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این روزها بازار گوشت قرمز ملتهب است 
و ناگهان قیمت ها باال رفت و توان خرید مردم 

پایین آمد.
مسئوالن مربوط نیز علت اصلی این مهم 
را به گــردن گرانی یکباره دام زنده و کمبود 
گوسفند در بازار می اندازند و معتقدند سرمای 
هوا، باالرفتن قیمت دالر و از همه مهم تر گران 
شدن قیمت کاه و جو و سبوس از جمله دالیل 

عمده گرانی بی رویه گوشت قرمز می باشد. 
علــی اصغر ملکــی رئیس اتحادیه گوشــت 
گوســفندی در نیمه آذرماه جــاری در گفتگو با 
خبرگزاری هــا اعالم کرد که با توجــه به افزایش 
قیمت دالر در بازار روند صعودی قیمت  گوشت ادامه 
خواهد داشت. همچنین با توجه به سرمایی که در 
پیش داریم و شروع بارش ها بعید به نظر می رسد با 

کاهش قیمت گوشت در بازار روبه رو باشیم.
اما در این میان ســؤالی که در افکار عمومی 
مطرح می باشد این است که به راستی چرا مسئوالن 
مربوط و دست اندرکاران توان کنترل قیمت گوشت 
قرمز را ندارنــد و نقش دالالن در این گرانی لجام 

گسیخته چقدر است؟
با این حال در گزارش پیش رو به دنبال پاسخ 

این سؤاالت هستیم.
دالالنی که سر گردنه گوشت ایستادند!

 چندی پیش و درپی نوسانات قیمت گوشت 
قرمز، بین مسئوالن مانند وزارت صنعت، سازمان 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و 
تشکل های بخش خصوصی با وزارت جهاد کشاورزی 
اختالف نظری به وجــود آمد که وزارت صنعت و 
تشکل های بخش خصوصی معتقدند که صادرات 
بی رویه دام زنده که طی سال های اخیر با حمایت 
وزارت جهاد کشاورزی افزایش پیدا کرده آمار گرانی 
و نوسان قیمت گوشت قرمز بوده است اما مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی برخالف این اظهار نظر اعتقاد 
داشــتند که »دالالن« گرانی گوشت قرمز را رقم 

زده اند، نه صادرات ناچیز دام زنده!
به گفته بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران 
کشــاورزی، با توجه به اینکه دام مورد نیاز کشور 
تامین است، یکی از مهم ترین دالیل گرانی گوشت 
قرمز و حباب بیــش از 200 هزار ریالی به حضور 
چــوب دارها، دالالن و واســطه گرانی برمی گردد 
که با خرید دام زنــده ارزان قیمت از دامپروران و 

نگاهی به چالش گرانی ناگهانی قیمت گوشت قرمز در بازار و راهکارهای پیش رو - بخش پایانی

گوسفندان مقصر گرانی
 گوشت هستند!

گروه گزارش

مجلس  کشاورزی  کمیسسیون  عضو  یک   
شورای اسالمی: طبیعی است که در ایامی 
چون محرم، عید قربان و غیره نوســانات 
موقتی در قیمت گوشــت پیش بیاید که 
قابل توجیه اســت اما اکنــون که نه تب 
برفکی داریم ونه مناسبت خاصی در پیش 
است شاهد نوسان هســتیم که این عدم 
نظارت را بر این بخش نشان می دهد، اینکه 
صادرات بیشتر و عرضه کمتر شود قیمت ها 
را باال می برد همچنین وقتی عرضه و تقاضا 
مستقیم نباشد و واسطه در این میان قرار 
گیرد دالل ها ورود کــرده که خود عامل 
مهمی در افزایــش قیمت ها خواهند بود. دامداران، بــازار عرضه را به ضرر تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان رقم زدند تا ســودهای کالن به 
دست آورند و برایشان مهم نیست قشر آسیب پذیر 
جامعه از خوردن گوشت به عنوان مهمترین منبع 

تغذیه پروتئین محروم می شوند. 
گرانی دام زنده و راهکار مسئوالن

در هفته های اخیر بازار عرضه گوشــت بسیار 
پرتالطم بود، به طوری که قیمت های جهشــی از 
هیــچ منطقی پیروی نمی کننــد و هر روز قیمت 

جدیدی بر پیشانی گوشت قرمز نقش می بندد و در 
این میان گران بودن دام زنده، عامل گرانی گوشت 
در بازار از ســوی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

عنوان شده است. 
هرچند بارها اعالم شده نرخ گوشت در بازار را 
نمی توان به صورت تکلیفی اعالم کرد و قیمت ها بر 
اســاس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شوند اما با 
این حال در روزهای اخیر قیمت گوشت به یک باره 

جهش داشت و گرانی در این بازار حاشیه ساز شد.
یکــی گرانی دام زنده را دلیل اصلی گوشــت 
عنوان می کند و دیگری گران شــدن دالر در بازار 
ارز را دلیلی بر گرانی گوشــت قرمز در بازار مطرح 

می کند.
در همیــن رابطــه رئیس اتحادیــه گوشــت 
گوســفندی در اوایل همین هفتــه درباره افزایش 
قیمت گوشــت در بازار می گوید: »قیمت گوشت 
گوســفندی طی هفته اخیر در بازار یک تا 2 هزار 

تومان کاهش داشــته و اکنون نــرخ هر کیلوگرم 
گوشــت قرمز در بازار به 39 هزار و 500 تومان تا 
40 هزار تومان عرضه به مصرف کننده رسیده است.«

علی اصغر ملکی ادامه می دهد: »هرچند قیمت 
گوشــت قرمز طی روزهای اخیر با افزایش همراه 
شــده اما از طرفی بازار نیز راکد است و مردم اقدام 

به خرید نمی کنند!«
گرچه رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی 

نمی گوید کــه اگر مردم اقدام به خرید گوشــت 
نمی کنند قدرت خریدشان پایین آمده و توان خرید 
گوشــت کیلویی 60 تا 65 هزار تومان در روزهای 

اخیر را ندارند.
رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی درباره 
عرضه گوشــت گوسفند تا نرخ 45 هزار تومان در 
سرچشمه بهارستان نیز تصریح می کند: »گوشت 
ران گوســفندی اکنون در ایــن منطقه با قیمت 
45 هزار تومان عرضه می شود و قیمت شقه پایین تر 

و در حدود 40 هزار تومان است.«
ملکــی تاکید می کند: »اکنــون رکود بر بازار 
گوشت حاکم است و روزهای اخیر نیز بازار متالطم 
بود اما امیدواریم با شکسته شدن قیمت ها در هفته 

اخیر، روند این بازار بهبود یابد.«
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان می کند: 
»اکنون دولت از طریق شــرکت پشــتیبانی امور 
دام اقدام به عرضه گوشــت یارانه ای کرده تا بازار 

متعادل شود.«
به گفته وی، گوشت های عرضه شده از سوی 
شــرکت پشــتیبانی امور دام وارداتــی بوده و هر 
کیلوگرم با نرخ 31 هزار و 500 تومان به مردم به 

فروش می رسد.
ملکــی اظهار مــی دارد: امیدواریم عرضه این 
شــرکت همچنان تداوم داشته باشــد که در این 
صورت قیمت ها باز در بازار کاهش خواهد داشت. 
اکنون قیمت دام زنده باال است و گرانی دام موجب 

افزایش قیمت در بازار گوشت شده است
به هر حال طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندی، دلیل این گرانی باال بودن قیمت دام زنده 

و فعال مقصر خود گوسفندان هستند!
قیمت ها غیرمنطقی است

این روزها قیمت گوشــت بسیار نوسان دارد 
و تقریبا هر روز با یک نرخ جدید روبه رو هستیم.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
با اشــاره به اینکه دام مورد نیاز کشور تامین است 
و هرگونه افزایش قیمت گوشــت قرمــز در بازار 
غیرمنطقــی و اجحــاف به تولیــد کنندگان و 

مصرف کنندگان خواهد بود اظهار می دارد: »فرایند 
کشتارگاه به شکلی نیست که هر کیلوگرم گوشت 
گوســفندی و گوساله با قیمت بیش از 38 هزار و 
45 هزار تومان در بازار عرضه شود و این اقدام دالالن 
و سودجویان اجحاف در حقوق شهروندان است.«

الزم به ذکر اســت گروهی از افراد سودجو و 
توزیع کنندگان گوشــت قرمز نیز افزون بر خرید 
دام زنده ارزان، به دنبال واردات گوشت ارزان قیمت 
هستند تا این محصوالت را با قیمت های باالتری به 

فروش برسانند. 
به طور نمونه هر کیلوگرم الشه گوشت وارداتی 
به قیمت 40 هزار تا 45 هزار تومان )یعنی همانند 
قیمت بره ایرانی( به فروش می رسد، در حالی که نرخ 
الشه بره ارمنی در مرز کیلویی 12هزار تا 13 هزار 

تومان تمام می شود..
سید راضی نوری عضو کمیسسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی و نماینده حوزه شوش در 
استان خوزستان در گفت وگو با گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »ما در بازار یک عرضه و تقاضا داریم 
که اگر عرضه کم و تقاضا زیاد باشــد خود به خود 
قیمت ها نیز باال می آید و ما برای کنترل قیمت ها 
ســتاد تنظیم بازار را در وزارت جهاد کشــاورزی 
متمرکز کردیم و انتظارمان این بود نوســانات در 

بازار از بین برود.«
وی ادامه می دهد: »طبیعی است که در ایامی 

چون محرم، عید قربان و غیره نوسانات موقتی در 
قیمت گوشت پیش بیاید که قابل توجیه است اما 
اکنون که نه تب برفکی داریم ونه مناسبت خاصی  
در پیش است شــاهد نوسان هستیم که این عدم 
نظارت را بر این بخش نشان می دهد، اینکه صادرات 
بیشــتر و عرضه کمتر شود قیمت ها را باال می برد 
همچنین وقتی عرضه و تقاضا مســتقیم نباشد و 
واسطه در این میان قرار گیرد دالل ها ورود کرده که 
خود عامل مهمی در افزایش قیمت ها خواهند بود.«
عضو کمیسیون کشــاورزی تصریح می کند: 
»دولــت باید اقدام جدی در زمینه کنترل دالل ها 
انجام دهد و از نهاد های دامی حمایت بیشتری کند و 
اگر می بینیم قیمت ها شکسته نشده و تزریق گوشت 
به بازار تاکنون کارساز نبوده به خاطر وجود همین 

دالل ها است.«
بحث هایی چــون ضعف مدیریــت دولتی و 
تصمیمات لحظــه ای در زمینه کنار هم قرار دادن 
صادرات و رفــع نیاز داخلی باعث شــده تا وعده 
شکستن قیمت گوشت قرمز از سوی دولت آنچنان 

دلگرم کننده نباشد.
به عقیده کارشناســان اکنون واردات گوشت 
قرمز انجام می شــود اما زمانی حجم محموله های 
وارداتی در مقررات تنظیم بازار قرار می گیرد واردات 
خودش را در بازار نشان نمی دهد و مجموع اتفاقات 
رخ داده در بازار گوشت باعث تمایل کمتر شهروندان 

به خرید این کاالی اساسی شده است.
حذف گوشت از سفره های مردم

اگرچه مسئوالن ذی ربط از تزریق گوشت قرمز 
ارزان قیمت در بــازار خبر می دهند و نرخ هایی را 
اعالم می کنند که این نرخ ها چندان با واقعیت بازار 
نزدیک نیســت و مردم گوشت را با نرخ باالتری در 
بازار خریداری می کنند. این موضوع گرانی سرسام 
آور گوشــت در بازار باعث شــده که مردم رغبت 
کمتری به این محصول نشــان داده و از جایگزین 

آن استفاده کنند.
 با گشــتی در بازار گوشــت بــه این موضوع 
پی خواهید برد که مشــتریان نسبت به هفته های 

گذشته ریزش داشته اند و تقریبا گوشت به عنوان 
یک منبع مهم پروتئین به علت گرانی لجام گسیخته 
از سفره های مردم رخت بر بسته و مشتری چندانی 
ندارد، که با این وضعیت هم مردم ناراضی هستند 
و هم قصابان و کشــتارگاه ها با رکود شدید و عدم 

اقبال مردم روبه رو شده اند.
یک کارشناس اقتصادی درباره گرانی قیمت 
گوشت به گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: »برخی 
از مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی پس از گرانی 
گوشت اذعان داشتند که هیچ مشکلی در خصوص 
صادرات وجود ندارد و ســردخانه ها مجهز هستند. 
اما از این صحبت ها چند روزی بیشــتر نگذشــت 
که قیمت گوشــت باز هم با افزایش روبه رو شد و 

مصرف کنندگان را شگفت زده کرده است.«
وی تصریــح می کند: »حتــی کار به جای 
رســیده برخی از مســئوالن مربوط در خصوص 
دالیل افزایش قیمت گوشــت اظهار بی اطالعی 
کردند و تاکید داشتند که افزایش قیمت گوشت 
قرمز به صورت خود سرانه توسط واحدهای فروش 

اعمال می شود!«
این کارشــناس اقتصادی در ادامه می گوید: 
»متأســفانه افزایش قیمت اقالم، محصوالت لبنی 
و حتــی میوه ها در حالی رقم می خورد که نه تنها 
یارانه های دولتی افزایش نیافته بلکه سیاست های 
دولت به سمت حذف یارانه ها در میان اقشار مختلف 

جامعه پیش می رود.« 
بــا این اوضاع و احوال باید اذعان داشــت که 
بــه علت گرانی کم کم مواد لبنــی و پروتئینی از 
ســر ســفره ها رخت می بندد و این اتفاق چندان 
خوشــایندی نیســت. این روزها که آمارهای فقر 
غذایی توسط کارشناسان و مسئوالن مطرح می شود 

افزایش قیمت نیز با شتاب بسیاری رخ می نماید.
 در ایــن میان ســازمان های مربوط همچون 
ســازمان حمایت و وزارت بهداشت و سایر حوزه ها 
که کارشــان حمایت از مصرف کننده است، میدان 
را خالی گذاشــته اند و فقط افزایــش قیمت ها را 

نظاره گرند!

از تزریق گوشت  مسئوالن ذی ربط 
قرمــز ارزان قیمت در بــازار خبر 
اعالم  را  نرخ هایــی  و  می دهنــد 
می کننــد که این نرخ هــا چندان 
و  نیســت  نزدیک  بازار  واقعیت  با 
مردم گوشــت را با نــرخ باالتری 
در بــازار خریــداری می کننــد.

یک کارشــناس اقتصادی: برخی از مســئوالن وزارت جهاد کشــاورزی 
پــس از گرانی گوشــت اذعان داشــتند که هیچ مشــکلی در خصوص 
صــادرات وجود نــدارد و ســردخانه ها مجهز هســتند. امــا از این 
صحبت ها چند روزی بیشــتر نگذشــت که قیمت گوشــت بــاز هم با 
افزایش روبه رو شــد و مصرف کنندگان را شــگفت زده کرده اســت.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/4 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

محســن ســروش با کد ملــی 0569770424 به 
نمایندگی شــرکت ایجــاد محیط با شناســه ملی 
10101318872 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
و بهزاد عباســی با کــد ملــی 3199881051 به 
نمایندگی شرکت تولیدی خانه گستر با شناسه ملی 
10100591316 عضــو هیئت مدیره و مدیرعامل و 
روزبه ولی پور کلتی با کــد ملی 1376600978 به 
نمایندگی شرکت نوسازی و عمران اکباتان با شناسه 
ملی 10101337982 به ســمت نایب رئیس هیئت 

مدیره تعیین گردیدند.
امضای کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تجاری و تعهدآور 
از قبیل چک، سفته، برات و غیره و همچنین افتتاح 
حســاب های بانکی و پرداخت از حساب های مذکور، 
بســتن آنها و کلیه عملیات پولــی، مالی و اعتباری 
شــرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت 
مدیره به همراه مهر شــرکت خواهد بود و در غیاب 
مدیرعامــل با امضای دو عضو هیئــت مدیره همراه 
با مهر شــرکت و اوراق عــادی و مکاتبات با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضاء، تعیین ســمت مدیران انتخاب شــده توسط 
متقاضی در ســوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.

آگهی  تغییرات شرکت تجهیز محیط 
سهامی خاص به شماره ثبت 89639 

و شناسه ملی 10101340144

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اعالمیه پذیره نویسی سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر )سهامی عام( 
ثبت شده به شماره 19۸639 و شناسه ملی 1010۲۴0۴600

به اطالع می رســاند به اســتناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 95/5/30 و مجوز شــماره 94/361604 مورخ 
1394/12/8 بانک مرکزی و مجوزهای شماره 004-950/246337 مورخ 95/3/5 و شماره 955/246337-005 
مورخ 95/4/22 ســازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شــرکت از 300/000/000/000 ریال 
بــه مبلــغ 530/000/000/000 ریــال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شــده جهت اســتفاده از حق تقدم 
خرید ســهام، تعداد 103/519/709 سهم از سهام جدید توسط ســهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده 
اســت. با عنایت به انقضای مهلت اســتفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش ســرمایه، تعداد 
61/534/291 ســهم 1000 ریالی استفاده نشده ســهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز 
شماره 139530400901117243 مورخ 1395/10/14 اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:

1- موضوع فعالیت شــرکت: عبارتست از خرید کاال تجاری بادوام و مصرفی، انواع خودرو وسائط نقلیه و 
ماشین آالت تولیدی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی، مسکن و محل کار، لوازم خانگی، وسایل و ابزار کار 
اعم از داخلی و خارجی و غیره، و واگذاری آنها به متقاضیان )اشخاص حقیقی و حقوقی( از طریق روش های 
عقد اجاره یا فروش اقساطی با هدف مشارکت در طرح های اقتصادی و توسعه ای کشور در قالب دستور العمل 
اجرائی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( انتشار 

و خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت و هرگونه ابزار مشتقه مالی، در چهارچوب ضوابط مربوطه.

2- مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: تهران- خیابان مطهری- خیابان میرعماد- کوچه 
یازدهم- پالک 3 کدپستی: 1587746811 )این شرکت فاقد شعب است.(

3- سرمایه فعلی شرکت: 300/000/000/000 ریال.
4- موضوع افزایش سرمایه: تامین منابع مالی الزم جهت افزایش حجم تسهیالت اعطائی

5- محل افزایش ســرمایه: از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به مبلغ 165/054 میلیون ریال و 
از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها به مبلغ 64/946 میلیون ریال.

6- مبلغ افزایش سرمایه: 230/000/000/000 ریال.
7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 530/000/000/000 ریال.

8- مدت شرکت: نامحدود.
9- نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10- ارزش اسمی هر سهم: 1/000 ریال.
11- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 103/519/709/000 ریال.

12- تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 61/534/291 سهم.
13- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

شماره ثبت اشخاص حقیقی یا حقوقی
اشخاص حقوقی

شناسه ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

سمتکدملیشناسنامه

شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران 
عضو موظف و رئیس هیئت مدیره3102871527342احمدعثمان احمدی1813010100624974خودرو دیزل

عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره35296309185262مهدیمهدی حسین زاده امام22843010102695661شرکت سرمایه گذاری سمند
عضو غیرموظف هیئت مدیره82263718876795عبدالرحمنپیمان فروزش1815810100625538شرکت تاپ سرویس

عضو غیرموظف هیئت مدیره65880071126058محمدحسن صدری13694810101800703شرکت توسعه خودروکار
عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل23060055161261مرتضیفرشاد بیاتین995210100408241شرکت گواه

* هیئت مدیره فاقد عضو علی البدل می باشد.
14- شــرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان 
ســهام می توانند شــخصا، یا با وکیل یا قائم مقام قانونی اشــخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص 
حقوقی، صرف نظر از تعداد ســهام خود به شــرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رســانند هر 

سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
15- مقررات  اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: هر 
ســال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی نسبت معینی از سود خالص بین صاحبان سهام تقسیم می گردد. 
وضع اندوخته قانونی از ســود خالص شرکت مطابق قانون تجارت می باشد و تقسیم دارایی بعد از تصفیه با 

مطابعت از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.
16- تعداد و امتیازت سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

17- مبلغ و تعداد اوراق مشــارکت قابل تبدیل به سهم: شــرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل 
تبدیل به سهم است.

18- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.

19- مبلغ دیون شــرکت و همچنین مبلغ دیون اشــخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده 
اســت: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1394/9/30 بدهی جاری به مبلغ 
434/553 میلیون ریال و بدهی غیرجاری به مبلغ 3/092 میلیون ریال و جمع کل بدهی ها مبلغ 437/645 
میلیون ریال بوده اســت. همچنین براساس یادداشــت 28 همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور، 
بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین اعطایی در خصوص بدهی های اشــخاص ثالث برابر با 82/529 

میلیون ریال می باشد.
20- مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 95/10/25 آغاز و تا پایان وقت 

اداری روز یکشنبه مورخ 95/11/24 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه ســقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین 

گردد عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
21- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود:  محدودیتی برای خرید حق 

تقدم وجود ندارد.
22- مشخصات متعهد پذیره نویس و میزان تعهدات آن:

موضوع فعالیتمیزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد

شرکت ایران 
خرید کلیه حق تقدم های سهامی عامخودرو دیزل

استفاده نشده
تاسیس و احداث کارخانجات در هر محل، داخل یا خارج از کشورها به منظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال 
و حمل مسافر و بار مشتمل بر انواع خودروی سواری، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، وانت، واگن قطار و قطعات مربوط به آنها.

23- روزنامه کثیر االنتشار: روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود 
روزنامه دنیای اقتصاد و اطالعات می باشــد. همچنین اعالمیه های مذکور در روزنامه های کیهان و همشهری 

)براساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحیه قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.
24- چگونگی پذیره نویســی: با توجه به ثبت شــرکت لیزینگ خودرو غدیر )سهامی عام( نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار، پذیره نویســی ســهام این شرکت تماما از طریق شــبکه کارگزاری انجام خواهد شد. 
متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری 
عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمنا خریداران حق تقدم 
فوق می بایست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازد. 
وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از 

تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
25- مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد. 
حساب ســپرده شــماره 0213064495005 به نام شرکت لیزینگ خودرو غدیر ســهامی عام، نزد بانک 

صادرات شعبه میدان مادر کد 1330.
26- کلیه اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیه پذیره نویسی و آخرین 
صورت مالی به اداره ثبت شــرکت های تهران تســلیم شده اســت. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره 
در خصوص افزایش ســرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی 
شــرکت به آدرس www.lkg.ir و سیســتم جامع اطالع رسانی ناشــران به آدرس www.codal.ir در 

دسترس عالقه مندان می باشد.
27- مشخصات سهامداران:

درصد مالکیتتعداد سهامنوع شخصیت حقوقینام سهامدار

162/374/27254/12سهامی عامشرکت ایران خودرو دیزل

9/341/0743/11سهامی خاصشرکت سرمایه گذاری سمند

128/284/65442/77-سایر سهامداران

300/000/000100جمع
28- نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویســی سهام شرکت: شــرکت ایران خودرو دیزل 
)ســهامی عام( تعهد نموده تا حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مدت پذیره نویســی عمومی نسبت به خرید 

حق تقدم های باقیمانده اقدام نماید.
نکات مهم: 

* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره نویسی برعهده ناشر است.
* ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده 
به ســرمایه گذارانی هســتند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع 

در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد متضرر گردیده اند.

* 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 منزله تایید مزایا تضمین سودآوری و یا 

توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
* پذیره نویســان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یادشده در این اعالمیه مراتب را کتبا 

به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
* تهران- ابتدای خیابان مالصدرا- شــماره 13 سازمان بورس و اوراق بهادار- اداره نظارت بر انتشار و ثبت 

اوراق بهادار سرمایه ای.

اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودرو غدیر)سهامی عام(


