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در همایش تخصصی فرصتهای سرمایهگذاری مطرح شد:

بهترین بازار سرمایهگذاری ،بازار بورس است
 دکتر امیری معاون نظارت بر بورس :در سال جاری بیش از صد درصد در بورس و فرابورس افزایش شاخص داشتیم
 دکتر بهمنی معاون بورس منطقهای کرمان :یکی از راههای افزایش ثروت برای مردم در برنامههای توسعه اقتصادی کشور ،بورس است
 مهندس محسن عباسلو مدیرعامل شرکت کارگزاری ارگ هومن در سیرجان 15 :شرکت در استان کرمان در بازار سرمایه هستند 60 .درصد ارزش
بازار شرکتهای بورسی استان کرمان در شهرستان سیرجان و در مجموعه گلگهر واقع شدهاند
 پاسارگاد
همایش تخصصی فرصتهای
سرمایهگذاری و تامین مالی در بازار
سرمایه با حضور جمعی از مدیران
ارشد بازار سرمایه و کارشناسان و
معاونان سازمان بورس روز پنجشنبه
هفته گذشته دوازدهم دی ماه در
دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار
شد .در این همایش شهباز حسنپور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی ،دکتر علی
محمودینژاد رییس دانشگاه صنعتی
سیرجان ،دکتر امیری معاون نظارت بر
بورس و ناشران سازمان بورس ،دکتر
بهمنی معاون بورس منطقهای کرمان،
مهندس محسن عباسلو مدیرعامل
شرکت کارگزاری ارگ هومن ،مهندس
محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه آهن
و فوالد گلگهر ،مدیر روابطعمومی
شرکت جهانفوالد سیرجان و معاونان،
مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و
جمعی از دانشجویان حضور داشتند.
مدیر برگزاری این همایش در
خصوص ایده برگزاری به پاسارگاد گفت:
«به دلیل پررونق بودن شهرستان وباتوجه
به وجود منابع و معادن سنگ آهن ،منطقه
ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی و
وجود شرکتهای زیاد در سیرجان نیاز
ی و ورود به
این صنایع به سرمایهگذار 
بورس احساس میشد .شهرستان سیرجان
میتوانددربورس و منابع ارزی نقش مهمی
را ایفاکندو شکوفایی اقتصادی بیشتری
داشته باشد .از طرفی دانشگاه صنعتی
سیرجان یک مرکز رشد راهاندازی کرده
است تا از افرادی که ایدههایی برای کسب و
ت کند تا
کار و توسعه فنآوری دارند ،حمای 
آنها نیز بتوانند وارد تجارت شوند .بنابراین
نیاز به آشنایی با فرصتهای سرمایهگذاری
و تامین مالی ایجاد شد که بهترین گزینه
بورس بود .با همکاری و مشاوره با مهندس
عباسلو مدیریت شرکت کارگزاری ارگ
هومن توانستیم این سمینار را برگزار
کنیم» .هانیه عباسلو عضو هیئتعلمی و
مدیر پژوهش دانشگاه صنعتی افزود« :قرار
است بعد از این سمینار کلیه دورههای
آموزشی در ارتباط با بحث بورس را برگزار
کنیم».
مهندس محسن عباسلو مدیرعامل
شرکت کارگزاری ارگ هومن که این
همایش با همکاری وی برگزار شده بود،
توگو با پاسارگاد هدف از برگزاری
در گف 
این سمینار تخصصی را ترغیب و راهنمایی
سرمایهگذاران(افراد حقیقی و حقوقی)برای
سرمایهگذاری در بورس بیان کرد.
 بخشهایی از همایش
سرمایهگذاری
در شروع سمینار ،شهباز حسنپور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس
شورای اسالمی ضمن استقبال از برگزاری
این همایش گفت« :امروز سیرجان در

