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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اختالف نظر دولت و مجلس ادامه دارد

ضد و نقیض های 
بودجه 1402

اخــاف نظر دولت و مجلس درباره اولویت بررســی لوایح بودجه 1402 و برنامه هفتم توســعه پایان نیافته و 
این موضوع همچنان محل اختاف پاستور و بهارستان شده است. به گزارش »خبرآناین«، دولت سیزدهم حاال 
در بن بســتی آشــکار در تدوین و ارائه الیحه بودجه قرار دارد. مســئله تنها تاخیر در ارائه الیحه بودجه نیست. 
عدم تعیین تکلیف برنامه هفتم توســعه سبب شده الیحه بودجه سال آینده قانون باالدستی نداشته باشد و حاال 
بســیاری معتقدند تا زمانی که الیحه برنامه هفتم تعیین تکلیف نشــده است، نمی توان بودجه را مورد بررسی و 

تصویب قرار داد. ماجرا آنجا پیچیده تر می شود که قول های دولتمردان برای ارائه برنامه هفتم توسعه تا پایان...

شاخص بورس تهران از نیمه کانال 1.6 میلیونی گذشت و به سقف سال 1401 رسید

اوج زمستانی بورس
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ریشه ناترازی در اقتصاد انرژی به قیمتگذاری دستوری برمی گردد

گره کور ناترازی برق
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فرصت امروز: تحریم ها همچنان مهمترین و چالش برانگیزترین بحث در اقتصاد سیاســی ایران است؛ 
کما اینکه طی هفته های گذشته با ادامه بالتکلیفی مذاکرات احیای برجام و در نبود افقی روشن برای 

رفع تحریم ها، بازارهای دارایی سوار بر موج انتظارات تورمی شده اند و قیمت های ارز، سکه 
و خودرو به سقف تاریخی خود رسیده اند. تحریم ها همچنین موجب محدودشدن بازارهای...

تحریم ها باعث افزایش ریسک در صنعت بیمه کشور شد

7 چالش پیش روی صنعت بیمه

نگـــاه
احیای گردشگری تا سال 

2025 طول می کشد
گردشگری
پس از کرونا

همه گیری  مــوج  اینکــه  با 
کرده،  فروکــش  کوویــد-19 
امــا کرونــا همچنــان عاملی 
تحــوالت صنعــت  در  مهــم 
اســت. گردشگری  گردشگری 
بــا اینکه صنعت بــزرگ و در 
اما  حــال توســعه ای اســت، 
اهمیت آن بــا بروز همه گیری 
کوویــد-19 آشــکار شــد؛ به 
طوری که پاندمی کرونا، نقش 
مهــم صنعت گردشــگری در 
کشورها  داخلی  ناخالص  تولید 
را نشــان داد و اهمیت آن در 
روند رشد و توسعه اقتصادی از 
طریق افزایش اشتغال و تقویت 
اقتصاد محلی را بیش  از پیش 

نمایان ساخت.
بــا وجــود آنکــه صنعــت 
گردشــگری با افزایش گسترده 
سطح واکسیناســیون در یکی 
دو ســال گذشــته تاش کرد 
تا بیــش از هر زمــان دیگری 
در مســیر عــادی شــدن گام 
نیز  برآوردها  بردارد و تمامــی 
از بهبــود بازار گردشــگری با 
محدودیت های  تدریجی  حذف 
کرونایــی حکایت داشــت، اما 
حمله روســیه بــه اوکراین تا 
حدودی این پیش بینی را به هم 
زد و صنعت توریسم را مجددا با 

مواجه  دیگری  چالش 
2ساخت...

18 جمادی الثانی 1443 - سـال هفتم
شماره   2168

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.11 Jan 2023

فرصــت امروز: هفته قبل بود کــه گزارش وزارت رفاه 
درباره شاخص خط فقر منتشــر شد و براساس اعداد و 
ارقــام آن، بخش قابل توجهــی از جمعیت ایران در زیر 
خط فقر قرار می گیرند. براســاس گــزارش وزارت رفاه، 
میزان خط فقر در ســال 1400 بــه رقم یک میلیون و 
682 هزار تومان رســیده اســت. بنابراین خط فقر یک 
خانواده چهار نفــره حدود 4 میلیون و 682 هزار تومان 
بوده و این بدان معناســت که 30 درصد جمعیت ایران 
در ســال گذشته فقیر محسوب می شوند. همچنین خط 
فقر در شــهریورماه 1401 به طور میانگین برای هر نفر 
ماهانه به 2 میلیون و 850 هزار تومان رســیده اســت. 
البته خط فقر برای خانواده های ساکن شهر تهران باالتر 
است و در حالی که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره 
در کل کشور حدود 7 میلیون و 700 هزار تومان برآورد 
می شــود، این میزان برای همــان خانواده چهار نفره در 
پایتخت به رقم 14 میلیون و 700 هزار تومان می رسد. 
هزینه باالی مسکن در شــهر تهران که حدودا نیمی از 
درآمــد ماهانه خانوارها را می بلعــد، یکی از عوامل مهم 
باالتر بودن میزان خط فقر در پایتخت اســت. نکته مهم 
دیگــر اینکه رقم 2 میلیون و 850 هــزار تومانی که به 
عنوان خط فقر امسال برآورد شده، میانگین کشور است 
و میزان خط فقر در شــهرهای مختلــف طبعا متفاوت 

است.
حــال به فاصله یک هفته از انتشــار این گزارش، یک 
گزارش رســمی دیگر از وضعیت آموزشی کشور منتشر 
شــده که حاکی از نتایج تکان دهنده ای اســت و نشان 
می دهــد تعداد افراد بازمانده از تحصیل در هفت ســال 
گذشــته 26 درصد رشــد کرده اســت. نکته مهم این 
گزارش، صدرنشــینی اســتان های محروم در شاخص 
ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل اســت؛ به طوری 
که استان سیستان و بلوچستان بیشترین فراوانی مطلق 
و نســبی را در هر دو شاخص داشــته است. مشکات 

اقتصادی و گســترش فزاینده فقر، یکی از عوامل اصلی 
ترک تحصیل دانش آموزان به شمار می رود.

جغرافیای استانی ترک تحصیل
آمارهایــی که مرکز پژوهش هــای مجلس در گزارش 
»بررســی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در 
نظام آموزش و پرورش« ارائه داده اســت، نشان می دهد 
تعداد افراد بازمانده از تحصیل بین ســال های 1393 تا 
1401 حدود 26 درصد رشد کرده و تعداد دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل در ســال تحصیلــی 1400-1401 
به بیش از 911 هزار نفر رســیده اســت. با وجود آنکه 
آموزش عمومی، یکــی از مهمترین اهداف توســعه ای 
ایران در یکصد سال گذشته بوده، گسترش بازماندگی از 
تحصیل از عدم دســتیابی کامل به هدف مذکور حکایت 
دارد. بازماندگــی از تحصیل و تــرک تحصیل، از جمله 
چالش های اصلــی نظام آموزش وپرورش اســت که در 
ســال های اخیر به ویژه پس از همه گیری کووید-19 و 
غیرحضوری شــدن آموزش ها، رشد چشمگیری داشته 
اســت؛ به طوری که تعداد کل بازماندگان از تحصیل در 
ســال تحصیلی 1394-1395 برابر با 777 هزار و 862 
نفر بوده که در سال تحصیلی 1401-1400 با رشد 26 
درصدی به 911 هزار و 272 نفر افزایش یافته است. پنج 
استان سیستان و بلوچســتان، خراسان رضوی، تهران، 
خوزســتان و آذربایجان غربی دارای بیشــترین فراوانی 
مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. از این میان، استان 
سیستان و بلوچســتان وضعیت بغرنجی دارد؛ به نحوی 
که از ســال تحصیلی 1395-1394 تاکنون بیشــترین 
فراوانی مطلق و نسبی را در این شاخص داشته و در سال 
تحصیلی 1401-1400 نیــز 145 هزار و 340 کودک 

بازمانده از تحصیل دارد.
یافته هــای ایــن گزارش نشــان می دهد کــه تعداد 
دانش آموزان ترک تحصیلی در همین بازه زمانی از 347 
هزار و 203 نفر با کاهش 19.6 درصدی به 279 هزار و 

19 نفر رسیده است. با این حال، آمار دانش آموزان ترک 
تحصیلی دوره متوســطه اول در همین دوره رو به رشد 
بــوده و از 60 هزار نفر به بیش از 154 هزار نفر افزایش 
یافته است. سیســتان و بلوچســتان، خراسان رضوی، 
خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب بیشترین 
آمار ترک تحصیل را در ســال تحصیلی اخیر دارند. نرخ 
جذب ناچیــز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد 
بــاالی ترک تحصیل ســالیانه )از 347 هزار نفر تا 270 
هزار نفر( باعث شــده تا رونــد بازماندگی از تحصیل در 
نظام آموزش وپرورش تا ســال 1400-1399 رو به رشد 
باشــد. متأسفانه جمعیت ترک تحصیل در دوره ابتدایی 
و متوســطه اول )دوره آموزش وپرورش عمومی( از سال 
تحصیلــی 1394-1393 تا ســال 1399-1398 رو به 
رشــد بوده که به تشــدید روند بازماندگــی از تحصیل 

خواهد انجامید.
از فقر اقتصادی تا فقر فرهنگی

نکته دیگر، فراز و فرود شاخص بازماندگی از تحصیل 
در بزنگاه کروناســت؛ به طوری که آمــار بازماندگان از 
تحصیل با شــش سال در ســال 1400-1399 با رشد 
چشــمگیر 120 درصد نسبت به ســال قبل همراه بوده 
که به نظر می رســد علت آن، شــیوع کروناســت. اما با 
فروکش کردن موج کرونا، بازگشت به مدرسه با روندی 
کند همراه بوده اســت. این بدان معناست که بازگشت 
بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش، امری دشــوار 
است. همچنین شش ســالگی در این چرخه، بیشترین 
اهمیت را دارد و سیاســتگذاری ها باید مبنی بر انسداد 
مبادی بی ســوادی در ســنین ابتدایی تحصیل باشــد. 
همانطور که گفته شــد، نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان 
بازمانده از تحصیل در کنــار تعداد باالی ترک تحصیل 
سالیانه باعث شــده روند بازماندگی از تحصیل در نظام 
آموزش و پرورش تا سال 1400-1399 رو به رشد باشد. 
بدین ترتیب، اهداف اســناد و قوانین مربوط به پوشش 

تحصیلی و جذب کودکان بازمانــده از تحصیل تا کنون 
تحقق نیافته است و سیاســتگذاری در این حوزه بدون 
اثرپذیــری از واقعیت هــا و وضع موجــود، همچنان به 
عباراتی توصیــه ای و کلی، همچون آمــوزش اجباری، 
پوشش کامل تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل 
اکتفا کرده و رو به سوی قاعده گذاری عملیاتی و اجرایی 
اســت. از سوی دیگر، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات 

از سوی نهادهای نظارتی ضرورت دارد.
کــودکان بازمانده از تحصیل، کودکانی هســتند که به 
دالیل مختلف نظیر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی، از ادامه 
تحصیل بازمانده اند. این کــودکان با وجود آنکه در گروه 
ســنی 6 تا 18 ســال قرار دارند و الزم التعلیم هستند اما 
مشغول به تحصیل نیســتند. گروه اول کودکانی هستند 
که در مناطق عشــایری، حاشــیه ای و دورافتاده زندگی 
می کننــد و محیطی بــرای آغاز آمــوزش در مدارس را 
نداشــته اند. با تداوم این شــرایط، این کودکان بی سواد 
مطلق خواهند بود. دســته دوم، افرادی هســتند که در 
شش ســالگی وارد مدرسه شده اما به دالیل متعددی در 
ســال های بعدی ترک تحصیل کرده اند. دلیل اصلی ترک 
تحصیل این گــروه از افراد، فقر اقتصــادی بوده و اغلب 
کسانی که ترک تحصیل می کنند، برای کسب درآمد وارد 
بازار کار می شــوند. با وجود اینکه فقر اقتصادی، یکی از 
دالیل اصلی ترک تحصیل کودکان اســت، با  این وجود، 
دالیل دیگری نظیر مشکات درون سیستم نظام آموزشی 
نیز می توانند در این مسئله موثر باشند. همچنین تبعیض 
جنســیتی به دلیل فقر فرهنگی در برخی مناطق موجب 

می شود دختران از حق تحصیل محروم شوند.
راهکارها به شرط رفع فقر

بازمانــدن و تــرک تحصیل، تبعــات قابل توجهی در 
ســطوح مختلف فردی و جامعــه دارد. به همین دلیل، 
تــاش برای از میان بردن آن از اهمیت باالیی برخوردار 
است. در این راســتا، مرکز پژوهش ها پیشنهاد می کند 

که در زمینه ســوادآموزی با توجه به ترکیب ناکارآمد، 
تشکیل نامنظم جلســات، نبود ضمانت اجرای مصوبات 
و عدم حضور نهادهای موثر و سیاســتگذاری متمرکز و 
عدم توجه به اقتضائات محلی، باید اصاحات ســاختاری 
در شورای پشتیبانی ســوادآموزی اجرا شود. همچنین 
با اتخاذ رویکرد مدرســه محوری در جذب بازماندگان از 
تحصیل و ســوادآموزی، با توجه به قرار گرفتن مدرسه 
در موقعیــت محلی و ارتباط نزدیــک معلمان و مدیران 
بــا مردم محلی، مدرســه می تواند کانون جذب باشــد. 
پیشنهاد دیگر این اســت که وزارت آموزش و پرورش با 
توجه به دسترسی ســاده تر به بازماندگان، هزینه کمتر 
و امکان شناسایی راحت تر می تواند با تهیه دستورالعمل 
مربوطه و اتخاذ رویکرد مدرسه محور، از ظرفیت معلمان 

رسمی در قالب اضافه کار و حق التدریس استفاده کند.
از دیگر پیشــنهادها می تــوان به راه اندازی ســامانه  
آماری جامــع و یکپارچه بــا هماهنگی دســتگاه های 
ذی ربط شــامل آمــار همه جانبه دانش آمــوزان، اصاح 
ساختاری شورای سوادآموزی، جذب کودکان بازمانده از 
تحصیل، تهیه نقشــه سواد آموزی و اصاح برنامه درسی 
و انعطاف پذیر کــردن آن برای کاهش میزان بازماندگی 
از تحصیل اشــاره کرد. به این ترتیــب، اقداماتی نظیر 
راه اندازی ســامانه  آماری جامع و یکپارچه با هماهنگی 
دستگاه های ذی ربط شامل آمار همه جانبه دانش آموزان، 
اصاح ســاختاری شورای ســوادآموزی، انجام ماموریت 
سواد آموزی توســط آموزگاران ابتدایی در نقاط مختلف 
کشــور، جذب کودکان بازمانده از تحصیل، تهیه نقشه 
سواد آموزی و اصاح برنامه درسی و انعطاف پذیر کردن 
برنامه برای کاهش میزان بازماندگی از تحصیل می تواند 
در دستور کار قرار گیرد. البته این پیشنهادها در صورتی 
موثــر خواهد بود که سیاســتگذاران بــا ایجاد ثبات در 
اقتصاد کان و سیاســتگذاری در جهت افزایش رشــد 

اقتصادی، سعی در ریشه کن کردن فقر داشته باشند.

با وجود آنکه قیمت بیت کوین پس از یک ماه نوســان در 
کانال 16  هزار دالری، با آغاز سال 2023 میادی به کانال 17 
هزار دالری رسیده و به نظر می رسد یخبندان بیت کوین پایان 
یافته است، اما میلیونرهای بیت کوین طی یک سال گذشته 
73 درصد کمتر شده اند؛ چراکه ضرر ارزهای دیجیتال در سال 
2022 به بیش از 2 تریلیون دالر رســیده است. به گزارش 
»کریپتــو«، روزی روزگاری در ماه نوامبر 2021، ارزش بازار 
ارزهای دیجیتال حدود 3 تریلیون دالر بود و ارزش بیت کوین 
در باالترین سطح تاریخی خود یعنی نزدیک به 69 هزار دالر 
معامله می شد، اما با شروع سال 2022 و به دنبال افزایش تورم 
)در نتیجه همه گیری کرونا( و بروز جنگ روســیه و اوکراین 
و اختال زنجیره تامین و... بانک های مرکزی در اقتصادهای 
پیشرفته جهان مجبور شدند به سیاست های انقباضی روی 

بیاورند و نرخ بهره سیاستی را افزایش دهند تا افزایش سطح 
قیمت هــا را متوقف کرده و بحران هزینه های زندگی را مهار 
کنند. بنابراین با نقدینگی ارزانی که از بازارهای زیرین حاصل 
شــد، بیت کوین و به طور کلی، بازار کریپتو تحت فشار قرار 
گرفتند؛ به طوری که شاهد فروپاشی 10 ارز دیجیتال برتر، 
صرافی های برتر و رسوایی های متعدد دیگری بودیم. براساس 
برآوردهای رسمی، این ضرر به بیش از 2 تریلیون دالر رسیده 

و بیت کوین سه چهارم ارزش خود را از دست داده است.
با نگاهی به داده های زنجیره ای در این مدت درمی یابیم که 
میلیونرهای بیت کوین سقوط کرده اند. با ورود به سال 2022 
بــه میزان 90 هزار آدرس حــاوی بیش از یک میلیون دالر 
بیت کوین وجود داشت، اما امروز این تعداد به 24 هزار رسیده 
که کاهش 73 درصدی را نشان می دهد. داده های زنجیره ای، 

آنچه را از نگاه کــردن به نمودار قیمت بیت کوین به وضوح 
آشکار ساخته است، به این طریق خاصه می کند که مهمانی 
به پایان رسیده است و سرمایه گذاران دیگر رویای بازنشستگی 
از دارایی های بیت کوین خود را حداقل در کوتاه مدت و آینده 

نزدیک ندارند!
بازدهی بیت کوین تا قبل از سال 2022 شگفت انگیز بود؛ 
بخش عمده ای از عرضه سود داشت و تنها 25 درصد از عرضه 
زیانده وارد سال شد. تا پایان سال، این میزان دو برابر شد و به 
بیش از 50 درصد رسید. همچنین آمار خیره کننده دیگری با 
در نظر گرفتن اینکه بیت کوین بهترین کاس دارایی در دهه 
گذشته بوده است نیز وجود دارد. از سوی دیگر، با ارزان بودن 
بیت کوین در مقایسه با سال گذشته، تعداد آدرس های حاوی 
یک بیت کوین یا بیشــتر در همه زمان ها باالست، حتی اگر 

ارزش دالر موجود در آن آدرس ها بسیار پایین باشد. با ورود به 
سال 2022، بیش از 814 هزار آدرس وجود داشت که بیش از 
یک بیت کوین را در خود جای داده بود. تا پایان سال این تعداد 
به بیش از 978 هزار نفر رسیده که 20 درصد افزایش یافته 
است. شاید بزرگترین مشکلی که از سال 2022 پدیدار شده، 
مربوط به رســوایی ها باشد. شهرت کریپتو به ویژه با سقوط 
تکان دهنده صرافی معتبر اف تی ایکس ضربه شدیدی خورده 
و براساس نتایج نظرسنجی منتشرشده در ماه نوامبر 2022، 
تنها 8درصد از آمریکایی هــا در حال حاضر دیدگاه مثبتی 

نسبت به بازار ارزهای دیجیتال دارند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر، 
848.91 میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به 
روز قبل، 0.01 درصد افزایش را نشان می دهد. بدین ترتیب، 

هم اکنون 39.06 درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار 
بیت کوین بوده که در یک روز 0.01 درصد بیشتر شده است. 
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته بالغ بر 
41.87 میلیارد دالر اســت که 41.21 درصد افزایش داشته 
است. حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر 3.40 
میلیارد دالر است که 8.13 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار 
ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار هم اکنون 
38.46 میلیارد دالر است که 91.86 درصد از کل حجم 24 
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. همانطور که اشاره شد، 
ارزش بیت کوین ســرانجام پس از یک ماه نوســان در کانال 
16  هزار دالری، شــروع معامات هفته جدید را با رشد 1.6 
درصدی آغاز کرده و توانســته است حمایت کانال 17  هزار 

دالری را به دست بیاورد.

با وجود روند صعودی رمزارزها در آغاز سال 2023
میلیونرهای بیت کوین کمتر شدند

تعداد بازماندگان از تحصیل در 7 سال، 26 درصد رشد کرد

ترک تحصیل در سایه فقر

مدیریت کسب و کارهای کوچک در شرایط رکود مالی
رکود اقتصادی غول بی شاخ و دمی است که همیشه کسب و کارها را تهدید می کند. خیلی از مردم در چهار 
گوشه دنیا خاطرات مشترکی درباره رکود مالی دارند. از کاهش قدرت خرید مردم گرفته تا افزایش سرسام آور 
قیمت ها، همگی برای مردم دنیا وحشتناک است. اگر هنگام تماشای فیلم های ترسناک همیشه با خودتان فکر 
می کنید هیچ چیز در دنیا به اندازه چنین فیلم هایی وحشــتناک نیست، احتماال تا حاال تجربه کارآفرینی در 
دوران رکود مالی را نداشته اید. کافی است برای یک دقیقه هم که شده خودتان را جای کارآفرینی قرار دهید 
که پس از چند دهه سعی و تاش بی وقفه در کمتر از چند روز برندش جلوی چشمش نابود می شود. آن وقت 

شاید موضوعی حتی با دوز وحشت بیشتر از فیلم های ترسناک داشته باشید!
رکود اقتصادی برای همه مردم دنیا به یک اندازه وحشتناک است. با این حال کسب و کارهای کوچک در...



