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نبض زندگی معلوالن
در  رگ بحران می زند

گزارشی از تصویب یک قانون با چند غفلت
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کسب و کارها نیازمند تنوع بخشی در 
جغرافیای جهانی 

ریسک همه جا هست، از ایران تا اوکراین، روسیه، 
ترکیه و حتی در نیویورک. اما جنس ریسک ها متفاوت 
و البته شدت تحت تاثیر قراردادن هرکدام از ریسک 

های سیاسی، اقتصادی و کشوری متفاوت اند.
در جهان پر از عدم قطعیت ها شما هیچ جای جهان 
نیستید.  ریسک  معرض  در  کنید  ادعا  نمی توانید 
بر همین اساس متنوع سازی از نوع بستر فعالیت 

اقتصادی مهم است.
اینکه من در یک کشور با ریسک -B فقط فعالم یا 
!AAA در این کشور و البته کشوری با ریسک اعتباری

چه اهمیت دارد؟
اول: جهان امروز با کمی تسامح همانند زنجیره به 
هم متصل هستند، در حوزه کاالیی و بازارهای کاالیی 
شاهد تالطم هایی از جنس رونق و رکوداقتصادی و 
بحران های اقتصادی بوده و هستیم. این چرخه تامین 
می تواند بسیار شکننده باشد همانطور که در دوران 

کرونا شاهد آن بودیم.
در این راستا شکنندگی کشورها مبتنی بر ریسک 

اقتصادی و سیاسی می تواند متفاوت باشد.
هر کسب و کاری که در بیش از یک بستر )کشور( 
حضور داشته باشد توانایی توزیع ریسک در این زمینه 

را دارد.
دوم: ۱۱۰ هزار میلیارد دالر نقدینگی در کل جهان 
وجود دارد، هر چه شما در کشوری با رتبه اعتباری 
باالتری حضور داشته باشید )AAA و AA( دسترسی 
به منابع تامین مالی ارزان تر خواهید داشت، هر چه 
منابع ارزان تر باشد هزینه سرمایه بنگاه کمتر و قدرت 

رقابت بیشتر خواهد بود.

پیمان مولوی سرمقاله

۲۰۰۲۰۰ نفر نفر  در ناآرامی های اخیر در ناآرامی های اخیر 
جان خود را از دست داده اندجان خود را از دست داده اند

شورای امنیت کشور اعالم کردشورای امنیت کشور اعالم کرد
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اقتصاد کشور
در تله بحران ناکارآمدی
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واکاوی برای کلید حل مشکالت اقتصاد و مدیریتی ایران 

برخی کارشناسان و چهره های سرشناس، وضعیت فعلی اقتصاد و به تبع آن پدید آمدن گالیه و 
اعتراض را ناشی از انتخاب مدیران ناکارامد یا بی تجربه ای می دانند که اصرار دارند از تجربه جهان 
استفاده نکنند و خودشان راه آزمون و خطا در پیش گیرند، در حالی که کشور و مردم درگیر این 
کسب تجربه هستند. مدتی قبل فرهاد نیلی اقتصاددان با حضور در صدا و سیما عنوان کرد که در 

عرصه کشورداری نمی توان آزمون و خطا کرد.
این ماشین ۸۵ میلیون سرنشین دارد. اگر در انتخاب رانندگان یا نظامی که دارد رانندگان را انتخاب 
می کند کوچک ترین خطایی باشد، چند ده میلیون نفر گروگانش هستند. در هر پیچی که می پیچد 
و راننده نمی پیچد یا دست اندازی که وجود دارد و راننده نمی بیند، تمام مردم اذیت می شوند. در 
ابتدا تحمل می کنند ولی وقتی پیچ ها تندتر و تندتر می شود دیگر صدایشان در می آید. نظام 
حکمرانی یکی  از کارهایش انتخاب راننده درست است و دیگر اینکه از سالمت اتومبیل اطمینان 
حاصل کند. البته نیلی تنها فردی نبود که وضعیت فعلی را ناشی از حضور افراد بدون تجربه 
می دانست. مسعود پزشکیان نماینده مجلس نیز در تشریح علل ایجاد وضعیت فعلی عنوان کرده 
است که: »به جای اینکه بیایند وحدت و انسجام را حفظ کنند و از تجربه ای که پیشینیان داشتند، 
استفاده شود و با همکاری آن ها جلو بروند، آن ها را حذف می کنند و صفر کیلومتر می آورند و یا با 

کیلومتر پایین تر می آورند که مشکل ایجاد می شود.«

قوه قضاییه باید مرجع و 
ملجأ تظلم خواهی همه 

آحاد جامعه باشد

 تعظیم فوتبال
به قاره کهن

عملکرد چشمگیر تیم های غالمحسین محسنی اژه ای:
آسیایی در جام جهانی
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هنوز از همه ظرفیت های 
قانون اساسی استفاده 

نکرده ایم

رئیس مجلس تصریح کرد
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