
یادبود سردار شهید مدافع حرم جواد دوربین
از خرمشهر تا خان طومان 

شــهید مدافــع حــرم جــواد دوربین از 
آزاد ســازی  در عملیات  فرماندهان گروهــان 
خرمشهر، جانباز سال های حماسه و مقاومت، 
جانشین ســپاه و فرمانده عملیات سپاه انزلی، 
برادر شــهید جمال دوربین بود. شهید دوربین 
با وجود بازنشســتگی در ســال ۸۹ به صورت 
داوطلبانه به سوریه اعزام شد و در خان طومان 
حلب به شــهادت رسید. ســردار شهید مدافع 

حرم جواد دوربین در بخشی از وصیت نامه اش نوشته بود:»ما وارث حکومتی 
هســتیم که با خون هزاران مرد و زن مسلمان بنا نهاده شده است ، حکومتی 
که متعلق به مســتضعفین می باشــد و مرفهین بی درد جایی در آن ندارند. 
ما وارث حکومتی هســتیم که بر اســاس اصل مترقی والیت فقیه بنا نهاده 
شــده و صاحب اصلی این کشور آقا امام زمان)عج( و اهل بیت)س(می باشند. 
همه بدانند که خط من، خط ســرخ شــهادت و حزب اهلل اصیل می باشــد و 
افتخار می کنم که پاســدار و بسیجی ام و اگر خدا قبول نماید ان شاءاهلل سرباز 
کوچک والیت فقیه هســتم و دل در گرو هیچ گروه و حزب و فردی به غیر 
از آقا و مقتدا و رهبرم ، قطب نما و چراغ هدایِت جامعه اســامی، حضرت امام 

خامنه ای)دامت عزه( ندارم.«

حدیث دشت عشق

پنجمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۲۱ اردیبهشت آغاز می شود.
پنجمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن روزهای ۲۱ اردیبهشت لغایت اول خرداد در خانه کشتی 
شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.اسامی نفرات دعوت 

شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز )خوزستان( علی نوربخش )تهران( محمد حسینوند پناهی )خوزستان(

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد )خوزستان( علیرضا نجاتی )قم( پویا ناصرپور )خوزستان(
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی )فارس( شیرزاد بهشتی طا )تهران(

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی )فارس( سعید ارجمند )فارس( سجاد ایمن طلب )مازندران( محمدجواد رضایی )قم(
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری )فارس( محمد غامی )سیستان و بلوچستان(

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی )فارس( عارف حبیب الهی )تهران( امین کاویانی نژاد )خوزستان(
۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام )تهران( رسول گرمسیری )خوزستان( جمال اسماعیلی )تهران(

۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده )مازندران( حسین نوری )البرز( رامین طاهری )خوزستان( علی شریفی )خوزستان(
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی )مازندران( مهدی بالی )مازندران( مهدی فاح )تهران(

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( امین میرزازاده )خوزستان( علی اکبر یوسفی )مازندران(

دعوت ۳۰ فرنگی کار به پنجمین اردوی تیم ملی 
کیکاووس سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک به زمان برگزاری انتخابات کمیته واکنش نشان داد.

کیکاووس ســعیدی درخصوص احتمال تغییر در زمــان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیــک با توجه به تعویق 
بازی های آســیایی ۲۰۲۲، اظهار داشــت: در نشســت بعدی هیئت اجرایی که احتماال یکشــنبه هفته آینده خواهد بود 
درخصوص برگزاری انتخابات تصمیم گرفته می شود. طبق اساسنامه تعیین زمان انتخابات بر عهده هیئت اجرایی است و 

اگر الزم باشد مجمع نیز برگزار می شود.
وی در پاســخ به این سؤال که دستورالعمل انتخابات کمیته ملی المپیک از سوی IOC تایید شده است، گفت: هنوز 

