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در چند ماه اخير مردم با تبليغات و تشويق 
به سرعت به سوي بازار بورس شتافتند و 
بازار سپرده  اين  در  را  هاي خود  سرمايه 
ورود  تبليغات  تند  تب  هنوز  اما  کردند؛ 
به اين بازار به غرق ننشسته بود که ورق 
و  کم  هاي  سرمايه  برگشت.  بورس  بازي 
زيادي در اين تغيير رويه هاي بازار از دست 
رفت و بي تجربگي اشخاص سرمايه گذار و 
هجوم يکباره ي نقدينگي به سوي اين بازار 
موجب فراز و فرودهای بسيار بازار سرمايه 
شد. براي آشنايي با مفهوم بورس و درک 
بهتر بازار سرمايه )بورس( مصاحبه اي با 
دکترحسين فتحي )دکترای اقتصاد و عضو 
هيات علمی دانشگاه آزاد( از جمله برگزار 
در  بورس  آموزش  هاي  دوره  کنندگان 

سيرجان، داشتيم که در ادامه می خوانيد؛

 جناب فتحی برای شروع براي آشنايي 
در  چنداني  اطالعات  که  همشهرياني 
توضيحاتی  ندارند،  بورس  بازار  خصوص 

بفرماييد؟ 
بورس اوراق بهادار به معناي يک بازار متشکل و 
رسمي سرمايه است ،که در آن سهام شرکت ها 
و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، 
مورد معامله قرار مي گيرد و شامل  بورس کاال، 
و  خزانه  اسناد  بهادار،  اوراق  کشاورزي،  فلزات، 
بورس انرژي تقسيم بندي مي شود. در بورس 
افراد حقيقي و حقوقي توسط کارگزاران خود به 
داد و ستد مي پردازند و در آن خريدار و فروشنده 

مي توانند يک فرد يا يک شرکت باشند. 

 ورود به بورس به چه صورت انجام می 
شود؟ در ابتدا فرد متقاضی در سامانه سجام نام 
نويسی کرده و پيامکی به وی ارسال می شود. 
سپس برای احراز هويت به دفاتر پيشخوان محل 

سکونت خود مراجعه کرده و پس از انجام مراحل 
کاری از طريق اين دفاتر کارگزاری، کد آنالين 

معامالتی دريافت می کند.

 چه افرادی می توانند در بورس معامله 
کنند؟ آيا احتمال اينکه ضرر کنند وجود 
دارد؟ برای معامله در بورس اولين قدم حفظ 
سرمايه است تا سود. افرادی که وارد بورس می 

شوند بايد ترکيب دارايی خود را رعايت نمايند.

 چه آموزش هايي براي ورود به بازار بورس 
متاسفانه دانش مالي  الزم و ضروري است؟ 
ايرانيان زير 20 درصد مي باشد، در حالي که 
در کشورهاي اسکانديناوي به باالي 70 درصد 
و در عربستان حدود 30 تا 40 درصد و ترکيه 
حدود20 تا 30 درصد مي باشد. براي ورود به 
را  اقتصاد  اصول مقدماتي  بايد  ابتدا  در  بورس 
بدانيم، تاثيرات نرخ بهره، تورم و نقدينگي و... را 
بدانيم سپس با مفاهيم ترازنامه و صورت هاي 
مباحث  با  سپس  و  کنيم  پيدا  آشنايي  مالي 
تکنيکالي و بخصوص روانشناسي بازار آشنا شويم 

بعد وارد بازار بورس شويم.

 چه توصيه اي براي اشخاصي که بدون 
مي شوند  بورس  وارد  آموزش  هيچ گونه 
اين  همشهريان  همه  به  من  توصيه  داريد؟ 
است که به هيچ وجه بدون آموزش و يا حتي 
مشاوره به خريد و فروش نپردازند، معامله گري 
در بازارهاي مالي نياز به دانش، تجربه، تخصص 
و صبر دارد. ترکيب سبد دارايي بين مسکن، طال 
و ارز ، بورس و ساير مشاغل رعايت گردد با پولی 
که به آن در کمتر از يک سال نياز دارند، ورود 
به بازار بورس نشوند. سپس بعد از آن بايد حتما 
ترکيب سبد سهم و مديريت سرمايه را رعايت 
کنند و براي معامالت خود استراتژي معامالتي 

داشته باشند.

