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اخبار کیش

تیم مقدسی کیش میزبان تیم
فوالد هرمزگان

چرتکه 3

واکاوی عوامل محرک بورس در نیمه دوم سال

رکوردشکنی بازار سهام در سایه معادالت دیپلماسی

تیم فوتبال مقدســی کیــش در هفته چهارم
مســابقات فوتبال لیگ قهرمانی دســته ســوم
باشگاههایکشورمیزبانتیمفوالدهرمزگانخواهد
بود .به گزارش ایلنا؛ تیم فوتبال مقدسی کیش در
هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانی دسته
سوم باشگاههای کشور پنج شنبه 4مهر از ساعت
 15:15در ورزشــگاه شماره یک المپیک کیش به
مصافتیمفوالدهرمزگانمیرود.

برگزاری محفل انس با یاران
دوران دفاع مقدس در کیش

بهمنظورتجلیلوقدردانیازرزمندگان،جانبازان
و خانواده شــهدا «محفل انس با یاران دوران دفاع
مقدس»درجزیرهکیشبرگزارمیشود .بهگزارش
ایلنا؛اینمراسمباحضوردکترغالمحسینمظفری
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش ،معاونین و
مدیران این سازمان در سوم مهر ،ساعت  20و سی
دقیقه در سالن ابن ســینا مرکز همایش های بین
المللی کیش برگزار می شود .گفتنی است در طول
هفته دفاع مقدس حدود ۴۰ویژه برنامه با رویکرد
پاسداشت و تبیین ارزش های  ۸سال دفاع مقدس
درکیشتدارکدیدهشدهاست.
شب سوم هفته بزرگداشت دفاع مقدس در کیش:

عکاسان جنگ و جبهه مقاومت
روایت میکنند

شــب عکس دفاع مقدس کیش بــا حضور
مهرزاد ارشــدی عکاس جنگ در دفاع مقدس و
سیده راحیل موسوی عکاس جبهه های مقاومت
در سوریه سه شنبه  2مهر در مرکز همایش های
بین المللی کیش برگزار میشود.
به گزارش ایلنا؛ همزمان با ســومین شب از
شبهای گرامیداشــت دفاع مقدس در جزیره
مرجانی کیش ،عکس هایی از مهرزاد ارشــدی
و سیده راحیل موســوی دو عکاس هنرمند که
اقدام به ثبت لحظه های مقاومت در جبهه های
ایران اســامی و جبهه مقاومت سوریه کرده اند
امشب سه شنبه دوم مهردر مرکز همایش های
بین المللــی کیش با حضور ایــن دو هنرمند به
نمایش در می آید .مهرزاد ارشــدی عکاس دفاع
مقدس و متولد سال  ۱۳۴۲در شهر آبادان است
و در تمام ســالهای جنگ آبادان را ترک نکرد
و تمامی روزهای ســخت آبادان را بنا به عالقه و
انگیزه شخصی به تصویر کشید .او بیش از چهارده
عملیات جنگی بزرگ را عکاسی کرد .عکسهای
وی بیش از آنکه از وظیفــه حرفهای یک عکاس
خبرنگار حکایــت کند بیانگر انگیزه و شــوری
شخصی است؛ به همین علت عکسهای او ضمن
ثبت صحنههای پرهیجان نظامی ،بیانگر دقایق
سرشــار از عطوفت و زیباییهای انسانی است.
برخی از عکس های این عــکاس دفاع مقدس از
صحنههای جنگ در کربــای  5در مجله تایمز
که یک مجله معتبر جهانی است به چاپ رسید.
سیده راحیل موسوی عکاس جبهه مقاومت
سوریه در سال  2015با حضور در میان رزمندگان
مقاومت به ثبت لحظه هایی از حماســه آفرینی
مدافعان حرم اقدام کرد .وی در سوریه به واسطه
شــجاعت کم نظیر در ثبت لحظه های ســخت
جنگ به «حوت االسود» (نهنگ سفید) معروف
شده است.
موسوی که اهل خرمشــهر و متولد مهرماه
 1371است در بحبوحه حمله داعش در مناطق
عملیاتی حضور داشــت و با شــجاعت تمام در
معرکه جنــگ از مبارزات رزمنــدگان مقاومت
و اردوگاههــای پناهجویــان عکــس گرفت.
عالقمندان بــه حضــور در ویــژه برنامه های
فرهنگی هفته دفاع مقدس می توانند ازاجرای دو
نمایش خیابانی «پالک  »175و «خاک با طعم
استخوان» و نمایشگاه هفته دفاع مقدس که در
خروجی و سالن ورودی مرکز همایشهای بین
المللی کیش که با بیش از  20غرفه راوی بخشی از
وقایع دفاع مقدس است بازدید کنند.

