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هوالرزاق

فاطمی امین:بانک مرکزی موظف 
به ایجاد یکپارچگی

در حوزه اعطای تسهیالت شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی سامانه یکپارچه برای 

تسهیالت ارزی و ریالی خبر داد.
بــه گــزارش ایرنــا، ســید رضا فاطمــی امین روز چهارشــنبه در 
حاشــیه جلســه هیــات دولــت در جمــع خبرنــگاران اظهار داشــت: 
در جلســه امــروز در مــورد رفــع موانــع تولیــد مصوباتــی داشــتیم و 
بــه موجــب آن بانک مرکزی موظف شــد ســامانه یکپارچــه ای برای 
تســهیالت ارزی و ریالی راه اندازی کند تا کل فرایند و میزان ســود 

در آن قید شود.  
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این یکی از چالش های 
مــا بــود به دلیل اینکه تولیدکننــدگان معترض بودند که نمی دانند 
ســودها چطــور محاســبه می شــود. وی ادامه داد: در حــوزه اعطای 
تســهیالت بانکی،یکپارچگی وجود ندارد،خوشــبختانه مصوب شد 

بانک مرکزی یکپارچگی در حوزه اعطای تسهیالت ایجاد کند.
فاطمی امیــن تصریــح کــرد: ایــن بســته مصوبــه دیگــری هــم 
داشــت کــه مربــوط بــه واحدهایــی اســت کــه ســابق بــر ایــن چــک 
برگشــتی داشــته و حسابشان مسدود می شــد و در نهایت منتهی 
به ســاقط شــدن تولید می شــد. وی ادامه داد: آیین نامه ای قبالً در 
دولت بود که شرکت هایی که باالی صد نفر باشند شورای تامین 
اســتان می تواند برگشــت چک را متوقف کند و امروز تصویب شــد 
ایــن ســقف بــه بــاالی پنجاه نفــر برســد و در مورد دانــش بنیان ها 
و بنگاه هایی که ســتاد تســهیل آنها را تایید می کند، مصوب شــد 

بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

متوسط قیمت مسکن در تهران 
۴۲.۷ میلیون تومان شد

طبــق گــزارش جدیــد بانــک مرکــزی از تحــوالت بــازار مســکن در 
مردادمــاه متوســط قیمت خریــد و فروش یک متــر مربع زیربنای 
از طریــق بنگاههــای معامــالت  واحــد مســکونی معاملــه شــده 
ملکــی شــهر تهران 42۷.3میلیون ریال بود کــه حاکی از افزایش 

2.۵درصدی نسبت به ماه قبل می باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی 
ضمن انتشار گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران در 
مردادمــاه اعــالم کرد: تعداد آپارتمان های مســکونی معامله شــده 
در شــهر تهــران در مردادماه ســال1401 ، به حــدود 7.8 هزار واحد 
مســکونی رســید که نســبت بــه ماه قبــل 24 درصد کاهــش و ماه 

مشابه سال قبل 42.3 درصد افزایش نشان می دهد.
 در مــاه مــورد گــزارش، متوســط قیمــت خریــد و فــروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای 
معامــالت ملکی شــهر تهران 427.3میلیون ریــال بود که حاکی از 
افزایش 2.5درصدی نســبت به ماه قبل و 38 درصدی نســبت به 

ماه مشابه سال قبل می باشد.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط 
قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 805.4 
میلیــون ریــال به منطقه یک و کمتریــن آن با 200.8 میلیون ریال 
به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه 
ســال 1400 بــه ترتیــب 24.8 و 39.4 درصــد افزایــش را نشــان 

میدهند.
بررســی توزیــع تعــداد واحدهــای مســکونی معامله شــده در 
مردادمــاه ســال جــاری در شــهر تهــران بــه تفکیــک عمر بنــا حاکی 
ازآن اســت که واحدهای تا 5 ســال ســاخت با ســهم 28.9 درصد 

بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در ماه مورد بررسی شاخص کریه مسکن اجاری در 
شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب معادل 45.2 و 50.6 درصد رشد نشان میدهد.
الزم به توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور در مردادماه 
در شهر تهران و در کل مناطق شهری به ترتیب 4.6 و 4.7 درصد 
می باشــد. گزارش »تحوالت بازار معامالت مســکن شهر تهران در 
مردادمــاه ســال 1401« کــه برگرفتــه از آمارهــای خام ســامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور است، توسط اداره بررسی ها 

و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

صالح آبادی: زائران برای دریافت ارز 
اربعین می توانند به بانک ها هم 

مراجعه کنند
رئیــس کل بانــک مرکــزی گفت: زائــران برای دریافــت ارز اربعین 
می تواننــد بــه بانک ها هم مراجعه کنند تا باعث ازدحام جمعیت 

در صرافی ها نشود.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »علی صالح آبادی« روز 
چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در گفت وگو با خبرنگاران 
درباره برنامه بانک مرکزی برای توزیع ارز زیارتی در اربعین گفت: 
انتظار بر این است که مردم فقط به صرافی ها مراجعه نکنند. وی 
اظهار داشت: تعداد بانک هایی که برای ارائه خدمات ارز به زائران 
اربعیــن مشــخص شــدند از 5 بانک به 21 بانــک افزایش یافته که 

اسامی آنها در سایت بانک  مرکزی منتشر شده است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا توصیــه بــه این کــه مــردم بــرای 
دریافــت ارز بیشــتر بــه بانک هــا مراجعه کنند تــا صرافی ها، اظهار 
داشــت: برای دریافت ارز اربعین سرپرســت خانــوار می تواند برای 

همه اعضای خانواده ارز دریافت کند.
صالح آبادی ادامه داد: این ارز می تواند هم دالر باشد و دینار 
که از فردا توزیع خواهد شد و با توجه به افزایش سقف دریافتی 
روزانــه از عابربانک هــا از 200 بــه 500 هــزار تومــان، کســانی که با 
کســری ارز مواجه هســتند می توانند از دســتگاه های خودپرداز در 
مبادی مرزی استان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان ریال دریافت 

کنند که در عراق قابلیت استفاده دارد.
وی تصریــح کــرد: عصــر امروز جلســه ای بــرای رایزنی با طرف 
عراقی در این کشور برگزار می شود که مسائل مربوط به تبادالت 
مالی هم در آن بررســی می شــود که اگر به نتیجه رســید، گزارش 

آن به اطالع عموم می رسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره مهلت 10 روزه دستگاه ها برای 
اتصال به درگاه ملی هوشــمند گفت که بانک مرکزی نیز تا پایان 

شهریور به طور کامل به این پنجره متصل می شود.

اخبـــــــــــــــــار
از  یکــی  گفــت:  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
الزامــات قانــون برنامــه ۵ ســاله کاهــش میزان شــعب 
اســت زیرا یکی از باالترین میزان ســرانه شــعب بانکی 
را در دنیا داریم و باید بتوانیم از طریق ابزارهای دیگر 
دسترســی هــای مــردم بــه خدمــات بانکــی را افزایــش 

دهیم.
ســید احســان خانــدوزی در جلســه شــورای اداری 
و فعــاالن اقتصــادی خوزســتان در اهــواز ، اظهــار کــرد: 
مســئوالن کشــور بیــش از این بــه گفت و گو بــا فعاالن 
اقتصادی در بخش خصوصی نیاز دارند و رییس جمهور 

نیز بر این مساله تاکید دارد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اگر نقدها و نارضایتی 
هایــی مطــرح اســت کــه عمدتــا نیــز بــه حق هســتند به 
مقامــات  رغــم خواســت  علــی  کــه  اســت  ایــن  معنــای 
سیاســتگذار و مدیــران عالــی رتبه، فعــاالن اقتصادی در 
بســیاری از پیــچ و خــم هــای بروکراســی هــای اداری بــه 

حقوق خود نمی رسند.
فعــاالن  گفــت:  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
اقتصــادی در کشــور ناچــار می شــوند که بــه عالی ترین 
مقــام یــک دســتگاه یا ســازمان مراجعــه کنند و دســتور 
مســتقیم دریافت کنند تا شــاید بتوانند مشــکل خود را 

حل کنند.
خانــدوزی ادامــه داد: بــه ســمت تحــول اقتصــادی 
حرکــت نخواهیم کرد مگــر اینکه بتوانیم از پس انقالب 
بروکراســی در حــوزه نظــام اداری و اجرایــی کشــور بــر 

بیاییم.
وی با اشــاره به بحث انتقال حســاب شــرکت های 
فعال در خوزســتان به داخل اســتان گفت: این مســاله 
چندین نوبت مطرح شــده اســت و ما نیز همســو با این 
مســاله هســتیم. پیگیــری هــای بســیاری در ایــن زمینــه 
انجــام شــده اســت امــا بســیاری از شــرکت هــای بــزرگ 
کشــور شــرکت هایــی هســتند کــه در زیرمجموعــه های 
نفت و پتروشــیمی و صنعت فعال هســتند و امیدواریم 
از طریــق هماهنگــی هایی که با وزرای مرتبط انجام می 
شود شرکت ها به خاستگاه های بومی خود بازگردند.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در خصــوص بحــث 
ارائه نسخه قرارداد به خود فعاالن اقتصادی بیان کرد: 
اگر هر مصداقی وجود دارد که یک فعال اقتصادی برای 
دریافت قرارداد تسهیالتی مراجعه کرده و شبکه بانکی 
کشــور از این موضوع اســتنکاف کرده باشــد حتما جای 
پیگیــری دارد. در زیــر مجموعه شــبکه بانک های دولتی 
کشــور این مســاله را به عنوان یک تعهد انجام شــده و 
خاتمــه یافتــه تلقــی مــی کنیم و اگر واقعــا در این زمینه 

تخطی وجود داشته باشد اصال اغماض نخواهیم کرد.
خانــدوزی ادامــه داد: اگــر درآمــدی در شــرکت یــا 
واحدهــای تولیــدی محقــق نشــده، اجحــاف اســت کــه 
مالیاتی بیش از این از فعاالن اقتصادی اخذ شود و این 

مساله را نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی در خصــوص واحدهــای تعطیــل شــده توســط 
بانــک هــا افــزود: با توجه به تاکیــدات رییس جمهور در 
ایــن زمینــه، در 11 مــاه گذشــته شــواهد روشــنی وجــود 
ندارد که به فهرســت شــرکت های قبلی، واحد جدیدی 

توسط بانک ها اضافه شده که تعطیل شده باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از الزامات 
قانــون برنامــه 5 ســاله کاهش میزان شــعب اســت زیرا 
باالتریــن میــزان ســرانه شــعب بانکــی را در دنیــا داریــم 
و بایــد بتوانیــم از طریــق ابزارهــای دیگر دسترســی های 

مردم به خدمات بانکی را افزایش دهیم.
خانــدوزی بــا بیــان اینکه شــاخص اســفناک تورمی 
شــده  کشــور  گریبانگیــر  کــه  اســت  ســال   4 از  بیــش 
اســت، گفت: برای رهایی از این وضعیت باید در نظام 
اعتباردهــی تجدیدنظر کنیــم. البته این کار به این معنا 
نیســت کــه سیاســت انقباضــی کاملــی را در خصــوص 
پرداخت تســهیالت داشــته باشیم بلکه در این خصوص 

راه میانه ای را باید انتخاب کنیم.

معاون سازمان صمت پایتخت: 
بیش از 14هزار کارت بازرگانی 

در تهران فعال است
معــاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان تهــران از رشــد ۹ برابــری مجــوز 
مشاغل خانگی در پنج ماهه اول امسال خبر داد و گفت 
که تعداد کل کارت های بازرگانی فعال در استان 14 هزار 
و ۶۶0 فقره است که ۵0 درصد از کارت های بازرگانی کل 

کشور را شامل می شود.
حسن میرزایی در گفت وگو با ایسنا، از رسیدگی 16 
هزار و 322 پرونده ثبت سفارش در پنج ماهه اول امسال 
در اســتان تهــران خبــر داد و گفــت: ارزش ایــن پرونده هــا 
چهار میلیارد و 855 میلیون یورو بوده است. همچنین به 
گفته وی تعداد کل کارت های بازرگانی فعال در استان 14 
هزار و 660 فقره است که 50 درصد از کارت های بازرگانی 
کل کشور را شامل می شود. در پنج ماهه نخست امسال 
هم 1135 فقره کارت صادر و 2816 فقره در تهران تمدید 

شده است.
رشد ۹ برابری مجوز مشاغل خانگی

ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــا بیــان اینکــه 1407 مجــوز 
مشــاغل خانگــی در پنــج ماهــه ابتــدای ســال جــاری صادر 
شــده، اظهار کرد: این آمار نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته 800 درصــد رشــد داشــته اســت. ایــن مجوزهــا در 
گروه های فرش دســتباف، گروه صنایع نســاجی، پوشاک، 

سراجی، صنعت و خدمات بوده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت 
تهران با بیان اینکه 15 پروانه بهره برداری برای مجتمع های 
قالیبافی و واحدهای تولیدی فرش دستباف از ابتدای سال 
صــادر شــده، گفــت: در همین بــازه زمانــی 180 گواهینامه 
مهارت آموزش فرش در استان صادر شده که 300 درصد 
رشد داشته است.وی همچنین با بیان اینکه در پنج ماهه 
امســال 450 نفــر در حــوزه مشــاغل خانگی بــرای دریافت 
بیــش از دو میلیــارد و 300 میلیــون تومــان تســهیالت بــه 
بانک هــا معرفــی شــده اند، ابراز امیدواری کــرد که پرداخت 

این تسهیالت به متقاضیان تسریع شود.