فرصت امروز: ایران با وجود منابع سرشــار انرژی اما در سال های گرم و 
ســرد سال عمدتا با معضل قطعی برق و گاز مواجه است. به نظر می رسد 
ریشــه ناترازی مالی در اقتصاد انرژی همچون اغلب مشکات ساختاری 
اقتصاد ایران، به بحث قیمتگذاری دســتوری و مداخله دولت در سازوکار 
بازارهــا برمی گردد. به عنوان نمونه، غیرواقعی بودن قیمت فروش برق در 
طول ســال های گذشته موجب ناترازی مالی در این صنعت شده و همین 
امر، انگیزه بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری در صنعت برق را کاهش 
داده اســت. در واقع، بخش عمــده ای از چالش های صنعت تولید برق در 
طول سال های گذشــته به قیمت گذاری تکلیفی برق مربوط می شود. به 
گفته کارشناسان اقتصاد انرژی، افول جدی حجم سرمایه گذاری در صنعت 
برق که بروز خاموشــی از جمله عواقب و پیامدهای جدی آن به شــمار 

می رود، نتیجه همین شیوه قیمت  گذاری دستوری است.
بدیــن ترتیب، غیرواقعی بودن قیمت فروش برق و تفاوت قابل ماحظه 
میان قیمت تمام شــده برق و قیمت فروش آن به مصرف کننده نهایی در 
طول سال های گذشــته، ناترازی مالی بسیار جدی در صنعت برق کشور 
را به دنبال داشته اســت. با توجه به ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق 
کشــور )مصوب ســال 1394( و دیگر قوانین موجود، دولت مکلف است 
ایــن ما به التفاوت قیمتی را از جیب خود بپردازد؛ در حالی که اگر اقتصاد 
دستوری بر پارادایم سیاستگذاری کشور حاکم نبود و متولیان سیاستگذاری 
اجازه می   دادند اقتصاد ایران در فضایی آزاد حرکت کند و به عبارت بهتر، 
تنظیم بازار با ســازوکارهای خود بازار صورت پذیرد، طبیعتا مهار قیمت 
برق برعهده دولت نبود و دولتمردان مجبور نبودند با هر بار افزایش تورم، 
شکاف قیمت تکلیفی برق و قیمت تمام شــده آن برای تولیدکننده را از 

بودجه عمومی پرداخت کنند.
نوسان برق با قیمت دستوری

بازوی کارشناسی مجلس در گزارش »اظهارنظر کارشناسی درباره الیحه 
اصاح تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه ســال 1401 کل کشــور«، به 
بررسی مسئله ناترازی برق پرداخته است. طبق ارزیابی مرکز پژوهش ها، 
اگر میان قیمت های تکلیفی و قیمت تمام شــده تفاوتی وجود دارد، این 
تفاوت باید در قانون بودجه پیش بینی شــود و مبلغ ناشی از ما به التفاوت 
قیمت هــا بدون تعویق در اختیار شــرکت های دولتی قرار گیرد. بنابراین 
برای حل مسئله ناترازی مالی در صنعت برق ضمن توجه به حل ریشه ای 
مســئله و اصاح نظام قیمت ها، باید مطابق مــاده »6« قانون حمایت از 
صنعت برق کشور عمل شود. بدین ترتیب، این شرکت ها با ناترازی مالی 
روبه رو نمی   شــوند. اگر این امر هم محقق نشد باید از طریق سیال سازی 
بدهی ها، یعنی با انتشــار اوراق، بدهی شرکت های دولتی را تسویه کرد تا 
خدمات این شــرکت ها دچار اختال نشود. با توجه به اینکه شرکت های 
صنعت برق به  منظور تامین پایدار و مطمئن برق به ســرمایه گذاری نیاز 
دارند، توجه به تسویه و تهاتر بدهی ها اهمیت مضاعفی دارد. حاال در الیحه 

»اصاح تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور«، تهاتر 
بدهی های شرکت های برق با دولت تا سقف 5  هزار میلیارد تومان و تسویه 
بخشی از بدهی های دولت به توانیر از طریق انتشار 15  هزار میلیارد تومان 
اوراق مالی اسامی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به مفاد الیحه 
بــا رفع ابهامات مندرج در این گــزارش و رفع مغایرت های مزبور با قانون 

اساسی و شرع مورد پذیرش است.
با عدم پرداخت مبلغ مربوطه، بدهی چشــمگیر دولت به توانیر افزایش 
یافته و به تبع آن، سرمایه گذاری های الزم در صنعت برق با اختال مواجه 
شــده است. طبق بررسی های به عمل آمده مبلغ حسابرسی شده ناشی از 
ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شــده برق تا انتهای سال 1400، 
بیش از 110  هزار میلیارد تومان است. یکی از راه حل های کوتاه مدت برای 
حل قســمتی از اختاالت مالی ایجادشده در صنعت برق، تسویه و تهاتر 
بدهی هاست. انتشار اوراق و تسویه بخشــی از بدهی های دولت به توانیر 
می تواند تا حدی اختاالت ایجادشده را رفع کند. تسویه مطالبات بخش 
خصوصی از دولــت در موضوع برق با بدهی هــای او به بخش دیگری از 
دولت وضعیت مالی بنگاه را بهبود بخشیده و موجب افزایش انگیزه بخش 

خصوصی برای همکاری با دولت و شرکت های دولتی می شود.
بدهی توانیر به بخش خصوصی

الیحــه »اصاح تبصره 5 مــاده واحده قانون بودجه ســال 1401 کل 
کشور« در هیأت وزیران تصویب و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده 
اســت. در متن اصاحیه آمده اســت که تا مبلغ 50  هزار میلیارد ریال از 
مطالبات دولــت که در اجرای بند »پ« مــاده 2 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور - مصوب 1394 - به شرکت های 
دولتی منتقل شده یا می شود، با اعام وزارت اقتصاد از بدهی های دولت به 
شرکت های مذکور از جمله شرکت های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو 
ناشــی از مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی کسر و تسویه شده تلقی 
می شود. مبالغ تسویه شــده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی 
ردیف ذی ربط در جزء 100 ردیف »530000« که به همین منظور تحت 
عنوان »تهاتر مطالبات شــرکت های دولتی بابت مابه   التفاوت قیمت های 
تکلیفــی با بدهی واحدهای مزبور به دولــت )جمعی خرجی(« به جدول 

شماره 9 قانون بودجه سال 1401 کل کشور اضافه شده و درج می شود.
برای تسویه بخشــی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما به التفاوت 
قیمت تمام شــده و تکلیفی فروش برق، موضــوع ماده 6 قانون حمایت از 
صنعت برق کشــور، وزارت اقتصاد موظف است با تضمین سازمان برنامه 
و بودجه، مبلغ 150 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اســامی از جمله 
اســناد خزانه اســامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص 
منتشــر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند. مبلغ 
اســمی اوراق منتشره )پس از کســر حفظ قدرت خرید حسب مورد( از 
بدهی دولت به شرکت توانیر بابت ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی 

فروش برق کسر می شود.
هر ساله از محل تفاوت قابل ماحظه قیمت تمام شده برق و قیمت فروش 
آن به مصرف کننده نهایی، شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی )توانیر( به 
شــرکت های تولیدکننده برق بدهکار می شود. در یک نگاه کان تر، یارانه 
پرداختی دولت در برق در کســری مالی شــرکت توانیر و بدهکار شدن 
این شرکت منعکس می شود. همچنین مطابق آخرین آمار در دسترس تا 
انتهای خردادماه 1401، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی )توانیر( معادل 
26  هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار و تسویه این 
بدهی ها، ضرورتی غیرقابل اجتناب است. در صورتی که شرکت های بخش 
خصوصی خود به دولت بدهکار باشند، می توان از ظرفیت تهاتر برای تسویه 

این بدهی ها بهره گرفت.
لزوم اصالح نظام قیمتگذاری

اگرچه راهکار حل مسئله، اصاح نظام قیمت گذاری و جلوگیری از ایجاد 
این بدهی هاســت، اما بدهی هایی که از این طریق ناشی می شود نباید به 
ترازنامه شــرکت های فعال در صنعت برق سرایت کند. همان طور که در 
ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق تصریح شده، باید مبلغ الزم در قانون 
بودجه پیش بینی و هر سه  ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دلیلی، بدهی 
دولت به معوقات تبدیل شــود و در موعد مقرر پرداخت نشــود، نباید به 
صورت غیرســیال باقی بماند و از طریق انتشــار اوراق باید مبلغ مربوطه 
پرداخت شود. مزیت اوراق مالی اسامی در این است که اوال الزام به تسویه 
بدهی قوی تر می شود؛ ثانیا بدهی با هزینه واقعی و از طریق سازوکار شفاف 

و کارآمد ایجاد و تسویه می شود.
بخش اول الیحه به مســئله تهاتر بدهی ها اشــاره دارد. طبق بند »پ« 
ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، دولت موظف 
است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، 
مطالبات خود از آنان را با بدهی شــرکت های دولتی به آنها تهاتر کند. در 
این ســازوکار، بدهی  شرکت دولتی توانیر به شرکت های فعال در صنعت 
برق با مطالبات دولت از آنها نظیر مالیات تا ســقف 5  هزار میلیارد تومان 
تهاتر خواهد شد. با اجرای این بند، شرکت دولتی به جای طرف خصوصی 
به دولت بدهکار می شــود که البته مطابق ماده 6 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیــر، آن بخش از این بدهی ها که ناشــی از انجام تکالیف قانونی 
بوده با تایید ســازمان حسابرســی می تواند به دولت منتقل شود. قسمت 
دوم الیحه به انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی دولت به طلبکاران 
صنعت برق اشاره دارد. تبدیل بخشی از بدهی دولت به اوراق مالی اسامی 
قابل مبادله و واگذاری در بازار، امر مثبتی بوده و باید در دســتور کار قرار 
گیرد. حتی اگر اوراق واگذارشــده با سررسید بلندمدت باشد، می تواند به 
شفافیت بدهی های دولت و به روزرسانی صحیح آن منجر شود. همچنین 
امــکان وثیقه گذاری اوراق برای اخذ وام می تواند به تامین مالی بنگاه های 

بخش خصوصی کمک کند.

ریشه ناترازی در اقتصاد انرژی به قیمتگذاری دستوری برمی گردد

گره کور ناترازی برق

اخاف نظر دولت و مجلس درباره اولویت بررســی لوایح بودجه 1402 
و برنامه هفتم توســعه پایان نیافته و این موضوع همچنان محل اختاف 
پاستور و بهارستان شــده است. به گزارش »خبرآناین«، دولت سیزدهم 
حاال در بن بستی آشــکار در تدوین و ارائه الیحه بودجه قرار دارد. مسئله 
تنها تاخیر در ارائه الیحه بودجه نیســت. عدم تعیین تکلیف برنامه هفتم 
توسعه سبب شده الیحه بودجه سال آینده قانون باالدستی نداشته باشد 
و حاال بســیاری معتقدند تا زمانی کــه الیحه برنامه هفتم تعیین تکلیف 
نشده است، نمی توان بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار داد. ماجرا آنجا 
پیچیده تر می شود که قول های دولتمردان برای ارائه برنامه هفتم توسعه تا 
پایان دی ماه نیز چندان مستند نیست؛ تا جایی که »مسعود میرکاظمی«، 
رئیس سازمان بودجه و برنامه گفته سازمان متبوعش اولویت را به تدوین 
الیحه بودجه 1402 در مقابل برنامــه هفتم داده و تاش می کند برنامه 
هفتــم را تا پایــان ماه جاری به »یک جایی« برســاند. او گفت که ظرف 
یک ماه آینده حداقل، برنامه هفتم توســعه را به یک جایی می رســانیم، 
اما توضیح نداد که بودجه ســال آینده برمبنای چه معیاری تدوین شده 
اســت. »میرکاظمی« البته از ظرفیت محدود سازمان برنامه گایه کرده 
و گفته اســت که اولویت به بررسی و تدوین الیحه بودجه در این سازمان 

داده شده است.
از سوی دیگر، در حالی که خبرها حکایت از ارائه الیحه بودجه به مجلس 
و عدم اعام وصول به واســطه نارســایی های قانونی دارد، دستیار رئیس 

ســازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی تازه گفت که به زودی الیحه بودجه 
1402 و برنامه هفتم به مجلس ارائه می شود. »رحیم ممبینی« در جمع 
خبرنگاران درباره تاخیر دولــت در ارائه الیحه بودجه 1402 گفت: طبق 
توافقاتی که با مجلس داشتیم، قرار بر این است که الیحه بودجه به صورت 
دو مرحله ای تحویل مجلس شــود. به گفته دســتیار ویژه رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه، به زودی هم الیحه کامــل بودجه 1402 و الیحه برنامه 

هفتم به مجلس ارائه می شود.
در همین حال، رئیس مرکز پژوهش های برنامه و بودجه گفت:  براساس 
توافق انجام شــده بین سازمان برنامه و مجلس قرار شد الیحه بودجه دو 
مرحله ای ارائه شــود که یک بار کلیات آن شامل ماده واحده و تبصره ها و 
یکبار جداول پیوست ارائه شود. اظهارات وی در حالی صورت گرفته است 
که »محمد حسینی«، معاون پارلمانی ریاست جمهوری )که پیش تر خبر 
برکناری اش در رســانه ها منتشر شد( در ســخنانی تازه در این باره گفته 
اســت: منتظر هستیم شــورای نگهبان در این باره تصمیم بگیرد و هنوز 
تصمیمی درباره بررســی دومرحله ای بودجه گرفته نشده و هنوز موافقت 
نکرده است. او البته توپ این تصمیم را در زمین مجلس انداخت و درباره 
چرایی دو مرحله ای شدن ارائه الیحه بودجه گفت: آیین نامه داخلی مجلس 
تغییراتی داشــت که براساس آن، الیحه بودجه در دو مرحله ارائه شود، بر 

این اساس بخشی از الیحه بودجه ارائه شد.
حاال درســت در زمانی که بســیاری از نمایندگان مجلس درباره سه 

دوازدهم یا یک دوازدهم شــدن بودجه ســال آینده به دلیل تاخیر رخ 
داده در ارائه الیحه بودجه سخن می گویند، »میرتاج الدینی« اخباری از 
نشست غیرعلنی مجلس شورای اسامی اعام و تاکید کرده است: رئیس 
مجلس در جلسه غیرعلنی امروز )سه شنبه( عنوان کرد که بناست دولت 
تا پایان ماه برنامه هفتم توســعه را تقدیم مجلس کند و مجلس بودجه 
1402 و برنامه هفتم را با هم بررســی نمایــد. در عین حال، »علیرضا 
سلیمی« عضو هیأت رئیســه مجلس، دلیل اعام وصول نشدن الیحه 
بودجه را در این دانســت که این الیحه به صورت ناقص ارائه شــده و 
همچنین معلوم نیست این الیحه براساس کدام قانون برنامه باشد، چون 
قانون تمدیدشــده برنامه ششم توسعه تا پایان سال جاری اعتبار دارد؛ 
در حالی که الیحه بودجه 1402 مربوط به ســال آینده اســت و باید 
براســاس برنامه هفتم تدوین شود. به گفته »سلیمی«، مجلس آمادگی 
دارد هم زمان الیحه برنامه هفتم و بودجه سال آینده را بررسی کند. در 
حال حاضر، کمتر از 70 روز به پایان سال باقی مانده است و نمایندگان 
مــردم می گویند طبق آیین نامه داخلی مجلس، وقتی که دولت در ارائه 
الیحه بودجه از موعد قانونی 15 آذرماه تأخیر داشته باشد، باید هم زمان 
با ارائه الیحه بودجه، الیحه سه دوازدهم بودجه را هم تقدیم مجلس کند. 
به این ترتیب، گذشته از تاخیر قابل توجه در ارائه الیحه بودجه، مشخص 
نبودن تکلیف الیحه برنامه هفتم نیز پیچیدگی در این زمینه را بیش از 

پیش افزایش داده است.

اختالف نظر دولت و مجلس ادامه دارد

ضد و نقیض های بودجه 1402

نگاه

احیای گردشگری تا سال 2025 طول می کشد
گردشگری پس از کرونا

با اینکه موج همه گیری کووید-19 فروکش کرده، اما کرونا همچنان 
عاملی مهم در تحوالت صنعت گردشــگری است. گردشگری با اینکه 
صنعت بزرگ و در حال توسعه ای است، اما اهمیت آن با بروز همه گیری 
کووید-19 آشــکار شد؛ به طوری که پاندمی کرونا، نقش مهم صنعت 
گردشــگری در تولید ناخالص داخلی کشــورها را نشان داد و اهمیت 
آن در روند رشــد و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و تقویت 

اقتصاد محلی را بیش  از پیش نمایان ساخت.
بــا وجود آنکــه صنعت گردشــگری با افزایش گســترده ســطح 
واکسیناســیون در یکی دو سال گذشته تاش کرد تا بیش از هر زمان 
دیگری در مسیر عادی شدن گام بردارد و تمامی برآوردها نیز از بهبود 
بازار گردشــگری با حذف تدریجی محدودیت هــای کرونایی حکایت 
داشت، اما حمله روسیه به اوکراین تا حدودی این پیش بینی را به هم 
زد و صنعت توریسم را مجددا با چالش دیگری مواجه ساخت. براساس 
گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD(، جنگ 
اوکراین عاوه بر افزایش قیمت انرژی منجر به ایجاد تورم، افزایش نرخ 
بهــره، ادامه اختال در زنجیره تامیــن و افزایش قیمت مواد غذایی و 
کاالهای اساسی شده که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد جهانی دارد. تداوم 
این شــرایط به همراه افت قدرت خرید خانوارها، صنعت گردشگری را 
پس از همه گیری با تهدید جدی مواجه کرده است. تامین نقدینگی و 
حمایت از مشــاغل، ترویج گردشگری سبز، همکاری میان بخش های 
دولتی و خصوصی و توجه به مشــاغل دارای ارزش افزوده به واســطه 
فناوری های نوین از جمله محورهایی اســت که ســازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی برای تعدیل شرایط حاضر و بهبود وضعیت گردشگری 

توصیه کرده است.
بحــران کرونا باعث محدودیت ها و هشــدارهای عدم مســافرت و 
تعطیلی تمامی زنجیره خدمات گردشگری در سراسر جهان شد. کسب 
و کارهای حوزه گردشــگری که 85 درصد آنها را شرکت های کوچک 
و متوســط تشکیل می دهند و یکی از موتورهای ایجاد اشتغال و رشد 
اقتصادی محسوب می شوند، با وضعیت پیش آمده عما تعطیل شده 
و به عبارتی، چرخ این صنعت اشتغال زا متوقف شد. سپس با گسترش 
واکسیناســیون جهانی، کاهش محدودیت های ورود به کشورها و در 
نتیجه، رفع محدودیت های سفر در سال 2022، گردشگری بین المللی 
بازگشت قابل توجهی را نسبت به دوران قبل از همه گیری کرونا تجربه 
کرد. با این وجود، همچنان فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب 
و پررونق گردشــگری در دوران قبل از همه گیری کرونا )سال 2019( 
به چشــم می خورد. در حالی که صنعت گردشگری در حال برداشتن 
گام هایی برای بهبود وضعیت خود بود، وقوع جنگ روســیه و اوکراین، 
این صنعت را با عدم قطعیت و نااطمینانی جدید ناشــی از کندشدن 
رشد اقتصادی و تنش های ژئوپلیتیکی و کمبود نیروی کار مواجه کرد و 
باعث فشار مضاعف در مسیر بهبود وضعیت سفر و گردشگری شد. ادامه 
جنگ در اوکراین با افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه انرژی و کاهش 
قدرت خرید خانوارها می تواند عملکرد آتی گردشگری بین المللی را با 

ضعف همراه سازد.
مطابــق آخریــن داده های ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی 
)OECD(، شمار گردشگری بین المللی در جوالی 2022 حدود 19 
درصد کمتر از جوالی 2019 در کشــورهای عضو این ســازمان شده 
است. البته به دلیل تاثیرات گوناگون میان مدت و بلندمدت کووید-19 
بر کشــورها، سرعت نامتوازن روند بهبود و میزان تاثیرپذیری از جنگ 
روســیه و اوکراین، شمار گردشگری بین کشورها و بخش ها و مقاصد 
گوناگــون، متفاوت خواهــد بود. به عنوان مثال، ورود گردشــگران به 
کشورهای دانمارک، یونان، لوکزامبورگ، پرتغال، اسلوونی و اسپانیا در 
ســال 2022 از سطح ســال 2019 فراتر رفته است، اما در کشورهای 
هم مرز با روســیه و اوکراین، تعداد گردشــگران در ماه جوالی ســال 
گذشته حداقل 30 درصد کمتر از سطح قبل از همه گیری و در مناطق 
آسیا و اقیانوسیه حداقل 40 درصد کمتر از سال 2019 بوده است. در 
حالی که پیش بینی ها حاکی از آن بود که گردشگری داخلی به عنوان 
عامل کلیدی در احیای صنعت گردشــگری، تا ســال 2023 به سطح 
قبل از همه گیری بازمی گردد، براســاس تخمین های OECD به نظر 
می رسد بازگشــت به وضعیت عادی قبلی )قبل از همه گیری( تا سال 

2025 به درازا خواهد کشید.
از آنجا که دولت ها و کســب و کارها روی رفع چالش های جدید در 
صنعت گردشگری متمرکز هستند، این نگرانی وجود دارد که حرکت 
به سمت ایجاد گردشــگری انعطاف پذیر، پایدار و فراگیر متوقف شود. 
بنابراین سیاست ها و راهکارهای جدید و متفاوتی بدین منظور موردنیاز 
است. بحران کرونا، فرصتی را برای بازنگری در سیستم گردشگری برای 
آینده ای پایدار و مقاوم فراهم کرده اســت. الزم است سیاستگذاران با 
آموختن از درس های این بحران و طراحی برنامه های بهبود، اولویت های 

اصلی شکل گیری گردشگری پایدار و مقاوم را شناسایی کنند.
از جمله اولویت های سیاســتی که در گزارش تازه سازمان همکاری 
و توسعه اقتصادی )OECD( برای بهبود گردشگری ارائه شده است، 
می توان به دو مورد اشــاره کرد؛ اول اینکه با وقوع شوک کووید-19 و 
اثرات مخرب آن بر گردشگری، همگرایی و همکاری عمومی و خصوصی 
برای حمایت و توسعه گردشــگری پایدار و انعطاف پذیر ضرورت پیدا 
می کنــد. برای عبور از این بحران نمی توان فقط به اقدامات دولت اتکا 
کرد. برای دســتیابی به توسعه پایدار گردشــگری، تعامل و مشارکت 
بخش خصوصی و عمومی الزامی اســت. آگاهی از نقش گردشگری به 
عنوان محرک اقتصادی و اجتماعی در باالترین ســطوح افزایش یافته 
و دولت ها گام های بی ســابقه ای را برای پاسخگویی به بحران و کمک 
به مشاغل گردشــگری، کارکنان و گردشگران برداشته اند که با ظهور 
همکاری های جدید در بخش های عمومی و خصوصی تقویت می شود.

