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نشاني الكترونيكي www.asrerasaneh.ir :پست الكترونيكيinfo@asrerasaneh.ir :

در دیدار وزیر ارتباطات و رییس سازمان بازرسی مطرح شد:

بازار PC

فنآوری

همکاری وزارت ارتباطات و سازمان بازرسی
برای توسعه دولت الکترونیکی

بعد از تعویق  ۷ماهه؛

نمایشگاه الکامپ بهمن ماه برگزار می شود

بیست و ششمین نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر
(الکامپ) که به دلیل وضعیت قرمز کرونایی تهران در
تیرماه امسال به تعویق افتاد ،در بهمن ماه  ۱۴۰۰برگزار
می شود.
محمد ثروتی عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی
رایانهای تهران دیروز در نشست خبری آنالین از برگزاری
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در بهمن ماه
خبر داد و گفت :این نمایشگاه در فضای مفیدی بالغ بر ۱۵
هزار متر مربع  ۲۷تا  ۳۰بهمن ماه امسال برگزار میشود.
وی با بیان اینکه زمان برگزاری الکامپ در تیرماه
امسال به دلیل وضعیت قرمز کرونا به تعویق افتاد ،گفت:
هم اکنون با کاهش شیوع کرونا ،امیدوار هستیم که بتوانیم
الکامپ را با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری
اجتماعی در بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار
کنیم .ثروتی افزود :با وجود اینکه کرونا برگزاری الکامپ را
در تیرماه تحت تأثیر قرار داد و عالوه بر هزینههایی که
سازمان نظام صنفی رایانهای به دلیل عدم برگزاری این
نمایشگاه ،متحمل شد ،شرکتهایی که در این نمایشگاه
ثبت نام کرده بودند نیز متضرر شدند .از این رو در حال
برنامه ریزی هستیم تا امتیازات خوبی در جانمایی غرفه و
سایر تسهیالت جانبی برای شرکتهایی که قب ً
ال در این
نمایشگاه ثبت نام کردند قائل شویم .وی گفت :تعرفه حضور
در نمایشگاه الکامپ برای متقاضیان حوزه  ICTنسبت به
تعرفهای که پیش از این برای نمایشگاه تیرماه اعالم شده
بود ،تغییری نیافته و با همان تعرفههای قبلی از شرکتها
برای ثبت نام و حضور در این نمایشگاه دعوت میکنیم.
ثروتی با تاکید بر اینکه بخشی از نمایشگاه الکامپ
امسال به صورت آنالین هم برگزار میشود ،ادامه داد :در این
نمایشگاه سالن دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات
برپا میشود و این وزارتخانه برنامههای جدیدی برای عرضه
شبکه ملی اطالعات و سایر پروژهها در این نمایشگاه
خواهد داشت .وی با بیان اینکه هماهنگیهایی برای حضور
کشورهای منطقه به عنوان بازدیدکننده از نمایشگاه الکامپ
در جریان است ،گفت :هیأت تخصصی از سوریه و عراق
برای بازدید از نمایشگاه الکامپ به تهران می آیند .تمامی
تالش این است که امکان تعامل بخش دولتی و خصوصی
کشورهای منطقه با شرکتهای  ICTایرانی فراهم شود.
ثروتی در پاسخ به سوالی مبنی بر مقایسه دو نمایشگاه
فناوری اطالعات الکامپ و جیتکس تاکید کرد :ما به دنبال
رقابت نیستیم .ما بازیگر مهم منطقه در حوزه  ICTهستیم
و به دنبال این هستیم که سهممان را از بازار فناوری
اطالعات منطقه حفظ کنیم .این موضوع ممکن نخواهد
بود مگر اینکه یک برنامه ریزی بلندمدت برای برگزاری
رویدادی مانند الکامپ داشته باشیم .تفاوت الکامپ با
جیتکس این است که آنها از سال قبل حتی زمان برگزاری
نمایشگاه سال بعد خود را میدانند اما در کشور ما تکلیف
تاریخ برگزاری نمایشگاه و مجری برگزارکننده آن تا  ۳ماه
قبل از برگزار نمایشگاه مشخص نیست.