خاندوزی خبرداد: 
رکورد جهانی
 سرانه شعب 

بانکهای ایرانی

افزایش ۷3 درصدی درآمد مالیاتی

صیانت از اموال شهر و شهروندان از طریق عرضه امالک در بورس کاال

دولــت در ۵ مــاه اول ســال جــاری در مجمــوع 412 هــزار میلیارد 
تومان درآمد داشته که از این میزان 200 هزار میلیارد تومان از 

محل مالیات به دست آمده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از وزارت امــور اقتصادی 
و دارایی، آخرین اطالعات منتشــر شــده از ســوی ســازمان برنامه 
و بودجــه نشــان می دهــد کــه دولــت در 5 ماه اول ســال جاری در 
مجمــوع 412 هــزار میلیــارد تومان درآمد داشــته کــه از این میزان 
200 هــزار میلیــارد تومــان از محل مالیات به دســت آمده اســت.
در واقــع طبــق ایــن ارقــام، 48.5 درصــد از کل درآمدهــای دولــت 
در 5 مــاه اول امســال مالیــات بوده که رکــوردی بی نظیر در تاریخ 
بودجه ریزی کشــور و ســازمان امور مالیاتی بوده اســت.همچنین 
درآمدهای مالیات در 5 ماه اول امسال 73 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر 

بی سابقه بوده است.

 دالیل جهش درآمدهای مالیاتی
در سال 1401

علــت تفــاوت عملکــرد دولت در وصول درآمدهــای مالیاتی را باید 
در اقدامات یک ســال اخیر جســتجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه 
دوم ســال 1400 تــا پایــان مرداد ماه امســال 18 میلیــون کارتخوان 
را ســاماندهی کرد و در این راســتا 9 میلیون کارتخوان به ســامانه 

مالیاتی متصل و 9 میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این 
اقدام 2 میلیون و 200 هزار نفر سال گذشته و 800 هزار نفر هم 
از ابتدای ســال جاری تا پایان مرداد ماه به تعداد مودیان مالیاتی 
کشــور افزوده شــد2 میلیون و 200 هزار نفر ســال گذشته و 800 
هــزار نفــر هــم از ابتدای ســال جاری تــا پایان مرداد مــاه به تعداد 

مودیان مالیاتی کشور افزوده شد.
همچنین تا پایان تیر ماه امســال تعداد اظهارنامه های ارائه 
شده از حدود 3 میلیون اظهارنامه به 4.5 میلیون اظهارنامه رسید 
که رشــد بیش از 50 درصد را در تعداد اظهارنامه های ارائه شــده 
نشــان می دهــد. از طــرف دیگــر میــزان مالیات ابــرازی کل مودیان 
مالیاتی در تیر ماه امسال 200 درصد نسبت به سال قبل افزایش 

داشته است.
این رشــد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شــرایطی اســت 
که هنوز همه مودیان شناســایی نشــده اند و تفکیک حساب های 
شخصی از حساب های تجاری تا پایان شهریور ماه امسال عملیاتی 
انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مودیان مالیاتی که 
بستر اصلی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است از مهر ماه 
با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می کند. بر اساس 
ایــن قانــون همــه خریــد و فروش هــا در قالــب فاکتــور الکترونیک 
بایــد در ســامانه جامــع مودیــان مالیاتــی به ثبت برســد و تفکیک 

حساب های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است.
بــا عملیاتــی شــدن ایــن اقدامــات و نمایــان شــدن آثــار آنهــا 

می توان امیدوار بود که جهش درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل 
توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال های آینده هم ادامه 

یابد.

 سهم دولت از درآمدهای نفتی
4۵.۵ درصد است

هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمد های بودجه 
عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل 
از فــروش منابــع طبیعــی ماننــد فــروش نفــت، گاز، فرآورده هــای 
نفتــی، بهــره مالکانــه معــادن و دارایی هــا بایــد بــه جــای تزریق به 
بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل 
کرد. در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم 
صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد به 40 درصد 
افزایش یافت. این رقم در کنار ســهم 14.5 درصدی شــرکت ملی 
نفت از کل درآمدها، ســهم دولت از درآمدهای نفتی را به 45.5 

درصد کاهش داده است.
در صورتی که سیاســت ها و برنامه های دولت برای افزایش 
پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می توان امیدوار بود که بیش 
از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفاً از محل مالیات تأمین شود 
و با در نظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می توان سهم نفت 

از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.

به گفته مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شهرداری 
تهــران، شــهرداری تهران با ورود بــه بورس کاال افزون بر 
ارتقــاء شــفافیت بــه صیانــت از اموال شــهر و شــهروندان 
نیز کمک می کند چراکه مشــخصات ملک و قیمت نهایی 
بــر روی تابلــو ثبــت می شــود و همــه می تواننــد ملــک بــه 

ملک شــرایط را رصد کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به نقل 
از ایســنا، محمد حســن زاده درباره عرضه امالک شهرداری 

مصــوب،  بودجــه  براســاس  کــرد:  اظهــار  کاال  بــورس  در 
شــهرداری تهــران بایــد درصــدی از درآمدهــای خــود را کــه 
حدود 6000 میلیارد تومان در بودجه امســال تعیین شــده 
بــا فــروش امالک به دســت بیاورد و ســهم ســازمان امالک 

در بودجه این مقدار تعیین تکلیف شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه مــا در فــروش امــالک تاکنون از 
ابــزار تهاتــر بــا طلبــکاران و مزایــده اســتفاده مــی کردیــم، 
گفــت: حــاال از ابــزار جدیــدی بــه نــام بــورس در فــروش 

امالک مــان اســتفاده می کنیم چرا کــه حضورمان در بورس 
باعث افزایش شــفافیت و کشــف قیمت واقعی ملک شده 
و همچنیــن در برنامــه چهــارم، شــهرداری مکلف شــده بود 
که به بورس وارد شود؛ اما تا این دوره از مدیریت شهری 
کســی بــه ایــن مســاله توجــه نکــرد و حــاال مــا بــا اســتفاده 
از بــورس بــه عنــوان یکــی از روش هــای فــروش، در نظــر 
داریــم تــا بخشــی از تعهــدات غیرنقد خــود را از این طریق 

کنیم. کسب 

یکی از الزامات قانون برنامه ۵ ساله 
کاهش میزان شعب است
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»دهدشــت«،  فرابورســی  نمــاد  ســه 
»ممسنی« و »کازرو« پس از ۲۷ ماه تعلیق 

به تابلوی معامالت بازگشتند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، ســه نمــاد »دهدشــت«، »ممســنی« 
دلیــل  بــه   ۱۳۹۹ مــاه  خــرداد  در  »کازرو«  و 
ابهــام در شــفافیت اطالعاتــی ابتــدا بــرای ۱۰ 
روز متوقف شــدند و ســپس در اطالعیه هایی 
جداگانــه ایــن تعلیق ادامه پیدا کرد، به طوری 
که موضوع عدم ارائه اطالعات شــفاف توسط 
شرکت ها باعث شد تعلیق این سه نماد تا به 
امــروز ادامــه پیدا کند. این در حالی اســت که 
در دوره فعلی ریاست سازمان بورس و اوراق 
بهــادار، تعییــن و تکلیف نمادهــای متوقف در 
اولویــت قــرار گرفتــه و در همین راســتا چندی 
پیــش آقای مجید عشــقی با حضــور در برنامه 

از بســته شــدن  تهــران ۲۰ شــبکه ۵ ســیما، 
نمادها به عنوان تنبیه سرمایه گذار تعبیر کرد 
و گفت: »بســته شــدن نمادها یکی از خطوط 
قرمــز ســازمان بــورس اســت و بســته شــدن 
نمــاد، تنبیه ســرمایه گذار اســت و نه شــرکت. 
بــرای همیــن برای احقــاق حقوق ســرمایه گذار 
تالش کردیم و بســیاری از نمادهای بازار پایه 

باز شده است.«
در همیــن راســتا، محمــد خبــری زاده از 
اعضای هیات مدیره کارگزاری بانک کارآفرین، 
بسته شدن نمادها را یکی از ریسک های مهم 
بــورس تــا پیــش از ســال ۱۴۰۰ برشــمرد و بــه 
خبرنــگار »ســنا« گفــت: ایــن ریســک، هزینــه 
ســنگینی را بر ســهامداران به  ویژه سهامداران 
خــرد تحمیــل می کــرد. در ارتبــاط بــا ســه نماد 
»دهدشــت«، »ممســنی« و »کازرو« دقیقــا 

این اتفاق رخ داد. این کارشناس بازار سرمایه 
ادامــه داد: بــا حمایــت  و پیگیری های ســازمان 
بــورس و شــرکت فرابــورس ایــران پــس از ۲۷ 
مــاه و پــس از برگــزاری جلســه شفاف ســازی، 
ســرمایه  و  شــدند  بازگشــایی  نمادهــا  ایــن 
ســهامداران خــرد از زندانــی کــه تقصیــری بــر 

گردن آنها نبود، آزاد شد.
خبــری زاده با اشــاره بــه رویکرد ســازمان 
بــورس در ارتبــاط بــا توقــف نمادهــا، تصریــح 
رخ  تخلفــی  چنانچــه  مــی رود  امیــد  کــرد: 
بلوکــه  و  نمــاد  شــدن  بســته  به جــای  دهــد 
شــدن ســرمایه  ســهامدارن و از دســت دادن 
فرصت هــای ســرمایه گذاری، جرایــم ســنگینی 
بــرای احــراز صالحیــت مدیرانــی کــه مدیریــت 
چنین شرکت هایی را برعهده داشتند، در نظر 

گرفته شود.

پتروشــیمی  شــرکت  ســنا،  گــزارش  بــه 
کازرون بــا نمــاد معامالتــی »کازرو« در تاریــخ 
۳ خــرداد ۱۳۹۹ بــا قیمــت ۷۶۱ تومان متوقف 
شــد. ایــن نمــاد امروز، با افزایــش بیش از ۶۳ 
درصدی قیمت با مبلغ یک هزار و ۲۴۵ تومان 

معامله شد.
شــرکت صنایع پتروشــیمی دهدشت نیز 
در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ با قیمت ۸۵۲ تومان 
بســته شــده بود، در جریان معامالت امروز با 
افزایش ۲۳.۶ درصد به قیمت یک هزار و ۵۴ 

تومان رسید.
شرکت پتروشیمی ممسنی نیز در تاریخ 
۳ خرداد ۱۳۹۹ با قیمت ۸۵۲ تومان بســته و 
امــروز پــس از ۲۷ ماه بــا افزایش بیش از ۷۳ 
درصــدی، در قیمــت یک هزار و ۴۸۰ تومان به 

معامالت خود پایان داد.

عملکــرد  درجه بنــدی  ترکیــب  بــا 
رتبه بنــدی  و  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
کیفیــت مدیریت صندوق های ســرمایه گذاری 
رتبه بنــدی  و  مــدل درجه بنــدی  بــه  می تــوان 

رسید.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازار ســرمایه 
)ســنا( و بــه نقــل از صــدای بــورس، قاســم 
رتبه بنــدی  شــرکت  مدیرعامــل  محســنی، 
و  درجــه  بــا  رابطــه  در  برهــان  اعتبــاری 
رتبه بنــدی صندوق های ســرمایه گذاری گفت: 
ســرمایه گذاران غیرحرفه ای با توجه به تعداد 
زیــاد صندوق هایی که تشــکیل شــده اســت، 
نیازمند راهنمایی هستند برای اینکه دریابند 
در چــه صندوقــی ســرمایه گذاری کنند. اینکه 
عملکرد گذشته صندوق سرمایه گذاری به چه 
صورت بوده و کدام بهتر بوده، کدام صندوق 
عملکــرد ضعیف تــری داشــته و... می تواند به 
ارزیابــی آینــده صندوق هــا براســاس عملکرد 

گذشته آنها کمک کند.
بــه گفتــه او موضــوع دیگــری کــه وجــود 
دارد به دلیل بزرگی صندوق ها نیاز است که 
مدیریت مناســبی در صندوق ها حاکم باشــد 
تــا بتوانــد این اطمینان را بــه وجود بیاورد که  
در آینــده صنــدوق می توانــد کارایــی گذشــته 

خود را تکرار کند.
محســنی افــزود: بــا ترکیــب درجه بنــدی 
و  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  عملکــرد 
صندوق هــای  مدیریــت  کیفیــت  رتبه بنــدی 
ســرمایه گذاری می تــوان بــه مــدل درجه بندی 
و رتبه بنــدی رســید. او در ادامــه توضیــح داد: 
شــرکت رتبه بنــدی اعتباری برهان در ســایت 
را  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  ایــران  فیــپ 
رتبه بنــدی کــرده و از یــک تــا پنــج ســتاره بــه 
آنها رتبه داده اســت. این مدلی که در ادامه 
بــرای رتبه بنــدی توضیــح داده می شــود، مدل 
جدیدی اســت که هنوز اجرایی نشده و مدل 

قدیمی همچنان پا بر جاست.
به گفته وی صندوق ها ابتدا باید تقسیم 
شــوند بــه صندوق هایی کــه از نظر مقررات و 
تشــکیل دارایی ها با یکدیگر شباهت دارند و 

سپس بازده آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
مدیرعامــل شــرکت رتبه بنــدی اعتبــاری 
برهــان در رابطــه بــا گروه هــای همتــا گفــت: 
صندوق هــای  شــامل  همتــا  گروه هــای 
صندوق هــای  ســهام،  در  ســرمایه گذاری 
درآمــد  بــا  بهــادار  اوراق  در  ســرمایه گذاری 
ثابــت، صندوق هــای ســرمایه گذاری مختلــط، 
صندوق های سرمایه گذاری بازار پول که البته 
در حــال حاضــر در بازار ســرمایه ایران حضور 
کاال  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  و  ندارنــد 
)بــرای ســرمایه گذاری در فلزات یا محصوالت 

کشاورزی( می شوند.