اولویت دوم، بازگرداندن اعتماد مسافران و حصول اطمینان از ایمنی 
و اجرای اســتانداردهای الزم بهداشــتی به همراه حمایت از کســب 
وکارهای چابک آسیب دیده و همچنین تامین مالی مناسب است. این 
امر مستلزم رسیدگی به مشکات ساختاری، جلوگیری از بازگشت به 
توسعه نامتوازن گردشگری و پیشبرد اولویت های اصلی مانند پذیرش 
دیجیتالی شــدن و تســریع انتقال به سمت گردشگری سبز، تضمین 
حمایت از مشاغل گردشگری، ایجاد رفاه و سایر منافع حاصل از جریان 
گردشگری برای جوامع محلی و بهبود شرایط آب وهوایی خواهد بود. 
دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که این بخش آماده از ســرگیری 
و بهره مندی از فرصت های نوآوری و تحول )انتقال دیجیتال( اســت. 
همچنیــن برای انجام تغییرات ســاختاری و فیزیکــی در این حوزه، 

سرمایه گذاری و تامین مالی مناسب احساس می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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فرصت امروز: تحریم ها همچنــان مهمترین و چالش برانگیزترین بحث 
در اقتصاد سیاســی ایران است؛ کما اینکه طی هفته های گذشته با ادامه 
باتکلیفی مذاکرات احیای برجام و در نبود افقی روشن برای رفع تحریم ها، 
بازارهای دارایی ســوار بر موج انتظارات تورمی شــده اند و قیمت های ارز، 
سکه و خودرو به سقف تاریخی خود رسیده اند. تحریم ها همچنین موجب 
محدودشدن بازارهای اتکایی برای صنعت بیمه ایران و در نتیجه، امضای 
قــرارداد با بیمه  گران اتکایی با رتبه پایین یا فاقد رتبه و مشــکات بیمه 
دریایی و ایجاد محدودیت برای دســتیابی به تکنولــوژی روز و برقراری 
ارتباط با بازارهای بین المللی شده است. به نظر می رسد تاثیر تحریم ها بر 
صنعت بیمه ایران را می توان در هفت چالش »نگهداری حداکثری ریسک 
در شــرکت های بیمه«، »وجود تراز منفی در واگذاری اتکایی به خارج«، 
»عدم برنامه ریــزی برای صادرات خدمات بیمــه ای«، »عدم ارزیابی نرخ 
براساس قواعد بیمه گری«، »عدم حضور در نظام رتبه بندی بین المللی«، 
»عدم بهره مندی از فنــاوری اطاعات در برنامه ریــزی« و »عدم اجرای 

برنامه های مصوب در بهبود تعامات جهانی« جست وجو کرد.
هرچند عبور از تحریم، منافع زیادی برای صنعت بیمه خواهد داشــت، 
امــا عدم آمادگی برای رویارویی با ایــن تغییر نیز می تواند تهدیدهایی را 
متوجه صنعت بیمه کشور نماید که امکان از دست دادن بازار، هم در حوزه 
بیمه های مستقیم و هم در بخش بیمه های اتکایی، ایجاد بازار فرارقابتی و 
افزایش انتظارات مشتریان از جمله آنهاست. بنابراین آمادگی برای شرایط 
پس از تحریم هــا می تواند کمک زیادی برای بهبــود و افزایش عملکرد 
بخش های مختلف صنعت بیمه ایران داشته باشد. در همین زمینه، بازوی 
پژوهشی بیمه مرکزی در گزارش »بررسی چالش  ها و راهکارهای صنعت 
بیمه در دوران پســاتحریم«، به آینده صنعت بیمه در پســاتحریم چشم 
دوخته و نظر خبرگان این صنعت درباره چالش های بیمه در دوران تحریم 

و پساتحریم را جویا شده است.
بیمه در دست انداز تحریم

پژوهشــکده بیمه در این گزارش، اثرگذاری تحریم ها بر صنعت بیمه را 
در دو دســته اثرات مستقیم و غیر مســتقیم بررسی کرده و از »نگهداری 
حداکثری ریسک در شــرکت های بیمه«، »وجود تراز منفی در واگذاری 
اتکایی به خارج«، »عدم برنامه ریزی برای صادرات خدمات بیمه ای«، »عدم 
ارزیابی نرخ براســاس قواعد بیمه گری«، »عدم حضور در نظام رتبه بندی 
بین المللی«، »عدم بهره مندی از فناوری اطاعات در برنامه ریزی« و »عدم 
اجرای برنامه های مصوب در بهبود تعامات جهانی« به عنوان هفت چالش 
صنعت بیمه یاد کرده اســت. این در حالی است که تعامل با دنیا همیشه 
جزو برنامه های اصلی صنعت بیمه بوده و این موضوع در برنامه های تحول 
این صنعت به روشــنی دیده می شــود، اما طی بیش از یک دهه گذشته 
تقریبا هیچ کدام از این برنامه ها عملیاتی نشــده کــه یکی از دالیل آن، 

تحریم هاست. البته عاوه بر تحریم ها، عوامل زیرساختی همچون فناوری 
اطاعات، ساختار، نهادها، نیروی انسانی، قوانین و فرهنگ نیز در این عدم 

موفقیت نقش داشته اند.
اعمال محدودیت بر مناسبات اتکایی با شرکت  های خارجی و ارتباط آنها 
با صنعت بیمه کشور، از جمله اثرات مستقیم تحریم بر صنعت بیمه است. 
بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه   ایران، شرکت بیمه معلم و شرکت 
بیمه ملت نهادهای بیمه  ای هستند که به صورت مستقیم از سوی اتحادیه 
اروپا و آمریکا تحریم شده  اند. اثرگذاری غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه 
نیز شــامل تحریم تبادالت بانکی، فشــار بر متغیرهای کان اقتصادی و 
در نتیجه، تاثیر پذیری صنعت بیمه از این متغیرهاســت. تحریم ها باعث 
می شود در صنعت بیمه، توجه بیمه های اتکایی به داخل معطوف شده و 
این موضوع باعث افزایش ریسک صنعت بیمه می شود. اعمال محدودیت بر 
واگذاری ریسک به شرکت  های خارجی و ارتباط با شرکت  های بین المللی، 
نخســتین اثر تحریم بر صنعت بیمه است. طبق گزارش بیمه مرکزی، از 
مجموع 4.6 میلیارد دالر حق  بیمه تولیدشــده بازار بیمه کشــور در سال 
1388 )2009( حــدود 88 میلیون یورو در خارج از کشــور بیمه اتکایی 
شده است. بدین ترتیب، بازار بیمه کشور در سال 1388 برای اتکایی کردن 
حدود 2.5 درصد از حق بیمه های تولیدی خود، به بازار های اتکایی مراجعه 

کرده و بقیه را در داخل نگهداری کرده است.
غیبت ایران در نظام رتبه بندی

صنعت بیمه دریایی، تامین  کننده پوشــش بیمه  ای فعالیت  های جهانی 
کشــتیرانی است. پوشش پی اند  ای، نوعی پوشش بیمه مسئولیت شخص 
ثالث اســت که برای تحت پوشــش قرار دادن مالکان کشــتی در برابر 
مسئولیت هایی مثل آلودگی نفت، آسیب به پرسنل، برداشت الشه کشتی 
و خسارت به سایر شناورها و اموال خریداری می شود. در برخی موارد مانند 
آلودگی نفتی و یا صدمه جسمانی به مسافران، کنوانسیون  های بین المللی 
دریایی مســتقیما کنترل بر این موارد را برعهده دارند تا از وجود پوشش 
بیمه  ای کافی یا ســایر وثیقه های مالی با ســقف باالیی برای حفاظت از 
آسیب  دیدگان شــخص ثالث اطمینان پیدا کنند. تحریم ها مانع از تامین 
پوشــش بیمه  ای پی اند  ای توســط کلوب  های بین المللی و شناخته شده 
پی اند  ای برای کشــتیرانی  هایی شده که تمایل به حمل و نقل نفت ایران 
دارند. بنابراین کلوب  های جایگزین پی اند ای مانند کیش پی اند  ای در ایران 
و حتی دولت، تامین پوشــش پی اند  ای را برعهده گرفته  اند. مســئله مهم 
پیش رو، توانایی پرداخت خسارت  ها و میزان پوششی است که کلوب  های 
جایگزین در اختیــار بیمه  گذاران می  گذارند؛ چراکه این کلوب  ها به دلیل 
اینکه خســارت بزرگی در چند سال اخیر حادث نشده هنوز کاما توانایی 
خــود را بروز نداده  اند. همچنین ممنوعیت تامین پوشــش بیمه  ای برای 
مالکان کشــتی که نفت ایران را حمل می کنند، به طور قابل توجهی بازار 

نفت ایران را تحت تاثیر داده است.
از منظر صنعت هوایی نیز طی دو دهه گذشته، تحریم ها خرید قطعات 
یدکی هواپیماها را دشــوار کرده و همین نکته می تواند امنیت پروازها را 
به چالش بکشــد؛ چراکه در این مدت، عمر هواپیماهای ایرانی نیز بیشتر 
شــده است. متوسط عمر ناوگان هوایی ایران به 30 سال می  رسد و برخی 
هواپیماها نیز از قبل از انقاب تاکنون همچنان فعالند. تحریم ها همچنین 
خطــوط هوایی خارجی را یکی پس از دیگــری از ایران خارج می کند و 
بدین ترتیب، گزینه های مســافران برای انتخاب خطوط هوایی محدودتر 
شده اســت. نهایتا این موارد یعنی عدم به روزرسانی ناوگان هواپیمایی و 
افزایش عمر هواپیماها، ریسک بیمه گری را برای صنعت بیمه افزایش داده 
اســت. یکی از مهمترین رویکردها در صنعت بیمه هر کشــوری، گرفتن 
رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین المللی است. در حال حاضر، تحریم ها 
این اجازه را نمی دهد که موسسات معتبر دنیا، شرکت  های بیمه ایرانی را 

رتبه  بندی کنند.
سوئیفت به مثابه ابزار تحریم

تحریم، رشد اقتصادی و صنعتی ایران را کاهش داده، سرمایه گذاری های 
خارجــی را محدود کرده، منجر به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ 
تورم شــده و تولید و صــادرات نفت و گاز را کاهش داده اســت. کاهش 
قدرت خرید مردم در دوران تحریم و رویکرد شرکت های بزرگ تجاری که 
وجود تحریم باعث رکود کسب وکار آنها شده و در نتیجه به دنبال کاهش 
هزینه های خود هستند، باعث کاهش ضریب نفوذ بیمه و از طرفی، کاهش 
غیرفنی نرخ  های حق بیمه توسط شرکت های بیمه برای جذب مشتریان 
شــده که منجر به ایجاد رقابت ناســالم و به وجود آمدن مشکاتی برای 

شرکت های بیمه شده است.
تجارت جهانی و ســرمایه گذاری بدون سوئیفت، کندتر و پرهزینه تر و 
غیرقابل اعتمادتر می شــود. بنابراین ســودمندی و کارایی این شبکه، آن 
را به ابزاری برای اعمال تحریم های بین المللی مبدل ســاخته اســت. در 
سال 2012 و تحت فشار قوانین اروپا، این سامانه مجبور شد تا دسترسی 
بانک های ایرانی تحت تحریم های اتحادیه اروپا را قطع کند. اگرچه برخی 
از بانک های محروم از خدمات ســوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن 
و فکــس از همتایان خود در دبــی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند، 
یا طبق گزارش دادســتانی ترکیه، بانک های تحریم  نشده ایرانی را واسطه 
انتقــال قرار دهنــد، این کار با کندی و هزینه فــراوان صورت می گرفت. 
تحریم ها همچنین بانک های غربی را وادار کرد تا از انجام ســایر عملیات 
بانکی با بانک های تحریم  شده نیز خودداری کنند. عدم امکان بهره مندی 
صنعــت بیمه از ابزار ســوئیفت منجر به بروز مشــکات جدی در زمینه 
انتقال حق  بیمه به شرکت  های بیمه  گر اتکایی خارجی و همچنین دریافت 

خسارات احتمالی می شود.

تحریم ها باعث افزایش ریسک در صنعت بیمه کشور شد

7 چالش پیش روی صنعت بیمه

بانک مرکزی به دنبال شکاندن قیمت سکه است و شنبه هفته آینده قرار 
اســت 500 هزار قطعه سکه طای ربع بهار آزادی از طریق بورس کاالی 
ایران عرضه شــود. حباب سکه امامی در حال حاضر به 2 میلیون و 915 
هزار تومان، حباب ســکه بهار آزادی به یک میلیون و 816 هزار تومان و 
حباب نیم ســکه به 3 میلیون و 106 هزار تومان رسیده است. حباب ربع 
سکه اما از همه انواع سکه بزرگتر است که رقمی حدود 3 میلیون و 851 
هزار تومان برای آن گزارش شده است. به اعتقاد کارشناسان، این حباب به 
حدی زیاد است که خریداران نباید به سمت خرید ربع سکه بروند. »محمد 
صادق الحسینی«، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: »حباب قیمتی 
شــدید حباب سکه باعث شده حتی نسبت قیمت تمام سکه به ربع سکه 
به پایین ترین حد خود برســد. بنابراین اگر خواســتید طا بخرید، هرچه 
می خرید ربع ســکه نخرید.« حال با توجه به عرضه 500 هزار ســکه در 
بورس کاال از هفته آینده، به نظر می رسد قیمت ربع سکه شاهد یک افت 

جدی خواهد بود.
در پــی افزایش بیش از 100 درصدی حباب ربع ســکه، بانک مرکزی 
تصمیــم گرفته تا از طریق بورس کاال نســبت به عرضه 500 هزار قطعه 
ربع سکه اقدام کند. عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی از روز شنبه 24 
دی ماه به مدت سه روز کاری در قالب فروش سکه در بورس کاالی ایران 
انجام می شــود. خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید ســکه در 
بورس، به خزانه بانک های عامل مراجعه کرده و به صورت فیزیکی، معادل 

سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند.
نماد معاماتی گواهی سپرده کاالیی سکه طای ربع بهار آزادی خزانه 
بانک رفاه کارگران با نام »ربع سکه0312رفاه)ن(« و نماد »سکه0312ن 
06« گشــایش یافته و آماده معامله است. اطاعات مربوط به سفارش ها و 

قیمت های معاماتی در بخش »بورس کاال«، قسمت »گواهی سپرده کاالیی 
ناپیوســته« )ســایت www.tsetmc.com( و همچنین اطاعیه های 
مربوطه در قســمت »اعانات بازار مالی و انبارهای تارنمای بورس کاالی 
ایران« )سایت www.ime.co.ir( برای عموم قابل مشاهده است. کاالی 
قابل تحویل از خزانه سکه طای ربع بهار آزادی با وزن2/033و عیار900 
در هزار ضرب ســال 1386بانک مرکزی است. گواهی سپرده کاالیی این 
نماد دارای معامات ثانویه نیســت و پس از معامله، خریدار موظف است 
تــا مهلت مقرر در این اطاعیه کاالی خود را از خزانه دریافت کند. صرفا 
اشخاص حقیقی مجاز به انجام معامات در نماد گواهی سپرده کاالیی ربع 
سکه طا هستند. معامات گواهی سپرده کاالیی این نماد به صورت حراج 
تک قیمتی )ثبت سفارش( انجام می شود. دوره پیش گشایش از ساعت 9 
شروع شده و ساعت 13 پایان می یابد و رأس ساعت 13، حراج تک قیمتی 
برگزار می شــود. دامنه قیمت سفارشــات و قیمت سفارش عرضه توسط 
بانک مرکزی تعیین خواهد شــد. معامات گواهی سپرده نماد مذکور در 
روزهای شــنبه تا چهارشنبه )در روزهای غیرتعطیل( به درخواست بانک 
مرکزی انجام می شــود. روز عرضه یک روز قبــل و پس از تامین کاال در 
انبار، اطاع رسانی خواهد شــد. هر گواهی سپرده کاالیی معادل یکصدم 
قطعه سکه طای ربع بهار آزادی است. لذا سفارشات در سامانه معامات 
باید به صورت مضربی از100 وارد شوند. حداکثر نصاب خرید برای هر کد 

معاماتی، 500 گواهی سپرده )معادل پنج قطعه ربع سکه( است.
تحویل کاالی به خزانه صرفا توسط بانک مرکزی صورت می پذیرد و در 
حال حاضر امکان تحویل کاال به خزانه توسط سایر اشخاص وجود ندارد. 
هزینه انبارداری، مبلغ هزار ریال روزانه به ازای هر قطعه ســکه طای ربع 
بهار آزادی است. این هزینه برعهده خریدار خواهد بود که در هنگام تحویل 

کاال از خزانه باید با انباردار تسویه شود. عاوه بر آن، مالیات بر ارزش افزوده 
نیــز به میزان یک درصد هزینه انبارداری محاســبه و به انباردار پرداخت 
می شــود. فاصله بین درخواست نوبت دهی تا نوبت تخصیص یافته توسط 
خزانه و همچنین دوره نگهداری موضوع بند 12، مشمول هزینه انبارداری 
نیست. هزینه انبارداری برای جبران کلیه خدمات انبار از جمله نگهداری، 
حفاظت فیزیکی، بیمه انبار و ســایر هزینه ها بوده و غیر از هزینه تعیین 
شده، هیچ مبلغ دیگری به انباردار پرداخت نخواهد شد. تحویل ربع سکه 
به مشتری از سوی خزانه، حداقل پنج روز کاری پس از معامله امکانپذیر 
است و زودتر از مهلت تعیین شده، امکان تحویل ربع سکه به دارنده گواهی 
ســپرده کاالیی وجود ندارد. امکان نگهــداری کاال در خزانه تا تاریخ 20 

اسفندماه 1403 وجود دارد.
برای تحویل گرفتن ربع سکه از خزانه، الزم است مالک یا نماینده قانونی 
وی، از یکم بهمن ماه ســال جاری و پس از هماهنگی با خزانه و دریافت 
نوبت دریافت کاال، در زمان نوبت مشــخص شــده به همراه مدارک احراز 
هویت به محلی که هنگام اخذ نوبت توسط بانک اعام خواهد شد، مراجعه 
کند. ربع ســکه های تحویل داده شده به مشتریان بدون وکیوم است پس 
از تحویل گرفتن ربع سکه از خزانه، اعتراضی درخصوص کمیت و کیفیت 
کاالی تحویل شده، قابل پذیرش نخواهد بود؛ از این رو، مالک می تواند در 
زمان تحویل، ربع ســکه را رویت کرده و در صورت مغایرت با مشخصات 
کیفــی اعامی، از تحویل آن امتناع کنــد و ظرف دو روز مراتب را جهت 
رســیدگی به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه به بورس اعام کند. 
حداکثر زمان نگهداری کاال در خزانه تا تاریخ بیستم اسفندماه 1403 است 
و پس از آن معامات نماد برای فرآیند تحویل و تســویه حساب با انباردار 

متوقف خواهد شد.

پیش بینی ها از ریزش شدید قیمت ربع سکه حکایت دارد

شرایط خرید ربع سکه از بورس

بانکنامه

با افت 500 هزار تومانی در روز گذشته
سکه به کانال 20 میلیون بازگشت

قیمت ســکه طرح جدید با افت 500 هزار تومانی در روز سه شنبه به سقف 
کانال 20 میلیون تومان رســید. براســاس نرخ های اعامی از اتحادیه صنف 
فروشــندگان و سازندگان طا، جواهر، نقره و سکه تهران، هر قطعه سکه بهار 
آزادی طرح جدید با 500 هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل، با قیمت 20 
میلیون و 900 هزار تومان معامله شد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز با 800 هزار تومان افزایش نســبت بــه روز قبل با رقم 20 میلیون تومان 
خریدوفروش شد. همچنین نیم سکه 11 میلیون و 800 هزار تومان، ربع  سکه 
8 میلیون و 200 هزار تومان و ســکه یک گرمی 4 میلیون و 600 هزار تومان 
قیمــت خورد. در بازار طا نرخ هر گرم طای 18 عیار به یک میلیون و 882 
هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طا 8 میلیون و 155 هزار تومان تعیین 
شــد. بهای هر اُنس طا در بازارهای جهانی نیز یک  هــزار و 875 دالر و 66 

سنت گزارش شد.

