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بورس ،از روی خوش شاخص
تا تهدیدهای پیش رو
روز گذشته آمـــار جــدیــدی از تــعــداد کدهای
سهامداری صــادر شــده در بــورس ارائــه شد که
براساس آن جمعیت دارندگان کد سهامداری به
بیش از  11میلیون نفر رسید .به این ترتیب می
تــوان (با اغماض از این که بخشی از دارندگان
کد ،هنوز اقدام به خرید و فروش سهام نکرده اند)
حدود 14درصدجمعیتکشورراجزوسهامداران
بازار سرمایه دانست .بازاری که روند اقبال به آن
طی یکی دو سال اخیر شدت قابل توجهی داشته
است .این اتفاق همزمان با رشد 3برابری شاخص
کل در  14ماه اخیر نشان می دهد که بازار بورس
کامال مورد توجه مردم است .مردمی که نه دیگر
با سودهای اغواکننده بانک ها و موسسات مالی
غیرمجاز مواجه اند و نه با بازار پر فراز و نشیب ارز
و طال .مردمی که مهم ترین سبد سرمایه گذاری
شان بورس است .این اتفاق در کنار رشد معنادار
جلسات آموزش بورس که پای آن ها به مدارس نیز
باز شده است ،نشان می دهد که بخشی از سرمایه
به ویــژه بــرای افــرادی که دارای دانــش سرمایه
گذاریدراینبازارهاهستندوبهسودتضمینشده
امانسبتااندکسپردههایبانکیقانعنیستند،به
دنبالسودآوریازمسیریجدیدوهمراهبامطالعه
و رصد دقیق بازار است ،در این میان توجه به نکاتی
که می تواند در هدایت به سوی این سرمایه ها،
صیانت و استفاده از آن ها برای رشد هر چه بیشتر
بازار کمک کند ضروری است:
 -1بازار سرمایه فقط روی سفید و شفاف ندارد،
بلکه بخش تیره و غیرشفاف آن که در بــازار پایه
فرابورسدیدهمیشود،باسودهایاغواکنندهگاه
چندصددرصدیونوسانهایعجیبهمراهبوده
است .اگرچه برای مهار این بخش از بازار سرمایه
تصمیماتی اتخاذ و اجرای آن به تدریج آغاز شده
است ،اما باید مراقب بود که ورود سپرده گذاران به
این بخش از بازار که پرخطر تر از دیگر بخش های
بازارسرمایهاستبااحتیاطبیشتریهمراهباشد.
 -2همچنان حجم قابل توجهی از اقتصاد به ویژه
شرکتهایزیرمجموعهتامیناجتماعی،صندوق
هایبازنشستگیوبنگاههایوابستهبهبخشهای
نظامی ،شبه دولتی و بانک ها ،در بورس حضور
ندارند .دولت سال هاست که درخواست خروج
بانکهاوصندوقهایبازنشستگیازبنگاهداری
را مطرح کرده است ،اما در عمل ،سرعت چندانی
دراینمسیردیدهنمیشود.اکنونباتوجهبهرشد
شاخص کل ،ورود سرمایه های جدید به بورس و
غلبه تقاضا در بازار سرمایه ،بهترین فرصت برای
ورود این شرکت ها به بورس است که نباید این
فرصتباتعللازدستبرود.
 -3رشد  3برابری شاخص کل و برخی خطرات
پیش رو از جمله احتمال وقوع رکود اقتصادی در
جهان و تاثیر پذیری بخش های مهمی از شرکت
هایبورسیازاینرکود،مهمترینخطرپیشروی
بورس است .این خطر به همراه ورود گاه هیجانی
بهویژهقشرهایجوانوافرادیکهبهفرهنگسود
بادآوردهخوکردهاندوسودهایهنگفتموسسات
اعتباری و داللی در بازارهای ارز ،طال ،خودرو و
مسکن زیر زبان شان مزه کرده است ،مهم ترین
خطرپیشرویبازارسرمایهاستکهبایدمراقبآن
بود.سازمانبورسوظیفهداردازهمهتوانتبلیغات
رسمی و غیررسمی کشور برای آشنایی صحیح
توده مردم با این بازار و به ویژه تصحیح انتظارات
غیرواقعیازآناقدامکند.
در هر صورت سهامداران روی خوش خود را به
بورس نشان داده اند و در مقابل بورس نیز سود
بسیار خوبی را نصیب سهامداران کــرده است.
اکنونفرصتیاستتااینرابطهبهدرستیتعریف
شــود .سرمایه گــذاری در بــورس نیاز شدیدی به
فرهنگ ســازی ،آمــوزش و اصالح مقررات دارد.
بورس به همان اندازه که جذاب و سودآور است،
می تواند مهلک و خانمان برانداز باشد .ورود خیل
مشتاقانبهبورسفرصتیاستکهاگردرستازآن
استفادهنشود،بهتهدیدمیانجامد.اکنونروزهای
سرنوشتسازبورساستوبایدبهترینسرنوشت
رابرایبورسرقمزد.

