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با انتشار اوراق بدهى گزینه اى است که دولت در کنار عرضه 
ســهام شــرکت ها و فروش اموال خود براى تامین کسرى 

بودجه امسال معرفى کرده است.
به گزارش ایسنا، مدتى پیش بود که مسئوالن دولتى از کسرى 
بودجه امسال و اصالح آن خبر دادند، موضوعى که البته در 
جریان ارائه الیحه بودجه از سوى کارشناسان گوشزد شده 
و اعالم کرده بودند که برخى از محل هاى درآمدى به نوعى 

خوشبینانه و یا امکان تحقق کامل ندارد.
درآمد 50 هزار میلیارد تومانى نفت و درآمد ناشى از فروش 
اموال دولتى مورد انتقاد قرار داشت و این روزها نیز کاهش 
درآمدهاى نفتى ناشــى از ریزش قیمت در بازار جهانى  از 

عوامل تاثیرگذار در اصالح بودجه است.
امــا در هر صورت منابع عمومــى بودجه نه تنها در جریان 
بررسى در مجلس کم نشد بله افزایش داشت؛ به طورى که 
484 هزار میلیارد تومان الیحه با رشد 17.8 درصدى به 571 

هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در حالــى با اعالم ورود براى اصــالح بودجه، محل تامین 
کسرى مورد توجه بود که تازه ترین اعالم همتى- رئیس کل 
بانک مرکزى- از این حکایت دارد که دولت به انتشار اوراق 

بدهى به عنوان گزینه جدید خود دست خواهد زد.
رئیس کل بانک مرکزى در این رابطه گفته که با تایید نهایى 
شــوراى عالى هماهنگى اقتصادى، در کنار عرضه ســهام 
شــرکت هاى دولتى و اموال مازاد دولت، از طریق انتشــار 

اوراق بدهى دولت در بازار پول و سرمایه تامین مى شود.
بــه گفته وى در روزهاى آینــده اوراق بدهى جهت تامین 
کسرى بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهى عرضه مى شود.

این اعالم نشــان مى دهد که  تمرکز  براى کسب درآمد به 
منظور کســرى بودجه همچنان بر واگذارى اموال و عرضه 
سهام است که اوراق بدهى را نیز در کنار آن خواهد داشت، 

این در حالى اســت پیش بینى بیــش از 50 هزار میلیاردى 
فروش اموال دولت که در ســال گذشته فقط 4000 میلیارد 
مصوب شده بود، از محل هاى نقد الیحه بودجه بود و برخى 
کارشناسان تاکید داشتند که امکان چنین فروشى وجود ندارد 
ولى وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتى در بودجه تضمین 

کرده بود که چنین درآمدى کسب خواهد کرد.
از سوى دیگر عرصه ســهام شرکت ها مطرح است که در 
بودجه امسال به طور قابل توجهى تا 174 هزار میلیارد تومان 
رشد کرده و حجمى نزدیک به یک سوم منابع عمومى دولت 
را باید پوشش دهد. البته طى سال جارى دولت براى عرضه 
سریعتر شرکت هاى خود  اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد 

این عرضه ها است.
در بودجه عمومى امســال ســهم درآمدها (مالیات و سایر 
درآمدهــا) حدود 288.7 هزار میلیارد تومــان،   107 هزار 
میلیارد واگذارى دارایى سرمایه اى (فروش نفت و واگذارى 
امــوال دولتى) و 174.7 هزار میلیارد تومان واگذارى دارایى 
مالى تعیین شده است که در مقابل آن دو هزینه اصلى دولت 
شــامل 434 هزار میلیارد تومان هزینه جارى(عمدتا حقوق 
و دستمزد) و تا 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانى قرار 

دارد.  
در کنار منابع عمومى دولت مجوز عدم واریز 16 درصد سهم 
صندوق توسعه ملى از درآمدهاى نفتى در سال جارى را نیز 

در بودجه کسب کرده و از آن استفاده خواهد کرد.

سخنگوى تسهیالت حمایتى کرونا گفت: زمان پرداخت 
تسهیالت 2 میلیون تومانى به افرادى که شغل ثابت ندارند 

مشخص نیست.
دولت براى حمایت از آسیب دیدگان شیوع بیمارى کرونا 
و همچنین مشــکالت اقتصادى، بسته حمایتى کرونا را 
درنظر گرفت. پرداخــت وام یک میلیون تومانى به تمام 
خانوارهاى یارانه بگیر از محل منابع یارانه ها یکى از این 

اقدامات بود.
عالوه بر آن مقرر شد که از بین این خانوارها، براى چهار 
میلیون نفر که شغل ثابت ندارند تسهیالت 1.5 تا 2 میلیون 

تومان واریز شود. این چهار میلیون نفر شامل دستفروشان، 
رانندگان، کارگران ساختمانى و فصلى مى شود که لیست 
کارگران ســاختمانى از سوى ســازمان تأمین اجتماعى، 
رانندگان دستفروشان توســط وزارت کشور و کارگران 

فصلى توسط اتاق اصناف ارسال مى شود.
«حســین میرزایى» سخنگوى تسهیالت حمایتى کرونا، 
روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره زمان واریز این 
تسهیالت اعالم کرد که هفته گذشته چندین جلسه درباره 
زمان واریز این تســهیالت و تعیین ساز و کار الزم براى 

اعتراض افراد برگزار شد اما به جمع بندى نرسیدیم.