این دستورالعمل تایید نشده است و پیامی از کمیته بین المللی المپیک دریافت نکردیم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک درخصوص لغو یکباره اردوها در برخی رشته ها پس از تعویق بازی های آسیایی و نگرانی از 
بابت رها شدن ورزشکاران گفت: بازی های کشورهای اسامی در پیش است و این بازی ها اهمیت خود را دارد. رشته هایی 
که در این بازی ها هستند باید اردوهایشان استمرار داشته باشد. فدراسیون ها طبق برنامه ها و رویدادهای پیش رو در مورد 

اردوها تصمیم گیری می کنند.
ســعیدی درخصوص واریزی جدید به فدراسیون ها تاکید کرد: فعا پرداخت بودجه به فدراسیون ها در دستور کار ما 
نیســت. تعیین شــاخص ها برای پرداخت بودجه نیز هنوز یکی دو جلسه کار دارد. وی در پایان گفت: درخصوص بررسی 

لباس کاروان ایران در بازی های هانگژو نیز جلسه ای برگزار می شود که نتایج آن اعام خواهد شد.

واکنش دبیرکل کمیته ملی المپیک به زمان برگزاری انتخابات 

ورزشی 

سرویس ورزشی-
اتفاقات این روزهای فوتبال ایران، گویای تالشی 
اســت که عده ای اشــتباهی آمده برای حفظ میز و 

صندلی خود به کار بسته اند.
هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال، دیروز تشکیل جلسه 
داد و به جز مهرداد ســراجی، تمامــی اعضا با وجود نظرات 
موافق و مخالف و اختاف نظرهای موجود، در جلسه حاضر 
بودند. با این حال، تنها کسی که شعار ایستادن پای فوتبال 
را داده بود، از حضور در این جلسه امتناع کرد تا هیئت رئیسه 

را از رسمیت بیندازد. 
در جلســه دیروز درباره موضوعــات مختلفی از قبیل 
کمک ۵۵ میلیاردی مجلس به فدراســیون فوتبال، مربی ای 
که با درخواســت اسکوچیچ قرار اســت به کادر فنی اضافه 
شــود، مطالبات سرمربی کروات تیم ملی، ادامه یا پایان کار 
کامرانی فر در سمت دبیرکلی فدراسیون و... صحبت شده که 

البته بدون هیچ مصوبه ای همراه بود. 
از ســوی دیگر احمدرضا براتــی در گفت وگویی که با 
خبرنــگاران پس از خروج از کمپ تیم های ملی داشــته به 
برخی موضوعات از قبیل اینکه اعضای هیئت رئیسه او را در 
جریان برخی امور نظیر نامه های فیفا و کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و انتخاب اعضای کمیته فنی قرار نداده اند، انتقاد داشته 

و تاکید کرده که پاسخ های آنها او را قانع نکرده است. 
براتی در صحبت هایش همچنین عنوان داشــت: من در 
گذشته عضو کمیته ای بودم که در دوره هیئت رئیسه قبلی 
از آن استعفا کردم که به دلخواه خودم بود و روی آن هستم. 
هیچ سهم خواهی وجود ندارد. من عضو هیئت رئیسه با آرای 
مجمع هســتم و تا موقعی که مجمع بخواهد، هستم و هیچ 
دغدغه ای هم بــه جز رعایت قانون و اینکه امانت دار اعضای 
مجمع باشــم، ندارم و تا موقعی کــه بخواهند امانت دار آنها 
باشم، هستم و این مجمع است که باید بپذیرد که دلسوزی 
من را می خواهد یــا خیر. اگر نخواهد من هم به عنوان یک 
تماشاگر می نشــینم و هر چه بقیه بگویند را تایید می کنم. 
کل دغدغه من اجرای اساسنامه و امانت داری مجمع است. 

