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لزوم آینده پژوهی در مشاغل
ادامه از صفحه یک... سرشار از رفاه و آسایش و در عین حال توسعه 
و پیش��رفت را برای بش��ر رقم بزنند. آغاز آینده پژوهی به صورت 
علمی، مربوط به قرن بیستم، بویژه نیمه دوم آن قرن است. این 
دهه ۶۰ بود که در آن آینده پژوهی به عنوان یکی از رش��ته های 
نوین دانش پایه ریزی شد. نخستین دوره آموزشی آینده پژوهی 
در سال ۱۹۶۳ توسط جیم دیتورJim Dator در بنیاد پلی تکنیک 
 Wendell ویرجینیا تدریس شد. کوتاه مدتی پس از آن وندل بل
Bell سری دوره های آموزشی خود در دانشگاه ییل Yale را آغاز 
نمود. پس از انتقال دیتور Dator به گروه علوم سیاسی دانشگاه 
هاوایی، وی دوره های آینده پژوهی متمرکزی در آن دانشگاه برای 
دانشجویان دوره های فوق لیسانس و دکترا ایجاد نمود. در سال 
۱۹۷۴ نخستین دوره تخصصی فوق لیسانس برای آینده پژوهی 
در دانش��گاه هوس��تون توسط جیب فاولز Jib Fowles و کریس 
دید Chris Dede برپا شد. بعدها مشابه این دوره در دانشگاه های 
ماساچوس��ت، آکرون، مینه س��وتا، یو اس س��ی و دانشگاه ایالتی 
پورتلند نیز دایر شد. اما باید متذکر شد که شوربختانه هم اکنون 
 بجز دانشگاه های هاوایی و هوستون بقیه دوره ها تعطیل شده اند. 
 WFS( World(دو س��ازمان پراعتبار آینده پژوهی جهان یعنی 
 World ی��ا انجم��ن آین��ده دنیا و همچنین Futures Society
Futures Studi Federation )WFSF(یا فدراس��یون جهانی 
آین��ده پژوه��ی، در همین دوران به ترتیب در س��ال های ۱۹۶۷ 
در آمریکا و ۱۹۷۳ در پاریس تأس��یس ش��دند. WFS افزون بر 
عضوگی��ری بی��ش از ۴۰۰۰۰ نف��ر تا کنون، تنها در آغاز دهه ۸۰ 
متج��اوز از ۵۰۰۰ نف��ر را در همایش های گوناگون آینده پژوهی 
حاض��ر ک��رده و نیز موفق به انتش��ار مجله نام��دار »آینده پژوه« 
 WFS که نس��بت به WFSF گردید. از طرف دیگر Futurist
س��ازمان جهانی تری محس��وب می شود، آینده پژوهان سرتاسر 
گیتی را در یک انجمن حرفه ای گرد هم آورده اس��ت. همچنین 
در دهه ۸۰ انتشارات السویرElsevier مجله معروف »آینده هارا 
بنا گذاش��ت که هم اکنون معتبرترین نش��ریه آموزشی و فکری 
در زمینه آینده پژوهی محس��وب می ش��ود. بعدها در آغاز دهه 
 WFS ۹۰، فصلنام��ه معتب��ر« تحقیق در مورد آینده ها توس��ط
 Camford ونش��ریه »آینده نگاری« توس��ط انتشارات کمفورد
 Publishing به نش��ریات مربوط به آینده پژوهی اضافه ش��دند. 
 در حال حاضر آینده پژوهی از پهنه گسترده تری نسبت به دوران 
طالیی ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ برخوردار است. دنیای امروز نسبت 
به آن س��ال ها آمادگی و صراحت بیش��تری برای در نظر گرفتن 
آینده دارد. بر خالف آن دوران، آینده پژوهی تنها به شمار اندکی 
از نویس��ندگان و اس��تادان محدود نمی شود بلکه دنیای کسب و 
کار، دولتمردان و فرهیختگان همگی در حال بیداری و درک این 
واقعیت هستند که برای اینکه آینده موفقی داشته باشیم باید بر 
روی آن تمرکز کنیم. بدین ترتیب است که برنامه ریزی راهبردی 
 بر مبنای چشم اندازها و متکی بر سناریوها، امکانپذیر خواهد بود. 
بخشی از تقسیم کار اجتماعی در معنای جامعه شناختی آن، خود را 
درقالب شغل و کار نشان می دهد. بدون شک موتور توسعه، همین 
مشاغل هستند. با توجه به تغییرات پارادایمی، تغییرات و تحوالت 
علم و حوزه فناوری و همچنین تغییر در انتظارات و نیازهای انسان، 
مش��اغل دچار تحول و تغییر خواهند ش��د. آمارها و شواهد نشان 
می دهند که بسیاری از مشاغل گذشته، امروز یا وجود ندارند، یا 
با ابزارها و روش ها و مهارت های متفاوتی انجام می شوند. پیش 
بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ هشتاد درصد مشاغل امروزی وجود 
خارجی نخواهند داش��ت و از بین خواهند رفت. انقالب صنعتی 
بعدی، تغییرات عمیقتر و س��ریعتری را به همراه خواهد داش��ت. 
محتوا و شکل مشاغل تغییرات اساسی خواهند یافت. آینده پژوهی 
در حوزه مش��اغل، هم موجب حفظ و نگهداش��ت ظرفیت شغلی 
خواهد ش��د و هم ظرفیت ها و افق های جدید را به روی اقتصاد 
کشور خواهد گشود. ضروری است که آینده های ممکن، محتمل 
در حوزه مشاغل مورد مطالعه قرارگیرند. فناوری ها و مهارت های 
مورد نیاز مشاغل مورد مطالعه قرار گیرند. آینده پژوهی مشاغل، 
درکنار س��ایر عوامِل موثر، موجبات به روز بودن و جهانی بودن 
را تضمی��ن می کن��د. جه��ان درحال تغییر اس��ت و به تعبیر مک 
لوهان، جهان، دهکده ای شده است که با فناوری الکتریکی به 

