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تصویب پیاپی قانون چه تبعاتی در اقتصاد ایران دارد؟

 رمز عبور
از تورم مقررات

فرصت امروز: نظام مقرراتی ناکارآمد که هم دارای حجم انبوهی از قوانین اس��ت و هم مقررات آن دارای ابهام 
و پیچیدگی اس��ت، هزینه های زیادی به کسب وکارها وارد می کند. بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد، افزایش 
فس��اد، عدم اجرای بس��یاری از مفاد قانونی، از بین رفتن ارزش قانون مداری، خدش��ه دار ش��دن ثبات حقوقی و 
کاهش انگیزه س��رمایه گذاری از مهمترین آسیب های نظام مقررات نجومی است. تورم قوانین و مقررات عالوه بر 
هزینه های معمول، هزینه های نامرئی نیز به دنبال دارد که دولتمردان در جریان سیاست گذاری  به آنها توجهی...

تکلیف خودروهای فرسوده چه می شود؟

سونامی خودروهای فرسوده
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شاخص بورس تهران از سطح 1.5 میلیون واحدی عبور می کند؟

موج سوم در تاالر شیشه ای
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مدیریتوکسبوکار
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گرانی خودرو موضوع جدیدی نیست و چند ماه یکبار با افزایش چند درصدی قیمت کارخانه خودروها، 
موج جدیدی از گرانی در بازار رخ می دهد. آیا مقصر خودروسازی است که طبق قانون و با مجوز وزارت 

صمت و شورای رقابت قیمت محصوالتش را همگام با نرخ تورم افزایش داده یا مقصر نهادهای 
نظارتی هستند که توان مقابله با واسطه گری و دالل بازی های رایج در بازار خودرو را ندارند...

مقصر 200 میلیونی شدن قیمت پراید کیست؟

دریچــه
رونمایی از شیوه های 
عجیب قاچاق خودرو

چرا جنازه خودروها 
قیمت میلیاردی دارد؟

از چن��د  جن��ازه خودروه��ا 
ص��د میلی��ون تا ی��ک میلیارد 
توم��ان فروخته می ش��ود. بازار 
جنازه فروش��ی خودرو داغ است 
و حت��ی در برخی س��ایت های 
فروش خودرو نی��ز خودروهای 
اس��قاطی، یک��ی از لینک های 
پرمخاطب اس��ت. اما خریداران 
از ای��ن جنازه ها چه می خواهند 
ک��ه چنین هزین��ه ای پرداخت 
می کنند؟ پاس��خ این پرس��ش 
به قاچ��اق خ��ودرو برمی گردد. 
در واق��ع، این یک روش س��اده 
ب��رای وارد ک��ردن بی دردس��ر 
ب��دون  خارج��ی  خودروه��ای 
پرداخ��ت عوارض اس��ت. آنچه 
اصطالحا ب��دان خودروی دوقلو 
گفته می ش��ود؛ خودروهایی که 
با پرداخ��ت حق��وق و عوارض 
گمرکی ان��دک در مناطق آزاد 
اجازه ت��ردد دارند، ب��رای ورود 
به س��رزمین اصلی باید هزینه 
ب��االی گمرک��ی را بپردازند، اما 
این ماج��را به م��ذاق برخی از 
واردکنن��دگان خوش نمی آید و 
ب��رای دور زدن پرداخت حقوق 
گمرکی، از یک روش کم دردسر 
اس��تفاده می کنند. آنها ش��بکه 
و  تصادفی  قاچاق خودروه��ای 
سوخته درون س��رزمین اصلی 

را که از چرخه مصرف 
2خارج شده اند، با...
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فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیس��ت« در سرمقاله این 
هفته خود به تورم بی س��ابقه آمریکا و شکست سیاست های 
تورمی ف��درال رزرو پرداخت. به نوش��ته »اکونومیس��ت«، 
»بانک  های مرکزی باید با پایین نگه داشتن نرخ تورم و ایجاد 
ثبات در آن، در اقتصاد اعتم��اد ایجاد کنند. فدرال رزرو اما 
به طور نگران  کننده  ای کنترل خود بر تورم را از دس��ت داده 
اس��ت. قیمت  های مصرف  کننده در ماه م��ارس 8.5 درصد 
بیش��تر از س��ال قبل بوده و این س��ریع  ترین رش��د ساالنه 
قیمت  ها از سال1۹81 تاکنون محس��وب می شود. در حال 
حاضر حدود یک  پنجم آمریکایی  ها می  گویند تورم مهمترین 
مشکل کشورشان است؛ رئیس  جمهور جو بایدن برای کنترل 
قیمت بنزین، دس��ت به آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک 
کشور زده اس��ت و دموکرات  ها برای سرزنش به دنبال افراد 
خطاکاری هس��تند ک��ه از کارفرمایان حری��ص تا والدیمیر 

پوتین مقصر باشند.
با این حال، این فدرال رزرو است که ابزارهای مهار تورم را 
در اختیار دارد و در استفاده به موقع از آنها شکست خورده 
اس��ت. نتیجه، رونق بیش   از اندازه در ی��ک اقتصاد بزرگ و 
ثروتمن��د و ایجاد ت��ورم در طول عصر 30 س��اله بانک  های 
مرکزی ش��ده که هدف ش��ان کنترل تورم بوده اس��ت. خبر 
خوب این اس��ت که تورم ممکن اس��ت باالخره به اوج خود 
رس��یده باش��د، اما هدف تورم 2درصدی فدرال رزرو بسیار 
دور اس��ت و بانک مرکزی را مجبور به انتخاب های دردناک 

می کند.

عذرخواهان سیاست گذاران آمریکا و کسانی که به دنبال 
توجیه تصمیمات دولتمردان هستند، به  عنوان شواهدی از 
وجود یک مشکل جهانی به تورم ساالنه 7.5 درصدی اروپا و 
7 درصدی انگلستان اشاره می  کنند که نتیجه افزایش قیمت 
کاالهای اساسی به ویژه از زمان شروع جنگ در اوکراین است. 
نزدیک به س��ه  چهارم تورم حوزه ی��ورو می تواند به افزایش 
قیمت  های غذا و انرژی ربط داده ش��ود، اما با توجه به سود 
بردن آمریکا از گاز فراوان شیل و درآمدهای باالتر، کاالهای 
اصلی تاثیر کمتری بر متوسط قیمت  ها در این کشور دارند. 
اگر غ��ذا و انرژی را حذف کنید، تورم ح��وزه یورو 3 درصد 
است؛ ولی تورم آمریکا 6.5 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، 
بازار کار آمریکا برخالف اروپا، کامال پررونق اس��ت، به طوری 
که دستمزدها با متوسط نرخ 6 درصد در حال رشد هستند. 
کاهش  های اخیر در قیمت  های نفت، خودروهای دست  دوم و 
هزینه های حمل احتماال به این معناست که تورم در ماه های 
آت��ی کاهش خواهد یافت؛ ولی با توجه به وجود فش��ارهای 

فزاینده بر قیمت  ها، تورم همچنان باال باقی خواهد ماند.
عمو س��ام به دلیل بس��ته محرک مالی 1.۹ هزار میلیارد 
دالری که در مارس 2021 تصویب ش��د، در مسیر منحصر 
به فردی قرار گرفته اس��ت. این ام��ر به اقتصادی که پس از 
چندی��ن دوره هزینه به س��رعت در حال بهبود بود، هیجان 
بیش��تری وارد کرده و کل بس��ته محرک همه  گیری کرونا 
را به 25 درصد تولید ناخالص داخلی رس��انده اس��ت که در 
میان کش��ورهای ثروتمند، باالترین میزان اس��ت. زمانی که 

کاخ س��فید پدال گاز را فش��ار داد، بانک مرکزی باید ترمز 
را می  گرف��ت؛ ولی این کار را نک��رد. تردید بانک مرکزی تا 
حدی ناش��ی از دشواری پیش  بینی مس��یر اقتصاد در طول 
همه  گیری و همچنین تمایل سیاس��ت گذاران به استفاده از 
راهکارهای گذش��ته است. اقتصاد آمریکا دهه پس از بحران 
مالی 200۹-2007 را عمدتا تحت تاثیر اثرات ناش��ی از این 

بحران و سیاست پولی انقباضی بوده است.
با این وجود، شکس��ت فدرال رزرو نش��ان دهنده تغییری 
آهس��ته در میان بانک  ه��ای مرکزی در سراس��ر جهان نیز 
هست. بس��یاری از این بانک  ها از روند کند مدیریت چرخه 
تجاری ناراضی هس��تند و از مبارزه ب��ا تغییرات آب  وهوایی 
گرفته تا تولید ارزهای دیجیتال، مایلند وظایف چشمگیرتری 
به عه��ده بگیرند. در فدرال رزرو این تغیی��ر در وعده ها، در 
پیگی��ری بهبود همه  جانبه و فراگیر نمود پیدا کرده اس��ت. 
این تغییر ش��عارگونه، این واقعی��ت را نقض می  کند که نرخ 
بی��کاری که تورم در آن افزایش می یابد، چیزی نیس��ت که 
بانک  های مرکزی بتوانند آن را کنترل کنند. فدرال رزرو در 
سپتامبر2020، دیدگاه جدید خود را تدوین کرد و وعده داد 
تا زمانی که اش��تغال به باالترین حد پایداری خود نرس��یده 
باشد، نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. این تعهد باعث شد که 

فدرال رزرو بسیار عقب بیفتد.
نتیجه آش��فتگی بود که حاال ف��درال رزرو به دنبال پاک 
کردن آن اس��ت. این بانک در دس��امبر ی��ک افزایش 0.75 
درصدی در نرخ بهره را برای امسال پیش  بینی کرد. امروز اما 

افزایشی 2.5 درصدی مورد انتظار است. هم سیاست گذاران 
و هم بازارهای مالی فکر می  کنند که این میزان برای پایین 
آوردن تورم کافی اس��ت، اما پیش  بینی  شان احتماال باز هم 
بس��یار خوش  بینانه اس��ت. راه عادی برای مهار کردن تورم، 
افزایش نرخ  ها به باالی س��طح خنثی آنها که گمان می  رود 
بین 2 تا 3 درصد باش��د، تا بی��ش از افزایش در تورم اصلی 
است. این مسئله به معنای نرخ 5 تا 6 درصدی صندوق های 

فدرال است که از سال 2007 بی سابقه بوده است.
نرخ  هایی تا این حد باال، افزایش قیمت  ها را مهار می  کنند، 
ولی س��بب ایجاد رکود می  شوند. در طول 60 سال گذشته 
فدرال رزرو تنها در سه مورد توانسته است بدون ایجاد رکود، 
س��رعت اقتصاد آمریکا را کاهش دهد و هرگز قبال در حالی 
که تورم تا این اندازه باال رفته باش��د، این کار را انجام نداده 
است. سیاس��ت انقباضی در آمریکا در نهایت به عنوان یکی 
از ریس��ک  های س��ه  گانه در کنار امنیت انرژی اروپا و تالش 
چین برای مهار همه  گیری کرونا، اقتصاد جهان را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. کشورهای فقیر و با درآمد متوسط با خروج 
سرمایه و ضعیف ش��دن نرخ واحد پول ملی  شان، از افزایش 
نرخ بهره آمریکا بس��یار زیان خواهند دید؛ به ویژه اگر رکود 
جهانی، تقاضا برای صادرات آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

آیا ف��درال رزرو تحمل چنین فش��ار اقتص��ادی را دارد؟ 
بس��یاری از اقتصاددانان از تورم باالتر دفاع می کنند، چراکه 
در بلندمدت نرخ  های بهره نیز همراس��تا با آن رشد خواهند 
ک��رد و از صفر باالت��ر خواهند آمد. در ح��ال حاضر تورم با 

کاه��ش ارزش واقعی بدهی، به دولت آمریکا کمک می  کند. 
حوالی سال 2025 که فدرال رزرو چارچوب سیاست گذاری 
خود را بازبینی می  کند، این شانس را خواهد داشت تا هدف 
خود را افزایش دهد. هیچ نکته خاصی درباره تورم 2درصدی 
وجود ندارد؛ به جز ای��ن واقعیت که فدرال رزرو وعده آن را 
در گذشته داده است. تورمی که باثبات باشد و کمی باالتر از 
2درصد می  تواند برای اقتصاد حقیقی قابل تحمل باشد، اما 
هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط فعلی فدرال رزرو حتی 

بتواند تاب آن را بیاورد.
وعده های شکس��تن این نرخ ه��م می  تواند تبعات خود را 
داشته باش��د، زیرا به دارندگان اوراق قرضه شامل بانک های 
مرکزی خارجی و دولت هایی که بالغ بر 4 تریلیون دالر اسناد 
خزانه دارند، آس��یب می  زند. )یک ده��ه تورم 4 درصدی به 
جای تورم 2درصدی، برابری قدرت خرید پول را که در پایان 
آن دوره بازپرداخت می  شود، تا 18 درصد کاهش می  دهد.( 
این کار باعث می  شود یک ریسک تورمی متوجه هزینه های 
اس��تقراض ش��ود و حتی اگر آمریکا در رابط��ه با وعده های 
تورمی خود در دوران س��خت خلف وعده کند، ممکن است 
سرمایه  گذاران نگران شوند که مبادا سایر بانک  های مرکزی 
هم همین کار را بکنند. در دهه1۹80، رکودهایی که فدرال 
رزرو به ریاس��ت پال ولکر باعث وقوع آن ش��د، زمینه  س��از 
رژیم  های هدف گذاری تورم در سرتاس��ر جهان ش��دند. هر 
ماه اما تورم به س��رعت می  تازد و بخشی از آن اعتبار سخت 

به دست آمده رنگ می  بازد.«

تح��والت بزرگ همیش��ه باعث نوآوری می ش��ود. همه گیری 
کووید-1۹ هم از این قاعده مستثنا نیست. در آمریکا و در فاصله 
ماه های ژانویه تا س��پتامبر 2020، س��هم درخواس��ت های ثبت 
اخت��راع جدید که به تکنولوژی های دورکاری مربوط می ش��وند، 
بیش از دو برابر ش��ده است. فرصت های س��رمایه گذاری زیادی 
در ایده ه��ای اولی��ه و تحول بخش وجود دارد. در همین راس��تا، 
هفته نامه »اکونومیست« در گزارشی با عنوان »استارت آپ هایی 
برای محی��ط کاری مدرن« به معرفی اس��تارت آپ های برتر در 
حوزه بهبود فضاهای کاری پرداخته اس��ت. این استارت آپ ها در 
حال حاضر به طور غیرقابل توضیحی در حال تالش برای افزایش 
سرمایه هستند و کارشناسان انتظار دارند که آینده روشنی پیش 
روی آنها باشد؛ استارت آپ های برتری که قصد دارند محیط کاری 
مدرن را توس��عه دهند و از عطرهای مخصوص مدیران سختگیر 

تا نرم افزارهای سنجش انجام وظیفه کارمندان را دربر می گیرد.
به نوش��ته »اکونومیس��ت«، »این روزها دفات��ر کاری در حال 
تغییر هس��تند تا فضای بیش��تری برای انجام کارهای گروهی و 
همکاری بهتر را فراهم کنند. میزهای کاری، اش��تراکی می شوند 
و فضای فیزیکی کوچک تر می شود. کارمندان اغلب برای داشتن 
ی��ک فضای ام��ن و اختصاصی بای��د از قب��ل آن را رزرو کنند. 
»Towels on Deckchairs«، یک اس��تارت آپ آلمانی است 

که از الگوریتم ها و قوانینی استفاده می کند تا بهترین میزهای کار 
را برای کارمندانش حفظ و ارائه کند. روبات های با فرکانس باالی 
آنها می توانند به محض باز شدن سیستم ها، جای مناسب را برای 
افراد رزرو کنند. در دفاتری که از سیس��تمی برای پیدا کردن و 
نگه داشتن جا استفاده می کنند، کارمندان به شکل فیزیکی فضا 

را برای مشتریان اشغال نگه می دارند.
»Bottled Boss«، اس��تارت آپی اس��ت ک��ه مجموعه ای از 
عطرها را برای کمک به مدیران سختگیر تولید می کند تا بتوانند 
از این طریق، وجهه انسانی ش��ان را پررنگ تر نش��ان دهند. عطر 
»همدلی« با نُت هایی از رایحه چوب س��رو، اثر آرام بخش��ی دارد 
و صاحب آن را به ش��کلی غیرقابل انکار، با درک و دقیق نش��ان 
می دهد. عطر »آسیب پذیری« اما فقط باعث می شود که اشک به 

چشمان تان بیاید و رئوف و مهربان تر به نظر برسید.
استارت آپ »Class Pet« از تکنولوژی ردیابی تماس استفاده 
می کند تا بررس��ی کند که آیا افراد ب��ه مبتالیان کووید نزدیک 
شده اند یا نه و در صورت مثبت بودن این موضوع، با هشدارهای 
مختلف از نزدیک ش��دن آنها به دفاتر کاری جلوگیری می کند. 
این اپلیکیش��ن همچنین به ش��رکت ها نیز هشدارهای مشابه را 
می فرس��تد و همچنین پیگیری می کند که مدیران چقدر دیدار 
فیزیکی داش��ته اند و احتمال برخورد آنها با مبتالیان چقدر بوده 

اس��ت. ظاهرا قابلیت های این اپلیکیشن برای شایعه پراکنی هم 
مناسب اس��ت. به طور کلی، در سال های اخیر کارمندان بیش از 
پی��ش زیر ذره بین ق��رار گرفته اند؛ چه در دفات��ر کاری و چه در 
خانه های شان. این درجه از نظارت باعث ایجاد شفافیت بیشتری 
ش��ده است؛ تا جایی که قرار اس��ت در ماه آینده میالدی قانونی 
در ش��هر نیویورک تصویب ش��ود که براساس آن شرکت ها ملزم 
خواهند بود که به کارمندان شان بگویند چطور و به چه وسیله ای 
فعالیت های آنها را تحت نظر می گیرند. »Chaff«، اس��تارت آپ 
جدیدی اس��ت که انتخاب های مختل��ف و متنوعی را در اختیار 
کارمندان قرار می دهد تا با این روند مبارزه کنند. مش��تریان این 
ش��رکت می توانند فیدهای دوربین های تحت وب را دس��تکاری 
کنند تا فیلم های از پیش ضبط شده آنها را که به شدت مشغول 
کار هس��تند، نمایش بدهند. نرم افزار این شرکت، نشانگرها را با 
فواصل تصادفی حرکت می دهد تا نشان دهد کارمندان خواب شان 
نبرده است. البته این نرم افزار در کشور چین در دسترس نیست.