پس از ارائه لیســت توســط ســازمان ها و دستگاه هاى 
مربوطه، وزارت ارتباطات براى سرپرستان خانوار پیامک 

ارسال مى کند که شما مشمول هستید.
ســاز و کار پرداخت وام یک تا دو میلیونى به گروه هاى 
شغلى، ظاهرا به این گونه خواهد بود که اسامى مشموالن 
این وام که پرداخت هاى یــک میلیونى وام یارانه بگیران 
براى آنها انجام شــده، مابقى تا سطح دو میلیون تومان به 
حسابشان شارژ خواهد شــد؛ به طورى که براى خانوار 
یک تا دو نفــره 500 هزار تومان دیگــر و براى خانوار 
سه نفره و باالتر یک میلیون تومان دیگر اضافه پرداخت 

مى شود، براین اساس خانوار یک و دو نفره یک میلیون و 
500 هزار تومان و سه نفره و باالتر در مجموع دو میلیون 

تومان دریافتى خواهند داشت.
نحوه بازپرداخت ایــن وام  همچون وام یک میلیونى از 
یارانه افراد کســر مى شود و اقساط آن از تیر ماه برداشته 
مى شــود. وام بدون بهره بوده و فقط با 4 درصد کارمزد 
وام اســت همچنین مبلغ اقساط به این صورت است که 
بــه خانواده هاى تک نفره که یک میلیون تومان پرداخت 
مى شود، 35 هزار و 100 تومان مبلغ قسط وام است که از 

یارانه آنها کسر مى شود.

در راســتاى حکم صادر شده از سوى دادستان کیش به معاونت فرهنگى و اجتماعى 
ســازمان منطقه آزاد کیش تحت عنوان ضابط قضایى؛ افرادى که ضوابط بهداشتى را 

رعایت نمى کنند برخورد قانونى خواهد شد
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، مصطفى خانزادى معاون عمرانى و زیربنایى سازمان منطقه آزاد کیش با حضور 
در برنامه زنده روى ماه، شبکه کیش از بهره گیرى حداکثرى ظرفیت قانونى شوراى 
ســالمت کیش با متخلفین خبر داد و گفت: طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا کشور 

ساکنین جزیره کیش بدون ماسک حق حضور در مجامع عمومى را ندارند. 
مصطفى خانزادى ادامه داد: هدف اصلى، فرهنگ سازى رعایت ضوابط بهداشتى ابالغ 
شــده از سوى شوراى سالمت کیش است و اصنافى که موازین بهداشتى را رعایت 
نکنند ضمن این که به مدت یک ماه از فعالیت آنها جلوگیرى خواهد شــد به عنوان 

متخلف براى آگاهى عموم مردم اطالع رسانى مى شود.
خانزادى خاطر نشان کرد: تا کنون برخى بخش ها ضوابط بهداشتى را با حساسیت و 
دقت نظر الزم رعایت کردند و سالمت خود و دیگران را به جاى جنبه هاى اقتصادى 

در اولویت کار خود قرار دادند.
وى با بیان این که در سه ماه گذشته کسب و کارها در جزیره کیش متحمل خسارات 
اقتصادى ناشــى از ویروس کرونا شدند گفت: قصد داریم امسال جشنواره تابستانى 
را برگزار کنیم تا بخشــى از خسارات وارد شده جبران شود ولى در صورت رعایت 
نکردن ضوابط بهداشتى شوك دوم بر اقتصاد جزیره وارد مى شود و ضرر آن متوجه 

تمام ساکنین و فعالین اقتصادى جزیره کیش خواهد شد.
مصطفى خانزادى در ادامه ســخنان خود تاکید کرد: با عدم رعایت ضوابط بهداشتى 
و تحت تاثیر قرار گرفتن سالمت ساکنین جزیره کیش، شرکت هاى هواپیمایى، هتل 
ها، و مراکز تجارى و گردشگرى تعطیل خواهند شد و خسارات اقتصادى بدى را به 