هم متصل است. 

ضرورت تشدید نظارت ها  بر بازار کاال
 ادامه از صفحه یک... در اصالح و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را امری 
صادقانه و جس��ورانه می دانم اما متاس��فانه به دلیل پاره ای از بی 
برنامگی ها و همچنین عدم وجود نظارت کافی، این اقدام موجب 
افزایش سرسام آور قیمت ها و تسری این گرانی به تعداد زیادی 
از کاالها شده است. پنیر ۵۰ هزار تومانی، ماست ۸۰ هزار تومانی 
و قیمت نجومی س��ایر کاالها فش��ار مضاعف و نارضایتی اقش��ار 
مختلف جامعه را فراهم آورده است؛ بر همین اساس الزم است 
دولت با تش��دید نظارت ها و اتخاذ تدابیر و راهبردهای اساس��ی 
بخشی از آالم مردم را کاهش دهد. هجوم ریزگردها به استان های 
غربی و جنوبی کشور از جمله ایالم موجب بحران اقلیمی در این 
مناطق شده و شرایط را برای زندگی مردم این استان ها را دشوار 
نموده است؛ الزم است دولت محترم به قید فوریت رسیدگی به 
این بحران را در دستور کار خود قرار داده و برای رفع این معضل 
دیرینه چاره اندیش��ی اساس��ی نماید. از آنجایی که به دلیل وجود 
ریزگرده��ا هزین��ه های اقتصادی فراوانی به س��بد خانوار در این 
مناطق تحمیل می شود، پیشنهاد می کنم دولت برای جبران این 
هزینه ها در استان های مذکور، به مردم این مناطق کمک های 
ویژه ای کند. مردم عزیز مستحضرند که با وجود گذشت قریب 
به یک س��ال از آغاز به کار دولت س��یزدهم با وجود تاکید ریاس��ت 
محترم جمهور بنظر می رسد که متاسفانه وزارت راه و شهرسازی 
به دلیل بی برنامگی دچار نوعی سردرگمی در این موضوع شده و 
عماًل توان اجرای این تعهد را ندارد. امروز افزایش بی رویه اجاره 
بها که موجبات نارضایتی مردم و همچنین نگران علمای محترم 
و بس��یاری از دلس��وزان را فراهم کرده معلول همین قصور و بی 
برنامگی است! از وزیر محترم راه و شهرسازی انتظار می رود در 

