
کارنامه بورس تهران در 6 ماه ابتدایی سال بررسی می شود

بورس، مرکز ثقل جذب نقدینگی اقتصاد کشور

4انرژی

نورسته اعالم کرد

تامین مالی ۲۰ شرکت دارویی داخلی توسط اگزیم  
بانک ایران

بانک توسعه صادرات ایران تا کنون در صنعت دارو اعم از داروهای انسانی 
و داروهای دامی، ۲۰ شرکت فعال دارویی را با هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد 

ریال تامین مالی نموده است.
اگزیم  اداره صادرات کاال وسرمایه گذاری داخل کشور  معاون  نورسته،  طاهره 
بانک ایران اعالم کرد: بانک توسعه صادرات ایران تا کنون در صنعت دارو اعم از 
داروهای انسانی و داروهای دامی، ۲۰ شرکت فعال دارویی را با هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ 
میلیارد ریال تامین مالی کرده است. نورسته در خصوص اهمیت تامین مالی شرکت 
های دارویی در کشور گفت: بانک توسعه صادرات نیز به منظور استفاده حداکثری 
واحدهای تولیدی فعال در صنعت دارو از پتانسیل های موجود برای افزایش رقابت 
پذیری محصوالت دارویی در بازارهای جهانی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام 
شده محصوالت تولیدی و نسبت به تأمین مالی ارزان قیمت واحدهای دارویی فعال 
اقدام کرده است. نورسته با تاکید بر اینکه بهره مندی، حمایت و تامین مالی صنعت 
استراتژیکی چون دارو، عالوه بر کمک به رونق اقتصادی، اشتغالزایی را نیز در پی 
خواهد داشت، گفت: از جمله مشکالت عمده شرکت های داخلی در صادرات دارو، 
بازاریابی و ثبت دارو در خارج از کشور است؛ طی سالهای اخیر، این موانع توسط 
متولیان اصلی این صنعت مورد توجه قرار گرفته و به طوریکه برای ارتقا سطح رقابت 
پذیری، استانداردسازی و عرضه محصول در سطح بین المللی تالش های خوبی 

صورت پذیرفته است.

مدیرعامل شرکت »بخاری گازسوز شوکت«اظهار داشت:

ضرورت اصالح در تولید بخاری های گازسوز خانگی
امروزه بخاری های گازی نیز همانند سایر اقالم و تجهیزات مورداستفاده 
شده اند. مواجه  ساختاری  و  ظاهری  ازنظر  بنیادی  تغییرات  با  روزمره 
به کارگیری فناوری های نوین و ساختار جدید موجب گردیده که نسل 
به  نسبت  پایین تری  بسیار  مصرف  بودن  ایمن  بر  عالوه  بخاری  جدید 

بخاری های نسل گذشته داشته باشد.
  مدير عامل  گروه صنعتی پیروی »  بخاری شوكت« مسوولیت های اجتماعی ، 
نیاز مستمر جامعه امروز به محصوالت دوستدار محیط  زیست و کاهش مصرف انرژی 
را از نکات  حایز اهمیت در به کارگیری  فناوری نوین بخاری ها دانست. احمد پیروی 
با اشاره به اهمیت بهینه مصرف کردن انرژی گفت: گرچه ایران صاحب غنی ترین 
منابع گاز طبیعی است. اما حفظ این منابع برای نسل های آینده، رسالتی است که 
بر دوش نسل حاضر است. بیشترین میزان گاز طبیعی کشور در بخش گرمایش 
خانگی مصرف می شود که باید با بهره گیری از سیستم های جدید در بخاری ها، این 
مصرف را به حداقل ممکن برسانیم. وی افزود: در ارتباط با اصالحات ضروری  بخاری 
های گازسوز باید به نکاتی  از جمله *تأمین هوای موردنیاز برای احتراق از خارج 
ساختمان  *انتقال گازهای حاصل از احتراق به بیرون ساختمان  *کاهش مصرف 
گاز  *کسب باالترین گرید انرژی در بخاری های دودکش دار هرمتیک a*سیستم 
کنترل الکترونیکی هوشمند و امکان برنامه ریزی سالیانه زمان های فعالیت بخاری 

)روز – ساعت(  توجه داشته باشیم.