وی در مــورد مدلــی کــه بــرای رتبه بنــدی 
بــرای درجه بنــدی  وجــود دارد تصریــح کــرد: 
عملکــرد ابتــدا بازدهــی مازاد را بــرای عملکرد 
صنــدوق بــه دســت آورده و ســپس ریســک 
نامطلــوب را از آن کــم می کنیم. همچنین در 
درجه بنــدی عملکرد عوامل تعدیل گری وجود 
دارد که شــامل ســه ریســک تمرکز دارایی ها، 
نقدشــوندگی دارایی ها، تمرکز مالکان و رتبه 

کیفیت مدیریت صندوق می شود.
محســنی با اشــاره به نحــوه درجه بندی 
عملکــرد صندوق هــا اضافــه کــرد: درجه بندی 
پنــج  تــا  یــک ســتاره  از  عملکــرد صندوق هــا 
ستاره است که به ترتیب یک ستاره بازدهی 
ضعیــف، دو ســتاره پایین تر از متوســط، ســه 
در  و  خــوب  ســتاره  چهــار  متوســط،  ســتاره 

نهایت پنج ستاره بازدهی عالی را دارد.
عملکــرد  محاســبه  داد:  ادامــه  او 
صندوق هــا از طریق محاســبه میانگین مازاد 
امکان پذیــر اســت کــه در آن بــازده روزانــه از 
تغییــرات ارزش خالــص داریی هــای صنــدوق 
)NAV( _بــه نــرخ ابطــال_ محاســبه می شــود 
و فــرض می شــود کــه ســود نقــدی در همــان 
روز مجددا سرمایه گذاری می شود. همچنین 
اثــر ذخایــر افزایــش ارزش دارایی هــا و ســود 
توزیع شده از این محل، برای محاسبه بازده 
خنثی می شوند. مورد دوم محاسبه میانگین 
ریســک نامطلــوب اســت کــه ســرمایه گذاران 
علــت  همیــن  بــه  هســتند،  زیــان  نگــران 
بــرای اندازه گیــری ریســک از معیــار ریســک 
بازدهــی  اســت.  شــده  اســتفاده  نامطلــوب 
زمانــی نامطلــوب اســت کــه کمتــر از بازدهی 
میانگیــن  همچنیــن  باشــد،  ریســک  بــدون 
بازدهــی نامطلــوب، بیانگر ریســک نامطلوب 

است.
مدیرعامــل شــرکت رتبه بنــدی اعتبــاری 
برهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای رتبه بنــدی 
بایــد بازدهــی مــازاد را از ریســک آن کــم و 
هــم مقیــاس کنیــم افــزود: بــرای هم مقیاس 
کــردن از بــه  هنجارســازی داده هــا اســتفاده 
می شــود. بــه  هنجارســازی باعــث بی مقیاس 
شــدن داده ها شــده و آنها را بین صفر تا یک 
محدود می کند. روش های مورد اســتفاده آن 
هم به هنجارسازی فازی و به هنجار سازی با 

حداقل رضایت بخشی است.
وی در رابطه با نرخ بازده بدون ریســک 
تاکید کرد: میانگین وزنی بازده تا ســر رســید 
اوراق خزانه اسالمی برای محاسبه نرخ بازده 
بدون ریســک ماهانه اســتفاده شــده اســت؛ 
تنهــا اوراق خزانــه اســالمی کــه حداکثــر ســه 
مــاه تــا ســر رســید آنها باقــی مانده اســت در 
محاســبات اســتفاده شــده اند و حجم روزانه 
معامالت روی هر ورقه اوراق خزانه اســالمی 

به عنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.
تعدیــل  عامــل  اینکــه ســه  بیــان  بــا  او 
کننده ریســک داریم، ادامــه داد: در رابطه با 
ریســک تمرکــز ســبد ســرمایه گذاری می توان 
گفــت، ریســک نامطلــوب لزومــا دربرگیرنــده 
ریســک تمرکز نیســت، از شاخص هرفیندال 
ـ هیرشــمن بــرای اندازه گیــری ریســک تمرکــز 
ســبد ســرمایه گذاری اســتفاده شــده اســت، 
ریســک تمرکــز در ســطح صنعــت و شــرکت 
اندازه گیــری شــده و بــا هم ترکیب می شــود، 
برای به هنجار ســازی ریسک تمرکز، از روش 
حداقل رضایت بخش استفاده شده است و 
حد مطلوب شــاخص HHI در ســطح صنعت 
شــرکت  ســطح  در  و   ۲۲/۰ برابــر  حداکثــر 

حداکثر برابر ۳۵/۰ است.
میانگیــن  نســبت  محســنی  گفتــه  بــه 
وزنــی ارزش معامــالت ۹۰ روز گذشــته ســبد 
دارایی هــای صنــدوق بــه کل بــازار بــه عنــوان 
شاخص نقدشوندگی در نظر گرفته می شود. 
بــا اســتفاده از  نیــز  ریســک تمرکــز مالــکان 

شاخص HHI محاسبه می شود.
او درمورد سایر معیارهای مورد استفاده 
افــزود: ســایر معیارهــا بازدهــی تعدیل شــده 
بــر مبنــای ریســک مورنینــگ اســتار، بازدهی 
تعدیل شــده بــر مبنای ریســک مودیگلیانی، 
نســبت شــارپ، نســبت شــارپ بر مبنای نیم 
واریانــس، نســبت شــارپ بــر مبنــای ریســک 
اطالعــات  نســبت  و   T نســبت  نامطلــوب، 

هستند.
مدیرعامــل شــرکت رتبه بنــدی اعتبــاری 
برهان در بخش دوم ارائه خود تشــریح کرد: 
رتبه بنــدی کیفیــت مدیریــت، درمورد شــرایط 
حــال و آتــی مدیریت صندوق ســرمایه گذاری 
قضــاوت می کنــد و گــزارش رتبه بندی کیفیت 
بــه  راجــع  را  جامعــی  اطالعــات  مدیریــت، 
صنــدوق  مدیریــت  آتــی  و  حــال  وضعیــت 
توجــه  مــورد  می توانــد  کــه  می دهــد  ارائــه 

سرمایه گذاران قرار گیرد.
وی از جملــه عوامــل کیفیــت فرآینــد و 
سیاست ســرمایه گذاری و مدیریت ریسک را 
انطباق سیاســت های سرمایه گذاری با نیازها 
و ســالیق ســرمایه گذاران، رعایــت محدودیت 
هــای مقرراتی و تحلیل های اقتصادیـ  مالی، 
وجود منابع انسانی کافی و ماهر برای اجرای 
ارزیابــی  پایــان  در  و  ســرمایه گذاری  فرآینــد 
انواع ریســک ها اعم از ریســک بازار، ریســک 
نقدشــوندگی ریســک نکــول و.... و تعریــف 

سطح ریسک قابل قبول بیان کرد.
محســنی همچنیــن درمورد مــوارد مورد 
نیاز مدیریت و ســاختار ســازمانی گفت: باید 
توجه کرد که آیا سازمان دارای تعریف شرح 
وظایف، آموزش مدیران و کارکنان، حاکمیت 

شــرکتی، ثبــات مدیریــت ســاختار ســازمانی 
متناســب، تخصــص و تجربــه هیــات مدیــره 
و مدیــران و نظام هــای انگیزشــی مدیــران و 

کارکنان کلیدی است یا خیر.
او در بــاره حاکمیــت شــرکتی بــه ارائــه 
توضیــح  و  پرداختــه  بیشــتری  توضیحــات 
جنبه هــای  تمــام  شــرکتی  حاکمیــت  داد: 
وظایــف مدیریــت در پیگیــری اهــداف اعــم از 
برنامه های عملیاتی، کنترل داخلی و بیرونی 
و ارزیابــی عملکــرد را در بر می گیرد؛ بررســی 
اســتقالل مدیــران ســرمایه گذاری بــا تحلیــل 
روابط تجاری، نســبت خانوادگی، مشــاغل و 
سهامداری آنها انجام می شود؛ همچنین باید 
تصمیمــات خریــد و فــروش دارایی های تحت 
مدیریــت حــاوی حداکثــر یــا حداقــل قیمــت، 
تعــداد قابــل خریــد و فــروش و دوره زمانــی 
مجــاز بــرای خریــد یــا فــروش باشــد و پیــش 
از اخــذ هــر تصمیــم راجــع بــه ســرمایه گذاری 
بایــد بررســی شــود کــه آیــا اجــرای آن منجــر 
بــه نقــض محدودیت هــای مربــوط بــه ترکیب 

سرمایه گذاری می شود یا خیر.
وی با اشاره به حاکمیت شرکتی و نظام 
کنترلی در این بحث تصریح کرد: پیشــگیری 
از وقــوع اشــتباهات، ســوء اســتفاده، تقلب، 
گم شــدن، ســرقت و اختالس اموال شــرکت 
و همچنیــن ارتقــای رعایت مقــررات با اجرای 
نظــام کنتــرل داخلی صــورت می گیــرد. موارد 
دیگــری کــه در ایــن موضــوع می توان بــه آنها 
و  ثبــت  بــه  مربــوط  مســتندات  کــرد  اشــاره 
از  اطمینــان  مالــی،  رویدادهــای  گزارشــگری 
دریافــت درخواســت های صــدور و ابطــال از 
تعبیــه  کنترل هــای  ســرمایه گذار،  شــخص 
شــده بــرای اطمینان از واریــز مبالغ پرداختی 
به ســرمایه گذاران به حســاب ایشان و وجود 
واحــد مســتقل بــرای حسابرســی داخلــی بــا 

نیروی انسانی کافی و صالحیت دار است.
بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  محســنی  قاســم 
دانســت که آیا صندوق ســرمایه گذاری تداوم 
فعالیت دارد یا خیر افزود: با ارزیابی توانایی 
مالــی مدیر صنــدوق با بررســی عواملی چون 
تنوع محصوالت و خدمات، میزان سودآوری، 
میزان ســرمایه در گــردش و کفایت جریانات 
نقــدی؛ بررســی تنــوع درآمدهــای عملیاتــی و 
انعطاف پذیــری در هزینه هــا و عوامــل دیگــر 
می توان به این موضوع که آیا صندوق تداوم 

فعالت دارد یا خیر رسید.
مهــم  مــوارد  دیگــر  از  وی  گفتــه  بــه 
صندوق هــای  درجه بنــدی  و  رتبه بنــدی  در 
ســرمایه گذاری، روابــط آنهــا بــا صندوق هــا و 
فعالیت های پشــتیبان آنهاست که با ترکیب 
تمــام موضوعاتــی کــه ذکــر شــد می تــوان بــه 

رتبه بندی از مدیریت دست یافت.

تشکیل هیات عالی گامی در 
راستای استقالل بانک مرکزی

 عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات گفــت: 
نماینــدگان مجلــس بــرای ایــن منظــوردر طــرح بانکداری 
قدم هایــی موثــری را برداشــتند. رای بــه تشــکیل هیــات 
عالی و قرار گرفتن رئیس کل بانک مرکزی در راس آن از 
جمله همین کار های مهم است که در این راستا صورت 

گرفت.
بهــروز محبــی نجم آبادی، عضو کمیســیون برنامه و 
بودجــه ومحاســبات و نماینــده مردم ســبزوار درباره طرح 
بانکداری جمهوری اســالمی ایران به خبرنگار ایبِنا گفت: 
طــرح بانکــداری فواید قابل توجهــی دارد که مهمترین آن 
کمک به استقالل بانک مرکزی است. از این طریق برخی 
از مشکالت مانند استقراض توسط دولت و افزایش پایه 
پولــی و رشــد نقدینگی کــه درنتیجه آن به وجــود می آید، 
ساماندهی خواهد شد. وی در ادامه اضافه کرد: استقالل 
بانک مرکزی این نهاد مهم پولی را از حوزه تســلط مطلق 
دولــت رهــا خواهــد کرد و همانطور که اشــاره شــد، دیگر 
نخواهــد توانســت بــه میــل خــود و بــه هــر میزانــی کــه 
تشــخیص می دهد به اســتقراض و انتشار پول به منظور 

تامین کسری بودجه روی آورد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات در 
ادامــه اظهار داشــت: نمایندگان مجلس بــرای این منظور 
در طــرح بانکــداری قدم هایی موثری را برداشــتند. رای به 
تشکیل هیات عالی و قرار گرفتن رئیس کل بانک مرکزی 
در راس آن از جمله همین کار های مهم است که در این 

راستا صورت گرفت.
نماینــده مــردم جغتای، جوین و ســبزوار در رابطه با 
ویژگی دیگر این طرح اضافه کرد: موسســات اعتباری که 
ســال های گذشــته به وجود آمدند، متاســفانه کار خود را 
براســاس ضوابــط مشــخص و تعیین شــده انجــام ندادند 
و مشــکلت فراوانــی را بــه وجــود آوردنــد، بنابراین یکی از 

تاثیرات طرح فوق قاعده مند شدن این موسسات است.
محبی نجم آبادی در ادامه یادآور شد: قانونی شدن 
این طرح ســبب خواهد شــد، سیاســت های پولی و مالی 
کشور در مسیر درست و قانومند قرار گیرد و با شفافیت 
همراه شود. عالوه بر این مسئله آنچه مورد توجه اعضای 
خانه ملت در بررسی این طرح قرار گرفت، حذف ربا برای 
توقف ایجاد نقدینگی و تورم وکاهش سوداگری بانک ها 
بود که از کار های بسیار پراهمیت در امر بانکداری است.
وی در این رابطه بیان کرد: هدف نمایندگان مجلس 
در رابطه با بررسی طرح بانکداری برطرف کردن مشکالت 
موجود در مســیر سیاســت های مالی و پولی کشور است 
که هنوزهم به اتمام نرسیده و بخش هایی از آن در حال 

بررسی است.

