
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی تعیین مهلت سه ماهه 
برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی و مختومه شدن پرونده در صورت عدم 
پرداخت را به زیان آنها دانست و گفت: در شرایطی که کارگران ساختمانی با نبود 
کار و بیماری کرونا دست و پنجه نرم می کنند و بیمه آنها سهمیه ای است شایسته 
نیست با یک بخشنامه داخلی حقوق آنها را نادیده بگیریم.هادی ساداتی در گفت 
وگو با ایســنا، اظهار کرد: در شرایطی که به دلیل انتشــار ویروس کرونا کارگران 
ساختمانی با مشکل نبود کار و معیشت دست و پنجه نرم می کنند متوجه شدیم 
که طی روزهای اخیر بخشنامه ای داخلی از سوی تامین اجتماعی صادر شده که 

اجرای آن به زیان کارگران ساختمانی است.وی در توضیح جزییات این بخشنامه 
ادامه داد: قبال اگر کارگران ساختمانی حق بیمه خود را به هر دلیل نمی توانستند 
پرداخت کنند تا شش ماه فرصت داشتند آن را بپردازند یعنی اگر ابتدای فروردین 
پول دست کارگر ساختمانی نبود می توانســت دو ماه بعد آن را پرداخت کند و با 
جرایمی که سازمان درنظر می گرفت در نهایت تا شهریور ماه زمان داشت حق بیمه 
اش را بپردازد و پرونده بیمه او مختومه نمی شد ولی در بخشنامه اخیر صراحتا اعالم 
شده که اگر تا سه ماه پرداخت حق بیمه دچار وقفه شد، بیمه قطع و پرونده مختومه 
شود.نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی افزود: معتقدم این 

کار جز کاهش آمار کارگران ساختمانی نتیجه ای ندارد و جای سوال است که در 
شرایط حاد کرونا که کار برای کارگران ساختمانی وجود ندارد و امرار معاش آنها 
به خطر افتاده چطور می توانیم چنین دستورالعملی صادر کنیم؟ این بخشنامه با 
تاکید مقام معظم رهبری در حمایت از کارگران بیکار شده از کرونا و کارگران فاقد 
بیمه بیکاری نیز در تناقض است.ساداتی درپاسخ به این پرسش که مختومه شدن 
پرونده کارگران ساختمانی چه پیامدهایی دارد؟ گفت: مختومه شدن پرونده از این 
جهت به زیان کارگر ساختمانی اســت که وصل کردن مجدد بیمه او یک پروسه 
زمانی طوالنی مدت دارد چون با توجه به سهمیه ای بودن بیمه کارگران ساختمانی 

به سادگی امکانپذیر نیست لذا انتظار داریم فرجه کارگران ساختمانی برای پرداخت 
حق بیمه آن هم در شرایطی که با کرونا درگیر هستیم، حفظ شود.

به گفته وی تاخیــر چندماهه در پرداخت حق بیمه کارگران ســاختمانی منابع 
ســازمان را دچار مشــکل نمی کند، همچنان که عدم پرداخــت بدهی دولت 
به تامین اجتماعی که ســالهای ســال تلنبار شده وضعیت ســازمان را به خطر 
نیانداخته است لذا شایســته نیســت با یک مصوبه داخلی پرونده بیمه کارگران 
 ســاختمانی را مختومه کنیم و حــق و حقوق آنها در شــرایط ســخت کرونا و

 نبود کار را از بین ببریم.

میزان تجارت شش ماهه ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
اکو به بیش از ۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تن برابر با چهار میلیارد و ۵۴۲ میلیون و 

۵۳۰ هزار و ۹۲۰ دالر رسید.
به گزارش ایسنا، سید روح اهلل لطیفی - سخنگوی گمرک - در تشریح وضعیت 
تجارت خارجی کشــورمان با کشورهای عضو ســازمان  همکاری اقتصادی 

"اکو" گفت: در این سازمان ۱۰ کشــور ایران، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، 
قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان عضو 
هستند که طی شش ماه اول امسال میزان تجارت خارجی کشورمان با اعضای 
این سازمان به بیش از ۹ میلیون و ۱۹۹ هزار تن برابر با چهار میلیارد و ۵۴۲ 

میلیون و ۵۳۰ هزار و ۹۲۰ دالر رسیده است.

دبیر شورای اطالع رسانی گمرک افزود: سهم صادرات کشورمان در این بازه 
زمانی بالغ بر شــش میلیون و ۵۴۰ هزار و ۲۹۵ تن برابر با دو میلیارد و ۵۲۶ 
میلیون و ۱۸ هزار و ۵۳۸ دالربوده که از این میزان، افغانستان با یک میلیارد 
و ۱۰۸ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۲۷ دالر مقصد اول صادراتی کاالهای ایراتی به 

این اتحادیه بوده است. 

لطیفی خاطر نشان کرد: کشورمان در نیمه نخست امسال بالغ بر دو میلیون و 
۶۵۷ هزار و ۷۰۶ تن کاال برابر با دو میلیارد و ۱۶ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۳۸۲ دالر 
از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو واردات داشته است که 
بیشترین میزان واردات از ترکیه به ارزش یک میلیارد و ۸۳۴ میلیون و ۲۴۷ 

هزار و ۹۴۸ دالر بوده است.

سیاست های متفاوت دو نامزد انتخابات آمریکا این شائبه را به وجود آورده که 
ممکن است وضعیت بازار نفت شرایط متفاوتی را در آینده تجربه کند اما با این 
حال بسیاری از کارشناســان بر این باورند که هرچند شاهد تغییراتی در کوتاه 
مدت خواهیم بود اما به طور کلی وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد.به گزارش 
ایسنا، یکی از عواملی که هفته جاری به نوســان بازار نفت دامن زد، انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا بود. آن طور که تحلیل می شود  پیروزی ترامپ برای 
قیمتها در کوتاه مدت مثبت اســت اما در بلندمدت این طــور نخواهد بود زیرا 
حمایت وی از صنعت نفت و گاز به معنای افزایش بیشتر تولید در آینده است.در 
مقابل پیروزی بایدن تاثیر معکوسی خواهد داشت و در کوتاه مدت برای قیمت 
نفت منفی است اما در بلندمدت مثبت خواهد بود زیرا بایدن به دنبال محدود 
کردن فرکینگ و مقررات محیط زیستی سخت گیرانه است که عرضه آمریکا را 

محدود می کند. در این بین، تحلیلگران انتظار دارند قیمت نفت تا پایان سال 
در بازه محدودی معامله شود و میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت امسال ۴۲ و 
۳۲ دالر و در سال آینده باالی ۴۹ دالر باشد. تنها موضوعی که ممکن است باعث 
افزایش قابل توجه قیمتهای نفت شود، خبر خوب تولید واکسن کرونا یا توقف 
تولید نفت در لیبی است که در پی آتش بس میان گروههای داخلی، به سرعت در 
حال احیای تولید است و تولیدش را از کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز در اواخر 
سپتامبر به ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسانده است.بر اساس گزارش اوایل پرایس، 
با ادامه افزایش تولید نفت لیبی و تاثیر انتخابات آمریکا و ضعیف ماندن تقاضا، 
قیمتها ممکن اســت به مدت طوالنیتری پایین ۴۰ دالر در هر بشکه بمانند به 
خصوص که حفاری و فرکینگ در آمریکا بهبود پیدا کرده و فشار نزولی بیشتری 
به شاخصهای قیمت تحمیل کرده است. به نظر می رسد تنها امید برای قیمتها، 

اخبار خوش از واکســن کووید ۱۹ اســت. اوپک پالس هر تصمیمی که درباره 
سیاســت تولید از ژانویه بگیرد، هر تصمیمی که کمتر از کاهش عمیقتر تولید 

باشد، احتماال در تصمیمات خرید و فروش نفت تاثیر می گذارد.
در این بین مرتضی بهروزی فر  -کارشناس ارشــد حوزه انرژی - در مورد تاثیر 
انتخابت آمریکا بر بازار نفت، به ایســنا گفت: به نظر می رسد در کوتاه مدت به 
دلیل اینکه ترامپ خود را طرفدار بازار نفت نشان داده است شاهد تاثیر مقطعی و 
کوچکی باشیم اما در دراز مدت نمی توان نتایج شگفت انگیزی را انتظار داشت.

وی با بیان اینکه سیاست های هر دو نامزد انتخاباتی تفاوت چندانی با یکدیگر 
ندارد، اظهار کرد: نباید اینگونه تصور کرد که اگر باییدن برنده انتخابات شــود 
توسعه شیل متوقف خواهد شــد چراکه هر دو نفر سیاســت های توسعه ای 

مشابهتی را مد نظر دارند.

این کارشــناس حوزه انرژی افزود: دموکرات ها به دلیل اینکه طرفدار محیط 
زیست هستند، به توســعه انرژی های تجدیدپذیر نیز توجه بیشتری خواهند 
کرد ولی این اســتراتژی که ایالت متحده آمریکا به منابع نفتی وابسته نخواهد 
بود دور از ذهن اســت.بهروزی فر با اشــاره به تاثیرات فعلی انتخابات آمریکا 
بر بازار نفــت نیز، گفت: قطعــا هرگونه به هــم ریختگی و آشــوب آن هم در 
کشــوری که دارای بزرگترین اقتصاد دنیا اســت می تواند بر بــازار نفت تاثیر 
فوری داشته باشد اما باتوجه به زیرســاخت های موجود در آمریکا به نظر نمی 
رسد که آشوبی به وجود آید.وی اظهار کرد: شــاید یک هفته نتیجه انتخابات 
به تعویق بیفتد اما به طــور کلی می توان گفت که انتخابــات آمریکا در کوتاه 
 مدت می تواند بر بــازار نفت تاثیر بگــذارد اما انتظار تغییــر و تحوالت جدی 

در بلند مدت را نمی توان را داشت.

تورم سوییس منفی ۰.۶ درصد اندازه گیری شد.
به گــزارش تریدینــگ اکونومیکس، متوســط 
نــرخ تــورم ســوئیس در دوازده مــاه منتهی به 
اکتبر به منفی ۰.۶ درصد رســیده اســت که ۰.۱ 
درصــد کمتر از نرخ تورم ثبت شــده بــرای دوره 
منتهی به ماه قبل و ۰.۱ درصــد کمتر از نرخ تورم 
 پیش بینی شــده قبلی برای این کشــور محسوب

 می شود.
تورم منفی ۰.۶ درصدی که پایین ترین تورم ثبت 
شده در سوئیس از نوامبر ۲۰۱۶ تاکنون محسوب 
می شــود  بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت 
در بخش های مســکن، مواد غذایی و حمل و نقل 
قرار گرفته اســت. طی این مــدت کمترین تورم 
مربوط به حمل و نقل با تــورم منفی ۳.۶ درصدی 
بوده اســت و فرهنگ و آموزش با تورم منفی ۱.۶ 

درصدی و مراقبت های درمانی با تورم منفی ۰.۶ 
درصدی در رده های بعدی قــرار گرفته اند. تورم 
 در بخش انرژی نیز منفی ۰.۴ درصد اندازه گیری

 شده است. 
تورم تنهــا در دو بخش مواد غذایی و رســتوران و 
هتلداری مثبت بوده و به ترتیب ۰.۸ درصد و ۰.۹ 
درصد اندازه گیری شــده است.متوسط نرخ تورم 
ســوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تــا ۲۰۱۹ معادل 
۲.۳۸ درصد بوده است که در این بین باالترین تورم 
ثبت شده مربوط به نرخ ۱۱.۹۲ درصدی دسامبر 
ســال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط 
 به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت ســال ۲۰۱۵ بوده

 است.
هســته تورمی که تغییرات قیمتی انــرژی و مواد 
غذایی را به دلیل نوسانات باالی آن ها در نظر نمی 

گیرد طی این مدت به منفی ۰.۲ درصد رســیده 
است. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس در ماه اکتبر 
منفی ۰.۴ درصد بوده است.نرخ تورم در دیگر کشور 
فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز کاهشی بوده است 
به گونه ای که متوسط نرخ تورم بلژیک در دوازده 
ماه منتهی به اکتبر به ۰.۷۴ درصد رسیده است که 
۰.۱۶ درصد کمتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره 
منتهی به ماه قبل و ۰.۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم 
پیش بینی شــده قبلی برای این کشــور محسوب 

می شود. 
تورم ۰.۷۴ درصدی که پایین ترین تورم ثبت شده 
در این کشور در هشت ماه اخیر محسوب می شود  
بیش از همه تحت تاثیر کاهش قیمت در بخش های 
حمل و نقل، لوازم منزل و مراقبت های درمانی قرار 

گرفته است.

