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آنچه باید از بورس بدانید /
آیا دولت صادق خواهد ماند؟
برسی کلیات بورس و نتیجه عرضه
اولیه سهام و تاثیر دولت بر بورس

برگ برنده

نگاهی به مهمترين عامل موفقيت در مديريت کرونا

دوران پساکرونا ،خوش آمدید!
بررسی اوضاع و تغییرات دنیا در بعد از کرونا

غرب  vsکرونا

آمار مبتالیان به بیش از یک میلیون نفر در آمریکا رسید!

از تغییرات
تا پرداخت کامل شهریه
نســخهای کــه درحــال مطالعــه آن خواهیــد
بــود ،شــروع یکســری تغییــرات اســت .در
نســخههای قبلــی نشــریه بصــورت ماهنامــه
بدســت شــما مخاطــب گرامــی میرســید
ولــی بــا تمهیــدات انجــام شــده بــازه انتشــار
را بــه دوهفتــه نامــه تغییــر دادهایــم کــه
ایــن تغییــر همزمــان بــا روز معلــم ،ســالروز
شــهادت اســتاد مرتضــی مطهــری ،قــرار
گرفتــه اســت.
چنــدی پیــش کلیپــی در قالــب موشــن
گرافــی از طــرف بخــش خطشــکن پــاس
بســیج دانشــجویی دانشــگاه امــام رضــا(ع)
بــا موضــوع لــزوم پرداخــت شــهریه ثابــت بــا
وجــود برگــزاری کالسهــا بصــورت مجــازی
و عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه
منتشــر شــد .چنــد نکتــه الزم دیــده شــد کــه
پیرامــون ایــن کلیــپ مطــرح گــردد:
اول آنکــه هــدف ســاخت ایــن کلیــپ،
انتقــال پاســخ مســئولین مربوطــه در
دانشــگاه بــه مطالبـهی دانشــجویان مبنی بر
بازپرداخــت قســمتی از شــهریه ثابــت بــود؛
لــذا بســیج دانشــجویی هیچگونــه
موضعگیــری در خصــوص پرداخــت یــا عــدم
پرداخت کامل شهریه ثابت نکرده است.
دوم اینکــه یکــی از رســالتهای ایــن
تشــکل ،رســیدگی بــه مطالبات دانشــجویان
در عرصـهی دانشــگاه میباشــد؛ چراکــه تنهــا
تشــکلی کــه امــروز در دانشــگاه امامرضــا(ع)
فعالیت میکند ،بسیج دانشجویی است.
لــذا در صورتیکــه همچنــان در خصــوص این
موضــوع یــا ســایر موضوعــات و معضــات
دانشــجویی ســوال یــا ابهامــی وجــود داشــته
باشــد ،تشــکل بســیج دانشــجویی آمادگــی
رســیدگی و رفــع آنهــا را دارد.

دوهفتهنامه دانشجویی ،سیاسی و اجتماعی
بسیج دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السالم)
سال دوم ،شماره  ،13نیمه اول اردیبهشتماه 1399
500010708470063

مدیر مسئول :عماد کریمانی
سردبیر :سیدعلی میربمانی
دبیر اجرایی و ویراستار :حسین ساالری
روابط عمومی :احسان آقاسیزاده
تیــم تحریریــه :امیرحســین رســول خانــی ،حســین
ســاالری ،محمدرضــا اکبــری کفــاش ،روحاهلل خانــی
و احســان آقاس ـیزاده
گرافیک :سیدعلی میربمانی

این شماره تقدیم میشود به شهید دکتر محمودی قندی:
بــه بهانــه شــهادت اســتاد مرتضــی مطهــری ،ایــن شــماره از نشــریه را
تقدیــم بــه یکــی از بهتریــن شــاگردان ایــن اســتاد میکنیــم.
شــهید قنــدی در کابینــه دولــت شــهید رجایــی بعنــوان وزیــر پســت،
تلگــراف و تلفــن بــوده اســت کــه مــدت مســئولیت ایشــان تــا زمــان
شــهادت فقــط دو ســال بــوده اســت.
او از دوســتان شــهید چمــران بــود کــه در دانشــگاه کالیفرنیــا دکتــرای
مهندســی بــرق و الکتــرون را بــا نمــره بســیار بــاال اخــد کــرد و ایشــان در
آمریــکا انجمــن اســامی را پایــه گــذاری کردنــد.
وی در سن  37سالگی در ماجرای هفتم تیر 1360به شهادت رسید.
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نگاهی به مهمترين عامل موفقيت در مديريت کرونا:

برگ برنده

شــايد در يک ســده اخير بحران کرونا ويروس
ـزرگ ســامت محــور در
را بتــوان يــک بحــران بـ ِ
جهــان ناميــد ،کــه عــاوه بــر کشــور ما بســياری
از کشــورهای جهــان را نيــز درگيــر تبعــات خــود
کــرده اســت .بــرای حــل ايــن بحــران هرکســی
وظايفــی دارد از مســئولين گرفتــه تــا مــردم،
همــه و همــه نقشهايــی دارنــد و موظــف
هســتند نقــش خــود را بــه خوبــی اجــرا کننــد.
امــا ســوال اينجاســت کــه وظايــف مــردم در
قبــال حــل ايــن بحــران چيســت؟
اصلیتريــن نقــش مــردم در ايــن ماجــرا
عــدم اجتمــاع و رعايــت اصــول بهداشــتی در
ســادهترين ســطح خــود اســت .البتــه گروهــی
بودهانــد کــه بــه ايــن حــد هــم کفايــت نکردنــد
و بــا عــدم رعايــت مــوارد فــوق باعــث طوالنــی
شــدن شــيوع ايــن ويــروس شــدند .مضمــون
صحبــت هايشــان بــه صــورت زيــر بــود:
کرونــا هيــچ کاری نمــی توانــد بکنــد! کرونــا
کيلويــی چنــد! مــادر نزاييــده کســی منــو
از پــا دربيــاره! بیخيــال کرونــا! مــا در
برابــر شــرايط اقتصــادی موجــود زنــده
ماندهايــم ،کرونــا کــه جــاي خــود داره!!
گويــا اصــا ويروســی در کار نيســت يــا
اگــه هســت خيلــی مهــم نيســت! ايــن
هــم يــک گــروه از مــردم انــد ولــی همــه
ايــن طــور نيســتند .گروهــی بــه راســتی
وظايــف خــود را رعايــت کردنــد و گروهــی
هم فقط به موارد باال اکتفا نکردند و به
آن مــواردي چــون همدلــي و کمکهــای
جهــادی اضافــه کردنــد .از بيــن ايــن گــروه
افــرادی بــرای ضدعفونــی محلــه وافــرادی
هــم بــرای کمــک بــه ســالمندان و رفــع
مايحتــاج نيازمنــدان بســيج شــدند و تــا
هميــن االن مشــغول خدمــت رســانی
هســتند .جالــب اســت بدانيــد بعضــی از
هميــن افــراد کــه تــا قبــل ايــن ماجــرا تــا
بــه حــال ســوراخ جورابشــان را ندوختــه
بودنــد! بــا حضورشــان در صحنــه توليــد
ماســک و دســتکش خــوش درخشــيدند!

