
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

کمیسیون هاى تخصصى یکى از ارکان اتاق اصناف ایران هستند که براساس قانون هیأت 
رئیسه مى تواند براساس وظایف خود نسبت به ایجاد آنها ورود کند، که در دوره دوم، هیأت 
رئیسه تا ورود به تغییر رئیس کمیسیون امالك که از دوره قبل همچنان مشغول به کار بود، 

فعال کردن کمیسیون هاى تخصصى را مسکوت گذاشته بود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نیمه مردادماه در مراســمى مصطفى قلى خســروى در 
مراسمى تودیع و از ریاست کمیسیون امالك اتاق اصناف ایران کنار گذاشته شد، اتفاقى که 
با اعتراض برخى اهالى جامعه صنفى باالخص فعاالن حوزه امالك روبرو شد و در نهایت 
رئیس پیشین کمیسیون در مصاحبه با روزنامه جهان اقتصاد اعتراض و انتقاد خود را مطرح 
کرد که البته پس از آن در مصاحبه اى دیگر کنار رفتن از ریاست کمیسیون را خودخواسته 

اعالم کرد.
به دنبال هجمه انتقادات، پنج روز پس از این اتفاق، بیستم مردادماه در نامه اى به امضاى سعید 
ممبینى رئیس اتاق اصناف ایران، به اعضاى هیأت نمایندگان اتاق ابالغ شد تا جهت ثبت نام 

در کمیسیون هاى تخصصى مراتب را به کتبا اعالم کنند.
اینکه عنوان کمیســیون هاى تخصصى این دوره چیست و اعضاء براى کدام کمیسیون ها 
باید اعالم آمادگى کند یک طرف ماجرا است و مراتب قانونى شکل گیرى کمیسیون ها نیز 

ماجراى دیگر، موضوع مورد بحــث، روند عجوالنه ورود به موضوع پس از عزل رئیس 
کمیســیون امالك اتاق است تا جاییکه گویا حتى براى بازخوانى و اصالح نامه تحریر و 

ارسال شده فرصت کافى نبوده و نامه مذکور با اشتباهاتى در نگارش همراه است.
متأســفانه باید اذعان داشت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران همچنان به یک اتحاد نسبى و 
وحدت رویه نرسیده و همچنان نمود بیرونى تصمیم گیرى ها آیینه شفاف اختالفات داخلى 

و مشکالت جدى در رأس هرم عالى ترین نهاد صنفى کشور است.
ســؤال اصلى در ماجراى کمیسیون هاى تخصصى اتاق اصناف ایران این است که پس از 
قریب به دو سال فعالیت هیأت رئیسه که کمیسیون هاى تخصصى مورد توجه قرار نداشتند، 
ظاهرا براى متوقف کردن انتقادات و سرپوش گذاشتن بر ماجراى عزل رئیس یک کمیسیون، 

نامه نگارى عجوالنه در دستور کار قرار مى گیرد.
البته باید به این موضوع اشاره کرد که تغییر و تحول کمیسیون هاى تخصصى یا فراتر از آن 
تعیین کمیسیون هاى تخصصى در هر دوره بر عهده هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران است، اما 
اینکه پس از دو سال بى توجهى به کمیسیون ها، اتفاقاتى این چنینى مى افتد، سؤاالت زیادى 

را در اذهان مخاطبان ایجاد مى کند.
در خصوص پرونده کمیسیون امالك سؤاالت زیادى دیگرى نیز مطرح است، از ابهاماتى که 
در خصوص نشست 14 ماه پیش هیأت رئیسه با رئیس این کمیسیون، وجود نام شرکت هاى 
قدیمى چون راهبر و شرکت هاى جدید، ردپاى برخى اعضاى هیأت رئیسه اتاق اصناف 
ایران و اتحادیه کشورى کسب و کارهاى مجازى وجود دارد، که در گزارش هاى بعدى به 

این مباحث ورود مى کنیم.