رئیس بازرسی کل کشور با حضور در
جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات و ارائه گزارشی از مسائل
پیش روی این حوزه ،برای ارائه راهکارهای
رفع مسائل اعالم آمادگی کرد.
به نقل از وزارت ارتباطات ،حجت االسالم
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل
کشور به همراه تعدادی از مدیران مرتبط
سازمان بازرسی با موضوعات کاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات دیروز با حضور
در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات،
با عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات و معاونان و مدیران شرکتها و
سازمانهای تابعه این وزارتخانه دیدار کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
این جلسه با تشکر از حضور رئیس سازمان
بازرسی کل کشور و هیئت همراه در وزارت
ارتباطات ،گفت :حل برخی از مشکالت این
حوزه نیاز به عزم و اراده ملی دارد چرا که این

حوزه در زندگی کل مردم کشور تأثیرگذار
است.
وزیر ارتباطات از نگاه ویژه سازمان
بازرسی کل کشور به حل مسائل تقدیر و با
استقبال از پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک

برای بررسی موضوعات مربوط به این حوزه،
تاکید کرد :حل مسائل و مشکالت این حوزه
نیاز به همکاری دیگر دستگاهها و قوای کشور
دارد.
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی

با حکم سورنا ستاری؛

سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری منصوب شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حکمی
پرویز کرمی را به عنوان سرپرست حوزه ریاست معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان
منصوب کرد.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ،سورنا ستاری
مدیرکل روابط عمومی را به عنوان سرپرست حوزه ریاست
معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان منصوب کرد.
در متن حکم خطاب به کرمی آمده است:
«نظر به توانمندی ،تعهد ،تجربیات و سوابق ارزنده،
جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان مشاور و سرپرست حوزه
ریاست معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد
ملی نخبگان منصوب مینمایم .امید است با نهایت جدیت
و سرلوحه قرار دادن منشور دولت سیزدهم در برنامه ریزی
و مدیرت امور حوزه ریاست که از اهمیت و حساسیت ویژه
ای برخوردار است ،موفق باشید .توفیق روز افزون جنابعالی
را از خداوند متعال مسئلت دارم .بدینوسیله از زحمات
جناب آقای قاسم عرب و خدمات ایشان در دوران تصدی
کمال تشکر بعمل میآید ».پرویز کرمی در حال حاضر دبیر
ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و رئیس ستاد اجراییسازی سند
ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم است.

کل کشور نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد
پیشگیرانه و آسیبشناسی در سازمان
بازرسی کل کشور ،گفت :ارائه گزارشات
و کمک به دستگاههای اجرایی برای انجام
وظایفشان در مسیر همین رویکرد قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به
تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درباره
فضای مجازی اشاره کرد و گفت :در حال
حاضر بخش زیادی از ظرفیت ارتباطات کشور
در اختیار شبکههای اجتماعی خارجی است
و برای افزایش استفاده از شبکههای داخلی،
هم در حوزه محتوا و هم در بخشهای دیگر
اقداماتی باید انجام شود.
وی به ضرورت اجرایی کردن شبکه
ملی اطالعات به عنوان یکی از وظایف اصلی
وزارت ارتباطات اشاره کرد و وزارت ارتباطات
را وزارتخانهای فرابخشی دانست و گفت:
برخی دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی
مقاومتهایی دارند که باید مرتفع شود.

