» خبر

بهترين شما كسانى اند كه با مردم نرمترند و زنان خويش را بيشتر گرامى مى دارند

حضرت زهرا (س):

اوقات شرعي

مدير عامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس :

دو شنبه 97/3/7

انقالب اسالمي ظرفيت هاي زيادي
براي خلق هنر ايجاد کرد

اذان ظهر13:02:
اذان مغرب20:33:

سه شنبه 97/3/8

اساتيد برجسته شعر در هشتمين نشست تخصصي چهل شاهد،
چهار دهه شعر انقالب اسالمي و دفاع مقدس را بررسي ميکنند.
مدير عامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس با بيان اين خبر
گفت :در هشتمين نشست تخصصي «چهل شاهد» که هفتم
خرداد ماه سال جاري در موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس
برگزار ميشود؛ تاثيرات انقالب اسالمي و دفاع مقدس در محتوا و
فرم شعر در  ۴۰سال گذشته بررسي خواهد شد.
علياصغر جعفري افزود  :شاعران انقالب اسالمي سرمايههاي کشور
محسوب ميشوند و جريان شعر انقالب يکي از تاثيرگذارترين
هنر هاي انقالب است که واکاوي اين جريان مي تواند به اثر
بخشي آن کمک کند.

تهران

اصفهان

مشهد

قم

تبريز

30

32

27

35

28

19

19

13

18

13

اذان صبح4:08 :
طلوع آفتاب5:51 :

روابط پشت پرده فوتبال در يک
مستند سريالي

مجموعه مستند «دريبل» به کارگرداني پدرام بهرامي و تهيه
کنندگي عطا پناهي ،از توليدات خانه مستند انقالب اسالمي به
مناسبت آغاز جام جهاني فوتبال بزودي از شبکه سوم سيما به
نمايش در مي آيد.اين مجموعه که در سه قسمت  26دقيقه اي
توليد شده است با قلم مهدي اسدزاده نگاهي دارد به روابط پنهان و
دست هاي پشت پرده اي که در حوزه فوتبال نقش دارند.عطا پناهي
تهيه کننده اين اثر با بيان اينکه در اين سه قسمت فوتبال از دريچه
اقتصاد ،قضاوت و رسانه مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد از ادامه
ساخت اين مجموعه مستند در محورهاي ديگر خبر داد.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران

WWW.RESALAT-NEWS.COM

چاپ:گلريز تلفن66795442:

دو شنبه  7خرداد  12 1397رمضان  28 1439مي  2018سالسي و سوم شماره9227

وزيرعلوم :

سند دانشگاه اسالمي ،پيشبرد اهداف است

فرصت حضور در رويداد آموزشي
معتبر  Game Executiveفنالند
انستيتو ملي بازيسازي قصد دارد تعدادي از فعاالن حوزه بازيسازي
کشور را به دوره آموزشي  Game Executiveکه از  25مهر تا
يشود ،اعزام کند .داوطلبين تا تاريخ
 2آبان در کشور فنالند برگزار م 
 20خرداد فرصت دارند براي شرکت در اين رويداد آموزشي ثبتنام
و آمادگي خود را اعالم کنند.دوره آموزشي  Game Executiveبا
نگاهي استراتژيک به نيازهاي يک کسب و کار در حوزه گيم طراحي
شده و قادر است مهارت شرکتکنندگان را در اداره کسب و کار،
برداشتن گامهاي روبهجلو و يافتن راهحل بحرانهاي پروژههاي
جاري ،افزايش دهد.

صاحب امتياز :بنياد رسالت
مدير مسئول :سيد مرتضي نبوي
نشاني :تهران
خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي
پالک1
کد پستي1599976711:
تلفن88910806-10:
نمابر88900587:
نشاني اينترنت:
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وزير علوم ،تحقيقات و فناوري بر بهره گيري از ظرفيتهاي
موجود جهت پيشبرد اهداف سند دانشگاه اسالمي
تاکيد کرد.به گزارش خبرگزاري مهر ،جلسه ۳۱۶
شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي شوراي
عالي انقالب فرهنگي به رياست منصور غالمي ،وزير
علوم ،تحقيقات و فناوري در محل دبيرخانه شوراي
عالي انقالب فرهنگي برگزار شد.در اين جلسه که به
مشاور عالي سنجش ؛