در واقع پس از جلسه چند ساعته اعضای هیئت رئیسه 

که حالت رســمی هم به خود نگرفته، تنها خروجی انتخاب 
زمانی برای یک گردهمایی دیگر برای بررســی مشــکات 
فوتبال است؛ جلسه ای که قرار شده هشت روز دیگر در مرکز 
ملی فوتبال برگزار شــود و در مورد مشکات روزافزون این 
روزهای فوتبال کشور در آن بحث و تصمیم گیری شود. البته 
اگر اختافات اعضای هیئت رئیســه برای ســومین مرتبه و 
عدم شــرکت برخی از آنها بار دیگر این جلســه را به حالت 

غیررسمی درنیاورد.
ایستاده پای فوتبال یا منافع شخصی؟

در این میان غیبت سراجی باعث شد انتقاداتی نسبت به 
رفتار و عملکرد وی مطرح شود. در ماه های اخیر و تنش های 
مختلف در فدراســیون فوتبال در زمان شهاب الدین عزیزی 
خادم و پس از عزل موقت او، نام مهرداد ســراجی به عنوان 
یکی از اعضای مخالف بارها مطرح شــد. ســراجی به نوعی 
خود را مخالف سرســخت عزیزی خادم مطرح کرد و پس 
از عزل موقت او نیز، با شــعار »پای فوتبال ایستاده ام« که 
بــه گفته خودش بعداً آن را به »پای فوتبال ایســتاده ایم« 

تغییر داد، از عزم خود برای رســیدگی به مســائل مختلف 
فوتبال خبر داد.

در همین خصوص خبرگزاری تســنیم نوشت: »هرچند 
در مورد ادامه حضور ســراجی در هیئت رئیســه فدراسیون 
فوتبال پس از برکناری اش از مدیرعاملی باشــگاه سایپا که 
شــرط حضورش در هیئت رئیســه بود، تردید وجود دارد، با 
این حال با رفتارهای اخیر او، ســؤاالتی نیز مطرح می شود. 
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که مدعی ایستادن پای 
فوتبال است، در شرایط حساسی که باید تصمیم گیری های 
الزم صورت بگیرد تا مجمع فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱۰ 
خرداد برگزار شــود، از حضور در جلسه هیئت رئیسه، امتناع 
کرده است. مسئله ای که نشان می دهد، ایستادن پای فوتبال، 

فقط یک شعار است.« 
همان طور که در روزهای اخیر بارها مطرح شده، برخی 
در هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال پس از برکناری عزیزی 
خادم به دنبال منافعی بوده و هستند که با دست نیافتن به 
این منافع، رفتارهای دیگــری را دنبال می کنند. رفتارهایی 

که به هیچ وجه، معنی ایســتادن پای منافع فوتبال نیست 
و بیشــتر به ایستادن پای منافع شخصی تعبیر می شود. اگر 
حرفی هم برای گفتن وجود دارد باید در جلســات شرکت 
کرد و آن را بر زبان آورد نه اینکه با نرفتن به جلسه، باعث از 

رسمیت افتادن آن شد. 
اتفاق عجیب در جلسه هیئت رئیسه

البته در کنار غیبت ســراجی، اتفاقــات دیگری نیز در 
جلســه هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال رخ داد. بر اساس 
گزارش کیهان ورزشــی میرشــاد ماجدی، بهرام رضاییان، 
احســان اصولی، طهمــورث حیدری، خداداد افشــاریان و 
احمدرضــا براتی ۶ عضو هیئت رئیســه بودند که به صورت 
حضوری همراه با حســن کامرانی فر، دبیرکل فدراســیون 
در جلسه یکشــنبه شــرکت کردند. ظاهرا شهره موسوی، 
نایب رئیس بانوان فدراســیون فوتبال که بــه دلیل تخلفات 
شــرکت خود در بازداشت به سر می برد به صورت آناین در 

جلسه امروز حضور یافته است.
اینکه آقایان شاغل در فدراســیون فوتبال برای ماندن 
روی آن صندلــی به چنان تکاپویــی افتاده اند که حتی فرد 
متهم به کاهبرداری را از محل بازداشــت در جلسه شرکت 
می دهند، تنها و تنها موید یک مسئله بوده و آن هم دست و پا 
زدن شان برای بیرون رانده نشدن از فدراسیون فوتبال است 
وگرنه اگر اینان دل شــان برای فوتبال مملکت می سوخت و 
برای دغدغه خدمت داشــتنند، بزرگترین خدمت شان این 
بود که دســت از سر فوتبال بردارند و بروند جایی که به آن 

