشد قیمت خودرو بی منطق و ناشی از افت عرضه است. جدای از تاثیر سیاست اشتباه قیمت گذاری دستوری و نرخ ارز بر قیمت خودرو، درحال حاضر عمده ترین مشکل این بازار، کاهش عرضه خودروسازان 
و عدم هماهنگی بین خودروی موجود و نیاز بازار است. خودرو یک کاالی سرمایه ای است و به دلیل رشد سرسام آور قیمت ها، نه کسی حاضر می شود خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است. از طرفی در آستانه 

ماه محرم این رکود تشدید شده و همه دست نگه داشته اند تا ببینند بازار بعد از این ایام به چه سمتی خواهد رفت.
همچنین اگرچه آمار خودروسازان نشان می دهد که حجم تولید آن ها بیشتر شده اما تقاضاهای پاسخ داده نشده ای از سال های گذشته وجود دارد که تولید امروز جوابگوی آن نیست. راهکار کاهش تنش قیمت در 
بازار خودرو، توقف ساخت و خروج پراید از خط تولید نیست، بلکه توقف اجرای سیاست های اشتباه کالن اقتصادی از سوی سازمان برنامه و بودجه می تواند عاملی برای کنترل نرخ تورم و در نهایت ثبات بخشی در بازار 

خودرو شود. به هر شکل تداوم تنش قیمتی با خروج خودرو های پرتیراژ و یا افزودن خودرو های جدید به بازار به دلیل سیاست های کالن اقتصاد کشور وجود خواهد داشت. 
مقصر اصلی گرانی خودرو در بازار دالل نیست بلکه این تصورات ایجاد شده تنها فرافکنی است. مقصر اصلی، اجرای برنامه های نادرست سازمان برنامه و بودجه است. اگر با همین سیاست ها بازار را در دست داشته باشند 

پژو ۴۰۵ که به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده تا آخر سال جاری به رقمی معادل ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نرخ ارز، ریشه گرانی ها 
کامران ندری؛ اقتصاددان

علت اصلی افزایش تورم عدم کنترل بازار نیست بلکه باالرفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است که بانک مرکزی هر چه زودتر باید برای آن چاره ای بیاندیشد. یک بخشی از گرانی دالر به سیاست های نادرست اقتصادی برمی گردد مانند کاهش 
 نرخ سود سپرده و وضعیت عجیب و غریب بازار سرمایه. از این ها که بگذریم به عوامل خارجی یعنی تحریم ها و کرونا می رسیم که به تصمیمات اشتباه داخلی دامن زده است.  در حال حاضر دالر از طریق بانک مرکزی به بازار و صرافی ها تزریق 
می شود از این رو نقش بانک مرکزی در کنترل قیمت دالر باید محسوس باشد و همانطور که قبال دولت توانست نرخ دالر را کنترل کند در حال حاضر هم این امکان برای دولت وجود دارد، اما به دلیل اینکه کاهش قیمت ارز می تواند به کاهش صادرات 

و ورود ارز منجر شود دولت سیاست کاهش نرخ ارز را دنبال نمی کند. اما مساله ای که وجود دارد این است که اقتصاد کشور کامال متاثر از نوسانات نرخ ارز است و قیمت تمام کاالها با هر نوسان ارزی باال می رود.
همچنین سیاست های اخیری که در زمینه کنترل نقدینگی بکار گرفته شده مورد انتقاد است. یکی از مشکالتی که اقتصاد کشور در چند سال اخیر داشته هجوم نقدینگی به بازارهای همچون مسکن، خودرو و ... بوده و باعث بروز تورم های غیرطبیعی 
در آن ها شده است، اما درشرایط کنونی دولت با شاخص سازی و ایجاد جذابیت این نقدینگی را وارد بورس کرده، اما مساله ای که وجود دارد این است که بورس در صورتی می تواند این نقدینگی را در خود نگهدارد که همواره روندی رو به رشد داشته 
باشد که این مساله غیر ممکن است و دوباره با افت بورس نقدینگی وارد بازارهای موازی خواهد شد.مهمترین مساله ای که درباره رشد کاذب شاخص بورس وجود دارد این است که با افزایش آن قیمت ارز، مسکن و ... هم باال می رود، چراکه بسیاری 
از سرمایه گذاران در بازار مسکن و... معتقدند چطور ارزش سهام در بورس افزایش یابد اما ارزش سرمایه ما افزایش پیدا نکند. از طرف دیگر این دیدگاه در اقتصاد مورد تایید قرار می گیرد که تمام بازارها به همدیگر متصل هستند و رشد هر کدام از 

آنها می تواند در بازار دیگر ایجاد تورم کند.