که  هايي  شرکت  به  درباره  شما  نظر   
سهام خود را در بورس عرضه و افرادي که 
سرمايه ي خود را صرف خريد بورس مي 
کنند، چيست؟ شرکت ها پس از طي مراحل 
سهم  از  مقداري  الزم،  مجوز  کسب  و  قانوني 
خود را که اصوال زير 10 درصد است در بورس 
بعنوان سهم "عرضه اوليه" عرضه مي کنند و 
طبق قانون جديد بايد تا 25 درصد را به مرور در 
بازار بفروشند به عبارتي سهم شناور شرکت ها 
بايد به 25 درصد افزايش يابد. مردم هم از طريق 
کارگزاري ها  اقدام به خريد مي نمايند و در روز 
اول سهم بين همه تقسيم مي شود و در روزهاي 
بعد از آن مثل ساير سهام اقدام به خريد و فروش 

مي نمايند.

سهام  سازي  آزاد  خبر  که  روزها  اين   
عدالت به گوش ميرسد، از سويي تشويق 
به خريد بورس و ورود به اين بازار بسيار 
مورد  اين  در  شما  نظر  مي شود،  ديده 
چيست؟ ورود نقدينگي به بورس و بخصوص در 
نقش تامين کننده مالي شرکت ها، بسيار عالي و 
تصميم خوبي مي باشد و اينکه مردم توانستند با 
سهام عدالت سهامدار شرکت ها شوند بسيار کار 
ارزنده اي است. زيرا فضا را براي يک اقتصاد آزاد 
فراهم مي کنند و مشارکت براي مردم فراهم 
کرده و نقش امنيت اجتماعي و اقتصادي براي 
مردم بوجود مي آورند. الزم است بگويم: با توجه 
به نقدينگي بوجود آمده در کشور، هنوز ما شاهد 
تورم هاي دو رقمي در کشور در طي چند سال 
آينده خواهيم بود، بنابراين توصيه مي شود افراد 
بعنوان يک پس انداز ارزنده سهام خود را حفظ 

کنند و گرفتار هيجان هاي زودگذر بازار نگردند.

بازار  نوسانات  به  توجه  با  کلي  طور  به   
بورس ايران در مقابل بورس جهان، ورود 

اندازه  است؟  چگونه  سرمايه  بازي  اين  به 
بازار بورس ايران نسبت به بورس هاي جهاني 
بسيار کوچک است و چنانچه زمينه اي فراهم 
شود که بورس ايران بين المللي شود، زمينه رشد 

قيمت ها  فراهم مي گردد.

 به نظر شما سرمايه گذاري در بانک بهتر 
سرمايه  و  پول  ورود  بورس؟  بازار  يا  است 
گذاري به بازار بورس سبب افزايش توليدات و 
تامين مالي شرکت ها مي گردد و از ورود پول 
به بازارهاي موازي که تورم زا است جلوگيري 

مي کند.

 سرمايه گذاري در بورس رسيک است يا 

سودآوري دارد؟ در مورد ريسک، همه بازارها با 
ريسک روبرو هستند.

 حتي سپرده گذاري در بانک ها؟
با سپرده گذاري در بانکها از ارزش حقيقي پول به 
اندازه تفاوت بين نرخ تورم و ارزش اسمي،کاسته 
مي شود. بازار ارز هم که قوانين خاص خود را 
بازار  نمي گردد.  توصيه  اخالقي  نظر  از  و  دارد 
طال هم ريسک تقلب، ريسک سرقت را بدنبال 
دارد. در بازار خودرو هم بخصوص با اين افزايش 
قيمت ها و قوانين گمرکي، ريسک تغيير قوانين 
وجود دارد. پس هر بازاري با احتماالت زيادي 
در مورد ريسک روبرو است. بنابراين بهترين کار 

همان ترکيب دارايي است.

گفتگو با دکتر حسین فتحی زاده پیرامون نوسانات بازار سرمایه

با پس انداز وارد بورس شوید نه همه ی دارایی
      زهرا شهسواری

تسنيم : مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اينکه در هفته دولت امسال 7 هزار و 350 ميليارد تومان افتتاح در 
حوزه صنعت و معدن در استان کرمان داريم گفت: اين افتتاحات در حوزه های مختلفی چون ذغال سنگ، ارزش افزوده مس و فوالد است.  
وی با اشاره به اينکه در افق 1404 توليد شمش فوالد در کشور بايد به 50 ميليون تن برسد افزود: از اين ميزان 10 ميليون تن يعنی 20 
درصد آن سهم استان کرمان است. وی با بيان اينکه ساالنه به طور متوسط 20 هزار ميليارد تومان افتتاح در اين حوزه در استان کرمان 

داشيم عنوان کرد: افتتاح های امسال حوزه صنعت و معدن در استان کرمان امسال به 20 هزار ميليارد تومان می رسد. 