اسرع وقت به این نابسامانی ها پایان دهد. 

اقتصاد کالن

 گ�روه اقتص�اد کالن: دامن��ه روند نزولی در بازار س��رمایه به روز 
گذش��ته هم کش��یده ش��د تا این بازار هفته را قرمزپوش به پایان 
بب��رد. ش��اخص کل بورس امروز ب��ا ۶۲۳۳ واحد کاهش تا رقم 
یک میلیون و ۵۳۳ هزار واحد نزول کرد. به گزارش »تجارت«، 
شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۱۶۲ واحد کاهش در رقم 
۴۲۲ هزار و ۲۹۵ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۴۰۸ معامله 
انجام دادند که ۴۱ هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال ارزش داشت. توسعه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، ملی صنایع مس ایران، فوالد 
مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری 
تأمین اجتماعی و فجر انرژی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها 
بیش��ترین تأثیر منفی و در مقابل کش��تیرانی جمهوری اسالمی 
ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم امروز با ۱۶۲ واحد کاهش در 
رقم ۲۰ هزار و ۶۷۱ واحد ایستاد. بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، 
پاالی��ش نف��ت الوان، بان��ک دی، تولید نیروی ب��رق دماوند و 
پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی 
و در مقابل بیمه کوثر نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت 
را روی فرابورس گذاشتند. درباره آخرین تحوالت بازار سرمایه 
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: متولیان اقتصادی کشور باید 
از اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که موجب آسیب رس��یدن 
به س��ودآوری ش��رکت های بورسی می ش��ود، خودداری کنند؛ 
چرا که حضور این ش��رکت ها در بازار ش��فاف س��رمایه، در واقع 
حق الناس محسوب می شود. سیاوش وکیلی گفت: پس از رکود 
حدود ۱۶ماهه در بازار سرمایه و موضوعاتی که در حوزه اقتصاد 
کش��ور و برج��ام رق��م خورد و موج��ب کاهش حجم معامالت و 
خروج س��هامداران حقیقی از بازار س��رمایه ش��د، از اوایل بهمن  
پارسال، سازمان بورس پیگیری هایی را برای تقویت پارامترهای 
اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور به عمل آورد که 
شاه بیت نتیجه این پیگیری ها و اقدامات، به اصالح نرخ خوراک 
و س��وخت ش��رکت های پتروشیمی، پاالیشی و سیمان و فوالد 

در بودجه ساالنه کشور منجر شد.
 این کارشناس بازار سرمایه افزود: عالوه بر این از اوایل اسفند سال 
گذشته هم زمانی اصالحات پارامترهای اقتصادی و روند کاهش 
قیمت گذاری ه��ای دس��توری با خوش بین��ی به اخبار برجامی و 
افزایش امید ها به رفع تحریم ها و آش��کار ش��دن نتایج حاصل از 
کاهش تحریم ها و افزایش فروش نفت موجب شد بازار سرمایه، 
س��ال ۱۴۰۱ را با روندی مثبت بویژه برای ش��اخص ها همراه با 
افزایش حجم معامالت و افزایش و نیز اعتماد سهامداران شروع 