قیمت دالر مرز روانی ۲۴ هزار 
و ۸۰۰ تومــان را رد کرد و این 
در حالی است که دولت و بانک 
مرکزی وعــده می دهند که به 
 زودی به بازار ارز ســر و سامان 
می دهنــد. روحانــی می گوید اگــر صادرکننــدگان ارز 
را برگردانند، مشــکل ارزی حل می شــود. یک کارشناس 
کاهش درآمدهای ارزی دولت را مقصر می داند و می گوید 
تا سیاســت های کلی حکومت تغییر نکند، نمی توان جلو 
افزایش بهای ارز را گرفت. قیمت دالر همچنان روند صعودی 

خود را طی می کند و این گرانی ارز تاثیر مستقیمی بر دیگر 
بازارها حتی بازار کاالهای مصرفی مردم داشته است. نوسانات 
قیمت ارز بر بازارهای مالی موازی تاثیرگذار است و با تداوم 
آن بر گرانی در بازار کاالهای اساسی نیز منجر شده است. اما 
مهمترین اثر افزایش قیمت ارز در زندگی مردم عادی افزایش 
تورم است. باالرفتن نرخ ارز، قیمت کاالهای وارداتی را باال 
می برد. از گندم و برنج گرفته تا گوشی موبایل و خودرو. گرانی 
دوباره ارز در روزهای اخیر موجــب افزایش قیمت خودرو 
شده و بازار خودرو همچنان در آشفتگی به سر می برد. در 
این میان، جوسازی های کاذبی توسط برخی دالالن انجام 

می شود که سعی در بر هم زدن این آرامش دارند.
پیگری ها حاکی اســت که بانــک مرکزی قصــد دارد با 
عرضه های گســترده نشــان دهد که دســت بــاال را در 

کنترل نوسانات ارز دارد. از ســوی دیگر افزایش عرضه ارز 
صادرکنندگان در ســامانه نیما نیز در جریان است. با این 
حال قیمت ها در بازار نسبت به کاهش مقاومت می کنند، 
زیرا سفته بازان و دالالن با هدف کسب سود بیشتر به عنوان 
خریدار کاذب در بازار حضور دارند. کارشناســان بازار ارز 
معتقدند که باال رفتن بی رویه نرخ ارز می تواند آتش تورم 
را دامن زند و در این شرایط الزم می نماید تا بانک مرکزی 
که قطعاً این شرایط را به دقت زیر نظر دارد، به آرام کردن 

بازار ارز اقدام کند.
مصطفی آقامیرســلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
درباره افزایش قیمت کاالهای اساســی، گفت: گرانی های 
موجود ناشی از کمبود کاال در بازار نبوده و متاثر از کاهش 
ارزش پول ملی است؛ از آنجایی که ســودهای پرداختی 

توســط بانک ها با واقعیت هــای اقتصادی حــوزه تولید 
همخوانی ندارد و بانک ها با پرداخت این سودها موجب خلق 
پول می شوند، ارزش پول ملی کاهش می یابد. این نماینده 
مجلس اضافه کرد: در حال حاضر شرایط به گونه ای شده که 
علیرغم مشکالت متعددی که بیکاران به دلیل گرانی با آن 
دست و پنجه نرم می کنند، معیشت حقوق بگیران نیز تحت 
تاثیر قرار گرفته زیرا حقوق آنها در برابر رشد نرخ ارز و افزایش 
قیمت ها ثابت مانده است. به هر ترتیب صرف نظر از دالیل 
اقتصادی و سیاسی نوسان کنونی قیمت ارز در بازار آزاد، این 
افزایش قیمت پیامدهای مهم اقتصادی در تولید و تجارت 
خواهد داشت. در ایران همیشــه حساسیت فوق العاده ای 
نسبت به نوسان قیمت ارز وجود داشــته و تالطم نرخ ارز 

همیشه اثرات روانی مستقیم در اقتصاد دارد.

