
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

رییس اتاق بازرگانى مشترك ایران و ارمنستان گفت: در کمیسیون 
تلفیق مجلس بحث افزایش یارانه نقدى به ارقام متفاوتى از 150 تا 
350 هزار تومان مطرح است، اما باید گفت یارانه نقدى ویتامینى 

براى تورم است.
هرویک یاریجانیــان در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، درباره حذف 
ارز 4200 تومانى و سیاســت احتمالــى جایگزین آن اظهار کرد: 
اختصاص ارز 4200 تومانى براى واردات کاالهاى اساسى، نسخه 
قابل قبولى براى اقتصاد ایران نبوده و متاســفانه به دلیل ماهیت آن 
منجر شد تا هم ارز خارج شود و هم کاالهایى که این ارز با هدف 

کنترل قیمتى آنها ارایه شد، دستخوش تغییرات قیمتى شود.
یاریجانیان اظهار کرد: اگر قرار است ارز 4200 تومانى اختصاص 
داده شود حتما باید کنترل و نظارت بر بازار نیز وجود داشته باشد تا 
هدف اصلى قانونگذار در جامعه محقق شود، در غیر اینصورت بار 
تورمى افزایش قیمت این کاالها و ارزى که به دست مصرف کننده 

نمى رسد، در نهایت به مردم تحمیل مى شود.
رئیس اتاق بازرگانى مشترك ایران و ارمنستان تصریح کرد: اکنون 
کاالهاى اساســى که نرخ ارز 4200 تومانى دارند با محاســبه این 
ارز از گمرکات ترخیص مى شــوند و اگر نــرخ ارز به 17 هزار و 
500 افزایش یابد و مبناى ترخیص کاال از گمرکات شود، ممکن 

اســت موجى از گرانى در قیمت کاالهاى اساسى را در سال آینده 
شاهد باشیم.

وى افزود: اقتصاد و معیشت مردم تاب شوك هاى جدید را ندارد و 
شاید بهتر آن باشد که این تصمیم یک تا دو سال آینده اتخاذ شود 
تا با تعیین تکلیف سیاست هایى که دولت جدید آمریکا در پیش 

مى گیــرد وضعیت تعادلى ایجاد شــود و در آن زمان بتوان درباره 
سیاست هایى که مى تواند بار تورمى داشته باشد، تصمیم گرفت.

یاریجانیان خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس بحث افزایش 
یارانه نقدى به ارقام متفاوتى از 150 تا 350 هزار تومان به ازاى هر 
فرد مطرح اســت، اما باید گفت یارانه نقدى ویتامینى براى تورم 

است و موجب تشدید افزایش قیمت کاالها خواهد شد و به جاى 
تحریک طرف عرضه باید تولید تقویت شود.

وى افزود: حتى یارانه 45 هزار تومانى که نقشــى در افزایش توان 
اقتصادى خانوارها نداشته به بودجه کشور تحمیل شده و اکنون که 
بحث افزایش نرخ آن به چند برابر مطرح اســت طبیعى است که 
ضمن فشــار بر بودجه جارى بار تورمى بیشترى را نیز به اقتصاد 

تحمیل خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانى مشترك ایران و ارمنستان خاطرنشان کرد: به 
جاى ارایه یارانه نقدى مى توان بســیارى از هزینه هایى را که مردم 
با آن درگیر هســتند، به طور مثال کاهــش هزینه هاى آموزش و 
بهداشت؛ راهکار اصولى و زیربنایى ترى براى بهبود معیشت مردم 
باشد. یاریجانیان درباره کاهش نرخ ارز در هفته هاى اخیر تصریح 
کرد: کاهش نرخ ارز متاثر از کاهش انتظارات تورمى و انتقال قدرت 
در آمریکا مى تواند مهم ترین دلیل در کاهش نرخ ارزها باشــد که 
البته مفید به حال اقتصاد نیست و ثبات در بازار ارزى است که به 

نفع مردم، فعاالن اقتصادى و اقتصاد کشور است.
وى اضافه کرد: تقویت ارزش پول ملى با استفاده از سیاست هاى 
مناسب مفیدتر از کاهش چند هزار تومانى نرخ ارز است و این ثبات 

است که اقتصاد کشور در وضع کنونى به آن نیازمند است.