کن��د. وی ادام��ه داد: در چنی��ن فضایی، برخی از کارشناس��ان با 
افزایش ۱۰درصدی شاخص کل و ۳۰درصدی شاخص هموزن، 
نگرانی خود را نسبت به بیش واکنشی فعاالن و در نتیجه، افزایش 
بهای غیرمنطقی سهام کوچک و بازار پایه اعالم کردند. این در 
شرایطی است که همه گیر شدن این روند و رشد بی رویه قیمت 
این گونه س��هام، به معامله به قیمت های بیش��تر از ارزش ذاتی 
برخی س��هام )over value( منجر خواهد ش��د و بیم آن می رود 
ک��ه ب��ا فعالیت های مخرب برخ��ی از افراد و جریانات در فضای 
مجازی و شبکه   های اجتماعی این بیش واکنشی به متضرر شدن 
بخشی از سهامداران منجر شود. وکیلی اضافه کرد: بدین جهت 
تهیه و توجه به محتواهای هشداردهنده نسبت به عواقب اتکا به 
شایعات و مطالب غیر واقع و گمراه   کننده در شبکه   های اجتماعی؛ 
توجه به افزایش س��واد رس��انه ای از سوی سهامداران و پیگیری 
اخبار از مبادی رس��می، از قبیل س��ایت های س��ازمان بورس و 
ارکان و رسانه های معتبر؛ پیروی از اصول سرمایه گذاری و پرهیز 
از اس��تقراض و فروش دارایی های زیربنایی، مثل منزل محل 
سکونت یا خودروی مورد استفاده و... به منظور سرمایه گذاری 
در بورس؛ س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان با در نظر گرفتن میزان 

ریس��ک فرد؛ س��هام موجود در بازار پایه فرابورس جزو س��هام 
پرریس��ک ارزیابی می ش��ود و بیانیه   های ریس��ک، موید هشدار 

سرمایه گذاری خطرپذیر است. 
وی اضافه کرد: بنابراین بی  توجهی به این هش��دارها می تواند 
موجب ضرر سرمایه گذاران شود؛ چیدمان مناسب سرمایه گذاری 
و تش��کیل پرتفوی به جهت توزیع ریس��ک و پرهیز از تک سهم 
شدن؛ توجه به پارامتر های سودآوری در انتخاب سهام، به عنوان 
فاکت��ور اصل��ی و تعیین   کننده؛ اس��تفاده از تحلیل های بنیادی و 
تکنیکال در ارزیابی س��هام؛ توجه ویژه به گزارش های رس��می 
ش��رکت ها در س��امانه کدال و اس��تفاده از خدمات شرکت های 
مش��اور س��رمایه گذاری؛ و تعیین افق حداقل میان مدت برای 
س��رمایه گذاری و تعیین حدهای س��ود و ضرر و وفاداری به این 
حدود از جمله مواردی است که باید از سوی مسووالن ذی   ربط و 
سرمایه گذاران مورد توجه قرار گیرد. این کارشناس بازار سرمایه 
اذعان داشت: این در حالی است که متولیان اقتصادی کشور در 
بدنه دولت از قبیل مسووالن وزارت اقتصاد و نفت و صمت و نیز 
نماین��دگان مجل��س هم باید به این موضوع توجه کنند که بازار 
سرمایه متعلق به آحاد ملت است و بیش از ۵۰میلیون نفر دارای 
کد سهامداری هستند. در نتیجه، باید از اتخاذ تصمیمات و انجام 

اقداماتی که موجب آسیب رس��یدن به س��ودآوری شرکت های 
بورس��ی می ش��ود، خودداری کنند؛ چرا که حضور این شرکت ها 
در بازار شفاف سرمایه، در واقع حق الناس محسوب می شود و بر 

همگان واجب است که از این منافع پاسداری کنند.