وعده های دولت و بانک مركزی به كاهش نرخ ارز منجر نشد

ایجاد تقاضای کاذب توسط دالالن ارز
جهش نرخ  و بحران در بازارهای مصرفی                                                                                                              دولت سیاست كاهش نرخ ارز را دنبال نمی كند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

لوازم خانگی در اولویت بازرسی ستاد تنظیم بازار

قادر به راستی آزمایی نیستیم

بهانه جدید وزارت صمت برای تسویه مطالبات واردکنندگان برنج

هر شانه تخم مرغ 25 یا 35 هزار تومان

تخم مرغ چندنرخی شد

یک مقام مسئول اعالم كرد:

هزینه ساخت طرح ملی مسکن در پردیس، متری سه میلیون تومان
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مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:
بيش از 180 مورد انشعاب آب  غير مجاز در بخش 

مركزی شهرستان اصفهان شناسایی شد

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: در سال جاری بیش از 180 
مورد انشعاب آب غیر مجاز در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان  کشف شد که  

100مورد آن در روزهای اخیر شناسایی گردیده است . 
هاشم امینی تصریح کرد از 80 فقره کشف  انشعاب آب غیر مجاز در منطقه برآان 
و کراج بیش از 50 مورد آن دارای کاربری باغ ویال بوده و این در حالیست که 
حداقل وسعت یک باغ ویال هزار متر مربع می باشد و طبق بررسی های صورت 
گرفته حداقل آب مصرفی در یک باغ ویال با این وسعت، 60 متر مکعب آب در ماه 
است. الزم به توضیح است که با ساماندهی این نوع انشعابات غیر مجاز، از حدود 
3 هزار متر مکعب آب بدون درآمد در ماه در این منطقه جلوگیری به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 
360 مورد انشعابات آب غیر مجاز در منطقه مرکزی شهرستان اصفهان کشف 
گردید اظهار داشت: از طریق پیمایشی که از سوی کنتور خوان ها و گزارشات 
مردمی و کارکنان صورت گرفت انشعابات غیر مجاز کشف و اقدامات الزم در 

خصوص آن انجام شد. 
هاشم امینی با اشاره به تعداد مشــترکین آب در منطقه مرکزی شهرستان 
اصفهان گفت: بیش از 28 هزار و 800 مشــترک در 61 روســتا و یک شهر 
منطقه برآان و کراج وجود دارد که برنامه ریزی شــده در ســال جاری طی 
 پیمایش های منســجم با شناســایی انشــعابات غیر مجاز از هدر رفت آب 

جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه در ماه های اخیر با کشف 
انشعابات غیر مجاز مشکل افت فشار آب روستای دستجا در منطقه مرکزی رفع 
شد اعالم کرد: در سالهای اخیر 579 مشترک آب در این روستا در فصل تابستان 
با مشکل افت فشار آب مواجه بودند که در سال جاری با کشف و شناسایی حدود 
40  فقره  انشــعاب آب  غیر مجاز با کاربری باغ ویال  در آن محدوده ، بیش از 
2 هزار و 400 متر مکعب در ماه  آب به چرخه توزیع اضافه شد و بدین ترتیب 

مشکل افت فشار اهالی این روستا برطرف گردید. 
هاشــم امینی با تاکید بر ســاماندهی انشــعابات غیر مجاز خاطرنشــان 
ســاخت: طی دو ســال اخیــر حــدود 700 مورد انشــعابات غیــر مجاز 
آب در منطقــه مرکــزی شهرســتان اصفهان کشــف شــد کــه از این 
رقم  تاکنــون حــدود 550 مــورد آن ســاماندهی شــده اســت و 150 
 مــورد دیگر طی مراحــل قانونــی نهایتا تا پایان ســال مورد ســاماندهی 

قرار می گیرند.   

استان ها

کسب وکارهای آنالین برای ارائه خدمات موظف به استفاده از سامانه احراز هویت امتا شدند
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی در نامه ای به اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از تصمیم برای احراز هویت کاربران کسب وکارهای آنالین با استفاده از سامانه امتا خبر داد. 

هدف از اتخاذ این تصمیم پیشگیری از از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه اعالم شده است.

بــا ترمــز بریــدن گرانی 
اجاره بهــا و رســیدن به 
نقطــه جــوش، هرچند 
براساس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، مقرر شــد 
حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مســکونی 
در سال جاری برای شــهر تهران 25 درصد، برای 
کالنشهرها 20 و سایر شهرها نیز 15 درصد باشد، 
بااین حــال طبق آمارهای بانک مرکــزی ایران در 
مردادماه ســال جاری نرخ رشــد اجاره بها نسبت 
 به مدت مشابه سال گذشــته رشد 27.4 درصدی 

داشته است.