برای تجار و بازرگانان صورت گرفت

گشایش اعتبار اسنادی داخلی در بانک پاسارگاد
 بانک پاسارگاد جهت تسهیل انجام معامالت تجاری و بازرگانی، اقدام به 

گشایش اعتبار اسنادی داخلی می کند.
خسرو رفیعی،  مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک پاسارگادبا اعالم مطلب 
باال گفت: یکی از نیازهای موجود در فعالیت های تجاری و اقتصادی، انجام معامله بین 
خریدار و فروشنده در فضای قابل اعتماد و بدون ریسک است. بانک پاسارگاد با ارائه 
خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ضمن اعتمادسازی میان طرفین قرارداد کلیه 
شرایط الزم برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران و فروشندگان داخلی 
فراهم می کند. وی ادامه داد: خریداران با استفاده از این خدمات می توانند از مزایایی 
نظیر تأمین کاال یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از 
تسهیالت و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان 
برخوردار شوند. همچنین فروشندگان نیز ضمن اعتماد به خریدار از دریافت کامل 

مبلغ قرارداد فروش اطمینان حاصل می کنند.

عضوهیات مدیره و معاون فنی بیمه های اموال بیمه 
آسیا اعالم کرد

بیمه گذاران بیمه آسیا برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه خود مراجعه 
کنند

با توجه به افزایش ارزش وسایل نقلیه و ساختمان ها ، تاسیسات و اموال بیمه 
گذاران بیمه آسیا برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه به واحد صادر کننده بیمه 
نامه خود مراجعه کنند. مسعود بادین، عضوهیات مدیره و معاون بیمه های اموال 
بیمه آسیا با اشاره به افزایش ارزش وسایل نقلیه گفت: با توجه به  لزوم پیشگیری از 
تبعات کم بیمه گی درهنگام وقوع حادثه و بروز خسارت  از بیمه گذاران بیمه بدنه 
اتومبیل بیمه آسیا در خواست می شود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه 
نامه بدنه اتومبیل به شعبه یا نماینده صادر کننده بیمه نامه  خود مراجعه کنند. عضو 
هیات مدیره بیمه آسیا در ادامه افزود: هم چنین با توجه به افزایش ارزش ساختمان 
ها و تاسیسات مراجعه بیمه گذاران بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا  به شعبه یا 
نماینده صادر کننده  بیمه نامه خود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه مورد بیمه 
و بروز رسانی و اخذ پوشش های کامل برای پیشگیری از تبعات عدم کفایت سرمایه 
بیمه شده در هنگام وقوع آتش سوزی و خسارات تبعی و وارد آمدن خسارت یک 

اولویت و ضرورت انکار ناپذیر است.

طی 5 ماه

بانک ملی ایران 11 هزار فقره تسهیالت پرداخت کرد
بانک ملی ایران با رویکرد حمایت از بازار اشتغال در پنج ماه ابتدای سال 
97 بیش از 11 هزار فقره تسهیالت خود اشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت 

کرده است.
  بانک ملی ایران با رویکرد حمایت از بازار اشتغال در پنج ماه ابتدای امسال بیش 
از 11 هزار فقره تسهیالت خود اشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی پرداخت کرده است. این بانک در راستای 
ایفای مسئولیت اجتماعی خود در مدت مذکور تعداد 11 هزار و ۲3۸ فقره تسهیالت 
خود اشتغالی و مشاغل خانگی به ارزش بیش از یک هزار و 65۰ میلیارد ریال به 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... پرداخت کرده 
است. در پنج ماه ابتدای امسال تعداد پنج هزار و ۸۰9 فقره تسهیالت خوداشتغالی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( به ارزش بالغ بر یک هزار و پنج میلیارد ریال و بالغ بر 
یک هزار و 74۲ فقره تسهیالت خوداشتغالی بهزیستی به ارزش ۲76 میلیارد و 6۸۰ 