محدودیت هاى کرونایى سفرهاى خارجى، مقصد مسافران ایرانى همسایه توریستى را به 
سمت جنوب کشور تغییر داد. بررسى ها از سبک جدید سفر دسته اى از خانوارهاى ایرانى 
نشان مى دهد طى ماه هاى اخیر کیش و قشم با ترافیک مسافر روبه رو و عمال جایگزین 
ترکیه براى گردشگران شــده است. البته عالوه بر مانع کرونا، افزایش شدید هزینه سفر 
خارجى در یک سال اخیر - ناشى از تغییرات نرخ ارز - نیز در انتخاب مقاصد داخلى از 
سوى گردشگران موثر بوده است. هتل ها به این اتفاق واکنش نشان داده اند. هزینه هاى سفر 

به پنج منطقه شهرى در اولویت گردشگران بررسى شده است.
محدودیت هاى ســفر براى سفر هاى خارجى، کیش را مقصد اول طبقات متوسط رو به 
باالى درآمدى براى گذراندن تعطیالت تبدیل کرده که این امر بر بهاى سفر به این مقصد 

افزوده است. 
پس از همه گیرى کرونا در سراسر جهان، تقریبا تمامى کشور هاى جهان مرز هاى خود را 
براى سفر هاى خارجى بسته اند و محدودیت هاى گسترده اى را به روى ورود گردشگران 
درنظر گرفته اند. از این رو بسیارى از افراد سفر هاى داخلى را جایگزین سفر هاى خارجى 

کرده و برخى مقاصد امن تر را محلى براى گذران اوقات فراغت خود درنظر گرفته اند.
در ایران نیز مقصد کیش به یکى از پرطرفدارترین مقاصد تفریحى و لوکس در بین افراد 
جامعه تبدیل شــده که امکان سفر به کشور هاى دیگر از جمله ترکیه را ندارند. از این رو 
درحال حاضر با افزایش چشــمگیر تقاضاى سفر به کیش، این بازار تبدیل به گران ترین 
و لوکس ترین ســفر ها در ایران شــده است. اگرچه سفر به کیش در تمامى زمان ها جزو 
گران ترین ســفر ها محسوب مى شد، اما در زمستان امسال به باالترین سطح قیمتى خود 
رسیده و شرایط سفر به آنجا براى مسافران با درآمد کم امکان پذیر نیست یا بسیار دشوار 

است.

باتوجه به اینکه بهاى بلیت هواپیما و خدمات سفر هاى هوایى پس از شیوع کرونا و آسیب 
گسترده به این صنعت دو تا ســه برابر افزایش یافته است این امر قیمت گذارى را براى 
بســته هاى جدید تور ها نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است و منجر به افزایش قیمت 
سفر هاى هوایى شده است. هتل ها و دیگر مراکز اقامتى باتوجه به شرایط موجود و وارد 
آمدن خسارت هاى گسترده بر آنان و از دست دادن تعداد بسیارى از کارکنان خود جهت 
بازیابى فعالیت هاى خود در اغلب موارد اقدام به کاهش قیمت ها یا عدم افزایش آن کرده اند.
اما قیمت ها در کیش نسبت به دیگر مناطق پرتوریست ایران همچون شهر هاى شمالى، 
مشهد و اصفهان با تفاوت چشمگیرى همراه اســت. زیرا این جزیره کوچک و لوکس 
درحال حاضر به محل تفریح افرادى با درآمد باال تبدیل شده است که این امر در افزایش 
قیمت هتل ها و تور ها تاثیرگذار بوده است. بررسى هاى نشان مى دهد: پکیج تور هاى ارائه 
شده براى سفر به کیش باتوجه به نوع پرواز و هتل براى دو شب از 2 تا 5/ 6 میلیون تومان 
متغیر است که این امر مى تواند با افزایش زمان سفر و برخوردارى بیشتر از خدمات ارائه 