هرچند همه در ایــن بازار به دنبــال مقصر اصلی 
می گردند تــا گناه را بــر گــردن او بیندازند؛ اما 
قربانی ایــن بازار تنها مســتاجرانی هســتند که 
باید 80 درصد سبد معیشــت خود را هزینه خانه 
 ای کننــد که هر ســال یک قدم به جنوب شــهر

 نزدیک تر می شود. 
در حالی که روحانی دستور داده بود افزایش اجاره 
بها در تهران بیش از 25 درصد و در ســایر مناطق 
بیش از 15 درصد نباشــد. آمارهای بانک مرکزی 
نشان می دهد یک ماه بعد از این دستور، اجاره بها در 
تهران 27٫4 درصد و در سایر مناطق 30٫6 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
»کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، این مساله 

را بررسی می کند. 

با اجرایی نشدن مصوبه دولت، نرخ رشد اجاره بها به 27.4 درصد رسيد

تداوم گرانی در بازار اجاره 
استمرار پيشتازی رهن كامل در بازار اجاره

ناکارآمدی اهرم فشار در کنترل اجاره بها
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور 

براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هرچند مقرر شده بود حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی در سال جاری برای شهر تهران 25 درصد، برای کالنشهرها 20 و سایر شهرها نیز 15 درصد باشد، بااین حال سیاست 
های سرکوبی هیچ گاه منتج به خروجی مثبت نخواهد شد. شاید به صورت کوتاه مدت سیاست های سرکوبی منتج به یک سری خروجی های شبه مثبتی در بازار اقتصاد مسکن بشود؛ اما در بلندمدت این سیاست ها منتج به 
شکست است. اینکه در اقتصاد مسکن کشور ما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان های دولتی به دنبال ایجاد سیاست های سرکوبی هستند خروجی مثبتی برای اقتصاد مسکن نخواهد داشت. با توجه به اینکه بالغ 
بر 30 درصد خانوارهای کشور در مسکن های استیجاری ساکن هستند، بهترین مسیر برای جلوگیری از تورم در حوزه مسکن، تولید مسکن است. بنابراین سیاست گذاری برای تولید مسکن؛ چه به صورت مالکی و چه به صورت 
استیجاری بسیار بااهمیت است. هرچند بکوشیم با اهرم فشار یا سیاست های سرکوبی اجاره بها را کنترل کنیم، شاید بتوانیم امسال را بگذرانیم؛ اما در سال آینده مجددا همین موضوع در حوزه مسکن اثرگذاری خود را خواهد 
داشت. کمک ودیعه ای که دولت برای پرداخت تسهیالت دنبال کرد را تا امروز چند نفر توانسته اند دریافت کنند؟ این سیاســت چقدر می تواند در جهت پوشش اجاره به خانوار کمک کند؟ ما نمی توانیم با تولید سالی 350 تا 
400 هزار واحد مسکونی، انباشت تقاضایی که در حوزه مسکن هست را پوشش دهیم. این 350 تا 400 هزار واحد در مقابل نیاز ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور اثرگذاری الزم را ندارد و تبعات آینده بازار مسکن هم 

درخصوص نرخ تورم اثرگذاری خود را از این کاهش تولید و کاهش عرضه مسکن خواهد داشت.
اینکه در آینده بازار مسکن شرایط به چه صورت است، توجه داشته باشیم که برای ماه های آینده ما تغییرات فصلی را داریم و در این تغییرات ممکن است معامالت مسکن کاهش داشته باشد؛ اما کماکان با توجه به بی برنامگی در 

نظارت بر نهاده های تولیدی مسکن و افزایش روزانه این نهاده ها به نظر می رسد ما همچنان افزایش قیمت مسکن را در ماه های آینده خواهیم داشت. 