میلیون ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

عاقبت عرضه نفت خام در بورس چه می شود؟اخبار

توپ زیر پای زنگنه!
در حالی که رئیس جمهوری و معاون اولش در فاصله زمانی 
کمتر از سه ماه بر عرضه نفت خام در بورس تاکید می کنند، 
مسئوالن بازار سرمایه می گویند ساختارهای معامالتی را 
آماده کرده اند آنها توپ را در زمین وزارت نفت انداخته اند تا 
در مورد ساز و کار نهایی عرضه نفت در بورس تصمیم گیری 

شود و به قولی وزارت نفت ُگل را به ثمر برساند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری گفت که »با کشورهای دوست خود گفت وگو  و 
راه های فروش نفت خود را باز کرده ایم. نفت خام ایران در بورس 
داخلی عرضه خواهد شد تا بخش خصوصی، به طور شفاف نفت 
را خریداری و صادر کند. در  نتیجه  به مقدار مورد نیاز، بخش 

خصوصی در تناژهای مختلف وارد عرصه شده است.«
پس از این موضوع از طرف مسئوالن بازار سرمایه صحبت های 
زیادی درباره عرضه نفت خام در بورس صورت گرفت در یکی از 
آن واکنش ها سید علی حسینی – مدیرعامل بورس انرژی- در 
گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه چه کسانی با عرضه نفت خام 
در بورس موافق و چه کسانی مخالفند؟ گفت: مخالف یا موافق 
باید  اما وزارت نفت  باشد،  نداشته  بودن شاید زیاد موضوعیت 
بگوید که چه دغدغه ای دارد که علیرغم اینکه معاون اول رئیس 
جمهوری اعالم می کنند عرضه نفت خام در بورس انجام شود، 

این اتفاق نمی افتد.
شاید  که"  کرد  تاکید  همچنین  انرژی  بورس  مدیرعامل 
مالحظاتی مانند نرخ ارز، تحریم ها و حمل و نقل و محدودیت های 
قانونی وجود دارد، این ها مسایل عمده ای است که وزارت نفت باید 
برای آن ها راه حل پیدا کند. برداشت ما این است که اظهار نظر 
قطعی را باید وزارت نفت انجام دهد، ولی به طور خالصه باید بگویم 
بعد از صحبت های معاون اول رئیس جمهوری در مورد عرضه نفت 

خام در بورس اتفاق خاصی نیفتاده است. "
اما به تازگی شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست 
حسن روحانی برگزار شد تصویب کرد که با هدف متنوع سازی 
روش های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی 
بر  شود.  انجام  ارزی  صورت  به  کشور  داخل  در  انرژی  بورس 
اساس این طرح، وزارت نفت می تواند با استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده های نفتی را به قیمت 

رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
از طرفی بعد از این اتفاقات  محسن خدابخش -مدیر نظارت بر 
بازارهای سازمان بورس- با بیان اینکه برای سازوکار عرضه نفت 
خام در بورس باید منتظر ابالغ وزارت نفت به سازمان بورس بود، 
گفت که همکاری بانک مرکزی و خزانه داری در فرایند عملیات 

تسویه پس از انجام معامله ضروری است و اعالم کرد که ساز و کار 
اجرایی بورس نفت معطل وزارت نفت است.

