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بورس 22۳2 واحد رشد کرد

شهروند| در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد 
٣ میلیارد و 822  میلیون سهم و حق  تقدم به  ارزش یک هزار و 
18٣ میلیارد تومان در 24۵ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شاخص بورس با رشــد 22٣2 واحدی در ارتفاع 182هزار و 
8٣4 واحد قرار گرفت .شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز 
مثبتی را پشــت سر گذاشــتند؛ به  طوری که شاخص قیمت 
ـ ارزشی( 6۵2واحد، کل )هموزن( 288 واحد، قیمت  )وزنیـ 
)هموزن( 20٣ واحد، آزاد شــناور 21٣8 واحد و شاخص های  

بازار اول و دوم به  ترتیب 1٣12و 6042 واحد رشد کردند.

بورس

 

 

قیمت)تومان( کتابصوتی

14 هزار کتاب صوتی »امپراطوری اپ« اثر چاد مورتا

11.5 هزار کتاب صوتی »عاشقانه های حافظ« اثر احمدرضا احمدی

11.5 هزار کتاب صوتی »عاشقانه ها«ی احمدرضا احمدی

14.25 هزار کتاب صوتی »یک عاشقانه آرام« اثر پیام دهکردی

32 هزار کتاب صوتی »قصه های مجید« اثر هوشنگ مرادی کرمانی نسخه امضا شده

13 هزار کتاب صوتی »نیروی حال - راهنمای بیداری معنوی«

17 هزار کتاب صوتی »من پیش از تو« اثر جوجو مویز

25 هزار کتاب گویا و تصویری اثر مرکب اثر دارن هارد

14 هزار کتاب صوتی »بار دیگر شهری که دوست می داشتم« اثر نادر ابراهیمی

5 هزار کتاب صوتی »قصه های خوب برای بچه های خوب « -  قصه های شیخ عطا

13 هزار کتاب صوتی »تفتیش عقاید« اثر دبورا بکراش

خودرو هم با مشــکات زیادی روبه رو شــوند و نتوانند به 
تعهداتی که در قبال مشتریان خود دارند، عمل کنند. برخی 
از شرکت ها برای سود بیشتر دست از فروش برداشته و منتظر 
افزایش بیشــتر قیمت خودرو ها شــده اند؛ چون با توجه به 
افزایش هر روزه قیمت دالر نرخ خودروهای وارداتی هم باال 

و باالتر می رفت. 
جالب است بدانید که حاال یکی از معتبرترین شرکت های 
پیش فروش خودروی وارداتی هم پرونــده اش در دادگاه باز 

است. 
چند هفته پیش بود که مسئوالن قوه قضائیه اعام کردند 
فردی به نام »میثم رضایی« هنگام تاش برای خروج از کشور 
دستگیر شده است. حدود دو هفته پیش بود که این فرد در 
حالی  که می خواست از طریق مرزهای غربی کشور متواری 
شود، توسط ماموران وزارت اطاعات دستگیر شد و در اختیار 
مراجع قضائی قرار گرفت. این شــخص کــه در حال حاضر 
شــاکی های خصوصی زیادی دارد، به  عنوان مالک شرکت 
»مفتاح خودرو« با دریافت پیش پرداخت های زیادی تعهد 

کرده بود که خودروی وارداتی به مشتریان بفروشد.
جالب اینجاست که میثم رضایی حدود دو  سال پیش نیز 
تشــکلی با عنوان »انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان 
خودرو« راه اندازی کــرده و خود به  عنوان رئیس این انجمن 
مشغول به کار شــد. رضایی زمانی که به  عنوان رئیس این 
انجمن فعالیت می کرد، افشاگری های زیادی درباره تخلفات 
واردکنندگان خودرو و کاهبرداری های آنها کرده بود. این 
فرد حدود سه  ســال پیش از کاهبرداری های 800 میلیارد 
تومانی شــرکت های لیزینگ خودرو پرده برداشته و مدعی 
شده بود که کاهبرداران توانسته اند به واسطه ثبت شرکتی با 

سرمایه یک میلیون تومانی به کاهبرداری بپردازند.

