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سال سی و پنجم

درآمدهای ارزی را آگاهانه سرمایه گذاری کنیم
استاد دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با قدس با اشاره
به اقدامـات الزم برای پیـاده کردن اقتصـاد مقاومتی در
کشـور می گوید :در زمینـه سـرمایهگذاری در حوزههای
کلیـدی هـم بایـد آگاهانـه عمـل کنیـم .مثلا ًحوزههـای
آب ،گاز ،نفـت و بـرق بـرای ما بسـیار حیاتی هسـتند.
اگــر از هماکنــون روی ایــن بخشهــا بهدرســتی و
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آگاهانــه ســرمایهگذاری نکنیــم در چندســال آینــده
خودمــان واردکننــده گاز خواهیــم بــود ،حا لآنکــه
کشــور مــا روی منابــع گازی انبــوه قــرار گرفتــه اســت.
یــا اینکــه واردکننــده بنزیــن و بــرق خواهیــم شــد ،یــا در
حــوزه آب بــه مشــکل برمیخوریم.خوشــبختانه کمتــر
از دو مــاه پیــش ســازمان توســعه تجــارت اعالم کــرد نرخ

فرزانه غالمی عزم جدی دولت برای
عملی کردن جراحی بزرگ اقتصادی در کشور،
شروع فرایند افزایش تابآوری اقتصادی را
بهعنوان یک پیشنیاز مقابل دولتمردان قرار
داده است .ضرورت انجام جراحی و اعمال

◾

◾ بــاتــوج ـهبــه ع ــزم جــدی
دولت برای اجرای طرح جراحی
اقـ ــتـ ــصـ ــادی ،ب ـ ـ ــرای افـ ــزایـ ــش
ت ـ ــابآوری اقــتــصــاد در شــرایــط
فعلی چه باید کرد؟

ارتقـای سـطح تـا بآوری
اقتصـادی مقولـهای فـوری ،کوتا همـدت و
ضرباالجلـی نیسـت بلکـه زما نبـر ،تدریجـی
و نیازمنـد اقدامـات و راهبردهایـی در اقتصـاد
است .یادآور میشوم سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی در بهمن سـال 92دقیقا ًباهدف ارتقای
تـا بآوری اقتصـاد ملـی از سـوی رهبـری ابلاغ
شـده بـود ،امـا امـروز پـس از نزدیکبـه هشـت
سـال هنـوز اقـدام درخـوری بـرای اجرایی شـدنش
صـورت نگرفتـه؛ بنابرایـن متأسـفانه اقتصـاد مـا
بـا بحثهـا و اتفاقـات بینالمللـی گـره خـورده
اسـت و از مسـائل بینالمللـی تأثیـر زیـادی
میپذیـرد .اجرایـی کـردن اقتصـاد مقاومتـی
صرفـا ً مبتنـی بـر اسـناد توسـعهای امکا نپذیـر
اسـت و نیـاز نداریـم برنامههـای دیگـری بـرای
اجـرای ایـن سیاسـتها وضـع کنیـم .مهمتریـن
محـور اقتصـاد مقاومتـی ،درونزا کـردن فضـای
اقتصاد ملی اسـت؛ بـدان معنی که هر چه سـهم
عوامـل داخلـی را در اقتصـاد بـاال ببریـم ،میـزان
تأثیرپذیـری ایـن فضـا از عوامـل بیرونـی کمتـر
میشـود و مـا بیشـک میتوانیـم خودمـان بـر
مدیریـت اقتصادمـان حاکـم شـویم .الزم بـه ذکـر
اسـت در 10سـال گذشـته نـرخ سـرمایهگذاری
ثابـت ناخالـص بهطـور متوسـط  5درصـد ،نـرخ
رشـد اقتصـادی صفـر و تـورم  24درصـد گـزارش
شـده اسـت ،بـر همیـن اسـاس دولـت امـروز کار
سـختی در پیش دارد؛ چراکـه هم با ابـر چالشها
و چالشهـای متعـددی در داخـل کشـور روبـهرو
اسـت و هم در بیـرون چالشهایی نوظهـور وجود
دارد .مثلا ًجنـگ روسـیه و اوکرایـن کـه بـه عنـوان
پدیـدهای نوظهـور بـرای مـا هـم فرصـت اسـت و
هـم تهدیـد .ایـن جنـگ در حـوزه مـواد غذایـی
بـرای جهـان یـک تهدیـد اسـت .از سـویی دیگـر
در پیـش بـودن انتخابـات میـاندورهای آمریـکا
و ایـن احتمـال کـه جمهـوری خواهـان ،سـنا و
کنگـره را بهدسـت گیرنـد ،شـاید بـرای اقتصـاد مـا
پیامـی داشـته باشـد و آن اینکـه بایـد کمربندهـا
را محکـم ببندیـم ،عقالنیـت رفتـاری را بـاال
ببریـم و حوزههـای آسـیبپذیرمان را شناسـایی
و بهتدریج اصالح کنیم.

