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برگزاري مذاکرات سطح باالی
 ۲کره؛ امروز
 وزارت اتحاد مجدد دو کره اعالم کرد کرهشمالی
و کرهجنوبــی توافق کردند تا مذاکرات بین مقامهای
عالیرتبه دو کشــور امروز و برای بررســی گامهای
ضروری با هدف خلع ســالح اتمی شــبهجزیره کره
صورت گیرد .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
رویترز ،این نشست با هدف بررسی برنامههای خاص
به منظور خلع سالح اتمی شــبهجزیره کره صورت
میگیــرد و در راســتای مذاکرات بیــن مقامهای دو
کره در نشســت  ۲۷آوریل سال جاری میالدی برگزار
میشــود.وزارت اتحاد مجدد دو کــره در کرهجنوبی
در بیانیهای اعالم کرد :دو کره نشســتی را در ســطح
عالــی در »خانه صلح« در دهکده پانمونجوم برگزار
میکنند و به بررسی تحقق »اعالمیه صلح ،عظمت
و اتحاد مجــدد شــبهجزیره کــره« میپردازند .این
نشســت ،جدیدترین مورد در سری اقدامات از سوی
کرهشــمالی است که امیدوار اســت بتواند به هفت
دهه درگیری در شــبهجزیره کره پایان دهد.دیدار در
ســطح عالیرتبه میــان مقامهای دو کــره در حالی
است که کرهشمالی هیئتی متشکل از  ۲۹عضو را به
ریاست »ری سون-گون« ،رئیس »کمیته اتحاد مجدد
صلحآمیــز دو کره« به این نشســت اعــزام میکند.
در ایــن هیئت همچنین »کیــم یون-هیوک« ،معاون
وزیــر راهآهن و »وون کیل-او« ،وزیر ورزش و فرهنگ
حضور دارند.همچنین به نظر میرسد که کرهشمالی
تخریــب ســایت آزمایشهای هســتهای خــود را
آغاز کرده اســت .به گزارش کارشناســان آمریکایی
ســایت خبری » ،«North 38برخی از ســاختمانها
و تجهیــزات کلیدی ســایت »پونگــیری« واقع در
یکی از مناطق کوهســتانی شمال شرقی کرهشمالی
تخریب شــدهاند .طبق این گزارش ،ریلهای منتهی
به تونلهای این سایت نیز از میان رفتهاند .همچنین
به گفتــه این منبــع ،تصاویر ماهوارهای »نخســتین
دلیل قطعی« در این مورد هستند که تخریب سایت
هستهای مزبور پیش رفته اســت .قرار است تمامی
تونلهای این ســایت هســتهای ویــران و معابر آن
مسدود شــوند .کرهشــمالی میخواهد با بستن این
ســایت هســتهای ،آمادگی خود برای پایانبخشیدن
بــه برنامه اتمیاش را در برابــر جهانیان به نمایش
بگذارد اما بنا بر ارزیابی زمینشناســان چینی سایت
هســتهای پونگیری به خاطر آزمایشهای هستهای
زیرزمینی پیشــین چنان خســارت دیده کــه در حال
حاضر عمال غیرقابل استفاده شده است.