 یک پنجم کودکان مبتال به سرطان در ایران، در بیمارستان محک به عنوان تنها 
بیمارستان فوق  تخصصى ســرطان کودکان ایران درمان خود را سپرى مى کنند. 
این بیمارســتان که از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده است خدمات خود 
را به صورت فوق تخصصى به کودکان مبتال به ســرطان ارائه مى کند و بازوى 
مؤسســه خیریه محک در موضوع درمان اســت که تنها بــا اتکا به کمک هاى 
مردمى به این مؤسسه اداره مى شــود. در اولین روزهاى شیوع ویروس کرونا، 
بیمارســتان محک اقدامات مبتنى بر پروتکل ها و قوانین تعیین شــده از سوى 
وزارت بهداشــت را آغاز کرد و بر مبناى سیاست کلى مؤسسه خیریه حمایت 
از کودکان مبتال به ســرطان محک، حفظ سالمت تک تک افراد اعم از کودك و 
خانواده، نیکوکاران، کارکنان و کادر درمان و... را در اولویت اقدامات خود قرار 
داد. دکتر «علیرضا دانشگرى»، معاون مدیرعامل محک در درمان بیمارستان و 
متخصص بیمارى هاى اطفال به مناسب روز پزشک، ضمن قدردانى از زحمات 
کادر درمان براى نجات جان هموطنان مان و مبارزه با شــیوع ویروس کرونا در 
این روزهاى ســخت، گفت: «در این روزها که همه جهــان براى پیروزى بر 
بیمارى کرونا تالش مى کنند، پزشکان در محک با توجه به شرایط ویژه کودکان 
مبتال به سرطان و قرار داشــتن آنها در گروه پرخطر در زمینه ابتال به کرونا در 
تالش و تکاپویى بیش از پیش هســتند. قوانین و پروتکل ها با حساسیت ویژه 
دنبال مى شود و برخى شــیوه هاى کارى نیز براى کاهش ریسک ابتال و کنترل 
سالمت محیط تغییر کرده است. بدیهى ترین اقدامات ضدعفونى مداوم محیط، 
الزام به اســتفاده از ماســک براى تمامى افرادى که وارد بیمارستان مى شوند و 
سایر تجهیزات پیشــگیرى از بیمارى براى کادر درمان به تناسب وظایف آنها، 
ویزیت مداوم و معرفى موارد مشکوك به پزشک مخصوص کرونا در بیمارستان 
محک و تغییر مقــررات حاکم بر مالقات و ورود افراد متفرقه به بیمارســتان 

است. همچنین برگزارى مراسم و جشن ها براى کودکان متوقف شده و ارتباط 
روانشناســان با کودکان بیشتر از طریق آنالین و ارســال فایل هاى آموزشى و 

سرگرمى صورت مى گیرد.»
معاون مدیرعامل محک در درمان بیمارستان با اشاره به سایر اقدامات بیمارستان 
در مســیر مبارزه با بیمارى کرونا، ادامه داد: «کمیته پیشگیرى و کنترل عفونت 
از اسفند ماه سال 98 تا امروز به صورت مستمر به نظارت و رصد فعالیت هاى 
حــوزه مرتبط خود مى پردازد و گزارش هــاى ماهانه این کمیته به گزارش هاى 
هفتگى تبدیل شــده اســت که به ستاد کرونا بیمارســتان محک ارائه مى شود. 

مجموعه اقدامات خصوصاً فعالیت تخصصى کمیته کنترل عفونت و ستاد کرونا 
محک باعث شده است تا آمار ابتال کارکنان به بیمارى کرونا در این بیمارستان 
کم باشــد و ما را در ادامه مسیر تأمین سالمتى کودکان و خانواده هایشان دلگرم 

کند.»
دکتر دانشگرى پزشــکان و کادر درمان را قهرمانان صف اول مبارزه با بیمارى 
کرونا دانست و افزود: «تالش ها و از جان گذشتگى هاى پزشکان و کادر درمان 
همــواره براى ما و تمام مردم کشــورمان ســتودنى و از دیرباز طیب و طبابت 
مفاهیمى کهن در ادبیات و فرهنگ بوده است. اما  این روزها و با بحران حاکم 
بــر تمامى جهن وجهه اى دیگر از تلفیق دانش و تخصص با انسان دوســتى و 

مسئولیت پذیرى شکوفا شده که مورد تقدیر همگان است.»
وى در پایان با اشاره به اینکه مردم مى توانند بزرگ ترین حمایت را از پزشکان 
و کادر درمان داشته باشــند افزود: «هموطنان عزیزمان با رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى بزرگ ترین کمک را به قطع زنجیره انتقال ویروس خواهند داشــت 
تا پزشــکان و کادر درمان بتوانند از فشار مضاعفى که این روزها براى سالمتى 
آحاد جامعه متحمل مى شــوند قدرى آســوده شــوند. رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى، استفاده از ماسک و کاهش رفت و آمدهاى غیرضرورى نظیر حضور 
در مهمانى ها و مجالس از جمله اقداماتى اســت که مردم مى بایست براى قطع 
این زنجیره انجام دهند.» معاون مدیرعامل محک در درمان بیمارســتان ضمن 
قدردانى از تمامى پزشکان گرانقدر و همکارانشان در کادر درمان که این روزها 
براى نجات جهان از شیوع کرونا قهرمانانه تالش مى کنند، روز پزشک را تبریک 
گفت و عنوان کرد: «خانواده بزرگ محک در این روزهاى سخت کودکان مبتال 
به سرطان را تنها نگذاشته اند چرا که همه اعضاى این خانواده به خوبى مى دانند 

درمان بیمارى سرطان در هر شرایطى باید ادامه پیدا کند.» 