تالش بانک ها برای جذب نقدینگی سرگردان
افزایش سود بانکی؛ اجرا قبل از ابالغ؟

در شرایطی که در روزهای گذشته خبرهایی درباره افزایش نرخ سود بانکی 
مطرح شــده است، اظهارات و بیانیه های رســمی منتشر شده و برخوردهای 
اعامی حاکی از آن اســت که این اتفاق به صورت رســمی نیفتاده، اما برخی 
بانک ها به نظر نرخ ســود را باالتر برده اند. به گزارش »ایســنا«، »افزایش نرخ 
ســود بانکی تا 25 درصد«؛ خبری بود که هفته گذشــته در برخی رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی منتشر شد و بافاصله موجی از واکنش ها را در پی داشت. 
اطاعیه مشترک نظام بانکی در همین راستا منتشر شد و البته همین اطاعیه  
هم نکات جالب توجهی داشت؛ چراکه با وجود تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود 
قانونی از روز شنبه )17 دی ماه( از سوی همه بانک ها، اشاره ای به این نرخ نشد 
که براساس آخرین مصوبه اباغ شده شورای پول و اعتبار 18 درصد بوده است. 
در ادامه این اطاعیه نیز آمده بود که »از روز شــنبه 17 دی ماه اوراق گواهی 
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با نرخ سود 23 درصد در تمام بانک ها 
طبق سهمیه اباغی اجرایی می شــود.« یعنی برای اوراق گواهی سپرده، نرخ 

مشخصی در اطاعیه اعام شد، اما برای نرخ سود بانکی نه.
البته آغاز این مســئله به اظهارات وزیر اقتصاد برمی گردد که پنجم دی ماه 
»سیداحسان خاندوزی« درباره احتمال افزایش نرخ سود بانکی این گونه توضیح 
داد که در مصوبه شــورای پول و اعتبار جزییات و ترتیباتی برای افزایش نرخ 
سود بیشتر در قالب اوراق گواهی سپرده در نظر گرفته و مصوب شده که بانک 
مرکزی در این باره اطاع رســانی کند. نرخ سود برای هر کدام از سپرده های 
کوتاه مدت، بلندمدت و تســهیات به طور جداگانه در نظر گرفته شده  است 
که امســال به اجرا می رسد. در این میان، عملکرد بانک های مختلف و شعب 
آنها در زمینه نرخ سود بانکی تغییر کرد؛ چراکه برخی شعب در مراجعه مردم 
اعام کرده بودند نرخ سود 24 و 25 درصد را پرداخت می کنند، اما پس از آن  
خبرهایی درباره برخورد و عزل روسای شعب متخلف و تعطیلی برخی از آنها از 

سوی بانک مرکزی منتشر شد تا این مسئله را تحت الشعاع قرار دهد.
در این روزها اما اظهارات دیگری هم مطرح شد که تکلیف نرخ سود بانکی 
را مبهم تر می کرد. »علیرضا قیطاسی«، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
درباره آخرین وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در صورتی که بانکی سپرده ای با 
سود باالی 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده و بازرسان بانک مرکزی قطعا با 
بانک متخلف برخورد می کند. این در حالی است که آخرین مصوبه شورای پول 

و اعتبار، نرخ سود بانکی را 18درصد اعام کرده است.
به نظر می رسد این تغییرات در نرخ سود بانکی که به گفته وزیر اقتصاد در 
سال جاری اعمال خواهد شد، به منزله این است که دولت می خواهد پول های 
سرگردان را از بازارهای غیرمولد مانند بازار ارز به سمت نظام بانکی جذب کند 

تا بتواند جلوی التهابات و نوسانات ارزی را بگیرد و بازار ارز را سامان دهد.

وزیر اقتصاد از عدم کسری بودجه خبر داد
حداقل حقوق کارکنان 7 میلیون تومان

ســخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه کســری بودجه به 
حداقل رســیده و تا پایان ســال صفر می شــود، گفت با توجه به 
آماده ســازی الیحه بودجه، پیش بینی ســال بعد این اســت که 7 
میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی 
نیز همین رقم اســت. »احسان خاندوزی« روز سه شنبه در نشست 
خبری هفتگی خود با بیان اینکه 88 درصد از درآمد مصوب بودجه 
حاصل شــده است، گفت: در حوزه عملکرد بودجه ای 9 ماهه دولت 
917 هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که 88 درصد عدد مصوب 
اســت و نیز 63 درصد بیش از رقم مشابه ســال گذشته است که 

کمک می کند درآمد پایدار افزایش یابد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحرکات خوبی در تولید و سرمایه گذاری 
انجام شــده اســت، افزود: با توجه به آماده ســازی الیحه بودجه، 
پیش بینی ســال بعد هم این اســت که 7 میلیــون تومان حداقل 
حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است. 
همچنین 20 درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین 
15 تا 25 درصد متناوب اســت اما متوســط آن همان 20 درصد 

خواهد بود.
خاندوزی بــا بیان اینکه از 845 میلیون متــر مکعب گاز روزانه 
بیــش از 30  میلیون  متر مکعب اســتفاده خانگی، تجاری و صنایع 
کوچــک و غیرعمده دارد، ادامه داد: با توجــه به اینکه دولت بابت 
هر یک درصد کاهش مصرف نســبت به ماه مشــابه سال گذشته، 
3درصد تخفیف در نظر گرفته است، امیدواریم مصرف گاز مدیریت 
شود. 485 هزار کیلومتر شبکه  گازرسانی کشور است و بیش از 95 
درصد شــهرها و بیش از 85 درصد ســاکنان روستاها دسترسی به 
گاز دارنــد که باید در یک اقدام همکارانه مدیریت مصرف و کاهش 

تقاضا را شاهد باشیم.
وی بــا یادآوری اینکــه دولت برای صرفه جویــی در مصرف گاز 
مشــوق و تخفیف در نظر گرفته اســت، افزود: اگــر میزان مصرف 
گاز نســبت به مدت ماه مشابه ســال قبل 30 درصد کاهش یابد، 
تقریبا نرخ نزدیک به عدد رایگان خواهد شــد. به گفته خاندوزی، 
در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور 33.4 درصد در 
دوره 12ماهه بوده اســت که این عدد 7 درصد کمتر از ماهی است 
که دولت شــروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود 
اســت که نشان  می دهد انضباط پولی و کنترل های بانک  مرکزی از 
طرف تقاضا هــم  کمک  می کند که یکی از موتورهای مهم  تورم  در 

کشور را مدیریت کنیم.
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وقتی ترس نمی گذارد بازار سهام رشد کند
اثر منفی تروریسم در بورس خاورمیانه

رویدادهای سیاسی-اجتماعی پیش بینی نشده به عنوان شوک های 
خارجی، بــازار ســرمایه را متأثر می کند. می توان در کشــورهای 
مختلف جهان، اثر مســتقیم این رویدادها را بر افزایش نوسان های 
بازار ســهام دید. حمات تروریستی از جمله این رویدادهاست که 
بر رشــد و سرمایه گذاری، جریان ورودی ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی، صنعت گردشــگری، بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، افزایش 

عدم اطمینان اقتصادی و بازار ارزهای خارجی اثر می گذارد.
براســاس گزارش مرکز اطاعات جهانی تروریسم، در بازه زمانی 
ســال های 1970 تا 2019 میادی، 19 هزار حمله تروریستی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا رخ داده است. به همین دلیل این منطقه 
مقام نخســت جهــان را از نظر وقوع تعداد حمات تروریســتی به 
خود اختصاص داده اســت. از ســال 2008 تــا 2019، بدترین و 
وحشــتناک ترین دوران از نظر تعداد حمات تروریســتی گذرانده 
شده است. پیش از این سال ها، منطقه آمریکای جنوبی با 17 هزار 
واقعه تروریســتی، پرتنش ترین منطقه از ایــن نظر بود. اما پس از 
وقایع 11 سپتامبر 2001، افغانستان و عراق در این زمینه رکورددار 
شــدند. با توجه به تغییر منطقه جغرافیایی از این منظر در جهان، 
این سوال مطرح می شود که آیا بازار سهام در کشورهای خاورمیانه 

از فعالیت های تروریستی اثر پذیرفته و رشد نکرده است؟
بررســی های پژوهشــگران در اسپانیا و انگلســتان، از اثرگذاری 
کمرنگ یا بی اثری حمات تروریســتی ثبت شــده در این کشورها 
در بازار ســهام حکایت دارد، اما یک پژوهش ایرانی ثابت کرده که 
شاخص تروریسم بر بازدهی بازار سهام کشورهای خاورمیانه، تاثیر 
منفی و مخرب برجای گذاشــته اســت. در واقــع، اثرات حاصل از 
این فعالیت ها به افزایش مخارج ایجاد کســب و کار از طریق صرف 
هزینه های بسیار برای تامین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی شده و 
بی ثباتی اقتصادی و سیاسی پس از این حمات، به فساد دامن زده 
اســت. این عوامل از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران و سهامداران 
اســت که تغییر منفی آن، به خروج آنها از بــازار و غلبه فروش بر 
خرید منجر می شود. این پژوهش با عنوان »بررسی تاثیر تروریسم 
بر شــاخص بازده بازار سهام در کشــورهای خاورمیانه« در نشریه 
سیاســت ها و تحقیقات اقتصادی در تابســتان 1401 منتشر شده 

است.

سال دشوار بورس های جهانی ادامه دارد
سال دشوار 2023

انتظار می رود بازار ســهام در نیمه اول سال 2023 به پایین ترین 
حــد ســال 2022 بازگــردد. بــه گــزارش بلومبــرگ، پیام های 
استراتژیســت های چند شــرکت معتبر خدمات مالی و بانکداری 
آمریکایی چندملیتی نشــان می دهد که ســهام در نیمه اول سال 
2023 با کاهش تازه ای روبه رو می شود؛ زیرا درآمد شرکت ها تسلیم 
رشــد اقتصادی ضعیف تر شــده و تورم کماکان باالست. نیمه دوم 
ســال شــاهد بهبود خواهیم بود اما این رشد احتماال یک بازگشت 

مایم و موقتی باشد.
بازار ســهام در ســال 2022 به  عنوان یک بازار ناموفق، به تاریخ 
ســال های بد بازار پیوســت. برای معامله گرانی که این وضعیت را 
پشت سر گذاشــتند، مانعی بالقوه برای بازگشت فوری وجود دارد. 
چیزی که حس بدتری نســبت به زیان اصلی دارد. هرچند که افت 
25 درصدی شــاخص S&P 500 )قیمت ســهام 500 شــرکت 
دولتی ایالت متحــده آمریکا( در طیف پایین تر ســقوط های بازار 
نزولی قرار می گیرد، اما تحقق این وضعیت نیز راه سخت و دشواری 
را می طلبــد. بازار با میانگین مدت نزولی بــودن 2.3 روز، بدترین 
میانگین را از سال 1977 داشته است. در حالی که سهام با کاهش 
متوســط به سمت تعطیات کریســمس حرکت می کرد، هر کسی 
که به افزایش قیمت دوباره ســهام )از پایین ترین ســطح اکتبر تا 
جهش دسامبر( امیدوار بود، قائله را باخت. شاخص S&P500  در 
پنج روز 0.2 درصد ســقوط کرد و زیان ماهانه خود را به 6 درصد 
رســاند. بازاری که گاهی به نظر می رسید تقریبا آگاهانه متمایل به 
از بین بردن خوش بینی ســرمایه گذاران اســت؛ روندهای نزولی و 
روزهای غیرقابل اعتماد شــاخص های خرید، بیش از اندازه طوالنی 
شدند. »جاستین والترز«، بنیانگذار گروه سرمایه گذاری بسپوک در 
یادداشــتی  نوشت: ضرب المثل قدیمی در وال استریت وجود داشت 
که می گفت »وقتی دیگران می ترســند، حریص باش و بخر و وقتی 
دیگران حریص هســتند، بترس و بفروش.« اما برای ســال 2022 
باید گفت وقتی دیگران می ترســند، حریص باش و بفروش و وقتی 

دیگران حریص هستند بترس و باز هم بفروش.
از ســوی دیگر، معامله گران در چند ماه پایانی سال، روزانه 100 
میلیارد دالر ســهام فروختند. معامله گران روزانه )سرمایه گذارانی 
کــه از طریق معامات کوتاه مدت و ســریع در طول روز کســب 
ســود می کنند( 20 میلیارد دالر از ســهام خود را در ماه دسامبر 
بــه طور خالص فروخته اند و مجموع فــروش آنها در ماه های اخیر 
تقریبا به 100 میلیارد دالر رســیده است. یعنی 15درصد انباشت 

سرمایه ی شان در سه سال اخیر.
گزارش دیگری از وب ســایت بلومبرگ به ما می گوید که انتظار 
می رود ســهام در نیمه اول ســال 2023 به پایین ترین حد ســال 
2022 برگردد. ایــن گزارش به پیام های استراتژیســت های چند 
شــرکت معتبر خدمات مالــی و بانکداری آمریکایــی چندملیتی 
اســتناد کرده و می گوید: ســهام در نیمه اول سال آینده با کاهش 
تازه ای روبه رو می شــود، زیرا درآمد شرکت ها تسلیم رشد اقتصادی 
ضعیف تر شــده است و تورم کماکان باالست. نیمه دوم سال شاهد 
بهبود خواهیم بود اما این رشد احتماال یک بازگشت مایم و موقتی 

باشد.
براســاس نظرسنجی بلومبرگ که در این ماه منتشر شد، مدیران 
ارشد پولی همچنین شروع دشواری را برای سال 2023 پیش بینی 
می کنند که سود آن به نیمه دوم سال متمایل خواهد شد. میانگین 
هدف 22 استراتژیســت که توســط بلومبرگ بررســی شده است 
نشــان می دهد که S&P 500 در ســال 2023 با شاخص 4078 
به کار خود پایان می دهد )حدود7 درصد بیشــتر از سطوح فعلی( 
خوش بینانه ترین پیش بینی افزایش 24 درصدی است، در حالی که 

دیدگاه نزولی کاهش 11 درصدی را پیش بینی می کند.

بورسنامه

فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران در بیســتمین روز دی ماه با 
بازدهی 1.33 درصدی، ســقف سال 1401 را شکســت و با ایستادن در 
ارتفاع یک میلیون و 668 هزار واحد، به بیشــترین ارتفاع از ابتدای سال 
رســید. پیشتر شــاخص کل بورس در روز هفتم دی ماه توانسته بود در 
محــدوده یک میلیــون و 640 هزار واحد جای بگیــرد و پس از آنکه در 
معامات دوشــنبه توانســت از این محدوده عبور کند، در معامات روز 
گذشــته یک گام بلند دیگر برداشت و اوج زمســتانی بورس تهران را تا 
باالی نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی باالتر برد. شاخص کل هم وزن نیز در 
ادامه سقف شکنی چند روز اخیر، 1.48 درصد دیگر رشد کرد تا همچنان 

پیشروی خود در باالترین سقف سال را ادامه دهد.
با ادامه باتکلیفی مذاکرات احیای برجام و در فقدان افقی روشــن در 
چشــم انداز آینده اقتصاد ایران، بازارهــای دارایی بر موج انتظارات تورمی 
ســوار شــده اند. بورس نیز بعد از یک دوره افت طوالنی به پشتوانه رشد 
انتظارات تورمی و نوسان قیمت دالر و همراستا با اوج گیری تورم در سایر 
بازارها، به عنوان یک ســپر تورمی مورد توجــه معامله گران قرار گرفته و 
رونق قابل توجهی را با شــروع فصل زمستان تجربه کرده است؛ به طوری 
که هفته نخســت دی ماه را با بازدهی بیــش از 10 درصدی و چهار روز 
ابتدایی هفته جاری را با بازدهی 5.62 درصدی پشــت سر گذاشته است. 
البتــه منهای هفته دوم دی که نماگر اصلی بورس تنها یک روز ســبز به 
خود دید و بازدهی هفتگی منفی 4 درصد را ثبت کرد. آنچه باعث عملکرد 
متفاوت بورس در این هفته شد، تغییر و تحوالت در مدیریت بانک مرکزی 
و رونمایی از سیاســت تثبیت ارز نیمایی بوده که موجب ریزش حدود 2 
درصدی قیمــت دالر آزاد و همینطور بازدهی منفی بورس را فراهم کرد. 
با این وجود، به دلیل رشــد دوباره قیمت ارز و از آنجا که قیمت ســهام، 
وابســتگی زیادی به نرخ ارز دارد، شاخص های بورسی در هفته سوم دی 

مجددا به مدار رشد بازگشتند.
روزهای سبز بازار سهام

دماســنج اصلی تاالر شیشه ای در هفته اول زمستان به بازده مثبت 10 
درصد، در هفته دوم به بازده منفی 4 درصد و در هفته ســوم )چهار روز 

ابتدایی هفته جاری( به بازده 5.62 درصد رســید و به نظر می رســد این 
مسیر صعودی تا پایان ســال ادامه خواهد داشت. با اینکه بازار سهام این 
روزها عاوه بر ریسک باتکلیفی احیای برجام و قیمتگذاری دستوری و...، 
به واســطه ریسک هایی که از ســمت بانک مرکزی )نرخ سود( و بازار ارز 
متحمل می شود، غیرقابل پیش بینی تر از همیشه به کار خود ادامه می دهد 
و روند نوسانی معامات سهام، پیش بینی دادوستدها برای معامله گران را 
به امر دشواری تبدیل کرده است، با این وجود، کارشناسان به عملکرد تاالر 
شیشه ای در فصل زمستان عموما خوشبین هستند و معتقدند شاخص کل 

بورس می تواند سقف تاریخی خود را تا پایان سال به دست آورد.
روند صعودی بورس در چهارمین روز هفته موجب شد تا نماگر اصلی و 
نماگر هم وزن بازار سهام وارد کانال های جدیدی شوند. شاخص کل بورس 
از همان ابتدای معامات سه شــنبه روند صعودی به خود گرفت و در نیم 
ساعت ابتدایی توانست با رشد 23 هزار واحدی به قله یک میلیون و 670 
هزار واحد برسد. نماگر اصلی بورس سپس روند باثباتی را در پیش گرفت 
و در پایان معامات روز گذشــته با 21 هزار و 284 واحد )1.33 درصد( 
به ســطح یک میلیون و 668 هزار واحد رســید. شاخص کل هم وزن نیز 
در ادامه سقف شــکنی های اخیر خود، 7 هزار و 236 واحد )1.48 درصد( 

افزایش یافت و تا تراز 503 هزار و 637 واحد پیشروی کرد.
در پایان معامات، نماد فاذر )شــرکت صنایع آذرآب( با صف  خرید 70 
میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از فاذر، 
نمادهای خزامیا )شرکت زامیاد( و چکارن )شرکت کارتن ایران( بیشترین 
صف خرید را داشــتند. در سوی دیگر، تنها دو نماد در پایان معامات در 
صف فروش قرار گرفتند. بیشــترین صف فــروش به نماد گدنا اختصاص 
داشــت و پس از گدنا، نماد بالبر در رتبه  بعدی ایستاد. در پایان معامات 
سه شنبه، 439 نماد رشــد قیمت و 222 نماد کاهش قیمت داشتند. به 
عبارت دیگر، 66 درصد بازار رشــد قیمت و 34 درصد بازار افت قیمت را 

تجربه کردند.
ورود پول حقیقی به بورس

ارزش خالــص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز 

متوالی مثبت شد و 156 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. در 
معامات روز گذشته بیشترین ورود پول حقیقی به سهام خبهمن )شرکت 
خودروسازی بهمن( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقــی آن 82 میلیارد تومان بود. پــس از خبهمن نیز نمادهای آریان، 
ومعادن، های وب و شپدیس بیشــترین ورود پول حقیقی را داشتند. در 
سمت دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای خودرو، کاما، شپنا، 
ذوب و خگستر تعلق داشــت. همچنین نمادهای فوالد، فملی، ومعادن و 
کچاد بیشــترین تأثیر مثبت را در رشد شاخص کل داشتند و در مقابل، 
نمادهای شپدیس، کگل و شیراز با بیشترین تأثیر منفی بر شاخص بورس 
همراه شــدند. در فرابورس نیز نمادهای هرمز، ارفع و زاگرس بیشــترین 
تأثیر افزایشــی را بر شــاخص کل فرابورس گذاشــتند و نمادهای وهور، 
هجرت و گدنا هم با تأثیر کاهنده بر آیفکس همراه شدند. در بین نمادهای 
پرتراکنش بورس، شســتا بیشترین تراکنش را داشت و خگستر و خودرو 
در رتبه های بعدی قــرار گرفتند. در فرابورس هم نمادهای دی، کرمان و 

فرابورس پرتراکنش ترین نمادها بودند.
ارزش معامات بازار سهام به 15 هزار و 193 میلیارد تومان رسید. ارزش 
معامــات اوراق بدهی در بازار ثانویه 95 میلیارد تومان بود که یک درصد 
از ارزش کل معامات بازار را در این روز شــامل می شود. ارزش معامات 
خرد سهام نیز با افزایش 0.85 درصدی نسبت به روز قبل به رقم 10 هزار 
و 666 میلیارد تومان رسید. نماد خگستر )شرکت گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو( بیشــترین ارزش معامات بازار ســهام را به خود اختصاص 
داد که ارزش معامات آن 310 میلیارد تومان بود. پس از خگســتر، نماد 
فوالد بیشــترین ارزش معامات را داشت و خودرو در رتبه سوم بیشترین 
ارزش معامات ایستاد. پس از خودرو نیز خبهمن و دی در رتبه های بعدی 
بیشترین ارزش معامات قرار گرفتند. در جدول حجم معامات نیز سهام 
دی با تعداد 2 میلیارد و 206 میلیون و 111 هزار و 308 ســهم در صدر 
قرار گرفت. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معامات بازار ایستاد و رتبه 
سوم به نماد خبهمن تعلق گرفت. نمادهای کرمان و خساپا نیز در رتبه های 

بعدی قرار گرفتند.