نرخ تورم در پاکستان و گرجستان کاهش یافت.
به گزارش ایســنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
متوسط نرخ تورم پاکســتان در ۱۲ ماه منتهی به 
اکتبر با ۰.۱ درصد کاهش نســبت به مدت مشابه 
منتهی به ماه قبل به ۸.۹ درصد رسید که این نرخ، 
کمترین تورم ثبت شــده در پاکستان طی سه ماه 

اخیر محسوب می شود.
در بیــن بخش های مختلف، تــورم در بخش مواد 
غذایی و نوشیدنی ۱۶.۶ درصد، بهداشت و درمان  
 ۷.۸ درصد و لــوازم منزل ۲.۷ درصد بوده اســت.

  از سوی دیگر کمترین تورم در بخش حمل و نقل 
با منفی ۱.۵ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ 
تورم پاکستان در ماه اکتبر ۱.۷ درصد اندازه گیری 
شده که ۰.۲ درصد بیشتر از تورم ثبت شده در ماه 

قبل بوده است.

متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی ۱۹۵۷ تا 
۲۰۱۹ معادل ۷.۷۷ درصد بوده است که باالترین 
نرخ تورم ثبت شــده مربوط به دســامبر ۱۹۷۳ با 
۳۷.۸۱ درصــد و کمتریــن تورم ثبت شــده نیز 
 مربوط به فوریــه ۱۹۵۹ با منفــی ۱۰.۳۲ درصد

 بوده است.
از ســوی دیگر نرخ تورم در گرجستان نیز کاهشی 
بوده اســت. تا پایان ۱۲ ماه منتهی به اکتبر، نرخ 
تــورم در گرجســتان از ۳.۹ درصــد در ماه قبل 
به ۳.۸  درصد  کاهش یافته اســت کــه این نرخ، 
 کمترین نــرخ تــورم در ۱۴ ماه اخیر محســوب 

می شود.
مــواد غذایی و نوشــیدنی با ۵.۵ درصــد افزایش 
قیمــت، بزرگتریــن محــرک قیمت هــا در این 
کشور بوده اســت و پس از این بخش، رستوران و 

 هتلداری با تــورم ۵.۲ درصــد  در رده بعدی قرار 
دارد.

از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به  حمل و 
نقل با تورم منفی ۶ درصــدی و فرهنگ و آموزش 
با تــورم منفی ۲.۹ درصــدی در رده بعــدی قرار 
دارد. بر مبنــای ماهانه نیز نرخ تورم گرجســتان 
در مــاه اکتبر ۰.۸ درصــد اندازه گیری شــده که 
 ۰.۱ درصد بیشــتر از تورم ثبت شده در این کشور

 در ماه قبل است.
 متوســط نرخ تورم در گرجســتان در بازه زمانی 
۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ معــادل ۷.۲ درصد بوده اســت 
که باالترین تــورم مربوط بــه آوریــل ۱۹۹۶ با 
۵۹.۳۱ درصــد و پایین تریــن نــرخ تــورم نیز 
 مربــوط بــه مــی ۲۰۱۲ بــا منفــی ۳.۳ درصد 

بوده است.

پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی سه ماهه شد

تجارت ایران با کشورهای اکو به ۴.۵ میلیارد دالر رسید

انتخابات آمریکا چه بر سر طالی سیاه می آورد؟

وضعیت تورم در کشورهای منطقهتورم سوئیس برای نهمین ماه منفی ماند
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فاکس نیوز: نتیجه انتخابات نامعلوم و ممکن 
است تا چند روز طول بکشد

امکان حذف سفارش 
فروش سهام عدالت 

فراهم  شد

 رقابت تنگاتنگ
 بایدن و ترامپ

 تشخیص  تعطیلی ها
 به عهده کمیته 
سالمت ستاد 
ملی کرونا ست

ربیعی:

تصمیما ت 
اقتصادی ما بدون 
توجه به انتخابات 

آمریکا   اتخاذ  شده
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روحانی مطرح کرد

سرمقاله

يادداشت

اقتصاد ملی قربانی 
سیاست زدگی ها

سیاست منفعالنه در 
کنترل بازارها 

روند قیمت ها در بازارهای 
دارایــی جهان و بــه ویژه 
ایران تا اعالم نتیجه نهایی 
انتخابات آمریکا در تالطم 

خواهد بود...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان 

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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 چراغ سبز بورس 
روشن شد

کرونا  بهانه  جدید  
اخراج کارگران

بازارها پس از انتخابات آمریکا به چه سمت و سویی می رود؟

سردرگمی   و  بالتکلیفی   بازارها  
صفحه۴

صفحه3

تشدید  گران فروشی  و  کمبود  کاال
مسئوالن  برای جبران کمبود کاال  و  ممنوعیت  گران فروشی  همچنان  وعده   می دهند

تشکیل  قرارگاه  در سپاه  برای  کنترل  قیمت ها

روز چهارشنبه برخالف روزهای گذشته، هم شاخص کل 
بورس و هم شاخص کل با معیار هم وزن روندی صعودی 
داشتند.  شاخص کل بورس در معامالت روز چهارشنبه 
بازار سرمایه با ۲۶ هزار و ۲۹ واحد صعود رقم یک میلیون 
و۲۹۰ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز با ۲۱۸۱ واحد افزایش در رقم ۳۷۴ هزار و ۸۹۰ واحد 
ایستاد. معامله گران این بازار ۷۳۸ هزار معامله انجام دادند 
که ۵۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال ارزش داشــت. صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر، گروه مدیریت 
سرمایه  گذاری امید و معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل ایران خودرو 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی این بازار 

گذاشتند. شاخص کل فرابورس...

آمارهای تکان دهندە در مورد کارگرانی که به بیماری 
کرونا مبتال شده و به دلیل ترس از اخراج و قطع درآمد 
مختصرشان، بیماری شان را پنهان می کنند، افزایش 
بسیاری داشته اســت. در حالی دولت همچنان بر 
ادامه فعالیت بنگاه های تولیــدی و خدماتی اصرار 
می ورزد که در این شرایط، کارفرمایان، کارگرانی که 
به کرونا مبتال می شوند را اخراج می کنند. کارگران 
هم برای اینکه شغل شــان را از دســت ندهند به 
ناچار بیماری شان را پنهان کنند. کارگران به دلیل 
نداشتن معیشت مناسب و روزمزد بودن ناچارند تمام 
مشکالت را به جان بخرند و با خطرات ناشی از بیماری 
کرونا دست و چنجه نرم کنند تا بتوانند جوابگوی 

نیازهای اساسی خود...



اقتصاد2
ایران وجهان

مدیر عامل چادرملو:    
 بهره برداری از فاز اول پروژه عظیم 
طرح شیرین ســازی و انتقال آب 
خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران 

پنجشنبه آغاز می شود
ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو و از پیشگامان اجرای این 
طرح عظیم ملی با اعالم این خبر افزود:  این  پروژه 
حیاتی در 2 بخش اصلی و در 3 فاز اجرایی شــده 
است.  بخش اول آن  شامل تاسیسات آب شیرین کن 
با ظرفیت 1 میلیون متر مکعب در روز است که  در 35 
کیلومتری غرب بندر عباس  اجرا شده است . و بخش 
دوم شامل احداث ایستگاه های پمپاژ و لوله گذاری 
خطوط  انتقال آب به طول 827 کیلومتر و قطر نامی 
1 هزارو 300 و 900 میلیمتر اســت . فاز نخست از 
محل تاسیسات آب شیرین کن بندرعباس تا شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر به طول 303 کیلومتر می 
باشــد که فردا افتتاح میگردد، فاز دوم از گل گهر تا 
مس سرچشمه به طول  154 کیلومتر و فاز سوم از 
مس سرچشمه تا مجتمع صنعتی اردکان به طول   
370 کیلومتر است که به یاری خدا تا پایان بهمن ماه 
وارد مجتمع صنعتی چادرملو در استان یزد میشود.  
وی هزینه پیش بینی شــده برای اجرای این طرح 
عظیم ملی را بالغ بر 110 هزارمیلیارد ریال عنوان 
کرد که از سوی 3 شرکت مذکور، اعتبارات بانکی و 

صندوق توسعه ملی تامین شده است.

وزیر اقتصاداز محمود شایان تقدیر کرد
نشان برتر برای بانک مسکن در 

جشنواره شهیدرجایی
بانک مسکن در جشــنواره شهید رجایی به عنوان  
»بانک برتر« معرفی شد. به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن-هیبنا، این نشــان معتبر دولتی که 
براساس ســنجش ساالنه دســتگاه های مختلف 
به منتخبیــن ارایه می شــود، با لحــاظ مجموع 
شاخص های عمومی و اختصاصی بانک مسکن، برای 
سال 99 و پس از بررسی عملکرد سال 98، به بانک 
مسکن تعلق گرفته است. وزیر اقتصاد و  امور دارایی 
با ارایه لوح تقدیر به محمود شایان مدیر عامل بانک 
مسکن، این موفقیت را به او و همه مدیران و کارکنان 
بانک تبریک گفت.  به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مســکن_ هیبنا، دکتر محمود شایان مدیر 
عامل بانک مسکن اعطای گواهینامه" بانک برتر" از 
سوی ستاد جشنواره وزارت امور اقتصادی و دارایی 
را مرهون تالش های بی دریغ تمام کارکنان بانک 
مسکن ، مدیران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل 
فقید بانک مرحوم رحیمی انارکی دانســته و ادامه 
داد: بر اساس تصویب ستاد جشــنواره وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و در راستای جزء "ب " بخشنامه 
جشنواره شهید رجایی ســال 99 ) نتایج ارزیابی 
عملکرد سال 98( بانک مســکن به عنوان " بانک 
برتر" در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی 
برگزیده شد و این انتخاب جای بسی مباهات و تشکر 

از تمام مجموعه کارکنان بانک مسکن دارد. 

ربیعی:
 تشخیص  تعطیلی ها به عهده کمیته 

سالمت ستاد ملی کرونا است
سخنگوی دولت امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه 
هیات دولت با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی 
هیچ مصوبه ای در زمینه تعطیل شــدن یا نشدن 
نداشته است، گفت: تشــخیص همه تعطیلی ها به 
عهده کمیته سالمت ستاد ملی کرونا است که ریاست 
آن به عهده وزیر بهداشت اســت. ما همواره تالش 
کرده ایم با افزایش صادرات، ارز بیشتری تامین کنیم، 
پول ما در برخی از کشورها است که تالش مضاعف تر 
و مذاکرات انجام شده و خوشبختانه برخی گشایش ها 

برای برگشت پول  به کشور صورت گرفته است.

نامه رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس جمهور؛
هزینه تنزیل اوراق مالی به عنوان 

هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای از معاول اول رئیس 
جمهور درخواست کرد که هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار 
اسالمی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود. به 
گزارش اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای به اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور، خواهان آن شد که سازمان امور 
مالیاتی، هزینه تنزیل اوراق مالی بهادار اسالمی را برای 
اشخاص موضوع ماده )2( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقا نظام مالی کشور، در فاصله سال های 1394 تا 1397 

به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

استان ها

رییــس جمهوری بــا بیان 
اینکه بر فرض اینکه شــیوه 
و اخــالق آمریکا به شــیوه 
درست برنگردد، برنامه ریزی 
کرده ایم، گفت: ما می خواهیم 
آمریکا به قانون و همه معاهدات بین المللی و چندجانبه 
و احترام به ملت ایران برگردد. اگر آمریکا تحریم ظالمانه 
را برداشت و احترام گذاشــت، آن وقت شرایط ما فرق 

می کند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: جنگی که آمریکا از سه 
سال گذشته بر ضد ایران شروع کرده، جنگ اقتصادی 
بوده، یعنی آن جنگی که آنهــا فکر کردند می توانند به 
نظام و به مردم فشاری وارد کنند، جنگ اقتصادی بود. 
باید با همه توان در این شرایط برای رفع مشکالت مردم 

تالش کنیم.
روحانی بیان کرد: در اولین اقدام تالش کنیم مردم نسبت 
به دســترس بودن کاالهای ضروری و اساسی، دارو در 
کشور کامال اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که 

این کاالها در اختیارشان خواهد بود.