»Video Vici« نی��ز اس��تارت آپی اس��ت که تجرب��ه افراد 
از تماس ویدئویی را بهبود می بخش��د. این ش��رکت مجموعه ای 
از قابلیت ها را توس��عه داده اس��ت که در تمام پلتفرم های اصلی 
ویدئو کنفرانس قابل استفاده باشند؛ قابلیت هایی شامل شمارش 
معکوس نوبت دسترس��ی به میکروفن، محدود کردن زمانی که 

هر نفر می تواند پرحرفی کند، ساعتی که نشان می دهد چند نفر 
در زمانی مش��خص، هیچ توجهی به شما نکرده اند و فیلترهایی 
ک��ه در زمان قرار گرفتن دوربین در زوایای نامناس��ب می توانند 
ب��ه افراد کم��ک کنند. همچنین اپلیکیش��ن های زی��ادی نظیر 
»Evernote«، »Todoist« و »Focusmate« وج��ود دارند 
که به کارمندان کمک می کنند تا بهره وری بیشتری داشته باشند. 
با این حال، اپلیکیش��ن »Cull«، رویکرد تازه ای نس��بت به این 
موضوع دارد و به ش��کلی بی مالحظه شما را به انجام وظایف تان 
ملزم می کند. این اپلیکیش��ن از هوش مصنوعی کمک می گیرد 
تا پیش بینی کند که کدام یک از همکاران ش��ما در س��ازمان یا 
ش��رکت به زودی ارتقا پیدا خواهند کرد و مسئول شما خواهند 
بود. پیام های این افراد و اعالنات مربوط به آنها براس��اس اولویت 
جایگاه ش��ان در اینباکس ش��ما قرار خواهن��د گرفت. همچنین 
ارتباطات از س��وی افراد دیگر به صورت خودکار و حتی پیش از 

آنکه آنها را ببینید، حذف خواهند شد.
رفت وآمد به دفات��ر کاری معموال زمان زیادی می برد، 
خس��ته کننده است و حتی می تواند خالقیت و بهره وری 
کارمن��دان را کاه��ش بدهد. همین منط��ق برای میزان 
زمانی که افراد جهت حاضر شدن برای کار از خانه صرف 
می کنند نیز صادق است. اس��تارت آپ »Bedesk« هم 

با همین هدف ش��کل گرفته اس��ت. این شرکت مشغول 
س��اخت مبلمان��ی متف��اوت و منحصر به فرد اس��ت که 
به ش��ما امکان خوابی��دن و کار کردن از ی��ک مکان را 
می دهد. مبلمان این شرکت که با الهام از تختخواب های 
بیمارستانی طراحی ش��ده اند، به صورت خودکار زوایای 
خودشان را تنظیم می کنند تا امکان دراز کشیدن راحت 
در هن��گام کار را برای تان فراهم   کنند. لوگوی ش��رکت 
شما هم می تواند روی تخته های باالی تختخواب ها حک 
ش��ود. جالب اینجاست که هزار مشتری اول این شرکت، 

یک روتختی رایگان هدیه گرفته اند.
متاورس، پدیده جدیدی اس��ت که به زودی تمام دنیا را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد و دیگر چاره ای برای پیوس��تن به آن وجود 
نخواهد داشت. »Metamorph« در واقع نوعی خریدار شخصی 
برای آواتار شماست که مشورت و راهنمایی های اختصاصی درباره 
این موضوع بهتان ارائه می دهد که دوقلوی دیجیتال شما باید چه 
 Ready Player« شکلی باش��د. طراحان حرفه ای آواتار مانند
Me« در حال حاضر به شما امکان تغییر شکل ابروها، ضخیم تر 
کردن موها، انتخاب لباس های مجازی و حتی بحران میانس��الی 
دیجیتالی را خواهد داد. میلیون ها نفر کارمند میانسال در آستانه 

انتخاب های جدی در این زمینه هستند.«

استارت آپ ها چگونه فضای کاری را بهتر می کنند؟
طراحی استارت آپی محیط کار

بانک مرکزی آمریکا چطور مرتکب یک اشتباه تورمی شد؟

اشتباه تاریخی فدرال رزرو

چطور استرس تان در محل کار را کاهش دهید؟
فعالیت در دنیای کسب و کار همراه با فشار روحی و استرس بسیار زیادی است. شاید برخی از کارآفرینان 
این فشار کاری را به طور مشخص بروز ندهند، اما این امر به معنای فقدان فشارهای عصبی در این حوزه نیست. 
بسیاری از افراد به دلیل فشارهای کاری فراوان در حوزه کاری شان فقط چند ماه پس از شروع به کار اقدام به 
ترک موقعیت شغلی و عوض کردن کلی حوزه فعالیت شان می کنند. این امر نقش مهمی برای آینده کاری این 
دسته از افراد دارد. با این حساب اگر شما هم به دنبال تغییر کارتان در پی فشار بسیار زیاد هستید، باید قبل 
از اینکه بی جهت موقعیت ش��غلی دلخواه تان را تغییر دهید، اندکی به جزییات نیز فکر کنید. اگر شما توانایی 
مدیریت استرس و کاهش آن در محیط کار را داشته باشید، آن وقت تغییر حوزه کاری دیگر ایده ای ضروری و 
اجتناب ناپذیر نخواهد بود.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای مدیریت استرس به...



فرص��ت امروز: تقریبا از س��ال ۹7 با ممنوعی��ت واردات خودرو، خروج 
خودروهای فرس��وده نیز افت کرد، حال آنکه تا قبل از آن با توجه به لزوم 
دریافت گواهی اسقاط برای واردات خودرو، چرخه خروج فرسوده ها رونق 
نسبی داشت. طبق بررسی ها، جایگزیني خودروهاي فرسوده با خودروهاي 
ن��و موجب کاهش مصرف پن��ج لیتري بنزین به ازاي ه��ر 100 کیلومتر 
مي شود و با احتساب مسافت 20 هزار کیلومتري طي شده در هر سال براي 
هر خودرو، جایگزیني هر خودروي فرسوده موجب کاهش مصرف سوخت 
هزار لیتري بنزین در هر س��ال خواهد شد. بنابراین با احتساب قیمت هر 
لیتر بنزین 0.6 دالر، تردد هر خودروي فرس��وده س��الیانه باعث خسارت 
600 دالري در حوزه س��وخت خواهد شد. در این صورت، ظرفیت واقعي 
اس��قاط 300 هزار خودرو در س��ال در مراکز کشور به معناي صرفه جویي 
180 میلیون دالري در بخش س��وخت کشور است. عالوه بر این، اسقاط 
ه��ر خودرو به طور متوس��ط موجب بازیاف��ت 450 کیلوگرم آهن خالص 
خواهد ش��د که مي تواند فوالد موردنیاز براي س��اخت 3میلیون مترمربع 
واحد مسکوني را تأمین کند که معادل ساخت 50 هزار واحد مسکوني 60 
متري اس��ت. براساس آمارها، بیش از 10 میلیون دستگاه وسیله نقلیه در 
مرز فرس��ودگی قرار دارد و اگر فکری به حال این وضعیت نشود، سونامی 
خودروه��ای فرس��وده در راه خواهد بود. در حالی ک��ه خروج خودروهای 
فرسوده، یکي از مؤثرترین و اقتصادي ترین راه هاي مدیریت آلودگي هواي 
شهرهاست، اما در سال های گذشته معافیت خودروسازان داخلي از گواهي 
اسقاط از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر منجر به کاهش 
چشمگیر اسقاط خودرو شده است، به طوری که بسیاری از مراکز بازیافت 

و اسقاط خودروهاي فرسوده در کشور تعطیل شده اند.
سونامی فرسودگی در بازار خودرو

بازوی کارشناس��ی مجلس در گزارش »آسیب شناس��ی وضعیت اسقاط 
وس��ایل نقلیه فرس��وده«، معافیت خودروس��ازان داخلي از گواهي اسقاط 
و ممنوعی��ت واردات خودرو را از جمله دالیل کاهش چش��مگیر اس��قاط 
خودرو معرفی کرد. طبق تحلیل مرکز پژوهش ها، روند کند خروج وسایل 
نقلیه فرسوده باعث انباشت آنها شده است، به طوری که طبق آمارها، 10 
میلیون و 42۹ هزار و 553 وس��یله نقلیه در مرز فرسودگي در کشور قرار 
دارد که شامل 8 میلیون و 782 هزار و 256 دستگاه موتورسیکلت، 650 
هزار و ۹2 س��واری ش��خصی، 517 هزار و 721 وان��ت، 18۹ هزار و 64۹ 
کامیون، 131 هزار و 8۹۹ تاکس��ی، 65 هزار و 606 مینی بوس، 44 هزار 
و 8۹1 کش��نده، 15 هزار و 60۹ کامیون��ت، ۹ هزار و 487 اتوبوس درون 

شهری و 7 هزار و 663 سواری دولتی می شود.
تعداد خودروهاي اس��قاط ش��ده در این س��ال ها فراز و نش��یب زیادی 
داشته است. در سال هاي 13۹1 و 13۹2، افت محسوسي در روند اسقاط 
خودروهاي فرسوده رخ داد که می توان آن را به شوک افزایش قیمت دالر 
و کاهش واردات خودرو نس��بت داد. دولت در ابتداي سال 13۹3 تصمیم 
به تقویت سیاس��ت حمایتي گرفت و الزام��ات واردکنندگان خودرو براي 
تهیه گواهي اس��قاط دوبرابر ش��د. همچنین تا پیش از سال 13۹3، ستاد 

مدیریت حمل ونقل و س��وخت با اعطاي کمک هاي بالعوض، طرح هاي از 
رده خارج کردن خودروهاي فرس��وده را اجرا مي کرد. به دلیل نبود منابع 
مالي از س��ال 13۹3 دولت تصمیم گرفت تا تحت هر ش��رایطي به جاي 
دریاف��ت وجه نقد، گواهي اس��قاط را از واردکنندگان طلب کند و همین 
امر باعث رونق چش��مگیري در صنعت اسقاط شد. این تصمیم، رشد بازار 
عرضه و تقاضاي گواهي ها را به همراه داش��ت و آمار اس��قاط از 71 هزار 
گواهي در سال 13۹2 به هزار گواهي در سال افزایش یافت. هرچند دولت 
در س��ال 13۹6، سیاست س��ختگیرانه تري را براي ارائه گواهي اسقاط به 
واردکنندگان تکلیف کرد، اما معافیت خودروسازان داخلي از گواهي اسقاط 
از ی��ک طرف و ممنوعیت واردات خودرو ب��رای جلوگیري از خروج ارز از 
طرف دیگر منجر به کاهش 70 درصدی اس��قاط خودرو در س��ال 13۹7 
شد. این روند کاهشي در سال هاي 13۹8 و 13۹۹ به اوج رسید و تعطیلي 
مراکز بازیافت و اس��قاط را در پی داش��ت، به طوری که در سه سال اخیر 
بیش از 85 درصد این مراکز تعطیل شده اند و سایر مراکز نیز با 30 درصد 

ظرفیت مشغول به کار هستند.
ارزش اقتصادی جایگزینی فرسوده ها

اگرچه در هش��ت ماهه ابتدایي سال گذش��ته 17 هزار و 5۹ دستگاه 
انواع وس��یله نقلیه از رده خارج شده است که این تعداد نسبت به سال 
قبل از آن )خروج 13 هزار و 846 وسیله نقلیه در سال 13۹۹( افزایش 
تدریجي داش��ته، اما در مجموع، رکود اس��قاط فرس��وده ها باعث شده 
اس��ت اش��تغال 12 هزار نفري در این بخش ب��ه 300 نفر کاهش پیدا 
کند؛ در حالي که پیش��ینه آماري خودروهاي از رده خارج ش��ده نشان 
می دهد س��الیانه اسقاط تا 340 هزار دس��تگاه در کشور صورت گرفته 
و همچنی��ن این صنعت به طور اس��مي پتانس��یل بازیافت یک میلیون 
دس��تگاه در کشور را داراست. طبق محاس��بات، جایگزیني خودروهاي 
فرس��وده با خودروهاي نو موجب کاهش مصرف پن��ج لیتري بنزین به 
ازاي هر 100 کیلومتر مي ش��ود. با احتساب مسافت 20 هزار کیلومتري 
طي ش��ده در هر سال براي هر خودرو، جایگزیني هر خودروي فرسوده 
باعث کاهش مصرف س��وخت ه��زار لیتري بنزین در هر س��ال خواهد 
ش��د. با احتس��اب قیمت هر لیت��ر بنزین 0.6 دالر، ت��ردد هر خودروي 
فرس��وده سالیانه موجب خس��ارت 600 دالري در حوزه سوخت خواهد 
ش��د. در این صورت، ظرفیت واقعي اس��قاط 300 هزار خودرو در سال 
در مراکز کش��ور به معناي صرفه جوی��ي 180 میلیون دالري در بخش 
سوخت کش��ور است. عالوه بر این، اس��قاط هر خودرو به طور متوسط 
موجب بازیافت 450 کیلوگرم آهن خالص خواهد شد که مي تواند فوالد 
مورد نیاز براي س��اخت 3 میلی��ون مترمربع واحد مس��کوني را تأمین 
کند که معادل س��اخت 50 هزار واحد مسکوني 60 متري است. احیاي 
اس��قاط خودروهاي فرس��وده همچنین موجب فعال شدن دوباره 220 
مرکز اس��قاط راکد موجود در کش��ور خواهد ش��د که به معناي ایجاد 
اشتغال مستقیم 11 هزار نفري در این مراکز است و البته در بخش هاي 
حمل و نقل، ذوب آهن، قطعه فروش��ي و مراکز معاینه فني نیز اش��تغال 

غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد خواهد شد.
اجرای صحیح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده همچنین یکی از موثرترین 
و اقتصادی ترین راهکارهای مدیریت و کنترل آلودگی هوای کالن ش��هرها 
و در عی��ن حال، جلوگیری از هدررفت مصرف س��وخت اس��ت. در چند 
سال گذش��ته با توجه به معافیت خودروس��ازان داخلی از گواهی اسقاط 
و همچنین ممنوعیت واردات خودرو به کش��ور، پروژه خروج فرس��وده ها 
بس��یار راکد و حتی متوقف ش��ده اس��ت، به طوری که این روند کاهشی، 
تعطیلی مراکز بازیافت و اس��قاط خودروهای فرس��وده را به همراه داشته 
اس��ت. همانطور که گفته شد، در حال حاضر براساس آخرین آمارها بیش 
از 10  میلیون دستگاه وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد. 

بنابراین نیاز به اقدامی جدی در این حوزه احساس می شود.
5 راهبرد اسقاط خودروهای فرسوده

کاهش چش��مگیر بازار تقاضای گواهی اسقاط، عدم انگیزه کافی در بازار 
عرضه اسقاط، نبود سازوکار جامع قانونی درخصوص اسقاط وسایل نقلیه 
فرسوده و عدم تعهد تولیدکنندگان خودرو به بازیافت محصوالت از جمله 
دالیل رکود چرخه اس��قاط در کشور به شمار می رود. مرکز پژوهش ها در 
گ��زارش خود، راهکارهای کوتاه م��دت و میان مدتی برای حل این معضل 
پیشنهاد داده اس��ت. گسترده کردن بازار مصرف کنندگان گواهی اسقاط، 
اعطای تس��هیالت ارزان قیمت و در اولویت قرار گرفتن مالکان فرسوده ها 
در طرح های فروش، از جمله راهکارهای کوتاه مدت است. همچنین ایجاد 
انگیزه برای مالکان وس��ایل نقلیه فرس��وده برای از رده خارج کردن، لغو 
معافیت گواهی اس��قاط تولیدکنندگان داخلی ب��ه صورت پلکانی، اصالح 
س��اختار حاکمیتی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت و اصالح 
م��اده 8 قانون هوای پ��اک نیز به عنوان راهکارهای میان مدت پیش��نهاد 
شده اند. به نظر می رسد مرکز پژوهش ها این گزارش را در زمانی تهیه کرده 
ک��ه دولت هنوز فرمان آزادی واردات خ��ودرو را صادر نکرده بود. بنابراین 
اگر واردات خودرو در خردادماه امسال از سر گرفته شود، می توان از آن به 
عنوان راهکار اصلی خروج خودروهای فرسوده استفاده کرد. البته آزادسازی 
واردات و نقش آن در احیای خروج فرسوده ها، مانع اینکه از روش های دیگر 
استفاده شود، نیست، به خصوص در ارائه مشوق و تسهیالت و حتی مسائل 
بازدارنده. در این گزارش همچنین به پنج راهبرد برای اسقاط خودروهای 
فرس��وده اشاره شده اس��ت؛ نخس��ت اینکه برای حداکثرس��ازی مزایای 
زیس��ت محیطی، وسایل نقلیه جایگزین باید تا حد امکان پاک باشند. دوم 
اینکه مدیریت و اجرای برنامه باید تضمین کننده واقعی منافع موردانتظار 
باش��د و مثال یارانه به خودروهایی که فعالیت نمی کنند، اختصاص نیابد. 
راهبرد سوم به دقت در طراحی مشوق های مالی برای اسقاط فرسوده ها و 
چهارم به در نظر گرفتن نقش مدیران در سطوح ملی، منطقه ای و محلی 
در طراح��ی برنامه برمی گردد. راهبرد پنجم نیز ش��امل اقدامات تکمیلی 
و غیر مالی برای پیش��برد پروژه اس��قاط اس��ت که از جمله آن می توان به 
محدودیت س��نی اجباری برای وسایل نقلیه و محدودیت های تردد اشاره 

کرد.

تکلیف خودروهای فرسوده چه می شود؟

سونامی خودروهای فرسوده

همانطور که در گزارش نخس��ت این صفحه اش��اره شد، طبق آمارهای 
مرک��ز پژوهش ها، 10 میلی��ون و 42۹ هزار و 553 وس��یله نقلیه در مرز 
فرس��ودگي در کش��ور وج��ود دارد که از جمله ش��امل 650 ه��زار و ۹2 
سواری شخصی، 131 هزار و 8۹۹ تاکسی و 7 هزار و 663 سواری دولتی 
می شود. بازوی پژوهشی مجلس همچنین در گزارش دیگری تحت عنوان 
»آسیب شناسی قانون هوای پاک« که همزمان با گزارش »آسیب شناسی 
وضعیت اسقاط وسایل نقلیه فرسوده« در بهمن ماه 1400 منتشر شد، آمار 
دقیق تری از تعداد خودروهای فرسوده ارائه کرده و می گوید: نزدیک به 8  
درصد خودروهای در حال تردد در کشور، فرسوده محسوب می شوند. طبق 
ارزیابی مرکز پژوهش ها، تا پایان سال ۹۹ در مجموع حدود 22  میلیون و 
350  هزار دستگاه انواع خودروی سبک، سنگین و تاکسی در کشور وجود 
دارد. از این تعداد حول و حوش یک میلیون و 754 هزار دس��تگاه خودرو 

فرسوده به شمار می آید.
البته سن فرسودگی که در این گزارش به آن استناد شده است، مطابق 
ماده 8 قانون هوای پاک مصوب سال ۹7 در هیأت دولت است، اما در سال 
۹۹ با ش��کایت شخصی به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه سن وسیله 
نقلیه نمی تواند مالک مناسبی برای تعیین فرسودگی باشد، دیوان عدالت 

اداری پس از بررس��ی رأی به ابطال قانون مذکور داد. س��پس چندی بعد، 
سازمان حفاظت از محیط زیس��ت پیشنهادی در ارتباط با اصالح ماده 8 
قانون هوای پاک به هیأت دولت ارائه داد. اینطور که در پیشنهاد سازمان 
حفاظت از محیط زیست مطرح شده بود، وسایل نقلیه پس از رسیدن به 
سن فرسودگی مشمول نظارت های بیشتر نظیر دفعات بیشتر مراجعه به 
مراکز معاینه فنی در طول سال و همچنین افزایش میزان عوارض و مالیات 
می شوند. در این پیشنهاد آمده است چنانچه خودرویی به سن فرسودگی 
برسد و دو بار متوالی در آزمون معاینه فنی مردود شود، این خودرو فرسوده 
محسوب می شود. قانون جدید هوای پاک در خردادماه 1400 به تصویب 
هیأت دولت رس��ید، اما در گزارش مرکز پژوهش ها آمده اس��ت که قانون 

جدید نیز همانند قانون قدیم اجرا نمی شود.
اما س��وال این است که چه تعداد خودرو از هر رده براساس قانون قدیم 
هوای پاک )فرسودگی براساس سن( فرسوده محسوب می شوند؟ اطالعات 
منتشرشده در گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد تا پایان سال 
13۹۹ در مجموع 13 میلیون دس��تگاه انواع خودروی سواری شخصی در 
کش��ور وجود دارد و از این تعداد حدود 760  هزار دستگاه یعنی تقریبا 4 
درصد فرسوده به حساب می آیند. در بخش خودروی تجاری سبک )وانت( 

نی��ز از حدود 2 میلیون خودروی در حال ت��ردد در جاده ها و خیابان های 
کشور حدود 25  درصد یعنی نزدیک به 500  هزار دستگاه فرسوده است. 
همچنین از حدود 130  ه��زار اتوبوس و مینی بوس در حال رفت وآمد در 
جاده ها و خیابان های کشور حدود ۹1  هزار دستگاه سن فرسودگی را پشت 
سر گذاش��ته اند. بنابراین حدود 70 درصد خودروهای موجود در این رده 
خودرویی فرسوده هستند. بررسی تعداد کامیون، کامیونت و کشنده های 
فرسوده نیز نشان می دهد که از حدود ۹00  هزار دستگاه خودروی تجاری 
سنگینی که در کش��ور وجود دارند، حدود 27  درصد فرسوده هستند. به 
عبارت دیگر، 243 هزار دستگاه از مجموع کامیون، کامیونت و کشنده در 
حال حرکت در جاده های کشور سن فرسودگی را پشت سر گذاشته اند. در 
گزارش مرکز پژوهش ها همچنین به تعداد موتورسیکلت های فرسوده در 
کشور نیز اشاره شده است. گزارش بازوی کارشناسی مجلس نشان می دهد 
که از مجموع 11  میلیون و 500  هزار دس��تگاه موتورس��یکلت موجود در 
کش��ور، حدود ۹0  درصد آنه��ا یعنی حول و ح��وش 10  میلیون و 350  
هزار دستگاه فرسوده است. بدین ترتیب، نقش موتور سیکلت های فرسوده 
نسبت به خودروهای فرسوده در آلودگی هوای کالن شهرهای کشور بسیار 

پررنگ تر به نظر می رسد.