صاحبان سهام شرکت صنایع تولیدات
کاغذی خراسان گلریز

(سهامی خاص) به شماره ثبت  1353و

اصالحات پایهای در اقتصاد ،مورد تأیید قاطبه
کارشناسان اقتصادی است ،اما حاال که هم دولت
متأثر از وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور در یک
دهه گذشته با چالشهای زیادی در این مسیر
روبهرو است و هم حال اقتصاد جهانی ،ناخوش

و ملتهب ،صاحبنظران تأکید میکنند تأسی به
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میتواند
«دستیاری قدرتمند» برای دولتمردان در این
مسیر پر سنگالخ باشد .وحید شقاقی شهری
اقتصاددان در گفتوگویی با روزنامه قدس

◾

◾ نقطه شروع فرایند ارتقا تابآوری اقتصادی،
کجاست و حیاتیترین سیاستها برای این فرایند
را درحال حاضر چه میدانید؟

یکی از حیاتیترین مقولهها بــرای اقتصاد ما
مدیریت منابع ارزی اســت .مــا ام ــروز فرصتی
بــرای اتــاف منابع ارزی نداریم؛ بنابراین وزارت
صمت ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در
واردات ،سختگیری بیشتری داشته باشند.
مسئله دوم این است که نقشه ارزی کشور را باید
بهسرعت و بهطور اساسی تغییر دهیم و متنوع
کنیم .در این نقشه ضروری است عراق را تقویت
کنیم .در نقشه ارزی سالهای گذشته 70درصد
منابع ارزی ما در امارات مصرف میشد که امری
خطرناک بود .همچنین باید تالش کنیم صادرات
مشتقات نفتی را توسعه دهیم و تنوع ببخشیم
و با شرکای تجاری قراردادهای بلندمدت ببندیم.

◾

◾مواردی که شما به آن اشاره کردید جنبه کمی
دارد .در خصوص کلیدواژههای کیفیای که دولت
باید بــرای افزایش ت ــابآوری اقتصادی در مقطع
فعلی و در عمل از آن بهره بیشتری گیرد ،کمی
توضیح دهید.

کشور ما واردات این خودروهاست؟! با این کار
نهتنها جلو افزایش قیمت خــودروهــای داخلی
را نمیگیریم ،بلکه خودروهایی را به کشور وارد
میکنیم کــه منجر بــه افــزایــش نارضایتی بین
مردم میشود ،بهویژه آنکه در یک دهه گذشته
شــکــاف طبقاتی در کــشــور بسیار زی ــاد شــده و
ضریب جینی از  36/5به باالی  ۴۱درصد رسیده
اســت! دولــت باید به انضباط مالی و بودجهای
متعهد شــود و بــه ایــن مقوله بــهــای بیشتری
بدهد .صندوقهای بازنشستگی و بانکها باید
منضبطتر شوند و از نــاتــرازی فاصله بگیرند.
اینها سختگیریهای ضــروری بــرای اقتصاد
ماست و نباید بهمحض اینکه کمی اوضاع بهتر
شد ،ضروریات حیاتی را فراموش کنیم.