 رشد ۳۸ درصدی واردات و ۱۴ درصدی صادرات
رییس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود 
با بیان اینکه در مورد کاالهای اساســی مردم مطمئن 
باشند کاالها به آنها می رسد، خاطرنشان کرد: در همین 
هفته  گذشته واردات نسبت به هفته قبل تر از آن، 38 
درصد افزایش داشت و صادرات کاال هم در ماه های اخیر 

14درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: در طول هفته های گذشــته بحث هایی 
که درباره اقتصاد کشور داشــتیم و تصمیمات مهمی 
برای 9 ماهه پایانی دولت گرفتیــم که برخی برنامه ها 
بلندمدت است و مربوط به سال بعد هم می شود و برخی 

بلندمدت تر است و برخی محدودتر. چون این دولت 9ماه 
دیگر بار مسئولیت را بر دوش دارد.  

رییس جمهوری با بیان اینکه تصمیمات اساسی ما از چند 
هفته قبل بدون توجه به اینکه در آمریکا چه می گذرد و 
چه کسی رییس جمهور می شــود،   گرفته شده است، 
گفت: در این جلسات نسبت به شیوه استفاده از ارز در 
صادرات و واردات، ترخیــص کاال از گمرک تصمیمات 
وهماهنگی های الزم بین بانک مرکزی وزارت صمت، 
جهاد کشــاورزی و اقتصاد اتخاذ و اقدامات آن از دیروز 

شروع شده است.
وی افزود: 3 هفته قبل بر مبنای تولید داخلی، صادرات 
نفتی وعمدتا غیرنفتی، نحوه تعامل وزارت خانه ها باهم 
هماهنگی ها انجام شد چون برای مهم نیست در آمریکا 
چه می گذرد و چه کسی انتخاب می شود. انتخابات اخیر 
آمریکا از جهات مختلف عبرت آمیز بود و نمی خواهم وارد 

جزییات شوم.

آمریکا به قانون و معاهدات بین المللی برگردد
روحانی بــا تاکید براینکــه برای ما فــرد و حزب مهم 
نیســت بلکه شــیوه ای که در دولت اتخاذ می شــود، 
اهمیت دارد، گفت: می خواهیم آمریکا به قانون و همه 
معاهدات بین المللی و چندجانبــه برگردد و به احترام 
 به ملت ایران برگــردد. می خواهیم به جــای تحریم،

 احترام باشد.
رییس جمهوری افزود: اگر آمریــکا تحریم ظالمانه را 
برداشت و احترام گذاشــت آن وقت شرایط ما فرق می 
کند. اگر تهدید را کنار گذاشت و احترام و تکریم را انجام 
داد، شرایط فرق می کند. اگر به جای عهدشکنی و قانون 
شکنی،   به دنبال اجرای تعهدات بود شرایط فرق می کند. 
برای ما اصول،   شیوه و سیاست مهم است وگرنه فرد و 

حزب برای ما اهمیتی ندارد.  
رییس دولت تدبیر وامید خاطرنشــان کرد: ما بر فرض 
اینکه شــیوه و اخالق آمریکا به شیوه درست برنگردد، 

برنامه ریزی کردیم اگر آمریکایی ها فهمیدند و عبرت 
گرفتند که باید راه دیگر را انتخاب کنند چه بهتر، درغیر 
این صورت تصمیمات ما بر این مبنا است که اگر شرایط 

سخت بود، کشور چگونه اداره شود.

 فضاهای خوبی برای صادرات داریم
وی با بیان اینکه هنوز فضاهای بسیار خوبی برای صادرات 
داریم، گفت: در هفته های گذشــته در ستاد اقتصادی 
دولت بحث هایی داشــتیم که یک مبنای آن افزایش 
صادرات بود، اینکه چــه کاری انجام دهیم که صادرات 
افزایش پیدا کند و یا کاالهای اساسی راحت تر به دست 
ما برسد و یا بجای اینکه گرفتار گردش های مالی و بانکی 

شویم، با تهاتر انجام شود.
رییس جمهوری گفت: در ستاد اقتصادی بررسی کردیم 
که چگونه اجناس به جای اینکه در گمرک بماند، از همان 
اول که جنس خریداری می شود و حتی قبل از اینکه روی 
کشتی برود درباره آن تصمیم بگیریم. همه تصمیماتی که 
برای سامانه جامع تجارت اتخاذ کردیم، برای این است که 

همه چیز به روز و روشن باشد تا کار پیش برود.

راه دولت مقابله با گرانی؛ وفور کاال/ قیمت 
گذاری منصفانه

رییس جمهــوری بیان کرد: البته دالیلــی برای گران 
شــدن کاال مطرح اســت که باید حل و فصل شود، ما 
دو هدف داریم؛ وفور کاال و آن چــه مورد  نیاز مردم و از 
کاالهای اساسی و غیراساســی در جامعه و همچنین 
قیمت منصفانه کاال در بازار است، نسبت  به اولی موفق 
بودیم. هم امسال و هم سال گذشــته و از سال 97 که 
این مشکالت و جنگ اقتصادی شــروع شد، ما دروفور 
کاال موفق بودیم وپایان ســال هم موفق خواهیم بود. 
آنچه باید روی آن ســرمایه گذاری کنیم و برای مردم 
 مهم اســت این اســت که قیمت کاالها قابل قبول و 

متعادل باشد.

روحانی در جلسه هیات دولت؛

تصمیما ت اقتصادی ما بدون توجه به انتخابات آمریکا   اتخاذ  شده

چراغ سبز بورس روشن شد
روز چهارشنبه برخالف روزهای گذشته، هم شاخص کل 
بورس و هم شاخص کل با معیار هم وزن روندی صعودی 
داشتند. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در معامالت 
روز چهارشنبه بازار سرمایه با 2۶ هزار و 29 واحد صعود 
رقم یک میلیون و290 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص 
کل با معیار هم وزن نیز با 2181 واحد افزایش در رقم 
374 هزار و 890 واحد ایســتاد. معامله گران این بازار 
738 هزار معامله انجام دادند که 54 هزار و 330 میلیارد 
ریال ارزش داشت. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی 
گلگهر، گروه مدیریت سرمایه  گذاری امید و معدنی و 
صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل ایران خودرو نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی این بازار گذاشتند. شاخص 
کل فرابورس نیز روز چهارشنبه روندی صعودی داشت و 
با 303 واحد افزایش در رقم 1۶ هزار و 1۶4 واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار 477 هزار معامله به ارزش ۶0 هزار 
و 935 میلیارد ریال انجام دادند. پتروشــیمی مارون، 
پلیمر آریاساسول، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، 
پتروشیمی زاگرس، سرمایه  گذاری صبا تامین، سنگ 
آهن گوهر زمین و ســهامی ذوب آهن اصفهان نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 

به جا گذاشت.

مخالفت اعضای کمیســیون 
پول و سرمایه اتاق بازرگانی با 

سیاست های جدید ارزی
اعضای کمیسیون پول و ســرمایه اتاق بازرگانی در 
نامه ای به ریاست اتاق بازرگانی ایران اعالم کردند: این 
کمیسیون با واردات بدون انتقال ارز به شدت مخالف 
است و معتقد است که در شرایط فعلی واردات بدون 
انتقال ارز به سرعت نرخ ارز را در بازار افزایش داده و 
تاثیر آن در کاالهای مصرفی و سبد خانوار وحشتناک 
خواهد بود. اعضای کمیســیون پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی ایران، در نامه ای به ریاست این اتاق، در مورد 
سیاست های جدید ارزی پیشنهاداتی را مطرح کردند 

که در ادامه می خوانید:
در خصوص مســائل ارزی در نشســت مشــترک 
کمیسیون اقتصاد کالن به استحضار می رساند که این 
کمیسیون با واردات بدون انتقال ارز به شدت مخالف 
است و معتقد است که در شرایط فعلی واردات بدون 
انتقال ارز به سرعت نرخ ارز را در بازار افزایش داده و 
تاثیر آن در کاالهای مصرفی و سبد خانوار وحشتناک 
خواهد بود بنابراین این کمیسیون پیشنهاد می نماید:

یک: برای آن مقدار از کاالهای دپو شده در گمرک 
که شــامل کاالی اساسی می باشــد چنانچه نیاز 
استفاده از واردات بدون انتقال ارز است فقط شامل 
کاالهای اساسی شــامل جو، روغن، گندم، ذرت، 
کنجاله، برنج و الستیک و ماشین آالت خط تولید در 
صورت نیاز باشد. امکان استفاده از ارز آزاد و واردات 

بدون انتقال ارز برای این کاالها فراهم گردد.
دو: در غیر از مــوارد ذکر شــده در بند یک فقط 
واحدهای تولیدی بخش خصوصی واقعی مجاز 
باشــند حداکثر معادل 50 هزار یورو در سال به 
منظور تامین قطعات یدکی و مواد اولیه ضروری از 

واردات بدون انتقال ارز استفاده نمایند.
ســه: واردات بــدون انتقال ارز فقــط به صورت 
برات های دو و سه ساله برای مواد اولیه واحدهای 
تولیدی بخــش خصوصی و کاالهای اساســی 

می تواند تصمیم صحیحی باشد.
چهار: در مواردی غیر از اینها اگر واردات بدون انتقال 
ارز آزاد گردد و برای تمام کاالهای مورد تایید وزارت 
صمت باشد یقینا قیمت ارز به شدت باال رفته و به 
رغم عدم واردات کاالهای اساسی و مصرفی با نرخ 
باال و ارز آزاد قیمت کاالها در بازار به سرعت باالتر از 

نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

اخبار
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معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
گفت: بعد از پیگیری های متعــدد این وزارتخانه 
چند اتفاق مثبت برای تامیــن مالی بخش تولید 
در کارگروه رفع موانع جهش تولید و شورای پول و 
اعتبارمصوب شد. به گزارش شاتا، سعید زرندی در 
جلسه کارگروه تأمین مالی گفت: به منظور هدایت 
و تخصیص منابع بانکی در راســتای برنامه های 
جهش تولیــد پرداخت 50 هزار میلیــارد تومان 

تسهیالت به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
وی گفت: این منابع دو تفاوت با ســایر تسهیالت 
که تاکنون به بخش صنعت، معدن اختصاص یافته 
شــده دارد. معاون طرح و برنامه توضیح داد: اول 
اینکه این منابع با توجه بــه برنامه های وزارتخانه 
اختصاص می یابد و ما برای اولین بار توانســتیم 
پیوندی بین تسهیالت بانکی و برنامه ها انجام دهیم 

و منابع مالی هدفمندتر اختصاص یابد.
وی گفت: مقرر شده است منابع 50 هزار میلیارد 
تومان به 7 محور شــامل: فعال کــردن ظرفیت 
های  خالی محصوالت صنعتــی منتخب، نهضت 
ساخت داخل، فعال سازی واحدهای راکد، تکمیل 
طرح های نیمه تمام، پیشران و گلوگاهی، توسعه 
مناطق محروم و کمتر برخوردار، اصناف تولیدی و 
همچنین احیا ، فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس پرداخت شــود.زرندی افزود: متقاضیان 
این تســهیالت باید در قالب یکی از این محورها 
درخواست داشته و در این زمینه ها فعالیت داشته 
باشند.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: اتفاق دوم این بود که در مصوبه در 
کارگروه رفع موانع جهش تولید و شــورای پول و 
اعتبار تصریح شده، این تسهیالت از طریق فرایند 
ســامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت 

می شود.