معاون مدیرعامل محک در درمان بیمارستان گفت: 

تلفیق دانش و تخصص پزشکان با انسان دوستى و مسئولیت پذیرى در دوران کرونا

چالش عزل عجوالنه رئیس کمیسیون امالك ادامه دارد

تأخیر دو ساله هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران براى ساماندهى کمیسیون هاى تخصصى
تحلیلگر

خبر

رکوردهاى بورس در سقوط

رکوردزدنى در صعود حاال جاى خود را به رکوردزنى در ســقوط داده اســت. افت 
شاخص 70، 80 و حتى 90 هزار واحدى در یک روز باعث شده تا برخى از سهامداران 
تمرکز و اســتراتژى کارى خود را از دســت دهند و براى فرار از متضرر شدن براى 
روزهــاى متمادى در صف هاى میلیونى فروش قرار گیرند. ترس از شکســت و از 
دست دادن سرمایه تا حدى زیاد بود که روند اصالح شاخص بیشتر از پیشبینى هاى 

تحلیلگران بود. 
در شرایطى که فضاى ترس بیشتر از منطق در تاالر شیشه اى پابرجاست، شاید مناسب 

ترین مطلب در این ایام، بررسى چند دلیل ریزش عمیق شاخص باشد.
فشار فروش حقوقى

ترس حقیقى ها از جایى شــروع شده که حقوقى ها در یک روند هماهنگ دست به 
فروش پلکانى زدند، ماجرا از این قرار است که بخشى از فشار فروش بازار از سوى 
نهادهاى حقوقى مربوط به صندوق هاى درآمد ثابت است که چندى پیش ملزم شده 
اند حد نصاب سرمایه گذارى در سهام را تا 5 درصد کاهش دهند گفته مى شود این 
اقدام براى باال بردن میزان شــناورى هر ســهم در بازار صورت گرفته است ولى در 
هرحال به نظر مى رسد مبلغ فروش سهام از سوى این صندوق ها براى رعایت حد 
نصاب 5 درصدى حدود 15 هزار میلیارد تومان است که با توجه به شرایط خاص بازار 
سهام در این روزها، الزم است مهلت بیشترى به این صندوق ها (براى مثال 3 ماه) داده 
شود. در ماه آینده فرصت هاى بسیار بهترى براى فروش وجود دارد و نیازى به حراج 

سهام ارزنده در این قیمت ها نیست.
همرنگى با جماعت

این باور بســیارى از سهامداران است و حتى ممکن است شما هم دچار این خطاى 
ذهنى شوید! "بعید است یک گروه بزرگ اشتباه کنند." 

حتى اگر متقاعد شده باشید که یک عقیده یا رفتار خاص، غیر منطقى یا نادرست است 
ممکن است باز هم از دیگران تبعیت کنید؛ چرا که بر این باور هستید که " آنها چیزى 
بیشــتر از شــما مى دانند" این امر به خصوص در مواردى شایع است که فرد تجربه 

کمترى دارد.
تمایل به همرنگى با جماعت، در میان بیشتر افراد دیده مى شود و نمونه هاى فراوانى را 
از آن مى توانیم در تاریخ و زندگى شخصى خود مشاهده کنید. روانشناسان نام این الگو 
را (رفتار توده اى) نامیده اند. تاثیر این مدل رفتارى را مى توان در تمامى وجوه زندگى 
انسان مشاهده کرد؛ از مد و پوشاك گرفته تا سبک زندگى و فرهنگ. یکى از مهمترین 

عرصه هاى بروز رفتار توده اى در بورس و بازار سرمایه است.
نیروى محرکه اى که سرمایه گذاران را به وارد کردن پول خود در چنین سرمایه گذارى 
نامشخصى مى کشاند، مشــاهده افرادى است که دست به چنین کارى مى زدند. به 
عبارتى یک حرکت توده اى قوى از لحاظ ذهنى حتى مى تواند بر یک خبره مالى را 

نیز تحت تاثیر قرار دهد. 
درحال حاضر بســیارى از سهامداران صرفا به دلیل اینکه صفهاى خرید و یا فروش 
میلیونى را مى بینند ترغیب به خرید یا فروش مى شوند چرا که تصور مى کنند این 
جمعیت بزرگ چیزى را در مورد سهم مى دانند که آنها نمى دانند و این دلیل دیگرى 