دنبال خواهد داشت.
معــاون عمرانى و زیربنایى ســازمان منطقه آزاد کیش در پاســخ به این که آیا زنگ 
وضعیت قرمز در جزیره کیش به صدا در خواهد آمد گفت: اگر ضوابط و بهداشــت 
فردى رعایت نشود دچار سرنوشت مناطقى از کشور خواهیم شد که به تازگى مجبور 
شدند تمام مراکز گردشگرى، هتل ها و کلوپ ها را تعطیل کنند و متحمل خسارات 

سنگین اقتصادى شوند.
خانزادى به حمایت هاى معنوى و مالى سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد و اظهار 
داشت: با رعایت ضواب بهداشتى برگزارى جشنواره تابستانى مى تواند یک امید در 
رونق اقتصادى جزیره کیش باشد در غیر این صورت آژیر قرمز در این منطقه به صدا 
در خواهــد آمد و ما مجبوریم بر خــالف میل باطنى تمام پروازها را به مقصد کیش 

تعطیل کنیم و محدودیت ها از نو اعمال شود.

وى افزود: تمام تالش سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه هاى اجرایى مستقر در این 
جزیره به منظور حفظ و ارتقاى ســالمت ســاکنین جزیره کیش و جلوگیرى از قرار 

گرفتن در وضعیت قرمز در این منطقه هستیم.
مصطفى خانزادى با اشــاره به این که 22 روز بیمار مبتال به ویروس کرونا در کیش 
نداشتیم افزود: با همکارى منسجم تمام ساکنین جزیره کیش، تجار، هتل ها، و دستگاه 
هاى اجرایى مستقر در کیش توانستیم این منطقه را به عنوان یک برند در پیشگیرى و 

مقابله با بیمارى کووید 19در کشور و حتى در منطقه مطرح کنیم.
خانزادى به راه اندازى پلکانى ایرالین ها از 25 اردیبهشــت به صورت آزمایشــى و 
از ابتداى خرداد به طور رســمى به مقصد کیش اشاره کرد و  اظهار داشت: با اجراى 
ضوابط بهداشــتى سختگیرانه و سفید اعالم شــدن جزیره کیش یک بار منفى را به 
دنبال داشت که تمام ساکنین و گردشگران تصور کردند دیگر از کرونا خبرى نیست، 

متاسفانه على رغم تاکیدات بسیار زیاد ضوابط بهداشتى را رعایت نکردند.
وى عنوان کرد: بر اساس تشکیل جلسه ستاد بحران و شوراى سالمت کیش با حضور 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش جمعه دوم خرداد، مســئولیت نظارت و کنترل 
بازگشت مسافرین به جزیره کیش به ستاد بحران در کیش واگذار شد تا اجراى ضوابط 

بهداشتى در این منطقه نظارت و کنترل شود.
گفتنى اســت در سطح کشور تنها منطقه اى که براى تدوین ضوابط بهداشتى وجود 
دارد جزیره کیش است و براى مناطق دیگر نیز ضوابط بهداشتى تدوین مى کند و هیچ 

بخشى بدون ضوابط بهداشتى نیست. 
همچنین تصمیمات گرفته شده در راســتاى حفظ سالمت آحاد جامعه و بر اساس 
ضوابط بهداشتى ابالغ شده در تمام بازارها با حفاظت فردى و ایرالین ها با 70 درصد 
ظرفیت مسافر به منظور رعایت حفظ فاصله گذارى اجتماعى  به مقصد کیش انجام 

مى شود.

معاون عمرانى و زیربنایى سازمان منطقه آزاد کیش تشریح کرد:

ابالغ آخرین مصوبات شوراى سالمت کیش

سخنگوى تسهیالت حمایتى کرونا:

زمان واریز تسهیالت 2 میلیون تومانى مشخص نیست

با مطرح شدن گزینه فروش اوراق بدهى

راهکار تامین کسرى بودجه 99 مشخص شد
 تحلیلگر

مفاهیم پنهان کسب و کار

فیلســوف بنام یونانى، پلوتارك  مى نویســد: «همانطور که زنبورها از گل 
هاى آویشــن که قویترین و خشــک ترین گیاه است، عسل مى سازند، پس 
یک انســان عاقل هم مى تواند از بدترین شــرایط نیز بــه بهترین وجه بهره 

بردارى کند».
براى یک کارآفرین موفق، شرایط خیلى اهمیتى ندارد. او به عنوان یک فعال 
اقتصادى حرفه اى و مثبت اندیش همه جا به دنبال فرصت هاســت. افرادى 
که تفکر مثبتى دارند مى دانند که در بازار، فرصت ها هیچ ربطى به شــانس 
و موقعیت ندارد، بلکه دست پرورده نگرش صحیح، موقعیت سنجى و اقدام 