شاخص بورس تهران از نیمه کانال 1.6 میلیونی گذشت و به سقف سال 1401 رسید

اوج زمستانی بورس

طرح مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی یا همان مالیات بر عایدی 
ســرمایه در سال 99 مطرح شــد، اما در پی رالی صعودی قیمت ها در 
هفته های گذشته و رشــد قیمت ارز و سکه و... در دستور کار مجلس 
قرار گرفته است. کلیات این طرح در پنجم خردادماه 1400 به تصویب 
مجلس رســید و برای بررسی مجدد به کمیســیون اقتصادی مجلس 
ارجاع شد. سپس در اوایل دی ماه 1401 به صحن علنی مجلس آمد و 
مواد آن به ترتیب در حال تصویب اســت. البته برخی از مواد نیز برای 

بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است.
مالیات بر عایدی ســرمایه )CGT(، مالیاتی اســت که بر عایدی به 
میــزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش 
آن به دست می آید. دارایی های مشمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
شــامل اماک با انواع کاربری، انواع وســائل نقلیه، انواع ســکه، طا و 
جواهرات و انواع ارز می شــود. البته این طرح معافیت ها و شروطی نیز 
دارد که باعث می شــود که بخش زیادی از جامعه را مستثنی می کند. 
مثا طرح مذکور در صورتی شامل حال یک خانوار می شود که حداکثر 
تا چهار منزل مســکونی داشته باشــد؛ این درحالی است که براساس 
اطاعات ســامانه اماک و اسکان، کمتر از 5 درصد خانوار ایرانی بیش 
از دو ملک مســکونی دارند. همچنین این طرح در حالی شــامل یک 
خانواده می شــود که حداکثر تا چهار وسیله نقلیه داشته باشند؛ حال 
آنکه مطابق اطاعات پایگاه رفاه ایرانیان، کمتر از 2درصد خانوار ایرانی 

بیش از ســه خودرو دارند. بدین ترتیب در مجموع، بیش از 95 درصد 
خانوارهای کشــور از پرداخت مالیات بر عایدی خودرو و مسکن معاف 
هســتند. بازار مســکن، یکی از اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
اســت. در این میان، یک کارشناس مسکن پیشــنهاد داده که مالیات 
مسکن از دانه درشت ها آغاز شــود. »احمدرضا سرحدی« در گفت وگو 
با ایســنا گفته است: مالیات بر عایدی ســرمایه، یکی از پایه های مهم 
مالیاتی اســت که به کاهش اختاف طبقاتی و کنترل سوداگری های 
مخــرب در اماک و خودرو منجر می شــود و دولت بایــد اعمال این 
سیاست را از دالالن دانه درشت آغاز کند. به اعتقاد »سرحدی«، امروزه 
بــه طور کلی دولت هــا در جهان هزینه های خــود را از طریق مالیات 
تامین می کنند. ممکن است در کشورهایی که از منابع و معادن طبیعی 
بیشــتری برخوردارند مالیات، کمتر و در کشورهایی که فاقد این منابع 
هســتند، بحث مالیات جدی تر گرفته شود اما با شدت و ضعف تقریبا 
در همه جای دنیا انجام می شــود. مالیات بــه کاهش ضریب جینی و 
کاهــش اختاف طبقاتی می انجامد که مالیات بر عایدی ســرمایه هم 
یکی از پایه های مالیاتی مهم است. بخصوص در ایران که مسئله داللی 
و ســفته بازی در مســکن و خودرو وجود دارد، این ضرورت به شدت 

احساس می شود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه دالالن کسب و کارهای غیرمولد 
سودهای بادآورده به دست می آورند، افزوده است: در سال های گذشته 

موضوع اخذ مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چراکه 
بعضی بانک ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند داللی و احتکار 
خودرو و مســکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می گرفتند. 
معتقــدم دولت باید اغمــاض با این افراد را کنار بگــذارد و مالیات بر 

عایدی سرمایه را از دالالن دانه درشت آغاز کند.
او معافیت خرید و فروش های مصرفی از مالیات بر عایدی سرمایه را 
ضروری دانسته و توضیح داده است: طبیعی است کسی که می خواهد 
خانه خود را تبدیل به احســن کند از پرداخت مالیات معاف باشد، اما 
زمانی که یک آپارتمان دو تا ســه بار در ســال معامله می شود معلوم 
اســت که دالالن در این دخیل هستند و باید مالیات سود خود را نیز 
بپردازند. وجود فضای داللی در اقتصاد ایران به مصیبتی تبدیل شــده 
است. در این شــرایط دولت و اغلب مردم سودی نمی برند. وقتی سود 
در داللی و خدمات اســت، کســی که می خواهد یک فعالیت تولیدی 
داشته باشــد، کار را رها می کند و به کارهای غیرمولد رو می آورد. در 
واقــع، غفلت از این پایه مالیاتی، اقتصاد را از حالت تولیدی خارج و به 
سوداگری می کشاند. به گفته وی، یکی از عوامل اصلی رشد حباب گونه 
قیمت مســکن در تهران و دیگر کانشــهرها، همین مسئله سوداگری 
است. بعضا می بینیم که قیمت یک منطقه به یکباره باال می رود. وقتی 
مســئله را بررسی می کنیم می بینیم چند نفر دالل و بخر و بفروش به 
شکل همسو قیمت ها را باال برده اند. انگار به صورت باند عمل می کنند.

مالیات مسکن باید از دانه درشت ها آغاز شود

شرط موفقیت مالیات بر عایدی ملکی
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چگونگی اجرای کاالبرگ الکترونیکی
پیامک ها جعلی است، توجه نکنید

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها با اشاره به اینکه در دی ماه نیز 
همــه مردم یارانه را به صورت نقدی دریافت کردند، درباره جزییات و 
چگونگی اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی و پیامک های جعلی ارسال 

شده به نام این سازمان نیز صحبت کرد.
طیبه سیاوشــی در گفت وگو با، ایســنا درباره اینکه آیا در دی ماه 
طرح کاالبرگ الکترونیکی در اســتان هرمزگان اجرایی شد یا خیر؟ 
اظهار کرد: حدود 78 میلیون نفر از مردم ایران مشمول یارانه هستند 
که در دی ماه نیز مانند ماه های گذشته یارانه خود را به صورت نقدی 

دریافت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه یارانه های نقدی امشب)سه شنبه( به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز خواهد شــد، افزود: اگر قرار بر اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیکی در هر استانی باشد، ابتدا باید وجه موردنظر یک 
ماه زودتر و به صورت اعتباری در نظر گرفته شود و نهایتا تا بیستم هر 

ماه فرصت دهیم تا آن را هزینه کنند.
سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها گفت: اگر تا بیستم هر ماه 
این مبلغ خرج نشد، باقیمانده حساب اعتباری به صورت نقدی قابل 

برداشت خواهد بود.
سیاوشــی با اشاره به اینکه مســئول اجرای یارانه به صورت نقدی 
یــا کاالبرگ، وزارت رفاه اســت، گفت: برخــی پیامک های جعلی به 
نام سازمان هدفمندی یارانه ها ارســال شده و از مردم خواسته شده 
تــا لینکی را باز کنند، اما همه این پیامک ها جعلی اســت و از مردم 
می خواهیم به این پیامک ها بی توجهی کنند؛ چراکه فعا قرار نیست 
کسی از لیست یارانه بگیران حذف شود و برای برقراری یارانه نیز این 

سازمان پیامکی ارسال نخواهد کرد.

کارخانه های خوراک دام و طیور30 درصد ظرفیت تولید 
می کنند

ارز تغییر کرد ولی وعده ها عملیاتی نشد
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان گفت 
تولید فعلــی کارخانه های خوراک دام و طیــور کمتر از 30درصد 
ظرفیت شان می باشد یعنی 7 میلیون تن آن هم با مشکات بسیار 

زیاد است.
به گزارش ایســنا، مجید جعفری در هفتمین نمایشگاه خوراک 
دام و طیــور و آبزیــان با بیان اینکه صنعت خــوراک از دهه 30 
تشــکیل و اولین کارخانه از دهه 40 آغاز بــه کار کرد، گفت: در 
حــال حاضر طبق آخرین آمار 852 کارخانه به طور رســمی  در 
کشور مشغول به کار هســتند که ظرفیت تولید آنها طبق پروانه 
بهره برداری 28 میلیون تن در ســال اســت ولی تولید فعلی آنها 
کمتر از 30 درصد می  باشد یعنی 7 میلیون تن آن هم با مشکات 

بسیار زیاد است.
وی ادامــه داد: بــا تبدیــل ارز ترجیحی به نیمایــی وعده های 
بســیاری داده شد، اما از هشت ماهه گذشته تا به امروز اقدامات به 
خصوصی در این زمینه انجام نشــده است.  مثا قرار بود تسهیاتی 
به تولیدکنندگان اختصاص یابد ولی در هشت ماهه گذشته تا امروز 

تسهیات 18درصد هم دریافت نکردیم.
مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان اضافه 
کرد: مسئوالن وعده دادند در ازای جراحی  اقتصادی کاری کنند تا 
به بازار مصرف لطمه وارد نشــود، اما امروز سرانه مصرف مرغ از 31 

کیلوگرم به زیر 20کیلو رسیده است.
به گفته وی، اگر به این صنعت کمک نشود، سرمایه های بسیاری 

می خوابد و افراد زیادی شغل شان را از دست می دهند.
جعفری تصریح کرد: در ســال های قبــل صادرات خوراک دام به 
کشــورهای دیگر ممنوع بــود. وعده داده اند که بــا تغییر نرخ ارز 
صادرات آزاد شــود. در این هشت ماهه گذشــته تا امروز صادراتی 

انجام نشده است.
وی همچنین در پایان گفت: کارخانه ها باید 25 درصد درآمدشان 
را مالیات دهند که عدد زیادی است. در حالی که صنعت کشاورزی 
از پرداخت مالیات معاف اســت. بخش کشاورزی در پرداخت بیمه 
کارکنان از سهم کارفرما معاف اســت ولی برای کارخانه ها اینطور 
نیســت. همچنین هزینه انرژی نیز زیاد است و به طور کل صنعت 
خوراک دام و طیور به شدت درگیر مشکات است و امیدواریم این 

نمایشگاه ها کمکی به این صنعت باشد.

خودروساز و مصرف کننده از فروش بورسی 
خودرو منتفع می شوند

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــفافیت در عرضه و تقاضا، 
تعادل قیمت ها، قطع دست دالالن از بازار خودرو و حفظ و ارتقای 

روند تولید را از مزایای عرضه خودرو در بورس کاال برشمرد.
به گزارش صنعت ماشــین، سیدکاظم موسوی درخصوص عرضه 
خودرو در بــورس اظهار داشــت: خودرو در حــال حاضر یکی از 
کاالهای مهم و ضروری جامعه تلقی می شــود و با ســرعت زندگی 
ماشــینی کنونی می بایست ملزومات تســهیل خرید خودرو برای 
مصرف کننــدگان از ســوی دولت تامین شــود و مجلس نیز بدین 

منظور ریل گذاری های الزم را انجام دهد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتفاع هر دو طرف 
خودروساز و مصرف کننده از فروش بورسی خودرو افزود: در عرضه 
خودرو در بورس معامات در یک بســتر شــفاف انجام می شود و 
ضمن اینکه قیمت ها در مقایسه با قیمت های بازار متعادل تر است، 
موجــب امیدواری خودروســازان در حفظ و ارتقــای روند تولید و 

همچنین قطع دست دالالن و سوداگران از بازار است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و ســرعین در مجلس شــورای 
اســامی با تاکید بر اینکه کاالی خــودرو در بورس در یک فضای 
رقابتی ســالم و بدور از تبعیض به فروش می رسد، گفت: در فروش 

بورسی خودرو شفافیت بر عرضه و تقاضا حاکم خواهد بود.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در این شیوه فروش دیگر شاهد 
گایه های مصرف کنندگان نســبت به عدم اجرای عدالت نخواهیم 
بــود و در نتیجه یک جهش یا حرکت ســالم و با بصیرت و عدالت 

به معنای واقعی کلمه در عرصه فروش خودرو ایجاد خواهد شد.

نماگربازارسهام

برخی خبرها حاکی از آن اســت که عرضه خودرو در بورس کاال موجی 
از اجــاره کارت ملی را به راه انداخته اســت، اما آیا اجاره کارت ملی برای 
خرید خودرو در بورس کاال واقعیت دارد؟ در این صورت دو طرف معامله 

چه سودی خواهند برد؟
بــه گزارش تجارت نیوز، به نظر می رســد بازار اجــاره کارت ملی برای 
خرید خودرو هنوز داغ اســت و حاال عاوه بر اجاره کارت برای شــرکت  
در قرعه کشــی ها، کارت ملی برای خرید خودرو از بورس کاال هم به اجاره 
گذاشته می شود. بررسی های تجارت نیوز نشان می دهد قیمت اجاره کارت 
ملی برای خرید خودرو از بورس کاال به 30 میلیون تومان می رسد و بسته 
به نوع خودرو متفاوت است. اردیبهشت ماه امسال بود که عرضه خودرو در 
بورس کاال آغاز شــد و در این مدت 141 مدل خودرو )به تفکیک رنگ و 

امکانات( در بورس کاال عرضه شد.
اغلب این خودروها با استقبال بسیار زیادی در بورس کاال روبه رو شده اند 

و حتی برخی از متقاضیان به تعداد کم این عرضه ها اعتراض داشتند.
شرط خرید خودرو از بورس کاال

طبق قانون خرید خودرو در بورس کاال، »هر کد ملی صرفا مجاز به خرید 
یکی از خودروهای عرضه شده در بورس کاال است.« این بدان معناست که 
هــر خریدار تنها یک مدل خودرو می تواند از بورس بخرد؛ یعنی اگر امروز 

206 بخرند روز آینده نمی توانند در عرضه الماری شرکت کنند.
این محدودیت با هدف قطع دست دالالن از بازار خودرو ایجاد شده است 
تا متقاضیان واقعی و مصرفی در خرید خودرو از بورس کاال مشارکت کنند. 

بازار خودرو نیز به همین واسطه به آرامش می رسد.
هر فرد دارایی کد ملی باالی 18 ســال می تواند با داشتن کد بورسی و 
کد کاالیی از بورس کاال خودرو بخرد؛ به شــرط آنکه متقاضی از سال 98 

تاکنون از خودروسازان، خودرویی نخریده باشد.
اجاره کد ملی برای خرید خودرو اولین بار در بحبوحه طرح قرعه کشی 
وزارت صمــت در صــدر خبرها نشســت و همچنان با ادامــه دار بودن 

قرعه کشی ها بازار فروش کد ملی  هم داغ و پرمعامله ماند.
بررسی ها نشــان می دهد که بازار اجاره کارت ملی در سایت دیوار داغ 
است و برخی نیز در سایت ها و فضای مجازی آگهی هایی مبنی بر فروش 

کارت ملی می گذارند که هر یک قیمت متفاوتی دارد.
اجــاره کارت ملی برای خرید خودرو تا پیش از عرضه خودرو در بورس 
کاال هم مطرح بوده اســت و هنوز هم با شــروع هر طرح عرضه از سوی 

خودروسازان، این بازار مجددا داغ می شود.
حاال اما با عرضه خودرو در بورس کاال این بازار معامات تازه ای را تجربه 

می کند. اما آیا هر دو سر معامله از این داد و ستد سود می برند؟
در حال حاضر خودروهای عرضه شده در بورس کاال تفاوت قیمتی بین 
20 تا 300 میلیون تومانی با بازار آزاد دارند. همین موضوع باعث می شود 
برخی به دنبال خرید خودرو از بورس و فروش آن در بازار آزاد باشند، اما 

آیا این روش سودساز است؟
اجاره کارت؛ 30 میلیون تومان!

یک منبع آگاه در همین باره به تجارت نیوز گفته اســت که فروش کد 

بورســی در بازار برای خرید خودرو چندان رواج نــدارد و در حال حاضر 
بیشتر افراد نزدیک به یکدیگر مانند دوستان، آشنایان یا اعضای خانواده کد 
خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند، اما با این حال گاه همین اقدام در 
قالب معامله انجام می شود و با توجه به نوع خودرو، سود 2 تا 30 میلیون 

تومانی را برای اجاره دهنده کد ملی به دنبال دارد.
بررسی هزینه های ثبت سفارش خودرو، مدت خواب پول در بورس کاال 
تا زمان تحویل خودرو و تفاوت قیمت با بازار آزاد نشان می دهد اجاره کد 
ملی برای خرید خودرو از بورس کاال برای دالل چندان هم سودساز نیست.
دریافت کد بورســی و کد کاالیی دردسرهای بسیار زیادی دارد و دست 
کم دو روز کاری از یک فرد زمان می گیرد؛ پس از ثبت سفارش در بورس 
کاال هم  فرد باید با درخواست باالترین و بهترین قیمت خودرو در رقابت 
پیروز شــود که همین روند نیز افراد غیرحرفه ای را با دردســرهای زیاد 

دیگری مواجه می کند.
در همین حال اگر کسی بخواهد کد بورسی خود را برای خرید شاهین 
از بورس کاال اجاره دهد، ســودی کسب نمی کند؛ چراکه شاهین با قیمت 
درب کارخانه معامله می شــود و در نتیجه دالل هم از این بازی ســودی 

نبرده است.
به این ترتیب می توان گفت اگرچه برخی خبرها حاکی از معامله 100 
میلیون تومانی کد ملی برای خرید خودرو از بورس کاالســت، اما در کف 
بازار این دســت از معامات، چندان رواج ندارد و ارائه اعداد و ارقام بزرگ 

نوعی بازارسازی تلقی خواهد شد.

اجاره کارت ملی برای خرید خودرو از بورس؛ 30 میلیون!

وزارت صمــت درباره اظهارات یک نماینده مجلس در برنامه تلویزیونی 
مبنی بر دروغ بودن آمار تولید خودرو، مســتندات رشد تولید خودرو در 
ســال جاری را منتشر کرد که نشــان می دهد ادعای این نماینده کذب 

بوده است.
به گزارش ایران اکونومیســت، در توضیحات وزارت صمت آمده است: 
لطف اهلل ســیاهکلی نماینده مجلس در برنامه صبح بخیر ایران تلویزیون 
مدعی شده که حداکثر تولید خودروی کشور به 600 تا 650 هزار دستگاه 
می رسد و به 700 هزار دستگاه هم نمی رسد و هر کس رقمی بیش از این 

رقم اعام کند، حتما دروغ گفته است.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که تولید انواع خودرو در سال 
گذشــته بیش از 964 هزار دستگاه بود. طبق آخرین آمار، مجموع تولید 
انواع خودرو در کشــور در 9 ماه ابتدای ســال جاری از 876 هزار دستگاه 
هم فراتر رفته است. تا نوزدهم دی ماه نیز 76300 دستگاه خودروی جدید 
تولید شــده و بدین ترتیب جمع تولید خودرو در سال جاری تا پایان روز 

گذشته بیش از 952 هزار دستگاه بوده است.
با تولید 12 هزار دســتگاه خودروی دیگــر تا پایان هفته جاری، رکورد 
تولید 12 ماهه 1400 شکســته خواهد شد. یعنی تا دو روز دیگر به اندازه 
کل ســال 1400 خودرو تولید خواهد شــد با این تفــاوت که آمار تولید 

امسال، صرفاً شامل خودروهای کامل است در حالی که عدد اعام شده در 
ســال گذشته شامل قریب به 200 هزار تولید ناقص بود که در پارکینگ 
خودروسازان انباشته می شــد. ضمنا تعداد تحویل خودرو در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 30 درصد بیشتر می باشد که نتیجه 

تکمیل خودروهای ناقص سال گذشته بوده است.
نکته مهم این است که در تمام سال های گذشته آمار خودروهای ناقص 
جزو آمار تولید حساب می شد در حالی که خودروی ناقص جزو کاالهای 
در جریان ساخت است و نباید به حساب آمار تولید گذاشته شود. امسال 
برای اولین بار از خودروسازان خواسته شد که صرفاً آمار خودروهای کامل 

خود را به عنوان تولید اعام نمایند.
ضمنا اکثر شــرکت های خودروسازی کشــور، بورسی هستند و ماهانه 
آمارهای تولید خود را به بورس اعام می کنند و عاوه بر ســازمان بورس 
که ناظر بر عملکرد این شــرکت ها اســت، به طور مستمر در گزارش های 
حسابرســی وضعیت تولید شرکت ها ارزیابی موشکافانه می شود. عاوه بر 
این، میزان مالیاتی که شــرکت ها مکلف به پرداخت آن هستند، برمبنای 
میزان تولید و فروش آنها است و هیچ شرکتی حاضر نیست با بزرگنمایی 

در آمار تولید برای خود هزینه مالیاتی مضاعف تحمیل کند.
همچنیــن مطابق آمار تمامی نهادهای رســمی خارج از وزارت صمت، 

بخش تولید خودرو در سال جاری رشد بی نظیری را به ثبت رسانده است. 
به عنوان مثال، براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی کشور، شاخص تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر 
در نیمه اول ســال 1401 حدود 21 درصد بیشــتر از رقم سال گذشته و 
برای تولید ســایر وسایل نقلیه 57 درصد بیشتر از نیمه اول سال گذشته 

بوده است.
طبق آمار بانک مرکزی، وســایل نقلیه پیشتاز رشد تولید در نیمه اول 
ســال جاری بوده است. همچنین بر اســاس گزارش بانک مرکزی، رشد 
بخش صنعت کشــور در نیمه اول سال جاری 5.8 درصد و رشد تشکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت 15 درصد بوده که نسبت به 
سال های قبل رشدهای بســیار بهتری است و رشد چشمگیر تولید انواع 

وسایل نقلیه نقش مهمی در تحقق این رکوردها داشته است.
بنابراین شــکی نیست که تولید خودروی کشور نسبت به سال گذشته 
رشد چشمگیری پیدا کرده است، اما اینکه یک نماینده مجلس به دالیلی 
که کاما مشخص اســت تمایلی ندارد واقعیات رشد تولید در بخش های 
صنعتی کشــور را ببیند و به راحتی در یک برنامــه تلویزیونی، آمارهای 
رسمی را دروغ جلوه می دهد، مایه تأسف است، هرچند انتظار اصاح این 

رویه نادرست را نداریم.