تسهیالت
وی توضیح داد: یکی از موضوعاتی که همیشه در 
سال های قبل مورد بحث بود، این مسئله است که 

نظام بانکی مدعی پرداخت اعــداد و ارقام باال در 
تسهیالت بانکی به بخش صنعت و معدن است، اما 
فعاالن این حوزه در این خصوص نظرات متفاوتی 
دارند و وزارتخانه هم امکان اطالعات دقیق که هر 
واحد چه مقدار و از چه بانکی تسهیالت گرفته را 

نداشت.
زرندی گفت: وقتی تســهیالت از طریق ســامانه 
وزارتخانه پرداخت شــود، برای ما شفاف خواهد 
شــد که چه مقــدار از مبلــغ 50 هــزار میلیارد 
تومانی به چــه واحدهای تولیــدی و پروژه هایی 
ارائه شده اســت.وی گفت: با این اتفاق هم میزان 
دقیق پرداخت ها مشخص می شود، هم وزارتخانه 
می تواند پیگیری های الزم را بــرای تحقق کامل 
تعهدات نظام بانکی جهت اجــرای برنامه جهش 

تولید انجام دهد.
زرندی همچنیــن در ادامه این جلســه افزود: در 
مصوبه دیگری در شورای پول و اعتبار مقرر شد، 
سقف اعطای تســهیالت برای بنگاه های تولیدی 
افزایش یابد.وی گفت: به دلیل افزایش هزینه های 
تولید، نیازمند تغییر در سقف پرداخت های بانک ها 

به بخش صنعت و معدن بودیم.
معاون طرح و برنامه افزود: بر اســاس این مصوبه، 
سقف مانده تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی 
به بنگاه هــای تولیدی تا 90 درصد فروش ســال 
گذشته بر مبنای اعتبارســنجی بانک ها افزایش 
یافت.وی گفت: همچنین مصوب شــد، ســقف 
اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات یک بانک برای 
یک بنگاه  تولیدی از 3 درصد به 5 درصد سرمایه 
ثبتی بانک مشــمول افزایش یابد.زرندی گفت: با 
این مصوبه امکان افزایش سقف تسهیالت به یک 

واحد تولیدی فراهم گردید.
معاون طرح و برنامه گفت: بــزودی با هماهنگی 
بانک مرکزی فرآیند ثبت نام واحدهای تولیدی در 
سامانه بهین یاب جهت دریافت تسهیالت ایجاد 
خواهدشــد که در این زمینه اطالع رســانی الزم 

انجام خواهد شد.

در جلســه امروز هیات دولت، اجــرای کامل 
طرح اقدام ملی مســکن مورد بحث و بررســی 
 قــرار گرفــت و تصمیماتی در ایــن خصوص 

اتخاذ شد.
هیات وزیران در راســتای تســهیل و تسریع 
تأمین مالی پروژه های بخش مســکن و تقویت 
عرضه مســکن در کشــور و اتمــام پروژه های 
طرح اقــدام ملی مســکن، ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار را مکلف کرد زمینــه الزم برای 
انتشــار اوراق خریــد ِدیــن کاالیــی مصالح 
ســاختمانی را فراهم کرده و ضوابط و مقررات 
الزم در ایــن خصوص را حداکثــر ظرف مدت 
 دو مــاه از تاریخ ابــالغ این مصوبــه، تعیین و

 ابالغ کند.
همچنین بانــک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران مکلف شــد با لحــاظ مســئولیت های 
اصلی بانک مســکن در بخش مســکن، امکان 
تأســیس صندوق هــای زمین و ســاختمان 
توســط بانک مسکن را در اســرع وقت بررسی 
 و بــا تســهیل شــرایط، اقدامــات الزم را به 

عمل آورد.

امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن 
واگذار شده به بخش خصوصی

هیات وزیــران با توجــه بــه محدودیت های 
مقرر از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا و عدم 
امکان انتفــاع از اماکن اســتیجاری )و به تبع 
آن، عدم تحقق دین ناشــی از قــرارداد اجاره( 
با امهال یــا بخشــودگی اجاره بهــای اماکن 
واگذار شده توســط دســتگاه های اجرایی به 
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موافقت کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی ساز و کار 
کشف قیمت در صورت وجود انحصار

دولــت در اجرای قانــون حداکثر اســتفاده از 

توان تولیــدی و خدماتی کشــور و حمایت از 
کاالی ایرانی و با هدف مقابله با انحصار در بازار، 
آیین نامه اجرایی مربوط به »ســاز و کار کشف 
قیمت درصورت وجود انحصــار« را به تصویب 

رساند.
به موجــب آیین نامه فــوق، در شــرایطی که 
مشمولین قانون یاد شده، ضرورتی برای تأمین 
کاالها یا خدمات خارجی که مشــابه محصول 
داخلی دارند، داشته باشــند، چنانچه وضعیت 
محصول مــورد نظر در بــازار بنا به پیشــنهاد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای 
رقابت، مشــمول شــرایط انحصار در ساخت 
شود، مطابق الگوی تعیین شده، قیمت مناسب 
 محصــول درب کارخانــه )EXW( بــرآورد 

می شود.
نرخ تســعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای 
نــرخ اعالمــی در ســامانه نظــارت ارز بانک 
 مرکــزی جمهوری اســالمی ایران محاســبه 

می شود.
در صورتــی که قیمــت تولیدکننــده کاال و یا 
عرضه  کننــده خدمات بیــش از قیمت تعیین 
شــده باشــد، هیأت نظارت مجاز به موافقت با 
 واردات کاال یا خدمت توسط متقاضی مشمول 

قانون است.
دولــت در ادامــه، ضمــن اعــالم نظــر در 
خصــوص تعــدادی از طرح هــای نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی، نماینــدگان خود 
 را بــرای پیگیــری طرح هــای مــورد نظــر 

تعیین کرد.

بررسی موادی دیگر از الیحه اصالح 
قانون مالیات های مستقیم

هیات وزیران در ادامه جلســه، بررسی موادی 
دیگــر از الیحــه اصــالح قانــون مالیات های 
 مســتقیم را در دســتور کار خــود قــرار 

داد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از 
فراهم شدن امکان حذف سفارش فروش برای مشموالن 
سهام عدالت خبر داد. به گزارش از روابط عمومی شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، بنا به درخواســت تعداد زیادی از 
مشــموالن ســهام عدالت مبنی بر ایجاد حذف سفارش 
فروش، زیر ســاخت های الزم در اختیار بانک ها و شرکت 
های کارگزاری قرار گرفته است، به گونه ای که مشموالن 
می توانند از امروز درخواســت حذف سفارش فروش خود 
را لحاظ کنند.بر این اســاس، در سامانه های فروش سهام 
عدالت بانک ها و شرکت های کارگزاری بخش لغو سفارش 
فروش افزوده شده است تا سهامداران بتوانند از این گزینه نیز 
استفاده کنند. سهامداران باید این نکته مهم توجه کنند که 
درخواست حذف سفارش فروش زمانی اجرا خواهد شد که 
سهام مشموالن درسامانه های سهام عدالت به فروش نرفته 
باشد.بنابر این گزارش، طرح سهام عدالت یکی از بزرگترین 
طرح های دولت در هفت سال گذشته است که آزادسازی آن 

پس از سال ها وقفه و تالش برای رفع موانع موجود در نهایت 
در نهم اردیبهشت ماه ســال جاری با دستور رهبر معظم 
انقالب انجام و به نقطه پایان خود نزدیک شد.براساس این 
برنامه در مرحله نخست آزادسازی، یک ماه به مردم برای 
انتخاب نوع روش مدیریت فرصت داده شد تا اعالم کنند به 
دنبال مدیریت مستقیم بر سهام خود هستند یا تصمیم دارند 
سهام خود را به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت های 
 ســرمایه گذاری اســتانی مدیریت کنند. برسی ها نشان 
می دهد از مجموع 49 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت، 
حدود 19 میلیون نفر روش مســتقیم را انتخاب کردند و 
مدیریت ســهام را در اختیار خود گرفتند، بعد از پایان این 
مرحله زیرساخت های الزم برای فروش 30 درصد از سهام 
عدالت از طریق بانک ها و کارگزاری ها برای دارندگان سهام 
عدالت که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند فراهم شد که 
برخی از سهامداران تحت تاثیر روند صعودی بازار سهام اقدام 

به فروش هیجانی سهام خود در بازار کردند.

تصمیمات دولت برای اجرای کامل طرح اقدام ملی مسکنسقف تسهیالت تولید افزایش یافت

امکان حذف سفارش فروش سهام عدالت فراهم  شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۴ آبان به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم ۱۴ میلیون تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ۱۸۹۱ دالر و ۸۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۸۴۴ تومان است.
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الزامات قانونی کار در بحران کرونا  
وحید حاجی زاده، کارشناس بازار کار

بیماری کرونا بحرانی نیست که مختص به یک رسته شغلی یا کاری باشد و به هر ترتیب تمام کشور و رده های شغلی از آن تاثیر پذیرفته اند. به هر ترتیب برای کارگران اما این شرایط سخت تر و دشوارتر است. به دلیل 
نبود قراردادهای کاری و عدم برخورداری از پوشش بیمه این قشر مشکالت بسیاری برای ادامه کار در صورت ابتال به بیماری دارند. در رابطه با ابتالی کارگران و تصمیم گیری برای بازگشت آنها به کار صراحتا قانون 
تکلیف را برعهده دولت قرار داده است و حمایت، ارتباط به کارفرمایان ندارد. بعد از پایان بحران کارفرما مکلف است کارگران را به کار قبلی برگرداند. همچنین اگر کارگاهی به دلیل کرونا تعطیل شود تا زمانی که کارگاه 

از تعلیق درآید کارگرانی که کارگاه آن ها به واسطه بیماری کرونا تعطیل شده است می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. 
اما این در حالی است که زمانی که کل بنگاه اقتصادی، شرکت و بنگاه ها کامال تعطیل باشند، کارفرما می تواند به استناد قانون کار پرسنل خود را تعدیل کند. این تعدیل بدون حقوق و مزایا تا زمانی که بنگاه اقتصادی 
شروع به کار کند ادامه خواهد داشت، به طور مثال در زمان کرونا دولت به کارگرانی که بیکار شدند بیمه بیکاری پرداخت کرد. پس اگر شرکت فعال باشد و بخواهیم یک یا چند نفر از کارگران را به مرخصی اجباری بدون 

حقوق و مزایا بفرستیم، خالف قانون است و کارگر می تواند از طریق اداره کار محل فعالیت خود این موضوع را پیگیری کند.

بعضی از کشاورزان معتقد هستند کاشت زعفران دیگر 
صرفه اقتصادی ندارد. برخی کشاورزان در شرایط پیش 
آمده معتقد هستند کاشت زعفران دیگر صرفه اقتصادی 
ندارد و امســال قصد دارند که حتی زمین های خود را 
آبیاری نکنند. گناباد را می توان یکی از مراکز اصلی تولید 
زعفران در خراسان رضوی دانست ولی این روز ها حال 

کشاورزان زعفرانکار گناباد خوب نیست.
 همیشه فصل زعفران که فرا می رسد مسئوالن قول هایی 
می دهند، اما این قول ها در اجرا تاثیر خود را از دســت 
می دهد و باز هم کشاورز ضرر می کند. یکی از زعفرانکاران 
گنابادی در همین زمینه گفت: کاشت زعفران دیگر صرفه 
اقتصادی ندارد و امسال برخی از کشاورزان قصد دارند 
حتی زمین های خود را آبیاری نکنند.او افزود: هم اکنون 
هزینه جدا کردن کالله زعفران کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار 
تومان است و این در حالی است که یک کیلو گل تربت 

حیدریه تا ۳۶ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
یکی دیگر از زعفران کاران گنابادی هم گفت: امســال 
هزینه کود بسیار افزایش یافته و از سویی نیروی کارگری 
هم به دلیل کرونا کاهش یافته است و اگر نیرو هم باشد 
هزینه آن بسیار باال اســت که با قیمت های فعلی برای 
کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.او با اشاره به خرید حمایتی 
افزود: اگر خرید حمایتی به صورت نقــدی و یا نهایت 
پرداخت یک هفته باشد خوب است، اما مشکل اینجاست 
که پول کشاورز با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود که 
زمان پرداخت ارزش خود را از دســت داده و کشــاورز 
بدهکار در این مدت ضرر خود را کرده است. سطح زیر 
کشت ۳۵۰۰ هکتاری زعفران در گناباد زمان برداشت آن 

معموال از ۱۰ آبان شروع می شود و به مدت یک ماه ادامه 
دارد. علیرضا حسین زاده مدیر جهاد کشاورزی گناباد  در 
این باره گفت: با وجود قدمت و ظرفیت های گناباد در تولید 
زعفران تاکنون از توان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و 
بخش صنعت برای کشت و برداشت زعفران استفاده الزم 
نشده است. او افزود: هنوز هم همان روش های شیارزنی 
و سله شــکنی اولیه در مزارع زعفران به کار می رود و با 
توجه به اینکه بخش اعظم زمین های زیرکشت زعفران 
گناباد خرده مالکی اســت امکان آبیاری تحت فشار و 
مکانیزه در آن ها وجود ندارد و بخش صنعت و دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی باید ارتباط و تعامل بهتری با بخش 
کشاورزی به خصوص در تولید، کشت و برداشت زعفران 

در این شهرستان داشته باشند.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد ادامه داد: تغییرات اقلیمی و 
گرمای زیاد هوا در فصل تابستان سبب تاخیر در باردهی 
پیاز زعفران شده و فراهم نشدن امکان برداشت زعفران 
در پاییز برداشــت این محصول در گنابــاد را به تاخیر 
انداخته است. حسین زاده بیان کرد: گناباد با برخورداری 
از ســه هزار و ۵۰۰ هکتار زمین زیرکشــت زعفران از 
مناطق مســتعد تولید این محصول در خراسان رضوی 
به شمار می رود و طبق بررسی های صورت گرفته توسط 
کارشناسان و پژوهشگران از بین زعفران تولیدی ۸۵ نقطه 
کشور زعفران گناباد از نظر عطر و طعم از کیفیت بهتری 
برخوردار است. فرماندار گناباد ادامه داد: با هدف جلوگیری 
از جوالن دالل ها در بازار زعفران خرید حمایتی توسط 
مراکز خرید تعاون روستایی انجام می شود و کشاورزان 

باید از این قابلیت استفاده کنند.