نتيجه اوليه کنکور ارشد
چهارشنبه اعالم مي شود

بررسي چگونگي اجرايي سازي اقدامات نظام مديريت
سند دانشگاه اسالمي اختصاص داشت ،حجت االسالم و
المسلمين شاطري ،دبير شوراي اسالمي شدن دانشگاهها،
گفت :در همين رابطه مقرر شده کارگروه نظام مديريت
سند دانشگاه اسالمي به عنوان کميته پيشران ،مسئوليت
ارائه پيشنويس طرحي براي اجراييسازي سند به شورا
را برعهده بگيرد که طي چندين جلسه کارشناسي در
کميته مربوطه ،اين گزارش آماده ارائه و بررسي است.
در ادامه جلسه گزارش تهيه شده پيرامون چارچوب
نهادي و نظام اجرايي سند دانشگاه اسالمي مورد بررسي
قرار گرفت و ساختار پيشنهادي کميته مربوطه ارائه
شد.همچنين بر اين نکته نيز تاکيد شد که به همين
منظور احصاء شاخصها در کميتههاي شوراي اسالمي
شدن دانشگاهها صورت خواهد گرفت و پس از توسعه
تدريجي شاخصها اهداف سند محقق خواهد شد.

طحانيان ؛

سرباز امامزمان بودم که با خبرنگاربيحجاب مصاحبه نکردم
مهدي طحانيان درباره چرايي مصاحبهنکردن با
خبرنگارهندي گفت :در آن حال و شرايط که
خود را سرباز امام زمان(ع) و اسالم ميدانستم
فکر کردم نميتوانم صحبت کردن با او را که
حجاب نداشت قبول کنم.به گزارش خبرگزاري
مهر ،نشست معرفي و خاطره گويي کتاب
«سرباز کوچک امام(ره)» با حضور علي نيکنام
مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان تهران،
مهدي طحانيان رزمنده آزاده و روايتگر ،فاطمه
دوستکامي پديدآورنده اثر و جمعي از مسئوالن
کتابخانههاي عمومي شهر تهران و عالقمندان
در کتابخانه عمومي دانشمند برگزار شد.در اين
برنامه ،طحانيان گفت :آن زمان دلي مستعد و
خالي داشتم که هنوز به چيزي عالقه نشان
نميداد .در آن دوران ،انقالب و حضرت امام(ره)

مشاور عالي سازمان سنجش گفت :نتيجه اوليه آزمون ورودي دوره هاي
کارشناسي ارشد سال  ۹۷در روز چهارشنبه  ۹خرداد  ۹۷به صورت کارنامه
منتشر مي شود.حسين توکلي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود :کارنامه اوليه
آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد سال  ۹۷روز چهارشنبه  ۹خرداد بر
روي سايت سازمان سنجش منتشر مي شود.وي افزود :آندسته از داوطلباني که

مانند بذري شد که توانست صحراي دل من را
تسخير کند و فهميدم اين همان مطلوبي است
که دوست دارم به دنبال آن باشم .همه ملت
ايران در آن موقع اين عشق را تجربه کردند.
زماني که انقالب پيروز شد هرچند سن و سالي
نداشتم به آن عالقهمند شدم و دوست داشتم
به انقالب خدمت کنم.

بر اساس کارنامه اعالم نتيجه ،مجاز به انتخاب رشته در آزمون شوند ،ضرورت
دارد بر اساس مفاد اطالعيه اي که همزمان با انتشار کارنامه  ۹خرداد منتشر
مي شود ،در زمان مقرر براي انتخاب رشته اقدام کنند.مشاور عالي سازمان
سنجش يادآور شد :داوطلبان مجاز مي توانند از روز شنبه  ۱۲خرداد تا روز
شنبه  ۱۹خرداد  ۹۷براي انتخاب رشته اقدام کنند.