رحیم پور

تلفن051 37009111 :

تأملیبرشعارمحرمی
امسالحزبا...لبنان
یکی از کــارهــای س ــاده و مــوثــر حــزب ا...
لبنان که طی ســال ها ی اخیر تکرار شده
است،اختصاص و طراحی شعار بــرای ایام
محرم است و نشانه و شعار محرم حزب ا...
هرسال نو شده است.این نو شدن گرافیکی
البتهتالشیبودهاستدرفهمعمیقتروزنده
پیام محرم.آن ها متناسب با زمان و حوادث
و در قالبی گرافیکی و البته ساده و کاربردی
شعاری را بــرای محرم طراحی می کنند.
همزمان در مبلمان و تبلیغات شهری و نیز
در آنونس ها ی تلویزیونی شبکه المنار به
گونه ای هوشمندانه و مناسب از نماد مرجع
محرم استفاده می شود.شعار امسال حزب
ا« ...أنبقى بعدك» است.در شب عاشورا امام
حسین(ع) یارانواصحابخودرافراخواندو

پسازحمدوثنایالهیفرمود:اینشباست
کهشمارادربرگرفته،برویدتادچارسرنوشت
فردا نشوید.در پاسخ امام  ،یــاران با وفایش
دوباره پیمان وفاداری بستند و گفتند«:قبح
ا ...العیش بعدک»خداوند زندگانی بعد از
تو را زشت گرداند!نیز عرضه کردند :ای پسر
رسول خدا ،چگونه باشد که ما تو را بگذاریم و
برویم ،هرگز از تو جدا نمی شویم و تا جان در
تن داریــم ،با دشمنان تو می جنگیم ،جان و
تن ما فدای تو باد!در میان هاشمیان نخست
حضرت ابوالفضل العباس (ع)لب به سخن
گشود و گفت« :لم نفعل ذلک؟ أنبقى بعدك
؟! ال ارانا ا ...ذلک ابدا»چه کنیم ؟ آیا پس از
تو زنده بمانیم؟ خداوند ما را در چنین حالی
هرگزنبیند.

غبارروبیمضجعمطهرحضرترضا(ع) باحضور رهبرانقالب

خورشیدراسالم

صبح دیروز در آستان ه فرارسیدن ماه محرم و
ایام عزاداری سیدوساالر شهیدان ،مراسم
غبارروبی ضریح مطهر حرم ثامنالحجج
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ،با حضور
حضرت آیــــتا ...خــامــنـهای رهبر معظم
انقالب در مشهد مقدس بــرگــزار شــد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانیkhamenei.ir
دراینمراسمکهدرفضاییآکندهازمعنویت،