تعلق دارند و...
بی شک تماشای این اتفاقات و خواندن این اخبار، برای 
بزرگان این فوتبال که کنج خانه هایشان نشسته اند و کمترین 
نقشی در رشته محبوب شان ندارند، دردآور است؛ آنهایی که 
دل شان می شکند از این کنار ماندن و دیدن جوالن عوضی 

آمده ها و متهمین به کاهبرداری و...در عرصه فوتبال.
آیا وقت آن نرســیده که نهادهای نظارتی به این اوضاع 
آشفته خاتمه دهند؟ چه کسی به متهمی که در بازدداشت 
به سر می برد مجوز شــرکت در جلسه تصمیم گیری برای 

فوتبال یک مملکت را داده است؟

نشست هیئت رئیسه باز هم به حد نصاب نرسید

اتفاقات عجیب در فدراسیون بحران زده 
فرد متهم به کالهبرداری برای فوتبال تصمیم می گیرد!

صفحه 9
دو شنبه ۱9 اردیبهشت ۱۴۰۱
۷ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۱۸

دوشنبه ۱9 اردیبهشت
*تراکتور .............................................................................. هوادار )ساعت ۱۶:۳۰(
*فجر شهید سپاسی ............................... نفت مسجد سلیمان )ساعت ۱۸:۳۰(
*ذوب آهن ................................................................ پرسپولیس )ساعت ۱۸:۳۰(
*پیکان .................................................................................... سپاهان )ساعت ۱۹(
*نساجی مازندران ............................................... مس رفسنجان)ساعت ۱۹:۳۰(
*گل گهر سیرجان .................................................. آلومینیوم اراک )ساعت ۲۰(
*استقال ................................................................. شهر خودرو )ساعت ۲۰:4۰(
*صنعت نفت آبادان .................................................................. فوالد)ساعت ۲۱(

برنامه دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال 

امتیازتفاضلگلهاباختمساویبردبازيتیم

342557-12516909. استقالل      

361953-225158217.  پرسپولیس

362046-325137516. سپاهان       

23439-425109619. فوالد         

33938-525108724. مس رفسنجان

26136-625812525. گل گهرسیرجان

22133-725712621. پیکان          

332-20-82588923. صنعت نفت آبادان

131-14-925710815. هوادار       

231-16-1025613618. آلومینیوم اراک

431-17-1125941221. ذوب آهن        

628-21-1225513727. نساجی مازندران

821-18-1325491226. تراکتور          

1918-11-1425391330. نفت مسجد سلیمان

1516-9-15252101324. فجر سپاسی

15-21-15-1625291436. شهرخودرو مشهد

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

بدینوســیله اعالم می گردد ســند کمپانی و برگ ســبز 
خودروی سواری چری تیپ ARIZZO5T-AT مدل 
1397 به شــماره انتظامی ایران 36- 482 د 64 با شماره 
شــماره  به   MVME4T15BARJ003340 موتــور 
شاسی NATFCANH8j1012633 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت حمل ونقل 

کاالی نسیم بار نایین۱۴۰۱/۲/۱۷
بدینوسیله به اطاع کلیه سهامداران شرکت حمل ونقل کاالی نسیم بار نایین 
)سهامی خاص( می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
راس ساعت 4 بعد از ظهر ۱4۰۱/۳/۲ در محل شرکت واقع در شهرستان نایین ، 
روستای بنوید علیا برگزار می گردد. از کلیه سهامداران به منظور حضور در جلسه 
فوق دعوت بعمل می آید در ساعت و مکان تعیین شده حضور بهم رسانند یا 
وکای قانونی خود را برابر ماده ۲۰ اساسنامه با در دست داشتن وکالتنامه معرفی 

نمایند. 
دستور کار جلسه بشرح ذیل می باشد

۱-  انتقال سهام تعدادی از سهامداران به سهامداران جدید 
۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