آمارهــای تــکان دهندە در 
مورد کارگرانی که به بیماری 
کرونا مبتال شــده و به دلیل 
ترس از اخراج و قطع درآمد 
مختصرشان، بیماری شان را 
پنهان می کنند، افزایش بسیاری داشته است. در حالی 
دولت همچنان بر ادامه فعالیــت بنگاه های تولیدی و 
خدماتی اصرار می ورزد که در این شرایط، کارفرمایان، 
کارگرانی که به کرونا مبتال می شوند را اخراج می کنند. 
کارگران هم برای اینکه شغل شــان را از دست ندهند 
به ناچار بیماری شــان را پنهان کنند. کارگران به دلیل 
نداشتن معیشت مناسب و روزمزد بودن ناچارند تمام 
مشکالت را به جان بخرند و با خطرات ناشی از بیماری 
کرونا دســت و چنجه نرم کنند تــا بتوانند جوابگوی 

نیازهای اساسی خود و خانواده خود باشند. این در حالی 
است که بسیاری از کارفرمایان به دلیل سرباز زدن از بیمه 
کردن کارگران خود، هنگام ابتالی آنها به این بیماری به 
اخراج آنها اقدام می کنند و همین موج ترس از بیکاری و 
نداشتن درآمد موجب شده تا اکثر قریب به اتفاق این قشر 
در صورت ابتال، بیماری خود را پنهان کنند.  یک کارگر 
که نامش فاش نشده در این رابطه گفته است: با وجودی 
که تست کرونایم مثبت شد، اما ناچار شدم با همان حالت 
تب در محل کار حاضر شوم، چراکه مرخصی نداشتم و 
کارفرمایم تاکید کرده بود، هر کسی کرونا بگیرد، بعد از 
ابتال به این بیماری و گذراندن دوره نقاهت خود، دیگر 
به محل کار خــود بازنگردد، چراکه نیــروی جدیدی 
جایگزینش می شود به همین دلیل ناچار شدم با وجود 
تب و ضعف جسمانی در محل کار حاضر شوم و همکارانم 

نیز نگران بودند مبتال به کرونا شوند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور 
در این رابطه با اشاره به اینکه ۷۰ درصد کارگران در بخش 

خدمات فعالیت دارند گفت: کارفرمایان نباید کارگران 
مبتال به کرونا را اخراج کنند.هادی ابوی، دبیرکل کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به بیکاری 
تعدادی از کارگرانی که فاقد بیمه بودند و در دوران کرونا 
بیکار شدند گفت: متأسفانه تعدادی از کارگران در زمان 
کرونا بیکار شدند این دسته از کارگران که تعدادشان کم 
نبود بیمه نداشتند. در شرایط زیارتی مانند مشهد تعداد 
این کارگران چشمگیر بود. چرا که اکثر مشاغل خدماتی, 
به خصوص خدمات زائر)ظرف شــوی هــای هتل ها, 
کارگران خشک شــویی ها, کارگران زائر سراها و...( از 
جمله کارگرانی بودند که به دلیل تعطیلی مشاغل شغل 
خود را از دست دادند و شغلشان تحت تأثیر قرار گرفت. 
کارفرمایان نباید کارگران مبتال به کرونا را اخراج کنند. 
وی ادامه داد: برخی از کارگران ماه ها است که هیچ گونه 
درآمدی نداشته و هر آنچه پس انداز کرده بودند را صرف 
هزینه های جاری خانواده خود کرده و در حال حاضر با 
مشکالت معیشتی شدیدی روبرو هستند و از طرفی فاقد 

بیمه هستند که بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور 
با بیان اینکه شرایط برای کارگران به گونه ای شده است 
که اگر کارگری مبتال به کرونا شود بیکار می شود گفت: 
انتظارمان این است که اگر کارگری مبتال به کرونا شد, 
کارفرما عذرش را نخواهد بلکه کمک کند تا مشکل حل 
شود و پس از درمان به سرکار خود برگرددو کارفرمایان 
اگر طبق قانون کارگران خود را بیمه کنند برای چنین 
روزهای کارگر خوب است, عالوه بر اینکه هزینه درمان 
کارگران کاهش می یابد,می توانند از حمایت اجتماعی 
برخوردار باشــند.  وی گفت: کارگــران حاضرند کرونا 
بگیرند اما بیکار نشــوند تا مقابــل زن و فرزندان خود 
شرمنده نباشند, با توجه به اینکه تعدادی از کارفرمایان 
مراعات مریضی و بیماری کارگران نمی کنند. احتمال 
بیکاری زیاد است. کارفرمایان باید به گونه ای رفتار کنند 
که کارگران نگرانی معیشت خود نباشند. اگر کرونا بگیرند 

هم می توانند بعد از بهبود به سرکار خود بیایند.

كارگران به دلیل نگرانی از قطع درآمد مختصر با بحران كرونا دست و پنجه نرم می كنند

کرونا  بهانه  جدید  اخراج کارگران
شایلی قرائی
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معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه وارد مرحله 
تدوین بسته اجرایی در اختیار گرفتن اتحادیه امالک شده 
ایم گفت: الحاق اتحادیه مشــاوران امالک به وزارت راه و 
شهرســازی می تواند زمینه ارتقای وضعیت فعاالن بازار 
مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی 
را فراهم کند که ثمره های مفیدی برای مصرف کنندگان، 
مالکان، خریداران و مســتاجران خواهد داشت. محمود 
محمودزاده اظهار کرد: انتقال اتحادیه امالک از ذیل وزارت 
صمت به وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی بود که مطرح 
شــد و رییس جمهور با آن موافقت کرد. اما باید مراحل 
اجرایی این انتقال طی شــود و ممکن است زمانبر باشد. 
وی افزود: یکی از ابزارهایی که می تواند برای کنترل بازار 
مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق 
اتحادیه امالک به این وزارتخانه است. بعضی از فعالیتها مثل 
مشاوران امالک، صرفا صنف نیستند بلکه در بازار امالک 
کشور تاثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این 
گروه باید پروانه حرفه ای داشته باشند. یعنی کسانی در این 
مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطالعات کافی در حوز ه 

امالک و مستغالت برخوردار باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، انتقال احتمالی اتحادیه امالک 
به وزارتخانه متبوع خود را اقدام موثر و مبارکی دانست و 
گفت: این اتفاق می تواند زمینــه ارتقای وضعیت فعاالن 
بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی 

را فراهم کند که طبیعتا ثمره های مفیدی برای مصرف 
کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت. 
از طرف دیگر اتحادیه می توانــد به عوان بازوی کنترلی و 
اجرایی دولت عمل کنند. محمودزاده درباره اینکه آیا بعد 
از انتقال احتمالی، صنف اتحادیه به کانون تبدیل می شود 
گفت: ما درگیر اسم نیستیم بلکه حرفمان این است که با 
توجه به رویکرد تاثیرگذاری مشاوران امالک، این گروه باید 
پروانه حرفه مندی داشته باشند، آموزش این کار را ببینند 
و طبیعتا در مقابل اقداماتی که به عهده شان است پاسخگو 
باشند.وی با اشــاره به مخالفت مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با انتقال اتحادیه امالک بــه وزارت راه و 
شهرسازی گفت: هرکس از منظری به این موضوع نگاه می 
کند ولی طبیعی است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان 
دستگاه تخصصی این موضوع، اولی تر از دیگر وزارتخانه 
ها است. این انتقال، امتیازی برای وزارتخانه نیست بلکه 
هدف صرفا ساماندهی است. تمام کسانی که از وضعیت 
بازار زمین و مسکن انتقاد می کنند از ضعف موجود ناراضی 
هستند. باید بپذیریم که بعضی از اصناف موقعیت و شرایط 
خاصی را دارند. مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای 
خانوارها نیاز به کنترل دارد. ما دیگر روی کلیت این موضوع 
که این انتقال الزم است یا نیست کار نمی کنیم بلکه از این 
مقطع گذشته ایم و با موافقت رییس جمهور باید وارد بسته 

اجرایی شویم.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات منفی احتکار 
گفت: دولت با حذف قوانین بازدارنده و ساماندهی ارز بازار را 
به ثبات برساند. جالل الدین محمد شکریه با تأکید بر اینکه 
گرانی های اخیر ناشی از یک پدیده اقتصادی و پولی است و یک 
پدیده نظارتی نیست زیرا اگر یک پدیده نظارتی بود برخورد 
با آن راحت تر بود اظهار داشت: زمانی  شاهد ثبات قیمت ها 
خواهیم بود که میزان عرضه و تقاضا در بازار دارای یک رابطه 
منطقی باشــد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: پُر بودن 
قفسه های فروشگاه ها از کاالی روغن سبب می شود که میزان 
عرضه و تقاضا هم با این میزان موجودی مطابقت کند اما بعضی 
مواقع مردم با احساس کمبود کاال، به فروشگاه ها مراجعه کرده 
و به جای یک روغن چندین روغن خریداری می کنند و به طور 

ناخواسته اقدام به یک احتکار خانگی می کنند. شکریه با اشاره 
به اینکه این التهابات و احتکار کوچک خانگی تبعات منفی 
برای بازار به همراه دارد گفت: حتی این احتکار های خانگی 
نیز به تدریج باعث می شود که با کمبود کاال مواجه باشیم از 
طرفی هم اکنون مواد اولیه روغن در گمرکات استان ترخیص 
و وارد کارخانجات شده و به زودی روغن در سطح مغازه ها و 
فروشگاه های گیالن توزیع می شود.رئیس اتاق اصناف استان 
گیالن خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ ارز به یک نرخ منطقی 
برسد شاهد تاثیرات آن در بازار خواهیم بود و با توجه به اینکه 
کسب و کارها در فضای خوب و آرام شکل می گیرند از این رو 
یک بازاری، عرضه کننده محصول و تولیدکننده صنفی به هیچ 

وجه خواهان ملتهب بودن بازار نیست.