برای وام ۴۸۰ میلیون تومانی 
مسکن، چقدر باید

هزینه کرد؟
مــاه گذشــته کاهــش  بــه  هزینــه وام مســکن نســبت 
چشــم گیری داشــته اســت و طبق جدیدتریــن قیمت ها، 
متاهل هــای پایتخت نشــین بــرای دریافــت ایــن وام باید 
حدود ۱۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند، در حالی که این 

رقم در ماه گذشته حدود ۱۲۹ میلیون تومان بود.
بــه گــزارش ایســنا، بررســی آخریــن وضعیت قیمت 
اوراق مسکن نشان می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن 
)تســه( در فروردین ماه  ۱۱۹ هزار و ۸۰۰، در اردیبهشــت 
ماه ۱۱۴ هزار و ۱۰۰  و در خرداد ماه سال گذشته نیز ۱۱۳ 

هزار و ۲۰۰ تومان قیمت دارند.
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر 
سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۹۰۰،  در مرداد سال گذشته ۱۱۳ 
هزار و ۸۰۰  و در شهریور سال گذشته با قیمت ۱۱۴ هزار 
و ۸۰۰  تومان داد و ســتد می شــود. این اوراق در ماه مهر 
سال گذشته ۱۱۵ هزار تومان، در آبان ماه ۱۱۳ هزار و ۷۰۰  

تومان و در آذرماه ۱۱۴ هزار و۱۰۰ تومان قیمت داشتند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته 
نیز با قیمت های ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ و ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان 
معاملــه می شــود. ایــن اوراق در فروردین ماه ســال جاری 
۱۱۵ هــزار و ۶۰۰ تومــان قیمــت دارد کــه ایــن گــزارش بــر 

اساس همین قیمت نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و 
متأهل های تهرانی

بــر ایــن اســاس، مجردهای ســاکن تهــران می توانند 
تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شــامل 
۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون 
تومان وام باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی، 
۴۶ میلیــون و ۲۴۰ هــزار تومــان می شــود. همچنین با در 
نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان خریداری 
کننــد، مجمــوع هزینــه خرید اوراق بــه ۶۴ میلیون و ۷۳۶ 

هزار تومان می رسد.
زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس می توانند تا 
ســقف ۴۸۰ میلیــون تومــان شــامل ۲۰۰ میلیــون تومان 
تســهیالت خریــد مســکن بــرای هــر نفــر و ۸۰ میلیــون 
تومــان وام جعالــه دریافــت کنند؛ بنابرایــن زوجین باید 
۸۰۰ برگــه تســهیالت مســکن خریداری کننــد که هزینه 
آن ۹۲ میلیــون و ۴۸۰ هــزار تومــان می شــود کــه همراه 
بــا هزینــه ۱۸ میلیون و۴۹۶ هــزار تومانی وام جعاله که 
برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، 
در مجموع باید ۱۱۰ میلیون و ۹۷۶ هزار تومان پرداخت 

کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیالت برای مراکز استان و شهرهای 
بــا جمعیــت بیــش از ۲۰۰ هزار نفر بــرای مجردها به ۱۶۰ 
و بــرای زوجیــن بــه ۳۲۰ میلیون تومان رســیده اســت که 
با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ســاکن 
این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کننــد، مجردهــا بایــد ۳۶ میلیــون و ۹۹۲ هــزار تومــان و 
متاهل ها نیز باید ۷۳ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان پرداخت 

کنند.

اخبـــــــــــــــــار

جزئیات جدید وام قرض 
الحسنه ۵ میلیون تومانی 

اربعین اعالم شد
وزیر اقتصاد گفت:برای درخواســت دریافت وام ســفر به 
عتبات کافی اســت سرپرســت خانوار در ســامانه ســماح 
تقاضای خود را اعالم کنند، این تســهیالت بعد از دو روز 

به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.
گــزارش خبرنــگار مهــر، سیداحســان خانــدوزی  بــه 
دقایقی قبل در خبر ۱۴ ســیما درباره اعطای تســهیالت به 
زائــران اربعیــن اظهــار کــرد: بــا دســتور رئیس جمهــور برای 
کاهــش هزینه هــای زوار اربعین قرار شــد شــبکه بانکی تا 
سقف ۵ میلیون تومان برای خانواده های عازم عتبات و ۳ 
میلیون تومان برای زائران انفرادی تسهیالت قرض الحسنه 

در نظر بگیرد.
وی افزود: درخواست و واریز این تسهیالت بدون نیاز 
به حضور در شــعبات بانکی اســت و به حساب سرپرست 
خانوار واریز می شود. با هماهنگی سازمان های هدفمندی 
یارانه هــا، حــج و زیــارت، وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی 
اقســاط این تســهیالت از حســاب یارانه سرپرســت خانوار 

کسر می شود.
وزیر اقتصاد گفت: برای درخواســت دریافت این وام 
کافی اســت سرپرســت خانوار در ســامانه ســماح تقاضای 
خود را اعالم کنند، این تسهیالت بعد از دو روز به حساب 

سرپرست خانوار واریز می شود.
اربعیــن  زیــارت  تســهیالت  شــد:  یــادآور  خانــدوزی 
مشــمول همــه زواری که تــا روز اربعین خــروج آنها قطعی 
خواهــد شــد، می شــود، نرخ ســود آن ۴ درصد بــوده و هم 
امــکان بازپرداخــت بــه صــورت عــادی وجــود دارد و هــم به 

شکل خودکار از یارانه سرپرست خانوار کسر می شود.

بانک ها بخش قابل توجهی 
از تسهیالت را به اشخاص 

نزدیک و مرتبط می دهند
معــاون امــور اقتصادی وزیــر اقتصاد گفت: متاســفانه در 
حال حاضر بانک ها بخش قابل توجهی از تسهیالت را به 
اشخاص نزدیک و مرتبط می دهند که در بسته پیشنهادی 
ســقفی بــرای تســهیالت مشــخص می شــود و در صــورت 

تخلف با مدیران برخورد جدی انجام می گیرد.
به گزارش ایرنا، »محمد هادی سبحانیان« در برنامه 
یــک تلویزیونــی بــا اشــاره به وجود تــورم باال در کشــورمان 
طــی ســال های گذشــته، اظهــار کرد: متاســفانه ایــران جزو 
کشــورهای اســت که باالترین ســطح تورم دارد و به همین 
دلیل با دستور شخص رییس جمهور موضوع کنترل تورم 

در دستور کار اصلی دولت قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اقدامات 
دولــت، مــردم همچنان تــورم را به طور ملمــوس در زندگی 
خــود لمــس می کننــد، گفــت: رشــد نقدینگی در کشــور ما 
ماننــد ســیل اســت و دولــت درصــدد اســت در مدت زمــان 
کوتــاه مانــع افزایــش نقدینگی در کشــور شــود. این امکان 
وجود ندارد تا در ظرف چند ماه تورم ۶۰درصدی مثالً به ۵ 

درصد کاهش یابد. 

طی سال های گذشته مسیر درستی 
برای کنترل تورم طی نشده بود

سبحانیان با اشاره به بسته ای تصویب شده در ستاد 
اقتصادی دولت نیز تاکید کرد: امیدواریم با ادامه روند طی 
شده در یک سال اخیر و اجرای بسته اقتصادی بتوانیم به 
روزی برسیم که مردم کاهش تورم را سفره های خودشان 

مشاهده کنند.
وی با اشــاره به تشــکیل شورای عالی ســران و اعطای 
اختیــارات کالن بــه دولــت بــرای کنتــرل تــورم، گفــت: طی 
ســال های گذشــته مســیر درســتی بــرای کنتــرل تــورم طی 
نشــده بــود و زمانــی کــه کســری بودجه به شــدت افزایش 
می یابــد، دولــت چــاره ای جــزو اســتقراض از بانــک مرکــزی 
ندارد. اکنون مردم و نخبگان باید از مقامات بخواهند تا در 

مسیر درست حرکت کنند. 
معــاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد که 
دولــت بــرای ملموس شــدن بحث کنترل تورم، بســته ای را 
با نام »بسته ای رشد غیرتورمی فقرزدا« تدوین و تصویب 
کرد. در این بسته دولت تالش می کند که کیک اقتصادی 

به صورت عادالنه بین مردم توزیع شود. 

تسهیالت بانکی در اختیار نزدیکان
ســبحانیان در پاســخ بــه پرسشــی درباره اینکــه آیا با 
ترازنامــه بانک ها به صورت یکســان برخورد می شــود، بیان 
کــرد: یکی از مســیرهایی کــه دولت دنبــال می کند، کنترل 
خلــق نقدینگــی اســت. بــرای رســیدن بــه این هدف ســهم 
هــر یــک از بانک ها مشــخص و در صورت تخلــف، مدیران 
بانک هــا جریمــه خواهنــد شــد و امیدواریم ایــن موضوع با 
کمک بانک مرکزی اجرایی شود. وی افزود: رییس  جمهوری 
تاکید دارند که با هر مسئول و مدیری که از قانون تخطی 
می کند باید برخورد شود و طبق بسته تعریف شده مدیران 
بانکی متخلف به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می شوند. 
متاســفانه در حــال حاضــر بانک هــا بخش قابــل توجهی از 
تسهیالت را به اشخاص نزدیک و مرتبط می دهند؛ اما طبق 
این بســته، ســقفی برای تسهیالت مشخص می شود و در 

صورت تخلف با مدیران برخورد جدی می شود.
از  اســتقراض دولــت  اقتصــاد دربــاره  وزیــر  معــاون 
بانک ها گفت: دولت صرفاً در اندازه ای که مجلس تصویب 
کــرده می توانــد اوراق بفروشــد. دولــت یا می توانــد از بانک 
مرکزی اســتقراض کند یا از منابع موجود دولتی برای رفع 
نیــاز نقدینگــی اســتفاده کوتاه مــدت بکنــد کــه مســیر طی 

شده، مسیر درستی است.

اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه
ســبحانیان در ادامــه تاکیــد کــرد کــه بررســی مالیات 
بــر ســوداگری در کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه اتمــام 
رسیده و منتظر ورود به صحن علنی مجلس است. دولت 
از ایــن موضــوع حمایــت می کنــد و امیــدوار اســت کــه ایــن 
طرح به تصویب برســد. دولت امیدوار اســت که بتواند از 
فعالیت های سوداگرانه در کشور مالیات اخذ کند تا بتواند 
بسترهای الزم را برای هدایت منابع کشور به سمت تولید 

ایجاد کند که یکی از آنان مالیات بر سوداگری است.

اخبـــــــــــــــــار

سرمایه سهامداران ۳ نماد پس از ۲۷ ماه آزاد شد

سه نماد

مدل جدید رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در راه است
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره ۱4۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۳۰۹۰ - ۱4۰۱/۰۵/۲۷ هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای پیمـان چهارباشـلو بـه 
شـماره شناسـنامه 4۶۰۰۰4۵۰۵۱ کـد ملـی 4۶۰۰۰4۵۰۵۱ صـادره از  گرمسـار فرزنـد جعفـر 
در ششـدانگ یـک قطعـه خانـه و باغچـه  بـه مسـاحت ۷۵۰/۸۶  متـر مربـع پـالک شـماره ۲۰۳ 
فرعـی از ۵۷- اصلـی واقـع در روسـتای شـه سـفید بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  حقـوق 
ارتفاقی با حق اسـتفاده از مقررات آب بر طبق نحوه ملی شـدن آن خریداری از وراث مالک 
رسـمی آقـای قریـب چهارباشـلو  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰6/۰۱  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰6/۱۷
 شناسه : ۱۳666۹۴ رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

عدالت و رفاه اجتماعی
اخبـــــــــــــــــار

احــکام  صــدور  بــه  اشــاره  بــا  کار  حــوزه  کارشــناس  یــک 
بازنشســتگان تامین اجتماعــی از احتمال پرداخت معوقات 

حقوق در چند قسط خبر داد.
حمیــد نجــف در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: طبق 
و  بازنشســتگان  حقــوق  احــکام  صــدور  شــده،  داده  وعــده 
مستمری بگیران تامین اجتماعی باید در شهریور ماه اتفاق 
بیفتــد و بحثــی در آن نیســت. احــکام صــادره در خصــوص 
حقوق هــا بــر اســاس نــرخ جدیــد و از شــهریور مــاه اعمــال 
خواهــد شــد منتهــا در خصــوص معوقــات، با توجه بــه آنکه 
افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح باید از ابتدای سال لحاظ 
شــود، طبعا مبلغ پرداختی را باال خواهد برد و ممکن اســت 

پرداخت آن برای دولت سخت باشد.
وی ادامــه داد: از شــهریور مــاه حقــوق بازنشســتگان 
طبــق  ولــی  می شــود،  پرداخــت  جدیــد  احــکام  اســاس  بــر 
صحبت هایی که شــنیده ایم قرار نیســت بخشــی از معوقات 
شــهریور مــاه پرداخــت شــود، بلکه دولــت مابه التفــاوت این 
افزایــش را بــا توجــه بــه منابع صندوق های بازنشســتگی در 