ساخت دستگاه بومی برای تست تجهیزات گران قیمت شبکه برق

ایرانسل باالترین نشان مسئولیت اجتماعی را دریافت کرد

گروهی از محققان دانشگاه تهران برای بررسی میدانی تجهیزات گران قیمت صنعت
برق ،موفق به ساخت دستگاهی شدهاند که در زمانی کوتاه و با دقت بسیار باال عیبهای
این تجهیزات را شناسایی میکند.
گروهی از محققان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با نظارت دکتر
مهدی داورپناه ،عضو هیأت علمی این دانشکده و سرپرست آزمایشگاه تحلیل حوادث
شبکه برق دانشگاه تهران ( ، )ESFAبرای بررسی میدانی تجهیزات گران قیمت صنعت
برق ،دستگاهی ساختهاند که در زمانی کوتاه و با دقت بسیار باال عیبهای این تجهیزات
را شناسایی میکند.
دستگاه آزمونگر جامع تجهیزات الکتریکی مدل  KAVOSH-T111قابلیت انجام
تستهای راهاندازی و دورهای تجهیزات با سطوح ولتاژ مختلف را در محل پستهای برق
و محیطهای صنعتی با خطای اندازهگیری کمتر از  ۰.۲۵درصد دارد .انجام تستهای
دورهای ،جزو الزاماتی است که در دستورالعملها و استانداردهای بینالمللی و داخلی بر آن
تاکید شده است .از جمله ویژگیهای مهم این دستگاه میتوان به بومی بودن کامل ،انجام
انواع تستهای الکتریکی مربوط به طیف وسیعی از تجهیزات الکتریکی با رابط کاربری
آسان و تحلیل نتایج تستها به صورت برخط اشاره کرد .دستگاه آزمونگر جامع تجهیزات
الکتریکی ،نمونه مشابه داخلی ندارد و از نظر کیفیت و دقت قابل رقابت با نمونههای
خارجی است که البته با قیمت بسیار مناسبتری ارائه میشود .این دستگاه قابلیت انجام
آزمونهای مربوط به انواع ترانسفورماتور قدرت ،ترانسفورماتور جریان ،ترانسفورماتور ولتاژ،
کلید قدرت ،خط انتقال و کابل ،شبکه زمین ،فیوز و رله را دارد .توان نامی دستگاه ۵
کیلوولت آمپر بوده و دارای خروجیهای جریان  DCتا  ۴۰۰آمپر ،جریان  ACتا ۱۰۰۰
آمپر ،ولتاژ  DCتا  ۲۶۰ولت و ولتاژ  ACتا  ۲۲۰۰ولت است .به نقل از روابط عمومی
دانشگاه تهران ،درحال حاضر این دستگاه توسط یکی از شرکتهای دانش بنیان وابسته به
یکی از اسپین آفهای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران درحال تولید است.

ایرانسل در نخستین دورۀ «جشنوارۀ روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی» نشان عالی
 ۶ستارۀ مسئولیت اجتماعی و نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی روابط عمومی را
دریافت کرد .به نقل از روابط عمومی ایرانسل ،مراسم پایانی این جشنواره که عصر  ۲۶مهر
در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد ،از برگزیدگان این جشنواره تقدیر
شد .در این مراسم ،نشان عالی  ۶ستارۀ مسئولیت اجتماعی به ایرانسل و نشان سفیر و
مروج مسئولیت اجتماعی روابط عمومی ،به دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل اهدا
شد .ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با دریافت این دو نشان موفق شد
در جایگاه برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و باالترین نشان این جشنواره در زمینۀ
مسئولیت اجتماعی را به دست آورد.
نخستین دورۀ جشنوارۀ روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی با هدف بهبود و ارتقای
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در سازمانها و شرکتها ،تقویت مؤلفههایی همچون
پاسخگویی اجتماعی ،بهبود تعامل با ذینفعان داخلی و خارجی ،پایداری فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی و نگاه فراتر از کمکهای خیریهای ،توسط مؤسسۀ فرهنگی روابط
عمومی آرمان برگزار شده است .در این جشنواره به ارتباط بین روابطعمومی و حوزه
 CSRتوجه شده و در ارزیابیها ،تعامل هدفمند ،ساختارمند و روشمند با ذینفعان مختلف
سازمان و پیادهسازی الگوهای بینالمللی در فضای کسبوکار ایرانی ،مدنظر قرار گرفته
است .ایرانسل ،نخستین ارائهدهندۀ  5Gدر ایران ،طی سالهای اخیر ،با انجام فعالیتهای
گستردهای از جمله احداث و بازسازی مدارس در مناطق آسیبدیده از سیل ،درختکاری
و کمک به کاهش ردپای کربن ،اهدای بستههای اینترنت رایگان به اقشار مختلف در
دوران شیوع بیماری کرونا ،راهاندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژۀ ناشنوایان
با هدف تالش برای پاسخگویی بهتر به اقشار توانیاب ،حمایت از شرکتهای دانشبنیان
و کسبوکارهای نوپا و… ،سعی کرده تا در حوزۀ سرمایهگذاری و مسئولیت اجتماعی
شرکتی ( ،)CSR – CSIبه مشترکان خود و آحاد جامعه ،خدماترسانی کند.