محمود نوروزیه

شــاخص کل بــورس در ابتــدای
پاییز با ثبت جهــش تاریخی واحدی
وارد کانال  ۳۱۱هزار شــد .این روند با
قدرتنمایی تقاضــا در نماد غولهای
صنایعپتروشیمی،فلزاتوپاالیشیرقم
خورد که پس از مدتها حاشیهنشینی،
اکنون به میدان آمدهاند تا با حضور خود
بستر رشد بیشتر را برای شاخص کل در
مقایسهباشاخصهموزنفراهمکنند.
در یک دوره رونق پرشــتاب ،بورس
تهران طی دو ســال اخیر بیش از ۲۲۰
درصد بازدهی کسب کرده است .در این
شرایط ،چشمانداز میزان رشد یا رکود
احتمالیآیندهسهاممحلپرسشعموم
فعاالن این بازار است؛ به ویژه آنکه رشد
چشمگیر تازهواردهای بورسی بیش از
دیگرانقابلتاملاست.
به باور برخی ناظران بخشــی از این
جهش رشد در ادامه خوشبینی بازارها
به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به
نیویورک تا این تاریخ است که با ایجاد
صفهایطوالنیخرید،ارزشمعامالت
خرد را بار دیگر به باالی ســطح  ۲هزار
میلیاردتومانرساند.
اظهارات صلحجویانه رئیسجمهور
در نیویــورک برای اعــام برنامه صلح
منطقهای و همچنین حضور عمان در
کنار ایران که همواره نوعی خوشبینی
رابهمعادالتسیاسیواقتصادیتزریق
کرده ،موجب شــده تا بــازار بورس با
جذب نقدینگی رشدی رکوردشکنانه
راتجربهکند.

رشدبسیاریازسهمها
واقعینیست
در سالجاری عملکرد بورس با رشد
 50درصدی شاخص کل در یک فضای
سراسررکودیحاکمبربازارهایرقیب،
توانست نظر مثبت بسیاری از ناظران را
بهخودجلبکند.
روندماههایاخیرمعامالتسهامچه
بهلحاظارزشوتعدادوچهازنظرمیزان
مشارکتسرمایهگذارانگویایآناست
که این رشد اعجابانگیز ،در کنار برخی
محدودیتها برای ســرمایهگذاری در
بازار ارز و طــا و نیز رکــود موجود در
بازار مســکن ،اطمینان تعداد زیادی از
سرمایهگذاران حقیقی که در بسیاری
از موارد به تازگی وارد این بازار شدهاند
را جلب کــرده و در ســالجاری برای
بهرهبرداری از این فرصــت ،روانه بازار
سرمایهکند.
ورود سرمایهها به بازار سرمایه اتفاق
مبارکیاستکهبسیاریازاقتصاددانان
برای حمایت از تولید بر آن تاکید دارند؛
اما از ســوی دیگر رشد سریع قیمتها
بهویژه در سهمهای کوچکتر موجب
شده تا برخی کارشناسان هشدار دهند
که امکان شکلگیری حباب در بخشی
از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و
فرابورسوجوددارد.
از منظــر دیگر بخش عمــدهای از
ســهمهای کوچک در بورس با توجه
به مساله تجدید ارزیابی داراییها وارد
حبابقیمتیشدند،بهطوریکهدراین
زمینه تمام اثر تجدید ارزیابی داراییها
روی ســهمهای خــود را پیشخــور

کردهاند .به بیان دیگــر تجدید ارزیابی
داراییها باعث انتقال تــورم بازارهای
دیگر به بورس شده اســت و به همین
علت ارزیابــی بســیاری از فعاالن این
بازار این اســت که بسیاری از رشدهای
صورت گرفته ،واقعی نبوده و ناشــی از
تورم هســتند .زیرا صادرات بسیاری از
شرکتها حتی با کاهش حجم و وزن،
در سایه نوسانهای شدید ارزی با رشد
همراهبودهوبهتعبیریاثرریالیصادرات
در صورت مالی شــرکتها بسیار زیاد
بوده است .هرچند این سود ،اقتصادی
به معنی خلق ارزش افزوده نیست و در
شــرایط افت کیفیت تولید و صادرات،
محقق شده؛ اما ارزش ریالی آن نسبت
بهسالهایگذشتهسهتاچهاربرابررقم
خوردهاست.
اصالحبازارسهام
کارشناســان این بــازار معتقدند
عقبگردبورسدرهفتهپایانیشهریور
متاثر از عوامل بنیــادی و نقدینگی بود
که براساس آن پایداری شاخص بورس
شکســته شــد و دماگر اصلی بازار در
آخرین روز کاری هفتــه با عقبگرد به
کانال ۲۹۴هزاربازگشت.
اما در آغــاز هفته جدیــد و ورود به
نیمه دوم ســال ،اصالح بازار سهام در
کنار اوجگیری اخبار سیاســی منطقه
با عرضههــای پرفشــار همراه شــد
که نتیجهای از افزایش ریســکهای
سیســتماتیک بود .از سوی دیگر ورود
موج خبری جدید از سفر رئیسجمهور
به نیویورک ،ترکیبی از امواج شناسایی
ســود ،حضور پررنگ نقدینگی و رفتار