سهم موتور سیکلت های فرسوده در آلودگی هوا بیشتر از خودروهاست

تردد 760 هزار خودروی سواری فرسوده

دریچه

رونمایی از شیوه های عجیب قاچاق خودرو
چرا جنازه خودروها قیمت میلیاردی دارد؟

جن��ازه خودروها از چند صد میلیون تا یک میلیارد تومان فروخته 
می ش��ود. ب��ازار جنازه فروش��ی خودرو داغ اس��ت و حت��ی در برخی 
سایت های فروش خودرو نیز خودروهای اسقاطی، یکی از لینک های 
پرمخاطب اس��ت. اما خری��داران از این جنازه ها چ��ه می خواهند که 
چنین هزینه ای پرداخت می کنند؟ پاسخ این پرسش به قاچاق خودرو 
برمی گردد. در واقع، این یک روش س��اده برای وارد کردن بی دردسر 
خودروهای خارجی بدون پرداخت عوارض است. آنچه اصطالحا بدان 
خودروی دوقلو گفته می ش��ود؛ خودروهای��ی که با پرداخت حقوق و 
عوارض گمرکی اندک در مناطق آزاد اجازه تردد دارند، برای ورود به 
سرزمین اصلی باید هزینه باالی گمرکی را بپردازند، اما این ماجرا به 
مذاق برخی از واردکنندگان خوش نمی آید و برای دور زدن پرداخت 
حقوق گمرکی، از یک روش کم دردس��ر استفاده می کنند. آنها شبکه 
قاچ��اق خودروهای تصادفی و س��وخته درون س��رزمین اصلی را که 
از چرخ��ه مصرف خارج ش��ده اند، با قیمت ب��اال می خرند و بابت این 
خودروه��ا از چند صد میلیون تا یک میلی��ارد تومان پول می دهند. 
گرچه این خودروها به کارشان نمی آید، اما سند این خودروهای از دور 

خارج شده، ارزش باال و کارایی فراوانی دارد.
به گزارش خبرآنالین، در اصل این سند خودروی اسقاطی است که 
برای خودروی منطقه آزاد اس��تفاده می شود. به این شکل که شماره 
موتور و بدنه درج شده در سند خریداری شده با مهارت روی خودروی 
وارداتی حک ش��ده و پالک خودروی سوخته روی خودروی وارداتی 
جدید نصب می ش��ود. حاال خودروی واردشده بدون پرداخت عوارض 
آماده تردد در شهرهای سرزمین اصلی است. گاه حتی خودروی اول، 
اسقاطی هم نیست و قابل استفاده است، اما سند آن برای دو خودرو 
اس��تفاده می شود. بدین ترتیب، خودروهای دوقلو در پایتخت و دیگر 
شهرها به راحتی تردد می کنند. خودروهای دو قلو هر دو مدارک الزم 
را دارند. هر دو خودرو مدارکی دارند که با شماره پالک و شماره موتور 
مطابقت می کند و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز متوجه قاچاق بودن 

خودروی دوم نمی شود.
اقدام دیگری که این ش��بکه قاچاق انجام می دهند، اعالم س��رقت 
اس��ت. برای آنکه گمرک منطقه آزاد متوجه این قاچاق نشود، مالک 
خودروی وارداتی اعالم س��رقت می کند. بنابراین دیگر نیازی نیست 
خودروی وارداتی را هر ش��ش ماه یکبار به کارشناسان گمرک نشان 
دهد و حض��ورش را در منطقه ثبت کند و مهمتر آنکه تضامینی که 
گمرک از مالک خودرو دریافت کرده، به مورد اجرا گذاش��ته نشده و 
ضبط نمی ش��ود. خودروهای دوقلو به  راحتی در شهرهای کشور تردد 
می کنند و در هر بار مواجهه با مأمورین نیز مدارک قابل ارائه ای دارند 
که در اصل یکی از آنها جعلی اس��ت. با وجود همه ترفندهای به کار 
رفته اما این تردد برای همیشه ادامه ندارد، چراکه یکجا هست که این 

افراد گیر می افتند و دست شان رو می شود.
در این زمینه، محمد محبی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظ��ارت بر مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان وبلوچس��تان ضمن 
توضیح روش کار این شبکه، نحوه شناسایی متخلفان را شرح می دهد. 
او ب��ا بیان اینکه طبق قانون واردات خودرو در مناطق آزاد کش��ور با 
پرداخت عوارض اندک آزاد اس��ت، می گوی��د: مالکین خودروها الزم 
است اسناد و تضامینی را در اختیار گمرک سرزمین اصلی و گمرکات 
مناطق آزاد قرار دهند تا خودروها در مناطق آزاد امکان تردد داش��ته 
باش��ند یا برای ورود موقت به سرزمین اصلی مجوز دریافت کنند. به 
گفته محبی، در سال های گذشته برخی از مالکان برندهای خودروهای 
سواری، راهسازی و سنگین بعد از ورود به منطقه آزاد، اعالم مفقودی 
می کنند. در موردهای اخیر پیگیری ش��ده بعضا لندکروز و وانت های 
تویوتا در سیستان وبلوچس��تان و منطق��ه آزاد چابهار اعالم مفقودی 
می ش��وند تا زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی فراهم شود. شیوه کار 
این شبکه قاچاق به این صورت است که اسناد و مدارک خودروهایی 
را که در س��وانح رانندگی از بین رفته و قابلیت اس��تفاده را از دس��ت 
داده اند، خریداری می کنند و همانند همان ش��ماره شاس��ی و موتور 
روی خودروهای وارداتی مناطق آزاد حک می شود و با اسناد و مدارک 
جعلی وارد سرزمین اصلی می شود. گاه دیده شده که خودروی اول نیز 
از بین نرفته و در سرزمین اصلی تردد دارد اما با مدارک آن، خودروی 
منطقه آزاد نیز به راحتی وارد س��رزمین اصلی می شود. اصطالحا این 
شبکه قاچاق از شیوه خودروهای دوقلو استفاده کرده و بدون پرداخت 
عوارض، خودرو را وارد کش��ور می کنند. یعنی با یک نسخه سند، دو 

خودرو در کشور موجود است.
او با اشاره به کش��ف خودروی قاچاق در توقیف ادامه می دهد: این 
دو خودرو با دو پالک مش��ابه در س��رزمین اصلی تردد می کنند. تنها 
زمانی تخلف این افراد مش��خص می شود که تصادفی صورت بگیرد یا 
به دالیلی خودرو توقیف شود. در این شرایط به دلیل الزام ارائه برگ 
سبز و بررسی دقیق بدنه و موتور، ماهیت خودرو و جعلی بودن مدارک 
مش��خص می شود. البته ش��ماره های روی بدنه خودرو بسیار ماهرانه 
حکاکی شده است. در بررسی اولیه پلیس راهنمایی و رانندگی، جعلی 
بودن پالک و شماره ها مشخص نمی شود. در تصادفات ساده که پلیس 
سر صحنه حاضر می ش��ود نیز فقط پالک ماشین با شماره درج شده 
در کارت تطابق داده می ش��ود و هیچ گاه پلیس کاپوت را باال نمی زند 
تا ش��ماره موتور و بدن��ه را چک کند. بنابراین کش��ف این خودروها 
به راحتی صورت نمی گیرد. به گفته این مقام مس��ئول، موارد زیادی 
وج��ود دارد که خودرویی پ��س از تصادف در پارکینگ مانده و مالک 
برای ترخیص مراجعه نکرده است. این خودروهای لوکس رهاشده در 
پارکینگ همان خودروهای دوقلوی قاچاق است. این روش باعث شده 
بازار فروش س��ند خودرو داغ شود؛ به طوری که در برخی سایت های 
فروش خودرو می بینیم که س��ند یک خودروی کامال س��وخته چند 
صد میلیون تا یک میلیارد تومان فروخته می شود. مگر یک خودروی 
سوخته و ازبین رفته چقدر ارزش دارد که فرد حاضر است یک میلیارد 
تومان بابت آن پول بدهد؟ این همان پولی اس��ت که به جای عوارض 
هفت یا هش��ت میلیارد تومانی خودرو پرداخت می ش��ود. یعنی این 
ش��بکه قاچاق جنازه خودروهای لوکس را 2 میلیارد تومان می خرند 
تا با اس��ناد آن، خودروی 8میلی��ارد تومانی منطقه آزادی را به راحتی 
وارد س��رزمین اصلی کنند. م��وارد متعددی در گلوگاه های اس��تان 
سیستان وبلوچستان کشف ش��ده که خودروهای واردشده از منطقه 
آزاد چابهار را با همین روش به سرزمین اصلی منتقل می کردند. البته 
این اتفاق تنها مخصوص منطقه آزاد چابهار نیست و دیگر مناطق آزاد 

نیز درگیر این نوع قاچاق خودرو هستند.
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فرصت امروز: نظام مقرراتی ناکارآمد که هم دارای حجم انبوهی از قوانین 
اس��ت و هم مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی اس��ت، هزینه های زیادی 
به کسب وکارها وارد می کند. بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد، افزایش 
فساد، عدم اجرای بسیاری از مفاد قانونی، از بین رفتن ارزش قانون مداری، 
خدشه دار شدن ثبات حقوقی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری از مهمترین 
آس��یب های نظام مقررات نجومی اس��ت. تورم قوانین و مقررات عالوه بر 
هزینه ه��ای معمول، هزینه های نامرئی نیز به دنب��ال دارد که دولتمردان 
در جریان سیاس��ت گذاری  به آنها توجهی نمی کنند. بنابراین تخمین این 
هزینه ها و اثرگذاری هر تصمیم بر کسب وکارها پیش از تصویب، الزم است.

در این راس��تا، نهاد پژوهشی مجلس به سیاس��ت گذاران و دولتمردان 
توصی��ه کرده که در تصویب هر قانون و مق��رره جدید، به تبعات این کار 
برای فعالیت های اقتصادی توجه کنند، چراکه مقررات به شکلی گسترده 
و در ابعاد مختلف بر کسب وکارها اثر می   گذارند. ارزیابی اثر قانون و مقرره 
جدید بر فعالیت های اقتصادی، رهیافتی اس��ت که به عقیده کارشناسان 
مرکز پژوهش   ها، در سال های اخیر در فضای سیاست گذاری عمومی کشور 
بدان بی   توجهی شده و اثرات سوئی بر بخش تولید و تجارت داشته است. 
بدیهی   تری��ن نتیجه تصویب و ابالغ پی در پی قانون و مقرره برای کش��ور 
در بخش اقتصاد، تحمیل هزینه به بنگاه های اقتصادی فعال و عالقه مندان 
به ایجاد کسب وکار اس��ت؛ موضوعی که به شکل گسترده بر جهت   گیری 
سرمایه گذاران اثر داشته است. نگاهی به وضعیت کشور نشان می دهد که 
تاثیر تورم مقررات بر وضعیت ش��اخص   های کالن نظیر تش��کیل سرمایه، 
دریافت مجوزهای تاس��یس و پروانه   های بهره   برداری چگونه بوده اس��ت. 
بنابرای��ن یکی از مهمترین تدابی��ری که برای ارتق��ای کیفیت قانون در 
بسیاری از کشورها عملیاتی ش��ده، ارزیابی تاثیرات قانون، پیش و پس از 

تصویب هر قانون است.
زیر پوست تورم قوانین در ایران

ارزیاب��ی تاثیرات هر مصوبه )قانون یا مق��ررات( در قالب دو نوع ارزیابی 
معطوف به آینده )یا پیش��ینی( و ارزیابی معطوف به گذش��ته )یا پسینی( 
انجام می ش��ود. گزارش مرکز پژوهش ها بر ارزیابی نوع اول متمرکز است 
و ش��واهد جالبی از اث��رات قانون گذاری ب��ر کس��ب وکارها ارائه می کند. 
طبق برآورد بازوی پژوهش��ی مجلس، اثرات قوانین از دو مس��یر مستقیم 
و غیرمستقیم بر کسب وکارها فش��ار وارد می کند. هزینه مستقیم قوانین 
تازه برای کس��ب وکارها، گس��ترش کاغذبازی اس��ت؛ در حالی که هزینه 
غیرمس��تقیم آن از مجرای کاهش قدرت تخریب خالق در اقتصاد و افت 
به��ره   وری، نوآوری و خالقیت بنگاه ها، اثر خود را بر فعالیت های اقتصادی 
نش��ان می دهد. هرچند ای��ن گزارش بر اثرات جانبی نی��ز تاکید دارد، اما 
ضربه اصلی دس��تگاه چاپ مقرره از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بر 
کسب وکارها اثر می   گذارد. بنابراین می توان گفت که تورم قانون و مقررات 
در کش��ور ب��ر امروز و آینده رون��ق تولید، اثر منف��ی دارد. در نتیجه بهتر 
اس��ت چ��ه در دولت و چه در مجلس و س��ایر قوا پی��ش از اینکه قانونی 
تصویب شود، نسبت به ارزیابی اثرات آن اقدام شود؛ اثراتی که عمدتا دامان 

کسب وکارهای کوچک را خواهد گرفت.

در ادامه این گزارش با اش��اره به نتایج سوء تصویب قوانین و مقررات، 
برمبن��ای گروه   های اثرپذیر به دس��ته   بندی 16 ضرر ناش��ی از تورم در 
مقررات   گذاری پرداخته ش��ده که در س��طحی گسترده بر کسب وکارها، 
مصرف کنندگان، دولت و دیگر گروه   ها فشار وارد می کند. بر همین مبنا، 
هرگونه ارزیاب��ی تاثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط 
به در اختیار داش��تن برآوردی از ب��ار مقرراتی آن، به معنای هزینه   های 
تبعیت از آن برای کسب وکارهاست. مرحله دشوار در ارزیابی بار مقررات 
و به طور کلی ارزیابی تاثیرات پیش��ینی قانون، کّمی   سازی داده   ها برای 
ارائه به سیاس��ت گذاران اس��ت. مخاطبان گزارش   ه��ای ارزیابی پیش از 
هر چی��ز، در انتظار اطالع از نتایج کّمی برای مقایس��ه و تصمیم گیری 
هس��تند و طبعا چنانکه گزارش   ه��ای ارزیابی فاقد این محتوا باش��ند، 
جذابیتی برای آنها نخواهند داشت. مشارکت در مقررات   گذاری در قالب 
ارزیابی بار مقررات در برخی کش��ورهای توس��عه یافته، توسط نهادهای 
نمایندگی   کننده فعاالن اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در این 
گزارش درخصوص نحوه مش��ارکت فعاالن اقتصادی در ارزیابی تاثیرات 
پیش��ینی اقتصادی قانون ارائه شده، ارزیابی لوایح و طرح   ها توسط اتاق 
بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف ایران و... در قالب گزارش   هایی اس��ت 
که طب��ق قانون باید به ش��ورای گفت وگو، کمیته موض��وع ماده 12 و 
کمیته حمایت از کس��ب وکار ارائه ش��وند. قوانین و مق��ررات اقتصادی 
عمدتا هزینه هایی برای کسب وکارها به همراه دارند و یکی از مهمترین 
اقدام��ات ب��رای ارزیابی تاثیرات ه��ر قانون پیش از تصوی��ب، برآورد و 

تخمین هزینه   های آن برای کسب وکارهاست.
هزینه های قوانین و انواع آنها

بار اداری مقررات، یکی از انواع مهم بارهای هر مقرره اس��ت و به عنوان 
مزاحم و مخل برای کسب وکارها تلقی می شود. بین بار مقررات از یکسو و 
دس��ت و پاگیر بودن مقررات از سوی دیگر، رابطه   ای مستقیم برقرار است. 
آنچ��ه در دس��ت و پاگیر بودن مقررات محوری��ت دارد، هزینه   های عمدتا 
اداری مس��تقیم و غیرمس��تقیم اجرای مقررات است. هزینه   های مستقیم 
شامل هزینه   هایی است که صرف تشریفات و کاغذبازی   های موردنیاز برای 
رعایت مقررات می شود. هزینه   های غیرمستقیم زمانی به وجود می   آیند که 

مقررات،     بهره   وری و نوآوری فعالیت   های کارآفرینی را کاهش دهد.
در مجم��وع،     هزینه های وضع هرگونه مقررات و به طور خاص قانون را 
می توان در چهار دس��ته کلی هزینه های مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی و 
جانبی دسته بندی کرد. هزینه های مستقیم هزینه هایی هستند که مردم 
ی��ا گروهی از آنان به طور مس��تقیم بر اثر تبعیت از مق��ررات می پردازند، 
همچنی��ن از جمله هزینه هایی که دول��ت در اجرای این مقررات متحمل 
می شود می   توان به خرید تجهیزات و امکانات جدید برای تبعیت از اجرای 
مقررات، اس��تخدام نی��روی کاری جدید برای اجرای مقررات، اس��تخدام 
مشاوران و کارشناسان جدید،    اعمال تغییرات در الگوهای تولیدی توسط 

مقررات و افزایش هزینه های تولید اشاره کرد.
هزینه های غیرمس��تفیم نیز هزینه هایی اس��ت که معموال پنهان بوده 
و در کنار هزینه های مس��تقیم و اصلی ب��روز می کنند؛ مانند آلودگی های 

محیط زیس��تی بر اثر تولید کاالها یا اتالف وق��ت در حمل ونقل. تصویب 
هر مقرره می تواند آثاری ناخواس��ته و محاسبه نشده به دنبال داشته باشد 
ک��ه به آنها آثار خارجی گفته می ش��ود. این آث��ار و تبعات خارجی گاهی 
هزینه هایی اس��ت که برخی اعضای جامعه متحمل می ش��وند یا مزایایی 
اس��ت که عاید آنها می ش��ود، اما طرفین معامله ی��ا آنهایی که در مراحل 
مختل��ف تولید و توزیع دخیل هس��تند، این تبعات خارجی عملکرد خود 
را محاس��به نکرده اند. مثال تصویب قانونی درخص��وص اخذ مالیات برای 
راه   اندازی کس��ب وکارهای اینترنتی و دیجیت��ال، برای افرادی که در صدد 
راه   اندازی چنین کس��ب وکارهایی بوده   اند، هزینه محس��وب می ش��ود؛ در 
حالی که برای اش��خاصی که پیش از تصویب چنین مقرره   ای به راه   اندازی 
کس��ب وکار خود اقدام کرده بودند، به دلیل مانع برای ورود رقبای جدید، 
مزیت محسوب می شود. با اینکه در تحلیل هزینه-فایده عمدتا هزینه   های 
معمول و جاری ناش��ی از مقررات   گذاری محاس��به می شود، ممکن است 
هزینه   های اتفاقی و اس��تثنایی، یعنی هزینه   هایی که فقط یک بار پرداخت 
می   ش��وند نیز بروز کند که آنها نیز باید جداگانه محاسبه شوند. از آن سو 
هزینه های مشترک هزینه   های ناش��ی از اقدام مقررات   گذاری است که به 
صورت توأمان بر کس��ب وکارها و بنگاه ها، مصرف کنندگان، دولت و دیگر 

گروه   ها تحمیل می شود.
تجربیات جهانی در اصالح قوانین

نباید بدون توجه به آنچه در نتیجه هر مقرره یا قانون به جامعه، اقتصاد 
یا محیط عمومی تحمیل می شود، به تصویب و ابالغ قوانین جدید پرداخت. 
ارزیابی تاثیرات با اس��تفاده از روش برآورد هزینه-فایده نشان می دهد این 
برآورد فایده می   تواند ش��امل زنجیره   ای طوالنی از اس��تدالل   هایی باش��د 
ک��ه علوم پایه را به آثار س��المتی و برآورد مال��ی این آثار مرتبط می کند. 
البت��ه ب��رآورد هزینه   ها و همچنی��ن تخمین اینکه چگونه یک سیاس��ت 
مقررات   گ��ذاری، بخش   های مختلف جمعیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد، 

کامال دشوار است.
تجربیات جهانی نشان می دهد هزینه تبعیت از مقررات، یکی از بارهای 
اصلی اس��ت که باید در هر مورد مقررات   گذاری مدنظر قرار گیرد. از سوی 
دیگر، هزینه   های مقررات بر بنگاه   های خرد،    کوچک و متوس��ط به مراتب 
تاثیراتی ش��دیدتر از بنگاه   های بزرگ دارد. در برخی از کش��ورهای پیشرو 
در اصالح نظ��ام مقررات   گذاری، برای ارزیابی تاثی��رات مقررات به ویژه بر 
بنگاه های کوچک و متوس��ط،  س��ازوکارهایی طراحی ش��ده اس��ت. مثال 
دولتمردان آلمانی، هزینه   های تبعیت را به نحو پیشینی محاسبه و آنها را 
در مصوبات بعدی راستی   آزمایی می کنند. در آمریکا نیز انعطاف   پذیری در 
مقررات   گذاری در سال 1۹80 به تصویب رسید که طی آن، همه نهادهای 
مقررات گ��ذار ملزم به ارزیابی صریح و دقیق تاثیرات مقررات بر بنگاه   های 
کوچک اقتصادی ش��ده اند. سازمان ها باید نش��ان می دادند که چگونه به 
نیازهای شرکت های کوچک در طول فرآیند مقررات   گذاری توجه کرده و 
در الزامات گزارش   دهی یا پذیرش یا جداول زمانی برای بنگاه   های کوچک، 
اولویت قائل می   شوند. این قانون، نقش مهمی در کاهش بار مقررات برای 

بنگاه   های کوچک ایفا کرد.

