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وزیر صمت رفتنی نیست؟
 البته او مدعی شــد که رئیســی توصیه ای برای کوتاه آمدن 
از اســتیضاح وزیر صمت مطرح نکرده است. طراح استیضاح 
وزیر صمت ادامــه داد: »به نظر بنده جلســه رئیس جمهور با 
نمایندگان اســتیضاح کننده به این منظور بود که آقای رئیســی 
از نظرات اســتیضاح کنندگان و پاســخ هایی که وزیر صمت باید 

بدهند، ارزیابی داشته باشند«.
 فاطمی امین استعفا داده می شود؟

عالوه بــر ســخنان ســیاهکلی، می تــوان به اظهــارات و 
ادعای رضــا حســینی قطب آبادی، عضو کمیســیون صنایع و 
از نماینــدگان اســتیضاح کننده وزیــر صمت هم اســتناد کرد. 
رضــا حســینی قطب آبادی، در گفت وگویــی تلویحــا از عالقه 
رئیســی بــه فاطمی امین خبــر داده و گفته اســت کــه دیدار 
رئیس جمهــور بــا نماینــدگان خواهــان اســتیضاح مســئله 
 مهمی اســت و ممکن است منجر به اســتعفای فاطمی امین 

از مسئولیتش شود.
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس تأکید دارد: 
»به نظر می رســد آقای رئیس جمهور نگذارند استیضاح انجام 
شود. با توجه به اینکه استیضاح وزیر صمت اعالم  وصول شده 
احتماال آقای رئیسی جابه جایی را در مجموعه شان انجام دهند 
و از فاطمی امین در جای دیگری اســتفاده کنند تا استیضاح در 
دولتشــان انجام نشود. برداشــت من از شخصیت آقای رئیسی 
این اســت که نمی خواهد استیضاحی در دولتش انجام شود و 

انتقال قدرت آرامی را انجام خواهند داد«.
 فضاسازی مثبت رسانه ای

اقــدام دیگری کــه ذکر آن خالــی از لطف نیســت، توجیه 
عملکرد وزرای در معرض اســتیضاح توســط برخی رسانه ها 
در آســتانه جلسه استیضاح اســت. اقدامی که درباره فاطمی 
هم صدق می کند. به این شــکل که با نزدیک شــدن به جلسه 
اســتیضاح وزیر صمت، به وضوح شاهد تغییر رویکرد ناگهانی 
برخی رســانه های خاص در گفت وگوهــای حمایتی از وزیری 
هستیم که تا پیش از این صحبت از ضعف عملکرد او بود. این 
رســانه ها در گفت وگوهایی حمایتی می کوشند فضای مثبت به 
نفــع فاطمی امین ایجاد کنند و فضای منفی مجلس علیه او را 
بشــکنند و موج حمایتی راه بیندازند تا در روز استیضاح فضا را 
آن طور که می خواهند به دســت بگیرنــد و نتیجه را طبق میل 
خود رقم بزنند. بازی رســانه ای که البته کــم و بیش در موارد 
مختلف اتفاق می افتد و پیروز میدان کسی است که از این بازی 

رسانه ای به خوبی بهره برداری کرده است.
 محورهای استیضاح وزیر صمت

در ادامه به مهم ترین انتقاد نمایندگان و اســتیضاح کنندگان 
وزیر صمت اشــاره خواهیم کرد. یکــی از محورهای چهارگانه 
اســتیضاح وزیر صمت آشفتگی بازار خودرو است. محور دیگر 
درخصوص فوالد، سومین محور مقوله معادن و محور چهارم 
هم مربوط به تنظیم بازار اســت کــه فاطمی امین هر دو بار که 
برای پاســخ به سؤال اســتیضاح کنندگان به کمیسیون مربوطه 
رفته است، نتوانسته پاســخ قانع کننده ای به استیضاح کنندگان 
بدهد و رأی موافق کمیســیون را جلب کند. به همین دلیل هم 
هر دو بار استیضاح او به صحن علنی ارجاع شده است. با توجه 
به گزارش فوق این سؤاالت مطرح است که آیا وزیر صمت پای 
مسئولیتش می ماند و کار به جلســه استیضاح می کشد یا قبل 
از آن با اســتعفا به این غائله خاتمه می دهد؟ آیا فاطمی امین 
با اســتعفا و دریافت حکمی جدید از ســوی رئیس جمهور در 
جایی دیگر مشغول به کار می شــود، یا به صحن علنی می آید 
و با توضیحاتش شــانس دوباره خود را محک می زند؟ در این 
صورت آیا می تواند بنا به ادعای خود اعتماد دوباره مجلسی ها 
را جلب کند یا با رأی منفی مواجه شــده و کرســی وزارت را به 
شخص دیگری واگذار می کند؟ بنابراین باید منتظر بود و دید آیا 
رئیســی به استیضاح یک وزیر در کابینه اش تن می دهد یا پیش 