◾

◾باتوجهبه اینکه اقتصاد جهانی امروز ملتهب
اســت و شما هــم بــه وج ــود چــال ـشهــای نوظهور
اقــتــصــادی در سطح جهانی اش ــاره کــردیــد کــه به
طبع ایران هم از این چالشها دور نیست ،چگونه
میتوان خطرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از
این التهابات را برای اقتصاد و مردم کاهش داد؟

باتوجـه بـه وجـود نگرانیهایـی کـه از کمبـود

آگهی پذیرهنویسیافزایشسرمایهشرکتقندتربتحیدریه(سهامیعام)

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شــرکت گروه
پزشــکی آراد آبیک (با مســئولیت محدود ) شماره
ثبت  1020و شناسه ملی  10861442989در خصوص
انتخاب هیئــت نظارت و انتخاب مدیران چاپ شــده
در روزنامــه قــدس تاریــخ  1401،02،26صفحــه 6
شــماره  9807در متن آگهــی  ،مجمع عمومی عادی
(نوبــت دوم) صحیــح مــی باشــد کــه به آن اشــاره
نشــده اســت کــه بدینوســیله اصــالح میگــردد.
رامینمیری
عضو هیئت مدیره شرکت گروه پزشکی آراد

ثبت شده به شمارة  103و شناسه ملی 10380019602

حصار شرکت سهامی خاص به
شناسه ملی 10380290680

40102280

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مــورخ  1396،11،11تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد :
 محل شــرکت از واحد ثبتی مشــهد به آدرساســتان خراســان رضوی  -شهرستان تربت جام
 بخش مرکزی  -دهســتان میان جــام  -آبادیپنبه پاک کنی تربت جام  -جاده تایباد (کیلومتر
-)7پــالک -0ســمت راســت-طبقه همکف-بــا
کد پستی  9576198817منتقل گردید و مراتب
ذیل شماره  1635ثبت شد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویمرجعثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاریتربتجام()1319388

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  29700و شناسه ملی 10380449498

40102289

40102253

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400،11،25ونامه شــماره  4012،128،288مورخ
 1401،01،16اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1آقای مهدیار احمدی جالیر به شماره ملی  0944654657خارج از هیئت مدیره به سمت
مدیرعاملی تا پایان مدت دوره هیئت مدیره انتخاب شدند -2 2 .کلیه اوراق و اسناد بهادار
مالی  ،قراردادها و چک و ســفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت
مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()1319381

باتوجهبه اینکه نیمه دوم ســال  1401شرایط
بــرای اقتصاد ما حسا ستر اســت ،من توصیه
میکنم عقالنیت در اقتصاد باال برود .دولت از
نیروهای باتجربه استفاده کند ،به حرف دلسوزان
گوش دهد؛ چون فرصت برای رفتارهایی از سر
بیتجربگی نداریم .تعارف که در میان نیست
زمانی برای آزمون و خطا نداریم .باید برای شرایط
سخت آمادگی داشته باشیم .اگر این شرایط
سخت بــر اقتصاد مــا حاکم نشد کــه چهبهتر
ولــی درهــرصــورت بــایــد آم ــاده و مجهز باشیم.
تحقق بخشی از ت ــا بآوری اقتصادی کشور به
تقویت مدیریت اقتصادی و عقالنیت و تجربه
نیاز دارد که اینها همان کلیدواژههای کیفی
هستند .طبعا ً بسیار سخت است که آ نهــا را
کمی کنیم و بگوییم چه کسی باتجربه ،پرتوان
و دغدغهمند است ،اما در حوزه تنوعبخشی به
صــادرات مشتقات نفتی ،تقویت نقشه ارزی،
کنترل قاچاق کاال ،ساماندهی و مدیریت واردات،
جلوگیری از ات ــاف منابع ارزی و ...میشود
بهآسانی اقتصاد کشور را سامان داد .همین
امــروز برخی مدافع واردات خــودروهــای لوکس
در دل جنگ اقتصادی هستند! مگر مشکل