در ریزش بزرگ بازار بورس در چند روز اخیر بود.
فریب دست بازار

اصطالح مرســوم بازار سرمایه "دست" است، وقتى مى گویند (دست خریده) یعنى 
بازیگران اصلى بازار با قدرت درحال خرید هستند آنها اغلب با کمک شایعات، افشاى 
اطالعات و حتى جو ساختگى، فضاى بازار را تحت تاثیر قرار مى دهند، وقتى دست 
مى خواهد بخش بزرگى از سهمى را در قیمت پایین از آن خود کند عموماً جو منفى در 
بازار زیاد مى شود و هر زمانى که "دست" برنامه فروش داشته باشد اخبار مثبت پخش 
مى شود. به طور کلى دست همیشه برخالف بازار رفتار مى کند. گاهى یک دست از 
یک بازى 200� معادل 150� اش را مى گیرد و 50� انتهایى را به حقیقى مى دهد تا 

در گزینه بعد بتواند بازى بعدى تعریف کند. 
هر گاه داده هاى تحلیلى ســهامداران کوچک بیانگر یک رشد خوب است اما اخبار 
پیرامونى اش منفى است باید بیشتر درصدد سرمایه گذارى باشید و بالعکس هر گاه در 
سقف داده هاى تحلیلى شما نشان از ریزش داشت به اخبار خوش بى تفاوت باشید. 
درهر حال بازى "دست" را باید جدى گرفت اگر دستى فعال نشود هر چقدر نشانه 
هاى چرخش وجود داشت حرکتى رخ نمى دهد و اگر "دست" خروج نکند کاهشى 

هم رخ نمى دهد. 
درهرحال آنچه مســلم است، سایه ترس در باالى سر بازار سرمایه سنگینى مى کند 

و تا زمانى که این وحشت کاهش نیابد رکورد شکنى ریزش ها ادامه خواهد داشت.

سرمایه گذارى 9330 میلیارد ریالى بخش خصوصى در 
گردشگرى منطقه آزاد ماکو

معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشــگرى ســازمان منطقه آزاد ماکو گفت: در حال 
حاضر، هفت پروژه سرمایه گذارى در حوزه گردشگرى این منطقه با حجم سرمایه 

گذارى 9 هزار و 330 میلیارد ریال در حال اجراست.
مهدى خلف خانى در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این پروژه ها شامل سه پروژه 
هتل ســه، چهار و پنج ســتاره، یک مجتمع تجارى اقامتى، یک مجموعه تفریحى 

ورزشى و 2 مجموعه اقامتگاه بوم گردى است.
وى ادامه داد: در این بین ســازمان منطقه آزاد ماکو به عنوان بخش دولتى و مکمل 
بخش خصوصى در راستاى توسعه همه جانبه گردشگرى در منطقه، طرح هاى کالن 
زیرساختى از قبیل تکمیل پروژه فرودگاه بین المللى منطقه آزاد ماکو، تکمیل تعریض 
و به سازى جاده هاى دسترسى و مرمت و بهسازى بناهاى تاریخى را در دست اجرا 
دارد.معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: با 
تکمیل و بهره بردارى از این پروژه ها شاهد شکوفایى صنعت گردشگرى به عنوان 

پیشران توسعه در منطقه آزاد ماکو خواهیم بود.
 منطقه آزاد ماکو با سه شهرستان ماکو، شوط و پلدشت بزرگترین منطقه آزاد کشور 

بوده که در شمال آذربایجان غربى واقع شده است.

 سال بیست و نهم 
 شماره 7377          
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  وحید میرزائى 
 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه 

کتاب هاى کسب و کار

رئیس سازمان امور مالیاتى کشور

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى مشاغل
 تمدید نمى شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتى کشور اعالم کرد: فردا (شنبه یکم شهریورماه)، 
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى صاحبان مشــاغل اســت و این مهلت 

به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
به گزارش ایبنا، رئیس کل ســازمان امور مالیاتى کشور در خصوص مهلت 
ارائه اظهارنامه اشــخاص حقیقى گفت: با توجه به اینکه آخرین مهلت مقرر 
قانونى براى ارائه اظهارنامه مالیاتى صاحبان مشاغل در سال جارى روز 31 
مردادماه مشخص شــده است که مصادف با روز تعطیل جمعه شده است، 
بنابراین مطابق با قانون، روز شــنبه یکم شــهریورماه، آخرین مهلت قانونى 

براى ارائه اظهارنامه مالیاتى اشخاص حقیقى خواهد بود.
امید على پارســا، در ادامه داد: از مؤدیان مالیاتى درخواست مى کنم، هر چه 
سریع تر نسبت به ارائه اظهارنامه الکترونیکى عملکرد سال 1398 خود اقدام 

کنند و مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتى به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
پارسا تأکید کرد: عدم ارائه اظهارنامه مالیاتى در موعد مقرر قانونى منجر به 
تعلق جریمه غیرقابل بخشش و همچنین محرومیت از معافیت پایه مالیاتى 

و سایر مشوق هاى قانونى خواهد شد.