تولید رباتهای مورچهای متصل شونده
برای عبور از موانع

مورچهها برای عبور از درههای عریض پلی از بدنهای
متصل به هم میسازند و همین امر الهام بخش محققان
برای تولید رباتهای مورچهای متصل شونده بوده است.
به نقل از نیواطلس ،رباتهای مورچهای مذکور پس
از اتصال به یکدیگر پلهای عریضی را تشکیل میدهند که
عملیات امداد و نجات را تسهیل میکنند.
این رباتهای چهارپای مورچهای میتوانند هنگام عبور
از زمینهای ناهموار ،از موانع باال بروند و برنامههای امداد و
نجات را با موفقیت در مناطق صعبالعبور اجرا کنند .تولید
این رباتها با هزینه کم و با استفاده از چاپگرهای سه بعدی
ممکن است .ابعاد هر یک از این رباتها  ۱۵تا  ۲۰سانتیمتر
بوده و دارای باتری لیتیوم – پلیمری ،یک ریزپردازنده ،یک
حسگر سبک نوری و یک حسگر لمسی مغناطیسی هستند
که از آنها برای مسیریابی و شناسایی موانع استفاده میشود.
رباتهای مذکور از حسگرهای لمسی مغناطیسی برای
شناسایی دیگر رباتهای مورچهای و پیوند دادن بدن خود
و آنها در قالب یک زنجیره استفاده میکنند .از این طریق
پلهایی برای عبور از شکافها و موانع مرتفع ایجاد میشود.
از این روش میتوان برای حمل اشیای سنگین هم
استفاده کرد .از رباتهای یادشده میتوان برای اکتشاف
فضا ،نظارت بر وضعیت محیط زیست و مطالعه بر روی
حشرات هم استفاده کرد.

اعالمیهپذیرهنویسی

پارک فناوری کیمیا گستر
(سهامی عام در شرف تأسیس)

 )1نام شرکت :پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام در شرف تأسیس)
 )2اهداف تشکیل شرکت :افزایش تولید داخلی انواع رزین های پلی یورتان ،کاهش واردات و افزایش سهم کشور از
صادرات و اشتغالزایی
 )3موضوع و حدود فعالیت شرکت:
الف -موضوع اصلی
موضوع اصلی شرکت عبارت است از ایجاد  ،راه اندازی و بهره بردای از کارخانجات تولیدی در زمینه تولید انواع رزین های
پلی یورتان و ایزوسیاناتها و محصوالت مرتبط همچنین انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در ارتباط با آنها با هدف توسعه و
اشتغالزایی ،شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات ذیل مبادرت ورزد:
ب -موضوع فرعی
 .1خرید ،فروش ،صادرات ،واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از ماشــین آالت ،تجهیزات ،مواد اولیه و محصوالت و
ترخیصآنها.
 .2گشایش اعتبارت اسنادی نزد بانکها.
 .3اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی.
 .4شرکت در مناقصات ،مزایدات دولتی و خصوصی و نمایشگاه ها ،سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی.
 .5تاسیس شرکت و شعبه و ایجاد کارخانجات تولیدی همراه با اخذ جواز تاسیس و موافقت اصولی در داخل و خارج از کشور.
 .6خرید و فروش سهام سایر شرکتها.
 .7انعقاد قراردادهای مدیریتی ،اجرایی ،مهندسی و مشاوره ای و مشارکت با سایر شرکتها در ارتباط با موضوع شرکت.
 .8اخذ وام و تسهیالت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
 .9انجام مطالعات فنی و اقتصادی تخصصی در خصوص کسب و کارها.
.10کلیه عملیاتی که در اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت دارد.
 )4مدت شرکت :شرکت از تاریخ ثبت برای مدت نا محدود تشکیل میشود.
 )5تابعیت و مرکز اصلی شرکت :تابعیت شرکت ایرانی و مرکز اصلی آن تهران است .مرکز موقت فعالیت شرکت در
شرف تأسیس ،تهران میباشد.
 )6هویت کامل و اقامتگاه مؤسسان ،اشخاص حقیقی و حقوقی:

 )9مشخصات و اوصاف آوردۀ غیرنقد :مورد ندارد
 )10نوع سهام :عادی
 )11ارزش اسمی هر سهم 1.000 :ریال
 )12میزان تعهد و پرداخت مؤسسان 75 :درصد از سهام شرکت توسط مؤسسان تعهد گردیدهاست 100 .درصد از
مبلغ تعهد شده به حساب شماره  0114523496004بانک ملی شعبه مستقل میرداماد به نام شرکت پارک فناوری کیمیا گستر
(سهامی عام در شرف تأسیس) نقداً واریز گردیدهاست .با توجه به درصد تعهد شده توسط مؤسسان 25 ،درصد از سهام شرکت
جهت پذیرهنویسی و خرید به عموم عرضه میگردد.
 )13مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفتهاند :هیچگونه مزایایی در نظر گرفته نشده است.
 )14حداقل و حداکثر سهام قابل پذیرهنویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی:
حداقل  100.000و حداکثر  1.000.000سهم در نظر گرفته شده است.
 )15هزینههای تأسیس شرکت :هزینههای تأسیس شرکت تا زمان شروع فعالیت ،حداکثر  4.000.000.000ریال،
معادل  8درصد از سرمایة شرکت پیشبینی شدهاست.
 )16مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیرهنویسی :حساب شمارۀ  0114523496004نزد بانک ملی شعبة
مستقل میرداماد کد  64به نام شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام در شرف تأسیس)
 )17مدت پذیرهنویسی :پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1400/08/05آغاز و تا پایان وقت اداری روز
سه شنبه مورخ  1400/09/04بهمدت حداکثر  30روز ادامه خواهد داشت.
تذکر :چنانچه سقف سرمایة تعیینشده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد ،عملیات
پذیرهنویسیمتوقفخواهدشد.
 )18مجوز /موافقت اصولی ایجاد شــرکت :مجوز تاســیس شرکت ،بهموجب نامة شــمارۀ  127/16966مورخ
 1399/04/18از وزارت صنعت ،معدن و تجارت اخذ گردیدهاست .همچنین بر اساس نامة شمارۀ 140030400901065082
مورخ  1400/06/17ادارۀ ثبت شرکتهای استان تهران ،شهر تهران مجوزهای انتشار اعالمیة پذیرهنویسی اخذ گردیدهاست.
شایان ذکر است بر اساس نامة شمارۀ  122/86464مورخ  1400/04/23سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت معاف از ثبت
نزد سازمان بوده و فعالیت این شرکت به هیچ وجه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.
 )19ظهارنامه مؤسسان و طرح اساسنامة شرکت برای مراجعه عالقمندان ،به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شدهاست.