تصویب پیاپی قانون چه تبعاتی در اقتصاد ایران دارد؟

رمز عبور از تورم مقررات

آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که متوسط قیمت فروش هر متر 
خانه در ش��هر تهران از 5 میلیون تومان در پایان س��ال 13۹6 به رقم 35 
میلیون تومان تا پایان اس��فندماه سال گذش��ته رسیده که بیش از هفت 
برابر ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، 
تحوالت متوس��ط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از س��ال 13۹6 تا 
پایان اس��فندماه 1400 ثبت ش��ده اس��ت که بیانگر افزایش هفت برابری 

قیمت مسکن در چهار سال گذشته است.
طبق آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران 
در پایان سال 13۹6 به میزان 5 میلیون و 760 هزار تومان بوده است. این 
رقم در ابتدای سال 13۹7 با کاهش نسبت به پایان سال قبل به 5 میلیون 
و 530 هزار تومان رسید و متوسط قیمت هر خانه در تهران در پایان همان 
س��ال معادل ۹ میلیون و ۹70 هزار تومان شد. در ابتدای سال 13۹8 نیز 
متوسط قیمت هر متر خانه در تهران 11 میلیون و 270 هزار تومان بوده 
که در پایان این سال به رقم 14 میلون و 400 هزار تومان رسید. از سوی 
دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در شهر تهران در ابتدای سال 13۹۹ با 
قیمت 15 میلیون و 300 هزار تومان آغاز شد و در پایان همین سال به 30 
میلیون و 270 هزار تومان رسید. نهایتا در ابتدای سال گذشته نیز متوسط 
قیم��ت فروش هر متر خانه در ته��ران 2۹ میلیون و 320 هزار تومان بود 
که با گذشت 11 ماه به رقم 35 میلیون و 120 هزار تومان رسید. بنابراین 
متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال 13۹6 تا پایان 

سال 1400 با افزایش هفت برابری همراه شده است.
اما خبر مس��کنی دیگری که روز گذش��ته اعالم شد، اطالعیه وزارت 
راه و شهرس��ازی درباره به روزرسانی اطالعات محل سکونت شهروندان 
در س��امانه ملی امالک بود. معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرس��ازی در این اطالعیه اعالم کرد ک��ه دریافت کنندگان پیامک از 
سرش��ماره V.MASKAN با مراجعه به س��امانه ملی امالک و اسکان 

)به آدرس amlak.mrud.ir(، اطالعات محل سکونت و مالکیت خود 
را به روز کنند. طبق اعالم این وزارتخانه، تمامی دریافت کنندگان پیامک 
از سرش��ماره V.MASKAN با مضمون »دارنده محترم کدملی ---، 
آدرس اقامت شما در سامانه ملی امالک و اسکان کشور درج شده است. 
در صورت عدم مراجعه به س��امانه این نشانی مالک ارائه کلیه خدمات 
دولت��ی، بیمه ها، بانک ها و... ق��رار خواهد گرفت«، الزم اس��ت صرفا با 
مراجعه به س��امانه ملی امالک و اسکان کشور، اطالعات محل سکونت 
و مالکیت خود را به روز کنند. بدیهی اس��ت که این وزارتخانه هیچ گونه 
مس��ئولیتی در قبال صحت نشانی محل س��کونت اشخاص جهت ارائه 

خدمات مربوطه ندارد.
وزارت راه و شهرس��ازی بارها اعالم کرده که ثبت اطالعات سکونتی در 
سامانه امالک و اسکان به منزله اعمال مالیات نیست بلکه این سامانه برای 
به دس��ت آوردن اطالعات از وضعیت بخش مس��کن و سکونتی خانوارها 
طراحی ش��ده اس��ت. البته یکی از اهداف این س��امانه طبیعتا شناسایی 
واحدهای خالی از س��کنه خواهد بود که می بایس��ت مطابق قانون مالیات 
خانه های خالی مصوب آذرماه 13۹0 به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.

پس از معطلی های بسیار در سال گذشته برای اخذ مالیات از خانه های 
خال��ی، س��ازمان امور مالیاتی س��رانجام در اواخر دی ماه 1400 لیس��ت 
خانه های خالی را اعالم و فرآیند اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی را 
آغاز کرد که توانست حدود یک میلیارد وصول مالیات از این محل داشته 
باشد. طبق قانون مالیات خانه های خالی، اگر واحد مسکونی در شهرهای 
باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات 
می ش��ود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مش��مول مالیاتی 
برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به ش��رح ضرایب س��ال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم 
به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه می ش��ود. در این راس��تا، وزارت راه 

و شهرس��ازی برای شناس��ایی خانه های خالی، سامانه امالک و اسکان که 
اطالعات واحدهای مس��کونی کش��ور در آن درج می ش��ود را از بهمن ماه 
13۹8 رونمای��ی و مردادم��اه 13۹۹ اجرایی کرد و به این س��امانه وظیفه  
دیگری هم عالوه بر شناس��ایی خانه های خالی محول ش��د که شناسایی 
محل سکونت خانوار است. در این زمینه، از 1۹ فروردین ماه سال گذشته 
تمامی سرپرستان خانوار مکلف شدند تا اطالعات مربوط به امالک خود را 
در سامانه امالک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی 

یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود.

با گذشت 4 سال

قیمت هر متر خانه در تهران 7 برابر شد 

بانکنامه

بانک ها چقدر به اقتصاد تسهیالت دادند؟
کارنامه تسهیالتی بانک ها در 1400

تسهیالت پرداختی بانک ها طی 12 ماهه سال 1400 به بخش های اقتصادی، 
مبلغ 2۹ هزار و 681 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل 54.1 درصد افزایش داشته است. طبق اعالم بانک مرکزی، سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی، مبلغ 1۹ هزار 
و 378 هزار میلیارد ریال معادل 65.3 درصد کل تسهیالت پرداختی است. سهم 
تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل 
6 هزار و ۹51 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 35.۹ درصد از منابع 

تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی است.
از 8 هزار و ۹7۹ هزار میلیارد ریال تس��هیالت پرداختی در بخش صنعت و 
معدن معادل 77.4 درصد آن )مبلغ 6 هزار و ۹51 هزار میلیارد ریال( در تأمین 
سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین 
منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است. به گفته بانک مرکزی، 
همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در 
نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای 
کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها 
از طریق افزایش س��رمایه و بهبود کفایت س��رمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری 
بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی 
بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم 

در تامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

با کاهش ۹0 هزار تومانی در روز گذشته
سکه 13 میلیون و 100 هزار تومان شد

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۹0 هزار تومانی در 
روز یکشنبه به رقم 13 میلیون و 100 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد. 
نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 
250 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 580 هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 2۹0 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال 5  میلیون و 5۹0 هزار تومان 
شد. انس جهانی طال هم با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در همان 

قیمت یک هزار و ۹32 دالر و 10 سنت معامله شد.
همچنی��ن قیمت دالر در صرافی های بانکی با افزایش��ی اندک به 
مقاوم��ت در کانال 25 هزار تومان ادامه داد. بدین ترتیب، نرخ دالر 
در ای��ن صرافی ه��ا با 25 تومان افزایش در روز گذش��ته 25 هزار و 
36۹ تومان معامله ش��د. قیمت فروش یورو نیز با 80 تومان کاهش 
به 28 هزار و 713 تومان رس��ید. قیم��ت خرید هر دالر 25 هزار و 
117 توم��ان و ن��رخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 427 تومان اعالم 

شد.
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منابع محدود دولت برای 21 میلیون زن خانه دار
بیمه زنان خانه دار به کجا رسید؟

زنان خانه دار ح��دود 62 درصد از جمعیت زنان )به طور کلی( و حدود 
80 درصد از جمعیت زنان متأهل را تشکیل می دهند. قطعا چنین جامعه 
آماری وس��یعی، برنامه ریزی های جزئی ناظر به ابعاد مختلف را می طلبد. 
بیمه زنان خانه دار، مس��ئله ای اس��ت که چندین و چند سال مطرح است 
و همچنان هم به جایی نرس��یده اس��ت. طبق گزارش مرکز پژوهش های 
مجل��س، ایده بیمه اجتماعی زنان خانه دار، یکی از برنامه هایی اس��ت که 
مبتنی بر مطالبات زنان در زمینه حمایت های اجتماعی مطرح شده و بیش 
از 20 س��ال از اولین اقدامات در این راس��تا می گذرد. با این حال، از سال 
1378 تاکن��ون این حمایت با توفیق چندانی روبه رو نبوده و زنان خانه دار 
تنها در قالب بیمه ِحرف و مشاغل آزاد با حداقل حمایت دولت می توانند از 

خدمات بیمه ای برخوردار شوند.
تفکیک زنان خانه دار براس��اس گروه های س��نی هم نشان می دهد که 
بیش��ترین تعداد زنان خانه دار شهری و روستایی در گروه سنی 30 تا 34 
سال قرار دارند و حدود 6 درصد از زنان خانه دار اعالم شده از سوی مرکز 
آمار ایران را »افراد هرگز ازدواج نکرده« تشکیل می دهند. از آنجایی که بار 
مالی حمایت از حدود 21 میلیون زن خانه دار برای دولت بسیار قابل توجه 
به نظر می رسد و نمی توان نگاه آرمانی و غیرواقع گرایانه در زمینه حمایت 
حداکثری دولت از زنان خانه دار داش��ت، بر این اساس می توان تفکیک و 
اولویت گذاری برمبنای س��ن بیمه پ��ردازی، تجرد یا تأهل، دهک خانوار و 
مواردی از این دست در تصمیم گیری یادشده را وارد کرد. سن بیمه پردازی 
زنان خانه دار در حال حاضر بین 18 تا 50 س��ال در نظر گرفته می شود و 
بنا بر سرشماری سال 13۹5 کل کشور در گروه سنی 20 تا 54 سال زنان 
خانه دار ش��هری دارای همس��ر حدود 10 میلیون بوده و یک میلیون زن 
خانه دار شهری بدون همسر هستند. اولویت گذاری می تواند هر یک از این 

مالحظات را لحاظ کند.
براس��اس این گزارش، استدالل مدافعان بیمه زنان خانه دار بیشتر حول 
حمایت از مادری بیان می شود. بنابراین لحاظ کردن تعداد فرزندان در این 
تصمیمات و اولویت دهی براساس آن نیز ضروری خواهد بود. از سوی دیگر، 
طبق قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به بیمه کردن زنان خانه دار با 
حداقل س��ه فرزند شده است. از حدود 11 میلیون زن خانه دار شهری در 
بازه س��نی 20 تا 54 سال، حدود 56 درصد حداکثر دو فرزند و حدود 3۹ 
درصد حداقل سه فرزند دارند. بنا بر ماده )21( قانون »حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت«، زنان خانه دار روس��تایی دارای سه فرزند و بیشتر ذیل 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه 
قرار خواهند گرفت. بر این اساس برای بخشی از جامعه هدف در قانون فوق 

تدابیری دیده شده است.
البت��ه در زمینه کار کردن زنان بیرون از منزل، تغییر نگرش وس��یعی 
رخ داده و از س��ال 1353 تاکنون حدود 4۹ درصد تغییر نگرش در جهت 
کاهش مخالفت وجود دارد، به طوری که در سال های گذشته از مخالفت ها 
با کار کردن زنان در بیرون از خانه کاسته شده است. با این حال نمی توان 
کتم��ان کرد که الگوی مرد نان آور � زن خانه دار همچنان به عنوان الگوی 

غالب در ایران و حتی جهان به شمار می آید.
مهمترین چالش ه��ای اجرایی بیمه زن��ان خانه دار، م��واردی از جمله 
محدودی��ت منابع دولت و فقدان اختصاص بودجه و اعتبارات پایدار، عدم 
اجماع در برنامه ریزی و رویه ها، تأکید صرف بر مدل بیمه ای در حمایت از 
زنان خانه دار، اولویت قائل شدن برنامه ریزان بر حمایت دولت از سرپرستان 
خانوار و خصوصا مردان فاقد بیمه اجتماعی در خانواده، فاقد درآمد بودن 
زنان خانه دار و مانند آن به شمار می آیند. به طور کلی، تصمیم همه جانبه 
درخصوص بیمه زنان خانه دار با موانع و چالش های بس��یاری روبه رو است. 
بنابراین می توان با اولویت گذاری صحیح، جامعه هدف را واقعی تر پیش بینی 
کرد و با توجه به امکانات واقعی دولت ها، مالحظات الزم را در نظر گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی توضیح داد
برنامه صنعت بیمه در سال 1401

رئی��س کل بیم��ه مرکزی درخصوص برنامه صنعت بیمه در س��ال 
1401 ب��رای تنوع بخش��ی به محص��والت، گفت امس��ال محصوالت 
جدی��دی را در حوزه های فناوری اطالعات، س��المت و تکافل معرفی 
و ب��ه ب��ازار عرضه خواهی��م کرد. مجی��د بهزادپور درب��اره عدم تنوع 
محصوالت بیمه ای در کش��ور به ایرنا، گفت: در چند س��ال گذش��ته 
مجوز بیش از 50 محصول جدید توس��ط بیمه مرکزی صادر شده که 

در چند حوزه خاص مثل بیمه زندگی و عمر بوده است.
او با بیان اینکه صنعت بیمه هنوز جایگاه خود را به دس��ت نیاورده 
است، ادامه داد: در دنیا سه محور اصلی توسعه اقتصادی؛ بیمه، بانک 
و بورس هس��تند و صنعت بیمه جایگاه ویژه ای دارد، اما در کش��ور ما 
این صنعت هنوز رتبه الزم را به دست نیاورده و باید تالش کنیم این 
جایگاه را برای صنعت بیمه تعریف کنیم. به گفته وی، با اینکه صنعت 
بیمه توسعه یافته اس��ت، اما خصوصا در حوزه فناوری اطالعات و آی 
سی تی )IST(، بیمه هنوز به شکل موثری محصول قابل قبولی را به 
بازار عرضه نکرده اس��ت؛ در صورتی که می توان با سهولت دسترسی 
بیش��تر، ضریب نفوذ بیمه را توس��عه و از طرفی اطمینان بخشی را، با 

توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات در نظارت، اعمال کنیم.
بهزادپ��ور ب��ا بیان اینک��ه محصول دیگ��ری که در ماه ه��ای آینده 
رونمایی خواهد ش��د، تکافل است، افزود: اگرچه این محصول سال ها 
در بیم��ه مطرح بوده، اما امس��ال در نظر داریم محصولی را تحت این 
عنوان ارائه کنیم. اینکه آیا موسسه ای تحت این عنوان مجوز می گیرد 

یا محصول ارائه کنیم، هنوز در دست بررسی است.
رئی��س کل بیمه مرک��زی درباره نظارت بر ش��رکت های بیمه ای و 
ص��دور مجوز نیز گفت: نظارت بیمه مرکزی نظارت ضعیفی نیس��ت، 
ام��ا جای کار زیادی دارد. یکی از برنامه های پیش بینی ش��ده تقویت 
نظارت و بحث اول نیز هوش��مند کردن نظارت اس��ت و باید نحوه و 
روش نظارت مورد توجه قرار گیرد و از فناوری های روز استفاده کنیم 

تا بر شاخص های مالی نظارت دقیقی داشته باشیم.
به گفته وی، در بحث تعداد ش��رکت های بیمه همیش��ه این سوال 
مطرح است که تعداد مناسب شرکت های بیمه چه میزان است. طبق 
مطالعه ای که پژوهشکده بیمه انجام داد تقریبا به رقم 50 شرکت در 
فضای فعلی کش��ور رسیده اس��ت. البته اعتقادی به تعیین دستوری 
تعداد ش��رکت های بیم��ه ای ندارم و ن��وع فعالیت ه��ا، اعمال نظارت 
هوش��مند و ایجاد بازار رقابتی تحت کنترل تعداد شرکت ها را تعیین 

می کند.