دعــا و تــوســل بــا حــضــور جمعی از علما و
قشرهای مختلف مردم برگزار شد ،ذاکران
اهلبیت (ع) به قرائت دعا و توسل و ذکر
مصیبت در رثای حضرت سیدالشهدا (ع)
پرداختند .رهبر انقالب اسالمی در سنوات
گذشته نیز در این مراسم معنوی که از جمله
برنامههای مستمر آستان قــدس رضوی
است ،حضور داشتهاند.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت

تصویبسندنظامهویتمعتبردرفضایمجازیکشور

جــلــســه شـــــورای عــالــی فــضــای مــجــازی
عــصــر شنبه بــا حــضــور اعــضــا و بــه ریــاســت
حجتاالسالموالمسلمیندکترحسنروحانی
رئیس جمهور تشکیل شد و در آن سند نظام
هویتمعتبردرفضایمجازیکشوربهتصویب
نهایی رسید .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاست جمهوری ،در این جلسه که روسای
سه قوه حضور داشتند کلیات سیاستها و
ت از دادهها بررسی و سند نظام
الزامات صیان 
هویت معتبر در فضای مجازی کشور تصویب
شد .بر اساس این سند ،هدف از نظام هویت
معتبردرفضایمجازیکشور،استقرارزیست

بوم تأمینکننده زیرساخت تعامالت آزادانه،
سالم،پویا،مسئوالنهوسودمندبارعایتحقوق
فردیوجمعیدرروابطاجتماعی،اقتصادی،
سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیتها در
فضای مجازی است .این نظام هویتی زمینه
الزمرابرایتوسعهکسبوکارهایدیجیتال،
سامانههایفنی،رسانههایتعاملیوخدمات
اداری ایــجــاد میکند و در آن همچنین،
تأمینکنندگان شناسهها و صفتها با ارائه
مجموع دو نوع اطالع هویتی پایه و صفتها،
شناخت قابل اطمینان را بــرای طرفهای
تعاملفراهممیسازند.

معارفهدبیرکلمجمعجهانیاهلبیت
مراسم تکریم و معارفه دبیران کل سابق و
جدید مجمع جهانی اهل بیت (ع) ،صبح
دیــروز برگزار شــد .به گــزارش خبرگزاری
صدا و سیما ،در این مراسم ،اعضای دفتر
مقام معظم رهبری ،اعضای شورای عالی و
مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت (ع)،
مسئوالن کشوری و لشکری ،تعدادی از

(ع)

نمایندگانمجلسخبرگانرهبریومجلس
شــورای اسالمی ،شخصیتهای دولتی و
مدیران نهادهای همسوحضور داشتند.
رهبر معظم انقالب اسالمی ،به تازگی و در
حکمی ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر
رضــا رمضانی را به عنوان دبیرکل جدید
مجمع جهانی اهل بیت (ع) منصوب کردند.

«آدریاندریا»درسیاههتحریمهایآمریکا
در حالی که یک اندیشکده تخصصی مسائل
تــردد دریایی در تحلیلی نوشت که دولت
آمریکا طبق قوانین بینالمللی نمیتواند
نفتکش «آدریاندریا» را توقیف کند ،دولت
ترامپ این نفتکش ایرانی را در فهرست
تحریم ها قــرار داد و بولتون از احتمال
توقیف آن سخن گفت .براساس گزارش
فارس« ،اندیشکده دریایی آمریکا» نوشته:
آمریکا بــرای توقیف نفتکش ایــران باید یا
منتظر بماند تا ایــن کشتی وارد آ بهــای
ایران شود یا این که کشور دیگری را مجاب
کند حکم وزارت دادگستری آمریکا را به
رسمیت بشناسد و آن را اجــرا کند.با این
حال روزجمعه وزارت خزانه داری آمریکا

نفتکش ایرانی آدریان دریا و کاپیتان هندی
آن را در فهرست تحریم های خود قرار داد.
«مایک پمپئو» وزیــر خارجه آمریکا هم در
توئیتی درخصوص تحریم آدریان دریا ،ادعا
کرد که این نفتکش به سوی بندر طرطوس
سوریه می رود.

پیامك2000999 :

•• آقــای ربیعی دولــت قبل با اقتداربرای ملت
کارهای نویدبخشی جهت رفع فقر و ...مثل
مسکن مهر و سهام عدالت ویارانه خانوار انجام
داد.اگریکدهمآنکارهاراشماادامهمیدادید
االناختالفطبقاتیهفتبرابرنمیشد.
•• در پاسخ به آن عزیزی که در خصوص مالیات
ندادنپزشکانموضوعیرامطرحکردند،عرض
کنم:تعدادیپزشکتخلفنکردهاندبلکهاغلب
پزشکان همین رویه را پیش گرفته اند متاسفانه
قشر پزشک در جامعه ما فقط به دنبال ثروت
اندوزیاندوکمترپزشکیپیدامیشودکهدلسوز
بیمارانباشد.تاکیبایددرمطبپزشکانمدت
ها منتظر ماند تا جناب دکتر تشریف بیاورند؟
کجایدنیااینگونهاست؟
•• شــــرکــــتالــــیــــتکــــهخــــیــــابــــان هــــای
شــهــرراقــرقکــردهوبــاب ـتپــارک خـــودرو کنار
خیابانعمومی،میلیاردهاتومانکاسبی می
کند  ،با یدمو ظفشو د ما نند یکپا ر کینگ ،
مسئولیت خودرو راازنظرسرقتبرعهدهبگیرد
امارسانههایمشهدساکتاندومطالبهگرحقوق
مردمنیستند.
•• اگرموسساتکنکور در رتــبــه بــرتــر شدن
س چــرا
داوطـــلـــبـــانکــنــکــور مــوثــر اســــتپـــ 
نــفــراتاولکــنــکــور امــســال همگی گفتند که
مــااز کــاس هــایآموزشی استفادهنکردیمو
اگرفعالیتاینموسساتآموزشیقبلاز کنکور
موثرنیستپسچرانفراتبرترکنکوردرتیزرتبلیغا
تییکیازهمینموسساتآموزشی(گاجمارکت)
رمزموفقیتشاندرکنکوررااستفادهازاینکالس
یدانستهاند؟ماکدا مراباورکنیم؟
یآموزش 
ها 
•• ازفدراسیون فوتبال مهم تر هم داریم که الزم
است از طرف بانک مرکزی حمایت بشوند .مثل
جوانان،مستأجران،عروسودامادهاییکهپنج
سالتویعقدهستندو...
•• پیشنهاد می کنم تحقیق کنید خانم هایی که
درهمایشهفتهدولتوتوسعهروستاییحضور
داشتندآیادرعمرشان یک روز در روستازندگی
کرده اندکه باآن حجاب نامناسب،به عنوان زن
روستاییدرآنهمایشحضورداشتند؟
•• مــن رانــنــده اسنپم .متاسفانه کــار شرکت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

استثمار یک عده راننده به نفع یک عده دیگر
اســت .کرایه ایشــرم آور که آدم خجالت می
کشه .مگه ما زن و بچه نداریم؟ تورم و...شامل
مانمیشه؟
•• خوبه یــه چند صباحی هــم درگــیــر مالیات
پزشکانباشیم،سرمونگرمه!
•• ما در بولوارفالحی زندگی می کنیم .من دو
دختر دارم یکی کالس نهم ودومی اول دبستان
ولیمتاسفانههیچکدامروهنوزنتونستمثبتنام
کنمچونمدارسمیگنجانداریم(ازروزاولثبت
نام) به اداره آموزش و پرورش که مراجعه کردیم
بهجایحلمشکلهمهشونپیشنهاددادن که
بچه ها رو بفرستین مدرسه غیرانتفاعی .چون
یا از خودشونه یا حق حساب می گیرن .خالصه
کالمفقطبایدپارتیداشتهباشیوگرنهبایدبری
قبرستون!
•• آقای نماینده مجلس شما که به واسطه رای
مردم به این جایگاه رسیدی وظیفه شماست
که به مناطق ضعیف وحاشیه شهر بروی و درپی
رفع مشکالت وبدبختی مردم باشی .نه این که
صداوسیما مشکالت مردم را به تصویربکشد
تاحال مردم خراب شود .جالب این جاست که
هرروز یکی از وزیران به تلویزیون می آید و آمار
می دهدکه در فالن محصول نسبت به دولت
قبل چندبرابرصادرات ودرآمــد داشتیم! آخه
ما تحریم ها را باور کنیم یا آمارهای درآمد چند
برابری را؟
•• اگه درست میگم این انتقاد من رو چاپ کنید:
شما همون هایی هستید که آن اوایل شب و روز
از عصر جدید انتقاد می کردید و تند تند نقد می
نوشتیدولیحاالچپوراستازاینبرنامهتعریف
میکنید!
•• قابل توجه مسئوالن فروشگاه اتکا ،اجناس
موجود در فروشگاه از بازار گران تر و اقساطش
هم سنگین است .قیمت گوشت ،مرغ و لبنیات
در غرفه های این فروشگاه با بیرون هیچ فرقی
ندارد.لطفانظارتوبررسیشود.حتمامیتوان
راهیپیداکرد.
•• آقایروحانیبیخودیعلیهقوهقضاییهصحبت
نکند.وقتجوابپسدادنفرارسیده.
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•• چرا نرخ تاکسی های اینترنتی اسنپ وتپسی
در یک مسیر مشخص باهم فرق دارد لطفا علت
آن را مسئوالن مربوط پاسخ دهند .می توانید
خودتان یک مسیر را انتخاب و تفاوت قیمت را
مالحظهکنید.
•• حذف قبض های کاغذی آب ،برق،تلفن وگاز
به نفع دفترهای خدمات تلفن همراه سطح
شهرشده چون برخی افراد به دلیل مجبور می
شوندبهآنهامراجعهکنندوآنهابابتهرقبض
هزارتومانمیگیرند.
•• چراعدهایازنمایندگانازشفافسازینگران
هستند واز تصویب قوانین آن جلوگیری می
کنند؟حتماریگیدرکفششاناست.
•• آیابرایحفظدستاوردهایانقالبونظامکار
سختیاستکهمجلسمصوبکندمدیرانارشد
و فرزندان شان درخارج ازکشور تحصیل نکنند
مگرمادانشگاهنداریم.
•• عاجزانهخواهشمندیمدرراستایحفظوحقوق
کارگرانپیگیریکنیدچراشرکتهایخصوصی
و پیمانکاری بیمه کارگران را پیوسته و کامل
پرداخت نمی کنند؟ جریمه کارفرمای متخلف
دردیراازجامعهکارگریدوانمیکند.
•• ایــن شرکتی که بــرای رنــگ مو در تلویزیون
وشبکه های مجازی تبلیغ می کنه واقعا دروغه
من خودم 200هزارتومان ازشون خرید کردم
ولیهیچنتیجهاینگرفتم.جنسروهمبراشون
برگشت زدم ولی چند ماهه نه پولمو دادن نه
جوابی به من میدن .چرا مسئوالن بــرای این
کالهبرداری های گسترده پیگیری نمی کنن؟
کجابایدازشونشکایتکنیم؟
•• لطفاچاپ کنید چــرا بیمه تکمیلی با این
که ازحقوق انــدک مستمری بگیران ماهیانه
حـــداقـــل50تـــا100تـــومـــان کــســرمــی کند
اماهنگامی که مثال فردبیمارعملی انجام داده
ومی خواهدازبیمه تکمیلی استفاده کندیک
ســوم آن رانــمــی دهــنــد؟ ازمــســئــوالن مربوط
خواهشمندیمپیگیریکنند.
•• باور کنید این تیم شهرخودرو می تونه به جای
تیم ملی هم بازی کنه بس که هماهنگ و زیبا
بازیمیکنن.