ايسنا /فرشيد اردالن

طالي سرخ کردستان
«توت فرنگي» يا همان «طالي سرخ» کردستان که
برداشت آن از اواخر ارديبهشت در مناطق مختلف
استان کردستان شروع و تا پايان خرداد ماه ادامه
دارد .در حال حاضر  ۳هزار هکتار از اراضي سنندج،
کامياران ،مريوان و سروآباد تحت پوشش محصول
توت فرنگي هستند و ساالنه  ۴۵هزار تن توت فرنگي در
اين استان توليد و روانه بازار مصرف ميشود .هماکنون
 ۱۳هزار خانوار کردستاني از طريق محصول توت فرنگي
کسب روزي ميکنند و در هر هکتار توليد اين محصول
 ۴۸ميليون تومان درآمد عايد توت فرنگيکاران استان
ميشود.کردستانازنظرسطحزيرکشتوتوليدمحصول
توت فرنگي مقام نخست کشوري را دارد .زير کشت
توت فرنگي در سطح کشور چهار هزار و  ۸۰۰هکتار
است که در استان کردستان  ۳هزار هکتار زير کشت
محصول توت فرنگي ميرود .به گفته کارشناسان بيش از
 ۷۰درصد از توليد توت فرنگي کشور در استان کردستان
توليد ميشود 4 .تصوير از تالش كشاورزان كردسناني
در كسب روزي حالل را مي بينيد .

ويژهبرنامه ستايش عاشقي به مناسبت ميالد امام حسن مجتبي(ع)
با حضور خانواد ه معظم شهداي  ۸سال دفاع مقدس و شهداي
مدافع حرم و جمعي از هنرمندان ارزشي در باغ موزه هنر ايراني
برگزار ميشود.به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي هنري
شهرداري تهران ،محمد سعادت رئيس فرهنگسراي رضوان و دبير
ويژه برنامه «ستايش عاشقي» درباره برگزاري اين برنامه گفت:
يکي از رويکردهاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در
اجراي برنامههاي ويژه ،ايجاد پيوستي براي تجليل از شهدا و
خانودههايشان به ويژه شهداي مدافع حرم است.

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش :

اردوهاي راهيان نور نيازمند تخصيص
رديف بودجهاي مستقل هستند

نمايه

ستايش عاشقي براي قدرداني
از خانواده شهداي مدافع حرم

خبر »

ش و پرورش با بيان اينکه دستورالعمل
معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموز 
اردوها بازنگري شد ،گفت :اردوهاي راهياننور نيازمند تخصيص رديف
بودجهاي مستقل هستند.به گزارش خبرگزاري فارس ،عليرضا کاظمي
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش در ديدار با سردار
محمدحسين سپهر جانشين رئيس بسيج مستضعفين و علي صابر ماهاني
رئيس بسيج دانشآموزي ،گفت :اردوهاي راهيان نور سهم بااليي در سبد
اردوهاي دانشآموزي کشور دارد.وي حل چالشهاي اردويي را با اختصاص
بودجه کافي ميسر دانست و افزود :تخصيص رديف اعتباري براي اردوهاي
راهيان نور ضرورتي است که بايد تحقق يابد.

مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران:

از صدور بخشنامههاي بيمورد
به مدارس جلوگيري ميشود

مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينکه از صادر شدن بخشنامههاي
بيش از حد و بي مورد به مدارس جلوگيري ميشود ،گفت :فقر حرکتي و
عدم نشاط را مي توان با ورزش برطرف کرد.به گزارش فارس ،عباسعلي
باقري مديرکل آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم اختتاميه مسابقات
ورزشي دانشآموزان شهر تهران که در خانه معلم آموزش و پرورش منطقه
 3برگزار شد ،اظهار کرد :کشور راهي براي آباداني و توسعه پايدار ندارد ،جز
اينکه افراد توانمندي را تربيت کند.وي با اشاره به اينکه انسانها بايد توانمند
باشند و انسان توانمند ،انساني است که تربيت شده باشد ،افزود :در تربيت
افراد جامعه بايد هم به تربيت جسمي و بدني و هم تربيت دانش ،آموزش
و علم و هم تربيت معنوي و اخالقي توجه کرد که اين تربيت در منزل و
مدرسه صورت مي پذيرد.