به اطالع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شركت قند تربت
حیدریه سهامی عام ،مورخ و مجوز شمارۀ 004-844073-274مورخ 1400/12/25
سازمان بورس و اوراق بهادار  ،مقرر گردید سرمایۀ شركت از طریق صدور سهام جدید
از مبلغ  147,000,000,000ریال به مبلغ  500,000,000,000ریال ،منقسم به 500,000,000
سهم  1,000ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
 147,000,000,000ریال
 -1سرمایه فعلی شركت:
 353,000,000,000ریال
-2مبلغ افزایش سرمایه:
-3مبلغ سرمایه پس از افزایش 500,000,000,000 :ریال
 1,000ریال
-4ارزش اسمی هر سهم:
-5تعداد سهام عرضه شده 105,000,000 :سهم
عادی با نام
-6نوع سهم:
-7محل افزایش سرمایه :افزایش سرمایۀ شركت از محل و به تفكیك زیر انجام خواهدشد:
 105,000,000,000ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
 248,000,000,000ریال از محل سود انباشته،
-8موضوع افزایش سرمایه:
اجرای طرح بهسازی ماشین آالت
-9به هر صاحب سهم ،در ازای هر  100سهم متعلقه در تاریخ  1401/02/08تعداد 71
حقتقدم خرید سهم جدید و تعداد  168سهام جایزه تعلق میگیرد .بدیهی است تعداد
دقیق سهام و حقتقدمهای متعلقه هر سهم در گواهینامه حقتقدم محاسبه و به
سهامداران اعالم خواهد شد.
-10سهامدارانی كه ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و
یا به هر دلیل ،گواهینامۀ حقتقدم خود را دریافت ننمایند ،میتوانند جهت دریافت
گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند  12این آگهی مراجعه نمایند.
-11مهلت استفاده از حقتقدم در خرید سهام جدید 60 ،روز از تاریخ انتشار این آگهی
میباشد.
-12سهامداران محترمی كه تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند ،حسب مورد باید
بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:
سهامدارانی كه به موجب گواهی حقتقدم خرید سهام جدید ،فاقد مطالبات بوده و
یا مطالبات آنان ،بهای سهام جدید را تأمین نمیكند ،میبایست ظرف مهلت مقرر
بهای سهام یا مابهالتفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت كه شامل كد ملی برای
اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد ،به حساب شمارۀ
 0216196028007این شركت نزد بانك صادرات شعبۀ مركزی  1900067واریز و رسید
بانكی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید ،ظرف مهلت استفاده
از حقتقدم ،با پست سفارشی به نشانی تربت حیدریه  -خیابان خرمشهر كارخانه
قند تربت حیدریه كد پستی  9513855595ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس
تربت حیدریه  -خیابان خرمشهر كارخانه قند تربت حیدریه كد پستی 9513855595
تحویل و رسید دریافت نمایند.

زوم
گفتوگو

از کلیدواژههای کمی و کیفی برای تابآوری
اقتصاد در مسیر منتهی به یک جراحی
اقتصادی موفق و کاهش تبعات منفی حاصل
از ناخوشی حال اقتصاد جهانی برای ایران
میگوید .مشروح این گفتوگو را بخوانید.

فرصت آزمون و خطا در اقتصاد نداریم

آگهی انتقال شرکت تولیدی آرد جام

40102288

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم
شرکت صنایع تولیدات کاغذی خراسان
گلریز( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره
 1353و شناسه ملی 10380131843
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام ،که در روز
پنجشنبه مورخ  1401/03/12راس ساعت
 10صبح به نشانی :مشهد ،کیلومتر  30جاده
مشهد-قوچان شهرک صنعتی طوس ،فاز یک،
قطعه دوم کد پستی 9185176754برگزار
میگردد ،حضور بهم رسانند.
دستـور جلسـه :
 -1افزایش تعداد سهام منتشره با کاهش
ارزش اسمی سهام از  129،000ریال به 1،000
ریال برای هر سهم
 -2تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به
سهامی عام
-3سایر مواردی که در صالحیت مجمع
عمومی فوق العاده باشد
هیئت مدیره

/40102173ح

شناسه ملی 10380131843

بازگشــت ارز صادراتــی بــه کشــور بــه 85درصــد افزایش
یافتــه اســت .بــر همیــن اســاس و بــا بهبــود منابــع ارزی
بایــد ایــن منابــع عمدتــا ًبهســمت ســرمایهگذاری در
حوزههــای اساســی هدایــت شــود .مدیریــت واردات و
کنترل قاچــاق در این شــرایط بســیار مهم اســت و مانع
خــروج ارز از کشــور میشــود.