دو یا سه قسط به حساب بازنشستگان واریز خواهد کرد و 
کل معوقه یا بخشی از آن در مهر ماه پرداخت خواهد شد.
ایــن کارشــناس حــوزه کار بــا بیــان اینکــه اگــر افزایــش 
۳۸ درصدی ســایر ســطوح از ابتدای سال صورت می گرفت، 
بازنشســتگان شــیرینی این افزایش را زودتر می چشــیدند، 
اظهــار کــرد: صرفنظــر از تبعاتــی کــه تاخیر تصویــب افزایش 
حقــوق بازنشســتگان داشــت و موجــب تشــویش و نگرانــی 
خاطر بازنشستگان شد، اگر این افزایش همان ابتدای سال 
اتفاق می افتاد بخشــی از هزینه های مازاد بازنشســتگان را 
پوشــش می داد و می توانســتند شــش ماهه اول ســال را با 

خیال راحت تری سپری کنند.
کارگــران  رفــاه  بانــک  ســهام  واگــذاری  دربــاره  نجــف 
نیــز گفــت: صنــدوق تامیــن اجتماعــی یــک ســازمان عمومــی 
غیردولتــی و متعلــق بــه کارگــران و کارفرمایان اســت و بانک 
رفــاه کارگــران بــه عنوان بانــک زیرمجموعه آن بــه کارگران و 
کارفرمایان و بازنشســتگان تعلق دارد؛ لذا معتقدم مالکیت 
بانــک رفــاه دولتی نیســت و نبایــد دخل و تصــرف دولتی در 

آن صورت گیرد.
درصــد  صــد  اجتماعــی  تامیــن  صنــدوق  افــزود:  وی 
خصوصــی اســت و منابــع آن از محــل واریــز حــق بیمه هــای 
کارگــران و کارفرمایــان اســت. این صنــدوق زیرمجموعه های 
بــدون اذن و اجــازه  متعــددی مثــل شســتا دارد؛ بنابرایــن 

کارگران و کارفرمایان قابل واگذاری نیست.
ایــن کارشــناس حــوزه کار تصریح کرد: در طول دهه ها 
هر جا که سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل شده است، 
بانــک رفــاه کارگــران بخشــی از ایــن مشــکالت را حــل کــرده 
تــا ســازمان بــه مســیر خود ادامه دهــد، لذا اگر ایــن بانک را 
از تامیــن اجتماعــی بگیریــم دیگــر چیــزی در چنتــه نخواهــد 

داشت.
نجــف در پایــان هرگونــه دســت انــدازی بــه بانــک رفــاه 
کارگران را موجه ندانســت و گفت: بانک رفاه کارگران منبع 
مالــی موثــر بــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت؛ لــذا اگــر 
دولــت می توانــد بــه منابــع اندوخته این ســازمان اضافه کند 

در غیر این صورت نباید به منابع بانک دست اندازی کرد.

دادســتان تهــران بــر اســتفاده از احــکام جایگزیــن حبس 
و  مرخصی هــا  الکترونیکــی،  پابنــد  نیمه بــاز،  اشــتغال  ماننــد 

استفاده از ظرفیت های قانونی دیگر تاکید کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از قوه قضائیــه، علی 
صالحــی دادســتان عمومــی و انقالب تهران به همــراه ۸۰ نفر از 
معاونان و قضات دادســراهای اســتان تهران به مدت ۸ ســاعت 
از زندان های تهران بزرگ و فشافویه و اردوگاه اصالح و بازپروی 
معتــادان متجاهــر بازدیــد کــرد. در ابتــدای این بازدید دادســتان 
تهــران بــا همراهی معــاون اســتاندار )فرمانــدار ویژه شــهر ری(، 
مدیــرکل زندان هــای اســتان تهــران، رئیــس پلیــس راه تهــران و 
جمعــی از معاونــان و نیروهــای نظامی و اجرایی شــهر تهران، از 
جاده چرمشــهر منتهی به زندان تهران بزرگ که تعریض شــده 
است، بازدید کرد. سال ها است به دلیل کم عرض بودن محور 
جــاده چرمشــهر و در محــدوده زنــدان بــزرگ، تصادفــات زیــادی 
در آن حادث می شــود که با دســتور دادســتان تهران و همکاری 
نهادهــای اجرایــی و بــا اعتبــار ۵۰ میلیارد ریالی بخــش زیادی از 
ایــن جــاده تعریض شــد که در این رابطــه و با گزارش پلیس راه 
نشان می دهد که پس از تعریض جاده چرمشهرآمار تصادفات 
در ایــن محــور بــه صورت قابــل مالحظه ای کاهش یافته اســت. 
پس از بازدید از جاده چرمشهر، در جلسه ای که در دفتر پلیس 
راه فشــافویه – تهران برگزار شــد، دادســتان تهران ضمن تشکر 
از زمانــی فرمانــدار شــهرری، در خصوص پیگیری مشــکالت این 
جــاده و اصــالح محوطــه زندان تهران بــزرگ، گفت: برای تکمیل 
پنج کیلومتر باقی مانده اعتبار بیشتری الزم است که فرماندار 
شهرری، جهت تأمین اعتبار آن، صد میلیارد ریال برای اتمام سه 

کیلومتر باقی مانده، قول مساعدت داده است.
و  معاونــان  همــراه  بــه  خــود  بازدیــد  ادامــه  در  صالحــی 
دادســتان های شهرســتان های اســتان تهــران، وارد زنــدان تهران 
بــزرگ شــد و در جلســه »بررســی وضعیــت اشــتغال زندانیــان 
اســتان تهران« شــرکت کرد. در این جلســه گزارشی از وضعیت 
اشتغال زندانیان استان تهران توسط مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد 
تعاون زندان های کشور و حجت االسالم و المسلمین احمدعلی 

فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان ها، ارائه شد.

نگاه دستگاه قضائی به جمعیت زندان ها، 
جامعه شناختی، روانشناختی و فرهنگی است

در ادامــه ایــن نشســت، علــی صالحــی دادســتان تهران بــا بیان 
اینکه سیاست های رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به امور 
زندانیــان و کاهــش جمعیــت کیفــری، مجدانه در حــال پیگیری 
اســت، بیــان کــرد: نــگاه دســتگاه قضائــی نســبت بــه جمعیــت 
زندان هــا، یــک نــگاه جامعه شــناختی، روانشــناختی و فرهنگی 
اســت. وی افــزود: گرچــه یکــی از سیاســت های مهــم دســتگاه 
قضائــی کاهــش جمعیــت کیفری اســت؛ اما افعــال مجرمانه ای 
مانند ســرقت های خشــن و آدم ربایی قابل ترحم نیســتند و با 
کســانی کــه بــه جــان و مال مردم دســت درازی می کنند و نیز با 
ارعاب و خشونت، امنیت را بر هم می زنند، نباید ذره ای مماشات 
کرد. دادستان تهران ادامه داد: قضات در این زمینه مدارا نکنند 
و به تمام همکارانم نیز تاکید می کنم این موضوع مهم را جدی 
تلقــی کننــد. وی با بیان اینکه کســانی که جرایم ســبک مرتکب 
می شــوند و بــه جامعــه آســیبی نمی رســانند؛ مشــمول ارفاقــات 
قانونی می شوند، گفت: قضات باید درخصوص متهمانی که در 

اختیار ضابط قضائی هستند، نظارت مستمر داشته باشند و از 
سوی دیگر نیز باید با احترام و اکرام متهمان را به شیوه اخالقی 

و اسالمی نگه دارند.

تاکید بر صدور احکام قضائی جایگزین 
حبس توسط قضات نواحی دادسراها

صالحــی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از احکام جایگزیــن حبس مانند 
اشــتغال نیمه بــاز، پابند الکترونیکــی، مرخصی ها و اســتفاده از 
ظرفیت هــای قانونــی دیگر، اظهار کرد: انتظار مــا از بنیاد تعاون 
زندانیان بســیار بیشــتر از وضعیت موجود است و این وضعیت 
باید ارتقا پیدا کند، زیرا ضروری است که از ظرفیت های بیشتری 
جهت اشتغال زندانیان و حل مشکالت آن ها و خانواده هایشان 
اســتفاده شــود. وی با بیان اینکه فعالیت حرفه آموزی زندانیان 
دو چندان شود، گفت: یک مددجو زمانی که از زندان آزاد شد، 
باید بتواند مانند یک شهروند معمولی در جامعه زیست طبیعی 

داشته باشد، کارکند و برای جامعه مفید واقع شود.

۱۰ هزار ظرفیت خالی در زندان های استان 
تهران وجود دارد

حشــمت هللا حیــات الغیــب مدیــرکل زندان هــای اســتان تهران 
در حاشــیه این نشســت، با بیان اینکه در اســتان تهران ۷ هزار 
زندانی در اشــتغال کارگاهی نشســته داریم، اظهار کرد: طی دو 
ســال گذشــته زندانــی رأی بــاز در زندان های تهران نداشــتیم اما 
امروز این آمار بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر رسیده است و برنامه 
داریم این آمار تا پایان شهریور ماه سال جاری به پنج هزار نفر 
برســد. مدیــرکل زندان هــای اســتان تهران با بیان اینکــه در حال 
حاضــر ۱۰ هــزار ظرفیــت خالی در زندان های اســتان وجود دارد، 
تصریــح کــرد: ایــن آمادگــی را داریم تا فضای موجــود زندان های 
اســتان تهران را در اختیار بنیاد تعاون اشــتغال زندانیان کشــور 
قرار دهیم. دادستان تهران در ادامه برنامه بازدید خود به همراه 
معاونان و مسئوالن زندان تهران، از »مزرعه پرورش شترمرغ«، 
باغــات و کشــتزارهای فشــافویه کــه توســط زندانیــان نیمــه بــاز 

فشافویه مدیریت می شود، بازدید کرد.
همچنیــن صالحــی بــا حضــور در کارگاه هــای خیاطــی از 
تولیدات دستی و هنری زمددجویان در زندان فشافویه سرکشی 
و از نزدیــک بــا زندانیــان گفت وگو کرد و در جریان خواســته ها و 
مشــکالت آن ها قرار گرفت و دســتورات الزم جهت حل مشــکل 

برخی از این افراد توسط دادستان تهران صادر شد.
دادســتان تهــران بــا حضــور در قــرارگاه بازپــروری معتادان 
متجاهــر زنــدان فشــافویه از ایــن محــل بازدیــد و بــرای بهبــود 
وضعیــت اشــتغال و اســتفاده از ظرفیت هــای بالقــوه، دســتور 
استفاده از سوله های خالی برای استفاده بنیاد تعاون زندانیان 

تهران و به کارگیری نیروهای بیشتری از زندانیان را صادر کرد.
حجت االســالم و المسلمین احمدعلی فیروزجایی معاون 
دادستان تهران در امور زندان ها، ضمن ارائه گزارشی از اشتغال 
زندانیان در زندان نیمه باز فشافویه، بیان کرد: »شرکت کشت 
و صنعت حامیان فدک« وابسته به بنیاد تعاون زندانیان با ۱۰۲ 
نفر نیرو در زمینه های دامداری، کشاورزی، باغداری و خیاطی در 
حال فعالیت اســت اما فرصت ها و ظرفیت های بیشــتری جهت 
اشــتغال وجود دارد که نیاز اســت بنیاد تعاون زندانیان کشــور 

برنامه ریزی های مستمری در این زمینه داشته باشد.

صدور احکام قضایی جایگزین حبس
توسط قضات نواحی دادسراها

احتمال پرداخت معوقات بازنشستگان 
در چند قسط

مدیرعامل هواپیمایی معراج : فروش بلیت باالتر از نرخ مصوب 
متوقف شد ولی صندلی بیزینس داریم

امکان افزایش ارزش سنگ های قیمتی در مرحله فرآوری تا هزار برابر

رصد نحوه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

عضو هیئت مدیره انجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم کرد: 
مابــه التفــاوت قیمت بلیت هایی کــه پیش از این با نرخ باالتر 
از مصــوب بــرای پروازهــای اربعیــن به فروش رفتــه، به زائران 

عودت داده می شود.
و  راه  وزیــر  قاســمی  رســتم  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
شهرســازی امســال نیز مانند سال های گذشته برای بازه زمانی 
ســفرهای اربعیــن در همــه مودهــای حمــل و نقلــی از جملــه 
ســفرهای هوایــی، در ســتاد حمــل و نقــل اربعیــن نــرخ مصوب 
تعیین و اعالم کرد: هر ایرالینی که باالتر از نرخ مصوب بلیت 

فروشی کند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شود.

رئیس سازمان هواپیمایی: ایرالین های 
متخلف به تعزیرات معرفی می شوند

کاپیتــان محمــد محمــدی بخش معــاون وزیــر راه و رئیس 
ســازمان هواپیمایــی نیــز در آســتانه آغاز ســفرهایی اربعین در 
نشست خبری با بیان اینکه نرخ مصوب پروازهای اربعین برای 
بازه زمانی ۲۰ تا ۳۰ شــهریور امســال برای مســیر یک طرفه ۳ 
و دو طرفه ۶ میلیون تومان از مبدأ تهران و چند فرودگاه دیگر 
به جز چند فرودگاه شــرق کشــور از جمله مشهد که ۷ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان )رفت و برگشت( است، گفت: در صورتی که 
ایرالین هــا از مبلــغ مذکور تعدی کنند، هم ســازمان هواپیمایی 
برخــورد کــرده و جلوی برگزاری پرواز را می گیرد و هم متخلفان 

به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در اظهار نظری گفته بود: »برای 
پروازهــای اربعیــن امســال شــده در فــرودگاه امــام خمینی )ره( 
حاضر باشم، اجازه نمی دهم هیچ ایرالینی باالتر از نرخ مصوب 

نسبت به فروش بلیت نجف اقدام کند.«
ایــن در حالــی اســت کــه وزیر راه و شهرســازی کمی پیش 
از آغــاز ســفرهای اربعیــن با مشــکل دیســک کمــر و جراحی آن 

مواجه شد و نتوانست نظارت میدانی را شخصاً انجام دهد.