بورس حرف برای گفتن دارد .بیش از 60
درصد فعالیتهای بورس در سیرجان و
 40درصد در  21شهرستان دیگر انجام
میشود .سال گذشته  900میلیارد تومان
مالیات بورسیهای استان کرمان بوده
است که بیش از  600میلیارد تومان آن
را شرکتهای سیرجانی پرداخت کردند.
باید نگاهمان را فراتر از آنچه در تهران
است در جایجای استانمان داشته باشیم.
بورس ارگ هومن افتخاری است برای
سیرجانیها .جا دارد از مهندس عباسلو
مدیر این کارگزاری تشکر کنم».
در ادامه دکتر علی محمودینژاد،
رییس دانشگاه صنعتی سیرجان راههای
تامین مالی از طریق بازار سرمایه را توضیح
داد .اینکه چگونه شرکتهای سهامی
خاص و عام عرضه اولیه در بورس داشته
باشند .او گفت« :بهترین سرمایه برای هر
جایی علم است و بعد مسایل سرمایهای
و پولی مطرح میشود .انشااهلل از همین
جلسات بتوانیم راهی برای سرمایهگذاری
و بحث صنعتی کردن طرحهاپیدا کنیم و
این دانشگاه بتواند در رونق اقتصادی این
شهرستان همکاری کند».
 کارگزاران حلقه اتصال اصلی
مردم به بازار سرمایه هستند
دکتر امیری معاون نظارت بر بورس
و ناشران سازمان بورس صحبتاش را با
ذکر آمار و ارقام در مورد بحث بازار سرمایه
شروع کرد .وی بازار سرمایه ،بازار بیمه و
بازار پول را سه بازار مالی کشور نام برد
و افزود« :در کشور چهار بورس داریم:
بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران،
بورس انرژی و بورس کاال .سازمان بورس
یک نهاد حاکمیتی است که بر کلیت بازر
سرمایه نظارت میکند .زیرمجموعه بورس
اوراق بهادار تهران دفاتر منطقهای و استانی
است که در اکثر استانهای کشور فعال
هستند و وظیفه اصلی آنها اطالعرسانی و
توسعه فرهنگ سرمایهگذاری در بین آحاد

مردم است و سپردهگذاری و تسویه وجوه
و معامالت هم از طریق این کارگزاریها
انجام میشود» .دکتر امیری به برگزاری
این نشست با همت کارگزاری ارگ هومن
اشاره کرد و گفت«:حلقه اصلی و اولیه رابطه
مردم با بازار سرمایه کارگزاریها هستند
که نقش ویژهای در هدایت منابع خُ رد به
سمت بازار سرمایه دارند» .وی انواع اوراق
قابل ارایه درزمینه سرمایهگذاری را شرح
داد و ارزش سهام بورس را یادآور شد« :در
سال جاری  101درصد افزایش شاخص
بورس داشتیم .از لحاظ ارزش بازار بیش
از صد درصد در بورس و فرابورس افزایش
شاخص داشتیم .همچنین در بورس کاال و
بورس انرژی نیز حجم معامالت به شدت
اضافه شده است .االن  334شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران فعال هستند و
سازمان بورس روند رو به رشدی را در
تامین اوراق بهادار داشته است» .دکتر
امیری آمار تامین مالی از ابتدای سال تا 30
آذر ماه امسال را  129هزار میلیارد تومان
اعالم کرد و جزییات این سرمایه را بیان
کرد و نیز طبقهبندی روشهای تامین مالی
را توضیح داد که از چه نوع اوراق میتوان
استفاده کرد .همچنین نکات مثبت
بازار سرمایه را شرح داد .وی تاکید کرد:
«سرمایهگذاری باید از پسانداز صورت
گیرد زیرا بازار سرمایهگذاری بلندمدت
است و به سرعت بازدهی ندارد .اگر نگاه
بلندمدتی داشته باشید قطعا میتوانید
عایدی مناسبی را به دست بیاورید» .معاون
نظارت بر بورس در پایان سخنان خود قول
مساعدت به دانشگاه صنعتی سیرجان
را داد« :امکان اعطای مجوز برگزاری
دورههای آموزش بورس به دانشگاههای
مختلف از جمله دانشگاه صنعتی سیرجان
هست و امکان برقراری ارتباط در این
زمینه را داریم» .دکتر امیری پیشنهاد کرد:
«انجمن علمی بورس در دانشگاه صنعتی
سیرجان تدارک دیده شود و اساتید