بیمهنامه

فرصت امروز: بازار سهام در اولین ماه از سال و قرن جدید با بازدهی بیش 
از 10 درصدی در صدر جدول بازدهی بازارهای مالی ایستاد. دالر و سکه 
هر ک��دام با بازدهی حدود 6 درصدی و البته فاصله زیاد با بازدهی بورس 
در رتبه های بعدی قرار گرفتند؛ آنچه می توان از آن به »س��بقت بورس از 

دالر و سکه« یاد کرد.
رون��د صعودی بورس تهران که از هفته های پایانی س��ال گذش��ته آغاز 
شده بود، در شروع سال 1401 به اوج خود رسید و شاخص کل بورس در 
فروردین ماه توانس��ت با شکستن نقطه مقاومتی مهم یک میلیون و 500 
هزار واحدی، جایگاه خود را در باالی این سطح تثبیت کند تا سهامداران و 
اهالی بازار سهام در هفته های معامالتی پیش رو با امیدواری بیشتری مسیر 
نماگرها را دنبال کنند. این برای س��ومین بار از زمان س��قوط بزرگ بازار 
سهام در تابستان دو سال قبل است که نماگر اصلی تاالر شیشه ای از سطح 
1.5 میلیون واحدی عبور می کند. هرچند که در دو بار گذش��ته – یکبار 
در پاییز 13۹۹ و یکبار در تابس��تان 1400 - شاخص کل بورس نتوانست 
در باالی سطح یک میلیون و 500 هزار واحد دوام بیاورد و هر دو بار پس 
از چند روز نوس��ان و در روندی نزولی تا محدوده کانال 1.2 میلیون واحد 
عقب رفته، اما این بار به نظر می رسد که امیدواری بیشتری برای پیشروی 
شاخص کل در کانال 1.5 میلیون واحدی وجود دارد و انتظار می رود که با 

بهبود شاخص های بنیادی، این بار شاهد عملکرد بهتری باشیم.
در بازار بورس و فرابورس چه گذشت؟

بورس تهران، سال 1401 را با حال و هوای بهاری آغاز کرد. اگرچه بازار 
سهام تا همین چند هفته قبل، یکی از بدترین عملکردهای تاریخ خود را 
به نمایش گذاشته بود، اما تقریبا از اواخر اسفندماه و پس از سپری کردن 
دو سال  ناامیدکننده حاال مسیر متفاوتی در پیش گرفته است. چنانکه در 
پایان فروردین ماه با بازدهی بیش از 10 درصدی باالتر از س��ایر بازارهای 
مالی ایستاد. با وجود این امیدواری اما شاخص بورس تهران در اولین روز 
معامالتی اردیبهشت ماه 7 هزار و 487 واحد کاهش یافت و به سطح یک 
میلیون و 504 هزار واحد س��قوط کرد. ش��اخص کل هم وزن نیز با ۹77 
واحد افزایش به رقم 402 هزار و 408 واحد رس��ید. در این روز بیش از 8 
میلیارد و 63۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 52 هزار و 
86 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار 
اول، کاهش 8 هزار و 717 واحدی و ش��اخص بازار دوم، کاهش 5 هزار و 

82 واحدی را تجربه کردند.
گروه خودرو با 87 هزار و 520 معامله به ارزش 8 هزار و 23 میلیارد ریال 
مجددا در صدر گروه های بورسی ایستاد. گروه فلزات اساسی با 47 هزار و 
6۹۹ معامله به ارزش 3 هزار و 305 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 38 
هزار و ۹10 معامله به ارزش 2 هزار و 754 میلیارد ریال، گروه فرآورده های 
نفتی با 33 هزار و 328 معامله به ارزش 2 هزار و 264 میلیارد ریال و گروه 
بانک ها با 26 هزار و 456 معامله به ارزش 2 هزار و 234 میلیارد ریال در 

صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( با 1۹1 واحد، 
آهنگری تراکتورسازی ایران )خاهن( با 101 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
گروه توس��عه ملی )وبانک( با ۹5 واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۹0 واحد 
بانک خاورمیانه )وخاور( با 81 واحد و ش��رکت سرمایه گذاری رنا )ورنا( با 
80 واحد با تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. در سمت مقابل 
نیز مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 251 واحد، گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان )پارسان( با یک هزار و 11۹ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
با 726 واح��د، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 703 واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )ش��بندر( با 607 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 477 
واح��د و بانک ملت )وبملت( با 374 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص بورس 

داشتند.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس ب��ا کاهش 17 واحدی 
به رقم 20 هزار و 746 واحد رس��ید. بی��ش از 3 میلیارد و 85 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 30 هزار و 6۹2 میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا( با 32 واحد، 
ش��رکت تولید نیروی ب��رق دماوند )دماوند( ب��ا 7 واحد، مجتمع جهان 
فوالد س��یرجان )فجهان( با 6.8 واحد، ش��رکت تجلی توسعه معادن و 
فلزات )تجلی( با 6.43 واحد و شرکت مدیریت انرژی تابان هور )وهور( 
با شش واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین 
شرکت پتروشیمی زاگرس )زاگرس( با 35 واحد، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان )ومهان( با 12 واحد، ش��رکت پتروش��یمی تندگویان )شگویا( 
با 11 واحد، ش��رکت پاالیش نفت الوان )ش��اوان( با 10 واحد و شرکت 
توس��عه س��امانه نرم افزاری نگین )توس��ن( با پنج واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر رشد شاخص داشتند.

بورس به کدام سمت حرکت می کند؟
بازار س��هام اولین هفته معامالتی اردیبهش��ت ماه را با چراغ قرمز آغاز 
کرد تا با توجه به روند منفی بورس در آخرین روز معامالتی فروردین ماه، 
شاخص کل بورس در دو روز متوالی حدود ۹ هزار واحد عقبگرد را تجربه 
کند. با این حال، وضعیت بازار همچنان مثبت است و یک کارشناس بازار 
س��هام در این باره به ایس��نا می گوید: انتظار می رود بازار سرمایه در مدار 
یک س��ود معقول باشد. البته هرگز منظور شاخص 8 میلیونی نیست، اما 
می توان گذر از شاخص 2 میلیون واحد را پیش بینی کرد. فردین آقابزرگی 
با بیان اینکه روند صعودی در بازار سهام ادامه دار خواهد بود، ادامه می دهد: 
متاسفانه به دلیل آثار تورم 40 درصدی در سال 1401 جریان بازار سهام 
به س��مت مثبت اس��ت. از طرف دیگر، افزایش فزاینده و افسارگس��یخته 
نقدینگی تا آس��تانه 5 هزار میلیارد تومان، ثبات نس��بی در سایر بازارها و 
حمایت هایی که در س��ال 1400 از بازار سهام صورت گرفت، باعث ایجاد 

جذابیت هایی در این بازار شد.
او درباره این س��وال که چرا این روند مثبت در س��ال گذشته رخ نداد، 
پاسخ می دهد: سال 1400 سال ثبات و اصالح سطح عمومی قیمت ها بود. 
از طرف دیگر در این س��ال گریز از تکرار اش��تباهات سال 13۹۹ در بازار 
اتفاق افتاد. به همین دلیل علی رغم تداوم جریان افزایش س��ود عملیاتی 
ش��رکت ها روند صعودی در سال گذشته رخ نداد. در این سال P/E 34 و 
P/E فوروارد 12 بود اما در حال حاضر یک اتفاقی که باعث ش��ده اعتماد 
به بازار برگردد، این است که بین ارزش ذاتی و ارزش روز معامالت تناسب 
وجود دارد و متوس��ط P/E کمتر از هشت و P/E فوروارد نیز در محدوده 
5 اس��ت. این تحلیلگر بورس با بیان اینکه س��ایر بازارها از جمله بازار ارز، 
طال، مسکن و حتی بازار خودرو و لوازم خانگی به نوعی سرکوب شده اند، 
می گوید: س��ایه مالیات همواره باال سر این بازارهاست و در مقایسه با بازار 
سهام حمایت کمتری می شوند. در این شرایط انتظار داریم بازار سهام در 
مدار یک سود معقول باشد. البته هرگز منظور شاخص 8 میلیون واحدی 
نیس��ت، اما می توان گذر از شاخص 2 میلیون واحد را پیش بینی کرد. به 
گفته آقابزرگی، البته تحقق این امر به شرط حادث نشدن بخشنامه هایی 
مثل بخش��نامه اخیر وزارت صمت در مورد تعرف��ه صادرات و تصمیمات 
یکش��به برخی مسئوالن است. بنابراین قرار نیس��ت بازار سهام به صورت 

مداوم یک خط را طی کند، اما برآیند آن مثبت است.

شاخص بورس تهران از سطح 1.5 میلیون واحدی عبور می کند؟

موج سوم در تاالر شیشه ای

6.2 درص��د دالر، 6.3 درص��د ط��ال و 5.3 درص��د س��که؛ اینها میزان 
گرانی بازارها در اولین ماه از بهار قرن جدید را نش��ان می دهد. به گزارش 
خبرآنالی��ن، آنقدر رفتار قیمت ه��ا در 31 روز اول س��ال 1401 متفاوت 
بوده که امروز بس��یاری از کارشناس��ان، از واژه هرج ومرج در بازارها سخن 
می گوین��د؛ آنجا که حتی گاه��ا می گویند دولت هنوز امی��دی به بازارها 
تزریق نکرده تا ش��اید قیمت ها جهت معکوس به خود بگیرد. بس��یاری از 
کارشناس��ان اعتقاد دارند که افزایش قیمت هایی ک��ه در بازارها رخ داده، 
به علت تغییر رفتارهای انتظاری فعاالن بازارها نسبت به مذاکرات هسته ای 
اس��ت؛ به طوری که ابهام در نتیجه مذاکرات احیای برجام باعث شده که 

معامله گران وارد بازار شده و انتظارات افزایشی را باال ببرند.
اما نکت��ه ای که در گرانی بازارهای مالی وجود دارد، این اس��ت که این 
بازارها به شدت بازارهای کاالیی را هم تحت تاثیر قرار داده اند؛ تا جایی که 
هر یک رقم افزایش قیمت دالر، قیمت کاالها در بازارهای دیگر را نیز باال 
برده است؛ این موضوع را به طور محسوس در بازار خودرو شاهد بودیم که 
فقط س��مند در یک ماه 60 میلیون تومان و تیبا 26 میلیون تومان گران 
ش��د. این اتفاق در بازار مسکن نیز رخ داده و گزارش های میدانی از جهت 
صع��ودی قیمت ها در این بازار حکای��ت دارد. در این میان، بازار کاالهای 
اساسی نیز مسیر جهشی را همزمان با رشد قیمت ارز انتخاب کرده است؛ 
آن ه��م در ش��رایطی که صحبت از حذف تدریجی ارز ترجیحی اس��ت و 

همین موضوع هم فشار بسیاری به بازار مواد غذایی وارد کرده است.
این در ش��رایطی اس��ت که هم اکنون نزدیک به ۹ ماه از آغاز به کار 
دولت س��یزدهم می گذرد و با وجود ش��عارها برای کنترل تورم و مهار 

گرانی، بازارها تنها ش��اهد فضای جهش��ی در قیمت ه��ا بوده اند. با این 
وجود، در حال حاضر گرانی های ش��دید در بازارها صدای رئیس جمهور 
را درآورده و در روزهای اخیر از دس��تگاه های اجرایی خواس��ته اس��ت 
تا دس��ت های پش��ت پرده گرانی ها شناس��ایی ش��ود. البته کارشناسان 
اعتقاد دارند پش��ت پرده گرانی ها همان موضوع تحریم اس��ت. با وجود 
این ش��رایط، بد نیست نگاهی به بازارها در اولین ماه قرن جدید داشته 
باش��یم؛ اینکه بازارهای مالی نظیر دالر، طال و س��که چه تغییراتی را در 

فروردین ماه شاهد بوده اند.
با وجود آنکه در ایام پایانی سال 1400، زمزمه ها درباره احتمال توافق 
وین، بازار ارز را به س��مت کاهش قیمت ها س��وق داده بود، اما بالفاصله 
در اولی��ن روزهای کاری ق��رن جدید به دلیل ش��رایط مبهم مذاکرات 
هسته ای، مسیر بازار ارز صعودی شد. به این ترتیب، هر دالر آمریکا که 
در روز پایانی اس��فندماه 1400 در حدود 26 هزار و 230 تومان قیمت 
داشت، در هشتم فروردین ماه وارد کانال 27 هزار تومان شد و این روند 
صعودی ادامه داش��ت تا اینکه دالر در بیس��تم فروردین ماه از مرز 28 
هزار تومان عبور کرد. با این حال، اسکناس سبز آمریکایی در این کانال 
نتوانست ماندگار باشد و دوباره به کانال 27 هزار تومان بازگشت. در روز 
پایانی فروردین ماه نیز هر دالر آمریکا به 27 هزار و 864 تومان رسید و 
به این شکل، پرونده اولین ماه قرن جدید با رشد یک هزار و 634 تومانی 

دالر معادل 6.2 درصد بسته شد.
از س��وی دیگر، گزارش ها نشان می دهد در ش��رایطی که بازار سکه در 
روزهای پایانی س��ال گذشته و با نزدیک شدن به نوروز با کمبود عرضه و 

تقاض��ا مواجه بود، اما در ماه ابتدای��ی 1401 به دنبال افزایش قیمت دالر 
و س��یگنال هایی که از این س��مت به بازار وارد ش��د، مسیر صعودی را در 
پیش گرفت. این در ش��رایطی است که بررس��ی ها نشان می دهد سکه تا 
1۹ فروردین ماه در کانال 12 میلیون تومان قرار داش��ت، اما از روز بیستم 
فروردی��ن ماه وارد کانال جدید ش��د و همچنان در این کان��ال قرار دارد. 
آخرین باری که س��که توانسته بود مرز 13 میلیون تومان را تصرف کند، 
در پاییز و دی ماه س��ال گذش��ته بود. بر همین اساس، سکه در کانال 13 
میلیون تومان مس��یر افزایشی را در پیش گرفت تا در نهایت پرونده سکه 
امام��ی در روز پایانی فروردین ماه با رق��م 13 میلیون و 228 هزار تومان 
بسته ش��د. این عدد با توجه به اینکه سکه امامی در روز پایانی اسفندماه 
پارسال 12 میلیون و 55۹ هزار تومان قیمت خورد، یعنی در این بازه 31 
روزه هر قطعه س��که امامی با رش��د 66۹ هزار تومانی، معادل 5.3 درصد 

افزایش را تجربه کرده است.
تقریبا آنچه که در بازار س��که در اولین ماه سال 1401 شاهد بودیم، در 
ب��ازار طال نیز عینا رخ داد؛ تا جایی که افزایش قیمت ارز، به بازار طال نیز 
فش��ار آورد و باعث شد در این دوره زمانی هر گرم طالی 18 عیار افزایش 
6.3 درص��دی را تجربه کند. به این ترتیب، هر گرم طالی 18 عیار که در 
روز پایانی سال 1400 در رقم یک میلیون و 22۹ هزار و 100 تومان قرار 
داشت، در بیستم فروردین ماه 1401 وارد کانال یک میلیون و 300 هزار 
تومان شد و در نهایت پرونده این ماه با رقم یک میلیون و 307 هزار و 600 
تومان بسته شد. در نتیجه هر گرم طالی 18عیار در ماه نخست 1401 با 

رشد 6.3 درصدی، شاهد 78 هزار و 500 تومان افزایش بود.

طال و ارز در ابتدای 1401 چقدر گران شد؟

ورود بازارها به کانال جدید
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محصوالت پرتیراژ خودروسازان شاخصه های 
خودروی اقتصادی را دارند

مدیرعامل اس��بق سایپا ضمن اشاره به تعریف خودروی اقتصادی و بیان 
مش��خصه های یک خودروی اقتصادی گفت اکثری��ت خودروهای پرتیراژ 
کنونی در زمره خودروهای اقتصادی هس��تند که محاسبه نرخ دالری این 
خودروها که حاکی از باال نبودن قیمت این خودروها اس��ت، این موضوع را 

نشان می دهد.
در روزهای پایانی سال گذشته رئیس جمهور در جریان بازدید از شرکت 
ایران خودرو دس��توراتی هشت بندی در راس��تای ایجاد تحول در صنعت 
خ��ودرو صادر کردند که تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی را از 
جمله این دس��تورات بود ضمن اینکه وزیر صمت نیز عدم توسعه محصول 
و ب��ه ویژه تولی��د خودروهای اقتصادی را یک��ی از چالش های این صنعت 

برشمرد.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
در این رابطه اظهار داشت: عدم توسعه محصول در شرکت های خودروسازی 
طی ش��ش س��ال گذش��ته روند کندی را داش��ته و علت عمده آن نیز به 
چالش های پی��ش روی مدیران و تغییرات پی در پی مدیریتی بازمی گردد 
که این موضوع گاها به توقف اجرای پروژه های تعریف شده منجر می شود.

وی افزود: ش��رکت های خودروسازی اصوال در راستای توسعه محصوالت 
خود متناسب با ش��رایط اقتصادی ش��ان برنامه ریزی کرده و پروژه هایی را 
تعریف می کنند که حاشیه سود و فروش مناسب به پیاده سازی این برنامه ها 
کمک می کند، اما به دنبال زیان دهی این ش��رکت ها، از حرکت در راستای 

توسعه محصوالت غفلت می شود.
مدیرعامل اسبق س��ایپا گفت: تا زمانی که شرایط نقدینگی و مشکالت 
مالی خودروسازی ها برقرار باشد بالطبع، کمتر توسعه محصول اتفاق می افتد 

و بدین ترتیب خودروسازان گرفتار روزمرگی می شوند.
مدنی درخصوص ویژگی خودروهای اقتصادی در مقایس��ه با خودروهای 
پرتیراژ فعلی تصریح کرد: خودروی اقتصادی تعاریف گسترده ای دارد. قیمت 
تمام شده مناسب، تیراژ انبوه، قابلیت دسترسی برای عموم، هزینه نگهداری 
پایی��ن و ظرفی��ت پاس کردن اس��تانداردها از ویژگی ه��ای یک خودروی 
اقتصادی اس��ت که به طور معمول خودروه��ای پرتیراژ فعلی صرف نظر از 

مقوله کیفیت، تحت عنوان خودروهای اقتصادی از آنها یاد می شود.
وی افزود: اکثریت خودروهای پرتیراژ کنونی در زمره خودروهای اقتصادی 
هستند که محاسبه نرخ دالری این خودروها که حاکی از باالنبودن قیمت 
این خودروها اس��ت، این موضوع را نشان می دهد. خودروهای پرتیراژ تیبا، 
س��اینا و حتی خودروی جدید ت��ارا خودروهای گرانقیمتی از لحاظ قیمت 
تمام ش��ده نیستند و مش��اهده قیمت باالی این خودروها در بازار ناشی از 
فضای نامناسب و ناهنجار بازار است. به عنوان مثال خودروی تیبا با قیمتی 
مع��ادل 150 میلیون تومان در بازار قیمتی بالغ بر 5 تا 6 هزار دالر خواهد 
داشت. این در حالی است که خودرویی معادل این قیمت ها و با این کیفیت 

در دنیا وجود ندارد.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا درخصوص تیراژ به عنوان یکی از پارامترهای 
اقتص��ادی بودن خودرو تصریح کرد: تیراژ باالی خودروهای داخلی مغایر با 
عرف رایج در دنیا اس��ت که محدود به 100 تا 300 هزار دستگاه می شود. 
خودروهای ایرانی پراید و پژو تیراژی بیش از چند میلیون دستگاه را به خود 
اختصاص می دهند به همین دلیل قیمت تمام شده، هزینه سرشکن و بهای 
قطعات یدکی آنها بسیار پایین است و البته قیمت مناسب قطعات یدکی از 

شاخصه های مهم اقتصادی بودن یک خودرو است.
مدن��ی در پای��ان درخصوص این موض��وع که تیراژ ب��اال از عوامل تولید 
اقتصادی خودروهای داخلی اس��ت، اما درخصوص خودروس��ازان خارجی 
قضیه بالعکس اس��ت، خاطرنش��ان کرد: توس��عه محصوالت خودروسازان 
جهانی به سرعت انجام می ش��ود و تکنولوژی های طراحی آنقدر پیشرفته 
است که به طور معمول چندین مدل در دستور کار طراحی و نمونه سازی 
قرار می گیرد که تغییر مدل خودروهای هیوندای در فاصله سه تا چهار سال 
یک نمونه از آن اس��ت. ضمن اینکه فیس لیفت ک��ردن خودروها و اعمال 

تغییرات جزئی نیز تغییر مدل به شمار می رود.