از هفته های گذشته که معاون اول رئیس جمهوری درباره عرضه 
نفت خام در بورس صحبت کرد تا به امروز که شخص رئیس 
جمهوری به این موضوع تاکید می کند مسئوالن بازار سرمایه ایران 
تلویحا وزارت نفت را مسئول عرضه نشدن نفت خام در بورس 
می دانند، در نتیجه فعال توپ از زمین سازمان بورس به سمت 

وزارت نفت انداخته شده است.
به این ترتیب به اعتقاد مسئوالن بازار سرمایه این وزارت نفت و 
سکاندار آن بیژن نامدار زنگنه است که می تواند درباره ساز و کار 
عرضه نفت در بورس اقدامات نهایی را انجام دهد. بر طبق این مدعا 
مسئوالن بورسی می گویند که آن ها زیر ساخت های معامالتی را 
مهیا کرده اند و با این اقدام توپ را به وزارت نفت که به گفته آن 
ها در خط حمله قرار دارد پاس داده اند و امروز زنگنه در پست 

حمله قرار گرفته توپ در زیر پایش است و باید ُگل بزند.

ولی جدا از این موضوع، نکته مهم اینکه عرضه نفت در بورس 
یکی از راهکارهای اسحاق جهانگیری برای دور زدن تحریم هاست. 
آمریکا،  هدف  نخستین  که  گفته  رئیس جمهوری  اول  معاون 
ممانعت از فروش نفت ایران است که با عرضه نفت خام در بورس، 
بخش خصوصی می تواند نفت را از بورس به طور شفاف خریداری 

و صادر کند.
اما در عین حال عده ای معتقدند که چنین تفکری که "با عرضه 
نفت خام در بورس، تحریم ها دور زده می شود" اساسا صحیح 
نیست و شاید یکی از عوامل تعلل درباره عرضه نفت در بورس 
همین موضوع باشد چرا که خرید نفت خام و خریداران نفت ایران 
توسط آمریکا تحریم شده و از دید تحریم ها فرقی نمی کند که 
این خرید و فروش با چه مکانیزمی صورت پذیرد، در بورس یا در 

خارج از بورس.
برای شفاف تر شدن این موضوع می توان این طور گفت که 
اگر شخصی نفت ایران را از طریق بورس خریداری کند باالخره 

باید انقدر از نظر بنیه مالی قوی باشد که بتواند این خرید را انجام 
دهد، در نتیجه باید به نوعی به دولت یا ساختارهای قدرتمند 
وابسته باشد از طرفی دیگر نیز خریدار باید بازار فروش نفتی که 
خریده را در دیگر کشورها داشته باشد، ولی طبیعتا آن بازار هم 
از تحریم های آمریکا معاف نیست و آن بازار نمی تواند نفت ایران 
را خریداری کند چرا که آمریکا آن بازار را هم تحریم کرده است. 
خالصه اینکه در بحث تحریم های نفتی، این »خرید و فروش نفت 
ایران و خریداران آن« هستند که به هر نحوی تحریم شده اند نه 

"نحوه خرید و فروش نفت".
به نظر می رسد مسئوالن بازار سرمایه و وزارت نفت ایران در 
حال حاضر در نقطه تاریخی قرار داشته و باید "با تصمیم های 
آگاهانه و عاقالنه" از راهکارهای درست و منطقی برای دور زدن 
تحریم ها حمایت کنند، چرا که این تصمیم و صحبت های روسای 
این دو نهاد قطعا بیش از گذشته در تاریخ اقتصادی ایران حک 

خواهد شد.

بانک صادرات چه تسهیالتی به مشتریان اعطاء می کند
بانک صادرات ایران با اعطای بالغ بر ۲4 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه حدود ۲۰3 هزار نفر را به خانه بخت فرستاد.   بانک صادرات ایران یکی از بانک های قدیمی و خصوصی است که در زمینه اعطای تسهیالت به 