رسیدن کف حمایتی  � 
 آن طور که کارشناس��ان می گویند، در بازار بس��یاری از صنایع 
به کف های حمایتی خود رس��یده اند و کفس��ازی خوبی در بازار 
انجام ش��ده اس��ت. هم اکنون ارزش معامالت خوبی در بازار را 
شاهد هستیم. تنها نکته نگران کننده بازار دست اندازی دولت 
و تصمیمات شبانه و قبیله ای است که بسیاری از مدیران وقت 
در این بازار انجام می دهند. بازار س��رمایه در س��ال ۱۴۰۰ دارای 
یک حباب منفی بود و واقعا وقتی به سهام نگاه می کردیم ارزنده 
بودند. اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه 
کرد و عمده این مس��ئله به دو خبر باز می گش��ت که یک خبر 
مرب��وط ب��ه خودرویی ها بود و خبر بعدی انتظارات تورمی مردم. 
مردم دیگر احس��اس می کردند که قیمت س��هام به یک جایی 
رسیده است که دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و قرار 
اس��ت قیمت های باالتری را بازار به خود ببیند. همچنین بحث 
ت��ورم جهان��ی و احتم��ال تداوم آن نی��ز تاثیر خودش را بر قیمت 
کامودیتی ها نش��ان داده و، چون در بازار ما بس��یاری از نماد های 
اصلی بر پایه کامودیتی هستند از تورم جهانی و رشد قیمت های 

جهانی منتفع خواهند شد. 
ب��ه ع��الوه ب��ا توجه به اینکه پیش بینی می ش��ود ن��رخ دالر از 
قیمت ه��ای فعل��ی پایین تر ن��رود، این هم به نوبه خود بر قیمت 
کامودیتی ها تاثیرگذار است؛ بنابراین قیمت های جهانی مناسب، 
نرخ دالر، رشد قیمت محصوالت برخی شرکت ها، تورم، حذف 
ارز ۴۲۰۰، … با توجه به عقب ماندن بورس از س��ایر بازارها، 
حکایت از این دارند که بازار ما در س��ال جاری مس��تعد رش��د 
می باش��د و بهبود آن به مراتب بهتر از دو س��ال اخیر خواهد بود. 
هرچند ش��اید این رش��د س��ریع و عجول نباشد، اما روند حرکتی 
منطقی ای را با توجه به ش��واهد می تواند در برگیرد. با تمام بی 
اعتمادی های اخیر، بهبود این روز های بازار، حاکی از این است 
که نقدینگی های در بازار س��رمایه، دور خودش را در بازار های 
دیگر زده و اکنون تمرکزش را بر ارزندگی بازار سرمایه قرار داده، 
ولی باز هم با وجود بهبود حجم معامالت معتقدم پول های پارک 
ش��ده ای در بیرون از بازار هس��ت که منتظر ش��رایط بهتر جهت 

ورود به بازار می باشند. 

»تجارت« اقدامات حمایتی سیاستگذار از بازار سرمایه را بررسی کرد

تمرکز نقدینگی بر  ارزندگی  بازار سهام

بانک ملی اعالم کرد

هنوز اموال مالباختگان را تحویل نداده ایم
گروه اقتصاد کالن: بانک ملی در رابطه با اظهارات مرجع انتظامی در خصوص تحویل 
ارز و سکه مکشوفه از سارقان صندوقهای اجاره ای این بانک توضیحاتی ارائه داد. به 
گزارش ایسنا، بانک ملی ایران پیرو انتشار مصاحبه مرجع انتظامی در خصوص تحویل 
ارز و س��که مکش��وفه از س��ارقان صندوق های اجاره ای این بانک موارد ذیل را جهت 

تنویر افکار عمومی و اطالع صاحبان اموال اعالم کرد:
 ۱- به منظور حفظ حقوق صاحبان اموال مس��روقه ، صورت برداری و ارزیابی اقالم 
کش��ف ش��ده  ش��امل ، س��که ، ارز و مصنوعات طال ، تحت نظارت دادس��را ، بازپرس 

رسیدگی کننده و پلیس  صورت برداری  و ارزیابی  شده  و به نیابت از دادسرا ، تحویل 
خزانه بانک ملی ایران شده است. 