مربوطه را به اینجا بفرستند تا ضمن ادامه
نشستها ،انجمن علمی و فضای تولید
ثروت در سطح استان کرمان و شهرستان
سیرجان توسعه یابد» .وی اظهار امیدواری
کرد با این تالشها فضای سرمایهگذاری در
کشور بیشتر از گذشته به سمت بورس و
بازار سرمایه بیاید.
 استان کرمان از نظر حجم
نقدینگی جزو پنج استان برتر کشور
است
دکتر بهمنی معاون بورس منطقهای
کرمان دیگر سخنران این همایش بود.
وی نیز یکی از راههای افزایش ثروت برای
مردم در برنامههای توسعه اقتصادی کشور
را بورس دانست و افزود« :توسعه فیزیکی
بازار سرمایه در دستور کار سازمان بورس به
عنوان متولی اصلی قرار گرفته است .دفاتر
کارگزاری در کرمان ،سیرجان ،رفسنجان و
شهربابک فعال هستند و دسترسی مردم را
فراهم کردند .در شهرستان بم و بافت ،زرند
و جیرفت در دست اقدام است» .معاون
بورس منطقهای کرمان آمار معامالت
انجام شده در بازار بورس منطقه کرمان
در نخستین سال راهاندازی ،روزانه 150
میلیون تومان معامله اعالم کردکه اکنون
به  14میلیارد تومان رسیده است» .وی
این مورد را نتیجه اثربخشی آگاهیبه مردم
در زمینه سرمایهگذاری در بورس و سهم
استان کرمان را حدود  7درصد از ارزش
بازار بورس و  6/5درصد از ارزش بازار
فرابورس عنوان کرد .دکتر بهمنی ادامه
داد« :استان کرمان از نظر حجم نقدینگی
جزو پنج استان برتر کشور است .این پولها
میتواند به سمت بازار بورس هدایت شوند
و در یک دوره زمانی قابل توجه بیشترین
بازدهی را داشته باشند .اگر استان کرمان
و سیرجان وارد بورس و فرابورس شود،
این سهم افزایش پیدا میکند .در پنج
کاالبخش(پسته ،مس ،محصوالت باغی،
محصوالت دامی و حمل و نقل)در سطح

غرور مجروح

بینالمللی رقابت داریم .باید
برنامه توسعه بورس استان را
بر این محورها تنظیم کنیم.
استان کرمان به بهشت
معادن معروف است و یک
استان صادراتی و ارزآور است.
پتانسیل توسعه بیشتر در بازار
سرمایه وپذیرش شرکتهای
بیشتر را داریم».
 افق سرمایهگذاری
را حداقل یک ساله بگیرید
تا سود کنید
آخرین سخنران این
همایش مهندس محسن
عباسلو مدیرعامل شرکت
کارگزاری ارگ هومن،
جمعبندی کامل و جامعی از
گزارش عملکرد شرکتهای
استان کرمان در بورس
و مقایسه فرصتهای
سرمایهگذاری از نظر بازدهی و توصیه برای
سرمایهگذاران ارایه داد .وی گفت« :در بازار
سرمایه  640شرکت داریم 15 .شرکت
در استان کرمان در بازار سرمایه هستند.
 60درصد ارزش بازار شرکتهای بورسی
استان کرمان در شهرستان سیرجان و در
مجموعه گلگهر واقع شدهاند» .مهندس
عباسلو انواع فرصتهای سرمایهگذاری رادر
زمینههای امالک و مستغالت ،سکه و طال
یا ارز و سود سپرده بانکی ،و سرمایهگذاری
در بورس است اما در سیرجان و استان
کرمان بهترین فرصت سرمایهگذاری
را در خرید ملک میبینند .مدیرعامل
شرکت کارگزاری ارگ هومن گفت:
«بهترین بازار سرمایهگذاری ،بازار بورس
است .توصیه میکنم افق سرمایهگذاری
را حداقل یک ساله بگیرید تا سود کنید
اما بهترین افق سرمایهگذاری  10ساله
است .مهندس عباسلو بازار سرمایهگذاری
سکه بهار آزادی  13درصد ،دالر صفر
درصد ،سپردههای بانکها  15درصد و
بورس اوراق بهادار تهران  98درصد بازدهی
طی سال  1398داشتهاند .بر طبق این
قیاس وی بهترین بازار را بورس عنوان
کرد و مزایای سرمایهگذاری در بورس
را مشارکت در سود و اداره شرکتها،
برخورداری از حمایت قانونی سازمان
بورس و اوراق بهادار جهت سرمایهگذاری
مطمئن ،امکان سرمایهگذاری با هر
مبلغ ،قابلیت نقدشوندگی باالی دارایی،
برخورداری از شفافیت باالی بازار سرمایه،
دریافت بازدهی باالتر نسبت به سایر
بازارهای موازی در بازه زمانی بلندمدت و
سرمایهگذاری در بازار مولد و مشارکت در
اقتصاد پویا برشمرد.
در پایان این همایش توسط
کارشناسان مربوطه به سواالت
شرکتکنندگان در همایش در زمینه
سرمایهگذاری در بورس و مزایا و معایب آن
پاسخ داده شد.