در سال جاری بیش از ۹52 هزار دستگاه خودرو تولید شده است
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مترجم: امیر آل علی
ســال 2022، نقطه شــروعی پس از دو سال ســخت کرونایی بود که 
با اتفاقات مثبت بســیاری همراه شــد. تحت این شــرایط طبیعی است 
که میلیاردرها نیز به ثروت بیشــتری دســت پیدا کرده باشند. تحت این 
شــرایط سوال اصلی این است که بیشترین افزایش ثروت برای کدام افراد 
بوده اســت. با این حال قبل از پرداختن به این موضوع، بهتر اســت که 
برخــی از آمارهای موجود درباره میلیاردرهای جهان، مورد بررســی قرار 
گیــرد. در این زمینــه از بین 2668 میلیاردر برتر جهــان، 327 نفر آنها 
زن هستند که تنها 101 نفر خودساخته محسوب می شوند. درواقع اکثر 
آنها از طریق ارثیه، به این جایگاه رســیده اند که این موضوع برای جهان 
مدرن امروز که خواهان برابری هرچه بیشتر میان زنان و مردان می باشد، 
کاما ناامیدکننده محسوب می شود. بیشترین میزان میلیاردر جدید نیز از 
کشور چین بوده اســت که با سرعتی مثال زدنی در حال تبدیل شدن به 
قدرت اول جهان اســت. با این حال همچنان آمریکا هم در بین مردان و 
هم در بین زنان، بیشترین تعداد میلیاردر را در اختیار دارد. در این راستا 
10 گزینه نخست فهرست موفق ترین ثروتمندان جهان در سال 2022 را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-ایالن ماسک

دارایی خالص: 21۹ میلیارد دالر
سود یکساله: 68 میلیارد دالر

منبع ثروت: تسال، اسپیس ایکس
کشور: آمریکا

درواقع ایان ماســک به جنجالی ترین چهره حال حاضر جهان تبدیل 
شــده است که تصمیمات وی، با انتقادهای زیادی همراه است. نمونه بارز 
این موضوع را می توان در خرید تاریخی توئیتر با رقمی باورنکردنی و اخراج 
اکثر مدیران و کارمندان این شــرکت، به حساب آورد. با این حال وی در 
دو ســال اخیر، موفق شده اســت تا به امپراتوری جف بزوس پایان دهد و 
عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دســت آورد. درواقع توجه جهانی به 
خودروهای برقی و موفقیت پروژه های فضایی او، دلیل اصلی رشــد مالی 
بی نظیر در یک ســال محسوب می شود. در این زمینه فراموش نکنید که 
وی اخیرا با رقم 44 میلیارد دالر، توئیتر را خریداری کرده که خود باعث 
شده است تا ثروت وی، کاهش پیدا کند. با این حال همین مقدار نیز برای 
قرار گرفتن او در جایگاه نخست، کاما کافی است. درواقع اگر توئیتر بتواند 
تا یک سال آینده به سودآوری برسد، بدون شک با افزایش تنوع در منابع 

ثروت آقای ماسک، اختاف وی با رقبا به مراتب بیشتر خواهد شد. 
2-چانگ پنگ ژائو

دارایی خالص: 65 میلیارد دالر
سود یکساله: 63.1 میلیارد دالر

منبع ثروت: صرافی ارزهای دیجیتال
کشور: کانادا

در چند ســال اخیر ارزهای دیجیتال با رشــد مثال زدنی، مورد توجه 
جهانی قرار گرفته است. این شــخصیت چینی که سال ها قبل به همراه 
خانواده به کانادا مهاجرت کرده اســت، موسس صرافی بایننس است که 
به عنوان بزرگترین صرافی در حوزه ارزهای دیجیتال شــناخته می شود. 
نکته جالب این است که وی تقریبا تمام ثروت حال حاضر خود را در سال 
2022 به دست آورده که خود یک رکورد تاریخی محسوب می شود. وی 
اخیرا 30 درصد از سهام خود در بایننس را به فروش رسانده تا این میزان 
برای وی به 70 درصد کاهش پیدا کند. با این حال شــرایط حال حاضر 
ارزهــای دیجیتال، روند نزولی را پیدا کرده و ممکن اســت درآمد وی در 
ســال آینده، رشد قابل توجه سال قبل را نداشته باشد. نکته جالب دیگر 
این اســت که اگرچه وی در کشور چین به دنیا آمده است. با این حال به 
خاطر آنکه برند خود را در کانادا به ثبت رســانده، دیگر جزو میلیاردرهای 

چینی محسوب نمی شود. 

3-گوتام آدانی
دارایی خالص: ۹0 میلیارد دالر

سود یکساله: 3۹.5 میلیارد دالر
منبع ثروت: ساخت و ساز و استخراج منابع زیرزمینی

کشور: هند
ثروتمندترن فرد آســیا امسال عملکرد تاریخی را داشته و ثروت خود را به 
مرز 100 میلیارد دالر رسانده است. وی موسس هلدینگ آدانی است که در 
زمینه های مختلف نظیر ساخت و ساز و استخراج منابع زیرزمینی فعالیت دارد. 
نکته ای که در این رابطه باید به آن توجه داشته باشید این است که براساس 
پیش بینی مجله اکونومیست، هند تا هشت سال آینده، بیشترین میزان رشد 
را در مقایسه با سایر کشورها خواهد داشت و به سومین ابرقدرت جهان تبدیل 
می شود. تحت این شرایط طبیعی است که فضا برای فعالیت میلیاردرها، کاما 
مهیا باشد. بزرگترین شرکت سیمان هند و مدیریت 13 بندرگاه مهم در اختیار 
شرکت آقای آدانی قرار دارد. در آخر ذکر این نکته ضروری است که 74 درصد 
از فروشگاه های بین المللی هند و تولید برق این کشور، کاما در اختیار هلدینگ 
آدانی می باشد. درواقع تنوع منابع درآمدی وی باالتر از تمامی 10 گزینه موجود 

در فهرست امسال است. 
4-رودولف سعده

دارایی خالص: 41.4 میلیارد دالر
سود یکساله: 3.05 میلیارد دالر

منبع ثروت: حمل و نقل
کشور: فرانسه

این شــرکت خصوصی به واسطه قراردادهای جدید خود در کشورهای 
مختلف، موفق شد تا ارزش سهام شرکت حمل و نقل CMA را با رشدی 
چشــمگیر همراه سازد. وی در حال حاضر ســومین فرد ثروتمند کشور 
فرانسه نیز محسوب می شود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که همسر این میلیاردر، نقش مهمی در تمامی امور داشته و می توان 
گفت که این جایگاه برای یک کسب و کار خانوادگی است و نمی توان تنها 

یک نفر را به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در نظر گرفت. 
5-مایکل بلومبرگ

دارایی خالص: 83 میلیارد دالر
سود یکساله: 23 میلیارد دالر

منبع ثروت: بلومبرگ
کشور: آمریکا

سیاستمدار، تاجر و نویسنده آمریکایی امسال نیز آمار بسیار خوبی را از خود 
به جا گذاشته و 23 میلیارد دالر به ثروت خود افزوده است. وی در حال حاضر 
چهاردهمین فرد ثروتمند جهان محســوب می شود. وی چند سالی به عنوان 
شــهردار نیویورک فعالیت داشته و ابرشرکت رسانه وی، سال گذشته عملکرد 
بســیار خوبی را داشته است. وی در حال حاضر 88 درصد از سهام این شرکت 

را در اختیار دارد.
6-استیو بالمر

دارایی خالص: ۹1.4 میلیارد دالر
سود یکساله: 22.7 میلیارد دالر

منبع ثروت: مایکروسافت
کشور: آمریکا

مدیر ســابق مایکروســافت که در حال حاضر 32 درصد از سهام این 
شرکت را در اختیار دارد، به واسطه موفقیت های اخیر این شرکت، ثروت 
خود را نیز با افزایشی چشمگیر مواجه ساخته است. همچنین وی صاحب 
یک تیم در بسکتبال NBA )لس آنجلس کلیپرز( است که با افزایش 17 

درصد ارزش سهام مواجه شد.
7-وارن بافت 

دارایی خالص: 118 میلیارد دالر
سود یکساله: 22 میلیارد دالر
منبع ثروت: برکشایر هاتاوی 

کشور: آمریکا
هیچ فهرســتی از میلیاردرها بدون موفق ترین سرمایه گذار قرن، کامل 
نخواهد بود. وی با 92 سال سن، مسن ترین فرد فهرست امسال محسوب 
می شود. وی در شرکت های مهمی نظیر اپل، جنرال الکتریک، کرفت هاینز، 
گلدمن ســاکس، ولز فارگو، شرکت کوکاکوال، پپسی، آمریکن اکسپرس، 
بنک آو آمریکا و آی بی ام سهامدار است. همچنین موسس برکشایر هاتاوی 
نیز محسوب می شود که یک هلدینگ در زمینه هایی نظیر خدمات بیمه، 
سرمایه گذاری و... می باشد. به صورت کلی ارزش تمامی سهام های وی در 
سال گذشته با رشــدی 23 درصدی همراه بوده است که باالترین میزان 

رشد برای برکشایر هاتاوی می باشد. 
8-لری پیچ

دارایی خالص: 111 میلیارد دالر
سود یکساله: 1۹.5 میلیارد دالر

منبع ثروت: گوگل
کشور: آمریکا

طبیعی اســت که با در اختیار داشتن بیشترین سهام بزرگترین موتور 
جست و جو جهان، هر ســاله ثروت زیادی را به دست آورید. درواقع این 
امر برای آقای پیچ به خوبی رخ داده و او اخیرا ســهام خود در آلفابت به 
عنوان شــرکت مادر گوگل را فروخته است که در ثبت آمار امسال، تاثیر 

بسزایی را داشته است. 
۹-کارلوس سلیم هلو

دارایی خالص: 81.2 میلیارد دالر
سود یکساله: 18.4 میلیارد دالر

منبع ثروت: مخابرات
کشور: مکزیک

مالک شرکت تلمکس و چند برند دیگر، امسال با رشد چشمگیر سهام 
مواجه شده و 18.4 میلیارد دالر به دست آورده است. درواقع وی به عنوان 
مهمترین فرد کشور مکزیک شناخته می شود که در اکثر زیرساخت های 

مکزیک و کشورهای همجوار، نقش پررنگی را دارد. 
10-سرگی برین 

دارایی خالص: 107 میلیارد دالر
سود یکساله: 18 میلیارد دالر

منبع ثروت: گوگل
کشور: آمریکا

دیگر موسس گوگل نیز امسال آمار خوبی را به دست آورده که به مانند 
لری پیچ، به فروش ســهام خود در آلفابت، سود قابل توجهی را به دست 
آورده است. این امر در حالی است که سهام گوگل نیز رشد خوبی را داشته 
اســت.  در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این است که 
تمامی 10 گزینه ای که بررسی شد، مالک برندهای دیگری نیز محسوب 
می شوند. با این حال تنها برندی که بیشترین درآمدزایی را به همراه داشته 
است، ذکر شده و در این رابطه نباید تصور کنید که تمامی درآمد، از یک 

برند بوده است. 
forbes.com :منبع
https://www.forbes.com/sites/
here-are-the-/05/04/2022/richardjchang
billionaires--2022-biggest-gainers-on-the
328cb21e425f=list/?sh
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اخبار

اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود
قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران 
از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در روز سه شنبه 20 دیماه در این 
مکان مقدس خبــر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جمکران، حجت 
االســالم مهدی حسین آبادی با اشاره به اینکه در آستانه میالد با سعادت 
حضرت زهرا)س( اجتماع بزرگ بانوان فاطمی در مسجد مقدس جمکران 
برگزار می شود، اظهار کرد: این مراسم سه شنبه 20 دیماه از ساعت 15:30 
الی 17 در شبســتان کربال برگزار خواهد شد. وی با اشاره به اینکه موضوع 
اصلی همایش تجدید عهد و پیمان بانوان فاطمی با امام زمان)عج( و آرمان 

های انقالب اسالمی است، ابراز کرد: بانوان فاطمی در این همایش اعالم خواهند کرد که اسالم باالترین ارزش و اعتبار را برای زن 
در بین مکاتب و ادیان به ارمغان آورده و باالترین آزادی حقیقی برای زن در اسالم ترسیم شده است.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: سخنران این اجتماع حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان خواهد بود و 
حاج حسن شالبافان نیز در این گردهمایی باشکوه به مدح حضرت زهرا)س( خواهد پرداخت.

حسین آبادی در پایان با اشاره به حضور پرشکوه بانوان ایرانی در مراسم ها و راهپیمایی های ملی و مذهبی خاطرنشان کرد: این 
حضور پرشور نشان دهنده اعتقاد قلبی بانوان به حضرات معصومین )ع( و آموزه های اسالمی است که به برکت انقالب اسالمی شکل 

گرفته است و توطئه های دشمنان خدشه ای به آن وارد نخواهد کرد.

توسعه شبکه فیبر نوری شهر خورموج، با همکاری شهرداری خورموج انجام 
خواهد شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه بوشــهر، در راستای توسعه شــبکه فیبرنوری، مخابرات منطقه با 
شهرداری خورموج، اقدام به انعقاد تفاهم نامه اجرای شبکه فیبرنوری نمود 
که با اجرای این پروژه شــبکه فیبرنوری شهری جهت توسعه تلفن ثابت 
و اینترنت برای شــهروندان ایجاد می شود. همچنین با اجرای این پروژه، 
بستر ارتباطی پایدار با سرعت انتقال باال برای پروژه های ارتباطی شهرداری 

خورموج تامین خواهد بود.
شایان ذکر است: تاکنون تفاهم نامه پروژه اجرای فیبرنوری به شهرداری 

های بوشهر، گناوه، دیر، کنگان، جم، چاه مبارک و نخل تقی به امضاء رسیده است. مهرپویا ضمن اشاره به تعامل و همکاری متقابل 
مخابرات و شهرداری ها اظهار داشت: امیدواریم با گسترش همکاری بیشتر بین مخابرات و شهرداری ها، زمینه افزایش ارائه خدمات 

مطلوب به شهروندان در تمام نقاط استان فراهم

طی 9 ماهه سال جاری انجام شد؛
نشت یابی حدود 1900 كیلومتر خط لوله در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

ساری - دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از نشت یابی حدود 
1900کیلومتر خط لوله انتقال گاز این منطقه عملیاتی در 9 ماهه ســال 

جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی، در تشــریح این خبر اظهار کرد: شــرایط 
جغرافیایی این منطقه به واسطه جنگل، کوه و مجاورت با دریا و همچنین 
وجود رودخانه های خروشــان در مســیر خط لوله، این منطقه را از دیگر 
مناطق متمایز و نشت یابی از خطوط لوله را دشوارتر کرده است. مدیر منطقه 

9 در ادامه افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی سه استان شمالی گیالن، گلستان و مازندران، همکاران واحد بازرسی با تالش و 
کوشش خستگی ناپذیر، یک هزار و 899 کیلومتر از خطوط لوله گاز در منطقه را در 9 ماهه سال جاری مورد نشت یابی قرار داده اند.
وی هدف از انجام عملیات نشت یابی را حفظ و افزایش ضریب ایمنی و همچنین کاهش خطرهای زیست محیطی عنوان کرد 
و افزود: این امر موجب پایش مستمر خطوط لوله انتقال گاز شده و از بروز حوادث ناگوار و هدررفت گاز طبیعی به عنوان سرمایه 
ملی جلوگیری می کند. مفخمی ضمن قدردانی از همکاران واحد بازرسی فنی و تاکید بر لزوم بازرسی های مستمر جهت تحقق 
انتقال ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد تجهیزات و کاالهای بازرسی شده در این بازه زمانی، به 

ترتیب 257 و 32 مورد بوده است.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای گیالن خبر داد
كاهش ۵0 درصدی ذخیره آب سد سفیدرود نسبت به سال گذشته

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آب منطقه ای گیالن با اشاره 
به کاهش 50 درصدی ذخیره آب پشت سد سفیدرود، گفت: رعایت تقویم 

زراعی و توجه به توصیه ها توسط کشاورزان به پیشبرد کار کمک می کند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای گیالن ؛ وحید خّرمی 
شامگاه یکشنبه در گفت وگوی ویژه خبری با شبکه استانی باران، اظهار کرد: 
در حال حاضر 1۴9 میلیون متر مکعب در پشت سد سفیدرود آب ذخیره 

شده است که در مقایسه با سال گذشته تقریباً نصف است.
وی با اشاره به کاهش 50 درصدی ذخیره آب پشت سد سفیدرود، افزود: 

با ادامه روند کاهش بارش ها قطعاً در آبخور ســد برای ســال زراعی جدید با چالش های جدی مواجه خواهیم شد. مدیرعامل آب 
منطقه ای گیالن با اشاره به تشکیل قرارگاه جهادی مدیریت آب در سال گذشته، بیان کرد: تجربه سال گذشته در حوزه مدیریت 
آب کشاورزی بسیار ارزشمند است و این تجربه می تواند چراغ راه ما باشد. خرمی با بیان اینکه الیروبی انهار اوایل اسفندماه آغاز 
می شود، گفت: با توجه به شرایط بحرانی آب، نوبت بندی توزیع آب در سال زراعی پیش رو بیشتر خواهد شد. وی با تاکید بر رعایت 
تقویم زراعی از سوی کشاورزان، افزود: رعایت تقویم زراعی و توجه به توصیه های جهاد کشاورزی از سوی کشاورزان به پیشبرد کار 
کمک می کند. مدیرعامل آب منطقه ای گیالن از الیروبی 500 هکتار از آب بندان های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: الیروبی 
انهار و کانال ها در دستور کار جهاد کشاورزی نیز قرار دارد، زیرا با الیروبی بین انهار می توانیم تا بیش از یکصد میلیون مترمکعب 

مصرف آب کشاورزی را کاهش دهیم.

تقدیر معاون شركت توانیر از مدیرعامل و كاركنان واحد آمار و اطالعات برق 
منطقه ای خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند: معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر از مدیرعامل و کارکنان واحد آمار و اطالعات شرکت های 
زیرمجموعه به جهت ارسال آمار و اطالعات دقیق و به موقع که منجر به دریافت "نشان اهتمام به کیفیت آمارهای رسمی صنعت برق" 
توسط شرکت توانیر شده است، تقدیر کرد. در تقدیرنامه محمد حسین مالعلیا به محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت آمده است:

ضمن تبریک به دلیل موفقیت شرکت توانیر در کسب "نشان اهتمام به کیفیت آمارهای رسمی صنعت برق" و اعطا تقدیر نامه 
رئیس مرکز آمار ایران به مدیرعامل محترم شرکت توانیر، بدین وسیله از حمایت ها و تالش های جنابعالی و تمامی همکاران حوزه 
آمار آن شرکت در تهیه و ارسال آمار و اطالعات دقیق و به موقع تقدیر و تشکر به عمل می آید. با بررسی انجام شده توسط کمیته 
فنی مرکز آمار و تصویب شورای سیاست گذاری کیفیت آمارهای رسمی، شرکت توانیر دومین دستگاه اجرایی است که موفق به 
کسب "نشان اهتمام به کیفیت آمارهای رسمی صنعت برق" شده است.  بر اساس این گزارش، گروه آمار و اطالعات دفتر فناوری 
اطالعات و ارتباطات از معاونت برنامه ریزی و تحقیقات، همه تالش خود را به کار بسته تا آمار و اطالعات دقیق و به موقع را به مرکز 
اطالع رسانی توانیر و همچنین مراکز درخواست کننده اطالعات ارسال نماید و کارنامه و گزارشات تهیه شده توسط این گروه در 

کمترین زمان و با بهترین کیفیت اطالعاتی ارائه می شود. 