مشتریان قدم های موثری در سال های اخیر برداشته است.
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نیمه نخست سال 97 در حالی به پایان رسید، که تاالر شیشه ای خاطرات 
شیرینی برای سرمایه گذاران بورسی به ارمغان آورد. 64 کانال  شکنی از 
ابتدای سال، 66 درصدی بازدهی، پمپاژ حجم عظیمی از نقدینگی های 
سرگردان به سمت بازار سرمایه از مهم ترین اتفاقات این بازار طی این مدت 
بود. بورس تهران که در آخرین روز معامالتی سال 96 در سطح 96 هزار 
واحد قرار داشت، امروز پرونده 6 ماه فعالیت خود را در قله 16۰ هزار واحدی 

بست.
 نیمه ابتدایی سال 97 برای بازار سرمایه ایران، نیمه رکوردشکنی ها و آغاز یک روند 
تاریخی بود. دو فصل ابتدایی سال، که بی شک در اذهان بسیاری از سرمایه گذاران 
اقتصادی باقی می ماند. بازدهی بیش از 66 درصدی شاخص کل، 64 کانال شکنی 
این شاخص از ابتدای سال و رشد بیش از 55 درصدی میانگین ارزش معامالت در 
این بازه زمانی، تنها بخش محدودی از آمار درخشان بورس تهران در دو فصل بهار 

و تابستان است.
به گزارش ایلنا،بازار سهام در آخرین روز شهریور ماه بر فراز قله 16۰ هزار واحدی 
ماندگار ماند. رصد اقتصاد کشور در این بازه زمانی حاوی تحوالت بسیار مهمی است 

که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذاری داشته است.
خبرهای مهم نیمه اول سال

از سوی دیگر رخدادهای سیاسی داخلی و خارجی نیز از مواردی بود که از نگاه 
سرمایه گذاران بورسی دور نماند. در بخش اقتصادی بی شک مهم ترین خبر طی 6 
ماهه گذشته مربوط به تغییر در سیاست های ارزی کشور است. استارت این موضوع 
با تک نرخی شدن ارز به رقم چهار هزار و ۲۰۰ تومان در اواسط فروردین ماه آغاز 
شد و در ادامه مباحثی همچون بازار ارز ثانویه، ارز نیمایی نیز مطرح شد تا این بازار 

نوسانات قابل توجهی را طی این مدت تجربه کند.
شرکت های  که  بود  مواردی  از  مدت  این  طی  تورم  نرخ  رشد  دیگر  سوی  از 
تولید کننده کاال به خصوص کاالهای مصرفی داخلی را تحت تاثیر قرار داد. با این 
وجود و به زعم بسیاری از کارشناسان آن چه به عنوان تغییر در سیاست های اقتصادی 
کشور طی این مدت بیان می شود، تحت تاثیر بازار ارز و نوسان های قیمتی آن 
بوده است. اما در بحث سیاسی یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به بد عهدی 
دولت آمریکا در قبال برجام و خروج ترامپ از این معاهده بود. موضوعی که منجر 
به بازگشت بخشی از تحریم های اقتصادی ایران شد. دور اول فرمان تحریم های 
اقتصادی ایران توسط دونالد ترامپ در اواسط اردیبهشت ماه بود که با بی اعتنایی 
بورس همراه شد، دور دوم آن از ۲3 مرداد ماه آغاز شد که اثر آن با ناپایداری قابل 
توجهی در بازار همراه شد. با این وجود اثر این گونه تصمیمات در قبال ایران و رفتار 
متقابل کشورمان در برابر کشورهای اروپایی بسیار مهم تلقی می شود، چرا که خواسته 
یا ناخواسته در صورت تشدید تحریم های اقتصادی، تیم اقتصادی کشورمان باید 

چینش جدیدی در برنامه های خود داشته باشد.
سیل نقدینگی به بورس در نیمه اول

انعکاس  ارزی  نوسان های  اثر  شد،  داده  توضیح  فوق  بخش  در  که  همان طور 
محسوسی در روند بورس داشت. یکی از مهم ترین اثرات نوسان های دو بازار ارز و 
سکه طی این مدت، کوچ حجم عظیمی از نقدینگی از بازارهای موازی به بازار سهام 