 پاسارگاد
سالها پیش مرحوم هاشمیرفسنجانی در
بازدید از مجموعه تختجمشید در دفتر یادبود
این مجموعه نوشت« :غرور ملی چیز خوبی
است» .میشود حدس زد که این احساس برای هر
دولتمردی تمایلی از بازسازی آن روزگار را به وجود
میآورد و برای عموم نیز غرورآفرین است.
ما ایرانیان مردمان مغروری هستیم و یکی از
دالیلش شاید همان گذشتههای پرافتخاری باشد
که البته گهگاه مورد منازعه قرار میگیرد.
در این میان آنچه حس غرور ما را بیش از هر
چیز دیگر به جنبش وامیدارد ،جانفشانی سرداران
برای حفظ این آب و خاک است .این حس
اساطیری و حماسی از روزگاری که فریدون جهان
را بین سلم و تور و ایرج تقسیم کرد تا به امروز
ادامه دارد.
از رستم تا آریوبرزن .از ابومسلم تا جاللالدین
خوارزمشاه و از نادرشاه افشار تا عباسمیرزا و از
دریادار غالمعلی بایندر تا عباس دوران ،تا همت و
باکری و از سپهبد صیاد شیرازی تا سپهبد قاسم
سلیمانی خطی ممتد وجود دارد ،گویی امانتی
دست به دست تا به امروز آمده است.
شاید این حس چندان عقالنی نباشد و حتا از
منظری نوعی ملیگرایی غیرمعقول در آن به چشم
بیاید .اما چه باک؟ انسان که همیشه موجودی
درگیر در محاسبات عقالنی نیست .شورمندی

خبر

پیشبینی بیش از یک میلیون نفر در کرمان برای تشییع حاجقاسم

ایسنا:
معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل استان کرمان
گفت :برآورد ما این است که حدودا ً صد هزار میهمان
خارج از استان را عصر دوشنبه پذیرا باشیم و تخمین
میزنیم مشایعت کنندگان پیکر شهدا در کرمان به
بیش از یک میلیون نفر برسند.
«سیاوش مسلمی» افزود :برنامهریزی برای استقبال
از پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار
سرتیپ حسین پورجعفری در کرمان صورت گرفته
است که اعالم میگردد اما ممکن است به واسطه
درخواستهای مکرر مردم عزیز برخی از استانها از
جمله اصفهان برای تشییع پیکر این شهدای واالمقام
در آن استانها ،تغییراتی داشته باشد که در صورت
وقوع ،سریعاً اطالع رسانی خواهد شد.
وی اظهار کرد :تا این لحظه قرار است دوشنبه شب
پیکر مطهر این دو شهید بزرگوار از فرودگاه امام
خمینی(ره) در تهران به فرودگاه کرمان و از آنجا
به مصالی امام علی(ع) منتقل شوند.
مسلمی خاطر نشان کرد :برنامه اصلی ،وداع با پیکر
شهداست که در مصالی کرمان برگزار خواهد شد و
سهشنبه ساعت  ۷:۳۰صبح مراسم تشییع باشکوه با