درحالی بازار با کمبود برخــی کاالهای مورد نیاز 
مردم روبروست که مسئوالن با دادن وعده قرار است 
جلوی افزایش قیمت ها و کمبود کاالها را بگیرند. 
موضوع کمبودها در مورد برخی کاالها به عنوان 
مثال روغن بسیار جدی است و همزمان با تاکید 
رهبر انقالب مبنی بر گرانی های توجیه ناپذیر در مدت اخیر، وزیر صمت در 
جلسه ستاد تنظیم بازار اعالم کرده است که تغییر محسوسی در هفته آینده 
در قیمت کاالهای اساســی خواهیم داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشور نیز با بیان اینکه با کاالهای پر حجمی که با دستور اخیر ریس جمهوری 
از گمرک آزاد می شود، در ماه های پیش رو در حوزه کاالیی مشکلی نخواهد 
بود، گفت: در حوزه کاالها با وجود اینکه قیمت ها باالست، اما مشکل کمبود 

کاال مطلقا نداریم.
این در حالی است که حسین سالمی، فرمانده کل سپاه در رابطه با شرایط 
امروز بازارها گفت: به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت ها، 
مبارزه با گرانفروشی و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه »هفدهم ربیع« با 
حضور دستگاه های اجرایی و نظارتی تشکیل شد. این قرارگاه با حضور وزرای 
جهادکشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه های 
نظارتی و امنیتی که در این مساله درگیر هستند تشکیل شد. فرمانده کل سپاه 
ادامه داد: در این جلسه نحوه و ســازوکار مشارکت همه نهادها برای کنترل 
زودهنگام و موثر قیمت هایی که بی رویه باال رفته است را مورد بررسی قرار 

دادیم، تا اقدامات الزم آغاز شود. روغن، برنج، کره، لبنیات و بسیاری از کاالهای 
اساسی در زمان های مختلف دچار کمبود و گرانی می شوند. در مدت اخیر 
نیود روغن و نایاب شدن آن در بازار مورد اعتراض مردم واقع شده است. مردم 
از نبود نظارت بر این وضعیت می نالند و مسئوالن نیز در مصاحبه های مکتوب  
و  تلویزیونی بر نظارت بیشتر تأکید می کنند، اما مشخص نیست چرا هنوز 
این شرایط نه تنها بهتر نشده بلکه روز به روز به مشکالت و دغدغه های مردم 
افزوده می شود، یک روز در انتظار گران شدن، یک روز در انتظار تأمین کمبود 
کاال، یک روز نبود قیمت بر روی اجناس، یک روز گران فروشی، یک روز کم 

فروشی، تمامی هم ندارد. 
دبیر ســتاد تنظیم بازار در ایــن رابطه گفت: در بحث روغــن یک وقفه ای 
در تولید بوجود آمده که از هفته گذشــته تقریباً بــا افزایش تولید و عرضه 
محصول به بازار در حال حل شــدن اســت و تا پایان هفتــه درباره روغن 
خوراکی مشــکلی نخواهیم داشــت. قبادی به موضوع روغن خوراکی در 

کشــور هم اشــاره کرد و افزود: در بحث روغن یک وقفه ای در تولید بوجود 
آمده که از هفته گذشــته تقریباً با افزایش تولید و عرضــه محصول به بازار 
در حال حل شــدن اســت و تا پایان هفته درباره روغن خوراکی مشــکلی 
نخواهیم داشــت. وی مشــکل تحویل روغن خام به کارخانه هــا را یکی از 
 دالیل بوجود آمدن این مشکل دانست و گفت: این مشکل حل شده و تولید 

در حال انجام است.
اما وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار گفت: 
تردیدی نیست که با تصمیمات این جلسه، تغییر محسوسی در هفته آینده 
در قیمت کاالهای اساسی خواهیم داشت. علیرضا رزم حسینی در جلسه فوق 
العاده ستاد تنظیم بازار که پس از سخنان مقام معظم رهبری در مورد گرانی ها، 
برگزار شد، گفت: براساس دستور ویژه ریاست جمهوری درخصوص ترخیص 
کاال های انباشته )دپو( شده گمرک خوشبختانه هماهنگی های خوبی بین 
گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انجام شده است تا ترخیص 
کاال های اساسی با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: به طور قطع تصمیمات این جلسه تغییرات مهمی در کوتاه مدت بر روی 
بازار خواهد داشت، برای مثال در بخش قیمت گذاری، توزیع و خرید تضمینی 
گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام تصمیمی است که به زودی 

قیمت این کاال را در بازار کاهش خواهد داد.
وی گفت: آنچه که ستاد مبارزه با قاچاق کاال هم به ما اطمینان داده تا با توجه 
به کاهش قیمت کاال های اساسی در کشورمان نسبت به کشور های همسایه 
جلوی قاچاق این کاال ها را به صورت جدی تری بگیرد. وزیر صنعت معدن 
و تجارت افزود: تردیدی نیســت که با تصمیمات این جلسه در هفته آینده 

تغییرات محسوسی در قیمت کاال های اساسی خواهیم داشت.

مسئوالن برای جبران كمبود كاال و ممنوعیت گرانفروشی همچنان وعده می دهند

تشدید  گران فروشی  و  کمبود  کاال
تشکیل  قرارگاه  در سپاه  برای  كنترل  قیمت ها

سیاست منفعالنه در کنترل بازارها 
مسعود دانشمند، اقتصاددان

برخی افراد برای سودآوری بیشتر و با آگاهی از افزایش قیمت ها در آینده کاالهایی را برای گرانتر فروختن انبار می کنند که این موضوع امروز در سطح وسیعی در حال انجام است که به کمبود کاال منجر شده است. همچنین کاال ها در گمرک به دلیل 
سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی خاک می خورد. در صورتی که مثال کاال را با ارز نیمایی ترخیص کنند و دولت باید نظارت داشته باشد که این کاال با نرخ نیمایی وارد بازار و تولید شود و در فرآیند قرار گیرد در حالی که سیاست ها سختگرانه باعث 
افزایش تقاضا در بازار ارز شده و قیمت ها باال می رود و عکس آن با کاهش تقاضا، نرخ ها کاهشی خواهند شد. از طرفی دیگر، مشکل اصلی اقتصاد ایران در این شرایط این است که مردم قدرت خرید ندارند و قیمت کاالها به قدری باالست که با دستمزدهایی 
که می گیرند نمی توانند آن کاالها را تهیه کنند. نرخ تورم  باالست و قیمت ها لحظه ای افزایش پیدا می کند.و در این وضعیت و دستمزدهایی که وجود دارد مردم نمی توانند کاالهای مورد نیاز خود را تامین کنند.  آنچه بازار کاالهای اساسی را دچار مشکل 
کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه های نظارتی است . در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که باعث شده 
حتی خرید کوچکترین مایحتاج نیز به دغدغه مردم تبدیل شود. جای تعجب است که چرا دولت در شرایط فعلی از نظرات بخش خصوصی برای تنظیم بازار استفاده نمی کند. این در حالی است که تولید نیز کاهش یافته است. یکی از چالش های امروز 
تولیدکنندگان نوسانات نرخ ارز است که به تولید ضربه می  زند. زیرا تولیدکننده نمی داند برای خرید مواد اولیه خود اقدام کند یا نه. به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت  مواد اولیه تولید متفاوت و در قیمت تمام شده تولید اثر گذار است و باعث کاهش میزان 
تولید می شود؛ زیرا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نمی تواند پاسخگوی افزایش قیمت ها باشد. اگر قدرت خرید مصرف کننده هم کاهش یابد و جواب ندهد که در این شرایط نمی دهد، کاالی تولید شده، روی دست تولیدکننده می ماند و از سوی 

دیگر افزایش قیمت هم باعث می شود تولیدکننده دست نگه دارد و کمتر تولید کند. نوسانات نرخ ارز باغث عامل تورمی و رکود اقتصادی می شود و با کاهش یا توقف تولید، نرخ بیکاری بیشتر خواهد شد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح كرد:

ساماندهی بازار با انتقال اتحادیه امالک به وزارت شهرسازی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد: بر اساس قانون 
جدید، کسب وکارهای دارای »اینماد« تنها ۶ روز فرصت 
دارند تا به شکایت  مشتریان رسیدگی کنند.مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی در تازه ترین اطالعیه خود اعالم کرد از 
هفته آینده  مهلت  زمانی تعیین شده برای شاخص تأخیر در 
پاسخگویی توسط کسب و کارهای اینترنتی را به روزرسانی 
می کند. خرید اینترنتی از آن »هندوانه های در بسته ای« 
بود که کسی نمی دانست اگر پول را واریز کند و بعد کاال با 
مشخصات ذکر شده به دستش نرسد باید چه کند؟ مشکلی 
که امروزه در خرید از شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام 
هنوز ادامه دارد. ریشه اصلی این مشکل، نداشتن مرجعی 
برای رسیدگی اســت.اما از زمانی که خرید اینترنتی در 
کشور ما جا افتاد، مسئوالن با ارائه نماد به سایت های فروش 
اینترنتی، سعی کردند برای خریداران پشتوانه ای را ایجاد 
کنند. اکنون تمامی سایت هایی که از طریق اینترنت اقدام 
به فروش و ارائه خدمات به افراد می کنند، موظف به دریافت 
اینماد هستند. نمادی که برای مشــتریان اینترنتی این 
اعتماد را می دهد که اگر مشکلی در خرید خود داشتند، 
می توانند از این طریق شکایت خود را ثبت کرده و مشکل 

تا مرحله حل شدن پیگیری کنند.  در فرآیند قبلی، کسب 
و کارها از سه مهلت زمانی ۹۶ ساعته یعنی ۱۲ روز برای 
پاسخگویی به شکایات بهره  مند بودند اما در به روزرسانی 
جدید، این مهلت به ۶ روز و ســه فرصت زمانی ۷۲، ۴۸ و 
۲۴ ساعت تغییر کرده است.بر این اساس، کسب و کارهای 
دارای نماد اعتماد الکترونیکی، برای پاسخگویی به هر یک 
از شکایات دریافتی خود، به طور کلی ۶ روز مهلت خواهند 
داشت و از زمان ثبت شکایت، مهلت اولیه ۷۲ ساعت جهت 
پاسخگویی به شکایت دریافتی وجود دارد. در صورت عدم 
پاسخگویی کســب و کار در طی ۷۲ ســاعت اولیه به آن 
شــکایت، یک تأخیر برای آن کسب و کار ثبت شده و ۴۸ 
ساعت مهلت برای دور دوم پاسخگویی به کسب و کار داده 
می شود. در صورتی که کسب و کار در طول این مهلت زمانی 
هم به شکایت دریافتی پاسخی ارائه نکند، یک تأخیر دیگر 
برای وی ثبت شده و در نهایت مهلت زمانی پایانی که ۲۴ 
ساعت است به او داده می شود. در صورت عدم پاسخگویی 
کسب و کار پس از گذشت ۲۴ ساعت نهایی، شکایت ثبت 
شده به عنوان شکایت بدون پاســخ در کارتابل و پروفایل 

اینماد کسب و کار ثبت خواهد شد.  

نایب رئیس اتاق اصناف ایران: 

دولت با حذف قوانین بازدارنده بازار را به ثبات برساند

دالالن زعفران تیشه به ریشه كشاورزان می زنند

کاشت طالی سرخ صرفه اقتصادی ندارد

رسیدگی به شکایات خریداران اینترنتی در ۶ روز
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فاکس نیوز: نتیجه انتخابات نامعلوم و ممکن است تا چند روز طول بکشد
رقابت تنگاتنگ بايدن و ترامپ

تارنمای آمریکایی فاکس نیوز نوشــت به رغم ادعای دو نامزد اصلی انتخابات ۲۰۲۰ 
هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست و شــمارش آرا ادامه دارد و ممکن است تا مشخص 
شدن قطعی آرا چند روز طول بکشد.به گزارش ایرنا، این رسانه آمریکایی روز چهارشنبه 
نوشت: مردم آمریکا سه شنبه شب به رختخواب رفتند در حالی که هنوز مطمئن نبودند 
که روز چهارشنبه وقتی از خواب بیدار می شوند چه کسی رئیس جمهوری بعدی آنها 
خواهد بود.این رسانه افزود روند کند شمارش آرا در ایالت های رقابتی نتایج را به تاخیر 
انداخته و نمی توان دونالد ترامپ یا جو بایدن را پیروز انتخابات اعالم کرد.فاکس نیوز 
نوشت: در حالی که نتایج هنوز نامعلوم است هر دو نامزد ادعای پیروزی می کنند. بایدن 
از رای دهندگان می خواهد صبر کنند و ترامپ اساسا ادعای پیروزی کرده است.ترامپ 
در چند ایالت کلیدی در صبح چهارشنبه اعالم پیروزی کرد هر چند که معلوم نبود که 
چه کسی آرای این ایالت ها را از آن خود کرده است. او همچنین اشاره کرد که دیوان عالی 
هرگونه آرای بحث انگیز را به چالش خواهد کشید.مایک پنس معاون ترامپ در سخنانی 
متناقش با ادعای ترامپ درباره پیروزی گفت باور دارد که حزبش در مسیر پیروزی قرار 
دارد.فاکس نیوز نوشت با توجه به این که هنوز روند شمارش آرا ادامه دارد میز تصمیم 
گیری شبکه خبری هنوز پیش بینی خاصی درباره پیروز انتخابات ندارد.این رسانه افزود 
در حالی که انتخابات در سطح ملی پایان یافته است بسیاری از آرا در برخی از ایالت ها 
به ویژه پنسیلوانیا هنوز باید شمرده شوند و پیش بینی می شود شمارش آرای پستی تا 
حتی بعد از روز چهارشنبه ادامه پیدا کند.به نوشته فاکس نیوز ترامپ و بایدن تا رسیدن 
به حد نصاب آرای الکترال فاصله دارند.فاکس نیوز نتیجه گرفت با توجه به رقابت نزدیک 
در ایالت های چرخشی و با توجه به تعداد بیشماری از آرا هنوز شمرده نشده اند تا روشن 

شدن نتایج ممکن است چند روز طول بکشد.