همچنیـن بایـد انضبـاط مالـی بهسـرعت بـر کشـور
حاکم شـود .امـروز کسـری بودجـه و بیانضباطـی مالی
بهشـدت اقتصـاد را آزار میدهـد ،پـس تصمیمـات
دولـت و مجلـس بایـد هوشـمندانه باشـد؛ چـون
هزینههـا و بودجههـای رهاشـده و انبـوه ،خطـر بزرگـی
بـرای اقتصـاد ماسـت.

یکند
عضوهیئتعلمیدانشگاهخوارزمیدرگفتوگوباقدسالزاماتگذاربه  وضعیتاقتصادیجدیدراتشریحم 

اصالحیه آگهی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شماره 9810

محصوالت کشـاورزی و غذایی اساسـی در جهان
وجـود دارد و تأثیـرات تورمـی حاصـل از جنـگ
روسـیه و اوکرایـن و پیشتـر از آن تأثیرات ناشـی از
شیوع کرونا در سـطح جهان که کاهش تولیدات و
صادرات را رقـمزده ،شـاهد افزایش قیمت جهانی
در حـوزه مـواد غذایـی و کشـاورزی هسـتیم .همـه
کشـورها در ایـن شـرایط تلاش میکننـد ذخایـر
راهبـردی خـود را تقویت کننـد؛ چون همیـن امروز
جهـان در حوزههـای آرد ،کنجالـه ،ذرت ،مـواد
غذایی و ...با مشـکالت جدی مواجه شـده است.
همچنیـن سـیطره اقتصـاد پولـی موجـب شـده
حبـاب مالـی در جهـان شـکل بگیـرد و بـه بخـش
واقعـی اقتصـاد و تولیـدات واقعـی کمتـر بهـا داده
شـود و اقتصـاد جهانـی بـه سـمت سـوداگریهای
مالـی و رشـد نقدینگـی رفته اسـت .بـا این شـرایط
دولـت ما هـم از امـروز بایـد به فکـر تأمیـن کاالهای
اساسـی نیمـه دوم سـال 1401باشـد و منابـع ارزی
را بـه ایـن سـمت ببـرد .مـن البتـه معتقـد هسـتم
سیاسـت حـذف ارز ترجیحـی یـا بایـد زودتـر از
اینها انجام میشـد یـا در این شـرایط خـاص تورم
اقتصـاد جهانـی و داخلـی بهتـر بـود فعلا ًاجـرا
نشـود تا شـرایط آرام شـود و دولت فرصت داشـته
باشـد طرحهـا و برنامههـای جایگزیـن را بهطـور
کامل و کارشناسـی شـده آماده سـازد .بیشک در
انجام جراحـی اقتصـادی دولت ،نیـازی بهتعجیل
نیسـت و زما نسـنجی و بـه هنـگام عمـل کـردن
بسـیار مهـم اسـت؛ چـون انجـام یـک سیاسـت
درسـت در زمـان و شـرایط بد و با شـیوه بـد ،نتیجه
خـوب نمیدهـد .اقتصـاد کشـور بایـد بهشـرایط
نرمـال برسـد ،آنگاه جراحـی اقتصـادی میتوانـد
بهترین نتایج را خلق کند و مـردم از تبعات کمبود
و تـورم شـدید داخلـی و جهانـی در امـان خواهنـد
بـود .عقالنیـت حکـم میکنـد بـا توجـه بـه اوضـاع
ملتهب اقتصاد جهانی و داخلـی ،دولت ،بدترین
و بهتریـن سـناریوها را در نظـر بگیـرد و باتوجهبـه
اینکـه گفتهشـده وضعیـت منابـع ارزی کشـور،
بهبـود یافتـه نبایـد اجـازه داد التهابـات تـازه بـه
اقتصـاد وارد شـود .شـکی نیسـت امـروز بـه دلیـل
وجـود نارسـاییهای متعـدد و کهنـه موجـود در
نظامهـای بانکـی ،یارانـهای و مالیاتـی ،بازتوزیـع
ثـروت بـه سـود مرفهیـن جامعـه صـورت میگیرد،
پس با اصالحات در این نظامهـا و جراحی مبتنی
بـر عمـق نگـری و تأمـل ،نبایـد اجـازه داد جامعـه
همچون یـک دهه گذشـته ،به سـمت فقر بیشـتر
پیـش بـرود.