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 باسالم شهرداری با حفر کانال
برای آبراه روبروی دبستان آزادگان
باعث مشکالت ورود به دبستان شده
است اگر در دبستان آتشسوزی
شود چه کسی باید جواب دهد
4272
 باسالم خدمت شهرداری ،بنده
ساکن شهرک ثاراهلل فاز 2هستم.
کسی زبالههای ما را جمع نمیکند.
واقعا در این زمینه مشکل داریم.
اصال ماشین جمعآوری زباله نداریم.
خواهشمندم چاپ کنید .باتشکر
فراوان ازروزنامه پاسارگاد /.گرگعلی
عباسلو1369
 آقای روحانی چرا وقتی دیدی
نمیتوانی به وعدههایت عمل کنی
استعفا ندادی که اکنون نیایی با
داستانبافی و حرفهای بیربط
بخواهی کارهای نکردهات را به
دیگران و تحریمها ربط بدهی،
درصورتی که همین تحریمها
در زمان دولت اصالحات و دیگر
دولتها نیز بوده است .آیا گفته
شما فقط به منظور فریب مردم
نیست؟ فقط فرق شما با دیگر

رییسجمهورهاروراستنبودنشما
با مردم است0114 .
 انا هلل و انا الیه الراجعون .امروز
دشمنان خاک ایران از شهادت
کسی که داعش از شنیدن اسمش
به خود میلرزید ،شاد و خوشحال
شدند4306 .
 سالم.خسته نباشید پل هوایی
نرسیده به پلیسراه که چندوقت
پیش ضربه خورد درحال تعمیر
است .حدود دوهفته است که به
شکل عجیبی به حال خودش رها
شده ،بهتر نیست قبل از این که
حادثهای اتفاق بیفتد زودتر تعمیر
شود 6493
 چرا راهنمای و رانندگی
ماشینهایی که توی پیادهرو پارک
میکنند را جریمه نمیکنند .تا
کی باید شاهد بیقانونی بعضیها،
کمکاری مامورها باشیم .شما
روزنامهها یک گزارشی از این
وضعیت تهیه کنید شما هم دارین
توی این شهرزندگی می کنید؟!
4729
 کوچه ساختمانهای پاسارگاد

شهردار سیرجان از اجرای طرح زیباسازی نمای سنتی بازار روز خبر داد

کابلهای انشعابات برق ،مخابرات و شبکه برق فرسوده
و ناایمن روبروی بازار و همچنین یکسری سیمکشی
نامناسب با مشارکت ادارات مربوطه (برق و مخابرات)
حذف و بهسازی شد.
شهردار سیرجان عنوان کرد« :با همکاری و
همفکری کارشناسان ،طراحی ویژهای در این رابطه
انجام و اجرای طرح محوطهسازی باعث انگیزه کسبه
محل و همشهریان شد».
عکس بعد از اجرای طرح زیباسازی

حضور امت شهیدپرور استان و عزیزانی که از سراسر
ایران برای شرکت در این مراسم خواهند آمد ،از
میدان آزادی به سمت میدان شهدا(مشتاق) انجام
خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده سپاه ثاراهلل استان کرمان
افزود :برآورد ما ایناست که عصر دوشنبه حدودا ً صد
هزار میهمان خارج از استان را پذیرا باشیم و تخمین
میزنیم مشایعت کنندگان پیکر شهدا در کرمان بیش
از یک میلیون نفر برسند.
وی خاطر نشان کرد :پیکر مطهر شهدا روی ماشین
قرار خواهد گرفت و با حرکت آرام ماشینها ،مردم
بهصورت پیاده تا میدان شهدا مراسم را دنبال
میکنند و از آنجا میتوانند با اتوبوسهایی که
تدارک دیده شده به گلزار شهدا منتقل شوند و یا
همچنان پای پیاده حضور داشته باشند.
مسلمی با بیان اینکه به واسطه برقراری طرحهای
ترافیکی از تردد و ورود ماشینهای شخصی به
محدوده جنگل قائم و اطراف گلزار شهدا جلوگیری
میشود ،یادآور شد :طبق هماهنگی صورت گرفته با
وزارت کشور ،روز تشییع شهدا ،استان کرمان تعطیل
رسمی خواهند داشت.