ابوالفضل پورعرب:

شيريني سينما برايم کم شده است

ابوالفضل پورعرب بابيان اينکه ستاره بودن و سوپراستار بودن بايد تعريف
شود ،گفت :مردم تصميم ميگيرند چه کسي در فضاي سينما و تلويزيون
ستاره شود .به گزارش خبرگزاري فارس ،ابوالفضل پورعرب در واکنش
به اينکه با بازي در فيلم عروس توانست گيشه آن روزهاي سينما را
به دست بگيرد ،گفت :اگر من اينقدر مهم بودم و بازتاب بازيگري
من اينقدر مهم بود ،در موقع بيماريام يک سر به من در بيمارستان
ميزدند .ديگر بيماري سرطان شوخي نيست که به ما بيتوجهي بشود.
من نگفتم هيچوقت بازي نميکنم اما فقط در کارهاي دوستانم بازي
ميکنم .دليلش هم اين نيست که نميتوانم بازي کنم .شيريني سينما
و آن عطش فيلم بازي کردن براي من ک م شدهاست.

اعالميه پذيرهنويسي سهام شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام)
ثبت شده به شماره  12078به شناسه ملي 10100470757

به اطالع ميرساند به استناد مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده ،مورخ  1396/06/22و مجوز شماره
 964/362033-042مورخ  1396/5/31سازمان بورس اوراق بهادار ،مقرر گرديد سرمايه شركت
از طريق صدور سهام جديد از مبلغ  100/000/000/000ريال به مبلغ  127/000/000/000ريال
افزايش يابد .در مهلت تعيينشده جهت استفاده از حق تقدم خريد سهام ،تعداد  26/324/112سهم
از سهام جديد توسط سهامداران شركت پذيرهنويسي گرديده است .با عنايت به انقضاي مهلت مذكور
و به منظور تحقق افزايش سرمايه ،تعداد  675/888سهم  1000ريالي استفاده نشده سهامداران براي
پذيرهنويسي عمومي با عنايت به مجوز شماره  139730400901011897مورخ  1397/02/30اداره
ثبت شركتها به شرح زير ارائه ميگردد.
 -1موضوع فعاليت شركت طبق ماده  3اساسنامه
 .1خريد و واردات انواع مواد اوليه ،ماشينها و لوازم و قطعات و ساير كاالهاي مجاز بازرگاني مورد
احتياج
 .2ايجاد و تكميل و توسعه كارخانجات و بهرهبرداري از آن
 .3صدور و فروش فرآوردهها
 .4مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و سرمايهگذاري در ساير موسسات در حدود موضوع اصلي
شركت
 .5دريافت وام
 .6هر نوع عمليات مجاز بازرگاني كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر تحقق اهداف شركت ضرورت
داشته باشد.
 -2مركز اصلي شركت :تهران  -خيابان شهيد بهشتي  -خيابان شهيد مفتح كوچه دوازدهم  -پالك
 1كد پستي  1587845114شركت فاقد شعب ميباشد.
 -3سرمايه فعلي شركت  100/000/000/000ريال
 -4موضوع افزايش سرمايه :تامين بخشي از باقيمانده منابع مالي مورد نياز جهت انتقال كامل
كارخانه به شكوهيه قم
 -5محل افزايش سرمايه :از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي
 -6مبلغ افزايش سرمايه 27/000/000/000 :ريال
 .7مبلغ افزايش سرمايه پس از افزايش 127/000/000/000 :ريال
 .8مدت شركت :نامحدود
 .9نوع سهام :عادي بانام ،شركت فاقد سهام ممتاز است.
 -10ارزش اسمي هر سهم 1/000 :ريال
 -11مبلغ مشاركت شده توسط سهامداران شركت  26/324/112/000ريال
 -12تعداد سهام قابل عرضه به عموم 675/888 :سهم
 -13مشخصات اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت:
نام پدر

شماره
شناسنامه

كد ملي

سمت

اشخاص
حقيقي/حقوقي

شماره ثبت
اشخاص
حقوقي

شناسه ملي/
اشخاص
حقوقي

نماينده

عباسعلي

13382

0569393329

رئيس هيات
مديره
(غيرموظف)