 طبق اعالم این بانک، تاکنون هیچ اقالمی تحویل هیچ یک از صاحبان اموال نشده 
است؛ لذا ضمن عدم تایید این بخش از خبر منتشر شده، اعالم می شود که حسب دستور 
قضایی ابالغی، هرگونه تعیین تکلیف و تحویل اموال صرفا پس از اعمال تش��ریفات 
قضایی و برابر دس��تور بازپرس رس��یدگی کننده امکان پذیر بوده و این روند به س��رعت 

در حال بررسی و پیگیری است.

 ۲- با عنایت به اختالط اموال مسروقه یافته شده، دادسرای رسیدگی کننده با سرعت، 
دق��ت و جدی��ت اقدام��ات الزم ب��ه منظور تفکیک، تعیین تکلیف اموال و صاحبان آن را 
آغاز کرده و قطعا نتایج حاصله و فرایند تش��خیص و تحویل آن نیز مس��تقیما به اطالع 
هر یک از صاحبان اموال خواهد رس��ید و دادس��را به اظهارات و نظرات احتمالی ذی 
نفعان توجه و رس��یدگی می کند؛ لذا  از تمامی ذی نفعان پرونده خواهش��مندیم در این 
زمینه صرفا به اطالع رس��انی مس��تقیم دادس��را و اطالعیه رس��می بانک ملی ایران در 

سایت بانک توجه فرمایند.

توضیح رییس سازمان برنامه درباره حقوق بازنشستگانپیشنهادات بخش خصوصی در مجمع سرمایه گذاری دی - 8
 حسین سلیمی نماینده اتاق ایران در مجمع سرمایه گذاری دی-۸ با هدف توسعه 
تجارت درون گروهی اعضای س��ازمان دی-۸، ۶ پیش��نهاداتی را مطرح کرد که 
از جمله آن ایجاد یک سیس��تم همکاری مس��تقیم بین بانکی بود. حسین سلیمی، 
رئیس انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی که به عنوان نماینده 
اتاق ایران در "میزگرد بخش خصوصی" این مجمع شرکت کرده بود در بخشی از 
سخنان خود اظهار داشت: ایجاد و راه اندازی کسب وکارهای دانش بنیان و حمایت 
از آن ها، تس��هیل و تش��ویق بهره گیری از تحقیقات کاربردی و یافته های علمی 

در فرایند جهانی ش��دن تولید و تجارت، باید به عنوان تدبیر عملی و اساس��ی جهت رش��د اقتصادی در کش��ورهای 
منطقه مورد توجه سیاست گذاران و مسئوالن در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و بازار کار و اشتغال قرار گیرد. 
او همچنین تحرکات متعصبانه و تحریم های اقتصادی، پاندمی کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین را از عوامل 
اختالل اقتصاد جهانی دانست که همکاری های گسترده چندجانبه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. سلیمی 
افزود: بخش خصوصی می تواند نقش��ی کانونی در پیش��برد نوآوری، تولید ثروت، درآمدزایی و اش��تغال آفرینی و 
متعاقب آن فقرزدایی ایفا کند. ازاین رو الزم اس��ت دولت ها، بخش های خصوصی کش��ورها را با هدف مش��ارکت 

مطلوب در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی گروه مورد ترغیب قرار دهند. 

 رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت به سواالت خبرنگاران 
درباره نظام یارانه ای کشور، حقوق بازنشستگان و دیگر برنامه های این سازمان 
پاس��خ داد. به گزارش ایس��نا، مس��عود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه 
در جمع خبرنگاران در حاش��یه جلس��ه هیات دولت در پاس��خ به این که چه خبر 
جدیدی درباره برنامه های این س��ازمان وجود دارد، گفت، یارانه های مردمی به 
طور مرتب به حس��اب  خانوارها واریز می ش��ود. میرکاظمی در پاس��خ به س��والی 
درباره اش��خاصی که اعتراضی در زمینه دریافت  یارانه ها داش��ته اند، گفت: باید 

به اعتراضات رس��یدگی ش��ود. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک س��ری اطالعاتی دارد و باید این ها را 
تبیین بکنند. اگر اطالعات اش��کال دارد، اصالح می کنند، یارانه ش��ان برقرار و مابه التفاوت به حسابش��ان پرداخت 
می شود و اگر هم اطالعاتی که داده شده و در وزارت خانه موجود است، صحت داشته باشد، یارانه به آن ها تعلق 
نمی گیرد. او در پاس��خ به این که آیا س��ازمان برنامه و بودجه به درگاه الکترونیک خدمات هوش��مند متصل ش��ده 
است، گفت: همه ی دستگاه ها متصل می شوند. یک بخش هایی متصل شده است، ان شاءاهلل ادامه می دهیم. ما 
خودمان هم در حال تکمیل تر کردن س��امانه هایمان هس��تیم. کار س��نگینی را در ارتقای س��امانه ها شروع کرده ایم 

که خیلی می تواند در آینده کمک کند. 

 گروه اقتصاد کالن: نایب رئیس اتاق مش��ترک ایران و قطر 
معتقد اس��ت تحقق وعده ارائه س��وخت یارانه ای به مالکان 
کشتی های کروز و توریستی به ویژه در جریان جام جهانی 
به توس��عه صنعت توریس��م در س��واحل جنوبی ایران منجر 
خواهد ش��د. نایب رئیس اتاق مش��ترک ایران و قطر گفت: با 
توجه به برگزاری جام جهانی، قطری ها تمایل زیادی برای 
توس��عه توریس��م و گردش��گری بین دو کشور دارند. اما این 
امر نیازمند فراهم شدن زیرساخت های الزم در کشور است. 
خورشید گزدرازی در گفت وگو با »اتاق ایران آنالین« افزود: 
در صورت فراهم شدن زیرساخت ها می توانیم گردشگری و 
توریسم دریایی را با توجه به ظرفیت استان بوشهر با استفاده 
از گردش��گران کش��ور خودمان و همین طور اوراسیا و ترکیه 
توسعه دهیم. او ادامه داد: وزیر نیرو قول داده سوخت یارانه ای 
مد نظر مالکان کش��تی های توریس��تی کروز محقق شود. با 

تحق��ق این امر افتتاح این خط می تواند 
به توس��عه توریس��م کمک کند و بعد از 
ج��ام جهانی هم کارکردهای خودش را 
داش��ته باش��د. کش��تی کروز در این خط 
حداقل می تواند ۱۸۰۰ مس��افر را در هر 
س��فر دریایی جابجا کند. دولت باید این 

وعده را زودتر عملیاتی کند.  رئیس اتاق بوشهر با اشاره به 
سفر اخیر هیات تجاری ایرانی به قطر بیان کرد: در نشستی 
که با اتاق بازرگانی قطر داشتیم یکی از محورهای اصلی مورد 
نظر هر دو طرف ایرانی و قطری دست یابی به صادرات یک 
میلیارد دالری بود. با وجود روابط خوب سیاسی اما نتوانستیم 
این موضوع را به حوزه اقتصادی نیز تسری بدهیم و به ایده 
آل های دو طرف برسیم. گزدرازی ادامه داد: نزدیک به ۶۵ 
درصد صادرات به قطر از اس��تان بوش��هر انجام می شود که 

از ای��ن می��زان ح��دود ۴۵ درصد از بندر 
دیر که نزدیک ترین بندر به قطر اس��ت 
صورت می گیرد. روزانه حدود ۵۰ تا ۸۰ 
کانتین��ر می��وه و تره بار از بندر دیر به قطر 
صادر می شود. اما با همه این ها در توسعه 
ص��ادرات به قطر موانعی وجود دارد و ما 
در ردیف های نهم و دهم ش��رکای تجاری قطر محس��وب 
می شویم.  او با اشاره به امضای تفاهم نامه با قطری ها برای 
حل موانع موجود در مس��یر توس��عه روابط تجاری دو کشور 
گفت: از جمله مواردی که در این تفاهم نامه مورد تأکید قرار 
گرفته موضوع تس��هیل حمل ونقل و ایجاد زیرساخت هایی 
اس��ت که بخش خصوصی دو طرف می تواند برای توس��عه 
آن ه��ا مش��ارکت کند. گزدرازی اف��زود: نکته دیگر در این 
تفاهم نامه حمایت حقوقی اتاق های بازرگانی از تجار ایرانی 

و قطری است. این امر یکی از چالش های تجار به خصوص 
تجار ایرانی بود. چرا که به دلیل تحریم ها و نبود سیس��تم 
بانکی، قراردادهایی که بین دو طرف منعقد می شود آن چنان 
قدرتمند نبوده و بعضاً به تضییع حقوق تجار می انجامید. او 
با بیان اینکه افتتاح مرکز تجاری ایران در قطر اتفاق بسیار 
خوبی اس��ت گفت: با توجه به نصب دس��تگاه ایکس ری در 
بن��در دی��ر قطری ها قول دادن��د صادرات در بندر الرویس را 
تس��ریع کنند.  گزدرازی با اش��اره به مشکالتی در خصوص 
ثبت شرکت و اقامت تجار ایرانی در قطر بیان کرد: اگرچه 
 ثبت ش��رکت انجام می ش��ود اما اقامت صادر نمی ش��ود که
ح��اال قطری ه��ا قول داده اند با توجه ب��ه راه اندازی مناطق 
آزاد در بن��در دوح��ه و حم��د و ظرفیت های خوب صادراتی 
و صادرات مجدد از این مناطق، هرچه زودتر این مش��کل 

را حل کنند. 

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و قطر مطرح کرد:

راه کارهای  توسعه صنعت توریسم در ایام جام جهانی

یادداشت

گ�روه اقتص�اد کالن:  رئی��س کل بان��ک مرک��زی ایران گفت: 
ب��ا وارد ک��ردن معام��الت توافقی ارز در بازار متش��کل ارزی و 
تمای��ل خیل عظیم��ی از صادرکنندگان برای وارد کردن منابع 
ارزی ش��ان به این بازار پیش بینی می کنیم که بازار ارز آرامش 
و ثبات بیش��تری پیدا کند. به گزارش ایس��نا، علی صالح آبادی 

 رئی��س کل بان��ک مرک��زی ای��ران در حاش��یه جلس��ه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین تحوالت بازار ارز گفت: 
بانک مرکزی از هفته گذش��ته در تعاملی که با کانون صرافان 
و صرافی های معتبر و صادرگنندگان داش��ته اس��ت، جمع بندی 
ک��رد ک��ه ب��ازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را فر اهم کنیم و از 

هفته گذش��ته امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها فراهم 
شد و از روز سه شنبه هفته جاری هم در بازار متشکل ارزی این 
امکان فراهم ش��د. موقعی که معامالت در بازار متش��کل ارزی 
 می آید و با توجه به اینکه عرضه و تقاضا روی سامانه مشخصی
 که فقط در اختیار صرافی ها و بانک هاست می آید، طبعا عمق 

این بازار افزایش پیدا می کند.
 صادرکنن��دگان متع��ددی تمای��ل دارن��د در ای��ن س��امانه ارز 
 وارد کنن��د و ب��ا م��ا ه��م مذکراتی داش��تند. صالح آبادی گفت: 
قیمت ها در این روند هم بر اس��اس مکانیس��م عرضه و تقاضا 

خواهد بود. 

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد

پیش بینی برقراری  ثبات  در بازار ارز  

سرمقاله