انضباط مالی
بر دولت
حاکم شود

دولت باید به انضباط
مالی و بودجهای
متعهد شود و به این
مقوله بهای بیشتری
بدهد .صندوقهای
بازنشستگی
و بانکها باید
منضبطتر شوند و
از ناترازی فاصله
بگیرند .اینها
سختگیریهای
ضروری برای
اقتصاد ماست و
نباید بهمحض
اینکه کمی اوضاع
بهتر شد ،ضروریات
حیاتی را فراموش
کنیم.
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گفتوگوی
ویژه

سهامدارانی كه به موجب گواهینامۀ حقتقدم خرید سهام جدید ،دارای مطالبات به
میزان بهای سهام جدید میباشند ،میبایست ظرف مهلت مقرر ضمن تكمیل گواهی
حقتقدم ،مبنی بر اعالم موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه ،مراتب را با پست
سفارشی به نشانی تربت حیدریه  -خیابان خرمشهر كارخانه قند تربت حیدریه كد پستی
 9513855595ارسال نموده و یا مدارك را به آدرس تربت حیدریه  -خیابان خرمشهر
كارخانه قند تربت حیدریه كد پستی  9513855595تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذكر:عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی،به منزله عدم استفاده
از حق تقدم می باشد
-13در صورت عدم تمایل به مشاركت در افزایش سرمایه ،سهامداران میتوانند
در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی نسبت به واگذاری حقتقدم خود از طریق
فرابورس ایران اقدام نمایند .با توجه به قابلیت معاملۀ مكرر حقتقدم خرید سهام
شركت ،خریداران نهایی میبایست قبل از پایان مهلت پذیرهنویسی نسبت به واریز
بهای سهام جدید وارسال مستندات به شرح بند  12اقدام نمایند.بدیهی است در صورت
عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی ،سهام جدید به آنها تعلق
نخواهد گرفت.
-14حقتقدم سهامدارانی كه در مهلت مقرر از حقتقدم خود استفاده ننمودهاند و
همچنین پاره سهمهای ایجاد شده ،توسط شركت از طریق فرابورس ایران عرضه و
مبلغ حاصل از فروش پس از كسر هزینهها و كارمزد متعلقه به حساب بستانكاری
سهامداران منظور خواهد شد.
نكات مهم:
مسئولیت صحت و قابلیت اتكای اطالعات آگهی پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
ناشر ،شركت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول
جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی هستند كه در اثر قصور ،تقصیر ،تخلف و یا به
دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل
آن ها باشد ،متضرر گردیدهاند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمینان از رعایت
مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به
منزلۀ تأیید مزایا ،تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شركتها یا طرحهای
مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شركت ،این افزایش سرمایه تا
تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت خواهد رسید.
سایر افرادی كه تمایل به خرید حقتقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت
كسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شركت ،میتوانند به سایت اینترنتی شركت
به آدرس  www.torbatsugar.irمراجعه و یا با شمارۀ تلفن  05152312036تماس
حاصل نمایند.
گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ،گزارش بازرس قانونی
در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شركت به
آدرس  www.torbatsugar.irو سیستم جامع اطالع رسانی ناشران به آدرس
 www.Codal.irدر دسترس میباشد.

