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امروز ،با توجه به رخوت این روزهای بازار سرمایه ،به این سواالت پاسخ خواهیم داد :آینده شاخص کل بورس چه میشود؟ فرابورس به عنوان
شاگرد اول بازدهی طی امسال ،عقب می نشیند یا دوباره رکوردشکنی می کند؟ در انتها چند گزینه دیگر سرمایه گذاری را که این روزها،
برخالف بازار سرمایه ،داغ است ،اجماال بررسی خواهیم کرد.

بررسی گزینه های سرمایه گذاری در حالی که بازار ارز متالطم ،مسکن نامطمئن ،فرابورس در حال رکوردشکنی و بورس ساکن است

مراجع اطالعاتی

بهترینگزینههایسرمایهگذاری درروزهای رخوت بورسو رونقارز
جواد غیاثی

سری به انتشارات بورس بزنید
دسترسی به انواع کتاب ها و محتواهای
آموزشی بــرای هر کــاری ،الزم امــا برای
فعالیتاقتصادیوبهخصوصبازارسرمایه
بسیار ضروری تر است .البته دست یابی
و خرید کتاب ها از طریق کتابخانه های
عمومی و ناشران مختلف ممکن است اما
انتشارات بورس با نگاه تخصصی ،کتاب
و محتواهای مناسبتر و به روزتری به این
منظورارائهمیکند.اینپایگاهکهبهآدرس
www.boursepub.ir

در دسترس است مجموعه ای از کتب
تالیفی و ترجمه در حــوزه اقتصادی و
مخصوصا مالی و بــازار سهام را منتشر
کــرده اســت و به صــورت آنالین هم به
فروش میرساند .اگر دنبال کتابهایی
برای آموزش اصول بازار سرمایه ،اصول
مالی ،مبانی اقتصادی و حتی تربیت
اقتصادی کودکان خود هستید ،سری
به این پایگاه بزنید.

معرفیکتاب
"درآمد پرماجرا" را برای
کودکان تان بخوانید
کــتــاب"درآمـــد
پرماجرا" که به
تــازگــی توسط
انــــتــــشــــارات
بـــورس منتشر
شـــده،یــکاثــر
ترجمهای است که برای کودکان نگارش
شده و برای انتقال مفاهیم اقتصادی به
کودکان مفید خواهد بــود .این کتاب از
ســری کتاب های «کندو» در  14فصل
با ترجمه علی اسماعیل پور به مرحله
چــاپ رسیده اســـت.آن گونه که پایگاه
اطالعرسانیبازارسرمایه(سنا)درتوصیف
آن نوشته ،این کتاب که برای مخاطبان
در محدوده سنی "ج" نوشته شده است
مفاهیم اقتصادی را به صورت داستانی
جذابوبازبانیطنزازدیدقهرمانداستان
که دختری به نام «آملیا بدلیا» ست بازگو
میکند.
امتیازات این کتاب

همچنینافشیناعالءدرمقدمهایبراین
کتاب آورده اســت :اولین امتیاز این اثر
ارزشمند این است که اگر چه ترجمه ای
از یک اثــر خارجی اســت امــا از سر تفنن
و تصادف یا صرفا بر اساس جاذبه های
فانتزی اثر انتخاب نشده بلکه مترجم ،با
هدفوانگیزهایکامالحرفهایوضروری
به انتخاب و ترجمه آن پرداخته است .این
انگیزه ،ضرورت آشنایی کودکان با مقوله
اقتصاد و بهرهوری و ایجاد انگیزه در آنها
بــرای عالقه مندی و فراگیری مفاهیم
پایهایآناستکهدومینامتیازاینکتاب
بهشمارمیآید.
برای تهیه این کتاب می توانید سری به
فروشگاهانتشاراتبورسدرتهرانبزنیدیا
اینکهاز www.boursepub.irبهصورت
الکترونیکیکتابرادریافتکنید.

h.habibi@khorasannews.com
تحلیلی

احتماال این روزها ،بهترین زمان ورود به بورس است ،چرا که بهترین زمان برای ورود و سرمایه گذاری در یک حوزه یا بازار ،اتفاقا ،روزهای رخوت و رکود آن
است! بدترین سرمایهگذاری هم آن است که بعد از رونق گرفتن یک بازار و نزدیک شدن به نقطه اشباع ،در اثر تبلیغات و جوسازیها وارد بازار شوید؛ مثال کسانی
که در روزهای رکوردشکنی مداوم ارزهای مجازی ،در قیمت های باالی  15هزار دالر بیت کوین خریدند ،اکنون بیش از نیمی از سرمایه خود را از دست داده اند.

