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اروپا
فروپاشی
یا تجدید
ساختار
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هاي ناهماهنگ در اين مورد متعدد بود.
گيري
ه���اي تصميم
نمونه
هاي گمرکي در مرزهاي اتحاديه و آمد و شد مهاجران
کاهش حمايت
بدون اقدامات کنترلي ،مخل اقتصاد اروپا بود و بازتاب آن در امنيت
شهروندان از نتايج اين وضع بود .در اين مورد نيز بروکسل تا مدتها
سياست عدم حساسيت و خونسردي را پيشه کرده بود .اقداماتي که بايد
بگيران
در جهت جلوگيري از رقابت نادرست توليدکنندگان که حقوق
گرفت ،خيلي با تأخير
كردند ،انجام مي
خود را به ش���دت استثمار مي
صورت گرفت .براي اجتناب از جاسوسي صنعتي ،اقدام زيادي صورت
نگرفت .اين در حالي بود که اين امر به صورت وسيعي از سوي روسيه
و چين و حتي آمريکا عملي و مرسوم است.
هاي
اروپا همچنان خود را گسترش ميداد و در اين راه به تبعيض
هايي که ب���ه طور متناوب در آن ادغام
موج���ود در جوامع و اقتصاد
ش���دند ،توجهي نداش���ت .تصميم براي ادغام اين يا آن کشور در
مي
اتحاديه بايد با دقت زيادي توأم ميبود و براي شناخت و آماده کردن
شد .حاکمان بروکسل بايد
پذيرش برخي کشورها بايد وقت صرف مي
كردند .از
با وس���واس مدارک ارائه شده داوطلبان ادغام را بررسي مي
سوي ديگر ،اتحاديه بايد اقداماتي را براي کشورهايي که اصول پايه را
كرد تا بازدارنده باشد .در مواردي ،ناکامي
كردند ،تعريف مي
رعايت نمي
خيلي واضح بود .به همين دليل ،بخش مهمي از جمعيت اروپا ديگر
هاي  1992و 1993
اعتمادي به مس���ئوالن بروکس���ل ندارند .طي سال
زماني که بحث بر روي تأييد معاهده ماستريخت جريان داشت و آن را
در فرانسه و دانمارک به همه پرسي گذاشته بودند ،تنها اکثريتي ضعيف
از آن حمايت کردند .در زمان مذاکره براي تأييد معاهده رم دوم 2در
خصوص اساسنامه اروپا ،اين عدم اعتماد بازهم بيشتر شد ،به نحوي که
پس از همه پرسي در هلند و فرانسه در  29اکتبر  ،2005طرح حائز
اکثريت الزم نش���د؛ با اين همه ،خطر اين واگرايي و بروز احساسات
ضد اروپايي درست ارزيابي نشده است.
در  23ژوئن  ،2016هنگامي که مردم بريتانيا در همه پرسي براي
حفظ انگلستان در اتحاديه واکنش منفي نشان دادند ،شرايط تغيير کرد.
برگزيت نشان داد که در اروپا بحراني جدي وجود دارد و اين بحران
از جنس حکمروايي است.
فصل دهم