برکناری برخی مدیران ارشد ایرالین دولتی
اما در روزهای اخیر از ۱۲ شــهریور که پیش فروش بلیت 
پروازهــای اربعیــن آغــاز شــده، هم حســین مذنب بــازرس ویژه 
وزارت راه و شهرســازی در مراکز فروش بلیت برخی ایرالین ها 
خصوصاً دولتی ها و شبه دولتی ها حاضر شده و حتی شنیده ها 
حاکــی از برکنــاری برخــی مدیران یکــی از ایرالین های دولتی به 
دلیــل تخلــف در فــروش بلیــت پروازهــای اربعیــن اســت و هم 
حســن خوشــخو معــاون هوانــوردی و امــور بین الملل ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری شــخصاً از مراکــز فــروش بلیــت پروازهــای 
اربعیــن بازدیــد ســرزده داشــته و در صــورت بــروز مشــکل، بــه 

مدیران شرکت های هواپیمایی تذکر داده است.

بازرسی های وزارت راه نتیجه داد
به نظر می رسد در نتیجه این بازدیدها، یکی از شرکت های 
هواپیمایــی کــه اقدام به فروش بلیت برخی از پروازها باالتر از 
نــرخ مصــوب کــرده بود، اعــالم کرد که نــرخ بلیت هــا به قیمت 
مصوب برگشته و مسافرانی که باالتر از این نرخ بلیت خریده 

اند، می توانند خسارت دریافت کنند.
ایــن شــرکت هواپیمایــی اقــدام بــه فروش بلیــت بیزینس 
پــرواز یکطرفــه از ۷ تــا ۹ میلیــون تومــان برای روزهــای واقع در 
بــازه زمانــی پروازهــای اربعیــن کــرده بــود کــه گفتــه شــده برای 

پروازهای بیزینس نیز سقف قیمت تعیین شده است.
کاپیتــان ســید محمــد میر ســمیعی مدیرعامــل هواپیمایی 
معــراج در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره فــروش چارتــری 
هواپیمایــی معــراج اظهــار کــرد: معراج فــروش بلیــت پروازهای 
اربعیــن را صرفــاً اینترنتــی و از طریــق وبســایت فــروش بلیــت 
معــراج بــا نــرخ مصوب انجــام می دهد و برای ایــن ایام، فروش 

چارتری پروازهای نجف را متوقف کرده است.
وی افزود: نرخ بلیت پروازهای اکونومی هواپیمایی معراج 
از فرودگاه های تهران و اصفهان برای یک لِگ )مســیر یکطرفه( 
۳ و رفــت و برگشــت )دو طرفــه( ۶ میلیــون تومــان اســت. از 
فــرودگاه مشــهد نیــز دو طرفــه اکونومی ۷ میلیــون و ۶۰۰ هزار 

تومان و بیزینس ۱۰ میلیون تومان است.
مدیرعامــل هواپیمایــی معــراج ادامــه داد: هزینــه بلیــت 
بیزینــس پروازهــای اربعیــن بــرای بــازه ۱۵ تــا ۳۰ شــهریور از 
فرودگاه هــای تهــران و اصفهــان بــه مقصــد فــرودگاه نجــف ۵ 
یــک طرفــه و ۱۰ میلیــون تومــان  پــرواز  بــرای  میلیــون تومــان 

پروازهای رفت و برگشت است.
وی خاطرنشان کرد: هر زائری که بلیت پروازهای اربعین 
را از هواپیمایــی معــراج بــا قیمتــی باالتــر از نــرخ مصوب ســتاد 
اربعیــن از وبســایت ایــن شــرکت خریــداری کــرده، بــا مراجعــه 
حضــوری بــه دفتــر ایــن شــرکت هواپیمایــی بــه آدرس خیابــان 
آزادی بزرگــراه جنــاح، مابــه التفــاوت را دریافــت کنــد؛ امــا اگــر 
آژانســی بــه اســم معــراج اقــدام بــه فروش بلیــت با نــرخ باالتر 
از ۶ میلیــون تومــان کــرده باشــد، این شــرکت هیچ مســئولیتی 

نمی پذیرد.
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی 
دفتر هواپیمایی معراج از ۸ صبح تا ۲۲ آماده فروش حضوری 

بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب است.
کاپیتــان میــر ســمیعی تأکیــد کــرد: در حال حاضــر فروش 
چارتــری پروازهــای نجــف را متوقــف کــرده ایــم و فــروش بلیت 
پروازهــای نجــف صرفــاً بــه صــورت سیســتمی خواهــد بــود. هر 
مســافری که باالتر از نرخ مصوب بلیت خریده می تواند جهت 
بررســی و دریافت خســارت با در دســت داشــتن اســناد بلیت 
مربوطــه و فیــش واریــزی از ۵ مهــر مــاه بــه شــرکت هواپیمایی 

معراج مراجعه کند.

مدیــرکل طــرح و برنامــه ســازمان زمین شناســی کشــور بــا بیان 
امــکان افزایــش ارزش ســنگ های قیمتــی در مرحلــه فــرآوری 
و تــراش تــا یک هــزار برابــر، تاکیــد کــرد: توســعه فعالیت هــای 

زمین شناسی نیازمند کمک شرکت های دانش بنیان است.
به گزارش ایرنا از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور، »رضا جدیدی« درباره وضعیت سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتــی اظهــار داشــت: اکنــون در موضــوع اکتشــاف ســنگ های 
قیمتی اهتمام جدی شــکل گرفته و در اســتان خراســان جنوبی 
۲۰ عنــوان ردپــا و اندیس هایی از کانی های قیمتی و نیمه قیمتی 
در مســاحتی ۱۵ هــزار کیلومترمربعــی یافــت شــده اســت و در 
استان کردستان نیز انتظار چنین یافته ای را داریم. وی با اشاره 
به این که در حدود ۳۰ سال گذشته طبق گزارش های ثبت شده 
ردپــای اندیس هــا و کانی هــای قیمتــی و نیمه قیمتــی مشــاهده 
می شــد، افــزود: در حــال حاضــر دقــت ما در مقایســه با گذشــته 
نســبت بــه نقشــه های یــک صــد هــزارم ۲.۵ تــا چهار برابر شــده 
اســت کــه بــر همیــن اســاس، هدف هــا در حوزه های ســنگ های 
قیمتــی و نیمــه قیمتــی، معادن فلزی و غیرفلزی و مواد راهبردی 
دقیق تــر خواهنــد شــد و انتظار داریم بــازه زمانی هر طرح تحول 

که ۱۰ تا ۱۲ ماه طول می کشید، کوتاه تر شود.
جدیــدی دربــاره ظرفیت هــای ایــن نــوع از ســنگ ها گفــت: 
ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتــی از جهــت اســتخراج و فــراوری 
می تواننــد در بنگاه هــای کوچــک و تعاونی هــا و مناطــق کمتــر 
برخــوردار بــه عنــوان پایلــوت طرح های توســعه ای باشــند و افراد 
مختلــف بهره بــرداری، فــراوری و تــراش آن را بــا توجــه بــه زمــان 
کمتری که در مقایسه با بقیه مواد فلزی و غیرفلزی نیاز دارند، 

انجام دهند.

و  زمین شناســی  ســازمان  برنامــه  و  طــرح  مدیــرکل 
اکتشــافات معدنی کشــور، همچنین به وضعیت تراش و فرآوری 
ایــن ســنگ ها در ایــران اشــاره کــرد و گفــت: تــراش و فــرآوری 
ســنگ های قیمتــی در دنیا روش های پیچیــده ای دارد و هزینه بر 
است. وی خاطرنشان کرد: ارزش افزوده کانی های قیمتی و نیمه 
قیمتی در مرحله فرآوری و تراش آن اســت که در بعضی مواقع 
ارزش افــزوده ایــن ســنگ ها می توانــد تا یک هــزار درصد افزایش 

یابد که در این حوزه کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد.

 نیاز به کمک شرکت های دانش بنیان
در فعالیت های زمین شناسی

این مســوول همچنین درباره همکاری ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی کشــور بــا شــرکت های دانــش بنیــان گفت: با 
توجــه بــه شــعار ســال، ایــن ســازمان از گذشــته کارگــروه تعامل 
بــا شــرکت های دانــش بنیــان در حوزه مشــارکت در فعالیت های 
داده  تشــکیل  را  معدنــی  ذخایــر  اکتشــافات  و  زمین شناســی 
اســت. وی بیان داشــت: مــا بــه وجــود شــرکت های دانش بنیــان 
در حوزه هــای مختلــف اکتشــاف، آزمایشــگاه های زمین شناســی 
اکتشــافی، ژئوفیزیک  هوایی، اســتفاده از متخصصان مستقر در 
شــرکت های دانش بنیان در بحث تهیه نقشــه های زمین شناسی 
و همچنیــن بهره گیــری از روش هــای جدید موجود در شــرکت ها 

نیاز داریم.
ذخایــر  اکتشــافات  در  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  جدیــدی 
معدنــی، ســپس در حــوزه تکمیــل چرخــه اکتشــاف، روش هــای 
بهره بــرداری بهینــه و فرآوری ســنگ های قیمتی نیــاز به همکاری 

با این شرکت ها داریم.

بازرس کل امور بهداشــت و درمان ســازمان بازرسی کل کشور 
از تشــکیل کمیتــه رصــد بــرای اجــرای قانــون بهــره وری و قانون 
خدمــات پرســتاری در پــی تأکیــد رئیــس قوه قضائیــه و رئیــس 

سازمان بازرسی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در پی دستور 
رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از پرستاران و ضرورت رفع 
مشــکالت و دغدغه های آنها، ســازمان بازرســی کل کشور امروز 

)سه شــنبه ۱۵ شــهریورماه(، نشســتی را 
بــا حضــور تعــدادی از مســئوالن وزارت 
پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
ســازمان برنامــه و بودجه، دانشــگاه های 
بیمه گــر  ســازمان های  پزشــکی،  علــوم 
پایــه و نماینــدگان اصنــاف و تشــکل های 

پرستاری برگزار کرد.
امــور  کل  بــازرس  مســعودی اصل، 
بهداشــت و درمان ســازمان بازرســی کل 
کشــور در این نشست، پرستاران را یکی 
از تأثیرگذار ترین اقشار در حوزه سالمت 
دانست و بر رفع دغدغه آنها تأکید کرد و 
با اشاره به برگزاری جلسات مشابهی در 
سال ٩٩، تصریح کرد: گزارش نهایی آن 
جلسات، به دستگاه های مسئول ارسال 
شــد و در راســتای آن برخــی اقدامات در 
راســتای احقاق حقوق پرســتاران و جذب 
گزارش هــای  امــا  گرفــت؛  صــورت  آنــان 
واصله به ســازمان بازرسی حکایت از آن 

داشــت کــه موضــوع بهــره وری و تعرفه گذاری خدمات پرســتاران 
همچنان به طور کامل اجرایی نشــده اســت. وی ادامه داد: باید 
تصمیمــات اتخــاذ شــده منجر بــه ارتقای ســالمت و رضایتمندی 
جامعــه پرســتاری و در نهایــت خدمات گیرنــدگان یعنــی بیماران 
شــود و بــا توجــه به تأکیــدات صــورت گرفته، قرار اســت گزارش 
اقدامات در راســتای اجرای حســن جریان امور، از ســوی رئیس 

سازمان بازرسی به رئیس قوه قضائیه ارسال شود.

ثبت سفارش کتاب های 
درسی تا ۳۱ شهریور 

ادامه دارد
اعــالم  آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان 
کــرد: از حــدود ۱۵میلیــون و ۹۰۰هــزار نفــر جمعیت 
۷۰۰هــزار  و  ۱۴میلیــون  کشــور،  دانش آمــوزی 
بــرای ســال  دانش آمــوز کتاب هــای درســی خــود را 

تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ ثبت سفارش کرده اند.
بــه گــزارش گــروه اجتماعــی خبرگزاری تســنیم؛ 
جامعــه آمــاری دانش آمــوزی ســال تحصیلــی ۱4۰۲ ـ 
۱4۰۱ در حــدود ۱۵ میلیــون و ۹۰۰ هــزار نفــر اســت 
کــه تاکنــون بالــغ بر ۱4 میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت 
ســفارش کتاب هــای درســی را انجــام داده انــد و یــک 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار دانش آموز هنوز کتاب های خود 
را ثبت سفارش نکرده اند و انتظار می رود خانواده ها، 
اولیاء و مدیران مدارس نســبت به تکمیل این فرایند 

اقدامات الزم را انجام دهند.
البتــه براســاس تمهیدات صورت گرفتــه عملیات 
و  میلیــون   ۱4 ثبت سفارش شــده  کتاب هــای  توزیــع 
۷۰۰ هــزار دانش آمــوز شــروع شــده و از ۱۰ شــهریور 
مــاه از مناطــق بــه مــدارس صــورت گرفتــه اســت و 
مــدارس بــا توجه بــه زمان بندی هایی کــه برای تحویل 
کتاب مشــخص کرده اند، نســبت به تحویل کتاب به 

دانش آموزان تا ۳۱ شهریورماه اقدام خواهند کرد.
 ۳۱ تــا  درســی  کتــاب  ســفارش  ثبــت  فرآینــد 
شــهریورماه نیــز ادامــه دارد و خانواده هــای محتــرم 
دانش آموزانــی کــه ثبت نــام قطعــی و ثبــت ســفارش 
کتــاب درســی را انجــام نداده انــد در اولیــن فرصــت 
نســبت بــه ثبت نــام و ثبــت ســفارش کتــاب درســی 
اقــدام نماینــد. الزم بــه تأکیــد اســت که تعــداد کتاب 
درسی چاپ شده بیش از جامعه آماری دانش آموزان 
اســت و هیچ کمبودی در کتاب درســی وجود نخواهد 