احتماال خاطرتان هست که در روزهــای اوج
رونــق و رکوردشکنی بــازار سرمایه ،گفتیم
که بــرای ورود نباید با هیجان و عجله رفتار
کرد .بلکه باید با حوصله دنبال گزینه هایی
گشت کــه هنوز چــنــدان رونــق نگرفته اند و
ظرفیت رشد دارند .این روزها که بازار دچار
رخوت شده ،اتفاقا ،کار برای یافتن گزینه های
مناسب سرمایه گذاری راحت تر اســت .چرا
که هیجانات خالی شده و برخی نمادها هم با
کاهش قیمت ،در محدوده مناسب خرید قرار
گرفته اند.
با توجه به توضیحات باال و رکود و رخوت چند
هفته ای بورس از سویی و رشد غیرمنطقی در
بازارهای ارز و طال و نااطمینانی های مسکن
از سوی دیگر ،شاید به این نتیجه برسید که
بهترین گزینه برای سرمایه گذاری ،اکنون،
بورس است .قبل از این نتیجه گیری باید از یک
موضوع مطمئن شد؛ رخوت و رکود این روزها،
پایان یک روند نزولی است یا ابتدای آن؟ !
در ادامه مطلب تالش می کنیم با استفاده از
مراجع تحلیل و اطالعاتی موجود ،برای پاسخ
به این سوال ،شواهدی فراهم کنیم.
فعاالن بازار چه می گویند؟

کسانی که مدت ها در بــازار سرمایه فعالیت
کــرده انــد و می کنند ،نبض بــازار و جزئیات
رفتاری بــازار را بسیار خوب می شناسند .به
همین علت ،نظرسنجی از فعاالن هر بازاری،
یکی از ابزارهای مهم پیش بینی آینده بازار
است .یکی از این نظرسنجی ها که به صورت
هفتگی از بین  15تحلیل گر و فعال بــازار
سرمایه ،انجام می شود ،نشان از اصالح جزئی
بــازار دارد .طبق آخرین نظرسنجی تجارت
فــردا 53 ،درصــد از کارشناسان پیش بینی
کردند که بازار منفی خواهد بود .حدود 40
درصــد هــم آیــنــده بـــازار را خنثی و 7درصــد
مثبت پیش بینی کــردنــد .جمع بندی نظر
کــارشــنــاســان ،ایــن اســت کــه در کــوتــاه مدت
بــورس دچــار اصــاح انــدک خــواهــد شــد اما
هیچ پیش بینی مبنی بر افت شدید بورس،
به خصوص مشابه آن چه در سال  92رخ داد
وجود ندارد.
بزرگان بازار ،پابرجا

شاخص دیگری که می تواند نشان دهنده
وضعیت آینده بازار و به ویژه شاخص کل باشد،
شرکت های بــزرگ بــورس یا همان شاخص
سازها هستند .نمودار مقابل به خوبی نشان
می دهد که شاخص  30شرکت بــزرگ ،بعد
از شروع دوره رکود بازار سرمایه از هفته دوم
بهمن ،صرفا ثابت مــانــده و دچــار کاهش یا
سقوط نشده اســت .عــاوه بــر آن نگاهی به

وضعیت قیمت و ســودآوری این شرکت های
بزرگ به خوبی نشان می دهد که به هیچ وجه
دچار حباب قیمتی نیستند .هلدینگ هایی
چون خلیج فارس ،غدیر و تاپیکو به دلیل بهبود
شرایط زیرمجموعه هایشان در مجموع شرایط
خوبی دارند .شرکت های کاالیی بزرگ نظیر
پتروشیمی جم ،فوالد مبارکه و ملی مس هم در
9ماهه اول امسال سودهای مناسبی گزارش
کردند که نسبت قیمت به سود 9ماهه (و نه
ساالنه) آن ها را به کمتر از  10واحد و به حدود
6واحد درباره فوالد مبارکه ،تقلیل داده است.
سهم های کوچکی که بی سر و صدا رشد
می کنند