نماگربازارسهام

گرانی خودرو موضوع جدیدی نیس��ت و چند ماه یکبار با افزایش چند 
درص��دی قیمت کارخانه خودروه��ا، موج جدیدی از گران��ی در بازار رخ 
می دهد. آیا مقصر خودروس��ازی اس��ت که طبق قان��ون و با مجوز وزارت 
صمت و ش��ورای رقابت قیمت محصوالتش را همگام با نرخ تورم افزایش 
داده یا مقصر نهادهای نظارتی هستند که توان مقابله با واسطه گری و دالل 

بازی های رایج در بازار خودرو را ندارند؟
ب��ه گزارش خبرنگار پدال نیوز، نهاده��ای نظارتی آنقدر در کنترل بازار 
خودرو ضعی��ف عمل کرده اند که خودروی پرایدی که از س��ال 13۹۹ از 
خط تولید س��ایپا خارج ش��ده، امروزه قله 200 میلیون تومان را نیز فتح 

کرده است!
ش��رکت خودروسازی سایپا در س��ال 13۹۹ تولید انواع پراید در نسخه 
س��واری را متوقف کرد تا فضا برای تولید محصوالت جدیدتر فراهم شود. 
دو سال پیش در چنین روزهایی بود که سایپا سرانجام موفق شد پراید را 
از خ��ط تولید خود خارج کند تا تمرکزش روی تولید خودروهای دیگری 
مانند تیبا، س��اینا و کوییک باشد. اما ظاهرا بازار خودرو دست از سر پراید 

برنمی دارد. پراید امروزه مالک س��نجش قیمت همه خودروها ش��ده و به 
نوعی واحد پول بازار خودرو ش��ده است! چراکه دالالن و واسطه ها قیمت 
خودروه��ای مختلف را با پراید می س��نجند، اما قیم��ت پرایدی که تولید 

نمی شود را چه کسی تعیین می کند؟
آیا جز این است که تعیین قیمت پراید امروزه در بازار توسط فروشنده 
صورت می گیرد و فروش��نده آن کس��ی جز مصرف کننده، واسطه و دالل 
نیس��ت؟ سایپا که دیگر پرایدی برای عرضه ندارد و سال هاست فاتحه این 
خودرو را خوانده. پس بهتر اس��ت جای غلط دنبال مقصر نباشیم. افزایش 
قیمت پراید هیچ ربطی به سایپا ندارد و این آشفتگی بازار تنها یک مقصر 

دارد و آن مافیای بازار خودرو و دالالن هستند.
البته گرانی پراید ریش��ه تاریخی دارد. پراید برای س��ال های سال ارزان 
قیمت ترین خودروی صفر کیلومتر در بازار ایران بوده. عالوه بر این، پراید 
ب��ه دلیل بدنه س��بک، موتور به نس��بت ضعیف و کم مصرف��ش، در میان 
اقش��ار ضعیف جامعه طرفداران زیادی داش��ت. طی سال های گذشته که 
نرخ مصوب بنزین چند مرتبه افزایش پیدا کرد، خودروی پراید طرفداران 

بیشتری پیدا کرد و به اصطالح بازار آن داغ تر شد. البته در این شرایط هم 
دالالن بودند که برای پراید بازارگرمی می کردند و س��ایپا افزایش قیمتی 
نداشت. همه این رویدادها موجب شد فاصله قیمت پراید در بازار نسبت به 
درب کارخانه بیش��تر شود و به پیروی از همین قاعده، فاصله قیمت سایر 

خودروها در بازار با قیمت کارخانه بیشتر می شد.
حال پراید دو س��الی اس��ت که دیگر تولید نمی ش��ود، ولی هنوز مالک 
تعیین قیمت در بازار خودروست. این نشان دهنده بازار مریض است! کامال 
مش��خص اس��ت که هیچ نظارتی روی کنترل بازار خودرو نیس��ت تا این 
دالالن نباش��ند ک��ه از آب گل آلود ماهی بگیرند. ام��ا راه درمان این بازار 
مریض چیست؟ مدتی است که روش فروش خودرو به صورت قرعه کشی 
جایگزین فروش عادی ش��ده تا بلکه خودرو به دست مصرف کننده واقعی 
برس��د، اما این روش هم جوابگو نبود. چراکه خودرویی که در همه جای 
این کره خاکی یک��ی از کاالهای مصرفی خانواده بوده، در ایران به کاالی 
س��رمایه ای تبدیل شده اس��ت. به همین دلیل تقاضای کاذب برای خرید 

خودرو ایجاد شده و عرضه خودروسازان نیز با این تقاضا برابری نمی کند.

مقصر 200 میلیونی شدن قیمت پراید کیست؟

وزیر صمت وعده داده بود امس��ال قرعه کش��ی ح��ذف و تولید افزایش 
خواهد یافت اما هیچ کدام عملی نشد. به گزارش پدال نیوز، »سال آینده 
تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی نیست؛ 
برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج 
به س��متی خواهیم رفت تا قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان س��ال 
محقق خواهد شد.« این آخرین پیام وزیر صمت در صفحه شخصی اش در 
فضای مجازی اس��ت؛ وعده ای که بار ها هم در فضای عمومی آن را تکرار 
کرده اس��ت . این وعده، واکنش های زیادی را در فضای مجازی به دنبال 
داشته است؛ یکی از افراد می گوید: »خدا به داد مردم برسد، سونامی قیمت 
خودرو بعد از اظهارنظر مس��ئولین از بدیهیات است، دیگری نوشته معاون 
وزیر صمت دستور داده، قیمت اقالمی که باال رفته به قیمت قبل برگرده! 

مگه قیمت پایین به دستور است؟ مافیای گرانی قیمت کجاست؟«
یکی دیگر از کاربران فضای مجازی می نویس��د: »آقای وزیر کاهش که 
هی��چ، جلوی ای��ن افزایش قیمت رو بگیرید بخ��دا از اینکه هر روز قدرت 

خریدمون کمتر میشه خسته شدیم.«
به گفته آقای س��عید موتمن��ی رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو 
قیمت ها نه تنها کاهش��ی نیس��ت، بلکه افزایش هم داشته؛ قیمت برخی 
خودرو ها از ابتدای سال تاکنون حدود 10 درصد افزایش را تجربه کرده اند.
او می گوید: پژو پارس 275 میلیون تومان بود که به 302 میلیون تومان 
رس��یده اس��ت؛ پژو 206 تیپ 2 از 263 میلیون توم��ان به 281 میلیون 

توم��ان، هایما مونتاژی از 810 به ۹00 میلیون تومان، پراید 111 از 182 
میلیون به 1۹0 میلیون تومان رسیده است. وقتی خودرو به اندازه نیاز بازار 
تولید نشود باید خودرو پژو 206  که در کارخانه 14۹ میلیون تومان است 

را 280 میلیون تومان خرید!
وعده دیگر وزیر صمت، حذف قرعه کشی از سیستم فروش خودرو بود؛ 
آقای فاطمی امین گفته بود با قرعه کش��ی خودرو مخالف است و در سال 
1401 دیگر قرعه کش��ی برگزار نخواهد شد، اما این وعده  نیز عملی نشد 
و 2 روز از تعطیالت نوروزی نگذش��ته، ایران خودرو و س��ایپا طرح فروش 

فوق العاده همراه با قرعه کشی را اجرا کردند.
عدم حذف قرعه کشی واکنش های حقیقی و مجازی مختلفی را نمایان 
می کند؛ به طوری که یکی از افراد اینطور می گوید: »پارس��ال گفتند قرار 
است سال جدید قیمت خودرو کنترل شود، تولید زیاد شود و قرعه کشی 
حذف ش��ود؛ هفته پیش ایران خ��ودرو پیش فروش گذاش��ت برای پنج 
محص��ول و 5 میلیون و 200 هزار نفر ب��رای دریافت 11.750 خودرو در 
قرعه کشی ثبت نام کردند، حاال نه قیمت ماشین کم و نه قرعه کشی حذف 

شد و تولید هم کمتر شده!«
قرعه کشی تا 5 ماه دیگر پابرجاست!

پس از آن نیز خودروسازان گفته اند قرعه کشی همچنان تا پنج ماه دیگر 
پابرجاس��ت و در شرایطی قرعه کش��ی حذف خواهد شد که قیمت گذاری 

دستوری لغو شود تا خودروسازان بتوانند افزایش تولید دهند.

آقای بابک رحمانی س��خنگوی گروه صنعتی ایران خودرو می گوید: به 
دو ش��رط افزایش عرضه 750 هزار دستگاه در سال و حذف قیمت گذاری 

دستوری، قرعه کشی ایران خودرو حذف می شود.
نیاز بازار خودرو سالیانه یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 هزار 
دستگاه است که ایران خودرویی ها برای تولید 750 هزار دستگاه شامل 25 
هزار خودرو سنگین و 725 هزار دستگاه سواری برنامه ریزی کرده اند، ولی 
افزایش عرضه، یک دلیل حذف قرعه کش��ی است که مسلما به تدریج در 
نیمه دوم سال اتفاق می افتد. حاال طرح فروش فوق العاده شاهین را بدون 
قرعه کش��ی اعالم کردند بدون آنکه جزییاتی از عرضه و ظرفیت آن گفته 
باش��ند؛ این درحالی است که در آخرین طرح فروش فوق العاده شاهین 5 

هزار و 500 دستگاه خودرو ظرفیت در نظر گرفته شد.
حذف قرعه کشی در صورتی رخ خواهد داد که تیراژ خودرو افزایش یابد 
و حتی وزیر صمت گفته نگران این اس��ت که میزان تولید از تقاضا بیشتر 
شود؛ آقای فاطمی امین می گوید نیمه دوم سال 1401 تولید به قدری زیاد 

می شود که از تقاضا بیشتر خواهد شد.
بررس��ی ما از آمار های تولید دو خودروس��از بزرگ کشور نشان می دهد 
روند تولید در س��ال گذشته نه تنها افزایش��ی نبوده، بلکه نسبت به سال 
۹۹ مقداری کاهش داشته است به طوری که در سال 1400 میزان تولید 
خودروس��ازان 777 هزار دس��تگاه بوده که نسبت به س��ال ۹۹، 21 هزار 

دستگاه کاهش پیدا کرده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته که حدود 6000 واحد 
صنفی بدون مجوز در س��طح کش��ور وجود دارد که کار را برای 
نظارت و قانونمندکردن بازار دش��وار ک��رده و اتحادیه ها باید آنها 

را ساماندهی کنند.
به گزارش ایس��نا، علیرضایی ش��اه میرزایی در جلس��ه هفتگی 
مقابل��ه با قاچاق در جمع خبرنگاران گفت: در این جلس��ه تاکید 

شد 53 قلم دیگر مکلف به درج شناسه رهگیری هستند.
وی افزود: توزیع کنندگانی که به صورت س��ازمان یافته فعالیت 
می کن��د، چه تولیدکننده قطعات و خودروس��ازان باش��ند و چه 
فروشگاه های اینترنتی می توانند عالوه بر کمک به رهگیری کاال، 
در س��ایر بخش ها مث��ل خدمات پس از ف��روش و ضمانت اقدام 

کنند.
به گفته این مقام مس��ئول در این حوزه فراخوان داده شده که 

هر کسی می تواند در حوزه توزیع یا زنجیره ای کردن تعمیرکاران 
و ارائه خدمات پس از فروش به صورت س��ازمان یافته عمل کند 
حمایت می شود چراکه می توانند در جلوگیری از کاالهای قاچاق 

و  تقلبی کمک کند.
محمدمهدی برادران، مع��اون صنایع عمومی وزارت صمت نیز 
در حاش��یه این جلس��ه اظه��ار کرد: ح��دود 6000 واحد صنفی 
بدون مجوز در س��طح کشور وجود دارد که کار را برای نظارت و 

قانونمندکردن بازار دشوار کرده است.
یکی از درخواست های ما از اتاق اصناف این است که اتحادیه ها 
برای س��اماندهی وضعیت، خودشان وارد عمل شوند تا نیاز نباشد 
از مراج��ع ذی صالح اقدام ش��ود. مراحل بعدی از ش��هرداری هم 
دعوت می کنیم که در ساماندهی انبارها و واحدهای صنفی بدون 

مجوز نقش خودشان را ایفا کنند.

تولید خودرو افزایش نیافت و قرعه کشی حذف نشد!

واحدهای صنفی بدون مجوز باید ساماندهی شوند
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اخبار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
54 میلیون لیتر سوخت بین کشاورزان توزیع شد

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : با توجه به تامین فرآورده های نفتی بخش کشاورزی ، روند توزیع سوخت 
دراین بخش بدون هیچ مشکلی در سال زراعی 1399-1400 توزیع شده است. 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پورمدیرشرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری برذخیره سازی مناسب درحوزه 
تامین سوخت بخش کشــاورزی تاکید نموده وبیان کرد : کاهش 16 درصدی 
توزیع فرآورده های نفت ســفید و نفتگاز به دلیل ساماندهی توزیع سوخت از 
طریق ســامانه سدف و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و جلوگیری از هدر 

رفت سوخت توسط سوداگران احتمالی می باشد و کشاورزان واقعی هیچ گونه مشکلی در تامین سوخت مورد نیازخود ندارند . رجب پور 
بیان کرد : با مقایسه میزان مصرف سوخت کشاورزی در سال زراعی 1399-1400 که مقدار حدود 54 میلیون لیتر است نسبت به سال 
قبل حدود 16 درصد کاهش مصرف مشاهده می شود . رجب پور اظهار کرد : میزان مصرف سال زراعی جاری  فرآورده های نفت سفید 
و نفتگاز بخش کشاورزی پس از پایان فصل زراعی مشخص و به میزان سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی بستگی دارد . وی ادامه داد 
: امسال تا کنون مقدار بیش از1.6میلیون لیتر نفت سفید بین کشاورزان توزیع شده که با توجه به مقدار مصرف بیش از3.6در سال قبل 
حدود 55 درصد کاهش مصرف مشاهده می شود . سبحان رجب پور اظهار کرد : از ابتدای سال زراعی تا کنون بیش از 52 میلیون لیتر 
نفتگاز در بخش کشاورزی توزیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 14 درصد کاهش مصرف را نشان می دهد که 
دلیل عمده آن را می توان به تداوم سرما و آغاز دیرهنگام آماده سازی زمین های شالیزار اشاره نمود  . وی با بیان این که استان مازندران 
ســهم زیادی درتولید محصوالت کشــاورزی کشوردارد ، یکی از اهداف این شرکت را تامین سوخت بخش کشاورزی عنوان کرد وگفت : 
تالش شده است تا این مهم با هماهنگی دستگاه های مربوط وپیش بینی راهکارهای مناسب به نحوی مدیریت شود تا سوخت مورد نیاز، 
بموقع دراختیارکشاورزان قرارگیرد و توزیع مطلوب سوخت با همکاری کشاورزان در مراجعه و ثبت نام به موقع در سامانه تجارت آسان و 

تایید متولی ) جهاد کشاورزی ( بدون هیچ مشکلی انجام می شود .

آیت اهلل حسینی بوشهری:
رفع فقر مادی مددجویان بدون رفع فقر فرهنگی کاری ناتمام است

قم- خبرنگار فرصت امروز: امام جمعه قم خواستار ایجاد باور شکر نعمت و 
صبر در سختی ها در مددجویان شد و رفع فقر مادی بدون رفع فقر فرهنگی را 
کاری ناتمام دانست. مدیرکل کمیته امداد استان قم با رئیس جامعه مدرسین 
حوزه علمیــه و امام جمعه قم دیدار و درباره مشــکالت مــادی و فرهنگی 
مددجویان گفت و گو کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، آیت 
اهلل ســید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه و امام 
جمعه قــم با تبریک ماه مبارک رمضان گفت: رفع فقــر مادی بدون رفع فقر 
فرهنگی کاری ناتمام است و از شما بخاطر این دیدگاه هوشمند و هدفمند تشکر 

و قدردانی می کنم.  وی با بیان اینکه مددجویان باید روی پای خودشان بایستند و توانمند شوند گفت: ایجاد باور شکر نعمت و صبر در 
سختی ها برای مددجویان را هم به عنوان پیوست فرهنگی این رویکرد دنبال کنید. آیت اهلل حسینی بوشهری ادامه داد: اگر روح بندگی در 
مددجویان را تقویت کنید، یقین داشته باشید آستانه تحملشان در برابر سختی های زندگی باالتر خواهد رفت. در ابتدای این دیدار محسن 
مسعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه امسال رویکرد توانمندسازی و اشتغال در کمیته امداد استان قم را بیش از 
پیش تقویت خواهیم کرد گفت: در سال گذشته با اعتبار 1۷0 میلیارد تومانی توانستیم 4000 فرصت شغلی در استان ایجاد کنیم و امسال 
برای ایجاد ۷000 فرصت شغلی و اعتبار 400 میلیارد تومانی برنامه ریزی کرده ایم. وی شعار سال، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین را 

خاطر نشان و اظهار کرد: در استان قم به دنبال ایجاد مشاغل فرهنگی دانش بنیان هستیم.

بهینه سازی مصرف گاز 3200 واحد موتورخانه در خراسان رضوی با هزینه 
82 میلیارد ریال انجام شد

مشهد- صابر ابراهیم بای: حسن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار کرد: 
طرح ملی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری از 
ابتدای نیمه دوم ســال 1399 آغاز شده و تاکنون 82 میلیارد ریال برای اصالح 
و بهینه سازی 3234 واحد موتورخانه در خراسان رضوی از محل منابع داخلی 
شرکت گاز هزینه شده است. وی افزود: شرکت گاز استان در این طرح به دنبال 
اصالح الگوی مصرف مشترکین عمده، حفظ محیط زیست کالن شهر مشهد و 
کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق گازرسانی بیشتر به واحدهای تولیدی و 
صنعتی است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که طرح 

ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری برای مشترکان مشمول بصورت رایگان اجرا می شود تصریح کرد: 
مطابق آیین نامه اجرایی ماده 1۷"قانون هوای پاک" از ابتدای امسال اخذ گواهینامه استاندارد 16000 و بهینه سازی موتورخانه  واحدهای 
مسکونی، تجاری و اداری اجباری می باشد. وی گفت: متقاضیان این طرح می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت ملی گاز ایران به 
نشانیnigc.ir  و انتخاب گزینه "طرح بهینه سازی موتورخانه ها" نسبت به ثبت شماره اشتراک و دریافت خدمات طرح اقدام کنند. افتخاری 
اضافه کرد: شــهروندان برای کسب اطالعات بیشــتر درباره نحوه اجرای طرح ملی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه های تاسیسات 
گرمایشی واحدهای مسکونی، تجاری و اداری در استان خراسان رضوی با شماره تلفن 1594 مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی 

شرکت گاز استان تماس بگیرند.

جذب حدود 41 هزار مشترک گاز طبیعی در استان گیالن طی سال گذشته
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: با اجرای عملیات گازرســانی در سال 
گذشــته، حدود 41 هزار مشــترک گاز طبیعی در گیالن جذب شده است. به 
گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با بیان این خبر اظهار داشت:  با جذب این تعداد مشترک در سال 
1400، مجموع مصرف کنندگان گاز طبیعی در گیالن به بیش از یک میلیون و 
182 مشترک افزایش یافته است. وی با اشاره به اینکه از مجموع مشترکین گاز 
جذب شده در سال گذشته، بیش از 23 هزار مشترک متعلق به شهرهای استان 
بوده است، گفت: علیرغم پایان عملیات گازرسانی به شهرها، این شرکت با برنامه 

ریزی مدون برای برخورداری همه مشترکین در مناطق و حفرات خالی شهرها از نعمت گاز طبیعی تالش می کند. جمال نیکویی همچنین 
با بیان اینکه در سال 1400 به بیش از 1۷ هزار متقاضی گاز روستایی، گازرسانی شده است، بیان کرد: این شرکت در سال گذشته موفق 
شــد با گازرســانی به 14 روستای صعب العبور و کوهستانی، تعداد روستاهای برخوردار از گاز در گیالن را به 2 هزار و 94 روستا و درصد 
بهره مندی گاز روستایی استان را به باالی 96 درصد برساند. مدیرعامل گاز گیالن در خاتمه از همه مشترکین و مصرف کنندگان به ویژه 
مشترکین جدید گاز طبیعی درخواست کرد تا ضمن رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، 
کلیه خدمات مورد نیاز خود را از درگاه های الکترونیک همچون تلفن گویای 3414، سایت و یا نرم افزار موبایلی شرکت گاز دریافت نمایند.

ثبت مصرف 30 میلیون لیتر بنزین در تعطیالت توروزی در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از ثبت مصرف 30 میلیون لیتر بنزین 
در تعطیالت نوروزی سال 1401 در استان گلستان خبر داد.عیسی افتخاری در این خصوص گفت: از آغاز سفرهای نوروزی )29 اسفند 
ماه1400( تا پایان تعطیالت)13 فروردین ماه 1401( 30 میلیون لیتر بنزین )معمولی و سوپر( در استان گلستان مصرف شده است که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش 52 درصدی برخوردار بوده است. وی تصریح کرد: بیشترین مصرف طی بازه زمانی یاد شده در 
منطقه گلستان با 2 میلیون و 550 هزار لیتر مربوط به پنجم فروردین ماه جاری بوده است.افتخاری با اشاره به میانگین مصرف روزانه 
بنزین این منطقه در روزهای عادی سال 1401 به میزان یک میلیون و چهار صد هزار لیتر، بیان کرد: میزان میانگین مصرف این فراورده 
در روزهای تعطیالت نوروزی 2 میلیون و 100 هزار لیتر بوده که این مقدار از افزایش 50 درصدی حکایت دارد.مدیر شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان سپس اظهار داشت: باتوجه به فعالیت مستمر و شبانه روزی تیمهای مختلف نظارتی، کلیه فعالیتهای 
مجاری عرضه چه از نظر کیفی و چه از لحاظ کمی در ایام نوروز مورد پایش قرار گرفته که بر این اساس شاهد سوخترسانی و خدمات 

دهی بسیار مطلوب و شایسته ای به مسافرین عزیز و مردم شریف استان بوده ایم.