درحالیکــه انتظــار میرفــت حیــدر العبــادی،
نخســتوزیر عراق ،به لطف پیروزیاش بر داعش ،کار
ســختی برای ابقا در مقام کنونی خود نداشــته باشد،
اما به نظر میرســد ائتالف موسوم به ســائرون که از
تلفیق طرفداران مقتدی صدر و حزب کمونیست عراق
تشکیل شده ،تمام معادالت را بههم ریخته است .با این
اوصاف ،انتخابات پارلمانی عراق را باید بازگشتی بزرگ
برای صدر دانســت که در ســالهای اخیر به حاشیه
رانده شده بود .فارغ از شخصیت کاریزماتیک و شهرت
خانوادگی ،به نظر همین دوربودن از سیاســت در کنار
شعار مبارزه با فساد باعث شد تا جریان حمایتشده از
سوی صدر ،به پدیده این انتخابات بدل شود؛ آنهم در
شرایطی که مردم عراق از فساد ریشهدار در این کشور و
همچنین حضور چهرههای تکراری در قدرت به ستوه
آمدهاند .البته آنطور که رند الرحیم ،سفیر سابق عراق
در آمریکا ،به الجزیره گفته ،رأی به صدر بیشتر از آنکه
رأی به یک برنامه منسجم باشد ،احساسی و برگرفته از
شعارهای پوپولیستی است.
آنچــه بــر پیچیدگی اوضــاع در عــراق میافزاید،
اظهارات صدر بعد از اعالم نتیجه اولیه انتخابات است.
او در توییتی از ائتالف با جریان حکمت به رهبری عمار
الحکیم و جریان ســنی الوطنیه به رهبری ایاد عالوی
و همچنین احزاب کردی گوران و کمال برای تشــکیل
یک دولت تکنوکرات خبر داده اســت .جالب اینکه در
میان این ائتالفهــا ،از جریانهای مهمی مانند ائتالف
فتح به رهبری هادی العامری ،فرمانده حشدالشعبی،

مقتدیصدر از ائتالف با گروههای سنی و ُکرد خبر داد

تغییر موازنه در عراق
ائتــالف دولت قانــون به رهبــری نــوری المالکی و
همچنین حزب اتحاد میهنی کردســتان خبری نیست.
درواقــع ،صدر در مقــام یک روحانی شــیعه ،بهجای
ائتالف با جریانهای ریشهدارتر شیعی به نظر میرسد
بــه ائتالف با جریانهای نوپاتر ازجمله جریان حکمت
ملی و گوران روی آورده است .عمار الحکیم با خروج
از مجلــس اعالی اســالمی عراق و تشــکیل جنبش
حکمــت ملی ،عمال مســیر تازهای را در سیاســت در

پیش گرفته اســت .فقــدان واژه اســالمی در نام این
حــزب ،حاکــی از آن بود که این حزب بیشــتر ماهیتی
ملی دارد تا اســالمی .ایاد عالوی نیــز بهعنوان اولین
رئیس دولت عراق بعد از ســقوط رژیم صدامحسین،
بهعنوان یک تکنوکرات کارکشــته شناخته میشود که
به واسطه حضور طوالنیمدت در بریتانیا ،رابطه خوبی
با لندن و همچنین آمریکا دارد .حزب گوران نیز از سوی
نوشیروان بارزانی ،سیاستمدار متوفی ُکرد ،در اعتراض

به تمامیتخواهی و فساد گسترده در دو حزب اتحادیه
میهنی و دموکرات کردســتان پایهگذاری شــد .به نظر
ائتالف با این احزاب ،نشــان از عزم راســخ صدر برای
مبارزه با فساد و گذار از فرقهگرایی دارد.
از دیگر سو ،اظهارات صدر که با استقبال عربستان
ســعودی نیز مواجه شده اســت ،بدون شک میتواند
صحنه سیاسی در عراق را دستخوش تحوالت مهمی
کند .ســفر سال گذشته او به عربستان و دیدار با محمد
بنســلمان ،ولیعهد ســعودی ،نیز به نظر میرسد از
تالش او بــرای بهدســتآوردن نفــوذی منطقهای و
چرخش به ســمت عربستان نشــان دارد .آنطور که
حلیمه کرافت ،تحلیلگر بازار نفت ،به »سیانبیسی«
گفته اســت ،نتایج انتخابات در عراق و پیشتازی صدر
میتواند به معنای افزایش تنش میان ایران و عربستان
در این کشور باشد .با این اوصاف ،شاید عراق به صحنه
جدیدی از نزاع میان این دو رقیب بر سر بهدستآوردن
نفوذ منطقهای بیشــتر در خاورمیانه بدل شــود .صدر
در حالــی خود را برای تشــکیل دولــت آماده میکند
که بنا بر گــزارش العربیه ،چهار ائتالف ازجمله دولت
قانــون ،فتــح و اتحاد میهنی کردســتان قصــد دارند
بزرگتریــن فراکســیون در پارلمــان عراق را تشــکیل
دهند .درهمینباره گفته میشــود که پیش از برگزاری
انتخابات ،جلســهای میــان مالکی ،عامری و ســلیم
الجبروی برگزار شده است؛ امری که میتواند چالشی
مهم برای نقش صدر در شــکلدهی به دولت بعدی
عراق محسوب شود.