اولتیماتوم برای تحویل سکه های حراجی
مهلتتحویلسکههایپیشفروششدهروبهپایاناست

بانکمرکزیدرپاسخبه»شهروند«:سکههایپیشفروشرابدونمحدودیتتحویلمیدهیم

شهروند|مهلت تحویل ســکه های پیش فروش شده 
رو به پایان اســت و بنا به اعام بانک مرکزی، دارندگان 
ســکه های پیش فروش اگر در مهلت 6ماهه تعیین شده 
برای دریافت ســکه ها بــه بانک مراجعــه نکنند، بانک 
مرکزی تعهدی برای تحویل ســکه نــدارد و قرارداد لغو 
و  تنهــا مبلغ اولیه به مشــتریان  پرداخت میشــود. اما 
در این میــان، ابهاماتی چــون محدودیت ســکه های 
پیش فروش شــده و دریافــت مالیات وجــود دارد که 
مورد سوال بسیاری از کسانی اســت که برای سکه های 

پیش فروش شده ثبت نام کرده اند.
7میلیونو600هزارسکهپیشفروششد

طرح پیش فروش ســکه از بهمن  ســال قبل از ســوی بانک مرکزی  به بانک ملی اعام شــد و تا اواسط 
اردیبهشــت ادامه داشــت. البته در این بین، نحوه پیش فروش و سررســیدهای تعیین شــده تغییر کرد؛ 
به طوری که در مرحله نخست فقط دو سررسید 6 ماهه و یک ساله در دستور کار بود، ولی در اواخر فروردین 
امسال به هفت سررسید از یک ماهه تا 18ماهه تغییر کرد. با پایان طرح که حدود هفت میلیون و 600 هزار 
قطعه سکه به فروش رفت، تحویل سکه های سررسید شده آغاز شد و از 19 اردیبهشت ماه تحویل سکه های 
با سررسید یک ماهه به جریان افتاد و در ادامه نیز سررســیدهای سه ماهه و 6 ماهه در مرحله پرداخت قرار 

گرفت.
به گزارش ایســنا، اکنــون بیش از پنج ماه از نخســتین دور تحویل ســکه با سررســید یک ماهه )19 
اردیبهشــت( گذشــته و 19 آبان ماه مهلت 6ماهه تعیین شــده برای این گروه تمام می شود که پیگیری 
جریان تحویل ســکه از بانک مرکزی نیز تاییدکننده این موضوع است که اگر صاحب سکه مراجعه نکند، 
دیگر تعهدی برای تحویل وجود ندارد. اما شــرایط پرداخت پول اولیه به خریداران چگونه است؟ به گفته 
روابط عمومی بانک مرکزی »پس از دوره 6ماهه، بانک مرکزی هیچ نوع تعهدی بر عهده ندارد و همان پول 
اولیه را به جای سکه های پیش فروش شــده پرداخت می کند، چرا که بانک مرکزی اعام کرده بود تنها 6 
ماه متعهد به ارایه سکه است. البته باید در نظر داشت در این حالت قرارداد لغو و به فرد ثبت نام کننده پول 
پرداخت می شــود، آن هم همان مبلغی که در ابتدای ثبت نام پرداخت کرده است، نه اینکه معادل قیمت 
روز ســکه به وی پرداخت شــود.« بنابراین در صورتی که خریداران برای دریافت سکه های خود به بانک 
مراجعه نکنند، نه تنها سودی از سکه های پیش فروش شده عایدشان نمی شود، بلکه با دریافت مبلغ اولیه 

متضرر هم می شوند. 
برایتحویلسکهمحدودیتنداریم

اگرچه در زمان اجرای این طرح برخی از نمایندگان اعام کردند  واگذاری سکه نباید به صورت نامحدود 
باشــد، اما بعد که بازار ســکه و ارز با جهش مواجه شــد، برخی مدیران اعام کردند که تمام ســکه های 

پیش فروش را تحویل نمی دهند یا از برخی خریداران مالیات می گیرند. 
اما این موضوع به کجا انجامید؟ آیا کســانی که هوای یک شبه پولدار شدن را در سر داشتند، حاال ممکن 

است برای دریافت سکه ها دچار مشکل شوند؟
روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال »شــهروند« می گوید: »در زمان پیش فروش هیچ نوع 
محدودیتی برای خریداران وجود نداشــت و حاال هم ســکه ها مطابق قرار قبلی به مشــتریان تحویل داده 

می شود.« 
البته صحبت هایی هم در مورد در نظر گرفتن مالیات برای ســکه های پیش فروش شده به گوش می رسد. 
روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه می گوید: »بانک مرکزی در زمان پیش فروش ســکه ها هیچ نوع 
بحثی در رابطه با ارایه مالیات نداشته است، چرا که این موضوع به سازمان امور مالیاتی مربوط است و ربطی 