۳- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
رئیس هیئت مدیره شرکت حمل ونقل نسیم بار نایین
رضا رحیمی بافرانی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160326002000064 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کبودر آهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فضل اهلل صالحی فرزند عبداهلل 
بشــماره شناســنامه 1496 صادره از - در قطعه زمین مزروعی به مساحت 52907/96 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 244 اصلی واقع در بخش 4 همدان حوزه ثبت 
کبودرآهنگ روســتای طاسران خریداری از مالک رسمی آقای عبداله صالحی و محمد 
پیش بین محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.* تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/02/04 * تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19
محمدصادق بهرامی- رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160326002000059 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودر 
آهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بیت اهلل میزانی دوســت فرزند حســین 
بشماره شناســنامه 1251 صادره از کبودرآهنگ  در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
295528/31 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 215 اصلی واقع در بخش 4 همدان 
حوزه ثبت کبودرآهنگ روستای طاهرلو خریداری از مالکین رسمی آقایان عبداله قربانی و 
حسین میرزایی دوست محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/02/04  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19
محمدصادق بهرامی- رئیس ثبت اسناد و امالک کبودرآهنگ

5۱م الف

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام
شرکت کارخانجات تولیدی پالستیران )سهامی عام(

 ثبت شده به شمارۀ 12551و شناسۀ ملی 10100484677
به اطاع می ر ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده ۱4۰۰/۰۷/۲۷ و مجوز شمارة ۰۰4/۷۱۶۰۶۷۰۹۲مورخ 
۱4۰۰/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۷.۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ 
تعداد  سهام،  خرید  از حق تقدم  استفاده  تعیین شده جهت  مهلت  در  یابد.  افزایش  ریال،  میلیون   ۵۰۰.۰۰۰
۳۲۱.۱4۷.۲۳4 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای 
مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱۲۱.۲۵۲.۷۶۶سهم ۰۰۰ر۱ ریالی 
به مجوز شمارة ۱4۰۱۳۰4۰۰۹۰۱۰۱۵۲۳4  با عنایت  برای پذیره نویسی عمومی  استفاده نشدة سهامداران 

مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۰ ادارة ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می گردد:
۱( موضوع فعالیت های شرکت:

الف( موضوعات اصلی: 
۱- تهیه و نصب ماشین آالت برای ایجاد و تأسیس کارخانجات جهت تولید مصنوعات پاستیکی برای امور 
و  دارد  بستگی  با صنعت پاستیک  نحوی  به  که  وسایلی  کلیه  و  و خانگی  و ساختمانی ، خودرویی  صنعتی 

بهره برداری از آنها 
۲- واردات انواع ماشین آالت و مواد اولیه از خارج از کشور و تهیه و یا خرید در داخل کشور و جهت مصرف 

کارخانجات خود 
۳- فروش فرآورده های تولیدی در داخل کشور و یا صدور و فروش در خارج از کشور

ب(موضوعات فرعی:
۱( خرید سهام و مشارکت در شرکت ها و یا با اشخاص و تاسیس و ایجاد هرگونه شرکتی و به هر منظوری در 

حدود موضوع شرکت 
۲( مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: استان تهران شهر تهران بخش مرکزی شهر تهران 

چیتگر بلوار گلستان خیابان زامیاد کدپستی ۱۳۸۶۱۸۳4۵4، شرکت فاقد شعب است.
۳( سرمایۀ فعلی شرکت: ۵۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

۴( موضوع افزایش سرمایه: به منظور اصاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده ۱4۱ الیحه اصاح 
قسمتی از قانون تجارت و همچنین تحصیل ماشین آالت جدید

5( محل افزایش سرمایه: آورده نقدی و مطالبات حال شده سهام داران 
۶( مبلغ افزایش سرمایه: 44۲.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،

۷( مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال،
۸( مدت شرکت: نامحدود

9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
۱۰( ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال،

۱۱( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت ۳۲۱.۱4۷.۲۳4.۰۰۰ریال،
۱۲( تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۱۲۱.۲۵۲.۷۶۶ سهم ،

۱۳( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت:

شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره است.
۱۴( شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی ، صاحبان 
سهام می تواند شخصا ، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ، و یا نماینده یا نمایندگان شخص 
حقوقی ، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. 

هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. 
از تصفیه: تقسیم  بعد  به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی  مقررات اساسنامه راجع   )۱5
تصویب مجمع عمومی  از  فقط پس  بین صاحبان سهام  تجارت  قانون  اصاحیه  ماده ۹۰  سود طبق 
جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی 
است طبق مواد ۱4۰ و ۲۳۸ قانون تجارت هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص 
شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ، منظور نماید. همین که  اندوخته به یک دهم سرمایه رسید موضوع 
ادامه  یابد ،کسر یک بیستم مذکور  افزایش  کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت 
خواهد یافت تا وقتی به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی 
تقسیم  شود.  گذاشته  کنار  سایر اندوخته ها  تشکیل  برای  خالص  سود  از  قسمتی  است  ممکن  عادی 
 دارایی بعد تصفیه طبق مفاد ماده ۱۵۳ اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد 

آمد.
۱۶( تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷( مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 
است.

اوراق  نشده  بازپرداخت  مبلغ  هرگونه  فاقد  شرکت  مشارکت:  اوراق  نشدۀ  بازپرداخت   مبلغ   )۱۸
مشارکت است.

تضمین شده است:  توسط شرکت  که  ثالث  اشخاص  دیون  مبلغ  و همچنین  دیون شرکت  مبلغ   )۱9
و  کوتاه مدت  بدهی های  ۱4۰۰/۰۶/۳۱مجموع  شدة  حسابرسی  مالی  صورت های  با  مطابق 
همچنین  می باشد.  ریال  میلیون   ۳۹۳.۸۰۷ ۱.۰4۳.۵۹۲و  با  برابر  ترتیب  به  شرکت  بلند مدت 
برابر  ثالث  اشخاص  بدهی های  درخصوص  اعطایی  تضمین های  مبلغ  بدهی  فاقد   شرکت 

می باشد.
۲۰( مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۲4 آغاز و تا پایان 

وقت اداری روز  دوشنبه مورخ۱4۰۱/۰۳/۲۳ به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت. 
انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه  از  تعیین شده قبل  تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ 

تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهدشد.
۲۱( حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر 

۱۲۱.۲۵۲.۷۶۶ سهم 
۲۲( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

منتشر  آن  در  ناشر  آگهی های  و  اطاعیه ها  که  کثیراالنتشاری  روزنامۀ  کثیراالنتشار:  روزنامۀ   )۲۳
می شود روزنامۀ اطاعات میباشد. همچنین اعامیۀ مذکور در روزنامه های ابرار و کیهان )بر اساس مفاد 

مادة ۱۷۷ الیحۀ اصاحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر میگردد. 
پاستیران  تولیدی  کارخانجات  شرکت  ثبت  به  توجه  با  پذیره نویسی:  چگونگی   )۲۴
طریق  از  تماماً  شرکت  این  سهام  پذیره نویسی  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نزد  )سهامی عام( 
برای  تعیین شده  مهلت  در  می توانند  پذیره نویسی  متقاضیان  شد.  خواهد  انجام  کارگزاری  شبکه 
فوق،  حق تقدم  خریداران  ضمناً  نمایند.  اقدام  خرید  سفارش  تقاضای  ارائه  به  نسبت  پذیره نویسی 

مربوطه  کارگزار  به  نیز  را  سهم  هر  اسمی  مبلغ  حق تقدم،  بابت  پرداختي  مبلغ  عاوه بر   می بایست 
بپردازند. 