شاخص کل بورس در
ابتدایپاییزباثبتجهش
تاریخی واحدی وارد کانال
 ۳۱۱هزار شد .بخشی از این
جهش در ادامه خوشبینی
بازارها به دستاوردهای سفر
رئیسجمهوربهنیویورک
است که با ایجاد صفهای
طوالنی خرید ،ارزش
معامالت خرد را به باالی
سطح ۲هزار میلیارد تومان
رساند

هیجانیاصالحبازارسهام رارقمزد.
بررســی معامالت انجام گرفته در
آخرین هفته شــهریور نشان میدهد
که کفه انتقال مالکیت ســهام از سمت
بازیگران حقوقی به سمت حقیقی بوده
است که این امر با توجه به رفتار تاریخی
این سرمایهگذاران بر بروز واکنشهای
هیجانیدامنزد.ازسویدیگرتنشهای
سیاسیوعدمتاثیرگذاریمثبتعوامل
تارزونرخهایجهانی
بنیادینظیرقیم 
کاال نیز باعث شــد تا گمانهها مبنی بر
امکاناصالحکوتاهمدتتقویتشود.
همچنین اصالح پرشتاب قیمتها
در هفته گذشته و نســبت مهم ارزش
بازار به تولید ناخالص داخلی به بیش از
 ۵۰درصد که نسبت به قله تجربه شده
درسال،۹۲بیشاز ۱۱درصدباالتراست
از یک سو و لحاظ کردن خط میانگین
رشــد تاریخی که این امر به دلیل ورود

شرکتهای جدید و بزرگتر شدن بازار
سرمایه اجتنابناپذیر است ،از دیگر سو
بیش از  ۱۰درصد باالی میانگین را رقم
زده است .نسبت مقایسهای دیگر ارزش
دالری بورس تهران است که در آخرین
روزهای شــهریور به مرز  ۱۰۰میلیارد
دالر رسید که به پیکهای تاریخی 10
ساله(محدوده ۱۰۰تا ۱۲۰میلیارددالر)
بسیارنزدیکشدهاست.بنابراینپساز
رشدهایشتاباناخیرنسبتهایمزبور
به محدوده پیکهای تاریخی نزدیک
شدهاندکهخودمیتواندعاملیدرجهت
پیشبینیرونداصالحیباشد.
تحلیلهای کارشناسی گویای آن
است که تجارب بازار سرمایه نشان داده
اســت که ارزندگی بازار سهام به دلیل
عوامل بنیادی به انــدازهای قدرتمند و
تاثیرگذاراستکهسختترینبحرانها
و تهدیدهای سیاسی نهتنها نتوانسته
باعث افت قیمتها شود بلکه برخی از
سریعترین دورههای رشد بورس تهران
در دوران نااطمینانــی محیطی محقق
شدهاست.
در شرایط عکس آن نیز در زمانی که
قیمتهای ســهام از ارزش ذاتی فراتر
رفته ،اخبار سیاســی مثبت و غلب ه جو
خوشبینی محیطی نهتنها نتوانســته
رونق بازار را امتداد بخشد بلکه مقارن با
دورههایرکودبازارنیزشدهاست.
رشدشاخصبورسدرنیمهدوم
سالادامهخواهدداشت؟
در نیمه اول سال ،بورس توانست با
کمکمولفههاییمانندجریاننقدینگی
رشدقابلمالحظهایراثبتکند،اماباید
دیدکهآیامحرکهادرنیمهدومسالنیز
قادرخواهندبودکهروندرشدبورسرادر
کانالهایباالحفظکنند؟
دراینزمینهبرخیکارشناسانبازار
معتقدند که بیش از رشد سهم صنایع
آنچهدراینمیانتاثیربازارسازیداشته
اســت توجه به مورد تجدیــد ارزیابی
داراییها اســت که با وجــود کاهش
قیمت جهانی و ثبات نرخ ارز ،زمینهساز
جهشهایاخیرشدهوحتیدرمواردی
منجر به صعود سهام برخی شرکتها
خارجازروالواقعیشدهاست،چراکهدر
شرایط فعلی اکثر سهمها عقبماندگی
خود را نســبت به قیمــت دالر جبران
کردند.
از ســوی دیگر تحلیل روند بازار در
نیمهنخستنشانمیدهدکهبازارسهام
جذابیتهایجدیدیراازمحلافزایش
سرمایه از سودهای انباشته شده برخی
شرکتها که آن را تقسیم نکردهاند ،به