بحران حکمروايي
س���اختار اروپا 3در شکل کنوني آن ،با روشي دموکراتيک حاصل
هايي که براي يکپارچه
ش���ده است .در نگاه اکثر ناظران ،نتايج روش
اي باشد که اکثريت ساکنان
کردن اروپا به عمل آمد ،توانست به گونه
اروپا را به حمايت دائمي از آن ترغيب کند .نقد نهادهاي بروکسل و
هاي آن ،امروز نسبت به گذشته بازتاب بيشتري دارد .با اينکه
سياست
كرديم که اگر مسأله را به انتخاب آزاد،
دانستيم ،اما چنين فکر مي
مي
كرديم ،مسلما شهروندان
يعني ماندن در اتحاديه يا ترک آن واگذار مي
4
كنند .البته برگزيت،
کشورهاي عضو ،بنا بر خرد خود ،اروپا را انتخاب مي
عکس اين خوشبيني را ثابت کرد ،چرا که طبقة سياسي که مديريت
آن را برعهده داش���ت ،نتوانس���ت با بخش مهمي از رأي دهندگان در
تماس نزديک باشد.
براي يک مديريت و حکمراني درست بايد بين اهداف مورد نظر
حکومت و نهادهاي واسط از يک سو و تمايالت شهروندان از سوي
ديگر ،توافق وجود داشته باشد.
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یک کارش����ناس مس����ائل آمریکا در
خصوص نقش آمریکا در حمایت از رژیم
های سیاست کاخ سفید
صهیونیستی و تفاوت
ها
خواهان و دمکرات
در دول����ت جمهوری
های دونالد
گفت :با وجود تفاوت در سیاست
آویو اما دولت
ترامپ و جو بایدن در قبال تل
دمک����رات آمریکا همچنان خود را متعهد به
داند؛
حمایت از اسرائیل در حوزه امنیتی می
به همین دلی����ل دولت جو بایدن با وجود
های
اختالف با رژیم صهیونیستی در حوزه
های مالی
دیگر ،در عرصه نظامی و پشتیبانی
همچنان امنیت اس����رائیل را برای خود یک
کند.
اصل محوری تعریف می
دکتر طهم����ورث غالمی در گفتگو با
س����ایت شورای راهبردی روابط خارجی با
های نظامی
تأکید بر این موضوع که حمایت
آمریکا از اس����رائیل س����بب خواهد شد که
این رژیم با جرات و جس����ارت بیش����تری
ای خود را پیگیری کند و
های منطقه
سیاست
به نقض حاکمیت کشورهایی مانند لبنان و
ویژه در
سوریه و نیز حمله به مردم فلسطین به
دیگر
عبارت
نوار غزه مبادرت ورزد ،گفت :به
های سیاسی و نظامی آمریکا از رژیم
حمایت
صهیونیستی ،آزادی عمل آن را در پیگیری
جویانه افزایش داده است
های مخاطره
سیاست
هایی
 .کارشناس مسائل آمریکا به مخالفت
های کاخ
که درون جامعه آمریکا با سیاست
سفید در قبال اسرائیل وجود دارد اشاره کرد و
های
افزود :بخشی از جامعه آمریکا با سیاست
این کشور در قبال اسرائیل مخالف و معتقد
ها هستند.
به بازنگری جدی در این سیاست
همچنین اندیشمند بزرگی مانند استفان والت
نیز معتقد است آمریکا باید به سیاست پرهزینه
حمایت از اسرائیل پایان دهد .به اعتقاد وی
ریش����ه اصلی ضدیت جهان عرب و دنیای
های واشنگتن از
اسالم با آمریکا به حمایت
گردد.
آویو برمی
تل
غالمی همچنی����ن در ادامه به واکاوی
صهیونیستی در برابر آمریکا
های رژیم
سیاست
صهیونیستی
پرداخت و گفت :دولتمردان رژیم
اند که موضوع اهمیت
هم����واره تالش کرده
این رژیم در سپهر سیاسی آمریکا فراجناحی
صهیونیستی
باقی بماند؛ به این معنا که رژیم
یک از روسای جمهور
سعی کرده تا به هیچ
ها
از دو حزب سیاسی آمریکا یعنی دمکرات
خواهان خیلی نزدیک نش����ود تا
و جمهوری
هم����واره حمایت هر دو حزب را به همراه
داش����ته باشد .وی با اشاره به اینکه برای
نخستین بار در انتخابات سال  2012ریاست
جمهوری آمریکا بنیامین نتانیاهو این سنت
را نادیده گرفت و به شکل علنی از ریاست
جمهوری میت رامن����ی ،کاندیدای حزب
خواه حمای����ت کرد ،افزود :این
جمهوری
مسئله سبب ش����د در دوران باراک اوباما،
آویو و واش����نگتن پرتنش شود؛
روابط تل
های پایانی دولت
ای که اوباما در هفته
گونه
به
خود در س����ال  2016با عدم وتو ،اجازه داد
صهیونیستی
قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم
تصویب شود.
کارش����ناس مسائل آمریکا با بیان اینکه
اسرائیل در سال  2016از ریاست جمهوری
دونال����د ترامپ حمایت ک����رده بود ،تأکید
ک����رد :ل����ذا این رژیم در دوران  4س����اله
های فراوانی از طرف آمریکا
ترامپ ،حمایت
های مالی
دریافت ک����رد .عالوه بر حمایت
و نظامی ،ترامپ س����فارت این کشور را از
المقدس منتقل س����اخت ،با
آویو به بیت
تل
صهیونیستی در کرانه
های رژیم
سازی
شهرک
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های جوالن را
باختری موافقت کرد و بلندی
عنوان بخشی از خاک اسرائیل به رسمیت
به
ش����ناخت.وی افزود :همچنین ترامپ متأثر
ای با
از درخواس����ت نتانیاهو از توافق هسته
آویو در
ایران خارج شد و اقدامات نظامی تل
سوریه را مورد تائید قرار داد.غالمی با اشاره
به روی کار آمدن جو بایدن گفت :در این
صهیونیستی
دوره بار دیگر اختالف بین رژیم
و حزب دمکرات که از س����ال  2008وجود
ای
گونه
داش����ت خود را نشان داده است .به
که علیرغم گذشت بیش از یک ماه از آغاز
ریاست جمهوری بایدن ،وی حاضر به مکالمه
تلفنی با نتانیاهو نش����ده است .به گفته این