از استیضاح دست به تغییر در کابینه می زند؟

خـبـر  بـرگـزیـده

متروپل باز هم فروریخت
متروپــل آبــادان دوبــاره فروریخــت و بخــش عظیمی از 
باقی مانــده ســازه متروپــل آبادان )ســمت خیابان ســعدی( 
ظهر روز گذشــته آوار شــد. با فروریختن بخش های دیگری از 
ســازه به جامانده از برج متروپــل آبادان، مأمــوران امدادی و 

خدمات رسانی در محل حاضر شدند.
 به گزارش فارس، مدیر روابط عمومی فوریت های پزشــکی 
خوزســتان از فــوت یک نفــر و مصدومیت یک نفــر در ریزش 
متروپل خبر داد. عارف شــرهانی با اشــاره به اعــزام نیروهای 
فوریت های پزشــکی بــه متروپل بیــان کرد: متأســفانه تا این 
لحظــه یک نفر جان خود را از دســت داده اســت. او در ادامه 
با اشــاره به تداوم خدمات رســانی در متروپــل از مصدومیت 
یــک نفر در ایــن حادثه خبر داد. ایرنا نیز نوشــته اســت که با 
فروریختــن بخش هــای دیگــری از ســازه به جامانــده از برج 
 متروپــل آبادان، مأمــوران امدادی و خدمات رســانی در محل 

حاضر شدند.
 همچنین این رسانه نوشته است که معاون هماهنگ کننده 
قرارگاه ســازندگی  خاتم االنبیا )ص( ســپاه پاسداران ۱۹ مهر به 
خبرنــگار ایرنا گفته بود: تاکنون دو بخش از بقایای ســاختمان 
متروپــل آبــادان تخریب شــده و پیش بینی می شــود عملیات 
تخریب ســه قســمت باقی مانده در کمتر از یک مــاه به اتمام 
برســد. سردار پاســدار اســداله حاجی زمانی بیان کرد: قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیــا بالفاصله پس از وقــوع حادثه متروپل 
آبادان در محل حضور یافت و بخش  مهندســی کار را بر عهده 
گرفت و مســئولیت تخریب بقیه ســاختمان متروپل نیز به این 

قرارگاه سپرده شده است.
 وی افــزود: با توجه به اینکه ســاختمان متروپل از ســازه 
خاصــی برخــوردار بــوده و فاقــد اصولی مهندســی اســت، 
تخریب آن باید به روش های مهندســی خاص انجام شــود تا 
به ســاختمان های مجاور آســیب نرسد. بخشــی از باقی مانده 
ساختمان متروپل آبادان ۲۳ شهریور در زمان سبک سازی سازه 
فروریخته بــود. در حادثه ریزش ســاختمان متروپل آبادان که 
 دوم خرداد امســال رخ داد، 4۳ نفر جــان باختند و ۳۷ نفر نیز

مصدوم شدند.

شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس )ســهامی عــام(در نظــر دارد تأمیــن 60 بشــکه 210 کیلوگرمــی پلــی آمیــن 
) FINEAMIN 24( را از طريــق مناقصــه عمومــی بــه تولیدکننــده /تأمیــن کننــده واجــد شــرايط واگــذار کنــد، 
بنابرايــن از همــه شــرکت های معتبــر دعــوت می شــود بــرای تهیــه اســناد مناقصــه تــا تاريــخ 1401/08/08 بــا 

ارســال نامــه، اعــام آمادگــی و فیــش خريــد اســناد را از طريــق پســت الکترونیکــی ارســال کننــد.
هزينــه خريــد اســناد: 2،000،000 )دو میلیــون( ريــال واريــزی بــه حســاب شــماره 2390381134 بانــک 
ــا شــماره شــبا IR510180000000002390381134  بــه نــام شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس  تجــارت ب
)متقاضیــان بــه منظــور دريافــت شناســه اختصاصــی پرداخــت می بايســت بــا بخــش خزانــه امــور مالــی بــه شــماره 

31312677-076 و 31313357-076 تمــاس حاصــل فرماينــد.(
ــه: مبلــغ 750،000،000) هفتصــد و پنجــاه میلیــون ( ريــال  )در ايــن مرحلــه نیــاز  ــرکت در مناقص ــه ش ــزان ضمانت نام می

نــدارد(
مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پايان وقت اداری مورخ 1401/08/18 

محــل تحویــل بســته پیشــنهادی مناقصــه: بندرعبــاس، کیلومتــر 13 محــور بندرعبــاس بــه بنــدر خمیــر، بلــوار صنعــت 
نفــت، میــدان نفــت، بلــوار خودکفايــی، شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس، امــور حقوقــی و قراردادهــا.
تلفن: 31310000-076 داخلی 3706، دورنگار: 31313131-076   کدپستی: 7931181183  

 Legal@pgsoc.ir :ایمیل 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

) FINEAMIN 24( مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین 60 بشکه پلی آمین
PGSOC-LEC- FINEAMIN -TE-01985        :   شماره مناقصه

دولت سرعت گردش پول را  می گیرد
عباســعلی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه وضعیت فعلی 
بورس را در گفت وگو با »شــرق« این گونه تحلیل می کند: متأسفانه 
به نظر می رســد به دالیل اقتصاد سیاسی، دولت شدیدا سعی دارد 
جریان ســرعت نقدینگی را در بازارها کاهش دهد. درواقع به دلیل 
بی ثباتی های اخیر و تداوم جریــان اعتراضات می خواهد کنترل کند 
تا جریان نقدینگی به ســمت بازارهای مخربی مثل ارز نرود تا تورم 

مضاعف ایجاد نکند.
او ادامه می دهد: من اعتقاد دارم دولت در  حال گرفتن ســرعت 
گردش پول اســت و از ابزار نرخ بهره هم استفاده کرده است. همین 
موجب شــده روند خروج سرمایه در بازارهای دیگر که نقدشوندگی 
باالیی ندارند، کند شود و بازار سرمایه به عنوان تنها بازاری که امکان 
خروج ســرمایه از آن هست، تنها گزینه باقی بماند. البته بازار سهام 
سهم زیادی از کل ثروت جامعه ندارد، سهمش کمتر از دو درصد از 
کل اســت، با این حال به دلیل شرایط نقدشوندگی بهتری که دارد در 

معرض خروج سرمایه قرار گرفته است.
حمایت از  بازار  با گفتار درمانی؟

به اعتقاد حقانی نسب دولت هیچ حمایت خاصی نکرده است و 
حداقل تالش نکرد که اعتماد از دست رفته مردم را به آنان بازگرداند. 
او می گوید: امروز اوج این بی اعتمادی را شــاهد بودیم و شــاخص 
افت بســیار زیادی داشت. عمال با وجود اینکه قیمت سهام  ، در عین 
ارزندگی، بســیار کاهش پیدا کرده، ولی به دلیل جریان نقدشوندگی 
و عرضه و تقاضایشــان می بینیــم که دارایی هایشــان را به فروش 
می گذارند و چون حمایتی هم صورت نمی گیرد، دارایی ها با قیمت 

پایین تری مبادله می شود.
این کارشناس می افزاید: آنچه عمال اتفاق می افتاده این است که 
۳00 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت هایی که سهامشان در  حال 
افت است، در سپرده های بانکی ذخیره شده است. روزانه از پنج  هزار 