1۵0 میلیارد تومان اعتبار برای مهندسی و ساماندهی رودخانه های شهرستان 
آزادشهر نیاز است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل آب منطقه ای گلستان با حضور درجلسه مشترک شورای اداری استان و شهرستان 
آزادشهر که با حضور استاندار گلستان و تعدادی از مدیران کل استانی برگزار شد، گفت: اعتبارات پروژه آبرسانی به آزاد شهر طی 
سال 1۴00 افزایش قابل توجهی داشته است و از 1.1 میلیارد تومان در سال 99 به ۴6 میلیارد تومان در سال 1۴00 افزایش یافته 
است.مهندس سید محسن حسینی با بیان اینکه اعتبار این پروژه در سال 1۴01 تاکنون 10 میلیارد تومان اختصاص یافته است، 
گفت: برخی مشکالت اجتماعی در این طرح تاکنون مانع اجرای کامل آن شده است و رفع معارض با توجه به هماهنگی با دستگاه 
های اجرائی در حال انجام است که امیدواریم  تا انتهای سال انجام شود.وی افزود: در بخش تثبیت بستر رودخانه ها و دیواره سازی 
والیروبی رودخانه ها،اعتبار مورد نیاز برای حدود 10 کیلومتر دیواره ســازی و 50 کیلومتر الیروبی  150 میلیارد تومان است که 
در صورت تامین اعتبار انجام می شود.مهندس حسینی در ادامه با اشاره به اقدامات الزم جهت جلوگیری خسارت در سطح شهر 
وجلوگیری از ساخت و سازها گفت: باتوجه به بخشنامه رییس مدیران بحران کشور، الیروبی و پاکسازی رودخانه ها ومسیل ها داخل 

شهرها بعهده شهرداری ها و داخل روستاها بعهده دهیاری ها می باشد.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزستان در نشست با استاندار جدید خوزستان گفت: یکی از کارهایی 
که باید در حوزه برق دنبال کنیم ســازگاری این صنعت با اقلیم خاص 

خوزستان است. 
محمود دشت بزرگ در نشســت مدیران صنعت آب و برق استان با 
حسینی محراب اســتاندار جدید خوزستان، گزارشی از وضعیت شبکه 
بــرق انتقال و فوق توزیع، چگونگی عبور موفق از پیک ســال 1۴01 و 

برنامه ریزی برای تداوم این موفقیت در پیک تابستان 1۴02 ارائه کرد.
وی در این نشست عبور بدون خاموشی از پیک مصرف تابستان 1۴01 
را مرهون آماده سازی شبکه پیش از شروع پیک، تعامل و همکاری صنایع 
و مردم با صنعت برق در مدیریت مصرف بهینه برق، پشتیبانی استانداری 
خوزستان در تغییر ســاعت فعالیت ادارات و برنامه ریزی ها و تمهیدات 

وزارت نیرو و شرکت توانیر در سطح کالن عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: برای پیک 
مصرف تابســتان 1۴02 نیز در حال حاضر اقدامات الزم بر روی شبکه 
شامل بهینه سازی شبکه موجود و ایجاد ظرفیت سازی جدید متناسب با 
نقاطی که در شبکه افت ولتاژ وجود دارد در حال انجام بوده که در این 
رابطه الزم است هم تعامل و همکاری درونی صنعت برق استان کماکان 

ادامه داشته باشد و هم استانداری خوزستان پشتیبانی الزم را در بخش 
تامین بودجه و همکاری های بین بخشی اعمال کند.

محمود دشت بزرگ با اشاره به اقلیم خوزستان و افزایش دما در سالیان 
اخیر، تاکید کرد: باید در سیاســت گذاری ها به این ســمت برویم که 
تجهیزات صنعت برق را با اقلیم استان سازگار کنیم تا در مقابل افزایش 

دمایی که صورت گرفته، مقاومت و راندمان بیشتری داشته باشند.
وی اظهار کرد: اقدامات الزم در این خصوص در حال انجام است و به 
سمت طراحی ترانس های قدرت مقاومی رفته ایم که در دمای 60 درجه 

سانتی گراد قابلیت بهره برداری دارند و مقره پلیمری متناسب با شرایط 
آب و هوایی استان که در برابر پدیده ریزگرد و رطوبت باال، مقاوم بوده در 

این شرکت ساخته و در حال نهایی شدن است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به رتبه نخست 
این شرکت در جشنواره شهید رجایی، گفت: بر اساس ارزیابی عملکرد 
ســال 1۴00 دستگاه های اجرایی استان، این شرکت رتبه نخست را در 
بین 63 دســتگاه اجرایی شرکت کننده در ارزیابی کسب کرد که نشان 
از ریل گذاری صحیح و تالش کارکنان این شرکت در خدمت رسانی به 

مردم است.
حسینی محراب اســتاندار خوزستان در این نشست ضمن تشکر از 
زحمات و موفقیت های حاصل شده، با بیان صفات و ویژگی های جهادی 
ســردار ســلیمانی و مردمی بودن و دغدغمندی حاج قاسم برای مردم 
کشــور و جهان، از مدیران اجرایی صنعــت آب و برق انتظار خود را در 
الگو پذیری از این اسطوره جهاد و شجاعت ابراز نمود و با توجه به اینکه 
خوزســتان را مهمترین استان حوزه آب و برق در کشور دانست، تاکید 
کرد: پروژه های تولید برق پیش از رسیدن به ایام پیک بار به اتمام برسند 
و همه مدیران در خدمت رسانی به مردم شریف استان خوزستان با تمام 

توان در مدیران عمل حضور یابند.

یزد - مرتضی نوراللهی : مدیران آب استان یزد درکنفرانس خبری  
که به مناسبت سفر رییس جمهور به استان در 22 دیماه در محل آب 
منطقه ای بر گزار گردید با اشــاره  بهره برداری از پنج طرح آبرسانی به 
اجرایی شدن عملیات آغاز انتقال آب از خلیج فارس به استان پرداختند 
محمد مهدی جوادیان زاده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد افزود 
: این طرح مهم شامل احداث سه واحد نمکزدایی هریک به ظرفیت 200 
هزار متر مکعب در شــبانه روز و احداث خط انتقال از مبدا سایت نمک 
زدایی بندرعباس به مقصد استان یزد به طول 800 کیلومتر با سرمایه 
گذاری 150 هزار میلیارد تومان است که برای انتقال 200 میلیون متر 
مکعب در سال)6.7 مترمکعب برثانیه( با هدف تامین آب بخشی از صنایع 

استان و کشاورزی پربازده انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه استان یزد از لحاظ آب شرب هم از لحاظ کمی و 
کیفی در تنگنا است به مدیریت مصرف پرداخت و تاکید نمود : با منابع 
آبی فعلی در تابســتان، توان پاسخگویی به 30 درصد نیاز آب شرب را 
خواهیم داشت و 70 درصد منابع آبی استان وابسته به آب انتقالی است 

و استان حتی توان تامین آب بی کیفیت را نیز ندارد
این مقام مسئول با بیان اینکه دولت در راستای تامین آب پایدار برای 
اســتان برنامه های را در دستور کار خود قرار داده است گفت: در سفر 
رییس جمهور به استان عملیات احداث خط سبز آبرسان صنایع شامل 
احداث یک باب مخزن بتنی به حجم 2هزار مترمکعب و اجرای خط لوله 
به طول 22 کیلومتر با قطر 500 میلیمتر از نوع GRP است که با هزینه 

بالغ بر 60 میلیارد تومان درمدت 9ماه به اتمام می رسد. 
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای یــزد جوادیان زاده گفت : یکی از 
سیاســت های دولت و شورای عالی آب کشــور در این راستا عالوه بر 
مدیریت و تامین آب پایدار اســت  تاریخ شروع آن را اردیبهشت 1۴01 
و مبلغ هزینه شده را 10 میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی 100 درصد 
جزو مصوبات سفر اول رییس جمهور اعالم و هدف از آن را تغذیه سفره 
های آب زیرزمینی ، احیاء آبخوان دشت چرخاب ،کاهش انباشت پساب 
دریاچه تصفیه خانه فاضالب یزد و کاهش تنش های اجتماعی ناشــی 
از آن برشــمرد و گفت :  برای توسعه و احیا و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی که از ســال 1395 در استان آغاز شده است  در فاز اول این 
طــرح به منظور بازتخصیص آب کیفی و جایگزینی پســاب در بخش 

صنعت انجام که 100 لیتر برثانیه پساب تحویل صنایع هدف پروژه می 
گردد و معادل آن آب شرب کیفی بازپس و در مدار استفاده شرب قرار 
می گیرد. وی اجرای فاز اول پروژه بازچرخانی پساب به دشت چرخاب 
که شامل احداث 5 کیلومتر لوله به قطر ۴00 میلیمتر و حفر و تجهیز 
6حلقه چاه جذبی است را از دیگر طرح های قابل افتتاح ذکر کرد و گفت: 
در فاز اول آن یکصد لیتر برثانیه امکان تغذیه آب دشت چرخاب وجود 
دارد.  جوادیان زاده  مصرف  کنونی روزانه آب شــهر یزد  را سه هزار و 
300 لیتر در ثانیه ااعالم و ابا بیان اینکه : در زمان اوج مصرف 900 لیتر 
بر ثانیه روزانه کمبود آب  داریم افزود: این ناطرازی بین منابع و مصارف 
موجب افت آبخوان ها و ســفره های زیر زمینی شده است به طوریکه 

برخی از دشت های استان ممنوعه و یا بحرانی هستند.
جالل علمدار مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان یزد نیز در این 
کنفرانس با بیان اینکه :   اکنون حتی یک لیتر کم شدن از آب انتقالی 
از کوهرنگ ، این استان را در تامین آب شرب مردم دچار مشکل خواهد 
کرد افزود: ۴50 لیتر از این کمبود از طریق حفاری 30 حلقه چاه و 300 
لیتر هم از طریق خط پشتیبان انتقال آب شرب استان از منابع استان 
در آینــده تامین می کنیم اما با این وجود هنوز با کمبود ۴50 لیتر بر 
ثانیه کثری مواجه هستیم. این مقام مسئول در ادامه گفت: اگر مشکلی 
در خط انتقالی آب به استان از کوهرنگ پیش بیاید 50 درصد شهرهای 
یزد، عقدا، میبد، ندوشن ، اشکذر ، زارچ ، تفت ، مهریز، بافق و بهاباد را 

با مشکل روبرو می کند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن با انتقاد از فقدان چشــم انداز در شورای هماهنگی مشارکت های 
مردمی دانشــگاه، گفت: باید موانع پیش روی خیران برداشته و در امور 

خیر از دانشگاه های پیشرو در این زمینه ها سبقت بگیریم.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )وب دا(، 
اولین نشست شورای هماهنگی مشارکت مردمی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن با حضور دکتر حیدرعلی بالو- سرپرســت دانشــگاه تعدادی از 
معاونین، مدیران ســتادی و سایر اعضای شورا با هدف سیاست گذاری 
و بهره مندی از ظرفیت های مردمی در حوزه ســالمت در سالن اجالس 
ریاست برگزار شد. دکتر حیدرعلی بالو-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در این نشست با تقدیر از تالش های خیران و مسووالن  در شورای 
هماهنگی مشارکت مردمی، اظهار کرد: باید در اهداف، وظایف و ماهیت 
عملکردی مجموعه مشارکت های مردمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

بازنگری و در نوع خدمت آن به مردم تجدید نظر شود.
وی با اشــاره به سرازیرشدن ســیل کمک های خیران و نیکوکاران 

در امور ســالمت مردم در طول بحران شیوع ویروس کرونا، افزود: باید 
اعتماد مردم که ســرمایه اصلی سمن ها و گروه های مردم نهاد هستند، 
پررنگ تر شود. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن با انتقاد از فقدان 
چشم انداز در شورای هماهنگی مشارکت مردمی دانشگاه، گفت: سهم 
سرمایه گذاری خیران در سبد سالمت مردم گیالن هنوز مشخص نیست 

در حالیکه بسیاری از استان ها در این زمینه پیشرو و پیشگام هستند.
دکتر بالو قیاس را ابزاری برای ارزیابی و تالش برای رسیدن به نقطه 
مطلوب برشمرد و تصریح کرد: برخی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
در زمینه هایی از جمله توســعه مشارکت های مردمی در امور سالمت 
مردم ، پیشــرو هستند، لذا الزم است خود را با دانشگاه های پیشگام در 
امور خیرخواهانه، مقایسه کنیم و در امور خیر از دیگران سبقت بگیریم. 
وی با بیان اینکه هنوز خیران زیادی در اســتان حاضر هستند در امور 
ســالمت به ویژه بخش درمان هزینه کنند، خاطرنشان کرد: در برخی 
از شهرستانهای استان گیالن، خیران و نیکوکاران در امور خیرخواهانه، 
بسیار پیشگام و پیشرو هستند و انتظار می رود  مجموعه دانشگاه با آن ها 

همکاری بیشتری داشته باشد. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
افزود:  در امور خیرخواهانه دانشــگاه، بایستی ساختار اداری و   رویکرد 
جدید قوانین به نفع مردم تسهیل و موانع پیشروی خیران برداشته شود.  
دکتر بالــو یکی از دالیل عقب ماندگی گیالن در بخش درمان را نادیده 
گرفتن ظرفیت بی نظیر خیران سالمت دانست و افزود: برخی از استان ها، 
بیمارستان ها و مراکز درمانگاهی خیریه ای زیادی دارند درحالیکه استان 
گیالن از وجود یک بیمارستان خیریه ای در خور مردم علیرغم آمادگی 
خیران، محروم اســت.  وی با تصریح بــر اینکه تفکر همه مدیران باید 
بهره مندی از ظرفیت خیران در امور سالمت مردم باشد، گفت: تجمیع 
توانمندی ها در امور خیرخواهانه و نیکوکارانه در دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن باید در دستور کار قرار بگیرد. 

اراک- فرناز امیدی: مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی از کاهش 
6 درصدی مصرف گاز در اســتان خبر داد. علیرضا ســمیعی از کاهش 
6 درصدی مصرف گاز در اســتان خبــر داد و گفت: به دنبال تعطیلی 
ادارات و خاموش بودن وســایل گرمایشی ادارات در روزهای پنج شنبه 
و جمعه و کاهش مصرف بخش خانگی، میزان مصرف گاز در اســتان 
امروز نسبت به روز چهارشنبه 6 درصد کاهش داشته است. وی تصریح 
کرد: در هفته گذشته به دلیل مصرف باالی گاز میزان مصرف به بیش 
از 21 میلیون متر مکعب گاز  رســید که 13.5 مترمکعب آن در بخش 

خانگی، حدود ۴.5 مترمکعب در بخش صنعت و بقیه در بخش صنایع 
عمده از جمله پاالیشــگاه و پتروشــیمی و بخش حمل و نقل سی ان 
جی بوده اســت. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اینکه 
از ابتدای شــروع فصل سرما میزان مصرف گاز بخش خانگی حدود 80 
درصد افزایش یافته است، از اجرای طرح اصالح بهینه سازی موتورخانه 
واحدهای مســکونی و تجاری در استان خبر داد. سمیعی همچنین با 
اشاره به اجرای طرح پایش مصرف گاز طبیعی در استان اظهار کرد: در 
راستای دستور هیات دولت و به منظور بهینه مصرف کردن گاز توسط 

سازمان ها و ادارات دولتی و رعایت الگوی مصرف، طرح »پایش مصرف 
گاز طبیعی« همزمان با آغاز فصل در اســتان به اجرا درآمده است. وی 
تصریح کرد: از ابتدای فصل زمستان تاکنون 6 هزار و 551 پایش انجام 
شده که تاکنون ۴0 اداره از ورود به داخل سازمان ممانعت کردند، ۴18 
مورد منجر به اخطار شــده و گاز 90 سازمان پُرمصرف دولتی و اداری 
استان قطع شده اســت. به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
طرح پایش مصرف گاز طبیعی با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی 

مصرف در ادارات به اجرا در می آید.

در دیدار با استاندار خوزستان مطرح شد:

لزوم سازگاری صنعت برق استان با شرایط اقلیمی

مدیران آب استان یزد خبر دادند:

 آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب از خلیج فارس به یزد 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

با طرح چشم انداز مناسب برای مشاركت مردمی، می توان 
در كار خیر از دانشگاه های پیشرو سبقت گرفت

مصرف گاز در استان مركزی 6 درصد كاهش یافت

شماره 3070
چهارشنبه
21 دی 1401

بندر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان با اشاره به آماده سازي و ارتقاي ایمني شناورها جهت استقبال 
از مسافران و گردشگران دریایی در دور نخست سفرها )بهمن ماه( گفت: 
39 فروند شناور با ظرفیت ۴ هزار و 200صندلی آماده خدمات رسانی 
به  مسافران و گردشگران در بنادر مرکز هرمزگان می باشند. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "حسین عباس نژاد" 
با بیان اینکه 90 درصد ســفرهای دریایی دربنادر این استان به عنوان 
پایتخت ســفرهای دریایی انجام می گیرد، گفت: 39 فروند شــناور با 
ظرفیت ۴ هزار و 200صندلی آماده جابه جایی مســافران و گردشگران 
از بنادر مرکز اســتان است. وی با اشاره به اینکه هرمزگان در نیمه دوم 
سال پذیرای میلیون ها مسافر دریایی است، ادامه داد: این تعداد شناور 
در مسیرهای دریایی بندرعباس به قشم و بالعکس، بندرعباس به هرمز، 
قشم به هرمز و بالعکس، بندرعباس به ابوموسی، قشم و الرک و بالعکس 
درحال رفت و آمد هستند.   مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان 
اینکه 2 روز در هفته شناور در مسیر بندرعباس ابوموسی و بالعکس رفت 
و آمد می کند، گفت: درحــال حاضر 16 لندینگ کرافت نیز با ظرفیت 

720 دســتگاه خودرو به صورت 2۴ ساعته در مسیر بندر پل به الفت 
و بلعکس خدمات رسانی می کنند. عباس نژاد افزود: در غربی ترین مسیر 
استان )مسیرهای سه گانه چارک به کیش و بالعکس، آفتاب به کیش و 
بالعکس( نیز10 فروند لندینگ کرافت در مسیر چارک به کیش - آفتاب 
به کیش و بلعکس فعال هستند. وی با اشاره به روزانه 6 سفر دریایی در 
مســیر سه گانه آخرین زمان سوار شدن مسافران و گردشگران از مسیر 

چارک و آفتاب با لندینگ کرافت را هشت شب و خودروهای مسافری را 
تا غروب آفتاب اعالم کرد. 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص تماس های اضطراری 
و مسیر و ساعت تردد شناورها نیز گفت: گردشگران و مسافران در شرایط 
اضطرار می توانند با ســامانه 1550 مرکز امداد و نجات دریایی و برای 
ساعت و تعیین مسیرها مرکز استان با شماره 0763111 تماس بگیرند.
بازرسی های مستمر از شناورها به  منظور آماده سازي و ارتقاي 

سطح ایمني
عباس نژاد با اشاره به آماده ســازي و ارتقاي ایمني شناورها در طرح 
ســفرهای دریایی و گردشــگری ابراز کرد: در راســتاي خدمت رساني 
و ایمن سازي ســفرهاي دریایي براي گردشگران و مسافران بازرسي از 
شناورهاي مسافري و خودروبر به شکل مداوم در دستور کار بازرسان این 
استان قرار گرفته است. وی اضافه کرد: بازرسي از شناورها در بخش های 
موتورخانه و ماشــین آالت، ایمني دریانــوردي، تجهیزات نجات جان و 
مبارزه با حریق و بررســی توانمندي هاي پرسنل از شناورهاي مسافري 

و حمل خودرو درحال انجام است. 

در پایتخت سفرهای دریایی كشور صورت گرفت؛

آمادگی بنادر هرمزگان برای استقبال از مسافران دریایی در دور اول سفرها

چهارشنبه
21 دی 1401
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نویسنده: علی آل علی
رکود اقتصادی غول بی شــاخ و دمی است که همیشه 
کســب و کارها را تهدید می کند. خیلی از مردم در چهار 
گوشــه دنیا خاطرات مشترکی درباره رکود مالی دارند. از 
کاهش قــدرت خرید مردم گرفته تا افزایش سرســام آور 
قیمت ها، همگی برای مردم دنیا وحشــتناک اســت. اگر 
هنگام تماشــای فیلم های ترسناک همیشــه با خودتان 
فکر می کنید هیچ چیز در دنیا به اندازه چنین فیلم هایی 
وحشتناک نیســت، احتماال تا حاال تجربه کارآفرینی در 
دوران رکود مالی را نداشته اید. کافی است برای یک دقیقه 
هم که شــده خودتان را جــای کارآفرینی قرار دهید که 
پس از چند دهه ســعی و تاش بی وقفه در کمتر از چند 
روز برندش جلوی چشــمش نابود می شود. آن وقت شاید 
موضوعی حتی با دوز وحشت بیشتر از فیلم های ترسناک 

داشته باشید!
رکــود اقتصادی برای همــه مردم دنیا بــه یک اندازه 
وحشــتناک است. با این حال کسب و کارهای کوچک در 
چنین توفان هایی آسیب پذیری بیشتری دارند. هرچه باشد 
برندی مثل اپل یا آمازون با چندین میلیارد دالر سرمایه و 
طرفداران دوآتیشه در سراسر دنیا توانایی مقاومت بیشتری 
در قبال مشــکات مالی دارند. از این نظر برندهای بزرگ 
مثل درخت های کهنسالی هستند که با ریشه های مقاوم 
در برابــر توفان ها هیچ بایی سرشــان نمی آید. در عوض 
کســب و کارهای کوچک شبیه نهال های جوانی هستند 
که حتی با یک وزش ســاده باد نیز احتمال سقوط شــان 

وجود دارد. 
اگرچــه بحران مالی بــرای کســب و کارهای کوچک 
بی نهایت وحشــتناک اســت و خیلی هــا آن را آخر خط 
می دانند، اما ما در روزنامه فرصت امروز ایده دیگری داریم. 
شــما همیشه با استفاده از روش های درجه یک می توانید 
جلوی مشکات مقاومت کرده و اوضاع را به نفع خودتان 
تغییر دهید. این دقیقا همان کاری اســت که ما در ادامه 
قصد آموزشش به شما را داریم. پس اگر نگران اوضاع مالی 
در دنیا هستید و دوست ندارید استارت آپ تان اولین قربانی 
بحران های مالی باشــد، در ادامه با ما همراه باشــید. قول 
می دهم در پایان این مقالــه کلی نکته تازه درباره بحران 

مالی و شرایط اقتصاد جهانی یاد بگیرید. 
مبارزه با رکود مالی: ماموریتی غیرممکن برای کارآفرینان
مســئله بحران مالی تا وقتی در کاس درس اقتصاد یا 
گپ و گفت های دوستانه مطرح شود، نگرانی زیادی برای 
آدم نخواهد داشــت. با این حال وقتی پای کسب و کاری 
که سال ها برایش زحمت کشیده ایم وسط باشد، همه چیز 
فرق خواهد کرد. آن وقت حتی آدم حاضر است برای یک 
نبرد تمام عیار در حد جنگ جهانی هم آماده شــود. البته 
در این یک مورد الزم نیســت سراغ استراتژی های نظامی 
بروید؛ چراکه مــا در روزنامه فرصت امروز ترکیب بهتری 
برای  تان کنار گذاشته ایم. کافی است تا انتهای مقاله با ما 
همراه باشید تا چم و خم کار دست تان بیاید. اجازه دهید 
بدون معطلی و حرف اضافه یک راســت برویم سراغ اصل 
مطلب. این شما و این هم راهکارهای مدیریت کسب و کار 

در شرایط بحران مالی.
مرور صورت حساب های مالی

وضعیــت مالی یک برند اوضاعش در بازار را مشــخص 
می کند. همانطور که یک سرآشپز برای خرید لوازم مورد 
نیاز در رستوران همیشه به جیبش نگاه می کند، شما هم 
برای بقا در وضعیت بحران مالی باید شش دانگ حواس تان 
پیش صورت حساب های مالی باشد. کسب و کارهایی که 
همیــن اول کار با کلی بدهی رو به رو  شــده اند، نه تنها 
شانســی برای دوام در رکود مالی ندارند، بلکه در شرایط 
نرمال هم بعد از چند ســال کارشــان به جاهای باریک 

می کشد. 
شــاید فکر کنیــد بی توجهی به وضعیــت مالی فقط 
مخصوص کارآفرینان کاما بی خیال است. در این صورت 
گــزارش بانک جی پــی مورگان حســابی حیرت زده تان 
خواهد کرد. بر این اساس کسب و کارهای کوچک به طور 
میانگین 27 روز در پرداخت صورت حساب های مالی شان 
تاخیر دارند. این امر نه به خاطر کمبود بودجه در دسترس، 
بلکه بی توجهی دائمی مدیران به صورت حساب هاســت. 