اينجــا معنــای کمــک و مبــارزه بــا کرونــا برعکــس آنچــه
در غــرب هســت معنــا دارد .اينجــا حــرف اصلــی را
مردمــش ميزننــد .اينجــا بــه جــای حملــه وحشــيانه
بــه فروشــگاهها بــرای تاميــن نيازهــای خــود اقــام
فروشــگاه را بــرای تاميــن نيــاز ديگــران بــه درب
منازلشــان میبرنــد .شــايد ايــن صحنههــا را در کتــاب
هــای زمــان دفــاع مقــدس خوانــده باشــیم يــا تصويری
از آن دیده و يا از کســی شــنيده باشــیم .ولي هيچگاه
بــه عينــه نديــده بودیــم.
و در آخــر ميدانــم روحيــه مبــارزه در مــردم مــا خيلــی
باالســت بــه طــوری کــه حاضرنــد در همــه حــال و هــر
شــرايطی در صحنــه حاضــر باشــند و زيــر بــار در خانــه
مانــدن نرونــد ولــی ايــن را بدانيــد کــه خانــه مانــدن
شــما کــم از کمــک و مبــارزه در برابــر کرونــا نــدارد .بلــه
يــک وقتهايــی بايــد در خيابانهــا حاضــر شــويم
بــرای ملتمــان و امــروز هــم بايــد بــرای مردممــان در
خانــه بمانيــم و ســعی کنيــم کار مبــارزان ملــت در
جبهــه ی اصلــی مبــارزه بــا ايــن ويــروس را بيــش از
ايــن ســخت تــر نکنیــم.
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آنچه باید از بورس بدانیم  /دولت صادق خواهد ماند؟
یاداشت جواد عطایی ،فعال بازارهای مالی و دانش آموخته
رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام رضا (علیه السالم}
بــورس اوراق بهــادار مکانــی بــرای خریــد
و فــروش ســهام شــرکتها اســت کــه
بــه دو منظــور تامیــن مالــی بــرای شــرکت
عرضــه کننــده ســهام و کســب ســود
توســط ســرمایهگذاران انجــام میشــود.
شــاخصهای بــورس و میــزان رشــد آنهــا در
هــر کشــوری نمایانگــر قــدرت اقتصــادی آن
کشــور اســت .در کشــورهای توسعه یافته،
بانکهــا نــرخ بهــره پاییــن دارنــد و در نتیجه
م پویاتر و منجر به ایجاد اشتغال
بازار سها 
و رشــد اقتصــادی میشــود .ایــران هــم در
آینده برای رشــد اقتصادی و ایجاد اشــتغال
بایــد متوســل بــر کاهــش نــرخ بانکی شــود.
خــوب ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه
مــردم ســرمایههای خــود را از بانکهــا
خــارج کننــد و در بخشهــای دیگــری مثــل
تولیــد و یــا بــورس ســرمایهگذاری کننــد.
در حــال حاضــر هــم امســال بانکهــا نــرخ
بهــره خــود را کاهــش دادنــد و ایــن منجر به
خــروج برخــی ســرمایهها و هدایــت آنهــا بــه
بــازار اوراق بهــادار شــد.
بــرای فعالیــت در بــورس چــه چیــزی الزم
داریم؟
کــد بورســی و داشــتن دانــش کافــی کــه
دانــش الزم مهمتریــن بخــش میباشــد.
خــوب دو راه بــرای کســب دانــش وجــود
دارد .اول آنکــه یادگیــری و کســب دانــش
معاملهگــری در بــورس کــه میتوانیــد
از طریــق رشــتههای مرتبــط مثــل
مدیریتمالــی ،حســابداری و اقتصــاد
بخــش از ایــن دانــش را فــرا بگیریــد و یــا
از منابــع آموزشــی آزاد مثــل دورههــای
آموزشــی اینترنتــی اســتفاده کنیــد تــا بــه
ســطح قابــل قبولی بــرای انجــام معامله در
بــورس برســید.
احتمــاال شــما االن شــغل خــود را داریــد و
میخواهیــد فقــط در بورس ســرمایهگذاری
کنیــد و یــک درآمــد حاشــیهدار از آن کســب
کنیــد .خــوب اینجــا بایــد روش دوم را طــی
کنیــد .یعنــی ســرمایه خــود را در بــورس بــا
خریــد ســهام شــرکتهای ســبدگردان و
صندوقهــای ســرمایهگذاری ( )ETFبــا
توجــه بــه ریســک کــه میخواهیــد
ســرمایهگذاری کنیــد .یــا آنکــه بــا افــرادی که