میلیارد تومان فروش این شرکت ها هزارو 500 میلیارد تومانش سود 
است، با این حال حتی بخش کوچکی از منابع حاصل از این فروش ها 
را نمی آورند در بازار ســرمایه تا هم از سهام های دیگر حمایت کنند، 
هم از ســهام خودشان. این نشــان می دهد که هیچ حمایتی از بازار 

سرمایه نیست و بازار صرفا گفتار درمانی می شود.
جای خالی مالیات بر  عایدی سرمایه

به اعتقاد حقانی نســب، یکی از نشانه های دیگر عدم حمایت از 
بازار سرمایه این اســت که با وجود سابقه فعالیت بیش از نیم قرن 
فعالیت های ســوداگرانه در کاالهای مصرفی اعم از زمین، مسکن، 
خــودرو و ارز، ایــن فعالیت هــا همچنان معاف از مالیات هســتند، 
در حالی کــه حوزه های تولیــد در  حال پرداخت مالیات هســتند. او 
توضیح می دهد: نماینده های مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
را مســکوت گذاشتند و پس از ســال ها با وجود تصویب کلیات آن، 
جزئیاتش را به صحن علنی نیــاورده و تصویب نکردند. درحالی که 
دولت می تواند از محل مالیــات بر عایدی ثروتمندان که یک درصد 
جامعه هم بیشتر نیستند، تأمین مالی شود. اینها ثروتمندان سوداگر 
تورم ســاز هســتند که عموما هم در ساختار سیاســی نقش دارند و 
مالیات گرفتــن از آنها جذابیت بازارهای تولیدی مثل بازار ســرمایه 
را افزایــش می دهد. بنابراین تصویب نشــدن طرح به خوبی نشــان 

می دهد دولت و مجلس در  حال حمایت از بورس نیستند.
شرایط بی اعتمادی  ادامه  دارد

این کارشــناس در پاســخ به این ســؤال که با توجه بــه تداوم 
خروج ســرمایه تکلیف صندوق های بزرگ چیست؟ عنوان می کند: 
صندوق هــای بزرگی مثل صندوق های بازنشســتگی همان طور  که 
قبال ســهامدار عمده بودند و از سود عملیات شرکت ها سود کسب 
می کردنــد، االن هم می کنند. اتفاقا همه بحث ما همین اســت که 
صندوق های بــزرگ با وجود کاهش ارزش دارایی هایشــان در بازار 
سرمایه، چون درآمدشان بیشتر متکی به سود شرکت هاست  و سود 

شــرکت ها هم همچنان زیاد است، تأثیری نمی پذیرند و برای همین 
هم بی تفاوت هســتند. اکنون اکثرا ســهامداران خرد و سهامداران 

عدالت در  حال ضربه دیدن هستند.
او در  نهایــت بیان می کند که اگر دولــت و مجلس بخواهند به 
رفتارشــان در ماه های آتی ادامه بدهند و اقدامی عملی در راستای 
حمایت ســاختاری از بازار سرمایه نداشته باشــند، چشم انداز بازار 
مثبت نیســت، اما اگر دولت جدی وارد میدان شــود و دو کار انجام 
دهد، یکی تصویــب مالیات بر عایدی ثروتمندان ســوداگر کاالهای 
مصرفی و دیگری هم کنترل خلق نقدینگی و کاهش نرخ بهره، بازار 

سرمایه شرایط خوبی پیدا می کند.
حقانی نسب تأکید دارد »تا زمانی که این دو اقدام صورت نگیرد، 

شرایط بی اعتمادی در بازار ما وجود خواهد داشت«.
نقش ریسک سیستماتیک

شــهیر محمدنیا، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در پاسخ به این 
سؤال خروج سرمایه بیشــتر در میان کدام گروه شدت گرفته است؟ 
به »شــرق« می گوید: خروج سرمایه هم از سوی حقوقی ها و هم از 
سوی سرمایه داران خرد در  حال انجام است. دلیل آن هم مشخص 
اســت؛ هیچ بارقه امیدی در بازار وجود ندارد. در شــرایط فعلی که 
ریسک سیستماتیک در بازارها نقش آفرین است، الزم است برخالف 
حالت متــداول که تحلیل ها از پایین به باالســت، تحلیلی از باال به 