زنگ خطر افزایش دوباره اجاره بها
منصور غیبی، کارشناس مسکن

تعیین اجاره بها در یک فصل تابع یک سری شاخص ها و متغیرهایی است که تعیین می کند که امسال اقتصاد مسکن چگونه خواهد بود. سال جاری بحث بحران کرونا از یک طرف و بحث التهابات و افزایش قیمت ها در حوزه 
اقتصاد ملی از طرف دیگر دست به دست هم می دهد که موجرین بخشی از نیازمندی های اقتصادی و تامین سرمایه جهت زندگی روزمره خود را از محل اجاره بها یا مبلغ قرض الحسنه خودشان طراحی کنند تا تامین شود. لذا 
هرچقدر به توده های اجتماعی مردم این نوع فشارها وارد می شود این موارد باید در محلی خود را نشان دهد. برای یک موجر برطرف کردن نیازهای زندگی اش او را مجبور می کند تا اجاره بهای مسکن خود را افزایش دهد. شاید 
مصوبه دولت در جهت تعیین دستوری سقف اجاره بها به مثابه ترمز دستی بود که کشیده شد تا این افزایش قیمت به طور ناگهانی صورت نگیرد. نمی شود به صورت دستوری حقوق مالکانه افراد را در تعیین منافع ملک در اختیار 
خودشان عملیاتی کرد. در نتیجه اصلی ترین مورد، افزایش قیمت سایر نهاده های اقتصادی است که مردم برای تامین آن در تالش اند و بخش اجاره بها می تواند بخشی از اینها را تامین کند. عمده افراد و موجرین به ملک مورد 
اجاره خود به عنوان بخشی از سرمایه و پولی که مورد نیاز روزمرگی و حل موضوعات شخصی و خانوادگی خودشان است نگاه می کنند. بنابراین وقتی می بینند که شاخصی که باید برای آن هزینه کند )دانشگاه، لوازم خانگی، 
جهیزیه و..( کفاف نمی دهد، تنها راه تامینش اجاره ملکی است که دارند و مجبور می شود با آن آهنگ این رشد را نهادینه کند. بحث اجاره و اجاره نشینی یک ظرفیت مشخص است و هر چقدر مستاجران دست دست کنند و اقدام 
نکنند باالخره یک تاریخی را باید وارد بازار شوند و اقدام به اجاره ملک یا تمدید کنند. در نتیجه بحث کرونا، ودیعه مسکن، ثبت نام در بانک، اختصاص دادن و تامین مدارک و شروع به پرداخت ها باعث شد که فصل جابه جایی 
امسال کمی متغیر شود و به بیش از شهریور شیفت پیدا کند. این است که ما احتماال در ماه آتی هم مراجعه کننده و متقاضی برای اجاره کردن ملک را داشته باشیم و این تقاضا هرچقدر بیشتر باشد احتمال افزایش اجاره بها وجود 

دارد و اجاره مسکن کمی باالتر است و این روند طبیعی است.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

   فاطمه محمودی 
چکیده

هدف اصلی این مطالعه تعیین اثر هویت، اشتیاق و جذب مشتری از طریق 
شــبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارانه گردشــگران به برند هاي ســایت 
گردشگري مي باشد. جامعه آماری این مطالعه مشتریان شرکت های خدمات 
مسافرتی در شهر تهران می باشــند.  داده ها توسط  پرسش نامه  و به روش 
اسان و در دسترس جمع آوری شد . نرخ پاسخ دهی 40/61 بود. برای تجزیه 
تحلیل داده ها از مدل معادالت ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس 
و اس پی اس اس استفاده گردیده است. نتایج حاصله نشان داد که پایایی  و 
روایی پرسشنامه تحقیق  درحد تعیین شــده بودند . نتایج حاصل از آزمون 
فرضیه ها نشان داد  که ایجاد هویت در نشــان تجاری از طریق شبکه های 
اجتماعی، ایجاد اشــتیاق در نشــان تجاری از طریق شبکه های اجتماعی و 
جذب مشتری به واسطه نشان تجاري از طریق شبکه های اجتماعی بر رفتار 
وفادارنه تاثیر مثبت و معني دار دارد. این مطالعه با سنجش اثر هویت، اشتیاق 
و جذب مشتری از طریق شبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارانه گردشگران به 
برند هاي سایت گردشگري توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و درست 
اندرکاران  برای ســنجش عملکرد بازار بخصوص در صنعت خودرو ســازی 
بگشــاید . بنابر این ؛ نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست 

اندرکاران مفید باشد . 
کلمات کلیدی: اشتیاق از طریق  شبکه های اجتماعی ، جذب از طریق 
شــبکه های اجتماعی، رفتار وفادارنه، هویت از طریق شبکه های 