تمایل ترامپ به حل بحران
قطر و همسایگانش
 در بیانیه وزارت خارجه آمریکا پس از دیدار مایک
پمپئو ،وزیر خارجه این کشور و عبداﷲ بنزاید آلنهیان،
همتــای اماراتی او ،آمده اســت :پمپئو در دیدار با این
مسئول اماراتی تأکید کرد دونالد ترامپ )رئیسجمهور
آمریکا( پیش از آغاز نشست ســران کشورهای عرب
خلیجفارس و آمریکا ،امیدوار اســت همه طرفها به
شکلی ســازنده در این نشست که هنوز زمان و محل
برگزاری آن مشخص نشده ،حضور یابند.

پرونده شهرکسازیها در الهه
 رهبری فلســطین اعــالم کرد تصمیــم دارد فورا
پرونده شهرکسازیها را به دادگاه کیفری بینالمللی
در الهه ارجاع دهد .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت
ارمنیوز ،صائب عریقات ،دبیرکل کمیته اجرائی سازمان
آزادیبخش فلســطین )ساف( ،در کنفرانسی در شهر
راماﷲ تأکید کرد رهبری فلسطین تصمیم دارد شورای
امنیت را به برگزاری نشستی فوقالعاده دعوت کند.

وعده ماهاتیر محمد
براي کنارهگیري از قدرت
 ماهاتیر محمد که بهتازگی بهعنوان نخســتوزیر
مالزی انتخاب شده ،اعالم کرد ممکن است تنها یک یا
دو سال در پست نخستوزیری حضور داشته باشد و
پس از استعفا ،در پشت پرده ایفای نقش خواهد کرد.

درگیری شدید طالبان و نیروهای دولتی در غرب افغانستان

تمدید وضعیت فوقالعاده در یمن

ﺣﻤﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﻢﻣﺮز اﯾﺮان

 دولت آمریکا وضعیت فوقالعاده اعالمشــده
درباره یمن را برای یک سال دیگر تمدید و اعضای
سابق دولت مستعفی یمن و کشورهای دیگر را به
تهدید امنیت و ثبات این کشــور و نیز تهدید امنیت
ملی آمریکا متهم کرد.

بحران امان افغانســتان را بریده است .روزی نیست که خبر انفجار و
حمله گروههای تروریســتی به یکی از نقاط این کشــور جنگخیز منتشر
نشــود .روز گذشــته و در حالی که ســیل و صاعقه جان حدود  ۳۰نفر
از شهروندان افغاســتان را گرفت ،در غرب این کشور درگیری نفسگیری
میان نیروهای امنیتی افغانســتان و نیروهای طالبان برقرار بود .آنطور
که شبکه تلویزیونی طلوع مستقر در افغانستان گزارش داده ،از نخستین
ساعات بامداد سهشــنبه ،نیروهای طالبان حمله به شهر غربی فراه در
افغانستان را آغاز کردند و تالش نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان
به درگیریهای شــدیدی میان دو طرف منجر شــد .بر اساس گزارشها
شــبهنظامیان طالبان از حدود ساعت دو بامداد به وقت محلی حمالت
خــود به چندین نقطه از شــهر فراه را آغاز کردند .ســاکنان این منطقه
میگویند اگر نیروهای امنیتی بیشــتری به منطقه اعزام نشــوند ،طالبان

کنترل این شهر را در دست میگیرد .سعید حمیداﷲ یکی از ساکنان این
شهر که از طریق تلفن با تیآرتی گفتوگو کرده ،درباره لزوم اقدام سریع
نیروهای امنیتی افغانستان برای نجات این شهر میگوید» :طالبان خیلی
سریع پیشروی میکند ،اگر دولت ســریعا و با جدیت کاری نکند ،استان
به دست طالبان میافتد«.
ساکنان دیگر شــهر هم گفتهاند که طالبان شبانه و در دل تاریکی از
چندیــن جبهه حمالت خود را آغاز کرده اســت .نوراﷲ خلیقی ،یکی از
سخنگویان ارتش در فراه ،گفته است که نیروهای امنیتی افغان حمالت
طالبان را دفع کردهاند اما برخی ساکنان این شهر میگویند گروه طالبان
چندین ایســتگاه بازرســی به راه انداخته و کارتهای شناسایی مردم را
بررســی میکنند و به مردم اجازه نمیدهند از شــهر خارج شــوند .به
گفتــه مردم محلی مغازهها ،مدارس و ادارات دولتی این شــهر تعطیل

شــدهاند .به گفته محمد رادمنش ،یکی از ســخنگویان وزارت دفاع در
کابل ،این وزارتخانه به نیروهای امنیتی اســتانهای مجاور دستور داده
برای حفاظت از مردم و ســاختمانهای دولتی راهی استان فراه شوند.
به گزارش مقامات بیمارستان محلی فراه دستکم دو نفر در جریان این
درگیریها جان خود را از دســت دادهاند و  ۱۶نفر هم زخمی شدند .این
در حالی اســت که به گفته یکی از مقامات اســتان فراه ،ساختمانهای
مهم دولتی هنوز در کنترل نیروهای دولتی افغانســتان است.با این حال
براساس گزارشها شهر در آستانه سقوط قرار دارد .استان فراه در غرب
افغانستان در چند ماه گذشته شــاهد ناامنیهای زیادی بود .شماری از
نمایندگان این استان در مجلس نیز هشدار داده بودند که امکان سقوط
شماری از شهرهای این استان به دست مخالفان دولت وجود دارد .این
استان  ۳۰۰کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد

نشست وزیران دفاع و خارجه
روسیه و مصر
 وزرای خارجه و دفاع روسیه و مصر در راستای
ارتقای سطح روابط ،نشســتی را در مسکو برگزار
کردند .در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است:
مذاکرات در فضایی ســازنده و مثبت برگزار شد و
این مذاکرات نشــاندهنده استراتژیکبودن روابط
روسیه و مصر است.
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شــرکت از مبلــغ  ۱۰۰میلیــارد ریال به مبلــغ  ۲۰۰میلیــارد ریال،
افزایش یابد .در مهلت تعیین شــده جهت اســتفاده از حق تقدم
خرید ســهام ،تعداد  ۹۲٫۸۴۵٫۲۶۲ســهم از ســهام جدید توسط
سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است .با عنایت به انقضای
مهلت اســتفاده از حقتقــدم مذکور و به منظــور تحقق افزایش
ســرمایه ،تعداد  ۷٫۱۵۴٫۷۳۸ســهم  ۱٫۰۰۰ریالی اســتفاده نشده
ســهامداران برای پذیرهنویســی عمومی با عنایت به مجوز شماره
 ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۴۸۶۷مورخ  ۱۳۹۷/۰۱/۲۲اداره ثبت شرکتها
به شرح زیر عرضه میگردد:
-۱موضوع فعالیت شرکت:
الف( موضوعات اصلی:
تولیــد و واردات انواع فیبر ،نئوپان ،تخته نیمه فشــرده شــامل
LDF، MDFو  ،HDFچوب پالســت و ســایر مصنوعات چوبی در
ابعــاد و ضخامت های مختلف بطور خام ،ســاده ،رنگی و روکش
شده
تولید و واردات کلیه انواع روکش از جمله روکش های طبیعی
و مصنوعــی مانند کاغذی ،مالمینــه و فرمیکا و نیز تولید و واردات
انواع چسب ،الک ،روغن جال ،سمباده ،بتونه و کلیه مواد مرتبط