البتــه شــاخص کل بــه دلیــل تاثیرپذیــری
زیــاد از شــرکت های بــزرگ ،نمی توانــد بــه
خوبــی وضعیــت کل بــازار را منعکــس کنــد.
بــرای رصــد وضعیــت کل شــرکت ها شــاخص
کل هــم وزن (کــه وزن برابــری بــرای همــه
شــرکت های بــزرگ و کوچــک در محاســبه
شــاخص قائــل می شــود) گویاتــر اســت .چنــان
چــه نمــودار زیــر نشــان می دهــد ،در همیــن
بهمــن کــه شــاخص کل تحــت تاثیــر رخــوت
بــزرگان بــازار ،اندکــی کاهــش را تجربــه کرده،
شــاخص کل هــم وزن حــدود  300واحــد رشــد
کــرده اســت .ایــن رشــد تحــت تاثیــر رشــد تــک
ســهم های مختلفــی از گروه هــای مختلــف
مثــل مســکن ،قطعــه ســازان و خودرویی هــا
و ...بــوده اســت .تــک ســهم هایی کــه همــه
می تواننــد بــا گزینه هــای مناســبی بــرای
ســرمایه گذاری باشــند.
فـــرابـــورس و ثــبــت رکــــورد جــدیــد در
روزهای رخوت بورس

اما هر آن چه گفتیم مربوط به نمادهای بورسی
بود .این در حالی است که فرابورس ،در همین
روزهایی که بورس دچار رخوت و رکود است،
رکوردهای جدیدی ثبت کرده است .چنان چه
نمودار زیر به خوبی نشان می دهد ،شاخص
کل برای اولین بار در تاریخ خود به 1108
واحد رسیده است .این رشد تحت تاثیر رشد
جهش وار و مــداوم نمادهایی چــون توسعه
روی زنگان (زنگان) و خدمات بندری سینا
(حسینا) و رشد آرام نمادهایی چون ذوب آهن
اصفهان ،پتروشیمی های زاگرس و مارون و
فولد ارفع است.

تحلیل بــســیــار ســاده تــر بــود.
چــرا کــه در آن روزهـــا ،امکان
و احتمال کاهش بیشتر نرخ
عــمــا صــفــر بـــــود .بــنــابــرایــن
ریـــــســـــک کـــــاهـــــش ارزش
دارایـــی بسیار کم بــود و افــراد
می توانستند با سرمایه گذاری
در ارز منتظر باشند و ببینند
که نرخ ثابت خواهد ماند یا این
کــه رشــد خــواهــد کــرد .امــا این
روزهـــا ،اگــرچــه احتمال رشد
بیشتر قیمت هــم وجــود دارد
امــا احــتــمــال کنترل نــرخ هــا و
بــازگــشــت بــه بـــازه  4200تا
 4500هم کم نیست؛ حداقل
احتمال کاهش قیمت ،اکنون،
نسبت به تابستان امسال بسیار
بیشتر اســت .طال نیز با توجه
ب ــه وضــعــیــت اونــــس جــهــانــی،
عــمــدتــا تــابــع نـــرخ دالر اســت
و تحت تاثیر آن ممکن است
افزایش یا کاهش یابد .خالصه
آن کــه ریسک سرمایه گذاری
در بــازار ارز و طــا ،ایــن روزهــا
عمال افزایش یافته است و البته
همیشه ،ریسک با "احتمال"
بازدهی هم همراه است.