 2020بخشی از جامعه اسرائیل که طرفدار
ترامپ بودند از روی کار آمدن بایدن نگران
بودن����د و بر این باور بودند که در صورت
صهیونیستی
پیروزی جو بایدن ،آمریکا ،رژیم
را رها خواهد کرد .عالوه بر این بخشی از
ها با
جامعه اسرائیل علت مخالفت دمکرات
شکنی
های اسرائیل را ناشی از سنت
سیاست
دانند که در س����ال  2012با ورود
نتانیاهو می
به انتخابات آمریکا رسم ًا از کاندیدای حزب
خواه حمایت کرد.کارشناس مسائل
جمهوری
آمری����کا در نهایت تأکید کرد :واقعیت این
اکنون
صهیونیستی هم
است که موضوع رژیم
در داخ����ل آمریکا نه موضوعی فراجناحی

کلی احزاب یهودی صهیونیس����تی حاکم بر
های فلسطینی
اسرائیل ادامه تسلط بر سرزمین
است .ممکن است در این مسیر یک حزب
تری داشته باشد و حزب
های تندروانه
سیاست
طور متفاوتی این اهداف را پیگیری
دیگر به
کند.وی ادامه داد :این رژیم درمجموع برای
حفظ انسجام کلی و ایجاد روحیه مقاومت
ها ،گاهی به مانورهایی
در مقاب����ل واقعیت
زند ،ازجمله شاهد ورود به
هم دس����ت می
مسجداالقصی و تعرض به منطقه شیخ جراح
های
و صدور مجوز برای ایجاد ش����هرک
صهیونیست نشین در کرانه غربی هستیم .
این تحلیلگر مسائل غرب آسیا با اشاره

های
کارش����ناس به دنبال مخالفت باسیاست
ه����ای انتخاباتی 2020
نتانیاهو ،در کمپین
های طرفدار اس����رائیل در داخل آمریکا
البی
از بای����دن حمایت کردند و صدای اعتراض
صهیونیستی در مجلس
های رژیم
به سیاست
نمایندگان آمریکا نیز بلندتر ش����د .درواقع
وجود فضای مناسب در داخل آمریکا برای
صهیونیستی سبب شد
های رژیم
نقد سیاست
تر از ترامپ
که جو بایدن سیاس����تی متفاوت
در پیش بگیرد.
های
غالمی در خصوص تفاوت دیدگاه
ترامپ و بایدن پیرامون مناس����بات آمریکا
با اس����رائیل توضیح داد :برخالف ترامپ،
بایدن معتقد به طرح صلح دو دولت است،
عنوان بخشی از خاک
های جوالن را به
بلندی
اس����رائیل نپذیرفته و با وجود درخواست
صهیونیس����تی  ،مذاکرات احیای برجام
رژیم
با ایران را آغاز کرده اس����ت .به این خاطر
توان گفت در دوران جو بایدن س����طح
می
صهیونیستی شدت
اختالفات آمریکا و رژیم
ای که همین عامل
گونه
بیشتری پیدا کند؛ به
های اعالمی
سبب شده است تا در سیاست
مقامات سیاسی اسرائیل این سخن مطرح شود
که اسرائیل در صورت نیاز مستقل از آمریکا
اقدام خواهد ک����رد.وی درباره نگاه جامعه
ها نیز
اس����رائیل به روی کار آمدن دمکرات
گفت :در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