تولیــد و واردات انواع درب ،پنجــره ،کابینت ،مبلمان خانگی و
اداری ،خانه های پیش ساخته و انواع محصوالت چوبی در صنایع
باال دستی و پایین دستی اعم از خام ،نیمه ساخته و ساخته شده
نما ســازی داخلی و خارجی محیط های اداری و مســکونی با
استفاده از محصوالت فوق
اجرای طــرح بهره بــرداری از جنگل و اجرای طــرح هایی با
استفاده از ضایعات و باز یافت
کشــت درختان ،نهال ،گیاهان و دانههای صنعتی ،برداشــت و
بهره برداری ،فروش و صادرات آنها و مشــتقات تحصیل شــده و
ضایعات ناشی از آن
تولیــد و واردات انواع قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ،ســوله،
انبار ،وسائط نقلیه و تمامی تجهیزات مرتبط با آنها
واردات و صــادرات کلیه کاالهای مجــاز بازرگانی و ارائه کلیه
خدمات مجاز وفق قوانین جاری کشور
انجــام کلیه خدمات انبــارداری و تمامی امــور مرتبط با آن از
جمله تخلیه و بارگیری
ب( موضوعــات فرعی :مذاکرات ،مشــاوره ،مشــارکت بــا افراد و
شــرکتهای داخلی و خارجــی در تولید ،واردات و صــادرات؛ ارائه
خدمات و مشــاوره ای فنی و حرفه ای تجاری و مشارکت در سایر
شرکتها حداکثر تا حد  ۳۰درصد سرمایه ثبت شده شرکت؛ تحصیل،
وارد کردن ،ســاختن ،مجهز نمودن ،تغییر شکل دادن ،کرایه دادن ؛

اخذ تسهیالت مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخل وخارج.
-۲مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:
دفتر مرکزی :تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان شــهید عضدی
)آبان جنوبی( ،پالک  ،۲۸واحد  ،۱کد پستی ۱۵۹۸۷۱۸۴۱۱
کارخانه :جاده رشت به بندر انزلی ،کیلومتر -۲۵حسن رود ،اول زیبا
کنار ،پالک  ،۱۴۱کدپستی ۴۳۳۳۱۵۶۳۱۱
شعبه :شرکت فاقد شعبه است.
-۳سرمایه فعلی شرکت ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :ریال،
-۴موضــوع افزایش ســرمایه :اصالح ســاختار مالــی و خروج از
شمولیت ماده  ۱۴۱الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت.
-۵محل افزایش سرمایه :افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات
حالشده سهامداران و آورده نقدی انجام خواهد شد.
-۶مبلغ افزایش سرمایه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :ریال
-۷مبلغ سرمایه پس از افزایش ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :ریال
-۸مدت شرکت :نامحدود
-۹نوع سهام :عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
-۱۰ارزش اسمی هر سهم ۱٫۰۰۰ :ریال
-۱۱مبلــغ مشــارکت شــده توســط ســهامداران شــرکت:
 ۹۲٫۸۴۵٫۲۶۲٫۰۰۰ریال
-۱۲تعداد سهام قابل عرضه به عموم ۷٫۱۵۴٫۷۳۸ :سهم
-۱۳مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﺷﻤﺎﺭﮤ ﺛﺒﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﺷﻨﺎﺳﺔ ﻣﻠﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ

ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻛﺪ ﻣﻠﻲ

ﺳﻤﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ
ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ(

۲۳۲۰۶

۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺧﻮﺵ ﺑﻴﻦ ﻛﻠﺨﻮﺭﺍﻧﻲ

ﺗﻮﻛﻞ

۱۲۹۲

۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺻﻠﻲ

-

-

-

ﻋﺒﺎﺱ

۱۱۶۹

۲۲۹۷۷۳۹۹۹۰

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ -ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﻠﻲ
ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎﺹ(

۲۸۱۷۹۳

۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰

ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﺼﺎﺋﺮﯼ

ﺳﻔﺮﻋﻠﻲ

۲۰۳۷

۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻴﺮﻳﻪ
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ)ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺋﻤﻪ(