۲5( مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دریافتی توسط کارگزار ناظر 
در پایان هر روز معاماتی، پس از تسویۀ وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تسویۀ وجوه، به حساب زیر واریز می گردد:
حساب شمارة ۰۳۰۱۷۲۷۵۹۶۰۰۷ به نام شرکت کارخانجات تولیدی پاستیران سهامی عام، نزد بانک 

آینده شعبۀ زعفرانیه ۰۲۹۸ 
۲۶( کلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعامیۀ پذیره نویسی و آخرین 
صورت های مالی به ادارة ثبت شرکت های تهران ادارة ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم 
قانونی  بازرس  گزارش  سرمایه،  افزایش  درخصوص  هیئت مدیره  توجیهی  گزارش  همچنین  شده است. 
و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در 

دسترس عاقه مندان می باشد.
۲۷( مشخصات سهامداران باالی ۱۰ درصد: 

۲۸( نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: موسسه بنیاددیني فرهنگي خدماتي صدوق 
)سهامی  سامان  سرمایه گذاری  توسعه  شرکت   ، ) عام  )سهامی  باف  یزد  شرکت   ، ) عمومی  )نهاد   بزرگ 
تکمیل  عدم  صورت  در  گردیده اند  متعهد   ) خاص  )سهامی  غرب  و  ایران  سهامی  شرکت  و   ) خاص 
عمومی  عرضه  از  پس   ) عام  )سهامی  پاستیران  تولیدی  کارخانجات  شرکت  سرمایه  افزایش  مبلغ 
اقدام  نویسی  پذیره  مهلت  پایانی  روز   ۵ مدت  ظرف  باقیمانده  سهام  کل  خرید  به  نسبت   سهام 

نمایند.

نکات مهم:

 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطاعات اعامیۀ پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.
 ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت 
وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطاعات ناقص و خاف 

واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
مقررات  رعایت  از  اطمینان  حصول  به منظور  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  نزد  بهادار  اوراق  ثبت   
قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین 
 سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان 

نمی باشد.
 پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعامیه مراتب را 

کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – ابتدای خیابان ماصدرا – شمارة ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و 

ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

اشخاص حقیقی 
یا حقوقی

شمارۀ ثبت 
اشخاص 
حقوقی

شناسۀ ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

 سمتکد ملیشناسنامه
 به طور کامل 

عباسعلی رضایی ۷4۱۷۱۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱4شرکت سامان یزد 
رئیس هیئت مدیره۱4۱۸۵۵۱۹۶۶۷۵۲۷محمدصدرآبادی

غیر موظف
شرکت عمرانی 

میرزا علی محمدمهدی زارع۲4۸۱۰۸4۰۰۲۵4۶۱یزدباف
نائب رئیس هیئت مدیره۶44۶۹۶44۲۱۸اکبر

غیرموظف

مدیرعامل و هیئت مدیره۲۳۹۵۰۳۹۷۵۲۲۶۱احمدوحیدپارسا۲۷۷4۰۶۱۰۱۰۳۱4۶۰۶۰شرکت دانا نیرتهران
موظف

عضو هیئت مدیره۱4۰۵۰۰۶۷۲۹4۸۸۱اکبرپویا اسدالهی 4۰۹۸۶۱۰۸۶۱4۸۷4۰۹شرکت یزدباف
غیرموظف

کارخانجات تولیدی 
عضو هیئت مدیره ۱4۱44۳۲۶۷۰۹۲4عبدالحسینمحمدرضا منتظری۸4۱۰۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵بهمن

غیرموظف

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

دینی ، فرهنگی و خدماتی
تولیدی و صنعتی
سرمایه گذاری

تولیدی و صنعتی

٪۱۰۰
٪۱۰۰
٪۱۰۰
 ٪۱۰۰

نهاد عمومی
سهامی عام

سهامی خاص
سهامی خاص

بنیاد دینی فرهنگی و خدماتی صدوق بزرگ
شرکت یزدباف

شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
شرکت سهامی ایران و غرب

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

٪4۸.۳۹ ۲4۱.۹۹4.۲44 نهاد عمومی موسسه  بنیاد دیني فرهنگي 
 خدماتي صدوق بزرگ

هیئت مدیره 
کارخانجات تولیدی پالستیران 

)سهامی عام(