حرمتاله

1274

0049948581

عضو هيات
مديره
(غيرموظف)

قاسم صابري

مجيد

22922

4722402515

عضو هيات
مديره
(غيرموظف)

رضا رضواني

عباس

2034

0049839268

عضو هيات
مديره
(غيرموظف)

محمود

955

1262280192

نايبرئيس
هيات مديره
(غيرموظف)

فضلاله

29361

1282221140

مديرعامل
(موظف)

ناصر دهقان
سانيچ
شركت
سرمايهگذاري
ملي ايران

بنياد مستضعفان
انقالب اسالمي
ايران
محمود دليلي
شعاعي

23206

1983

10100686779

10100171920

سياوش
محمدي
رودباري

حميدرضا
حداد

عليالبدل اول آقاي حسين شاهگلي با كد ملي  1375568681و عضو دوم عليالبدل شركت
سرمايهگذاري سامان ايرانيان به شناسه ملي 10102648604
 -14شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي
در كليه مجامع عمومي صاحبان سهام ميتوانند شخصا يا وكيل يا قائممقام قانوني اشخاص حقيقي
و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وكالت با
نمايندگي حضور به هم رسانند .هر سهامدار براي هر يك سهم فقط يك راي خواهد داشت.
 -15مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود تشكيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از تصفيه
تقسيم سود طبق ماده  90اصالحيه قانون تجارت بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع
عمومي عادي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع ،تقسيم حداقل  10درصد از سود ساليانه
بين صاحبان سهام الزامي است .طبق مواد  140و  238قانون تجارت هيات مديره مكلف است هر
سال يكبيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني ،منظور نمايد همين كه اندوخته
به يكدهم سرمايه رسيد منظور كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش
يابد كسر يكبيستم ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته به يكدهم سرمايه بالغ گردد .به پيشنهاد
هيات مديره و تصميم مجمع عمومي عادي ممكن است قسمتي از سود خالص براي تشكيل ساير
اندوختهها كنار گذاشته شود .تقسيم دارايي پس از تصفيه طبق مفاد اساسنامه و با رعايت قوانين
و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
 -16تعداد و امتيازات سهام ممتاز شركت :شركت فاقد سهام ممتاز است.
 -17مبلغ و تعداد اوراق مشاركت قابل تبديل به سهم :شركت فاقد هر گونه اوراق مشاركت
قابل تبديل به سهام است.
 -18مبلغ بازپرداختنشده اوراق مشاركت :شركت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداختنشده اوراق
مشاركت است.
 -19مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است :مطابق با
صورتهاي مالي حسابرسي شده  1396/06/31مجموع بدهيهاي كوتاهمدت و بلندمدت به ترتيب برابر
است با  160/200/059/390ريال و  2/939/148/220ريال ميباشد .همچنين براساس يادداشت
 29همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده مزبور بدهيهاي احتمالي به همراه مبلغ تضمينهاي اعطايي
درخصوص بدهيهاي اشخاص ثالث برابر با  12/974/465/381ريال ميباشد.
 -20مدت پذيرهنويسي :پذيرهنويسي از اول وقت اداري روز دوشنبه مورخ  1397/03/07تا
پايان روز چهارشنبه مورخ  1397/04/06به مدت  30روز ادامه خواهد داشت.
تذكر :چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضاي مهلت پذيرهنويسي تكميل و وجوه مربوطه
تامين گردد،عمليات پذيرهنويسي متوقف خواهد شد.
 -21حداقل و حداكثر سهامي كه هنگام پذيرهنويسي بايد تعهد شود ،حداقل  1سهم و حداكثر
 675888سهم.
 -22مشخصات متعهد پذيرهنويسي و ميزان تعهدات آن:
نام متعهد