۵۵

۱۰۳۸۰۰۱۲۰۱۷

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺧﺒﻴﺮﯼ ﻧﻮﻏﺎﻧﻲ

ﺣﺴﻴﻦ

۷۳۱۳۹

۰۹۳۳۰۹۶۰۵۴

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ

ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭﯼ

-

-

-

ﺟﻌﻔﺮ

۷۱۱۴

۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ -ﻣﻮﻇﻒ

ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮﻣﻲ

-

-

-

ﻣﺤﻤﺪ

۱۳۷۹

۰۹۰۲۳۵۱۳۸۹

ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺪﻝ
-ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ

-۱۴شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
در کلیه مجامع عمومی ،صاحبان ســهام میتوانند شخصاً ،یا وکیل
یا قائم مقام قانونی اشــخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص
حقوقی ،صرف نظر از تعداد سهام خود ،به شرط ارائه مدرک وکالت
یا نمایندگی ،حضور به هم رســانند .هر سهامدار ،برای هر یک سهم
فقط یک رأی خواهد داشت.
-۱۵مقررات اساســنامه راجع به تقســیم سود ،تشــکیل اندوخته و
تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقســیم ســود طبق ماده  ۹۰اصالحیه قانون تجــارت بین صاحبان
ســهام فقط پــس از تصویب مجمع عمومی جایــز خواهد بود و در

صورت وجود منافع ،تقســیم  ۱۰درصد از ســود ساالنه بین صاحبان
ســهام الزامی اســت .طبق مــواد  ۱۴۰و  ۲۳۸قانــون تجارت هیئت
مدیره مکلف اســت هر سال یک بیســتم از سود خالص شرکت را به
عنــوان اندوخته قانونــی موضوع نماید .همین کــه اندوخته به یک
دهم ســرمایه رســید ،موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی
که سرمایه شرکت افزایش یابد ،کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد
یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم ســرمایه بالغ گردد .به
پیشــنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است
قسمتی از ســود خالص برای تشکیل ســایر اندوختهها کنار گذاشته
شود .تقســیم دارائی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت

قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد آمد.
-۱۶تعداد و امتیازات ســهام ممتاز شرکت :شرکت فاقد سهام ممتاز
میباشد.
-۱۷مبلغ و تعداد اوراق مشــارکت قابل تبدیل به سهم :شرکت فاقد
هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام میباشد.
-۱۸مبلغ بازپرداخت نشــده اوراق مشارکت :شــرکت فاقد هرگونه
مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت میباشد.
-۱۹مبلــغ دیون شــرکت و همچنین مبلغ دیون اشــخاص ثالث که
توسط شرکت تضمین شده است:
مطابق با صورتهای مالی حسابرســی شده  ،۱۳۹۶/۰۶/۳۱مجموع

بدهیهــای کوتاهمــدت و بلندمدت شــرکت به ترتیــب برابر با
 ۱۵۳٫۷۱۱و  ۶٫۹۴۴میلیــون ریال میباشــد .همچنین بر اســاس
یادداشت شــماره  ۲۸همراه صورت های مالی حسابرسی مزبور،
شــرکت فاقد بدهیهــای احتمالی به همراه مبلــغ تضمینهای
اعطایی در خصوص بدهیهای اشخاص ثالث میباشد.
-۲۰مدت پذیرهنویسی:
پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۲/۲۹آغاز
و تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ  ۱۳۹۷/۰۳/۱۲به مدت ۱۵

روز ادامه خواهد داشت.
تذکر :چنانچه ســقف سرمایه تعیین شــده قبل از انقضای مهلت
پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد ،عملیات پذیره-
نویسی متوقف خواهد شد.
-۲۱حداقل و حداکثر ســهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد
شود:
حداقل یک سهم و حداکثر ۷٫۱۵۴٫۷۳۸
-۲۲مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻌﻬﺪ

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﯼ
ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ

ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡﻫﺎﯼ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﯼ

-۲۳روزنامٔه کثیراالنتشار:
روزنامٔه کثیراالنتشــاری که اطالعیهها و آگهیهای ناشر در آن
منتشر میشود ،روزنامٔه اطالعات میباشد .همچنین اعالمیة مذکور
در روزنامههای ابراراقتصادی و شــرق )بر اساس مفاد مادة ۱۷۷
الیحة اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر میگردد.
-۲۴چگونگی پذیرهنویسی:
با توجه به ثبت شــرکت تولید فیبر ایران )ســهامی عام( نزد
ســازمان بورس و اوراق بهادار ،پذیره نویســی سهام این شرکت
تمامــاً از طریق شــبکه کارگزاری انجام خواهد شــد .متقاضیان
پذیرهنویســی میتوانند در مهلت تعیین شده برای پذیرهنویسی
با مراجعه به شــرکتهای کارگزاری عضو بــورس اوراق بهادار
تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند .ضمناً
خریــداران حق تقدم فوق ،میبایســت عالوه بــر مبلغ پرداختی
بابت حق تقدم ،مبلغ اســمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه
بپردازند .وجوه متعلق به پذیرهنویســانی که ســهامی به ایشان
تخصیص داده نشــود ،حداکثر ظرف مــدت  ۳روز کاری از تاریخ
صدور مجوز اســتفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد
ﻧﺎﻡ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﯼ
ﻣﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻧﻮﻉ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎﻡ

 -۲۸نحــوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویســی ســهام
شرکت :شرکت سرمایهگذاری ملی ایران )سهامی عام( متعهد
گردیده در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ،حداکثر ظرف
مدت  ۵روز پایانی مدت پذیرهنویســی عمومی نسبت به خرید
کل حق تقدم باقیمانده اقدام نماید.
نکات مهم:
مســئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه پذیره
نویسی بر عهده ناشر است.
ناشر ،شرکت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزشیابان و مشاوران
حقوقی ناشر ،مســئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی
هســتند که در اثر قصــور ،تقصیر ،تخلــف و یا بــه دلیل ارائة
اطالعات ناقص و خالف واقع درعرضة اولیه که ناشــی از فعل

خواهد شد.
-۲۵مشخصات حســاب بانکی :مبالغ دریافتی توسط کارگزار
ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:
حســاب شماره  ۲۸۹۰۹۴۴۵۸به نام شــرکت تولید فیبر ایران
)سهامی عام( نزد بانک تجارت شعبه مرکزی کد شعبه ۰۴۰
-۲۶کلیٔه اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل:
اساســنامه ،طرح اعالمیٔه پذیرهنویســی و آخرین صورتهای
مالــی بــه ادارٔه ثبت شــرکتها و موسســات غیرتجــاری تهران
تسلیم شــده اســت .همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در
خصوص افزایش ســرمایه ،گزارش بــازرس قانونی و بیانیٔه ثبت
ســهام در دست انتشــار در ســایت اینترنتی شــرکت به آدرس
 www.fibreiran.irو ســایت رســمی ناشــران اوراق بهادار به
آدرس www.Codal.irدر دسترس عالقهمندان میباشد.
-۲۷مشخصات سهامداران:
مشــخصات ســهامداران حقوقــی و حقیقــی کــه مطابق
صورتهای مالی ســاالنه حسابرسی شــده  ۱۳۹۶/۰۶/۳۱مالک
حداقل  ۱۰درصد از سهام شرکت می باشد.
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یا ترک فعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
ثبــت اوراق بهادار نزد ســازمان بــورس و اوراق بهادار ،به
منظــور حصول اطمینان از رعایت مقــررات قانونی و مصوبات
ســازمان بورس و اوراق بهادار و شــفافیت اطالعاتی بوده و به
منزلــة تأیید مزایا ،تضمین ســودآوری و یا توصیه و سفارشــی
درمورد شــرکتها یا طرحهــای مرتبط با اوراق بهادار توســط
سازمان نمیباشد.
پذیرهنویسان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از
موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و
اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهــران ،ابتدای خیابان مالصدرا ،شــماره  ،۱۳ســازمان بورس و
اوراق بهادار ،اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایهای

هیئت مدیره شرکت تولید فیبر ایران )سهامی عام(