اجتماعی  
مقدمه 

در نظام کنوني اقتصاد بین الملل که معــادالت و مبادالت اقتصادي بیش از 
پیش در تعامل با یکدیگرند، اهمیت شرکت¬هاي فعال در عرضه هاي تجاري 
در حال افزایش است. شــرکت ها باالخص شرکت های خدمات مسافربری و 
گردشگری هر روز به دنبال افزایش سهم خود در بازارهاي انوع گردشگران 
هستند و پیوســته خدمات خود را با کیفیت و کمیت بهتري ارائه مي کنند. 
براي این نوع شــرکت ها عالئم تجاري همانند یک تصویر یا یک شناسنامه 
عمل مي کنند که باید در جهت شناخت، جذابیت، کیفیت و ارائه آن به صورت 
نمادي متمایز و قابل رقابت با ســایرین اهتمام شــود.یکي از مشهورترین و 
مهمترین مفاهیم بازاریابي که امروزه به طور گســترده اي توسط محققان و 
صاحب نظران بازاریابي مورد بحث قرار مي گیرد، ارزش ویژه برند است که از 
دالیل مهم این شهرت، نقش استراتژیک و مهم ارزش ویژه برند در تصمیمات 
مدیریتي و ایجاد مزیت رقابتي براي سازمانها و مشتریان آنها می باشد)مونیز و 
اوگینن ، 2001(.از سوی دیگر یکی از ویژگی های منحصربه فرد دنیای امروز، 
وجود ارتباطات وسیع و گســترده انسانیست و همچنین توسعه گردشگری 
با توجه به ســهولت ارتباطات است. گســترش ارتباطات به ویژه ارتباطات 
الکترونیک، جامعه جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته که عصر 
نو را »عصر ارتباطات« وجامعه امروز را »جامعــه اطالعاتی« خوانده اند. در 
چنین جامعه ای، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان عنصری کلیدی 
در ارتباطات، نقشی مهم ایفا می کنند.رسانه های جمعی از میان تمام ابزارها 
و فنون جدید، بیشترین تاثیر فرهنگی را بر رفتار جامعه دارند.این رسانه ها 
در پیدایش عادات تازه، تغییر در باورها و خلق وخو و رفتار انسانها اثرگذارند.

از جمله پدیده های جدیدی که در اثر ادغام تکنولوژی های مختلف ارتباطی 

در سالهای اخیر شکل گرفته است، شــبکه های اجتماعی مجازی می باشد. 
همچنین در دنیای رقابتی امروز خدمات ارایه شده از سوی خدمات مسافربری 
با توجه به رونق گردشری و جهت حرکتی خدمات در این عرصه روز به روز به 
یکدیگر شبیه تر می شوند و دیگر به سختی می توان مشتری را با ارایه خدمتی 
کامال بدیع در بلندمدت شگفت زده کرد؛ زیرا نوآورانه ترین خدمات به سرعت 
از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردند)نامبیسان و بارون ، 2007(. 
از این رو، سرمایه گذاری در حوزه وفاداری مشتری به برند و نام و نشان تجاری 
یک سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای سازمان های خدماتی مسافرتی 
است. با توجه به گسترش کسب و کارهای تجاری و همچنین توسعه فناوری 
اطالعات در خصوص جذب مشتری در شبکه های اجتماعی شناساندن هویت 
اصلی و مناسب یک گروه اقتصادی از اهمیت باالیی برخودار است. این مهم به 
عنوان یک نقطه قوت و یا یک نقطه ضعف می تواند بر رفتار وفادارنه مشتریان 
به کســب و کارهایی که وابستگی بســیاری به مشــتریان خود دارند تاثیر 
بگذارد)پاگانی و میرابلو، 2012(. به نحوی که شناسایی دقیق موقعیت شرکت 
و همچنین ایجاد هویت و اشتیاق در جذب مشتری می تواند موجبات رفتار 
وفادارنه به برند شرکت هایی همچون دفاتر خدمات گردشگری داشته باشد. لذا 
آگاهی از این مهم با توجه به رقابت شدید در این کسب و کار از اهمیت باالیی 
برخودار بوده و یک مسئله مبهم است که باید با تبیین دقیق عوامل موثر بر 
آن و بررسی دقیق آنها این مسئله را تا اندازه زیادی حل نمود.بدین ترتیب با 
توجه به این مهم که عوامل روانشناختی، هویت، اشتیاق و جذب مشتری به 
برند بر تعامل مشتری و نیات رفتاری مسافران شبکه های اجتماعی از اهمیت 
باالیی برخوردار است، در این تحقیق به بررسی تاثیر هویت، اشتیاق و جذب 
مشتری از طریق شبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارانه گردشگران به برند در 
شرکت های خدمات مسافربری در تهران پرداخته خواهد شد. در این مسیر 
با شناسایی دقیق این مسئله و بررسی راهکارهای رفع آن می توان در ایجاد 
ارزش افزوده برند و کسب سود شرکت های در شرکت های خدمات مسافربری 
تاثیر بسزایی داشته باشــد. بدین منظور در این تحقیق در پی پاسخ به این 
مساله می¬باشیم که آیا هویت، اشتیاق و جذب مشتری از طریق شبکه های 
اجتماعی بر رفتار وفادارانه گردشــگران به برند در دفاتر خدمات مسافربری 