ماجرای آگهی كفش های قرمز جلوباز در سايت های  
اينترنتی

 طی چند روز گذشته اخباری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان 
می دهد یکی از سایت های فروش و معرفی کاال های دست دوم با کدگذاری 
برخی از افراد بر روی اجناس، اقدام به ترویج فحشا و تن فروشی می کنند. 
در گزارش یکی از خبرگزاری ها آمده اســت که »برخی از عوامل باند های 
فساد و فحشا با توجه به حضور گسترده و قابل توجه کاربران فضای مجازی 
کشورمان در سایت ها و سرویس های اینترنتی پرمخاطبی مانند سایت دیوار 
از بستر های رایگان این گونه ســایت های تبلیغاتی استفاده کرده و جهت 
بازاریابی و گسترش شبکه فاســد خود بهره می برند، در این میان هستند 
افرادی که تبلیغات عجیب در قالب یک جرم را به راحتی در ســایت دیوار 

بدون هیچ نظارتی انجام می دهند.«

ماجرای آگهی کفش های جلوباز، از شایعه تا واقعیت
کاربران سودجو در سایت دیوار با ارائه فروش یک کفش جلوباز و استفاده 
از عبارت های خاص در تبلیغ سعی می کنند تا خدمات خود )تن فروشی( 
را به صورت پنهان ارائه دهند. این گزارش به شــکل گسترده ای در فضای 
مجازی و حتی شبکه های ماهواره ای بازخورد داشت و در این شرایط سایت 
دیوار اقدام به حذف بســیاری از آگهی های فروش کفش، اجاره خانه های 
چند روزه، کدرهگیــری و … کرد که در این بین بســیاری از آنها، چون 

مبالغی را پرداخت کرده بودند، متضرر شدند.

اما اصل ماجرا چیست؟
طبق بررسی ها، آگهی هایی که در سایت دیوار و دیگر پلتفرم های اینترنتی 
منتشر می شود توسط دو گروه نظارت انســانی و تیم ربات مورد بررسی و 
ارزیابی قرار می گیرد و در هر ۲۴ ســاعت دســتورات جدید به آن ها داده 
می شــود. در این بین برخی از کدگذاری ها بر روی اجناس انجام می شود 
که به گفته پلیس فتا، بسیار محدود است و به شکل باند یا شبکه گسترده 
نیست. همان طور که سرهنگ رامین پاشایی، رئیس پلیس فتا می گوید: 
ما آگهی های سایت های خرید و فروش کاال را به صورت رسمی و مستمر 
در پلتفرم ها مورد بررسی قرار می دهیم و تاکنون به هیچ شبکه یا باندی که 
در این رابطه وجود داشته باشــد، برنخوردیم. برخی مواقع یک موضوعی 
در سطح جامعه شایعه می شــود، ولی باید صحت و سقم آن از سوی نهاد 
رسمی نیز تایید گردد. ما منکر این موضوع نیستیم که این نوع اتفاق ها در 
سایت هایی نظیر دیوار رخ می دهد، ولی بسیار محدود و انگشت شمار است 
و اصال به صورت سازماندهی شده نیست.پلتفرم ها در یک بستر ناشناخته 
فعالیت می کنند و برخی از افراد سودجو قصد دارند از این بستر سوءاستفاده 
کنند. رئیــس پلیس فتا به موارد مشــابهی که رخ داده اشــاره می کند و 
می افزاید: »فروش پرندگان شکاری در کشــور ما ممنوع است و برخی از 
افراد تصویر یک کبوتر را در آگهی شان قرار می دهند و در قسمت توضیحات 
قید می کنند که یک پرنده شــکاری نیز داریم که آن را به باالترین قیمت 
پیشنهاد شده می فروشیم. از اینگونه مسائل زیاد وجود دارد، چندی پیش 
نیز در یک سایت آگهی را دیدیم مربوط به فروش سرکه، آب انگور و آبلیمو 
بود، اما زمانی که بررسی انجام شد، متوجه شدیم فروش مشروبات الکلی 
بوده است، اما در حوزه تن فروشــی به هیچ چیزی نرسیدیم و خبر در حد 

شایعه مجازی است.«

اعتراض به حذف آگهی های دیوار
پس از انتشــار گزارش در رابطه با رابطه کفش های جلو باز با فحشا، عده 
زیادی از آگهی ها از سایت دیوار حذف شــدند. تعدادی از آن ها که کسب 
و کار یا خدماتشــان را در این ســایت معرفی می کردند و مبالغی از ۱۰ تا 
۲۵ هزار تومان به سایت پرداخت می کردند، اعتراض داشتند که چرا این 
آگهی ها حذف شده است. سجاد که یکی از این افراد بود می گوید: »آگهی 
ما که مربوط به کد رهگیری امالک بود از سایت دیوار حذف شد. مردم برای 
نیاز های خود از قبیل خرید و فروش آپارتمان، ثبت سند خودرو، وام ودیعه 
مسکن که توسط خود بانک ها از آن ها درخواست می شود که قرارداد های 
کدرهگیری دار ارائه دهند، به این قبیل خدمات نیاز دارند که متاســفانه 
توسط سایت دیوار پاک شده است. برای هر آگهی از ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان 

پول دادیم ولی حاال این آگهی حذف شده است«.

مشکل سیم کارت های بدون نام
زمانی که همه این موضوعات را مرور می کنیم، به یک پاسخ و ریشه مشترک 
در بسیاری از وقوع جرم ها در کشور می رســیم و آن ارائه سیم کارت های 
بدون هویت اســت. طبق اعالم پلیس و نهاد های مســئول، بیشــتر این 
سیم کارت ها متعلق به اپراتور ایرانسل است. این سیم کارت ها سبب شده 
که افراد بدون اینکه هویتشان معلوم شــود، برای دیگران مزاحمت ایجاد 
نمایند یا در سایت ها و پلتفرم های اینترنتی که نیاز به تایید سیم کارت شان 
را دارند، آگهی های مشکوک را منتشر نمایند و این موضوع دست نهاد های 
مربوطه را می بندد و هیچ راه پیگیری ندارد. در کشــور ما میلیون ها سیم 
کارت تایید نشده و بدون هویت وجود دارد که اپراتور ها هنوز اقدام به ابطال 

آن نکرده اند.

اخبار

کاهش ۶۰ درصدی کالهبرداری های اینترنتی با ایجاد رمز دوم پویا
فرمانده ناجا از کاهش ۶۰ درصدی کالهبرداری های اینترنتی با ایجاد رمز دوم پویا خبر داد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در گفتگویی اظهار داشت: یکی از کارهای خوبی که 

پلیس فتا انجام داده ایجاد رمز دوم پویا بوده که با انجام آن تا ۶۰ درصد از تخلفات در این بخش کاسته شده است.

بــا اعالم لحظه بــه لحظه 
نتایــج انتخابــات آمریکا، 
بازارهــای مالــی جهان و 
به ویژه ایــران که به دلیل 
تحریم هــا تحت فشــار 
اقتصادی است، متالطم از قبل به سر می برند؛ گویی 
شــمارش جوجه ها را به جای آخــر پاییز به میانه 
آن کشانده اند و قرار اســت در میانه روزهای آبان 
مهمان کاخ سفید مشخص شود و قرعه گرانی به نام 

بازارهای بورس، ارز، طال و سکه بیفتد.

خیز دالر به سمت کانال شکنی دوباره
قیمــت ارز در صرافي هاي بانکي روز دوشــنبه به 
۲8 هزار و ۲۴۰ تومان رســید و صرافي هاي بانکي 
همچنان از خرید ارز امتناع کردند. عدم خرید ارز 
از مردم توسط صرافان بانکي به عقیده فعاالن بازار 
سیگنالي مبني بر عدم ماندگاري قیمت ها در این 
محدوده است. بر این اساس با پیشروی قیمت ارز 
در صرافی های بانکی، قیمــت دالر در بازار آزاد نیز 
به محدوده 3۰ هزار تومان رســید، اما کمتر کسی 
دست به خرید و فروش ارز زد و بسیاری می گویند 
قیمت های اعالمــی قیمت هایی بود کــه معامله 
چندانی بــر آنها صورت نگرفــت. برخی معتقدند 
افزایش نرخ دالر تحت تاثیر انتشار اخباری مبنی بر 
جلو افتادن ترامپ در برخی ایالت هاست و بازار خود 

را برای پیروزی ترامپ آماده کرده است.

ورود ۵۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی به 
بورس با خبر پیروزی احتمالی ترامپ

در بورس نیز روز چهارشنبه پس از روزهای متوالی 
قرمز، رشــد ۲۱ هزار و ۶۲۲ واحدی شــاخص کل 
)۱.۷درصد( را شاهد بودیم که نماگر بازار را در ارتفاع 
یک میلیون و ۲8۶ هزار واحدی قرار داد. شاخص  هم 
وزن ۰.۴ درصد رشد و ارزش معامالت خرد بورس 
و فرابورس از چهار هزار میلیــارد تومان عبور کرد. 
حدود ۲۱۰میلیارد تومان تغییــر خالص مالکیت 
حقوقی به افــراد حقیقی اتفاق افتاد و بســیاری از 

کارشناسان آن را از آثار انتخابات آمریکا دانستند. 

شیب صعودی قیمت  انواع سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، 
در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهــار آزادی طرح قدیــم ۱۴ میلیون تومان، 
نیم ســکه ۷ میلیون و 8۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
۵ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی 
۲ میلیون و ۹۰۰ هــزار تومان بــود.  نایب رئیس 
اتحادیه طال و جواهر در خصوص نوسانات بازار طال 
و سکه در ۱۴ آبان ماه ســال جاری، اظهار داشت: 
قیمت  ســکه حدوداً ۷۰۰ هزار تومانی نســبت به 

معامــالت اول صبح و از ۱۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
 تومان به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان افزایش 

یافت.
تغییرات زیادی روی قیمت ها خواهیم داشــت که 
عمده ترین این تغییرات روی قیمت ارز اســت که 
می تواند در قیمت طال و سکه تأثیر داشته باشد این 
درحالی است که بســیاری از تحلیل گران کاهش 
قیمت جهانی طال را پیش بینی کرده اند.»کســب 
و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، سمت و سوی 
بازارهای مالی ایران در دوران پساانتخابات آمریکا 

را بررسی می کند. 