پایین داشته باشیم.
از نگاه محمدنیا بر اســاس همین نوع تحلیل هیچ روزنه امیدی 
برای ســهامداران وجود ندارد؛ چه حقیقی هــا و چه حقوقی ها. او 
توضیح می دهد: اگر از منظر جهانی نگاه کنیم، جهان با یک ابرتورم 
و چالشــی جهانی از این منظر مواجه است. تمام بانک های مرکزی 
از فدرال رزرو گرفته تا بانک مرکزی اروپا سیاســت های انبساطی در 
پیش گرفته اند و همین جهان را به ســمت رکود برده اســت. حاال 
قیمت کامودیتی ها هم در ابهام فرو رفته و این یعنی کاهش؛ اتفاقا 

بــرای کامودیتی ها و به تبع کاهش قیمت آنهــا؛ بازار ما هم حدود 
۷0 درصد کامودیتی محور است. بنابراین رکود جهانی در سودسازی 

شرکت هایمان مؤثر است.
از نظر این تحلیلگر، سوی دیگر ماجرای این روزهای بورس برای 
ما ریسک سیستماتیک برجام اســت. »حاال دیگر تمام امیدها مبنی 
بر اینکه این دولت بتواند توافقی را احیا کند از دســت رفته و آمریکا 
هم مرتب اعالم می کند که برجام را از دستور کار خارج کرده است. 
درواقع درحالی که بازار مدت طوالنی امید داشت تا با احیای برجام 
جانی دوباره بگیرد، حاال دیگــر نمی تواند پرتفویی برجام محور هم 

بچیند«.
محمدنیا ســومین علت وضعیت فعلــی را مواجهه با ناآرامی 
در داخل می داند: »عدم ثبات موجب شــده که ترس ایجاد شــود و 

سهامداران خرد با احتیاط سرمایه شان را خارج کنند«.
شرط خروج  از  بحران

او می گوید: با یک تحلیل از باال به پایین و درنظرگرفتن وضعیت 
کالن هیچ علتی ندارد که بخواهیم از این وضعیت خارج شویم مگر 
اینکه یا برجام احیا شــود یا اقتصاد جهانی بهبود پیدا کند  که هر دو 
را بعید می دانم. تنها روزنه ریز امیدی که آن هم به نفع کسی نیست، 
این اســت که بر اثر یک ابر تورم ارزش پول ملی به شــدت افت کند. 
ممکن اســت که در پی برخی فشــارها با افزایش نرخ دالر مواجه 
شــویم و این قدری تأثیرگذار باشد؛ هرچند  در مدت اخیر در حالی که 
بســیاری از مخارج شرکت های ما با دالر آزاد محاسبه می شود، بازار 
ســهام به افزایش قیمت دالر آزاد در این مدت هیچ واکنشی نشان 
نداد. او در  نهایت نیز تأکید می کند: یکی از چالش هایی که این روزها 
با آن مواجه هستیم، خروج سرمایه زیاد از طریق حقوقی های خیلی 
بزرگ و شــرکت های شاخص بود. این شــرکت ها پیش از این هم با 
بحران مواجه بودند و وضعیت فعلی قطعا شرایط بدشان را تشدید 

می کند.

تصویر ایران  10 سال آینده
۷- طرح های عمرانی و ســرمایه گذاری ها: به دلیل مشــکالت بودجه ای دولــت، طرح های عمرانی همچنان 
ناتمام بوده و سرمایه گذاری چشمگیری در بخش های مختلف ازجمله نفت و گاز صورت نخواهد گرفت و از 

رقبای نفت و گازی عقب  خواهیم ماند.
8- با توجه به عدم پذیرش FATF از ســوی ایران، مراودات بانکی دچار مشکل خواهد بود و تنوع صادرات از 

لحاظ کاال و کشور محدود خواهد شد.
۹- به دالیل متعدد، بازسازی بافت های فرسوده به نحو مطلوب انجام نخواهد شد و چهره بخشی از روستاها 
و شــهرها همچنــان نازیبا باقی خواهد ماند و همچنان کشــور در معرض خطر زلزلــه و دیگر بالیای طبیعی 