که مرکز آمار به تازگی از بازار
مسکن در تهران منتشر کرده
اســت ،در پاییز امسال نسبت
به پاییز گذشته ،متوسط قیمت
فـــروش مسکن نــیــز ،16.6
نرخ زمین  17.8و نرخ اجاره
بها  14.8درصــد رشــد کرده
اســت .شاخص های دیگری
کــه تــوســط بــانــک مــرکــزی و
وزارت راه منتشر می شود نیز
افزایش بیش از  15درصدی
قیمت مسکن را تایید می کند.
پــیــش بــیــنــی هــا بـــــرای رشــد
قیمت در ســال آینده نیز 15
درصــد و بیشتر اســت .البته
همه ایــن هــا دربـــاره متوسط
قیمت و بازدهی است .برخی
امالک با رشد بیشتر و برخی
با رشد کمتر مواجه شده اند.
خــاصــه آن کــه اگــر در حــوزه
مسکن تبحر نسبی داریـــد و
نقدشوندگی پایین امالک هم
برایتان مهم نیست ،مسکن
مــی تــوانــد گزینه مناسبتری
بــرای سرمایه گذاری در این
روزهــا باشد؛ حداقل از ارز و
طال کم ریسک تر است .البته
انتظار بازدهی بسیار زیاد در این بخش هم عمال
وجود ندارد.
خالصه آن که اگر اهل بازار سرمایه هستید ،هنوز
گزینههای جذابی برای سرمایهگذاری در بورس
و فــرابــورس بــرای سرمایه گذاری وجــود دارد.
صندوق های سرمایه گذاری هم که سبدی از
سهام شرکتها دارند گزینههای مطمئنتر وکم
ریسکتریهستند.بازارارزوطالاگرچهاحتمال
بازدهی زیاد دارد اما ریسک کاهش قیمت باالیی
همدارد.مسکنهمبرایکسانیکهازنقدشوندگی
پایین آن نمی ترسند ،گزینه ب ــدی نیست.

صندوقهای
سرمایهگذاری
کهسبدیاز
سهامشرکتها
دارندگزینههای
مطمئنتروکم
ریسکتری
برای
سرمایهگذاری
هستند.بازار
ارزوطالاگرچه
احتمالبازدهی
زیاددارداما
ریسککاهش
قیمتباالییهم
دارد

مسکن و عبور بــازدهــی از نــرخ سود
بانکی

اگرچه این روزها هیجان مضاعفی در بازار ارز
مشاهده می شود اما بــازار مسکن هم چندان
بی تب و تــاب نیست .بــر اســاس شاخص های
مختلف ،بازدهی یک سال متوسط قیمت مسکن
(قیمت در پاییز و دی ماه امسال نسبت به دوره
مشابه در سال گذشته) از نرخ سود بانکی یعنی
 15درصد عبور کرده است .بر اساس گزارشی

بــازار متالطم ارز و طال و همبستگی
سودها و ریسک های بزرگ

اگـــر اواســـــط تــابــســتــان قــــرار بـــود دربــــاره
سرمایه گذاری در بــازار ارز صحبت کنیم،

آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری در بورس

همسرمایهگذاریکنید؛ هم کار خیر
ه ــف ــت ــه گـــذشـــتـــه ،ضـــمـــن مـــــروری
آموزشی
بــر صــنــدوق هــای ســرمــایــه گــذاری ،از
حقگو
صندوق های نیکوکاری به عنوان یک
دسته از صندوق هایی که باالترین نرخ بازدهی را دارند یاد
کردیم .امروز میخواهیم نگاهی نزدیکتر به این صندوقها
داشته باشیم .صندوقهای سرمایهگذاری نیکوکاری برای
اولین بار در سوم دی ماه  1391در بازار سرمایه تاسیس
شدند.
هدف از تشکیل صندوق های نیکوکاری عبارت است از
جمع آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن ها به
خرید انواع داراییها از قبیل سرمایهگذاری در سپردههای

بانکی ،اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سهام حق تقدم سهام،
خرید سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری،
بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تقسیم
منافع سپس طبق تصمیم سرمایه گذار ،اختصاص تمام
یا بخشی از منافع حاصل شده به امور نیکوکارانه .ارزش
مبنای هر واحــد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال
است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود.
واحدهای سرمایه گذاری صندوق به چهار نوع تقسیم
میشوند:
 - 1مدیریتی قابل انتقال :این واحدهای سرمایه گذاری،
قبل از شروع پذیره نویسی اولیه به نام اشخاص پذیره نویس