بازارها پس از انتخابات آمريكا به چه سمت و سويی می رود

سردرگمی و بالتکلیفی  بازارها   
بازار ارز دوباره سطح 30 هزار تومان را لمس كرد

اقتصاد ملی قربانی سیاست زدگی ها
سید مرتضی افقه، اقتصاددان 

روند قیمت ها در بازارهای دارایی جهان و به ویژه ایران تا اعالم نتیجه نهایی انتخابات آمریکا در تالطم خواهد بود. پیش بینی هم این بود که هر نامزد پیروز انتخابات شود تاثیر مستقیم و فوری بر قیمت دارایی ها و بورس خواهد 
داشت. اگر »بایدن« رئیس جمهور آمریکا شود قیمت ها ریزش شدید خواهند داشت و اگر »ترامپ« مهمان بعدی کاخ سفید باشد، قیمت ها رو به افزایش است. تا چند روز گذشته بیشتر پیش بینی ها به نفع »بایدن« بود و جالب 

اینجا بود که بازار به رغم اینکه اگر »بایدن« رئیس جمهور شود، قیمت ها شکسته می شوند؛ اما بازارها احتیاط کردند و واکنش محسوسی نشان نمی دادند. 
منطق این را می گفت که اگر »بایدن« رئیس جمهور آمریکا شود قیمت ها ریزش خواهند کرد. بنابراین براساس پیش بینی ها هم قیمت ها باید پایین می آمد. یکی، دو روز هم قیمت ها اندکی ریزش داشت؛ اما احتیاط بازار یعنی 
واکنش های بازار خیلی منطقی بود چون در انتخابات قبلی آمریکا هم نظرسنجی ها به نفع کاندیدای دموکرات ها بود اما »ترامپ« به عنوان جمهوری خواه پیروز شد. االن هم خیلی از نظرسنجی ها تا قبل از امروز واکنش نشان 

نمی دادند. امروز هم آرا برخالف نظرسنجی ها پیش می رود. 
درست است در کل در بلندمدت اگر سیاست ما یا سیاست های آمریکا تغییر نکند با توجه به تنش اصلی که بین ایران و آمریکا وجود دارد وضعیت خیلی تغییر نمی کند اما به هر حال انتخابات آمریکا روی اقتصاد ما تاثیر خواهد 

داشت. 
به دلیل اینکه احتمال همه این است که بایدن به برجامی که حزب دموکرات بسته برمی گردد، همین باعث می شود که پیش بینی ها نسبت به آینده اقتصاد خوش بینانه شود و بنابراین قیمت ها کاهش پیدا کند یا همه به سمت 
فروش دارایی های خود بروند؛ اما اگر به سمت انتخاب مجدد ترامپ برود پیش بینی ها بدبینانه خواهد بود و همه هجوم می برند تا پول های خود را به دارایی هایی مثل مسکن، خودرو، ارز و طال تبدیل کنند و راند دیگر افزایش 

قیمت ها را خواهیم داشت. اینکه گرانی تا کجا ادامه پیدا کند آنگاه به واکنش های ایران و ادامه سیاست های آمریکا بستگی خواهد داشت.
علت افزایش قیمت ها در بازارهای مختلف ارز، طال، سکه و بورس این بود که برخالف پیش بینی ها آرایی که به نفع ترامپ شد روند افزایشی داشت و برخی ایالت هایی که فکر می کردند ترامپ رای نخواهد آورد، اما آورد و نگرانی 

از اینکه ترامپ رئیس جمهور شود شدت گرفت.
مدت هاست که متغیرهای اقتصادی ما به شدت تحت تاثیر متغیر سیاسی؛ آن هم روابط سیاسی ایران با آمریکا به دلیل مشکل تحریم هاست. بنابراین فعال متغیرهای اقتصادی خیلی فعال نیستند. سیاست های دولت و بانک 

مرکزی برای کنترل تورم و... فعال منفعل است و سیاست فعال همان روابط سیاسی و آینده روابط سیاسی و انتظارات مردم و پیش بینی مردم و کارگزاران اقتصادی از آینده است که خیلی به انتخابات آمریکا مرتبط شده است. 
ترامپ اگر پیروز شود، افزایش قیمت ها اتفاق خواهد افتاد؛ اما اگر بایدن پیروز شود ظاهرا ترامپ به سادگی آن را نمی پذیرد و روند تحوالت بعدی این است که به دادگاه عالی شکایت می کند و حتی برخی پیش بینی می کنند 
که تا چند روز آینده و چند هفته آینده ترامپ زیر بار نتایج نرود؛ ولی فعال تا کل آرا شمرده نشود با توجه به اینکه امسال حدود ۱۰۰ میلیون رای به صورت پستی داده شده به دلیل کرونا به نظر می رسد شمارش آنها یکی، دو روز 

طول می کشد. اگر کار به شکایت ترامپ برسد متاسفانه متغیرهای اقتصادی، مردم، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ما تا آن زمان بالتکلیف خواهند بود و شرایط مردم به همین ترتیب توام با بیم و امید ادامه پیدا خواهد کرد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

   فائزه گل پرور، دکتری مدیریت کسب و کار
پنجاه درصد از محصوالت و خدمات تازه ارائه شده، 
به اهداف شان نمی رسند! پیشــتازان راه اندازی 
محصوالت جدید پرطرفدار، چهــار اصل را برای 
موفقیــت در این زمینه دنبال مــی کنند. از آنجا 
که هر شــرکتی به دنبال افزایش درآمد است، راه 
اندازی محصوالت یا خدمات جدید می تواند کمک 
شایانی در این راستا به کسب و کارها بکند. بیش 
از ۲۵ درصد کل درآمد و ســود صنایع، از ارائه ی 
محصوالت جدید حاصل می شود. تحقیقات اخیر 
همچنین نشان داده است شرکت هایی که ضمن 
حفظ عملکرد فعلی، بر ایجاد محصوالت و خدمات 
جدید تمرکز می کنند، ســریع تر از رقبای خود 

رشد می کنند.
در تحقیقی مشخص شد شرکت هایی که از سال 
۲۰۰۵ تمرکز خود را روی راه اندازی محصوالت و 
خدمات جدید گذاشته اند، اکنون ارزشی بالغ بر 
۱.۵ تریلیون دالر )معــادل تولید ناخالص داخلی 
کانادا( در ســطح جهان دارند! با وجود ســرمایه 
گذاری و اهمیت تولیــد محصوالت جدید موفق، 
تحقیقات نشان داده اســت که بیش از ۵۰ درصد 
از کل محصوالت راه اندازی شده به اهداف تجاری 
خود نرسیده اند. ســوالی که به وجود می آید این 
است که چرا راه اندازی محصول یا خدمت جدید 
کاری دشوار است و همیشه موفقیت آمیز نیست؟

فناوری باعث شده اســت راه اندازی محصوالت 
چالش کمتری نســبت به گذشــته داشته باشد، 
همچنین به شــرکت های نوپا اجازه می دهد تا 
معرفی محصول یا خدمت خود را به صورت سریع 
تر و ارزان تر تجربه کننــد. به ویژه فناوری¬های 
دیجیتال به شــرکت ها این امکان را داده اســت 
که خدمات جدید را با ســرعت و سهولت بهتری 
مدیریــت کننــد، مثل برنامــه هــای اینترنتی 
نظرسنجی و بررسی وفاداری مشتری و پشتیبانی 

آنالین خدمات پس از فروش محصول.
مهم تر از آن، سیســتم های آنالین مثل ایمیل، 

شــبکه های اجتماعــی و... توانایی ایجــاد پیام 
های متقابل و ارتباطات را باال بــرده اند و این امر 
باعث می شود که ماندگاری محصوالت در ذهن 
مخاطبان و مشتریان بیشتر شود. معرفی محصول 
به مردم، باید فیلترها و شرایط متعددی را پشت 
سر بگذارد. جالب اســت بدانید برای موفقیت در 
ارائه ی محصول جدید، هزینه های گزاف تاثیری 
ندارد. در تحقیقات مشخص شده است، موفقیت 
محصول هیچ ارتباطی به میزان ســرمایه گذاری 
شــرکت و تعداد معرفی ها ندارد. به عبارتی فقط 
به این دلیل که تعداد ارائه های محصوالت شرکت 
شما باال است، تضمینی برای موفقیت شما نیست. 
پس برای اطمینان از موفقیت در ارائه ی محصول 
یا خدمت باید به مواردی که در ادامه به تفصیل می 

آیند توجه نمود.
آنچه در امــر ارائه محصول اهمیــت دارد، وجود 
مجموعه مشــخصی از قابلیت های اصلی شرکت 
شما است که مهمترین آن ها همکاری تیمی، توجه 
به بینش و خواسته ی بازار، برنامه ریزی دقیق برای 
معرفی و ارائه هایی که در آینده انجام می دهید، 
آینده نگری و رشد استعدادهای منابع انسانی شما 
است. اکثر مدیران تصور واضحی ندارند که معرفی 
محصول جدید واقعاً چقدر اهمیت دارد و همچنین 
برنامه ای منظم برای سرمایه گذاری دراین زمینه 
ندارند. در ادامه چند برنامه برای موفقیت در عرضه 

محصول و خدمت ارائه شده است:

1.همکاری سازمانی ایجاد کنید.
مهمترین نیروی محرکه در موفقیت در این زمینه، 
همکاری تیمی، به ویژه توانایــی اتحاد در جهت 
اجرای اهداف گروهی است. دستیابی به این سطح 
از همکاری در اکثر مشاغل بســیار سخت است، 
زیرا بخش هــای مختلفی در ارائــه ی محصول 

نقش دارند.
برای مقابله با این مســئله، بهترین کار ایجاد یک 
دپارتمان برای هماهنگی و ادغام فعالیت ها بین 

بخش ها است. این بخش به عنوان مرکز نظارتی 
برای گرد هــم آوردن افراد مــی تواند عمل کند؛ 
افرادی مثل بازاریابان، کارشناســان رسانه های 
اجتماعی، توســعه دهندگان محصول، خدمات 
دهندگان مشــتری، طراحان و غیــره با به وجود 
آمدن چنین دپارتمانی، می توانند ارتباط موثرتری 

با هم برقرار کنند.

2.بهبود اســتراتژی و برنامه ریزی تولید 
محصوالت

عرضه ی محصوالت غالباً کاری پیچیده می باشد 
و هزینه های آن خارج از کنترل است. داشتن یک 
اســتراتژی صحیح و برنامه ی روشن در راستای 
تولید محصول و چگونگــی عرضه آن، ضروری به 
نظر می رسد. یک استراتژی دقیق باید آنچه را که 
شــرکت می خواهد با محصول یا خدمات خود به 

دست آورد نشان دهد.
این تصمیمات اســتراتژیک باید در طی فرایند به 
اندازه کافی سریع اتخاذ شود تا تیم معرفی راه حل 
ها را بیابد. به عنوان مثال، هنگامی که فیات، فیات 
۵۰۰ را راه اندازی کرد، می خواست توجه مردم را 
به ظاهر خودروی جدید جلب کند. بنابراین، طی 
نظرسنجی هایی، نظرات مردم را راجع به طراحی 
خودرو پرسید. هدف از این نظرسنجی ها، اعمال 
پیشــنهادات مردم نبود، چرا که محدودیت های 
طراحی اتومبیل این اجــازه را به تولید کنندگان 
نمی دهد که بتوانند هر نظری را اعمال کنند. هدف 
صرفا معطوف کردن توجه مردم به ظاهر خودرویی 

که می خواستند تولید کنند بود.
شرکت ها همچنین باید سناریوی خطرات بالقوه 
را تدوین کنند؛ به عنوان مثال چه اتفاقی می افتد، 
اگر یک رقیب درســت قبل از راه اندازی و معرفی 

محصول شرکت ما، محصولی مشابه عرضه کند؟

3. در جای درست سرمایه گذاری کنید.
اســتراتژی راه اندازی محصول یا خدمت، متکی 

بر درک مصرف کننده و وضعیت رقابتی با ســایر 
شرکت ها است. بدون آن، شرکت ها اغلب تبدیل 
به شعارهای کلی و پیام های رسانه ای می شوند 
که توانایی جذب مشــتری ندارد. تجزیه و تحلیل 
اساسی مشتریان و مخاطبان آنالین شروع خوبی 

می تواند باشد.
به عنوان مثال یک تولید کننده اتومبیل در چین 
در حال آماده سازی معرفی یک ماشین جدید بود 
که هدف آن جذب خانواده-هــای جوان بود. در 
ابتدا، اکثر قریب به اتفاق تبلیغات را به تلویزیون و 
روزنامه اختصاص داد که نتیجه ی جالبی نگرفت.

 ســپس تبلیغات تلویزیونــی و روزنامه ای خود 
را متوقف کرد و هزینه های آن را به وب ســایت 
های خانــواده محــور اختصاص داد. مشــخصا 
 نتیجه اســتراتژی دوم بســیار بهتر از استراتژی 

اولیه بود.
۴. روی استعدادهای منابع انســانی خود برنامه 

ریزی نمایید.
غالبا صدها نفر در راه اندازی تجاری یک محصول 
مشارکت دارند. یک اشتباه در فرایند می تواند کل 
برنامه را به خطر اندازد. شرکت های موفق درک 
می کنند که برای تحقق این امر، باید روی آموزش 
و توسعه افراد خود ســرمایه گذاری کنند. آن ها 
نقاط عطف مشخصی برای ارتقاء و پاداش عملکرد 

قوی در نظر می گیرند.
برای توســعه و معرفی محصول، الزم اســت که 

مدیران به سه سؤال پاسخ دهند:
• توسعه محصول یا خدمات جدید چه نقشی در 

شرکت من دارد؟
• بازده ســرمایه گذاری راه اندازی محصوالت و 
خدمات من چیست؟ آیا بهتر یا بدتر از همردگانم 

است؟ چه میزان تفاوتی با رقبا دارم؟
• با استفاده از چه اهرمی می توانم بازده بیشتری از 

معرفی محصول یا خدمت خود بگیرم؟
پاسخ این ســه ســوال می تواند کمک شایانی به 

مدیران و سرمایه گذاران نماید.

سرمقاله

چگونه بفهمیم که ارائه یک محصول یا خدمت جدید موفق خواهد بود؟
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