بود، به طوری که طی 6 ماهه ابتدایی سال حجم عظیمی از نقدینگی های سرگردان 
به بورس وارد شده است. جذب این حجم در نقدینگی توسط بازار سهام نه تنها 
در نوع خود بی نظیر بود، بلکه مولفه های مختلف بازار سرمایه را به سمت تجربه 

رکوردهای جدید کشاند.
بعد از تصمیم ناگهانی دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز، ابهامات در خصوص 
اثرگذاری این نرخ بر محصوالت مختلف، شرکت های وارد کننده و صادرکننده و 
تکلیف مابه التفاوت نرخ بانک مرکزی و بازار آزاد اثرات مختلفی بر عملکرد بورس 
گذاشت که مهم ترین این اثرات منتفع شدن شرکت های کاالمحور بورسی از تفاوت 
نرخ های بازار آزاد و ارز رسمی کشور بود . این موضوع، شرکت ها را با سودآوری قابل 
توجهی همراه ساخت و باعث توجه ویژه سرمایه گذاران به گروه های کاال محور شد. 
از سوی دیگر نوسان های پرریسک دیگر بازارها و چشم انداز سودآوری شرکت های 
کاال محور بورس را به مکان جذاب سرمایه گذاری کشور بدل کرد. همین موضوع 
باعث شد بهار برای بورس همراه با جذب بخش عظیمی از نقدینگی های سرگردان 

کشور همراه شود.
امواج صعودی بورس آغاز شد

بورس تهران در ابتدای تابستان، عالوه بر اینکه همچنان تحت تاثیر تحوالت 
ارزی و سیاست های ایران در قبال دور جدید تحریم ها بود، ترافیک برگزاری مجامع 

شرکت های بورسی و انتشار گزارش عملکرد فصل بهار را در پیش داشت.
با این وجود در همان روزهای ابتدایی بود که بورس اولین موج صعودی برجسته از 
ابتدای سال را به ثبت رساند. شاخص سهام در دوره اول از سطح 95 هزار واحدی با 
ثبت کانال شکنی های پی در پی در سطح 115 هزار واحدی قرار گرفت. با این وجود 
بورس اولین ماه تابستان را در شرایط آرامی به پایان رساند، ضمن این که در همین 

ماه بازدهی صفر درصدی شاخص کل را به همراه داشت.
اما این پایان ماجرا نبود، زیرا مرداد سرآغاز رشد مجدد قیمت ها در تاالر شیشه ای 
بود. مرداد سال 97 با جمیع رخدادهای اقتصادی، می تواند به مرداد پر حادثه تعبیر 
شود. مردادی که با خبر تغییر نگرش دولت در سیاست های ارزی آغاز شد و در ادامه 
تحت تاثیر کش وقوس های سیاسی بر سر تحریم های آمریکا ادامه یافت. از سوی 
دیگر بحث بر سر قیمت گذاری کاالها در بازاز دوم و مذاکرات میان دولت و بورس 

کاال در این زمینه نیز از موضوعات مهم این دوره قلمداد شد.
برهمین اساس دوره دوم رونق طوالنی مدت بورس آغاز شد و از 5 مرداد تا 16 
مرداد بازار سهام شاهد بازدهی ۲3 درصدی بود. موضوع ارائه بسته ارزی جدید بانک 
مرکزی خوش بینی وافری میان سهام داران به وجود آورد و منجر به رشد شاخص 
کل شد. در نهایت مرداد ماه این بازار، چنان طالیی به پایان رسید که از این آمارها 
تنها می توان به ثبت ۲9 کانال شکنی شاخص کل و ثبت ۲7 درصدی بازده شاخص 
کل در یک ماه بسنده کرد. نکته مهم دیگر ثبت ارقام جدیدی از ارزش معامالت بود، 
که در روند تاریخی بورس بی نظیر بود. میانگین ارزش معامالت در مرداد در حالی به 
محدوده 6۰۰ میلیارد تومان رسید که در میانه های ماه به 14۰۰ میلیارد تومان رسید 