داشت.
ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی تمام 
تالش خود را مصروف داشته است تا قیمت کتاب ها 
کمترین میزان افزایش را نسبت به سال قبل داشته 
باشــد و لذا بر همین اســاس افزایش قیمت کتاب ها 
نســبت به پارســال به صورت میانگین ۲۲ درصد بوده 

است.
کاغــذ  بــرای  اختصاص یافتــه  دولتــی  یارانــه 
کتاب های درســی ســال تحصیلی ۱4۰۲ ـ ۱4۰۱ که در 
سال گذشته از طرف دولت تخصیص داده شده بود 
معــادل ۵۰ میلیــون دالر بــا نــرخ ارز ترجیحــی بوده و 
مبلــغ ریالــی تخصیصــی ۱۱۶۷ میلیارد ریــال که صرف 
خریــد کاغــذ داخلی و کاهش قیمت تمام شــده کتاب 
درســی شــده اســت، در این راســتا ســازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی دو تفاهم نامه با شــرکت های 
داخلــی بــرای تأمیــن و تولیــد کاغــذ و مقــوای کتــاب 

درسی منعقد کرد.
بــرای ســال تحصیلــی ۱4۰۲ـ  ۱4۰۱ قرارداد خرید 
تــن کاغــذ رول ۷۰گرمــی در داخــل کشــور  ۵ هــزار 
منعقد شده بود که تمامی آن تحویل شد و در چاپ 
کتاب های همین ســال مورد اســتفاده قرار گرفت که 
این مقدار معادل ۱۱ درصد کاغذ مورد نیاز کتاب های 

درسی است.
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شرکت صنایع مادیران )سهامی عام(
ثبت شده به شمارۀ 63683 و شناسۀ ملی 10101086742

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام 

عمومــی  مجمــع  مصوبــۀ  به اســتناد  می ر ســاند  به اطــالع 
مــورخ   مدیــره  هیئــت  مصوبــه  و   ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ فوق العــاده 
مــورخ    ۰۰۴/۲۶۶-۷۲۵۷۸۸ شــماره  مجــوز  و   ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ســازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید ســرمایۀ 
شــرکت از مبلــغ ۸.۲۰۰ میلیــارد ریــال به  مبلــغ ۱۴.۲۰۰ میلیارد 
ریــال، افزایــش یابــد. در مهلــت تعیین شــده جهــت اســتفاده از 
حق تقدم خرید ســهام، تعداد ۵.۴۵۲.۵۴۰.۷۱۵ ســهم از سهام 
جدید توســط ســهامداران شرکت پذیره نویســی گردیده است. با 
عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور 
تحقــق افزایــش ســرمایه، تعــداد ۵۴۷.۴۵۹.۲۸۵ ســهم ۰۰۰ر۱ 
ریالــی اســتفاده نشــدۀ ســهامداران بــرای پذیره نویســی عمومــی 
مــورخ  بــه مجــوز شــمارۀ ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۷۹۶۹  عنایــت  بــا 

۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ادارۀ ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می گردد:
۱( موضــوع فعالیــت شــرکت: موضــوع فعالیــت شــرکت عبــارت 

است از:
الف- موضوع اصلی

ارائــه ســـرویس خدمات پــس از فروش و تعمیــرات، انجام 
كليــه امور در رابطه با واردات و ساخت و توليــد و فروش انواع 
تجهيــــزات  و  كامپيوتــري  و  الكترونيـــــــكي  و  اداري  ماشــــينهاي 
جانبي آن و سيستم هاي شبكه وتجهيزات انتقــال و رویت داده 
هــا و واردات و صــادرات و ســاخت، تولیــد، فروش لــوازم خانگی 
و لــوازم خانگــی کوچــک و موبایــل و تبلت و ســاعت هوشــمند و 
نــرم افزارهــای مربوطــه و بازاریابی و فروش انــواع کاالهای فوق 
بــه روش آنالیــن و واردات و تولیــد و فــروش و توزیــع تلویزیــون 
و تلویزیــون تعاملــی )IPTV( در صــورت ضــرورت قانونــی انجــام 
موضوعــات فعالیــت پــس از اخــذ مجــوز هــای الزم و واردات و 
انجــام امــور بازرگانــــــي  اقــالم و قطعــات در چهارچــوب موضــوع 

فوق و ارائه سرویس خدمات پس از فروش و تعمیرات. 
 

ب- موضوع فرعی
ســــرمايه گــذاري و مشــاركت در ســاير شــركت هــا از طريق 
تعهد سهام شــــركت هاي جديد و یا خريد و تعهد سهام شركت 
هــاي موجــود و انجام هر گونه فعاليت ســـــرمايه گذاري، مالي و 
بازرگاني مجـــاز،  اخذ نماينـدگي، ايجاد شعبه و اعطاء نماينـدگي 

در داخـل و خــارج از كشور.

۲(مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: 
دفترمرکزی: تهران- باالتر از میدان ونک-  خيابان شهيد خدامي 
)بيــژن ســابق( - تقاطــع خيابــان آفتــاب -  پــالك ۳ - ســاختمان 

ماديران-کدپستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۱
کارخانه: هشتگرد- فلکه دوم – کدپستی:  ۵۳۱۴۹-۳۳۶۱۶

3( سرمایۀ فعلی شرکت: ۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
۴( موضــوع افزایــش ســرمایه: اصــالح ســاختار مالــی و تأمیــن 

سرمایه در گردش. 
شــده  حــال  مطالبــات  محــل  از  ســرمایه:  افزایــش  محــل   )۵

سهامداران و آورده نقدی
۶( مبلغ افزایش سرمایه: ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

۷( مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
8( مدت شرکت: نامحدود

۹( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۱۰( ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال،

شــرکت:  ســهامداران  توســط  شــده  مشــارکت   مبلــغ   )۱۱
۵.۴۵۲.۵۴۰.۷۱۵.۰۰۰ ریال،

۱۲( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۵۴۷.۴۵۹.۲۸۵ سهم،
۱3( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

اشخاص حقیقی یا حقوقی
شمارۀ ثبت 

اشخاص 
حقوقی

شناسۀ ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

 سمتکد ملیشناسنامه

 بهطور کامل

20140053224833محمود---امیرمسعود امیری
رئیس هیئت مدیره

 غیرموظف
شرکت فرهان محاسب 
57365314009837650نهاوند)سهامی خاص(

امیرحسین 
310070941092محمدمرتضائیان

نائب رئیس هیئت 
مدیره- غیرموظف

شرکت ایده های کوچک ویرا 
68660068150806عزیزهللاامید غالمی فر53525114008016050نوین)با مسئولیت محدود(

عضو هیئت مدیره
غیرموظف

7770041268849حسین---هیربد جناب زاده
عضو هیئت مدیره

غیر موظف
شرکت تجهیزات کامپیوتری 

123900072155310علیمجید حدادی8569910101301491ایران)سهامی خاص(
عضو هیئت مدیره

موظف

4364322771203غالمحسین---بابک ثقفی
مدیرعامل خارج از 
اعضا هیئت مدیره

 شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.

۱۴( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
در کلیه مجامع عمومی، صاحبان ســهام می تواند شــخصأ، 
یــا وکیــل یــا قائــم مقــام قانونــی اشــخاص حقیقــی و نماینــده یا 
نماینــدگان شــخص حقوقــی، صرف نظر از تعداد ســهام خود به 
شــرط ارائــه مــدرک وکالــت یا نمایندگــی حضور بهم رســانند. هر 

سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
تبصره: در صورت نقل و انتقال ســهام، ســهامدار جدید با ارائه 
یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:

 اعالمیه خرید سهام
 گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام

 اصل ورقه سهام
 تاییدیه ســهامداری صادر شــده توسط شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی
۱۵( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته 

و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقســیم ســود طبــق مــاده ۹۰ اصالحیــه قانون تجــارت بین 
صاحبــان ســهام فقــط پــس از تصویــب مجمــع عمومــی عــادی 
جایــز خواهــد بــود و در صــورت وجــود منابــع تقســیم حداقل ۱۰ 
درصد از ســود ســالیانه بین صاحبان ســهام الزامی اســت. طبق 
مــواد ۱۴۰ و ۱۳۸ قانــون تجــارت هیئــت مدیــره مکلف اســت هر 
ســال یــک بیســتم از ســود خالص شــرکت را به عنــوان اندوخته 
قانونــی منظــور نمایــد همیــن کــه اندوختــه بر یک دهم ســرمایه 
بالــغ گــردد بــه پیشــنهاد هیئت مدیــره و تصمیم مجمــع عمومی 
عادی ممکن اســت قســمتی از ســود خالص برای تشــکیل ســایر 

اندوختــه ها کنار گذاشــته شــود. تقســیم دارایی پــس از تصفیه 
طبق اساسنامه و با رعایت قوانین مربوطه به عمل خواهد آمد.

۱۶( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: 
شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: 
شــرکت فاقــد هــر گونــه اوراق مشــارکت قابــل تبدیــل بــه ســهام 

است. 

۱8( مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت: 
شــرکت فاقــد هر گونــه مبلغ بازپرداخت  نشــدۀ اوراق مشــارکت 

است.

۱۹( مبلــغ دیــون شــرکت و همچنین مبلغ دیون اشــخاص ثالث 
که توسط شرکت تضمین شده است: 

 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شــدۀ  حسابرســی  مالــی  صورت هــای  بــا  مطابــق 
مجمــوع بدهی هــای کوتاه مــدت و بلند مــدت شــرکت بــه ترتیــب 
برابر با ۸.۹۱۸.۲۳۸ و ۵۸.۶۱۶ میلیون ریال می باشد. همچنین 
بــر اســاس یادداشــت ۳۵ همــراه صورت هــای مالــی حسابرســی 
شــده مزبــور بدهی هــای احتمالــی به همــراه مبلــغ تضمین هــای 
اعطایــی در خصــوص بدهی های اشــخاص ثالث برابــر با ۱.۳۹۷ 

میلیون ریال می باشد.

۲۰( مــدت پذیره نویســی: پذیره نویســی از اول وقــت اداری روز 
شــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ آغــاز و تا پایان وقت اداری روز شــنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه ســقف ســرمایۀ تعیین شــده قبل از انقضای 
گــردد،  تأمیــن  مربوطــه  وجــوه  و  تکمیــل  پذیره نویســی  مهلــت 

عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.

۲۱( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد 

شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۵۴۷.۴۵۹.۲۸۵ سهم.

۲۲( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

میزان تعهداتموضوع فعالیتشخصیت حقوقینام متعهد

شرکت سرمایه گذاری توسعه 
سهامی خاصتجارت دانا سپیدار

تعهد پذيره نويسي، سرمایه گذاری در سهام،
 واحد های سرمایه گذاری صندوق و یا

کلیه سهام سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و...
پذیره نویسی 

نشده شرکت مدیریت سرمایه پایا 
سهامی خاصسپیدار

تعهد پذيره نويسي، سرمایه گذاری در سهام، 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق و 

یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها و...

کــه  کثیراالنتشــاری  روزنامــۀ  کثیراالنتشــار:  روزنامــۀ   )۲3
اطالعیه هــا و آگهی هــای ناشــر در آن منتشــر می شــود روزنامــۀ 
روزنامههــای  اعالمیــۀ مذکــور در  اطالعــات میباشــد. همچنیــن 
دنیای اقتصاد و عصر اقتصاد ) بر اســاس مفاد مادۀ ۱۷۷ الیحۀ 

اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر میگردد. 
۲۴( چگونگــی پذيره نويســی: بــا توجــه بــه ثبــت شــرکت صنایــع 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان  نــزد  )ســهامیعام(  مادیــران 
پذیره نویســی ســهام این شــرکت تماماً از طریق شــبکه کارگزاری 
انجــام خواهد شــد. متقاضیــان پذیره نویســی میتوانند در مهلت 
تعیین شــده برای پذیره نویســی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری 
عضــو فرابــورس ایــران نســبت بــه ارائــه تقاضای ســفارش خرید 
اقــدام نماینــد. ضمناً خریداران حقتقدم فوق، می بایســت عالوه 
بر مبلغ پرداختي بابت حقتقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به 

کارگزار مربوطه بپردازند. 
۲۵( مشــخصات حســاب بانکــی ناشــر: مبالــغ دریافتــی توســط 

کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
حســاب شــمارۀ ۲۰۹۱۱۵۳۴۳۹۷۵۳ به  نام شــرکت صنایع 
مادیران )سهامی عام(، نزد بانک پاسارگاد شعبۀ الوند کد ۲۰۹ 

۲۶( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: 
آخریــن  و  پذیره نویســی  اعالمیــۀ  طــرح  اساســنامه، 
تســلیم  تهــران  شــرکت های  ثبــت  ادارۀ  بــه  مالــی  صورت هــای 
در  هیئت مدیــره  توجیهــی  گــزارش  همچنیــن  شده اســت. 
خصــوص افزایش ســرمایه، گزارش بــازرس قانونی و بیانیۀ ثبت 
 ســهام در دســت انتشــار در ســایت اینترنتــی شــرکت بــه آدرس

 www.maadiran.com و ســایت رســمی ناشــران اوراق بهــادار 

به آدرس www.Codal.ir  در دسترس عالقه مندان می باشد.

۲۷(مشخصات سهامداران: سهامداران باالی ده درصد.