ســبدگردانی مــی کننــد قــرارداد ببندیــد کــه را در بــورس عرضــه کردهانــد .مثــل ســهام
در اینصــورت بایــد درصــدی از ســود و زیــان شســتا کــه اقــدام خوبــی در جهــت کوچکتر
شــدن دولــت و ایجــاد بهــرهوری بــرای
را به سبدگردان پرداخت کنید.
شــرکتهای واگــذار شــده از ســمت دولــت
طبــق مصوبــه بــورس حداقــل مقــدار میباشــد .دولــت بــه زودی بخــش دیگــری
قیمــت در معامــات  ۵۰۰هــزار تومــان از ســهام شــرکتهای خــود را میخواهــد از
میباشــد .البتــه ســهمهایی کــه بــرای طریــق صنــدوق ســرمایهگذاری عرضــه کند.
اولیــن بــار در بــورس عرضــه میشــوند،
اگــر دولــت صادقانــه و شــفاف و بــدون
عرضهاولیــه میگوینــد و میتواننــد مبلغــی
کمتــر از حداقــل قیمــت سفارشــات را بــروز هیــچ خطایــی در ایــن واگذاریهــا
داشــته باشــند .قالــب شــرکتهایی کــه عمل کند ،بســیار تأثیر مثبتی بر شــاخص
سهامشــان برای اولین بار عرضه میشــود ،بــورس و اعتمــاد مــردم بــه این بــازار خواهد
ســهام آنهــا بــرای مدتــی رشــد میکنــد و داشــت .امــا اگــر غیــر ایــن باشــد و مــردم را
ســود خوبی نصیب خریداران آنها میکند .بــا مشــکالتی مثــل بلوکــه کــردن ســهام یــا
اما مشــکل اینجاســت که تا ســقف معینی ممنوعیــت در معامــات روبــهرو کننــد،
فقــط میتواننــد از ایــن ســهامها بــه ازای اعتمــاد مــردم نســبت بــه بــازار بــورس از
هــر کــد معامالتــی خریــداری کــرد .بــه یــاد دســت مــیرود .در نتیجــه بــه خــروج
داشــته باشــید بازارهــای مالــی همیشــه ســرمایههای خــود از بــازار بــورس روی
خواهنــد آورد و ایــن باعــث یــک بحــران
جایی برای کسب سود نیست!
اقتصادی خواهد شد.
نکتــه قابــل تامــل دیگــر آن اســت که اکثر
برخــی از افــراد کــه دانــش کافــی ندارنــد یــا
بــا ریســکهای موجــود در ایــن بازارهــا افــراد فعــال در بــازار بــورس غیرحرفــهای
آشــنایی ندارنــد ،باعــث از دســت رفتــن هســتند و بــا دیــدن دو روز منفــی بــودن
سهامشــان آن را ســریع میفروشــند.
سرمایه خودشان میشوند.
پــس بهتــر اســت قبــل از خریدهــای اکنــون کــه بــازار نیــاز بــه یــک اصــاح قیمتی
زیــاد ،دانــش خــود را افزایــش دهیــم و دارد ،اگــر مــردم ایــن اصــاح قیمتــی را درک
ریســکهای موجــود را شناســایی کنیــم .نکننــد و از نظــر روانــی نتواننــد تحمــات
از آنجــا کــه دولــت نقــش موثــری بــر اقتصاد ضــرر در یــک مقطــع کوتــاه داشــته باشــند،
دارد خــوب اســت نگاهــی بــه فعالیــت ســرمایههای خــود را خــارج میکننــد و
هــای دولــت در ایــن بــازار کنیــم .برخــی از اصــاح قیمــت تبدیــل بــه یــک ریــزش
شــرکتهای دولتی هســتند که سهامشان خواهد شد.
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دوران پساکرونا،

خوش آمدید!
بررسی اوضاع و تغییرات دنیا بعد از کرونا

اقتصــاد و مــردم بزند دیگر تســلیحات گران
قیمت میلیارد دالری بیمصرف هستند و
کشــورها را وادار میکنــد بیشــتر بــه ســمت
توسعه تســلیحات بیولوژیک بروند .وقتی
یــک ویــروس بتوانــد کل جمعیــت را محــو و
زمیــن گیــر کند ،صحبــت درباره تســلیحات
میلیــاردی نظامــی واقعــا بیمعنــی خواهــد
بود.
نظمداخلی
یکــی دیگــر از موضوعــات پســاکرونا ایــن
اســت کــه کشــور هــای ابرقــدرت کــه خــود
را قطــب جهــان مــی نامنــد ،پــس از بحـران
توجــه خــود را از کشــورهای خارجــی به آنچه
یدهد معطوف
در داخل مرزهایشان رخ م 
میکننــد.
ایــن پیشبینــی بخــش کوچکــی از دنیــای
پســاکرونا اســت .روش جدیــدی کــه
دولتهــا بـرای ایــن بحران پیدا میکنند هر
روز معــادالت پیچیــده نســبت به پســاکرونا
بــه مــا میدهــد .حــاال بایــد خودمــان را بـرای
دنیــا جدیــد پســاکرونا امــاده کنیــم.