روی خط

اجرای طرح زیباسازی محوطه بازار روز
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،رضا سروشنیا با اعالم این خبر گفت:
«زیبایی بصری در ساختمانهای شهری به مردم
احساس امنیت و آرامش میدهد و حتی از میزان
آسیبهای اجتماعی میکاهد؛ بر این اساس زیبایی
نمای ساختمانها به ویژه رنگهای شاد در باالبردن
روحیه مثبت مردم موثر است.
وی ادامه داد« :مترصد حفظ نمای سنتی بازار روز
و دیگر آثار تاریخی و زنده هستیم و در همین راستا

زندگی را همواره نمیتوان با عقالنیت متعارف
محاسبه کرد و به بند و نقد کشید .مادامی که این
شورمندی ناقض حقوق انسانهای دیگر نباشد و ما
را گرفتار توهمات خودویژه پندارانه نکند ،ای بسا
بخشی ضروری از حیات اجتماعی ما را شکل دهد.
ما به مفهومی به نام وطن دلخوشیم و این
مفهومم برای ما ایرانیان ریشههایی بس عمیق
دارد .سربازان وطن از عمق اساطیر تا  13دیماه
 98دست به هم دادهاند تا سرزمین کیانیان از گزند
اهریمنان مصون ماند.
در این سرود زیبا که از اعماق اساطیر تا به امروز
امتداد یافته ،گاهی هم نغمههای تلخ و دردآور به
گوش میرسد .از خون سیاوش تا خونی که بر
آسفالت خیابانی در نزدیکی فرودگاه بغداد هنوز
تازه است.
گویی افراسیاب سیاهمست قهقهه میزند و با هر
قهقهه بر غرور ملی ما خطی از جراحت میکشد.
از تخمۀ گیا ِه سیاووشانیم /از خاک خونین
بر میخیزیم و /عطر بدوی عصمت داریم /و بذر
خویش را /هر سال در ردای خاکستر /از فصل برف
میگذرانیم و /به آبهای بانو بر میگردیم /اینک /بر
آبهای تاریک میرانیم /تا آذرخشی از نو /ما را کنار
نطفۀ آتش بگذارد.
پس او را /که مردامردی از تبار سیاوش ما بود/،
پس اورا /،سردار کبیر کلمات را /کامیابیاش برسان!/
چرا که او /دستی چیره بر حضور زیان و /زلزله دارد.

عکس قبل از اجرای طرح زیباسازی

مدت زیادی است توسط فاضالب
یا شهرداری حفاری شده است و
االن وضعیت بسیار اسفباری دارد.
امروز که بارندگی داشتیم کاش یکی
بود فقط عکاسی میکرد .این نشانه
بیمدیرتی و بیدرایتی مسئوالن
است3419 .
 چرا راهنمایی و رانندگی عصرها
سری به خیابان قدس که ساختمان
پزشکان در آن قرار دارد نمیزند،
ماشینها به جای دوبل ،سه الیه
پارک میکنند به حدی که دوتا
ماشین به سختی میتوانند از
کنار هم عبور کنند .ترافیک بسیار
سنگینی در این خیابان وجود دارد.
1467
 خیابانهای سیرجان دقیقا مانند
خیابانهای شهرهای جنگزده
است ،نمیدانم به تازگی از خیابان
وحید عبور کردهاید ،واقعا اعصابتان
بهم میریزد ،این وضعیت نابهنجار
در روزهای بارانی بیشتر به چشم
میآید .کاش شهرداری برای رضای
خدا کاری میکرد .واقعا خسته
شدیم8954 .