ماجرا جالب شد، نه؟

ما در این بخش به جای یکسری توصیه های بی سر و ته 
درباره رسیدگی به وضعیت مالی، چند تا فرمول بی نهایت 
ســاده برای تان آماده کرده ایم. اگر شما هم دوست دارید 
همیشه اوضاع مالی تان رو به راه و دقیق باشد، این موارد را 

همیشه مد نظر داشته باشید:
گردآوری حســاب های دریافتی: اینکه یک برند چقدر 
در طول ماه درآمد دارد، نکته بی نهایت مهمی محســوب 
می شود. همه فعالیت های بعدی شما باید با توجه به میزان 
دریافتی هــا صورت گیرد، در غیــر این صورت خیلی زود 
اوضاع تان به هم ریخته و دیگر حتی یک نفر هم حاضر به 
همکاری با برندتان نخواهد بود. این نکته درباره سهامداران 
نیز مصداق دارد. خب اگر سرمایه گذاری را سراغ دارید که 
حاضر به همکاری با برندی بدحســاب و بی نظم است، ما 
را هم بی خبر نگذارید. معموال صورت حســاب های مربوط 
بــه دریافتی برند به راحتی از بخش بایگانی و فروش قابل 
دریافت خواهد بود. نکته مهم در اینجا مرور یکجای همه 

صورت حساب های مربوط به درآمد شرکت است.
مرور چندباره فهرســت پرداخت ها: همانطور که شــما 
درآمدهای مشخصی در طول ماه دارید، باید پرداخت های 
منظمی هم داشته باشید. برخاف بازی های شبیه سازی 
مدیریت کسب و کار که همه چیز در آنها به طور خودکار 
انجام می شــود، شــما به عنوان صاحب یک کسب و کار 
باید خودتان به فکر پرداختی ها باشــد. چه بسا پرداخت 
دیرهنگام برخی از صورت حســاب ها حسابی دردسرساز 
شــود. به همین خاطر برای مدیریت برندتان در شــرایط 
بحران مالی باید ته توی پرداختی ها را دربیاورید. بعد از آن 
هم باید همه این پرداخت ها را در یک روز مشخص انجام 
دهید. این طوری نه وقت زیادی از شما گرفته می شود، نه 

نیازی به کارهای عجیب و غریب خواهید داشت. 
همــکاری نزدیک بــا تیم فروش: معمــوال تیم فروش 
اطاعات دقیقی درباره اوضاع مالی کســب و کار دارد. به 
همین خاطر شــما باید همکاری بی نهایت نزدیکی با آنها 
داشته باشید. یادتان باشــد چنین همکاری هایی نه یک 
گزینه لوکس برای نمایش رفتار حرفه ای تان در شــرکت، 
بلکه نیازی اساسی اســت. پس هرچه سریع تر این کار را 
دنبال کرده تا دردســرهای کمتری برای اطاع از اوضاع 

مالی برندتان متحمل شوید. 
مرور گزینه های تامین مالی

مبارزه تک و تنها با تورم و بحران مالی اصا کار راحتی 
نیســت. از قدیم گفته اند »یک دســت صدا ندارد« و این 
ضرب المثل قدیمی دربــاره کارآفرینی کاما کاربرد دارد. 
پس اگــر فکر کرده اید بــه تنهایی توانایــی رویارویی با 

مشکات این عرصه را دارید، یک رویاپرداز بی نظیر هستید. 
توصیه ما در این میان اســتفاده از تمام گزینه های ممکن 
برای تامین مالی برند است. قبول دارم شراکت با دیگران یا 
توضیح مداوم وضعیت برند به سهامداران اصا کار ساده ای 
نیســت اما شــما چاره ای به غیر از این ندارید. پس لطفا 
دور قهرمان بازی های یکنفره در عرصه کارآفرینی را خط 

کشیده و سراغ گزینه های واقعی بروید. 
احتماال تا صحبت از گزینه های تامین مالی می شــود، 
ذهن کارآفرینان سراغ انواع وام های بانکی می رود. اگرچه 
این روش نیز راهکار مناســبی برای فــرار از بدهی های 
گسترده یا بهبود مقطعی وضعیت مالی برند است اما شما 
نباید خودتان را فقط به این گزینه محدود کنید. ما در این 
بخش فهرستی از گزینه های مالی مناسب را به اتفاق شما 

مرور خواهیم کرد:
تســهیات مالی دولتی: نهادها و سازمان های دولتی به 
طور معمول برای حمایت از کسب و کارها طرح های مالی 

متنوعی را ارائه می کنند. شــاید در این مدل از روش های 
تامین مالی خبری از دریافت پول به طور مستقیم نباشد 
اما در عوض شــما فرصت استفاده از معافیت های محدود 
مالیاتی را خواهید داشــت. به عاوه گاهی اوقات از کمک 
کارشناسی موسســات دولتی بهره مند خواهید شد. پس 

هرگز دور این گزینه را خط نکشید. 
همکاری با موسســات مالی: موسسات مالی یکی دیگر 
از روش های مربوط به تامین بودجه برای برند در شــرایط 
دشوار است. در این روش شما به جای اینکه سهام شرکت 
را به دیگران بفروشــید، ســراغ یک موسسه مالی رفته و 
برای برندتان تســهیات دریافت می کنید. در این روش 
شــما عاوه بر ارائه تضمین های معتبر با کمک مشاوران 
مالی موسسه مورد نظر امکان انتخاب بهترین کمک مالی 
و روش های شخصی سازی شده بازپرداخت وام را خواهید 
داشت. اینطوری هم کسب و کار شما از ورشکستگی نجات 
پیدا می کند، هم موسسه مالی مورد نظر سود خوبی خواهد 

برد. 
تولید مشترک محصوالت: کارآفرینی یک بازی انفرادی 
نیست. شاید یک بوکســور به تنهایی در رینگ مسابقات 
حاضر شــده و قهرمان دنیا هم بشــود اما ماجــرا درباره 
کارآفرینــان کاما فرق دارد. همانطور که یک شــرکت با 
تاش کارمندان به قله های بزرگ می رسد، برندها نیز برای 
موفقیت در برخــی از بازارها نیاز به کمک یکدیگر دارند. 
نمونه کاســیک اش هم در همکاری شــرکت مخابراتی 
اریکســون با برند سونی نمایان اســت. این همکاری که 
تقریبا یک دهه قبل به پایان رســید، نکات مثبت بسیار 
زیادی برای هر دو طرف داشت. از جمله اینکه هزینه های 
مالی آنها برای توســعه کســب و کار به طور چشمگیری 
کاهش پیدا کرد. اگر شــما هم دنبال مقاوم سازی برندتان 
در برابر مشکات مالی هستید، تولید مشترک محصوالت 
ایده جذابی خواهد بود. البته شما همیشه می توانید پا را از 
این فراتر گذاشــته و برندتان را با یک شریک خوب ادغام 
کنید. تصمیم اخیر از آنجایی که حساســیت باالیی دارد، 
باید با حوصله فراوان گرفته شود. وگرنه چیزی جز افسوس 

برای تان به همراه نخواهد داشت. 
بررسی وضعیت بیمه شرکت

موسسات فعال در صنعت بیمه طرح های متنوعی برای 
کسب و کارها دارند. این طرح ها از بیمه حوادث ساختمان 
شــرکت تا تضمین ضررهای هنگفت را شــامل می شود. 
کارآفرینان باهوش همیشــه فکر روزهای ســخت را نیز 
می کنند. به همین خاطر معموال برندهای بزرگ کلی بیمه 
سفت و سخت درباره وضعیت ضررهای مالی دارند. این امر 
به آنها اعتماد به نفس بیشتری برای فعالیت در بازار داده 

و اوضاع شان را از این رو به آن رو می کند. 
وقتی شما دســت کم یک بیمه درست و حسابی برای 
شــرکت تان داشــته باشــید، اعتماد به نفس تان به طور 
چشــمگیری افزایش پیــدا خواهد کــرد. آن وقت حتی 
ســخت ترین کارهای دنیا هم که یک روز برای تان شبیه 
رویا بود، بدل به نوعی ســرگرمی می شود. خب اگر کسی 
را ســراغ دارید که وقتی پشتش کاما گرم است، بازهم از 
پس چالش های کارآفرینی برنمی آید، تا دیر نشده او را با 

روزنامه فرصت امروز آشنا کنید. 

بعضی از برندها ســاالنه هزینه نسبتا زیادی پای بیمه 
می دهند، اما اصــا در جریان جزییــات طرح های بیمه 
نیستند. این امر شاید در ابتدا خیلی عجیب به نظر برسد 
اما کاما واقعی است. اگر شما هم چنین وضعیتی دارید، 
دیگر باید دســت به کار شده و اوضاع تان را به طور دقیق 
زیر ذره بین ببرید. کافی است برگه بیمه نامه را پیدا کرده و 
جزییاتش را مرور کنید. اگر به نظرتان شرایط بیمه خیلی 
مناسب نیست، سال آینده به جای تمدید آن به سراغ یک 
شرکت بیمه دیگر بروید. اینطوری خیال تان بابت روزهای 

سخت و شرایط بحران مالی راحت خواهد شد. 
حفظ ارتباطات با مشتریان

مشــتریان بزرگترین ســرمایه در دســترس یک برند 
را تشــکیل می دهند. بنابراین طبیعی اســت که یکی از 
بخش های اســتراتژی مقابله با بحران مالی باید مربوط به 
مشتریان شــود. اجازه دهید این بخش را کمی جذاب تر 
کنیم؛ به نظر شــما اولین اقدام یک برنــد در مواجهه با 

مشتریان نگران بابت مسئله بحران مالی چگونه باید باشد؟
بی شک ســوال باال آنقدر بحث برانگیز هست که ذهن 
مدیــران را بــرای ســاعت ها درگیر کنــد. از آنجایی که 
ما دوســت نداریم چنیــن دغدغه مهمــی کل روز روی 
اعصاب تان رژه برود، یک راست رفته ایم سراغ اصل مطلب. 
فرمول طایــی ما در روزنامه فرصت امــروز برای چنین 
شرایطی کاما روشن است. شما باید ارتباط تان با مشتریان 
را به بهترین شکل حفظ کرده و در مرحله بعد شرایط برند 
را به آنها توضیح دهید. اینطوری می توان با خیال راحت به 
ســایر دغدغه ها پرداخت و خیال تان راحت خواهد بود که 

تهدیدی از جانب مشتریان متوجه برندتان نیست. 
بحران های مالی هیچ وقت شوخی بردار نیست. چه بسا 
کسب و کار شما در پی مواجهه با چنین بحران هایی چند 
ماهی به اجبار تعطیل شود. اگر در این مدت ارتباط تان با 
مشتریان را کاما قطع کنید، هنگام بازگشایی دوباره باید 
از نقطه صفر شــروع نمایید. شما را نمی دانم، ولی من که 
اصا حوصله شــروع دوباره مثل یک استارت آپ را ندارم. 
پس به جای اینکه قید همه چیز را بزنید، در طول دوران 
تعطیلی با مشــتریان ارتباط داشته باشید. اینطوری آنها 
همیشه انتظار بازگشت شما را داشته و دیگر فراموش تان 

نخواهند کرد. 
در دنیایی که هر روز کلی برند تازه وارد بازار می شــود، 
مشــتریان خیلی زود کسب و کارهای کوچک را فراموش 
می کنند. بنابراین شــما باید همیشه خودتان را در لیست 
طایی برندهای مورد عاقه مشتریان نگه دارید. البته این 
کار فقط با حرف زدن محقق نمی شود. در عوض باید کمی 
تاش کرده و بیشتر روی مارکتینگ حساب باز کنید. لُب 
مطلب اینکه در دورانی که همه نگران اوضاع اقتصاد جهانی 

هستند، حفظ ارتباطات اهمیت ویژه ای خواهد داشت. 
تنوع بخشی به درآمدها

تقسیم کار در اقتصاد یکی از مهمترین مباحثی است که 
کارشناس ها و صدالبته کارآفرینان به خوبی درک کرده اند. 
شرکت هایی مثل آئودی یا تویوتا علی رغم بودجه هنگفتی 
که دارند، فقط در زمینه تولید اتومبیل فعالیت می کنند. 
دقیقــا به همین خاطــر تولیدات آنها همیشــه کیفیت 
بی نهایت باالیی دارد. چنین نکته درباره کسب و کارهای 
کوچک نیز مصداق دارد. البته شما به عنوان صاحب یک 
کسب و کار کوچک همیشــه شرایط پیچیده ای خواهید 
داشــت؛ چراکه تنــوع محصوالت تان حتی بــه گرد پای 
برندهای بزرگ نیز نمی رســد. بنابراین منابع درآمدی تان 

بی نهایت محدود خواهد بود. 
برخی از شرکت های بزرگ در شرایط بحران مالی خیلی 
زود دنبال تنوع بخشی به درآمدشان می روند. مثا برندی 
را در نظر بگیرید که در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت 
دارد. اگــر یک بحران مالی وضعیت خرید محصوالت برند 
قصه مان را با افت شــدید رو به رو سازد، چه بسا مدیران 
ارشــد شــرکت به ســراغ تولید محصوالت دیگر بروند. 
اینطوری در شــرایط بحرانی مقداری درآمد بیشــتر گیر 

شرکت خواهد آمد. 
قبول دارم ایــده باال برای خیلــی از مدیران بی نهایت 
عجیب به نظر می رســد. با این حــال چنین تکنیکی از 
ورشکســتگی کامل برند خیلی بهتر اســت. پس به جای 

بهانه تراشی های الکی هرچه سریع تر آستین ها را باال زده 
و حوزه هــای کاری تازه برای برندتان پیدا کنید. اینطوری 
فرصت بی نهایت بهتری برای اثرگذاری بر روی مشتریان 

خواهید داشت. 
تاسیس حساب ذخیره 

حســاب ذخیره برای خیلــی از مردم دنیــا به معنای 
پس انداز بیشــتر است. اگرچه خیلی ها با پس انداز مشکل 
دارند یا حتی پول شان به زور تا آخر ماه می رسد، اما برندها 
باید همیشــه مقداری از درآمدشان را پس انداز کنند. این 
کار نه برای توسعه هرچه بیشتر کسب و کار، بلکه مقابله با 

شرایط بحرانی است. ماجرا جالب شد، نه؟
وقتی برندها در دل بحران مالی قرار می گیرند، معموال 
حتی یک دالر اضافه هم سرنوشت شــان را عوض خواهد 
کــرد. به همین خاطر خیلی از برندها خودشــان را برای 
بودجه بیشــتر به آب و آتش می زنند. حاال اگر این وسط 
شما حساب ذخیره داشته باشــید، به راحتی از بحران ها 
عبور خواهید کرد؛ چراکه همیشــه مقداری بودجه بیشتر 
دم دســت تان خواهد بود. مزیت ایــن روش بی نیازی از 
موسســات مالی یا وام های سنگین است. پس منتظر چه 
هستید؟ همین امروز دست به کار شده و حساب ویژه ای 
برای برندتان باز کنید. یادتان باشد برداشت از این حساب 
در شرایط عادی کاما ممنوع است. پس الکی با بهانه های 

مختلف سراغ آن نروید. 
اگر آدم اهل پس اندازی نیستید، احتماال در ابتدای کار 
با کلی مشــکل برای دست نزدن به حســاب ویژه تان رو 
به رو خواهید شــد. یکی از راحت ترین روش ها در چنین 
شرایطی استفاده از حساب های مشترک است. این طوری 
حتی اگر خودتان هم بخواهید، دیگر نمی توانید به حساب 
مورد نظر دســت بزنید. یادتان باشــد در دنیای امروز هر 
مشکلی راه حلی ساده هم دارد. پس به جای اینکه اول از 
همه سراغ سخت ترین روش ها بروید، کمی پیش خودتان 
فکر کنید. قول می دهم خاقیت بیشتر کلی در به روی تان 

باز می کند. 
بررسی مداوم ترندها

مــردم حتــی در بدترین شــرایط مالی نیــز بعضی از 
محصوالت را الزم دارند و دســت از خرید نمی کشــند. با 
ایــن حال معنای چنین امری خوش خیالی محض برندها 
در شرایط رکود مالی نیست. همیشه برخی از برندها همان 
اول کار قربانی مشکات مالی در اقتصاد جهانی می شوند. 
اگر دوست دارید در چنین شرایطی خیال تان بابت کسب 
ســودی مشخص راحت باشد، باید مو به مو ترندهای برتر 
را زیر ذره بین ببرید. اینطوری نه تنها مشکلی برای رقابت 
در بازارهای ناپایدار نخواهید داشــت، بلکه برندتان از دل 

بحران ها سربلند بیرون می آید. 
کارآفرینان بسته به حوزه کاری شان با ترندهای بی نهایت 
متنوعی رو به رو هستند. گاهی اوقات ترندها آنقدر سریع 
تغییر می کنند که هر کسی را به اشتباه می اندازد. به همین 
خاطر اگر وقت کافی برای بررسی ترندها را ندارید، باید از 
یک تیم جداگانه برای این کار اســتفاده کنید. قبول دارم 
چنین ولخرجی هایی برای اغلب کارآفرینان مسخره به نظر 
می رسد، اما آگاهی از شرایط بازار ارزش چنین هزینه ای را 
دارد. چه بسا در شرایط بحران مالی یک ترند تازه طوری 
اوضاع تان را عوض کند که حتی فکرش را هم نمی کردید. 

کمی خالقیت راه دوری نمی رود
مشکات مالی قرار نیست همیشــه با هزینه بیشتر یا 
تحمل سختی های وصف ناشدنی حل شود. اجازه دهید از 
یک مثال کاربردی استفاده کنیم. مدیرعامل تیم بسکتبالی 
را در نظر بگیرید که چند ســالی هست در لیگ حرفه ای 
NBA تیمش بین مدعیان قهرمانی اســت. حاال بعد از 
چند ســال به خاطر بدهی های معوقه وضعیت تراز مالی 
باشــگاه طوری به هم ریخته که نگــو و نپرس. در چنین 
شــرایطی مدیرعامل قصه مان چاره ای بــه غیر از فروش 
ســتاره های تیم نــدارد. البته این به معنــای ناامیدی از 
قهرمانی در دوره های بعدی لیگ نیســت؛ چراکه همیشه 
با هزینه ای کمتر امکان امضا قرارداد با استعدادهای جوان 
وجود دارد. این مدل تفکر خارج از چارچوب نه تنها در این 
مثال فرضی، بلکه در تمــام حوزه های کاری کاربرد دارد. 
پس منتظر چه هستید؟ همین امروز دست به کار شده و 
اوضاع تــان را از این رو به آن رو کنید. تنها کاری که باید 

انجام دهید، کمی تفکر خاقانه است. 
کارآفرینــان معموال خیلی زود به شــرایط بازار عادت 
می کننــد. این نکتــه مثبت در کنار تمایــل آدم ها برای 
مقاومت در برابر تغییر یکی از عجیب ترین شرایط ممکن 
را به وجود می آورد. اگر نظر ما را بخواهید، کارآفرینانی که 
به موقع دست به تغییرات مهم نزنند، دیر یا زود در بازار با 
شکست های سنگین رو به رو خواهند شد. به همین خاطر 
شما باید با عینک بدبینی همه شرایط را رصد کنید. این 
طوری در چالش های بزرگ خاقیت تان گل کرده و بدون 
دردسر یا تهدید ورشکستگی به کارتان ادامه خواهید داد. 
شــکی نیســت که پیدا کردن راهکارهای خاقانه در 
شرایط بحرانی اصا ساده نیست. به همین خاطر شما باید 
خونســردی تان را حفظ کرده و شرایط را با دقت تمام زیر 
نظر بگیرید. فقط در این صورت روزنه ای برای پیدا کردن 
ایده های تازه وجود خواهد داشت. یادتان باشد هر کسب 
و کاری در شرایط رکود مالی متحمل ضرر می شود. با این 
حال مســئله کلیدی جلوگیری از ضررهای بیشتر و عبور 
از شــرایط مورد نظر بدون از دست دادن سرمایه مرکزی 

شرکت است. 
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