 افتتاح ۷۳۵۰ میلیارد تومان طرح صنعتی و معدنی در هفته دولت

محسن عباسی*
  هيجان معامله گران و سکوت اقتصاددانان فضای عجيبی در بورس رقم زده است. 
مردمی که به هوای يک سود بادآورده آمدند و در متن يک شعر و نقاشی دنبال 

سيگنال می گشتند طبيعی ست که با اولين تکانه ی جدی بورس را ترک کنند.
 کشاورز عزيز و محترمی که زير درخت سهم تحليل می کرد، کارمندی که تا ظهر 
کار اداره را انجام  نمی داد چون مشغول بورس بود، جوانان فاميل و محله که فکر 
کردند قلق پول درآوردن آسان را پيدا کرده اند، حاال با اولين اصالح بورس، لعن و 
نفرين را نثار پيرامون خود می کنند و به دنبال مقصر برای افت سهام خود می گردند!

قصد نمک پاشيدن بر زخم کسی را ندارم و همين ابتدای اين نوشتار عرض کنم که 
بورس از اين روزها زياد به خود ديده و قديمی تر ها در اين روزها لرزه ی کمتری بر 
اندامشان افتاد چون تجربه ی اين روزها را دارند. بورس يک جريان است، پر از افت 
و خيز و هر از گاهی سرعت اين افت و خيزها کم و زياد می شود اگر سرگردانيد و 
يا می ترسيد، بدانيد که استراتژی نداشته ايد، پول پر استرس وارد بورس کرده ايد،  
ديِد سرمايه گذاری شما با پولی که وارد بازار کرده ايد هم راستا نيست. دو دقيقه 
وقت بگذاريد و به جای ناسزا گفتن به اين و آن، به رويه ی انتخاب سهام خود دقت 

کنيد. اگر داليل محکمی داريد نگرانی تان بی دليل است.
اما بدانيد  ايد   شما فعال درگير نوسانات بورس در يک اصالح مقطعی شده 
فونداسيون بورس بزرگ ريخته شده است. بازار مسکن با ابزارهای مالياتی به شدت 

کنترل و کوچک خواهد شد.
  بانک مرکزی اعالم کرده است افراد حقوقی حتی برای پرداخت ليست بيمه و 
خريد مايحتاج و ... بايد به بانک مدرک ارائه بدهند و فقط واريز وجه به کارگزاری و 
سبدگردانی و .... مستثنی شده است. اين يعنی گردش پول در بازارهای غير شفاف 
کندتر می شود، کنترل می شود برای خريد سکه به مبلغ باالی  15 ميليون بايد 

کارت ملی  ارائه بدهيد!
  فکر می کنيد پول های خيلی خيلی بزرگ کجا خواهند رفت؟ اصال فکر می کنيد 
بورس با پول چه کسانی تا االن رشد کرده است؟ فقط پولهاِی خرد و کوچک آحاد 
جامعه؟ حجم معامالت بورس بر چه اساسی از هزار ميليارد تا نزديک 30 هزار 
ميليارد رشد کرد؟ اين پول  های بزرگ است که ليدر بازار است که با تنگ تر شدن 

حلقه ی مالياتی و فشار شفافيت مالی، مبلغ بيشتری راهی بورس خواهد شد.
  در بورس دنبال نقشه گنج نباشيد که خيلی زود خسته و هراسان می شويد و 
بورس را ترک خواهيد کرد، بورس مانند يک مزرعه است بايد دانه بکاريد و صبر 
کنيد بايد استراتژی  مشخصی برای روزهای بارانی، بی آبی و حتی طوفانی  داشته 
باشيد. گه گاهی آفتاب سوزان حاکم است، گهگاهی بارش دارد، خشکی دارد و 

طوفانی هم می شود. بايد پای بورس بمانيد تا اصطالحا قلقش دست تان بيايد. 
  بورس يک بازار بزرگ است و همچنان در  حال بزرگ شدن است، کمی تجربه 
اش کم است و در حال يادگيری ست به مرور بالغ تر می شود هم سرمايه گذارانش و 

هم مديران و ناظرانش.             *دکترای مديريت مالی و تحليلگر بازار سرمايه

     یادداشت

خروج جویندگان گنج از بورس!
در بورس باید دانه بکارید و صبور باشید!