تهران تاثیر دارد.
نتایج مطالعه

هدف اول تحقیق تعیین اثر ایجاد هویت در نشان تجاری از طریق شبکه های 
اجتماعی رفتار وفادارنه به نشــان تجاري بود. برای نیل به این هدف فرضیه 
زیر توسعه یافت. ایجاد هویت در نشان تجاری از طریق شبکه های اجتماعی 
بر رفتار وفادارنــه تاثیر دارد. طبق اطالعات جــدول 4-10 ایجاد هویت در 
نشان تجاری از طریق شــبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارنه مثبت و معنی 
دار دارد  )t =3/8629 ؛ β=0/3088(. این نتایج همراســتا با نتایج محققان 
قبلی )کندولی، 1396؛ آیتی مهر و همکاران، 1396؛  روشــن دل اربطانی، 
1395؛ هاریگان و همــکاران، 2017؛  ژانگ و همــکاران ، 2017؛  دلینز و 

رودریگز،2016 ( می باشد.
 هدف دوم تحقیق تعیین اثر ایجاد اشتیاق در نشان تجاری از طریق شبکه های 
اجتماعی بر رفتار وفادارنه بود. برای نیل به این هدف فرضیه زیر توسعه یافت. 
ایجاد اشتیاق در نشان تجاری از طریق شبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارنه 
به نشان تجاري تاثیر دارد. طبق اطالعات جدول 4-10 ایجاد اشتیاق در نشان 
تجاری از طریق شبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارنه به نشان تجاري تاثیر 

مثبت و معني دار دارد. )t= 5/3445 ؛ β=0/3297(. این نتایج همراســتا با 
نتایج محققان قبلی )کندولی، 1396؛ آیتی مهر و همکاران، 1396؛  روشن 
دل اربطانی، 1395؛ هاریگان و همکاران، 2017؛  ژانگ و همکاران ، 2017؛  

دلینز و رودریگز،2016 ( می باشد. 
هدف سوم تحقیق تعیین تاثیر جذب مشتری از طریق شبکه های اجتماعی 
بر رفتار وفادارنه به نشان تجاري بود. برای نیل به این هدف فرضیه زیر توسعه 
یافت. جذب مشتری از طریق شبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارنه به نشان 
تجاري تاثیر دارد. طبــق اطالعات جدول 4-10 جذب مشــتری از طریق 
شبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارنه به نشــان تجاري تاثیر مثبت و معنی 
دار دارد )t= 3/3879 ؛ β=0/2911(. این نتایج همراســتا با نتایج محققان 
قبلی )کندولی، 1396؛ آیتی مهر و همکاران، 1396؛  روشــن دل اربطانی، 
1395؛ هاریگان و همــکاران، 2017؛  ژانگ و همــکاران ، 2017؛  دلینز و 

رودریگز،2016 ( می باشد. 
پیشنهادات تحقیق

بر اساس نتیجه فرضیه اول اثر ایجاد هویت در نشان تجاری از طریق شبکه های 
اجتماعی رفتار وفادارنه به نشان تجاري تأثیر مثبت و معنی دار دارد. با توجه 

به آن پیشنهادهای ذیل ارایه می شود:  
الف : باال بردن هویت سایت گردشگري از طریق :

-ایجاد کانال هاي جذاب در شــبکه هاي اجتماعي پر بازدید نظیر تلگرام ، 
اینستاگرام ، توئیتر و عیره 

-انتشــار اطالعات مورد نیاز مســافران براي تصمیم گیري در شبکه هاي 
اجتماعي

-انتشار اطالعات در مورد جاذبه هاي گردشــگري ایران و جهان به منظور 
شناسایي بهتر تصویر سایت گردشگري به مخاطبان

-لوازم اداری ) ســربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه و غیره( به عنوان هدایا در 
هنگام خریدبلیط و یا بسته هاي گردشگري در اختیار انها قرار گیرد.