خواهد بود.
۱0- با وجود افزایش توان نیروهای مسلح، متأسفانه به دلیل تقویت عناصر مخرب در کشورهای مجاور و نفوذ 
کشورهای استکباری و اسرائیل به نمایندگی آنها و نیز ایدئولوژی متضاد و معاند با کشور ما، شرایط ژئوپولیتیکی 

مناسب نخواهد بود.
آنچه در باال ذکر شــد، چیزی جز بخشــی از توضیح واضحات نیســت و همه سیاست گذاران داخلی و نیز 
سیســتم اقتصاد جهانی و اطالعاتی کشــورها از آن اطالع کافی دارند؛ بنابراین درج آن به منزله زیره به کرمان 
بردن اســت. اما در این برهه زمانی که برنامه هفتم توسعه در دســت تهیه است، صرفا برای یادآوری قلمی 
می شــود و علی رغم از دســت دادن فرصت ها، باز هم تنها این جمهوری اسالمی است که می تواند در راه یک 
اصالح عمومی برای اداره کشــور و آینده روشــن گام بردارد؛ وگرنه عناصر مخرب، خائن و وابســته ای که در 
خارج از کشــور ســینه به تنور می چسبانند و مدعی ایران بهتر هســتند، توان اصالحات را هرگز ندارند و بیشتر 
آنارشیست هایی هستند که پوپولیسم آنان بسیار فراتر از برخی عناصر موجود داخلی است و تنها گوش به فرمان 
اربابان خود هســتند. هنوز فرصت برای بازاندیشی و سیاست های اصالحی اقتصادی و اجتماعی فراهم است 
و امید اســت در طراحی های آینده خودخواهی، خودبزرگ بینی، حقیر شمردن دشمن، عدم تعقل، عدم اتکا به 

مردم و یاری نگرفتن از مردم جایی نداشته باشد.

ادامه از صفحه اول

مهدی توکلی

اقتصاد یک جریان پیوســته و متأثر از سایر عوامل است. منشــأ شکوفایی اقتصادی را به 
واقع می توان در مدیریت صحیح، قانون مداری، شــفافیت، اســتفاده صحیح از ظرفیت ها و 
منابع، برنامه ریزی و سیاســت گذاری صحیح و منطقی جســت وجو کــرد. حال با این مقدمه 
می خواهیم به سراغ مناطق آزاد و مخصوصا جزیره زیبای کیش برویم؛ جایی که بی تردید در 
کشــور ما سرآمد و سنبل گردشــگری نوین و مضاف بر آن به عنوان یک قطب بزرگ اقتصادی 
شناخته می شود . این در حالی  است که این جزیره زیبا مدت هاست دچار رکود شده و دیگر از 

آن کیش پرنشاط و گردشگرپذیر خبری نیست.
وقتی علت موضوع را جســت وجو می کنیم، خیلی ساده و راحت به مشکالت اقتصادی 
و سنگین شــدن هزینه های سفر در خانوارهای ایرانی می رسیم که در کشوری که تحریم دیوار 
بلندی در اطراف آن ایجاد کرده و قدرت گردشگرپذیری اش متکی بر حوزه داخلی  است، پس 

طبیعی  اســت که کم شدن قدرت اقتصادی مردم باعث کاهش رونق و ایجاد رکود اقتصادی 
در آن می شــود. در شــرایطی که در ماه های گذشته سخن از میزبانی گردشگران جام جهانی 
قطر در این جزیره به میان آمد، سؤال اینجاست که مسئوالنی که به ظرفیت باالی کیش حتی 
در حد میزبانی از گردشــگران رویداد مهمی مثل جام جهانی آگاه اند، پس چرا در برابر رکود 