که معادل قیمت مبنای آن ها را به حساب صندوق در شرف
تاسیس واریز کرهاند ،صادر میشوند .این واحدها غیر قابل
ابطالاست،ولیقابلانتقالبهغیرمیباشند -2.مدیریتی
غیرقابلانتقال:دراینواحدهایسرمایهگذاری،مبلغمربوط
برای صدور آنها که معادل قیمت مبنای آنهاست ،قبل از
شروعپذیرهنویسیاولیهتوسطاشخاصی،بهحسابصندوق
درشرفتاسیسواریزشدهاستوبهدرخواستآنها،گواهی
سرمایهگذاریمربوطبهناممدیراجراصادرمیشود.ایننوع
واحدها ،غیر قابل ابطال و غیر قابل انتقال است-3 .عادی
قابل ابطال :این واحدها در طول دوره پذیره نویسی اولیه
یا پس از تشکیل صندوق ،به نام شخص واریز کننده وجه آن

صادرمیشود.ایننوعواحدهایسرمایهگذاریقابلابطال
ولی غیر قابل انتقال هستند -4.عادی غیر قابل ابطال :این
واحدها در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل
صندوق ،به درخواست شخص واریزکننده وجه ،به نام مدیر
اجــرا صــادر می شود .این نوع واحدهای سرمایه گذاری،
غیر قابل ابطال و غیر قابل انتقال هستند .از سوی دیگر هر
شخصنیکوکارمیتواندباسرمایهگذاریدراینصندوقها،
به روش های زیر در امور نیکوکارانه مشارکت داشته باشد:
 -1اصل و در نتیجه تمام منافع حاصل از سرمایه گذاری
خود را به امور نیکوکارانه اختصاص دهد .در این صورت
گواهی سرمایه گذاری به نام مدیر اجرایی صندوق صادر
شده است و به شخص نیکوکار ،مطابق رویه پذیره نویسی،
صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ،لوح تقدیری اعطا
می شود -2 .تمام منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را
به امور نیکوکارانه اختصاص دهد .در این صورت گواهی

سرمایه گذاری به نام شخص نیکوکار صادر می شود-3 .
بخشی از منافع سرمایه گذاری خود را (که ساالنه بیش از
حداکثرنرخسودعلیالحسابسپردهپنجسالهدرنظامبانکی
کشورنخواهدبود)،بهخوداختصاصدادهاستودرصورتی
که سرمایهگذاری وی در صندوق ،منافعی بیشتر عاید کند،
بقیه را به امور نیکوکارانه اختصاص دهد .در این صورت نیز
گواهی سرمایهگذاری به نام شخص نیکوکار صادر میشود.
عالوهبرمواردفوق،شخصنیکوکارمیتوانددرهنگامابطال
واحدهایسرمایهگذاریخود،تمامیابخشیازمبالغمربوط
به ابطال را به امور نیکوکارانه مندرج درامیدنامه اختصاص
دهــد .در جــدول ،دیگر اطالعات و عملکرد برخی از این
صندوقهاراتاانتهایآذرامسالمشاهدهمیکنیم.
* در خصوص این صندوق ها صدور و ابطال واحد های
سرمایه گذاری معادل با خرید و فروش سهام در سایر
صندوق های سرمایه گذار ی میباشد.

نام صندوق سرمایه گذاری

نام مدیر

مدیر اجرایی

نوع صندوق

بازده صندوق در سال
گذشته (درصد)

بازدهصندوقازابتدای

متوسط بازده

تأسیس(درصد)

ساالنه (درصد)

نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

کارگزاری سهم آشنا

شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با
پیشبینی سود

12.25-

30.91

7.84

نیکوکاری دانشگاه تهران

سبدگردان کاریزما

شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با
تضمین سود

16.03

49.72

13.83

کمک به هزینه خرید کتاب ،کمک هزینه تحصیل دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران ،حمایت مالی از پایان نامه های ممتاز ،پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان بی بضاعت...

نیکوکاری دانشگاه الزهرا

تأمین سرمایه امین

دانشگاه الزهرا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با
پیشبینی سود

17.00

64.53

19.92

تعمیر ،تجهیز و نوسازی کارگاه ها ،آزمایشگاه ها و  ...در دانشگاه الزهرا ،حمایت مالی از پایان نامه های دکترا و ارشد ،کمک هزینه دانشجویان استعدادهای درخشان ،کمک به برگزاری همایش ها و پرداخت هزینه های
دانشجویان برای شرکت در همایش های داخلی...