-ملزومات بازاریابی )آگهی ها، بروشــورها، کتاب ها، وب سایت و غیره( به 
عنوان هدایا در هنگام خریدبلیط و یا بســته هاي گردشگري در اختیار انها 

قرار گیرد.
-طراحی پوشاک ) شاخصه هایی خاص برای پوشــاک که کارمندان به تن 

می کنند(
-عالئم ) طراحی داخلی و خارجی( به عنوان هدایا در هنگام خریدبلیط و یا 

بسته هاي گردشگري در اختیار انها قرار گیرد.
-پیام ها ) پیام هایی که از طریق ارتباطات مستقیم یا غیر مستقیم رسانده می 
شوند( که مي تواند در بازه هاي زماني مناسب براي مشتریان بالقوه و بالفعل 

ارسال شود . 
5-2-2- پیشنهاد بر اساس نتیجه فرضیه دوم  

بر اساس نتیجه فرضیه دوم ایجاد اشتیاق در نشان تجاری از طریق شبکه های 
اجتماعی بر رفتار وفادارنه به نشــان تجاري تاثیر مثبت و معني دار دارد.. . با 

توجه به آن پیشنهادهای ذیل ارایه می شود: 
- بکار گیري  برنامه جنبي جهت تحریک اشتیاق بازدید کنندگان از سایت 

گردشکري 
-اندازه گیري میزان بازدید مخاطبان از سایت هاي گردشگری در شبکه هاي 
اجتماعي به تفکیک برنامه موجود در وب سایت مانند اموزش زبان انگلیسي 

، معرفي جاذبه هاي توریستي.

-بکار گیري سیستم هایي که میزان عکس العمل مخاطبان را در باره سایت و 
مندرجات ان را پایش و اندازه گیري نماید . 

-بارگذاري اطالعات جامع از سایت گردشــگري در شبکه هاي اجتماعي تا 
بازدید کنندگان بدانند که چرا باید  سایت گردشگري را الیک کنند. براي این 
کار باید با عباراتي  گیرا سایت و ماموریت ان به همواره نتایج اماري مناسب که 
نتایج کلیدي عملکرد را سایت گردشگري اطالع رساني نماید . سپس آدرس، 

شماره تلفن و ساعات کاری وب سایت بارگذاري شود.
-درخواست از دوستان، شــرکای تجاری و غیره که سایت گردشگري را در  
که شما را در صفحه شبکه اجتماعی شان الیک نمایند .د وستان می توانند 
کمک های بسیاری به سایت هاي گردشگري نمایند . زمانی که یک صفحه 
براي سایت گردشگري در یک شــبکه اجتماعی راه اندازی مي شود ، باید از  
دوستان صمیمی، خانواده و شرکای تجاری تبرای الیک کردن دعوت شود. 
این الیک های اولیه به  سایت گردشگري اعتبار و قابلیت دیده شدن در شبکه 
های اجتماعی را می دهند. سپس به مشتریان، بازار هدف و دیگر جامعه های 
اجتماعی اطالع رسانی شود و هر جایی که نامی از سایت گردش گري برده 

شده است ، صفحه شبکه اجتماعی سایت گردشگري نیز معرفی شود.
5-2-3- پیشنهاد بر اساس نتیجه فرضیه سوم  

بر اساس نتیجه فرضیه سوم جذب مشــتری به واسطه نشان تجاري سایت 
گردشگري از طریق شــبکه های اجتماعی بر رفتار وفادارنه به نشان تجاري 
گردشــگري تاثیر مثبت و معني دار دارد. . با توجه به آن پیشنهادهای ذیل 

ارایه می شود:
--مداومت و نظم در ارسال محتوا :یکی از ســاده ترین راه ها برای توسعه ی 
ســایت گردشــگري ارائه محتوا به صورت ثابت و منظم است. تجربه نشان 
داده است که مخاطبین مختلف نسبت به توالی های متفاوتی از زمان ارسال 
پست ها، واکنش نشان می دهند؛ بهترین زمان ارســال پست را در رابطه با 
مخاطب باید تست شــود. توالی  زمانی پســت های رقبا باید بررسي شود  تا 
دانسته شود که چه ساعاتی بیشــترین مخاطب را به خود جلب کرده است.  
مطابق توصیه هاي موجود حداقل تعداد پســت در روز برای فیسبوک باید 
یک عدد و در توییتر 4 الی 6 عدد باشد و صد البته در تجار ت های مختلف به 
نسبت در شبکه های دیگر نظیر لینکدین یا گوگل پالس این توالی متفاوت 
است؛ همچنین به ساعت ارسال پست باید دقت شود ، زمان بندی در رسانه ی 

اجتماعی بسیار مهم است. 
-ایجاد  جاذبه  در سایت هاي گردشگري بطوري که مخاطب مدت زیادي در 

سایت سپري نماید .  
-ایجاد  جاذبه  در سایت هاي گردشگري بطوري که مخاطب  حس نماید که 

مجذوب سایت شده است .
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