تحول در علم
بــا شــیوع کرونــا و اتفاقاتــی کــه بــر اثــر ایــن
بیماری در جهان افتاد نیاز بشر به دانستن
و کشــف حقیقت بیشــتر از قبل میشــود.
دولتهــا بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه
بیشــتر بــه علــم و عالمانشــان توجــه کننــد.
دانشــگاهیان بــر ایــن باورنــد کــه در زمینــه
آمــوزش بــا انقالبــی بــزرگ در دانشــگاهها
روبــه رو خواهنــد شــد .آمــوزش مجــازی
رونــق میگیــرد و عــاوه بــر ایــن دولتهــا
میفهمنــد کــه بایــد بهــای بیشــتری بــه
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتاپها
دهنــد.
بازی قدرت
موضوع مهم دیگری که در دوره پســا کرونا
مورد توجه قرار میگیرد عوض شدن قواعد
بازی در زمینه سیاست جنگ و تسلیحات
نظامی خواهد بود .دنیایی که یک ویروس
بتوانــد چنیــن خســارتهای عمــدهای بــه
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غرب  vsکرونا
آمار مبتالیان به بیش از یک میلیون نفر در آمریکا رسید!

بیش از  1میلیون مبتال و  ۵۰هزار کشته!
آمارهــای عجیبــی کــه امــروز از ایــاالت
متحــده بــه گــوش میرســد نشــان از
ناتوانــی مقابلــه ایــن کشــور در مقابلــه بــا
بحــران اســت .بــرای روشــنفکرانی کــه
غــرب را مدینــ ه فاضلــه میداننــد ایــن
ارقــام بــاور نکردنــی اســت امــا حقیقــت
همین است.
بیاییــم واقعگرایانه موضوعات را بررســی
کنیــم .غــرب نیز همان مشــکالتی را دارد
کــه تمــام دنیــا بــا آن دســت و پنجــه نــرم
میکنــد .فقــط در آنجــا رســانه آنقــدر
خــوب عمــل میکنــد کــه همهچــی را بــه
بهتریــن وجــه نشــان میدهنــد .حتــی
نویســندگان بــزرگ نیــز از سیاس ـتهای
شــگرف سیاســتمداران در
عجیــب و
ِ
غــرب متحیــر ماندنــد.
خاویــر کرمنــت نویســنده و پزشــک
مشــهور در کتــاب بیشــعوری ،دولــت را
در یــک جایــگاه بیشــعور میدانــد .او

ـی اعتیــاد بــه یــک
بیشــعوری را بــه معنـ ِ
رفتــار ناپســند دانســته و بــه هــر فــرد یــا
گروهــی کــه دائــم ایــن رفتــار را تکــرار
کننــد ،خاصیــت بیشــعوری نســبت
میدهــد .حــال اینکــه دولــت مــردان و
سیاســتمداران در غــرب دائــم بــه
کشورهای دیگر القای ناتوانی و بدبختی
کنند بیشعوری نیست؟!
البتــه شــیوع کرونــا در غــرب هنــوز در
مراحــل اولیــه اســت.
از کشــور آمریــکا بــه گــوش مــی رســد
کــه بــه تازگــی عالئــم بیمــاری covid-19
در حیوانــات نیــز مشــاهده شــده اســت
کــه حقیقتــا ســبک زندگــی نادرســت را در
این کشور به رخ میکشد.
ـج
ســبک زندگـیای کــه متاســفانه بــا ترویـ ِ
آن توسط بعضی از سلبریتیها در ایران
نیــز مشــاهده میشــود .همانهایــی کــه
میخواهنــد بــه اجبــار غــرب را بــه زندگــی
ایرانی-اســامی دیکته کنند.

پیشنهاد کرونایی رئیس جمهور آمریکا ،ترامپ:
تزریق مواد ضدعفونی کننده به بدن بیماران!
راه حل برای بیخانمانان :خوابیدن در پارکینگ!  /السوگاس
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