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

20.75 1.701.500.000 - امیرمسعود امیری

18.67 1.531.000.000 - امیرعلی امیری

18.43 1.511.405.375 - امیررضا نسیری امیری

18.43 1.511.405.375 - مظفر نسیری امیری

۲8( نحــوۀ عمــل در صــورت عــدم تکمیــل پذیره نویســی ســهام 
شرکت: 

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار و شرکت 
مدیریــت ســرمایه پایا ســپیدار متعهــد گردیده اند، تــا در صورت 
عدم تکمیل مبلغ افزایش ســرمایه شــرکت صنایع مادیران پس 
از عرضه عمومی ســهام، نســبت به خرید کل ســهام باقی مانده 

حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی عرضه عمومی اقدام نمایند. 

نکات مهم:
 مســئولیت صحــت و قابلیــت اتــکای اطالعــات اعالمیــۀ 

پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
 ناشــر، شــرکت تأمیــن ســرمایه، حســابرس، ارزشــیابان 
و مشــاوران حقوقــی ناشــر، مســئول جبــران خســارت وارده بــه 
ســرمایه گذارانی هســتند کــه در اثــر قصــور، تقصیــر، تخلف و یا 
به دلیــل ارائــۀ اطالعــات ناقــص و خالف واقــع در عرضۀ اولیه که 

ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
 ثبــت اوراق بهــادار نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
به منظــور حصــول اطمینان از رعایت مقــررات قانونی و مصوبات 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و شــفافیت اطالعاتــی بــوده و 
به منزلــۀ تأییــد مزایا، تضمین ســودآوری و یا توصیه و سفارشــی 
در مــورد شــرکت ها یــا طرح هــای مرتبــط بــا اوراق بهــادار توســط 

سازمان نمی باشد.
 پذیره نویســان می تواننــد در صــورت مشــاهده هــر گونــه 
تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان 

بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهــران – ابتــدای خیابان مالصدرا – شــمارۀ ۱3 ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار – ادارۀ نظــارت بــر انتشــار و ثبــت اوراق بهــادار 

سرمایه ای 
                                                                         

 هیئت مدیرۀ شرکت صنایع مادیران)سهامی عام(

پــروژه ارزیابــی ظرفیت تولید قطعات خــودرو تارا 
در راســتای شــناخت ظرفیــت نهایــی و افزایــش 
حداکثــری تولیــد قطعــات این محصــول، در نیمه 
نخســت امسال توسط شرکت ساپکو برنامه ریزی 

و محقق شد.
ایکوپــرس- بــرای نخســتین  بــار در پروژه های 
تکوین محصول ایران خودرو، ارزیابی ظرفیت تولید 
قطعات تارا با هدف تشخیص ظرفیت نهایی تولید 
و افزایش حداکثری ظرفیت تولید، در نیمه نخست 
امسال توسط شرکت ساپکو تدوین و اجرایی شد.  
در ایــن پروژه، ارزیابی ظرفیت ســنجی قطعه 
ریســک،  حائــز  قطعــات  شناســایی  ســازندگان، 
آموزش ســازندگان و  طراحی مدل ظرفیت ســنجی 

)PCAT( بــا ۳۰۰ نفر ســاعت آموزش کارشناســان 

ساپکو و زنجیره تامین به اجرا رسیده است. 
برپایــه ایــن گــزارش، بــا همــت کارشناســان 
ســاپکو و زنجیــره تامین و شناســایی قطعات حائز 
ریســک ظرفیــت تولیــد،  ۱۲۰قطعــه ریســکی در 
۳۲ ســازنده شناســایی شد که پیش بینی می شود 
تاثیر بسزایی در برنامه ریزی افزایش جریان تولید 
قطعــات تــارا خواهــد داشــت. شــایان ذکــر اســت، 
در ارزیابــی درصــدی ظرفیــت تولیــد قطعه توســط 
ســازندگان، ۱۶درصــد ظرفیــت نهایــی بــه قطعــات 
بــا ریســک بــاال، پنــج درصد بــه قطعات با ریســک 
متوســط و ۷۹ درصــد باقی مانده بــه قطعات بدون 

ریسک خودروی تارا ، اختصاص یافته  است.

بــر اســاس مصوبه هیات وزیــران منابع آیین نامه 
بنــد )ن( تبصــره )۷( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ از 
حقــوق ورودی واردات گوشــی های همراه ســاخته 
شــده خارجــی بــاالی ۶۰۰ دالر تأمیــن و صددرصــد 
منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی های 
ریزالکترونیــک  صنعــت  و  داخلــی  هوشــمند 
)میکروالکترونیک(، برای افزایش ســرمایه شرکت 
مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و 
توســعه صنایع پیشرفته اختصاص یافته و مطابق 

آیین نامه مصرف می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صحــا، به نقــل از 
»پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت« براساس 
بنــد )ن( تبصــره )۷( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۱ کل 
کشــور، حقــوق ورودی واردات گوشــی های همــراه 
ســاخته شــده خارجــی بــاالی ۶۰۰ دالر معــادل ۱۲ 
درصــد تعییــن شــده کــه کل منابــع حاصــل پس از 
واریز به ردیف درآمدی مربوط در جدول مندرج در 
قانون، به وزارت صنعت، معدن و تجارت )صندوق 
حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته( 
بــه منظــور حمایــت از تولید گوشــی های هوشــمند 
داخلــی و صنعت ریزالکترونیک )میکروالکترونیک( 

اختصاص می یابد.

 بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت تولید و ســاخت 
گوشــی در داخــل کشــور بــرای بخــش خصوصی از 
ریســک باالیی برخوردار است، دولت در آیین نامه 
اجرایــی بنــد قانونــی مذکــور تــالش کــرده تــا ضمن 
پوشــش ایــن ریســک بــا اســتفاده از حمایت هــای 
قانونی در قالب برنامه بودجه ســال ۱۴۰۱ از طریق 
تعرفه گوشی های لوکس، مابه التفاوت آن را برای 
توسعه زیست بوم تلفن همراه در کشور اختصاص 

دهد. 
همچنیــن لــزوم اســتقالل در زمینــه ســاخت 
گوشــی داخلــی و ضــرورت داخلــی ســازی ســالیانه 
۲۰ درصــد از گوشــی هــای وارداتــی )نزدیک به ســه 
میلیون( از جمله دالیل تصویب آیین نامه یاد شده 

است.
 منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات 
گوشی های همراه ساخته شده خارجی باالی ۶۰۰ 
دالر تأمیــن و صددرصــد منابــع مذکــور بــه منظــور 
حمایــت از تولیــد گوشــی هــای هوشــمند داخلی و 
صنعــت ریزالکترونیــک )میکروالکترونیــک(، بــرای 
افزایــش ســرمایه شــرکت مــادر تخصصــی صندوق 
حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته 
اختصاص یافته و مطابق آیین نامه مصرف می شود.  

توسط شرکت ساپکو اجرایی شد

تحقق برنامه افزایش ظرفیت تامین قطعات تارا

بر اساس مصوبه هیات وزیران؛ افزایش سرمایه »صندوق 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته« تصویب شد

مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز کارون از 
تحقــق ۱۰۲ درصــدی برنامه تولید این شــرکت در یک 

سال گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت 
ایران، حسن شهروئی گفت: حفظ و استمرار تولید در 
میدان های زیر سرپرســتی از مهم ترین دســتاوردهای 
این شــرکت از شــهریور سال گذشته تاکنون است که 
تحقــق برنامــه تولید با احتســاب کاهش های تکلیفی 
و تعمیــرات اساســی مــازاد بــر برنامه به میــزان ۱۰۲.۴ 
درصد است. وی گفت: در بخش تولید گاز و گاز مایع 
نیز مقدار گاز سبک تولیدی ۱۷۳ میلیارد فوت مکعب 
و میزان گاز مایع تولیدی ۱۱ میلیون بشکه محقق شده 

است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
بــا اشــاره به ضرورت نگهداشــت و ارتقــای دارایی های 
فیزیکــی به عنــوان یکــی از مأموریت هــای مهــم ایــن 

شــرکت گفــت: در ایــن خصــوص ۲۴۰ قلــم قطعــات 
توانمنــدی  از  اســتفاده  بــا  بومی ســازی  راســتای  در 
شــرکت  های دانش بنیــان داخلــی بــرای پیشــگیری از 
آلودگی  هــای زیســت محیطــی بــه ارزش ۵۵ میلیــارد 

ریال تولید و تعمیر شد.

تعمیرات اساسی ۲۵۹ دستگاه از 
تجهیزات ثابت و دوار

گذشــته  ســال  یــک  در  داد:  ادامــه  شــهروئی 
تعمیــرات اساســی ۲۵۹ دســتگاه از تجهیــزات ثابــت 
و دوار )تجهیــز( شــامل توربیــن، مخــازن، کمپرســور، 
تلمبه، برای پیشگیری از آلودگی  های محیط زیستی و 
اســتمرار تولید به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال 
انجام شــد. وی انجام تعمیرات اساســی ایستگاه های 
تقویــت فشــار گاز آســماری و بنگســتان ۱، ایســتگاه 
تقویت فشــار گاز بنگســتان ۳، بخش های مشترک و 

واحــد آمین ردیف الف و ب پاالیشــگاه شیرین ســازی 
گاز کارون، بخش های مشترک کارخانه گاز و گاز مایع 
۸۰۰، واحــد فــرآورش ردیــف ۳ کارخانه گاز و گاز مایع 
۷۰۰، کارخانه گاز و گاز مایع ۶۰۰ و تعویض مبدل گاز 
سرد )۶۰۲A-E( کارخانه گاز و گاز مایع ۶۰۰ را از دیگر 
اقدام هــای انجام شــده به منظــور نگهداری تأسیســات 
و تجهیــزات برشــمرد. مدیرعامــل شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون به ضخامت سنجی حدود ۲ میلیون 
موضــع از خطــوط لولــه جریانــی چاه هــا اشــاره کــرد و 
گفــت: ایــن اقدام هــا همســو بــا نگهداشــت تجهیزات 
تولیــد انجام شــده که شناســایی بیــش از ۱۰۰ موضع 
خطرناک و انجام اصالحیه و تعمیرات به تعداد ۴ هزار 

و ۳۰۰ نفرروز را در پی داشته است.
شــهروئی ارزیابــی ۵۰ کیلومتــر پوشــش خطوط 
لوله زیرزمینی )خط لوله ۲۰ اینچ گاز غنی اهواز ۲ به 
گاز مایع ۸۰۰، خط لوله ۱۲ اینچ نفت ارسالی آبتیمور 

به بهره برداری ۳، خط لوله ۲۶ اینچ گاز ارسالی اهواز 
۳ به ۵، خط لوله ۱۰ اینچ گاز آماک ۳ به ۲( و پایش 
۵ هــزار و ۳۰۰ مــورد از ســامانه های حفاظــت کاتــدی 
و خوردگــی داخلــی را از دیگــر اقدام هــای مرتبــط بــا 

نگهداشت تجهیزات اعالم کرد.

 اجرای ۱۶ پروژه سرمایه ای

در شرکت نفت و گاز کارون
وی گفت: هم اکنون ۱۶ پروژه سرمایه ای با اعتبار 
ریالــی حــدود ۲ هــزار و ۶۵۱ میلیــارد ریــال در حــال 
پیگیری و انجام و در حوزه امور مهندسی و ساختمان 
نیز ۱۴ پروژه جاری با اعتبار ریالی بیش از ۴۳ میلیارد 

ریال تکمیل شده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
با تأکید بر استفاده از ظرفیت های داخلی برای تأمین 
کاال و تجهیزات صنعت نفت افزود: در یک سال اخیر 
هزار و ۹۶۴ قلم کاالی داخلی به ارزش بیش از ۲۷۵ 

میلیارد ریال از منابع داخلی خریداری شده است.
شــهرویی بــا تأکیــد بــر اینکــه مهم ترین ســرمایه 
هــر ســازمان برخــورداری از نیــروی انســانی متعهــد و 
متخصص اســت، اظهار کرد: در حوزه مدیریت منابع 
انســانی برگزاری ۵۳ هزار و ۴۱۰ نفرســاعت دوره های 
آموزشــی، دریافــت لــوح تقدیــر ویــژه عملکــرد ســتاد 
اقامه نماز، جمع آوری مدارک کارکنان مشمول تبدیل 
وضعیــت بنــد »د« و بنــد »و«، برگــزاری مســابقات 
جانبــازان و اعــزام ایثارگــران بــه اردوهــای فرهنگــی/ 
زیارتــی، طــرح طبقه بنــدی مشــاغل برای ۲ هــزار ۹۲۰ 
نفــر، روزآمــد کــردن و ثبــت اطالعــات شــغلی ۴۹۵ 

کارکنان مدت موقت انجام شده است.
وی ادامه داد: در حوزه صیانت از محیط زیست 
نیز اقدام های خوبی انجام شــده که احداث خط لوله 
غیرفلــزی پســاب ارســالی نمک زدایــی ۲ )حدفاصــل 
نهرمالح و جاده کمربندی(، جمع آوری و ثبت اطالعات 
محیــط  ســامانه  در  عــادی  و  صنعتــی  پســماندهای 
زیســت و ســامانه شــرکت ملی نفت ایران، همچنین 
محیــط  ســازمان  تأکیــدی  دســتورالعمل های  اجــرای 
زیســت درباره پســماند،  تنظیم مشعل های کوره های 
نفت به منظور بهســوزی در نمک زدایی متمرکز، طرح 
جمع آوری گازهای ارســال به مشــعل با سرمایه گذاری 
شــرکت پتروشــیمی مــارون برخــی از ایــن فعالیت هــا 

هستند.

تحقق ۱۰۲ درصدی برنامه تولید در شركت نفت و گاز كارون