نیکوکاری نیک اندیشان هنر

مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی

صندوق اعتباری هنر

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

16.19

45.55

19.38

اختصاص منافع حاصله به امور نیکوکاری مربوط به هنرمندان ،نویسندگان و روزنامه نگاران عضو به شرح :ارائه حمایت بیمه تکمیلی برای اعضای صندوق اعتباری هنر

نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر
اعظم

کارگزاری سهم آشنا

انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با
پیشبینی سود

19.86

44.71

21.75

تامین هزینه های جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (موضوع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی) ،سرمایه گذاری و حمایت از توسعه علم و فناوری توسط نخبگان کشورهای اسالمی و مسلمانان جهان به ویژه در حوزه های علمی
و فناوری مربوط به جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

سبدگردان کاریزما

فدراسیون کشتی ج.ا.ا

مختلط و با تضمین سود

22.26

37.21

23.26

برگزاری اردوهای تیم ملی برای آماده سازی استعدادهای بالقوه و برتر به منظور حضور در رقابت های المپیک ،جام جهانی و بازی های آسیایی ،برگزاری کارگاه های فنی برای پرورش استعدادهای بالقوه ،برگزاری رقابت های
داخلی و بین المللی برای شناسایی استعدادهای بالقوه و ...

مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید

کارگزاری حافظ

مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

19.10

20.02

19.12

تامین هزینه های جراحی و هزینه های مربوط به بیماری های قلبی کودکان محروم

نیکوکاری لوتوس رویان

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

پژوهشگاه رویان

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با
پیشبینی سود

0.00

17.88

0.00

یکم نیکوکاری آگاه

کارگزاری آگاه

سازمان بهزیستی کشور

مختلط

10.14

216.51

35.19

تامین تمام یا قسمتی از قیمت زمین و هزینه های ساخت مسکن برای افراد نیازمند به صورت بالعوض یا قرض الحسنه

نیکوکاری بانک گردشگری

کارگزاری آگاه

سازمان بهزیستی

مختلط

6.46

189.07

31.54

تامین هزینه های حق بیمه خدمات درمانی و بیمه تکمیل درمان ذهنی و جسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی

نیکوکاری ایتام برکت

کارگزاری تدبیرگران فردا

بنیاد برکت

مختلط

23.42

54.23

18.42

ارائه بسته های حمایتی شامل بیمه های مکمل بهداشتی و درمانی ،عمر و سرمایه گذاری ،پوشش هزینه های بیماران صعب العالج ،پوشش نیازهای تغذیه ای ،جهیزیه و تحصیل و به سازی محل سکونت

نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

مشاور سرمایهگذاری ارزش
پرداز آریان

موسسه آموزش عالی خاتم

مختلط

22.82

43.86

21.66

کمک هزینه خرید کتاب ،کمک به هزینه انتشار مجالت علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی ،کمک هزینه تحصیل دانشجویان ممتاز موسسه آموزش عالی خاتم ،پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان بی بضاعت... ،

مشترک نیکوکاری رفاه کودک

کارگزاری بانک پاسارگاد

موسسه خیریه رفاه کودک

در سهام

8.43-

8.51-

2.23-

ایجاد تسهیالت و امکانات به منظور فراگیری علم برای کودکان و نوجوانان مستعد و نیازمند ،شناسایی مشکالت فردی و خانوادگی کودکان و تالش برای رفع آن ها.. ،

مشترک نیکوکاری ندای امید

کارگزاری آبان

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به
سرطان استان آذربایجان غربی

در سهام

8.30

35.45

12.71

اختصاص منافع حاصل از سرمایه گذاری به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

شرح فعالیت
تقویت تیم های پایه و پیش کسوتان باشگاه و نیز تکمیل و تجهیز آکادمی باشگاه پرسپولیس

تامین بخشی از منابع مالی الزم برای کمک به امور پژوهش ،تهیه و تولید داروهای درمان بیماری های سرطان ،دیابت ،ناباروری و ام اس
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