به بانک مرکزی ندارد.« 
البته سازمان امور مالیاتی هم اعام کرده است که از خریداران بزرگ مالیات می گیرد و مشتریانی که در 

حجم های کم خرید کرده اند، معاف از مالیات هستند. 
شرایطتحویلسکه

برای تحویل ســکه های پیش فروش، صاحبان آنها می توانند از زمان سررسید به بانک مراجعه کنند و با 
تحویل مدارک، سکه را تحویل بگیرند و اگر تاخیر داشته باشــند سکه در بانک باقی می ماند. اما باید توجه 
داشته باشند که زمان دریافت سکه ها فقط 6 ماه بعد از سررسید است، چرا که طبق ماده )8( دستورالعمل 
مربوطه، صاحب سکه پیش فروش باید ظرف 6 ماه بعد از سررسید به بانک مراجعه کند و آن را تحویل بگیرد 
و طبق ماده )9( اگر بعد از 6 ماه سکه دریافت نشــود، دیگر بانک مرکزی و بانک عامل تعهدی برای تحویل 

سکه نخواهند داشت.
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مشکات تأمین خوراک دام و طیور موجب شد وزن مرغ های پرورشی کم شود. محمد یوسفی، رئیس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی به ایسنا گفت: »به دلیل مشکات موجود در تأمین خوراک طیور در هفته های 
اخیر وزن مرغ های پرورشی کاهش یافته است؛ چراکه مرغداران مجبورند در برخی موارد، مرغ ها را بعد از ٣0روز 
نگهداری به کشتارگاه تحویل دهند.  این درحالی است که معموال مرغ  بعد از 4۵روزگی به کشتارگاه فرستاده 
می شود.« یوسفی افزود: »درحال حاضر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ارسال دان مرغ از مرزها به استان ها 

توسط راه آهن انجام می شود و وضع تا حدودی بهتر شده اما کمبود خوراک مرغ همچنان ادامه دارد.«

وزن مرغ ها 
کم شد!

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

درروزهـایپـسازبـروزیک
حادثـه،کودکانبـهحمایتو
مراقبتبیشـترینیـازدارند.
بترسـند ممکناسـتخیلی
وفشـارزیـادیبهآنهـاوارد
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چرا باید شرکتمان را ثبت کنیم؟
ایلنا| وقتی کلمه ثبت شرکت را می شنویم، این سوال برای اکثر ما پیش می آید که اصوال 
چرا باید شرکت ثبت کنیم؟ آیا ثبت شــرکت مزایایی دارد؟ چه مشکات و موانعی در سر 
راه شرکت وجود دارد؟ اگر شما شــرکت دارید یا قصد دارید در آینده شرکتی برای خودتان 

راه اندازی کنید، بد نیست این مطلب را بخوانید. 
برای پاسخگویی به این سواالت اول باید بگوییم شرکت چیست؟ درواقع شرکت از اجتماع 
دو یا چند شــریک با هدف و موضوع فعالیت مشخص تشکیل می شود. طبق قوانین ثبت 

شرکت در ایران 7 نوع شرکت می توان ثبت کرد.
از مزایای ثبت شرکت  در تهران و ایران می توان به رسمی و قانونی شدن کسب وکار، جلب 

اعتماد مشتریان، دریافت جواز و وام و تسهیات و... اشاره کرد.
اما برای ثبت شرکت در نخستین مرحله باید نامی برای شرکت خود انتخاب کنید. 

در انتخاب نام شرکت دقت کنید؛ نام شما تکراری نباشد و قبا هم به ثبت نرسیده باشد، 
در مرحله دوم مدارک الزم جهت ثبت شرکت را تهیه کرده و با مراجعه به سایت اداره ثبت 

شرکت ها اقدام به ثبت شرکت کنید. 
تمامی شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور نگهداری و اظهار هزینه ها و درآمد ها 

نیاز به وارد کردن حساب های خود در دفاتر رسمی دارند.
گاهی ممکن است بخواهیم در شرکت تغییری ایجاد کنیم، به همین منظور خدمات ثبت 
تغییرات شرکت به ما این اجازه را می دهد تا از طریق مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی 

فوق العاده تغییرات را روی شرکت اعمال کنیم.
همچنین برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کسب وکار خود را گسترش بدهند، 
می توانند برای ثبت شرکت در کشورهای خارجی مانند کانادا، ترکیه و گرجستان اقدام کنند.
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