سریع است، آنها باور دارند که فرصت همانجاست که پیدایش مى کنید!
-  جهت دهى در ذهن کارآفرین؛ صاحبان مشاغلى که نگرش مثبتى نسبت به 
خود و کســب و کارشان دارند، روى داشته ها و راه حل ها تمرکز مى کنند، 
نه روى مشکالت. در حالى که کارآفرینان جوان فقط مشکالت را مى بینند و 
با این نگاه اغلب هیچ کار خاصى انجام نمى دهد. اما حرفه اى ها در سخت 
ترین روزها و نوســان هاى شــدید بازار همواره در صدد پیدا کردن راه حل 
هســتند و ذهن خود را طورى برنامه ریزى کرده اند که در هر شــرایطى به 
راه حل ها بیندیشــد و از هر غیرممکنى، یک ممکن بســازند. افرادى که به 
تازگى بیزینس خود را راه اندازى کرده اند باید بدانند که بسیارى از کارهاى 
با ارزشــى که در دنیا انجام شده اســت، قبل از انجام، غیر ممکن اعالم شده 

بودند. 
- مفهوم بخشش در کسب و کار؛ بخشش در بیزینس از آن دست موضوعاتى 
است که به آن بها داده نمى شود تصور اغلب کارآفرینان نوظهور این است که 
جدیت یعنى خشن بودن و موفقیت یعنى گرفتن! اما واقعیت پنهان این است 
که کمتر چیزى در کســب و کار به اندازه بخشش بر دیگران اثر مى گذارد و 
نظر آنها را تغییر مى دهد. امتحان کنید. وقتى کارمند و یا حتى مشترى اشتباه 
مى کند با یک لبخند بخشــش خود را نشان دهید تا ببینید چگونه آن فرد به 
یکباره حســى از احترام و عالقه را نسبت به شما پیدا مى کند. کارآفرینى که 
روح بخشش دارند از جمله افراد قابل احترام و دوست داشتنى بازار هستند 
و باعث مى شود در روزهاى سختى بتوانید روى کمک دیگران حساب کنند.
بیشــتر افراد ناموفق این مفهوم را درك نمى کنند. آنها بیشتر دوست دارند از 
دیگران چیزى بگیرند و بخشــش جایى در قاموس شان ندارد، چراکه ارزش 
تجارت خود را به دارایى هاى مادى شــان گره زده اند. اینکه دارایى هاى شما 
در کسب و کار چقدر است، مهم نیست. مهم این است که با آن داشته ها چه 

کارى انجام مى دهید و در بازار چقدر روى شما حساب مى کنند.
-  اســتقامت ورزى در تجارت؛ بســیارى از صاحبان مشــاغل شکست مى 
خورند چون تا با مشــکلى مواجه مى شوند یا در کارى شکست مى خورند، 
ســراغ کار جدیــدى مى روند و کار قبلــى را به کلى رها مى کنند. کســانى 
که آرزوى هایشــان به تحقق پیوســته، همگى از ایــن کار پرهیز کرده اند. 
تمام کارآفرینان از ناامیدى ســرباز زده اند و نگذاشــته اند یاس بر آنها غلبه 
کند. ســختى ها همچون باعث شــده که سعى و تالشــى باالتر بکنند. این 
خصوصیات، یعنى چسبیدن به هدف، غلبه بر ناامیدى و ادامه دادن به حرکت 
حتى در شــرایط ناامیدى، همگى نتیجه داشتن نگرش خوب و مثبت است و 

شما براى کارآفرین شدن به آن نیاز دارید. 
وقتى براى بیزینس خود احترام قائل باشید، پایدار بودن آسان تر است. وقتى 
بدانید که موفقیت در همین نزدیکى اســت، آنگاه به حرکت ادامه مى دهید. 
وقتى باور داشــته باشید که همه چیز به نتیجه اى عالى منتهى مى شود، دیگر 
از ناراحتى ها نمى ترســید. اگر در تجارت اســتقامت داشته باشید وقتى که 
همه چیز مغشــوش و نابسامان مى شود، باز هم پایدار مى مانید. چراکه باور 

دارید کمک در راه است.
- مسئولیت پذیرى و تعهد؛ آخرین خصیصه کسب و کارهاى موفق این است 
که دوســت دارند مسئولیت محصول و خدمات خود را بر عهده گیرند. افراد 
ناموفق مســئولیت را به گردن تحریم ها، شــرایط بد بازار و یا حتى دیگران 
مــى اندازند. اما یک کارآفرین موفق میداند که بــا این کار هیچ اتفاق مثبتى 
رخ نخواهــد داد. مگر اینکه تمام مســئولیت فکر و اعمــال خود را بپذیرد. 
فقط زمانى که مســئولیت خود را بپذیریــد و صادقانه به خود و محصول و 
یــا خدمات نگاه کنید و ضعف ها و نقاط قوت خود را شناســایى کنید، مى 

توانید تغییر کنید.
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