اشخاص حقیقی یا حقوقی

نام پدر

شناسة ملی اشخاص حقوقی /کد ملی

شمارۀشناسنامه/ثبت

صادره /محل ثبت

تعدادسهام

آقایعلیمنوچهری

اسداله

2753519498

726

ارومیه

33.500.000

آقای کیا کیانی

سیروس

0071437304

4799

تهران

1.750.000

شرکت آیین تجارت ایرانیان

-

14007945740

533890

تهران

750.000

شرکت فیروز تجارت باران

-

10320588654

407127

تهران

750.000

شرکتتوسعهصنعتپتروشیمیطبرستان

-

14004217237

457377

تهران

750.000

 )7مبلغ سرمایة شرکت 50.000.000.000 :ریال
 )8میزان آوردۀ نقد و غیرنقد سرمایة شرکت بهتفکیک :مبلغ 37.500.000.000ریال به صورت نقد و معادل صفر ریال آوردۀ غیرنقد،

 )20روزنامة کثیراالنتشار شرکت :روزنامههای کثیراالنتشار جهت درج اطالعیههای بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل
مجمع عمومی مؤسس ،روزنامه های کار و کارگر ،وطن امروز و عصر رسانه خواهد بود.

 )21مشخصات عامل:
نام بانک

شخصیتحقوقی

موضوعفعالیت

مرکز اصلی عامل

تلفنتماس

ملی

-

-

تهران

23583169

)22چگونگیپذیرهنویسی:
عالقه مندان به پذیره نویسي ميبایست در مهلت تعیینشده براي پذیره نویسي ،با مراجعه به یکي از شعب بانک ملی ،مبلغ 1.000ریال
معادل  100درصد از قیمت اسمي ،بابت تعداد سهامي که مایل به پذیرهنویسي آن هستند را به حساب شمارۀ  0114523496004بهنام
شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام در شرف تأسیس) ،نزد بانک ملی شعبة مستقل میرداماد کد  64واریز نمایند .اشخاصی
حقیقی یا حقوقی که در پذیرهنویسی مشارکت مینمایند ،بایستی مدارک زیر را به متصدي مربوطه در شعبة بانک محل پذیره نویسي
تحویل داده و نسخة دوم فرم تکمیل شدۀ «برگ تعهد خرید سهام» و یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید دریافت نمایند.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
یک نسخه از فیش واریز وجه،
نسخه اول فرم تکمیل شدۀ «برگ تعهد خرید سهام» شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام در شرف تأسیس)،
فتوکپی صفحة اول شناسنامه ،شمارۀ کد ملی و کد پستی،
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
یک نسخه از فیش واریز وجه،
نسخه اول فرم تکمیل شدۀ «برگ تعهد خرید سهام» شرکت پارک فناوری کیمیا گستر (سهامی عام در شرف تأسیس)،
فتوکپی آگهی تأسیس و آخرین روزنامة رسمی حاوی اسامی مدیران،
شعب فعال برای پذیرهنویسی بهشرح جدول زیر میباشد:
نام بانک

شعبه

آدرس

تلفنتماس

ملی

مستقل میرداماد – کد 64

تهران  -میرداماد  -بعد از بانک مرکزی پالک 191

23583169

)23چگونهتخصیصسهامبهپذیرهنویسان:
در پایان مهلت پذیرهنویسی ،سهام پذیرهنویسی شده با توجه به حداقل و حداکثر تعیین شده در بند 14این اعالمیه ،مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .چنانچه تعداد سهام پذیرهنویسی شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد ،سهام پذیرهنویسی شده صرف ًا تا
حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیرهنویسی ،حسب مندرجات ماشین تحویلدار بانک ،تخصیص خواهد
یافت .وجوه متعلق به پذیرهنویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود ،حداکثر ظرف مدت  15روز از تاریخ صدور مجوز
استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
نکاتمهم:
مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیة پذیرهنویسی بر عهدۀ ناشر است.
ناشر ،شرکت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی
هستند که در اثر قصور ،تقصیر ،تخلف و یا بهدلیل ارائة اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک
فعل آن ها باشد ،متضرر گردیدهاند.
هیات موسسین