ايرنا: محمدحسين اکبری؛ رييس بورس منطقه ای کرمان افزود: هم اکنون 30 شرکت کارگزاری بورسی 
ثبت شده در استان کرمان داريم که امور مربوط به خريد و فروش، مشاوره و آموزش سهامداران در بازار 
بورس را انجام می دهند. وی با اشاره به حضور شرکت های معدنی و صنعتی بزرگ در استان کرمان تاکيد 
کرد: سهم شرکت های بورسی و فرا بورسی استان در بازار سرمايه کشور قابل توجه نيست که اين ميزان در 
بورس هفت درصد و در فرابورس ۶.3 درصد است که بايد با کمک مسئوالن شرکت های بيشتری وارد بازار 
شوند. ويتصريح کرد: بورس مقوله تخصصی و نسبتا پيچيده ای است و کسانی که وارد اين بازار می شوند، 

حتما با اطالع و آگاهی و مشاوره کارشناسان عمل کنند و از رفتارهای هيجانی دوری نمايند.

دسترسی مردم به 
خدمات بورس در 
کرمان تسهیل شد

 عکس: الناز پيشيار

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
 شماره 99/18/ع

» خرید لوازم و اجرای عمليات  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد  خود را  آبياری قطره اي پارك مركزي« 
آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  كليه  لذا  نمايد.  واگذار  شرايط 
الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي 
تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل 
پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 99/6/18 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه 
روز دوشنبه مورخ 99/6/10 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول 

هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره 99/4/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تأمين و تحویل یك دستگاه 
درایو)فركانس كانورتر( ABB ساخت فنالند« مورد نياز خود را به شرح مندرج در اسناد 
مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد. 
WWW. الكترونيكي  لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از 
قسمت تأمين كنندگان و مشتريان - مناقصه ها دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 
9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 99/6/26 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا 

دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای واگذاری تامين نيروی انسانی 

جهت انجام امور خدمات نگهبانی و انتظامات دانشکده و سایر واحدهای تابعه 

امور  انجام  انسانی جهت  نيروی  تامين  واگذاری  پزشکی سيرجان در نظر دارد»مناقصه عمومی  دانشکده علوم 
2099092962000012 را از طريق  خدمات نگهبانی و انتظامات دانشكده و ساير واحدهای تابعه« به شماره 
سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاری مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق در گاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس  
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت 

نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 1399/06/05 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت  14:00 روز  شنبه  تاريخ 1399/06/15     
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز  چهارشنبه   تاريخ 1399/06/26 

زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 11 روز  شنبه   تاريخ 1399/06/29 
زمان  جلسه توجيهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1399/06/22 

جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
الف: آدرس : بلوار سيدجمال جنب پارک ترافيك دانشكده علوم پزشكی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:مركز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سيرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای واگذاری تامين نيروی 

انسانی جهت انجام امور خدمات عمومی كلينيك تخصصی سالمت 

امور  انجام  انسانی جهت  نيروی  تامين  واگذاری  پزشکی سيرجان در نظر دارد»مناقصه عمومی  دانشکده علوم 
تداركات  سامانه  طريق  از  را   2099092962000011 شماره  به  سالمت«  تخصصی  كلينيك  عمومی  خدمات 
پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  ازدريافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  نمايد.كليه  برگزار  دولت  الكترونيكی 
آدرس   به  )ستاد(  دولت  الكترونيكـی  تداركات  سامانـه  گاه  در  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايی  و  گران  مناقصه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت 

نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 1399/06/05 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت  14:00 روز  شنبه  تاريخ 1399/06/15     
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز  چهارشنبه   تاريخ 1399/06/26 

زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 9 روز  شنبه   تاريخ 1399/06/29 
زمان  جلسه توجيهی: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1399/06/22 

جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
الف: آدرس : بلوار سيدجمال جنب پارک ترافيك دانشكده علوم پزشكی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:مركز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سيرجان