این جزیره تدبیری نمی اندیشند؟
پاســخ به این سؤال از آن جهت مهم است که رکود حاکم بر اقتصاد و بازار این منطقه 
آزاد چنان ســنگین بوده است که بسیاری عطای کســب وکار در آن را به لقایش بخشیده و 
از این عرصه کنار رفته اند؛ با این حال اصل موضوع به پرســش دیگری منجر می شــود و آن 
اینکه با همین شــرایط اقتصادی موجود آیا نمی شــد تدبیری اندیشــید که رونق این جزیره 
از دســت نرود  یا حداقل در وضعیت بهتری باقی بماند؟ مطرح کردن این پرســش ها قطعا 
نیــاز به ارائه راهکار نیز دارد و بهترین راهکاری که می شــد مــورد ارزیابی قرار گیرد، ایجاد 
بسترهای انگیزشی گردشــگرپذیری مانند جشنواره های اســتانی یا جشنواره های اقوام در 
طول ســال به طور ممتد اســت که در کنار آن می توان تســهیالتی را برای سفر گردشگران 
 و ایجاد انگیزه در آنان ایجاد کرد که برای شــرح بیشــتر موضوع و به عنوان مثال می توان 
۳۱ اســتان کشــور را به گونه ای تقســیم بندی کرد که بســته به جمعیت هر استان به طور 
متوســط چند روز یا یک هفته به نام آن اســتان در جزیره کیش برقرار شــود و متناسب با 

فرهنگ آن استان جشــنواره هایی برگزار شود و مردم آن استان در آن بازه زمانی برای سفر 
بــه جزیره از تخفیفاتــی مانند تخفیف عوارض ورود به جزیره کیــش، تخفیف بلیت پرواز، 
تخفیــف در قیمــت هتل ها و اقامتگاه ها و حتــی تخفیفات در خرید اجنــاس و بازی های 
تفریحی برخوردار شوند که بر اساس چنین تصمیماتی است که مردم به توانمندی مالی و 
انگیزه بیشــتری برای سفر به این جزیره می رسند و قطعا چنین راهکارهایی منجر به رونق 

دوباره این جزیره زیبا خواهد شد.
اگر بیندیشــیم که جزیره زیبای کیش برای کشور یک آبرو و اعتبار است و برای گردشگری 
و اقتصاد کشور یک نقطه تعیین کننده محسوب می شود، تردیدی نمی ماند که تمامی قوانین، 
ایده هــا و تصمیمات حول این جزیره و حتی ســایر مناطق آزاد با نــگاه منطقی می تواند به 

سمتی برود که منجر به رونق اقتصادی آن شود.
از طرف دیگر نکته حائز اهمیت در تقویت و احیای اقتصاد کیش این اســت که برخالف 
تصور، کاهش ارزش پول ملی ایران برای جذب گردشگران خارجی، به خصوص باشگاه های 
ورزشی که ساالنه اردوهای ورزشی را در مناطق ساحلی خلیج فارس برگزار می کنند، می تواند 
گزینه ای مطلوب باشد که حتی اگر موفق به جذب گردشگران و باشگاه های کشورهای سطح 
اول و پیشرفته دنیا نشویم، این امکان وجود دارد که در سطوح دیگر و در کشورهای دوست و 

د رحال توسعه بتوانیم بازاریابی مناسب برای تقویت این جزیره انجام دهیم.

به بهانه رکود در جزیره کيش

ظرفیتی که آبروی کشور است

بازار سرمایه تحت تأثير تب و تاب اقتصادی و سياستگذاری های نامشخص 
در آستانه ریزش های مداوم قرار دارد

مخمصه بورس
شــرق: ریزش سنگین بورس در آخرین روز معامالتی هفته جاری دوباره خبرساز شد و  چهارشنبه ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار ســهام برای نوزدهمین روز متوالی منفی شــد و 700 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد. در معامالت  چهارشنبه چهارم آبان ، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری 
قبل 26 هزار و 22 واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و 241 هزار و 38 واحد رســید. به این ترتیب از نیمه کانال 
1.2 میلیونی نیز پایین آمد. شاخص هم وزن بورس با افت هشت هزار و 310 واحدی در سطح 361 هزار و 357 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 277 واحد پایین آمد و در سطح 17 هزار و 210 واحد 
قرار گرفت. بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت )بانک ملت( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن 34 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای شــپنا )شرکت پاالیش نفت اصفهان( و 

فوالد )شرکت فوالد مبارکه( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
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