شده تا 10 میلیون تومان نیز افزایش یابد.
ســفر به صورت شخصى هزینه گران ترى را براى مسافر به همراه دارد. میزان هزینه بلیت 
هواپیما از تهران به کیش بین 820 هزار تومان تا 5/ 1 میلیون تومان متغیر است که بستگى به 
نوع پرواز و همچنین زمان پرواز دارد. یکى از مهم ترین هزینه هاى سفر عالوه بر حمل ونقل 
هزینه هتل و اقامتگاه است که در کیش باتوجه به شرایط و امکانات هتل ها از شبى 500 
هزار تومان آغاز شــده و تا 6 میلیون تومان مى رسد. البته هتل هاى پایین تر از یک میلیون 
تومان بسیار اندك است که نسبت به دیگر هتل هاى لوکس کیش از امکانات و خدمات 

بسیار کمى برخوردار است.
باتوجه به اینکه اکثر هتل هاى کیش 4 یا 5 ستاره هستند سفر به کیش تبدیل به یک سفر 
لوکس براى خانواده هاى مرفه شــده است که تعطیالت خود را در این جزیره تفریحى 
مى گذرانند. آمار ها نشان دهنده افزایش سفر ها به کیش از اواخر پاییز است که عمده ترین 
دلیل آن ایجاد محدودیت هاى تردد بین استانى با وسایل نقلیه شخصى بوده است که این امر 

سفر به جزایر ایران یعنى کیش و قشم را به صورت چشمگیر افزایش داده است.
قشم در مقایسه با کیش سفرى ارزان تر به شمار مى آید میزان هزینه تور ها براى سفر به قشم 
با توجه به زمان اقامت و نوع هتل بین 2 تا 4/ 3 میلیون تومان متغیر است. هزینه هتل هاى 
قشم در مقایسه با کیش بسیار ارزان تر است و هزینه اقامت یک شب در هتل بین 300 هزار 

تا 5/ 1 میلیون تومان برآورد مى شود.
دیگر مقاصد توریست پذیر ایران همچون اصفهان، مشهد و شهر هاى شمالى نیز باتوجه به 

بحران پیش آمده اقدام به پایین آوردن هزینه اقامتگاه ها براى جذب گردشگران کرده اند.
این درحالى است که هزینه سفر با قطار در مقایسه با هواپیما ارزان تر است و بهاى آن از 
100 تا 350 هزار تومان متغیر اســت. همچنین هتل هاى مشهد از تخفیفات ویژه فصلى 
برخوردار است و قیمت اتاق ها با توجه به امکانات آن از شبى 75 هزار تومان آغاز مى شود 
و تا 750 هزار تومان ادامه مى یابد. شهر هاى شمالى نیز همانند دیگر مقاصد با کاهش قیمت 
در ویال ها و هتل ها مواجه شده است. میزان هزینه یک شب در یک ویال با امکانات کامل 
بین 500 هزار تا یک میلیون تومان است و این درحالى است که در مقایسه با سال گذشته با 
کاهش چشمگیر قیمت ها مواجه شده است در سال گذشته این قیمت ها بین 1 تا 2 میلیون 

تومان بوده است.

به دنبال تداوم محدودیت هاى کرونایى

کیش براى گردشگران ایرانى جایگزین ترکیه شده است؟!