انتصاب مرتضی مقدس به عنوان بازرس هیات رییسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: استاندار گلستان طی حکمی مسوول روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان را به عنوان " بازرس هیات رییسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان" منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، علی محمد زنگانه با ابالغ این حکم مرتضی مقدس را به مدت دو سال در این سمت تعیین کرد.

گفتنی است، پنجمین دوره انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گلستان با حضور تمامی روابط عمومی های دستگاهای 
اجرایی استان شامل ادارات کل، فرمانداریها و شهرداری ها در استانداری گلستان برگزار شده است.

آذربایجان شرقی - فالح: اســتاندار آذربایجان  شرقی با اشاره به 
اینکه نظام تعلیم و تربیت یکی از کانون هایی است که دشمن با هجمه 
رســانه ای به دنبال تحریف واقعیت ها و مسأله سازی است، گفت: جهاد 
تبیین در این حوزه ضرورتی ویژه دارد و باید قدم های بیشــتری برای 

افزایش سواد رسانه ای دانش آموزان و خانواده ها برداشته شود.
عابدین خّرم در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: 
موفقیت استان در حضوری شــدن آموزش ها در 100 درصد مدارس، 
حاصل زحمات تمام معلمان و مدیرانی است که دغدغه جبران خسارات 
آموزشی و تربیتی 25 ماهه کرونا را دارند و از این پس نیز تعلیم و تربیت 

آینده سازان کشور را با روحیه جهادی پیش خواهند برد.
وی با قدردانی از تالش های صرف شــده برای بازگشــایی مدارس و 
حضوری شدن آموزش ها در اســتان، گفت: بازگشایی مدارس موجب 
نشــاط اجتماعی شــده و جلوه جاری و ســاری بودن زندگی پس از 

ایمن سازی شهروندان با واکسیناسیون است.
خّرم با اشــاره به آمار 90 درصدی دو مرحله واکسیناسیون معلمان 
و دانش آموزان باالی 12 ســال، خواستار اقناع سازی برای رسیدن امار 

واکسیناسیون دانش آموزان 5 تا 12 سال به حد قابل قبول شد.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت در واکسیناسیون، اقناع سازی است نه 

اجبار، افزود: رئیس جمهور آغاز واکسیناســیون رده سنی زیر 12 سال 
را به بررســی های علمی منوط کرده بودند و با اثبات اثربخشی و عدم 
عوارض واکسن های مورد استفاده، این کار آغاز شده و جای نگرانی برای 
خانواده ها وجود ندارد.  اســتاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار 
پیگیری آموزش پرورش برای تزریق دوز ســوم واکسن توسط معلمان 
و دانش آموزان استان شــد و از آمادگی دانشگاه علوم پزشکی و شبکه 
بهداشت برای تسهیل و تسریع در این امر خبر داد و اظهار امیدواری کرد 
با رعایت دستورالعمل های مربوطه مشکلی در ادامه سال تحصیلی پیش 

نیاید. وی در خصوص برخی نواقص مربوط به تامین ســرویس حمل و 
نقل دانش آموزان مدارس، دستور همکاری بیشتر فرمانداران، شهرداران، 
شرکت های اتوبوسرانی و تاکسی رانی و اتحادیه تعاونی های حمل و نقل 

طی دو ماه آینده را صادر کرد.
خّرم همچنین از شــورای آمــوزش و پرورش خواســت طرح های 
پیشــنهادی برای جبران عقب ماندگی آموزشی و تربیتی دانش آموزان 
اســتان در فرصت تابســتان را تدوین و بررســی کند. وی در ادامه در 
خصوص برنامه های هفته بزرگداشت مقام معلم، خواستار ابتکار و نوآوری 
در طراحی ویژه برنامه های کیفی هفته بزرگداشت مقام معلم شد و گفت: 
از نشست صمیمی و چهره به چهره با معلمان برای شنیدن مطالبات و 
پیشنهادهای ایشان استقبال می کنیم. استاندار آذربایجان شرقی اظهار 
داشت: دولت توقعات و دغدغه های معلمان برای ارتقای سطح معیشتی 
را قبــول کرده و اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان را دنبال می کند؛ در 
سطح باالتر نیز برنامه دولت معنابخشی دوباره به دستگاه تعلیم و تربیت 
است. مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاونان وی نیز در این جلسه 
گزارش هایی را در خصوص روند حضوری شــدن آموزش های مدارس و 
برنامه های هفته گرامیداشت مقام معلم ارائه کرده و اعضای شورا به تبادل 

نظر در خصوص موضوعات مرتبط پرداختند.

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
آذربایجان شرقی گفت: وزنه برداری، کشتی و تکواندو رشته های مدال 

آور المپیکی بوده و ظرفیت توجه بیشتر را دارند.
حبیب ســتوده نژاد در دیدار با معاونین و کارکنان اداره کل ورزش و 
جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به مدال آور بودن این سه رشته ورزشی 
افزود: بخصوص در ورزش تکواندو که با وجود قهرمانان میانه ای و آقای 
فالحی راد، مربی قهرمان ســاز استان، ظرفیت خوبی وجود دارد و باید 

تالش کنیم تا در المپیک و بازی های آسیایی مدال کسب کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: سازمان 
های مردم نهاد، جوانان اســتان و هیات های ورزشی باید بیش از پیش 
به بحث طوالنی مدت ورزش توجه داشته باشند و المپیک فرانسه یک 

انگیزه الزم برای این تکاپو خواهد بود.
ســتوده نژاد با اشــاره به ضرورت اخالق مداری کارکنان در تکریم 
ارباب رجوع، عنوان داشــت: ورزش، یک بســتر برای ارائه اخالقیات 

در بطن جامعه اســت و تکریم ارباب رجوع در واحدهای مختلف هم 
شهروندان را راضی و آنان را به اقدامات انجام یافته توسط نظام خوش 

بین می کند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان آذربایجان شرقی در رابطه با اماکن 
ورزشی شهرســتان تبریز یادآور شــد: تعدادی از اماکن ورزشی تبریز 
فرسوده شده و نیاز به تجدید بنا دارند و عمر مفیدشان تمام شده است؛ 
این مسئله نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است که باید سعی کنیم این 

اعتبارات را اخذ کنیم. 
وی اظهار داشت: ایجاد نشاط اجتماعی از طریق برنامه های ورزشی 
و شناســایی و جلب جوانان برتر استان در جایگاه های مختلف، رسالت 
اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی است که همه کارکنان به این 

موضوع اشراف دارند و قطعا نسبت به آن همت خواهند کرد.

اهواز- شبنم قجاوند: رضا امینی شــهردار اهواز در جمع مدیران 
شــهری عنوان کرد: ما در شــهر اهواز هفــت ورودی داریم و به دنبال 
زیباســازی و نوسازی آنها هســتیم و پروژه های بسیار دیگری نیز در 
دســت اقدام داریم. وی افزود: مناطــق چندگانه اهواز باید در هر هفته 
یک پروژه شــاخص برای افتتاح داشته باشــند.  ما باید تالش کنیم تا 
نگاه مردم به مجموعه شهرداری اهواز مثبت باشد.  شهردار اهواز  علت 
برگزاری افتتاحیه پروژه ها در شــهر اهواز را در ابتدا ارتباط مستقیم با 
مردم و سپس ایجاد فضای گفتگو بین مجموعه شهرداری و شهروندان 
دانست و ادامه داد: شهرداری اهواز به دنبال این است تا کلیه پروژه های 
برزمین مانده در این شــهر را به سرانجام برساند. ما باید به هر بهانه ای 
که شــده به مناطق محروم برویم و از نظرات مردم الگو بگیریم.  امینی 

گفت: افتتاح پروژه های مختلف باعث می شــود تا حس رقابت در بین 
شهرداران مناطق چندگانه ایجاد شود و به صورت کلی همه این موارد 
باعث می شود تا کم کم قطار توسعه شهر اهواز به حرکت در بیاید.  وی 
گفت: مشاهده حضوری مشکالت مردم باعث می شود تا با اولویت بندی 
مناســب به دنبال پیگیری پروژه های کوچک و بزرگ باشیم.  شهردار 
اهواز تصریح کرد: یکی از دالیلی که ما در مجموعه شهرداری برای برخی 
پروژه ها مراسم افتتاحیه برگزار می کنیم، این است که جوی از امید در 
بین شهر و شــهروندان ایجاد کنیم تا آنها بدانند این مجموعه در حال 
فعالیت است.  وی در پایان اظهار کرد: مجموعه شهرداری اهواز به دنبال 
افتتاح پروژه های بزرگ است اما برای عمران شهر باید از زیرساخت ها 

شروع کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی:

سواد رسانه ای دانش آموزان باید افزایش یابد

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی:

رشته های وزنه برداری، کشتی و تکواندو ظرفیت توجه بیشتر را دارند

شهردار اهواز:

افتتاح پروژه ها بهانه ای برای ارتباط مستقیم و تعامل با شهروندان است

اراک- فرناز امیدی: رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی اراک 
گفت: این نشســت تخصصی در راستای سیاست کلی شورای اسالمی 
شــهر اراک که توجه به فرهنگ و هویت شهر اراک است با مشارکت و 
همکاری شهرداری و شورای شهر اراک تدارک دیده شده است. هدف ما 
از برگزاری این نشست ایجاد ادبیات موضوع درحوزه بناهای تاریخی شهر 
اراک و افزایش آگاهی های عمومی به منظور ایجاد یک حرکت مطالبه 

گرانه در این حوزه است.
عباس خسروانی با اشاره به  اینکه رویکرد جدید مدیریت شهری اراک 
حفظ بناهای تاریخی شهر است اظهار داشت: در روزهای آتی کارگروه 
حفظ بناهای تاریخی با ریاســت نماینده عالی دولت در استان تشکیل 
می شــود که می طلبد در این راســتا با ایجاد پویش مطالبه گری، گام 
های موثری در راستای افزایش آگاهی و فرهنگسازی شهروندان برداشت.
وی افزود: اعتقاد ما این اســت که بناهای تاریخی شهر اراک، هویت 
و شناســنامه این شهر هســتند و همه ما در برابر این میراث ارزشمند 
مسئول هستیم. ما به حفظ بناهای تاریخی نگاهی فرهنگی، اقتصادی 
داریم و وجود بناهای تاریخی در اراک می تواند به شکل گیری گردشگری 

فرهنگی در اراک منجر شود و برای مدیریت شهری درآمد پایدار و سالم 
ایجاد کند.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اســالمی اراک تصریح کرد: اراک 
شــهر نخبگان، علما ، ادبا و فرهیختگان است و باید به عنوان یک شهر 
فرهنگی به جهانیان معرفی  شــود و یکی از گروه های هدف در پویش 
مطالبه گری حفظ بناهای تاریخی، نخبگان ما هســتند که می توان از 

طریق این نشست های تخصصی صدای نخبگان شهری را به گوش عموم 
مردم و مسئوالن رساند.

خسروانی ادامه داد: شورای ششم اسالمی شهر اراک در راستای حفظ 
بناها و محوطه های تاریخی شــهر اراک اعتبار مناسبی در سه حوزه، 
الیروبی و ترمیم قنوات شــهر اراک با مبلغ 10 میلیارد ریال و ترمیم و 
حفــظ و نگهداری ابنیه تاریخی مثل بازار اراک 30 میلیارد ریال اعتبار 
هدفگذاری کرده که هم شــهرداری و هم نهاد تخصصی این امر یعنی 
اداره کل میــراث فرهنگی باید در هزینه کرد این بودجه اهتمام جدی 

داشته باشند.
استاد گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این نشست 
بیان داشــت: ســاختار تمام بافت های تاریخی کشور از جمله اراک بر 

مبنای شرایط فرهنگی ، رسوم و معیشت است.
اسماعیل شیعه افزود: میراث فرهنگی تنها وظیفه نگهداری از بافت 
های تاریخی را ندارد بلکه ســاختار و هویت در بافت قدیم این بناها نیز 
باید حفظ و حراست شود چرا که متاسفانه شاهد ساخت و سازهای بی 

هویت و بی ارزش در تمام شهرهای کشور هستیم.

رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی اراک گفت:

بناهای تاریخی شهر اراک  هویت و شناسنامه این شهر هستند
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ایالم- هدی منصوری: رئیس تعمیرات اساســی شرکت پاالیش 
گاز ایالم گفت: انجام به موقع دســتور کارهای تعمیراتی، برنامه های 
پیشگیرانه، پایش وضعیت دوره ای تجهیزات و تعمیرات اساسی سالیانه، 

موجب پایداری تولید خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی، مسعود مرشدی افزود: در سال 1400،  ۷ 
هزارو 525 دستور کار تعمیراتی در این واحد صنعتی انجام شده  که از 
این تعداد 3 هزارو 28 مورد کارهاي پیشــگیرانه و پیش بینانه، 3 هزارو 
645 مورد کارهای اصالحي و اضطراري و 852 مورد عمومي و متفرقه 
بوده  که با شاخص 98 درصدی در تحقق انجام به موقع دستور کارهای 

تعمیراتی و بهبود 3 درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.
وی با بیان اینکه فعالیت های واحد تعمیرات در یک دسته بندی کلی 
به سه دسته تعمیراتي پیشگیرانه و پیش بینانه، اصالحي و اضطراري، 
عمومي و متفرقه تقسیم مي شوند، اظهار داشت: در طول سال گذشته 

106 هزارو 520 نفر ساعت کار تعمیراتي انجام شده است که 60 هزارو 
843 نفر ساعت آن مربوط به تعمیرات اساسي مي باشد.

وی ادامــه داد: همچنین تعــداد 2 هزارو 935 روتیــن مربوط به 
دستورکارهای تعمیرات پیشگیرانه صادر و به واحدهای تعمیراتی ارجاع 
و تعداد 2 هزارو ۷5 مورد تســت و کنتــرل ارتعاش تجهیز دوار و 81 
مورد آنالیز روغن در بخش تعمیرات پیش بینانه نیز در همین مدت به 
انجام رسیده که انجام فعالیت های مذکور منجر به کاهش 1۷ درصدی 

درخواست کارهای اضطراری نسبت به سال قبل گردیده است.
مرشــدی با بیان اینکه فعالیت های تعمیراتی متناسب با وضعیت 
تجهیزات و در راســتای تحقق مأموریت اصلی شــرکت همان تولید 
پایدار، ایمن، پاک و بهره  ور گاز  انجام می شــوند، خاطرنشــان کرد: 
به منظور پیشــگیری از وقوع خرابی تجهیزات، فعالیت های تعمیراتی 
پیش بینانه و پیشگیرانه توسط واحد متد در بستر سامانه نت تدوین و 
پس از صدور در موعد مقرر، توسط واحدهای مجری تعمیراتی انجام 

می شوند.
وی اظهار داشــت: تعمیرات اساسی ســال 1400با شاخص 100 
درصــدی انجام به موقع فعالیت های تعمیرات اساســی و بهبود 10 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به انجام رسید.
رئیس تعمیرات اساسی شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:در تعمیرات 
اساســی امسال بیش از 4 تجهیز شــامل ۷4 تجهیز ثابت، 115 مورد 
تجهیز دوار، بیش از 300 مورد شــیرآالت، حدود 1600 اینچ  قطر از 
خطوط لوله، بیش از 2800 تجهیز ابزار دقیقی و بیش از 800 تجهیز 
برقــی با صرف بیش از 60 هزار نفرســاعت و طی مدت 32 روز مورد 

بازرسی، نوسازی، تعمیر و یا تنظیم قرار گرفتند.
مرشــدی افزود:در سال گذشــته 83 مورد جلسه بررسی و تحلیل 
عوامل ریشــه ای خطا تشــکیل و 132مورد اقدام  جهــت اجرا  به 

واحدهای مجری ابالغ شده است.
رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: از جمله موارد 
با اهمیت در حوزه خودکفایی که در اداره تعمیرات به انجام رســیده 
است می توان به اســتفاده از خدمات شرکتهای دانش بنیان داخلی 
جهت ســاخت پد اســتال  فیلترهای واحد شیرین سازی گاز، ساخت 
درایوهای دورمتغیر، ساخت کارتهای سیستم های کنترل پاالیشگاه، 
سیســتم های اعالم حریق، ساخت سنسورهای آناالیزر و سنسورهای 

دما اشاره کرد.

مرشدی:

انجام به موقع کارهای تعمیراتی و پیشگیرانه باعث 
پایداری تولید می شود
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مشکالت تیم های فروش که باید فورا حل شود

به قلم: پیتر فلین
کارشناس بازاریابی و فروش

ترجمه: علی آل علی

فعالیت در زمینه فروش محصوالت در اغلب موارد همراه با چالش ها و مشکالت بسیار متنوعی است. این امر 
برای بسیاری از فروشندگان و کارشناس های فعال در این حوزه استرس بسیار زیادی به همراه داشته و حتی 
کیفیت کاری آنها را نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. درست به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان و انجام وظایف تان به طور مناس��ب باید همیشه به دنبال رفع مشکالت باشید، در غیر این 

صورت شاید هیچ وقت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نکنید. 
برخی از مشکالت تیم های فروش به طور مداوم در همه کسب و کارها پیدا می شود. در این صورت شما به 
عن��وان مدیر تیم موردنظر یا یکی از اعضای هیأت مدیره برند باید هرچه زودتر به فکر راهکاری برای رهایی 
از ش��ر مش��کالت مورد نظر باشید، در غیر این صورت شاید مش��کالت تان به طور مداوم ادامه پیدا کرد و در 
نهایت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور کامل از دست بدهید. این امر در کوتاه مدت تیم 
ش��ما را نامنس��جم کرده و در نهایت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار 

نخواهد گرفت. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین چالش ها و مشکالت پیش روی تیم های فروش است. در 

ادامه به طور ضمنی برخی از راهکارهای حل مشکالت موردنظر را نیز مرور خواهیم کرد. 
فروش مجازی

ظهور کرونا و بروز تغییرات اساس��ی در نحوه خرید مشتریان دردسرهای تازه ای پیش روی کارشناس های 
فروش قرار داده است. امروزه دیگر کمتر کسی حوصله خرید حضوری را دارد. این امر برای بسیاری از برندها 
به معنای شروع به سرمایه گذاری در حوزه های تازه بوده است. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال استفاده 
از موقعیت های پیش روی تان به طور حرفه ای هس��تید، باید اول از همه ش��رایط تان را متناسب با استفاده از 
ش��یوه های نوین تغییر دهید. یکی از ش��یوه های تازه و محبوب در این میان خرید آنالین یا مجازی از سوی 

مشتریان است. 
بس��یاری از فروشندگان برای تغییر مورد بحث در این بخش هرگز آماده نشده اند. با این حساب شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه اقدام به یادگیری راهکارهای فروش مجازی نمایید. این امر 
ش��امل درک س��ختی های خرید آنالین در دوره کنونی و تالش برای رفع نگرانی های مشتریان به ساده ترین 
شکل ممکن است. شما با چنین کاری به بهترین شکل ممکن فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

پیدا خواهید کرد. 
عدم تعامل با تصمیم گیرندگان برند

تیم های فروش بدون هماهنگی مسئوالن ارشد برند یا کسانی که وظیفه تصمیم گیری های نهایی را دارند، به 
طور مداوم با مشکالتی رو به رو خواهند شد. این امر می تواند برای شما مشکالت بسیار زیادی به همراه داشته 
و حتی فرآیند فروش را با اختالل های وس��یع رو به رو س��ازد. درست به همین دلیل شما باید به طور مداوم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و فروش مناسب به دنبال ایجاد کانال های ارتباطی قوی میان اعضای 
تیم فروش و مدیران ارشد برند باشید. این امر حتی فراتر از تشکیل جلسات عادی باید در قالب ارتباط های 
لحظه ای و آنالین نیز دنبال ش��ود. به این ترتیب تیم فروش ش��رکت امکان تصمیم گیری درست در لحظات 