که بار دیگر تداوم پمپاژ نقدینگی به این بازار را نشان داد.
51 کانال شکنی تنها در تابستان

ماه پایانی تابستان در حالی خاتمه یافت که بورس تهران در مدت این سه ماه 51 

کانال شکنی داشته است که از این تعداد ۲3 کانال شکنی در ماه آخر سال صورت 
گرفت. همان طور که پیش تر گفته شد شاخص بعد از ثبت رکوردهای قابل توجه 

توانست در سطح 16۰ هزار واحدی قرار بگیرد.
بورس طی این ماه در دو مسیر متفاوت حرکت کرد. شروع رشد چشم گیر صنایع 
کوچک از قبیل صنایع خودرویی، بانک ها، انبوه سازی، سیمان، دارویی و مواد غذایی و 
از سوی دیگر رفع ابهام از فرمول قیمت گذاری کاالهای فلزی، پتروشیمی و پاالیشی، 

باعث حرکت در دو مسیر متفاوت شد.
در اوایل این ماه شفاف سازی بسیاری از شرکت های بورسی از دریافت مجوز 
افزایش نرخ محصوالت حکایت داشت. این موضوع باعث شد که این گروه ها که عمدتا 
گروه های کوچک بازار هستند، مورد توجه سهام داران قرار بگیرند. از سوی دیگر 
عقب نشینی وزارت صمت از قیمت گذاری دستور در بسیاری از کاالها بعد از کش و 

قوس های فراوان زمینه را برای تقاضای بیشتر سهام داران در این گروه ها مهیا کرد.
نرخ گذاری دستوری که همواره زمینه ساز فضای رانتی در اقتصاد بوده است، در 
خصوص کاالهای پایه فلزی ، پتروشیمی و پاالیشی بورس کاال را از مسیر اصلی 
منحرف کرده بود. سرانجام مقام سیاست گذار در ابالغیه های جداگانه ای حذف تعیین 
سقف رقابتی قیمتی برای محصوالت این سه گروه را اعالم کرد و به این ترتیب پرونده 

ابهام در قیمت گذاری این محصوالت در بورس کاال بسته شد.
فرمان تغییرمالکیت در دستان حقیقی ها

اما همان طور که گفته شد هجوم نقدینگی از ابتدای سال به سمت بازار سهام 
شدت بسیاری به خود گرفت. در این بین، تحرک بازیگران حقیقی در سمت خرید 

باعث شد در اکثر ماه ها تغییر مالکیت بورس به نفع بازیگران خرد باشد.
نگاهی به روند خالص تغییر مالکیت  سهام از ابتدای سال تا اواسط شهریورماه، 
حکایت از جابه جایی یک هزار و 915 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر حقوقی به 

حقیقی دارد.
 به این ترتیب در حالی که طی دو ماه ابتدای سال جاری، خالص خرید سهام به 
میزان 45۰ میلیارد تومان به نام معامله گران حقوقی ثبت شد، پس از آن شاهد انتقال 

سهام از پرتفوی معامله گران حقوقی به سبد سهام داران خرد بازار بودیم.
طی معامالت خردادماه، 614 میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی جابه جا 
شد که در تیرماه این رقم به 4۰3 میلیارد تومان رسید. در پنجمین ماه سال با افزایش 
عرضه حقوقی ها، خالص خرید معامله گران حقیقی به ۸59 میلیارد تومان رسید. این 
روند در ماه جاری نیز ادامه پیدا کرد. تا جاییکه طی 5 هفته اخیر تمام تغییر مالکیت 