در صورت حل احتمالی
تنشهایمنطقهایو
بینالمللی؛اعتمادبهبورس
وچرخشنقدینگیبهسمت
تولید ،رشد بورس را در صدر
بازارها قرار میدهد و این
گزینه بیش از پیش خود را
در اقتصاد ایران به عنوان
نقطهای امن برای جذب
نقدینگیورونقتولید
تثبیتمیکند
دســت آورده که بعد از تجدید ارزیابی
داراییها در کنار طرحهای توســعهای
معدنیها و فوالدیها میتواند بهعنوان
محرکهای تاثیرگــذار برای نیمه دوم
ســال از آنها نام برد .بنابرایــن در کنار
محدودیتهای اعمال شــده در سهام
شــرکتهای بازار پایه ،جریان پرفشار
نقدینگی به سمت گروههای بنیادین
بازارحرکتخواهدکرد.
در این زمینه عدهای از کارشناسان
بازار نیز معتقدند که توجه به سه عامل
بنیادیبازارجهانی،نرخارزونسبتهای
ارزشگذارینشانمیدهدبورستهران
بدون تغییری در روند قیمت کامودیتی
بافقدانمحرکهایجدیصعودمواجه
است.بنابراینمستقلازرفتارسهامداران
و قــدرت پولهای تازه کــه میتوانند
روندهــای کوتاهمــدت را متاثر کنند،
سناریوی محتمل بورس در نیمه دوم
سالاستراحتزمانیخواهدبود.
در کنار تمامی ایــن عوامل فاکتور
روانــی و رفتار جمعی مــردم هم برای
خریــد ســهام ،در افزایش شــاخص
تأثیرگذار خواهد بود ،چراکه بازارهای
ارز و طال ،جاذبه خود را از دست دادهاند
و حوزه مسکن و ساختمان نیز در حال
حاضر از قدرت نقدشــوندگی بســیار
کمــی برخوردار اســت ،بــر این اصل
بورس برای ســرمایه افــراد حقیقی و
حقوقی ،شرکتهای سرمایهگذاری و
صندوقهایبازنشستگیبهترینمحل
برایسرمایهگذاریخواهدبود.
برایناساسدرصورتحلاحتمالی
تنشهایمنطقهایوبینالمللی،اعتماد
به بورس و چرخش نقدینگی به سمت
تولید ،رشد بورس را در صدر بازارها قرار
خواهد داد و این گزینــه بیش از پیش
خود را در اقتصاد ایران بهعنوان نقطهای
امن برای جذب نقدینگی و رونق تولید
تثبیتخواهدکرد.

گزارش ویژه

استانداردسازی دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری کیش کلید خورد

به همــت مدیریت نظــارت بــر خدمات و
مراکز گردشــگری جزیره کیش و جامعه دفاتر
خدمات مسافرتی و گردشگری کیش با حضور
کارشناســان این حوزه ،پروژه استانداردسازی
و بهروزرســانی خدمات این دفاتر برای میزبانی
از میهمانان و گردشــگران نیمه دوم ســال در
شهریورماه آغاز شد.
به گزارش ایلنا؛ مدیر اداره نظارت بر خدمات و
مراکز گردشگری جزیره کیش استانداردسازی
خدمــات این حــوزه و بهروزرســانی خدمات
مسافرتی را مسیری جهت خدمترسانی بهینه
بهمسافرینوگردشگرانکیشدرفصولمختلف
سالدانستوگفت:بازدیدهایمتمرکزومستمر
از دفاتر با رویکرد ترمیم نواقص موجود و البته با
هدف گشودن فضاهای نوین بازاریابی و فروش،
خواهد توانست تا یک پل اتصال مشترک میان
نیازهایمخاطبانوصاحبانسرمایهگردشگری
قرار گیرد.
به گفته علــی ابراهیمی معینــی ،امنیت
روانی گردشــگران در جهت تامیــن نیازهای
گردشــگری در جزیره کیش و ایجــاد فضای
اعتماد میان گردشــگران و دفاتــر ارائهدهنده

خدمات گردشگری و تکریم واقعی گردشگران،
از اولویتهای امروز مدیریت نظارت بر خدمات و
مراکز گردشگری کیش است .مدیر اداره نظارت
برخدماتگردشگریکیشکهسابقهدرخشانی
در حوزه مدیریت های مختلــف در عرصه اداره
ثبت شرکتها و مدیریت بازرگانی جزیره کیش
را در کارنامــه خود دارد؛ رونــد تکمیل مراحل
اداری و ثبتی برخی دفاتر گردشگری جزیره را
در حفظ ساختار هویتی ،در کنار استانداردسازی
کمیســیون دفاتر فروش خدمات گردشگری
و شــفافیت نرخ خدمات گردشگری در جزیره
کیش را به عنوان اهم برنامههای این مدیریت و
اجرای سیاستهای مصوب معاونت گردشگری
سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد.
در ادامه این بازدیدها سینا عباسی مدیرعامل
جامعه دفاتر خدمات مســافرتی و گردشگری
کیش بر اهمیت نصب نرخنامه مصوب در تمام
دفاتر خدمات مسافرتی اشاره نمود و به روز کردن
دانش فعالین این عرصه در کنار رفع نواقص کمی
و کیفی این دفاتر را مهمترین دغدغه جامعه در
برهه امروز بر شمرد.
سینا عباسی ضمن ابراز خوشنودی از ارتباط

تنگاتنگ جامعــه دفاتر خدمات مســافرتی و
گردشگری کیش با مدیریت محترم نظارت بر
خدمات گردشگری رویکرد تعاملی این مدیریت
در نقش آفرینی جوامع و سیاســتگذاریهای
مشــترک را عاملی جهت جلوگیری از تخلفات
اجراییاینحوزهواینارتباطوهمکاریمشترک
را به عنوان مهم ترین دســتاوردهای جامعه در
آینده گردشگری جزیره کیش دانست.
برخوردجدیبادفاترمتخلف
مدیریتنظارتبرخدماتومراکزگردشگری
کیش به همراه جامعه دفاتر مسافرتی به صورت
ســرزده از برخــی دفاتر خدمات مســافرتی و
گردشــگری بازدیــد و نحوه فــروش خدمات
گردشگری و رعایت نرخنامه مصوب را بررسی
کردند.
به گزارش ایلنا؛ علــی ابراهیمی معینی در
جریان بازدید سر زده از دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگریگفت:باتوجهبهابالغنرخنامهمصوب
خدمات گردشگری ،دفاتر خدمات مسافرتی و
گردشگری ملزم به نصب نرخنامه در معرض دید

گردشگران می باشند.
وی با اشاره به گسترش فعالیت دفاتر خدمات
مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی در چند
ماهه اخیر ،گفت :شــیوه نامه چگونگی فعالیت
سامانههایبازاریابیوفروشخدماتگردشگری
در فضای مجازی تدوین شده و بزودی تصویب
می شود از اینرو بر اساس این شیوه نامه ،تمامی
دفاتر خدمات مســافرتی و گردشگری مکلف
می باشند که ســامانه های مجازی فروش خود
را به این مدیریت معرفی کنند تا پس از بررسی
کارشناسان ،گواهی تائید فعالیت برای سامانه
ها صادر شــود .مدیریت نظارت بــر خدمات و
مراکز گردشــگری کیش ادامه داد 137 :دفتر
خدمات مسافرتی و گردشگری فعال در جزیره
کیش وجود دارد که معاونت گردشگری سازمان

منطقه آزاد کیش و نیز جامعه دفاتر مســافرتی
و گردشــگری کیش به صورت مســتمر بر آن
نظارت و بازرسی می کنند و در این میان تمامی
دفاتر موظفند به صورت ماهانه گزارش عملکرد
فعالیت خود را جهت ارزیابی به این مدیریت ارائه
کنند .وی افزود :برخورد جدی با دفاتر خدمات
مسافرتی و گردشگری متخلف و نیز خودروهای
شخصی مسافربر در دستور کار این مدیریت قرار
گرفته است و نظارت بر فعالیت دفاتر به صورت
مستمرپیگیریخواهد شد.
شایان ذکر است مدیریت نظارت بر خدمات
و مراکز گردشگری معاونت گردشگری سازمان
منطقه آزاد کیش بر اساس شاخصهای تعیین
شده ،از دفاتر خدمات مســافرتی و گردشگری
تقدیر خواهد کرد.