نوع شخصيت حقوقي

ميزان تعهدات به درصد

موضوع فعاليت

شركت سرمايهگذاري
ملي ايران

سهامي عام

كليه حق تقدمهاي استفاده
نشده

سرمايهگذاري

 -23روزنامه كثيراالنتشار :روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيهها و آگهيهاي ناشر در آن منتشر
ميشود روزنامه اطالعات ميباشد .همچنين اعالميه مذكور در روزنامههاي ابرار و رسالت كه
براساس مفاد ماده  177اليحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت نيز منتشر ميگردد.
 -24چگونگي پذيرهنويسي :با توجه به ثبت شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام)
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،پذيرهنويسي سهام اين شركت تماما از طريق شبكه كارگزاري
انجام خواهد شد .متقاضيان پذيرهنويسي ميتوانند در مهلت تعيينشده براي پذيرهنويسي با
مراجعه به شركتهاي كارگزاري عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضاي سفارش

خريد اقدام نمايند .ضمنا خريداران حق تقدم فوق ،ميبايست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق
تقدم ،مبلغ اسمي هر سهم را نيز به كارگزار بپردازند .وجوه متعلق به پذيرهنويساني كه سهامي
به ايشان تخصيص داده نشود  ،حداكثر ظرف مدت  3روز كاري از تاريخ صدور مجوز استفاده از
موجودي حساب بانكي به آنها مسترد خواهد شد.
 -25مشخصات حساب بانكي ناشر :مبالغ دريافتي توسط كارگزار ناظر بايد به حساب زير
واريز گردد:
حساب شماره  0105758784005به نام شركت كارخانجات ايران مرينوس (سهامي عام) نزد
بانك ملي شعبه ميرعماد كد 187
 -26كليه اطالعات و مدارك مربوط به شركت شامل :اساسنامه  ،طرح اعالميه پذيرهنويسي و
آخرين صورتهاي مالي به اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري تهران تسليم شده است .همچنين
گزارش توجيهي هيات مديره درخصوص افزايش سرمايه ،گزارش بازرس قانوني و بيانيه ثبت سهام
در دست انتشار در سايت اينترنتي شركت به آدرس  www.iranmerinos.comو سيستم جامع
اطالعرساني ناشران به آدرس  www.Codal.irدر دسترس عالقهمندان ميباشد.
 -17مشخصات سهامداران باالي  10درصد
اسامي سهامداران

نوع شخصيت حقوقي

تعداد سهام

درصد مالكيت

شركت سرمايهگذاري
ملي ايران

سهامي عام

20/626/519

20/62

بنياد مستضعفان
انقالب اسالمي ايران

سهامي عام

15/805/442

15/81

قاسم صابري

حقيقي

11/371/056

11/37

 -28نحوه عمل در صورت عدم تكميل پذيرهنويسي سهام شركت :شركت سرمايهگذاري ملي
ايران (سهامي عام) متعهد گرديده ،كه در صورت عدم مشاركت كامل دارندگان حق تقدم در
افزايش سرمايه نسبت به خريد كل حق تقدمهاي استفاده نشده ظرف مدت  5روز پاياني مهلت
پذيرهنويسي عمومي اقدام نمايد.
نكات مهم:
* مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطالعات اعالميه پذيرهنويسي بر عهده ناشر است.
* ناشر ،شركت تامين سرمايه ،حسابرس ،ارزشيابان و مشاوران حقوقي ناشر ،مسئول جبران
خسارت وارده به سرمايهگذاراني هستند كه در اثر قصور ،تقصير ،تخلف و يا به دليل ارائه اطالعات
ناقص و خالف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعل يا ترك فعل آنها باشد  ،متضرر گرديدهاند.
* ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،به منظور حصول اطمينان از رعايت
مقررات قانوني و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافيت اطالعاتي بوده و به منزله
تاييد مزايا ،تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط با
اوراق بهادار توسط سازمان نميباشد.
پذيرهنويسان ميتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد يادشده در اين اعالميه مراتب
را كتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس ذيل ارسال نمايند.
تهران  -ابتداي خيابان مالصدرا  -شماره  -13سازمان بورس و اوراق بهادار  -اداره نظارت
بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايهاي
تاريخ انتشار97/3/7 :
خ ش97/3/7 :

هيات مديره شركت كارخانجات ايران مرينوس
(سهامي عام)