بازار به نفع بازیگران خرد بوده است.
است.  بورسی  پربازده  گروه  سومین  درصدی  بازدهی 111  با  فلزی  کانه های 
شرکت های معدنی طی این دوره به واسطه صادرات محصوالت توانستند از افزایش 
نرخ ارز منتفع شوند. در نتیجه گزارش های این شرکت ها حاوی کسب سود های 

باکیفیت بود.
در میان 1۰ صنعت ابتدایی، گروه های بزرگ بازار که بیش از 6۰ درصد از ارزش 
بازار را در اختیار دارند، قرار گرفته است. فلزات، محصوالت شیمیایی و فرآورده های 
نفتی گروه هایی بودند که طی این دوره به عنوان لیدر رشد بازار در بیشتر روزها 

مطرح بودند.

طرح حمایت غذایی دولت برای اقشار محروم تحت پوشش 
نهادهای حمایتی در فروشگاه زنجیره ای افق کوروش آغاز شد 
و مشمولین این طرح می توانند با مراجعه به شعب فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش در سراسر کشور نسبت به تهیه ی سبد 

غذایی خانوار اقدام نمایند.
به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی شرکت فروشگاه های 
زنجیره ای افق کوروش، دومین دوره طرح حمایت غذایی خانوار 
در سال جاری برای اقشار محروِم تحت پوشش نهادهای حمایتی 

آغاز شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه ای به شرکت 

فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ضمن سپاس و قدردانی از 
زحمات و تالش های این مجموعه در اجرای صحیح ادوار گذشته 
طرح حمایت غذایی دولت، از دومین دوره اجرای طرح حمایت 
اقشار محروم تحت پوشش  غذایی دولت در سال جاری برای 

نهادهای حمایتی خبر داده است.
ارزش مادی  اجتماعی،  رفاه  تعاون، کار و  اعالِم وزارت  طبق 
سبد غذایی دولت برای خانوار تک نفره و غیر مستمربگیران مبلغ 
چهارصد هزار ریال، خانوار دو نفره هشتصد هزار ریال، خانوار سه 
نفره یک میلیون ریال، خانوار چهارنفره یک میلیون و صد و پنجاه 
هزار ریال، خانوار پنج نفره یک میلیون و سیصد هزار ریال، و خانوار 

شش نفره و باالتر یک میلیون و چهارصد و پنجاه ریال است.
مشمولین طرح حمایت غذایی خانوار می توانند با مراجعه به 
بیش از یک هزار شعبه فروشگاه زنجیره ای افق کوروش در سراسر 
به ارزش مجموعه  کشور نسبت به تحویل کاالی مورد تقاضا 

تراکنش های انجام شده اقدام نمایند.
الزم به ذکر است؛ مراحل فعال طرح حمایت غذایی خانوار  
بهمن و اسفند 95، ماه رمضان و اسفند 96 و ماه رمضان و شهریور 
97 در حال حاضر فعال می باشد و چناچه تا کنون مشموالن 
اجرای این طرح هیچ کدام از مراحل گذشته را که اعتبار داشته 
و به هر دلیلی هزینه نکرده باشند، به صورت یکجا می تواند کل 

موجودی خود را هزینه نماید.  
شایان توجه است؛ گروه هایی که تا کنون در مرحله جاری 
کارت های یارانه ای آنان شارژ شده است، شامل مستمری بگیران 
بهزیستی، کمیته امداد امام ) سهمیه براساس بعد خانوار(، موردی 
ضایعه  توانبخشی،  اجتماعی،  های  پرونده   ( بهزیستی  بگیران 
نخاعی، پشت نوبتی وسایل توانبخشی و مستمری( و سایر اقشار 
کمیته )سهمیه یک نفره( می باشد که می توانند با استفاده از 
یارانه خود برای دریافت بسته حمایت غذایی به شعب  کارت 
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به عنوان فروشگاه طرف 

قرارداد اجرای این طرح مراجعه نمایند.

عرضه سبد حمایت غذایی دولت در شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش