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانى تهران:

اقتصاد و معیشت مردم تحمل شوك جدید را ندارد
تحلیلگر

خبر

 همانند یک قفســه ى بزرگ است. قفسه هاى بایگانى پرونده ها را که در ادارات یا محل 
کارتان وجود دارد را در نظر بگیرید. به مانند آنها قفسه هاى بایگانى ذهن هم تمام اطالعات 

و تجربیات به دست آمده در طول زندگى، از بدو تولد تا آخر عمرتان را ذخیره مى کنند.
ابعاد مختلف زندگى در این اطالعات جاى داده شده و هر یک عالمت گذارى شده اند و 
داخل پوشه ها جاى گرفته و بایگانى شده اند؛ در طول زندگى براى ادامه حیات به آنها نیاز 
پیدا مى شود. هر موقع محرکى به سراغمان مى آید، براى پردازش و واکنش به آن محرك به 
دنبال پرونده هاى ذهنى خود مى رویم و آنها تعیین مى کنند که در یک موقعیت چه پاسخى 

باید داده شود. این پرونده ها در ابعاد چهارگانه ذهن، فایل بندى شده اند.
بسیارى از مشکالت و کمبودهاى افراد در زندگى از تمرکز بیش از حد روى یک حوزه 
زندگى و غافل شــدن از جنبه هاى دیگر آن است. ظرفیت ذهنى ما حداقل شامل چهار 
حوزه مختلف زندگى مى شــود که این چهار حوزه عبارتند از: دنیاى باورها (ارزش ها)، 

دنیاى مادیات، دنیاى احساسات و دنیاى معنویات.
آنچه که مردم هرگز فکرش را نکرده اند این اســت که حوزه ى دنیاى مادیات، نسخه ى 
چاپ شده ى تمام حوزه هاى دیگر است. دنیاى مادیات و معنویات براى هر کسى ثابت 
و پایدار است و باورهاى شخص نسبت به این دو باعث تفاوت هاى این دنیاها براى او 
مى باشد. منشاء احساسات نیز ذهن انسان است که باورهاى هر شخص، سازنده آن است. 

پس کنترل و تغییر باورها مى تواند روى تمام دنیاهاى ما تأثیر بگذارد.
نتیجه ى نوع پردازش هایى که در این چهار حوزه ى ذهنى انجام مى دهیم، شرایط مالى ما 
را به وجود مى آورند. دنیاى درونى ما خطى نیســت و هر کدام از ابعاد زندگى در گرو 

عملکرد یکدیگر قرار دارند. 
دنیاى بیرون ما بر طبق قانون علت و معلول ها سازمان دهى شده است. در هر فرد برخى از 
حوزه هاى ذهنى همیشه قدرتمند تر از سایر حوزه ها هستند و سعى مى کنند بیشتر از سهم 
عادالنه ى خود که منجر به عملکرد موفق مى شود، چنگ بزنند. حجم زیادى از اتفاقاتى که 

در هر حوزه اى رخ مى دهد بى اهمیت بوده و مى توان آنها را نادیده گرفت. 
با این وجود اکثر مواقع تعداد کمى از پرونده ها که در یک بعد ذهنى قرار دارند، تأثیرى 
فراتر از ظرفیت خود ایجاد مى کنند و عمًال برخى فایل ها بدون اســتفاده باقى مى مانند. 
این پرونده هاى تأثیرگذار باید تشخیص داده شده و بررسى شوند. اگر آنها ما را به سمت 
وضعیت خوب مالى سوق مى دهند باید آنها را چند برابر کنیم. اگر پرونده هایى هستند که 
تأثیرات مخربى بر رفتار و زندگى ما مى گذارند، باید خنثى شــوند و به آنها با دقت فکر 

کرده و آنها را از ذهن پاك کنیم یا آنها را با پرونده هاى سازنده جایگزین کنیم.

سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران
رایزنى براى افزایش سطح روابط تجارى ایران و ارمنستان

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: وزیر اقتصاد ارمنستان به منظور 
رایزنى براى افزایش سطح تعامالت تجارى دو کشور وارد تهران شد.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم 
با اشــاره به ظرفیت روابط اقتصادى و تجارى ایران و ارمنستان، حضور وهان کروبیان، وزیر 
اقتصاد ارمنســتان در تهران را فرصت مغتنمى براى توسعه و افزایش سطح روابط تجارى دو 
کشور و رایزنى براى حل موانع و مشکالت تجارت با ارمنستان به عنوان دروازه ورود به بازار 

اوراسیا عنوان کرد.
وى با اشــاره به اینکه این دعوت از سوى وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران صورت گرفته 

است، از امضاى تفاهم نامه براى توسعه سطح روابط تجارى دو کشور طى این سفر خبر داد.
زادبوم اظهار داشــت: وزیر اقتصاد ارمنستان طى ســفر پنج روزه خود به ایران، با تعدادى از 
مقامات دولتى و خصوصى از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، رئیس کل بانک 
مرکزى، وزیر اقتصاد و دارایى، معاون علمى و فناورى ریاست جمهورى، رئیس اتاق بازرگانى، 

صنایع، معادن و کشاورزى ایران دیدار و گفت و گو خواهد کرد.

چگونگى کارکرد ذهن در تصمیمات مالى 

     گروه بازار  
trades@jahaneghtesad.com

 سال بیست و نهم 
 شماره 7501                    

 شنبه 4 بهمن  1399    
9 جمادى الثانى 1442  23 جوالى 2021 

  وحید میرزائى مشاوره مالى و سرمایه گذارى
 نویسنده کتابهاى موفقیت هاى فردى و کسب وکار

به  اطالع می ر س��اند به  اس��تناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/25 و مجوز ش��مارة 019-994/606885 مورخ 1399/02/31 سازمان بورس 
و اوراق بهادار مقرر گردید، س��رمایۀ ش��رکت از مبل��غ 900 میلیارد ریال به  مبلغ 1،340 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین  ش��ده جهت اس��تفاده از 
حق تقدم خرید س��هام، تعداد 423،466،834 سهم از سهام جدید توسط سهامداران ش��رکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از 
حق تقدم مذکور و به  منظور تحقق افزایش س��رمایه، تعداد 16،533،166 س��هم 000ر1 ریالی استفاده نشدة س��هامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به 

مجوز شمارة 139930400901120604 مورخ 1399/10/27 ادارة ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1( موضوع فعالیت شرکت:

الف ( موضوع اصلی:
- ايجاد و تاس����يس كارخانجات توليد س����يمان و صنايع جانبي وابسته به آن، تهيه و تامين كليه مواد و وسايل، دستگاهها و ماشين آالت مورد نياز اين صنايع از داخل و خارج از كشور و 

همچنين توليد و فروش و صادرات سيمان و كلينكر.
ب( موضوع فرعی:

- اكتشاف و استخراج و بهره برداري از كليه معادن مورد نياز اين صنعت از قبيل سنگ آهك، خاك رس، سنگ سيليس و غيره.
- تاس����يس ش����ركت هاي جديد و يا سهيم شدن در ش����ركت هاي موجود در جهت تعقيب اهداف ش����ركت و بطور كلي انجام عمليات معامالت مجاز توليدي و بازرگاني و صنعتي كه 

به طور مستقيم و يا غير مستقيم با تمام يا هريك از موضوعات مشروحه فوق مربوط مي باشد.
- مشاركت در ساير شركت ها از طريق تاسيس يا تعهد سهام شركت هاي جديد يا تعهد شركت هاي موجود.

- به طور كلي ش����ركت مي تواند به كليه عمليات و معامالت مالي و تجاري و صنعتي كه به طور مس����تقيم يا غير  مس����تقيم به تمام يا هر يك از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد، 
مبادرت نمايد.

2( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:
آدرس دفتر مرکزی : تهران – بلوار نلسون ماندال )آفريقا( – روبروی پارك صبا – خيابان شهيد بنيسی )فرزان غربی( – پالك 38 – كد پستی 1968844713

آدرس کارخانه : بوشهر – كنگان – كيلومتر 15 جاده كنگان به عسلويه
شركت فاقد شعبه می باشد.

3( سرمایۀ فعلی شرکت: 900 ميليارد ريال،
4( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی

5( محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
6( مبلغ افزایش سرمایه: 440 ميليارد ريال،

7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 1،340 ميليارد ريال،
8( مدت شرکت: نامحدود

9( نوع سهام: عادی با نام و شركت فاقد سهام ممتاز است.
10( ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ريال،

11( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 423،466،834،000 ريال
12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 16،533،166 سهم،

13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:
سمت كدملي شماره شناسنامه نام پدر نماينده شناسه ملي اشخاص حقوقي شماره ثبت اشخاص حقوقي اشخاص حقوقي 

رئيس هيئت مديره )غيرموظف( 0421949491 10894عظيم علي يوسف رحمتي پور 17010630019476شركت گروه صنايع سيمان كرمان 

نائب رئيس هيئت مديره )غيرموظف( 154330080100139سيد حسن سيد حجت اله طباطبائي 8618010101306234شركت سرمايه گذاري غدير

عضو هيئت مديره )غيرموظف( 13020946269238غالم  عباس ميالد ياوري فارمد 13565810101788597شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير 

عضو هيئت مديره )موظف(1650052866467عبدالعلي رامين جعفرزاده اندبيلي 910100665220شركت سيمان مازندران 

مديرعامل و عضو هيئت مديره )موظف( 1114449635231محمد مهدي تابش 21800610102593454شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 

 * شركت فاقد عضو علی البدل هيئت مديره می باشد.
14( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در كليه مجامع عمومی، صاحبان س����هام می توانند شخصاً، يا وكيل يا قائم مقام قانونی اشخاص حقيقی، و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط 
ارائه مدرك وكالت و يا نمايندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر سهم فقط يك رای خواهد داشت.

15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقسيم سود طبق ماده 90 اصالحيه قانون تجارت بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومی عادی جايز خواهد بود و در صورت منافع، تقسيم 10 درصد از سود ساالنه بين 
صاحبان سهام الزامی است. طبق مواد 140 و 238 اصالحيه قانون تجارت، هيئت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نمايد. 
همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه رسيد موضوع كردن آن اختياری است و در صورتيكه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتی كه اندوخته 
به يك دهم س����رمايه بالغ گردد، به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومی ممكن است قسمتی از سود خالص برای تشكيل ساير اندوخته ها كنار گذاشته شود. اندوخته قانوني 

قابل انتقال به سرمايه نمي باشد و جز در هنگام انحالل شركت، قابل تقسيم بين سهامداران نيست.
16( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت : اين شركت فاقد سهام ممتاز است.

17( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام: اين شركت فاقد هر گونه اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام است.
18( مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: اين شركت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشاركت است.

19( مبلغ دیون ش�رکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدۀ دروه مالی 6 ماهه 
منتهی به 1399/03/31 مجموع بدهی های جاری و غير جاری ش����ركت به ترتيب برابر با 3،994،968 ميليون ري����ال و 3،294،542 ميليون ريال و مبلغ 7،289،510 ميليون ريال 
جمع بدهی ها می باش����د. همچنين بر اساس يادداش����ت 36 همراه صورت های مالی حسابرس����ی ش����ده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمين های اعطايی در خصوص 

بدهی های اشخاص ثالث برابر با 6،240،882 ميليون ريال می باشد.
20( مدت پذیره نویس�ی: پذيره نويس����ی از اول وقت اداری روز يكش����نبه مورخ 1399/11/05 آغاز و تا پايان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1399/12/04 به مدت 30 روز ادامه 

خواهد داشت.
تذكر: چنانچه سقف سرماية تعيين شده قبل از انقضای مهلت پذيره نويسی تكميل و وجوه مربوطه تأمين گردد، عمليات پذيره نويسی متوقف خواهد شد.

21( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداكثر 16،533،166 سهم 
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

ميزان تعهدات موضوع فعاليت شخصيت حقوقي نام متعهد 

خريد كل حق تقدم هاي استفاده نشده، حداكثر ظرف مدت 5 روز پاياني مهلت عرضه عمومي سرمايه گذاري سهامي عام شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 

خريد كل حق تقدم هاي استفاده نشده، حداكثر ظرف مدت 5 روز پاياني مهلت عرضه عمومي سرمايه گذاري سهامي عام شركت سرمايه گذاري غدير 

23( روزنامۀ کثیراالنتش�ار: روزنامة كثيراالنتش����اری كه اطالعيه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامة اطالعات می باشد. همچنين اعالميه مذكور در روزنامه های 
ابرار اقتصادی و جهان اقتصاد )بر اساس مفاد ماده 177 اليحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نيز منتشر می گردد .

24( چگونگی پذیره نویس�ی: با توجه به ثبت ش����ركت بين المللی ساروج بوشهر )سهامی عام( نزد س����ازمان بورس و اوراق بهادار، پذيره نويسی سهام اين شركت تماماً از طريق 
ش����بكه كارگزاری انجام خواهد شد. متقاضيان پذيره نويس����ی می توانند در مهلت تعيين شده برای پذيره نويسی با مراجعه به شركت های كارگزاری عضو فرابورس ايران نسبت به ارائه 

تقاضای سفارش خريد اقدام نمايند. ضمناً خريداران حق تقدم فوق، می بايست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند.
25( مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دريافتی توسط كارگزار ناظر بايد به حساب زير واريز گردد:

حساب شمارة 0109677762001 به نام شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام، نزد بانک ملی شعبۀ آناهیتا کد 965 
26( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمية پذيره نويسی و آخرين صورت های مالی به ادارۀ ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاری تهران 
تس����ليم شده اس����ت. همچنين گزارش توجيهی هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانونی و بيانية ثبت سهام در دست انتشار در سايت اينترنتی شركت به آدرس 

www.kangancement.ir و سامانه جامع انتشار اطالعات اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس عالقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران: 

درصد مالكيت تعداد سهام نوع شخصيت حقوقي نام سهامدار 

53 477/984/399سهامي عام شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 

231/533/36426سهامي عام شركت سرمايه گذاري غدير 

21 190/482/237 مختلف ساير سهامداران 

900/000/000100جمع 

28( نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: 
در صورت عدم تكميل فرآيند افزايش س����رمايه، شركت سرمايه گذاری و توسعه صنايع س����يمان )سهامی عام( و همچنين سرمايه گذاری غدير )سهامی عام( متعهد گرديده اند ظرف 

مدت 5 روز پايانی مهلت عرضه عمومی، اقدام به خريد حق تقدم های با قيمانده نمايند. 

نكات مهم:
D  مسئوليت صحت و قابليت اتكای اطالعات اعالمية پذيره نويسی بر عهدۀ ناشر است.

D  ناش����ر، ش����ركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل 
ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اوليه كه ناشی از فعل يا ترك فعل آن ها باشد، متضرر گرديده اند.

D  ثبت اوراق بهادار نزد س����ازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتی بوده و به منزلة 
تأييد مزايا، تضمين سودآوری و يا توصيه و سفارشی در مورد شركت ها يا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

D  پذيره نويسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد ياد شده در اين اعالميه مراتب را كتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زير ارسال نمايند.
تهران – ابتدای خیابان مالصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

اعالميۀ پذيره نويسی سهام شركت بين المللی ساروج بوشهر)سهامی عام(
ثبت شده به شمارۀ 143136 و شناسۀ ملی 10101861112

هيئت مديرۀ شركت بين المللی ساروج بوشهر )سهامی عام(