حساس را خواهد داشت. این امر امیدواری زیادی به شما و برندتان خواهد داد. 
بی توجهی به پژوهش های الزم 

عرصه فروش مانند هر حوزه دیگری بیش از هر زمان دیگری تخصصی شده است. این امر برای شما باید به 
مثابه یکی از نکات مهم به منظور بهینه سازی وضعیت فعالیت تان در بازار لحاظ شود. از این نظر برند شما به 
طور مداوم نیازمند استفاده از شیوه های حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. یکی از 
شیوه های مورد بحث در این میان ضرورت استفاده به موقع از پژوهش های کاربردی است. چنین پژوهش هایی 
به طور معمول در رابطه با وضعیت کلی بازار، تحوالت سلیقه مشتریان و همچنین نحوه تعامل شما با مخاطب 
هدف صورت می گیرد. درس��ت به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
حرفه ای هستید، باید همیشه پژوهش در حوزه های مهم فروش را در دستور کار قرار دهید، در غیر این صورت 

پس از مدت زمانی اندک دیگر تکنیک های فروش تان برای مشتریان جذابیتی نخواهد داشت. 
customerthink.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   دوشنبه   5 اردیبهشت 1401    شماره 2000   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: دیانا ریتچی
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

فعالی��ت در دنیای کس��ب و کار همراه با فش��ار روحی و 
اس��ترس بسیار زیادی است. ش��اید برخی از کارآفرینان این 
فش��ار کاری را به طور مش��خص بروز ندهند، اما این امر به 
معنای فقدان فشارهای عصبی در این حوزه نیست. بسیاری 
از افراد به دلیل فش��ارهای کاری فراوان در حوزه کاری شان 
فقط چند ماه پس از ش��روع به کار اق��دام به ترک موقعیت 
ش��غلی و عوض کردن کلی حوزه فعالیت شان می کنند. این 
امر نقش مهمی برای آینده کاری این دس��ته از افراد دارد. با 
این حس��اب اگر شما هم به دنبال تغییر کارتان در پی فشار 
بسیار زیاد هستید، باید قبل از اینکه بی جهت موقعیت شغلی 
دلخواه تان را تغییر دهید، اندکی به جزییات نیز فکر کنید. اگر 
ش��ما توانایی مدیریت استرس و کاهش آن در محیط کار را 
داشته باشید، آن وقت تغییر حوزه کاری دیگر ایده ای ضروری 

و اجتناب ناپذیر نخواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات 
برای مدیریت استرس به طور حرفه ای است. اگر شما هم در 
طول س��ال های اخیر به طور مداوم با اس��ترس در محل کار 
دس��ت و پنجه نرم کرده اید یا اینکه مدیر بخشی پر از فشار 
کاری هس��تید، نکات مورد بحث در این مقاله می تواند برای 
ش��ما کارایی باالیی داشته باشد. در ادامه برخی از مهمترین 
نکات برای کاهش فشار کاری و استرس در محل کار را مورد 

بررسی قرار می دهیم. 
جست و جو برای دلیل استرس

گاهی اوقات اس��ترس افراد در محیط کار ریشه در دالیل 
دیگری دارد. بدون تردید همیش��ه امکان عصبانیت شدید از 
دس��ت همکاران یا حتی بروز مشکالتی در رابطه میان شما 
وج��ود دارد. با این حال امروزه برخ��ی از کارمندان به دلیل 
مش��کالت غیرکاری دچار اس��تری می ش��وند. بر این اساس 
برایان رابینز، کارشناس کسب و کار، همیشه استفاده از شیوه 
هالت )HALT( برای درک ریشه استرس را توصیه می کند. 
این ش��یوه برای کشف ریشه اس��ترس هایی که دلیل کاری 
ندارند، بس��یار س��ودمند خواهد بود. بر این اساس شما باید 
یک راه حل س��اده را در پیش بگیرید: »وقتی استرس دارید، 
نباید از خود یا دیگران درباره گرسنگی، عصبانیت، تنهایی یا 
خستگی سوال کنید«. بسیاری از افراد با طرح چنین سواالتی 
بیش از هر زمان دیگری عصبی می ش��وند. این امر می تواند 
توانایی شما برای مدیریت خودتان و تاثیرگذاری بر روی روند 
فعالیت تان را به ش��دت تحت تاثیر قرار دهد. با این حس��اب 
ش��ما دیگر توانایی الزم برای تاثی گ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف تان را نخواهید داشت. 
اغل��ب اوقات افراد بهترین درک از وضعیت ش��ان را دارند. 
نکته مهم اینکه ش��ما باید با درکی ک��ه از وضعیت خودتان 
دارید، نس��بت به مدیریت استرس تان اقدام کنید. اگر ریشه 
مش��کالت ش��ما و اس��ترس تان در خارج از محیط کار قرار 
دارد، تالش های ش��ما باید معطوف به حل این مش��کل به 
طور حرفه ای باش��د، در غیر این صورت ش��اید هرگز توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را نداشته باشید. 
ساماندهی کارها

وقتی کارها روی هم انبار شود، کارآفرینان حتی با مشاهده 
فهرس��ت کارها نیز اس��ترس خواهند گرفت. ای��ن امر یک 
واکنش طبیعی در میان بس��یاری از افراد محسوب می شود. 
درست به همین دلیل شما باید به طور مداوم در تالش برای 
مدیریت کارها به طور حرفه ای باش��ید. شاید این امر در ابتدا 
بسیار ساده به نظر برسد، اما در بلندمدت تاثیرگذاری بسیار 

خوبی بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 
امروزه کارآفرینانی که مدیریت زمان و توانایی س��اماندهی 
دقی��ق کاره��ا را دارند، اغلب اوقات مش��کلی از نظر س��طح 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف نخواهند داش��ت. این 
ام��ر می تواند به آنها برای بهبود شرایط ش��ان کمک کرده و 
موقعیت ش��ان در بازار را به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی 

نماید.
یادتان باش��د س��اماندهی کارها به معنای ش��روع فعالیت 
کاری با س��خت ترین وظیفه ممکن نیست. شما در این میان 
باید درک درس��تی از وظایف تان در ش��رکت داشته باشید. 
همچنین گاهی اوقات افراد براس��اس تجربه یک روند کاری 
مناسب وضعیت ش��ان را پیدا می کنند. این امر نقش مهمی 
در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و وضعیت تان در 

بازار را مدیریت خواهد کرد. 
یک��ی دیگ��ر از نکاتی ک��ه کارآفرینان ب��رای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف باید به طور مداوم در ذهن داش��ته 
باشند، مربوط به اس��تفاده از عادت های درست است. برخی 
از عادت ها به طور م��داوم عادت های افراد را تحت تاثیر قرار 
می دهد. بنابراین شما امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب 
هدف تان با ترک عادت های نامناس��ب را خواهید داشت. این 
نکته می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

کمک کرده و موقعیت تان در بازار را توسعه دهد.
امروزه فعالیت سازمانی در شرایطی که کارمندان عادت های 
نامناسب ش��ان را کنار گذاشته باشند، بس��یار راحت تر از هر 
وضعیت دیگری است. بنابراین شما باید به طور مشخص این 

ایده را در ذهن داشته باشید. 
مطالعه مجالت

امروزه مجالت بسیار متنوعی در دسترس مردم قرار دارد. 
این امر یکی از بهترین فرصت ها برای کارآفرینان در طول روز 
به منظور رفع خستگی و مدیریت استرس در محل کار را ارائه 
می کند. بسیاری از افراد دارای عالقه های مشخصی هستند. 
این امر در صورتی که ش��ما مجالت مطابق با س��لیقه تان را 
پیدا کنید، تاثیرگذاری بسیار خوبی به همراه خواهد داشت. 
با این حساب شما می توانید به سادگی هرچه تمام تر اقدام به 
تاثیرگذاری بر روی وضعیت تان از نظر روحی و سطح استرس 

نمایید. 

مطالعه مجالت ش��اید در ابتدا امری بس��یار ساده به نظر 
برس��د، اما در عین س��ادگی تاثیرگذاری الزم را نیز به همراه 
دارد. بنابراین ش��ما می توانید بدون دردس��ر اضافه اقدام به 
استفاده از مزایای این شیوه نمایید. درست به همین خاطر در 
بس��یاری از شرکت ها به طور پیشفرض مجالت بسیار زیادی 

در دسترس کارمندان قرار دارد. 
مطالعه مجله ب��ه کارآفرینان امکان رهایی از موقعیت های 
س��خت کاری و همچنین اندکی آرامش خاط��ر را می دهد. 
درست به همین دلیل شما باید همیشه این ایده طالیی برای 
بهینه سازی وضعیت تان در بازار کار را مدنظر قرار دهید. اگر 
در طول روز اندکی احساس استرس کردید، استفاده از برخی 
توصیه های کاربردی می تواند نقطه قوت کارتان در این میان 

باشد. 

اندکی استراحت و ماساژ صورت
وقتی افراد اس��ترس زیادی دارند، به طور معمول فعالیت 
کاری ش��ان همراه با کیفیت زیادی نخواهد بود. این امر باید 
به مثابه یک نش��انه مناس��ب به منظور اس��تراحت مد نظر 
قرار گیرد. وقتی ش��ما در پی اس��ترس باال اق��دام به اندکی 
اس��تراحت می کنید، فرصت کافی به خودت��ان برای بازیابی 
روحیه و کاهش س��طح استرس موردنظر را خواهید داد. این 
امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و سطح استرس تان را نیز تا حد مناسبی کاهش 
دهد. بنابراین دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 
وضعی��ت کاری تان و ادامه روند فعالیت با س��طح اس��ترس 

پایین تر نخواهید داشت. 
یادتان باشد امروزه بسیاری از اشتباهات کاری در وضعیت 
پراسترس کارمندان صورت می گیرد. درست به همین خاطر 
اگر ش��ما با سطح باالیی از اس��ترس مواجه هستید، بهترین 
راه��کار تالش ب��رای صرف نظر از فعالی��ت کاری برای چند 
دقیقه خواهد بود. در کنار این شیوه شما می توانید به سادگی 
ب��رای دقایقی صورت تان را ماس��اژ دهید. این امر اس��ترس 
ف��راوان موجود در ذهن تان را تا حد قابل مالحظه ای کاهش 
خواهد داد. به این ترتیب دیگر دلیلی برای نگرانی نسبت به 
اش��تباهات ناخواسته در عرصه کسب و کار نخواهد بود. این 
نکته می تواند توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. بی شک 
هیچ کارآفرینی به طور مداوم از استرس دور نیست. بنابراین 
اگر ش��ما اس��ترس تان را مدیریت کنید، شانس بهتری برای 

تعامل با مشتریان و همکاران تان در بازار خواهید داشت. 
توجه به تمرین های یوگا

یوگا یک��ی از ورزش های بی نهایت مناس��ب برای اعصاب 
و روان اس��ت. درس��ت به همین دلیل بسیاری از کارآفرینان 
حرفه ای اقدام به اس��تفاده از تمرین های م��ورد نظر در این 
راس��تا می کنند. اگر ش��ما فرص��ت کافی برای ش��رکت در 
کالس ه��ای ی��وگا را دارید، باید به طور مداوم این ش��یوه را 
مدنظر قرار دهید. این امر سطح استرس شما را به طور قابل 
مالحظه ای کاهش داده و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را نیز به همراه دارد. نکته مهم دیگر اینکه ش��ما برای 
بهینه سازی فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به 
طور مداوم ذهن تان را از استرس های قدیمی خالی کنید، در 
غیر این صورت به طور مداوم وضعیت تان در این میان به هم 

ریخته خواهد بود. 
تمرین های یوگا در ابتدای صبح زمان زیادی از کارآفرینان 
نمی گیرد. با این حال ش��ما با چنین تمرین هایی به سادگی 
هرچه تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را 
خواهید داش��ت. این نکته شما را برای تاثیرگذاری بهینه بر 
روی مخاطب هدف آماده کرده و میزان تنش های احتمالی با 
همکاران را نیز تا حد قابل قبولی کاهش می دهد. درست به 
همین دلیل شما باید به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف از این شیوه سود ببرید. 
امروزه دسترس��ی به تمرین های یوگا بس��یار س��اده شده 
اس��ت. بر این اساس شما می توانید با اندکی جست و جو در 
شبکه های اجتماعی یا فضای اینترنت با تمرین های یوگا آشنا 
ش��وید. این امر ش��ما را از حضور در باش��گاه بی نیاز کرده و 

صرفه جویی باالتری در زمان تان به ارمغان می آورد. 
کنار گذاشتن موقتی افکار

وقتی ذهن شما درگیر باش��د، کیفیت کاری تان افت پیدا 
می کند. همین امر می تواند س��طح استرس شما را بی نهایت 
افزایش داده و موقعیت تان را نیز در ش��رکت به خطر اندازد. 
اگر کارآفرینان برای مدت زمانی طوالنی با اس��ترس در بازار 
فعالیت داش��ته باش��ند، به مرور زمان دیگر هیچ کس از آنها 
حرف ش��نونی الزم را نخواهد داشت. درست به همین دلیل 

شما باید به فکر راهکاری برای کاهش استرس تان باشید. 
از آنجایی که بس��یاری از افکار همراه با اس��ترس هستند، 
یک��ی از نکات حرفه ای در زمینه مدیریت اس��ترس ش��امل 

کنار گذاش��تن موقتی افکار حاوی اس��ترس اس��ت. شما با 
چنین کاری امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
را داش��ته و موقعیت ت��ان در بازار به ط��ور قابل مالحظه ای 

بهینه سازی خواهد شد. 
بدون ش��ک کنار گذاش��تن افکار برای فعالیت مناسب در 
ش��رکت امر سختی محسوب می شود. این نکته برای کسانی 
که به طور مداوم درگیر بحث های گس��ترده هستند و افکار 
زیادی در سرشان شکل می گیرد، دشواری بیشتری به همراه 
خواهد داشت. با این حال اندکی تمرین در این میان کار شما 

را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
نفس عمیق بکشید

برخی از مش��کالت در دنیای کس��ب و کار نیازی به افکار 
عجیب یا راه حل های س��خت ندارد. اگر شما در محل کار به 
طور مداوم با س��طح باالیی از استرس رو به رو هستید، یکی 
از ش��یوه های ساده در این میان اندکی تنفس عمیق تر است. 
این شیوه ساده به شما برای کسب آرامش و بازگشت ضربان 
قلب تان به حالت طبیعی کمک می کند. با این حساب اگر به 
دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف تان هستید 
و کار بدون اس��ترس را هم دوست دارید، باید همیشه نفس 
عمیق را در دستور کار قرار دهید. این شیوه در هر شرایطی 

قابل اجرا بوده و شانس شما را بی نهایت افزایش می دهد. 
بس��یاری از اف��راد در طول روز تنفس مرتب��ی ندارند. این 
امر می تواند موجب افزایش اس��ترس و عصبانیت شدید آنها 
در محل کار ش��ود. با این حس��اب اندکی تنفس منظم تر به 
شما برای تاثیرگذاری بهتر بر روی همکاران و پیگیری کامال 
حرفه ای کارها کمک خواهد کرد. با این حساب دیگر مشکلی 
از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی 

شما یا دیگر همکاران تان نخواهد بود. 
استراحت دادن به عضالت

ش��ما در ط��ول روز باید اندکی به عضالت تان اس��تراحت 
دهید. نشستن مداوم پشت میز کار یا حتی دوندگی های زیاد 
از بخشی به بخش دیگر شرکت می تواند سطح استرس شما 
را بی نهای��ت افزایش دهد. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی کرده و فرصت های تان 
را نیز به ط��ور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. درس��ت 
به همین دلیل ش��ما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان همیش��ه از راهکارهای حرفه ای سود ببرید، در غیر 
این صورت ش��اید کمتر فرصتی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 

وضعیت کاری تان داشته باشید. 
فعالیت همراه با اس��ترس گاهی اوق��ات در قالب گرفتگی 
عضالت خودش را نش��ان می دهد. در وضعیت های پیچیده 
چنین امری می تواند چند روزی شما را از فعالیت کاری دور 
نگه دارد. درست به همین خاطر استراحت دادن به عضالت 
یا ماس��اژ آنها از سوی خودتان می تواند نقش مهمی در طول 
روز برای کاهش استرس و خطرات ناشی از آن داشته باشد.

رفتن به مکان مورد عالقه تان
گاهی اوقات در نزدیکی محل کار یک پارک یا رس��توران 
م��ورد عالقه ش��ما وج��ود دارد. چنین مکان هایی به ش��ما 
احساس بسیار خوبی داده و فرصت تاثیرگذاری بر روی روند 
استرس تان را به همراه دارد. نکته مهم در این میان رفتن به 
مکان دلخواه تان در برخی از س��اعت های کاری است. توصیه 
ما انتخاب زمان هایی پر از اس��ترس برای رفتن به مکان های 
مورد عالقه تان اس��ت. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت 
بس��یار زیادی به همراه داش��ته و موقعیت تان را نیز به طور 

چشمگیری بهبود بخشد. 
ام��روزه بس��یاری از افراد هی��چ راه حلی ب��رای مدیریت 
استرس ش��ان ندارند. در این میان شما می توانید با مدیریت 
مناسب اس��ترس تان در این راس��تا نقش مهمی در فعالیت 
کاری بهینه موسس��ه تان داشته باش��ید. این امر حتی نقشه 
راه��ی برای دیگر همکاران تان نیز خواه��د بود. بدون تردید 
مالقات دس��ته جمعی با هم��کاران در مکانی که بدان عالقه 
دارید، جذابیت زیادی خواهد داش��ت. شما با چنین کاری به 
س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان را پیدا می کنید. 
)TED Talks( نگاه کردن به سخنرانی های تد

استفاده از موقعیت های مناسب و شیوه های حرفه ای برای 
کاهش استرس همیشه عالی به نظر می رسد. با این حال در 
عمل بس��یاری از افراد توانایی استفاده از تکنیک های درست 
را ندارند. در این میان س��خنرانی های تد با ارائه توصیه های 
حرفه ای ب��رای کارآفرینان در حوزه های مختلف به مدیریت 
اس��ترس نیز کمک می کن��د. برخی از افراد وقتی مش��غول 
یادگیری یک مهارت تازه هس��تند، اس��ترس های ش��ان را 
به کلی فراموش می کنند. با این حس��اب ش��ما می توانید از 
سخنرانی های تد برای فراموش کردن استرس ها و بازگشت به 
وضعیت عادی کاری سود ببرید. در این صورت دیگر مشکلی 
از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان 

نخواهد بود. 
بدون تردید اندکی جست و جو در شبکه های اجتماعی یا 
حتی س��ایت تد به شما امکان دسترسی به ویدئوهای بسیار 
عالی و حتی تخصصی در زمینه مدیریت استرس را می دهد. 
نکته جالب اینکه چنین توصیه هایی به طور معمول از سوی 
کارآفرینان موفق یا کارشناس های حرفه ای در زمینه استرس 
ارائه می شود. با این حساب شما مشکلی بابت اجرای درست 

ایده های تان نخواهید داشت. 
استفاده از قانون 20-20-20

یکی از قانون ها و روش های تاثیرگذار برای کاهش س��طح 
استرس و رفع خس��تگی تحت عنوان 20-20-20 شناخته 
می ش��ود. این قانون بی نهایت ساده و در عین حال تاثیرگذار 
است. بر این اساس شما باید هر 20 دقیقه به مدت 20 ثانیه 
به یک نقطه که دس��ت کم 20 فوت ب��ا مانیتور یا محل دید 
عادی تان فاصله دارد، خیره شوید. این امر به شما برای بازیابی 
سطح انرژی تان کمک کرده و سطح بهره وری تان را نیز بی 
نهایت افزایش می دهد. با این حس��اب دیگر نیازی نسبت به 
استفاده از شیوه های عجیب و غریب در این میان نخواهد بود. 
calendar.com :منبع

چطور استرس تان در محل کار را کاهش دهید؟