بلکه موضوعی حزبی شده است .بدین معنا
خواه خود را متعهد به
ک����ه حزب جمهوری
داند؛
جانبه از اسرائیل می
حمایت کامل و همه
در مقاب����ل حزب دمکرات هرچند خود را
داند اما
متعهد به تأمین امنیت اس����رائیل می
های این رژیم در سطح
نس����بت به سیاست
منطقه و نیز مخالفت آن با مذاکرات برجام،
شدت بدبین است.
به
ه��ای دولت جدید رژیم
ماجراجویی
صهیونیس��تی و حق پاسخگویی محور
مقاومت
یک تحلیلگر مسائل غرب آسیا با بیان
اینکه گرچه دولت جدید در رژیم صهیونیستی
از ائتالف احزاب راست ،چپ و میانه تشکیل
ها
شده ،اما برای ایجاد اتحاد بیشتر میان آن
ای هم
ممکن است شاهد اقدامات تندروانه
باشیم ،گفت :اس����رائیل انتظار پاسخ قاطع
های مقاومت در جنگ 12
موشکی را از گروه
روزه نداشت ،در چنین شرایطی تصمیم برای
حمله مجدد به غزه نیز برای رژیم صهیونیستی
آسان نخواهد بود.سید صباح زنگنه در گفتگو
با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با
های صورت گرفته
اشاره به برخی ماجراجویی
ویژه ادامه
در دولت جدید رژیم صهیونیستی به
حمالت به ساکنان محله شیخ جراح و صدور
ها در
سازی
مجوز برای ادامه سیاست شهرک
های
کرانه باختری ،اظهار داش����ت :سیاست

های
به اخبار منتشر شده در تعدادی از رسانه
رژیم صهیونیستی درخصوص احتمال حمله
نظام����ی این رژیم به غزه طی دو ماه آینده،
گف����ت :وادادگی دولت خودگردان در قبال
توجه است؛ هراندازه
رژیم صهیونیستی قابل
دولت خودگردان بیشتر خود را در خدمت
ها
تأمین امنیت اس����رائیل قرار دهد ،طبع ًا آن
هم بیشتر به سمت اشغال اراضی متعلق به
روند.وی اضافه کرد :عالوه بر
فلسطینیان می
آن مقاومت و بروز مظاهری از پدیده مقاومت
در مناطق کرانه غربی و تحت اش����غال ،48
قطع ًا عاملی است که در مسیر اقدامات بعدی،
کند،
س����ران رژیم صهیونیستی را نگران می
توجهی
طور که شاهد اعتراضات قابل
همان
های آمریکا
در این مناطق بودیم.زنگنه حمایت
آویو را از دیگر
های حاکمان تل
از سیاس����ت
های دولت جدید
عوامل تأثیرگذار در سیاست
ها عنوان کرد و افزود:
در قبال فلس����طینی
هرچند سیاس����ت کلی واشنگتن حمایت از
صهیونیستی است ،اما
های رژیم
همه سیاست
س����خنان آقای بایدن در اوایل ورود به کاخ
های
سفید ،حاکی از تجدیدنظر در سیاست
های جوالن،
حمایتگرانه قاط����ع در زمینه
بازگشایی کنسولگری در بخش شرقی قدس
های
و نوعی عدم رضایت از ایجاد ش����هرک
نشین بود.وی گفت :با تشکیل
صهیونیست
وآمدهایی که صورت
دول����ت بایدن و رفت

تفاوتها و شباهتهای رویکرد
ترامپ و بایدن در قبال رژیم صهیونیستی

آﮔﻬـﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻲ
ﺷﻤ�ﺎ�� 1400/ 102
اﻟﻒ ـ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار :ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�(
ب ـ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ :ﺧﺮﻳ���ﺪ ﺗﻌ���ﺪ��  2500ﻋ���ﺪ� ﻛﺎﺗﺮﻳ���ﺞ  HPﻣ���ﺪ�
Durable Blak-CQ849A

ج ـ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

ﺳﭙﺮ�� ﺷ����ﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � 900/000/000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﻏﻴﺮ �� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ( ﻳﺎ
ﻓﻴﺶ ﻧﻘﺪ� ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ�� ﺷﻤﺎ��  7032100586ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﭼﺎ� ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
د ـ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

���ﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ � ﻓﻴﺶ � 300/000ﻳﺎ� ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺟﺎ�� ﺷﻤﺎ�� 7032100586
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮ��ﺧﺖ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
ﻫـ ـ ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ اﺳـﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ :ﺗﻬﺮ��� ﻣﻴﺪ�� ������ �ﺑﺘ���ﺪ�� ﺟﺎ�� ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺮ��
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺑﻴﻤﻪ�) 3ﻳﺮ� �ﺳﺘﻤﻲ(� ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﻼ�  �1ﻃﺒﻘﻪ ���� ��ﺣﺪ ﺗﺪ��ﻛﺎ�
ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
�� ﺳﺎﻋﺖ  8ﻣﻮ�� 1400/04/19
ﺷﺮ�� ﺗﻮ�ﻳﻊ ����� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮ�� 1400/05/06
ﻣﻬﻠﺖ ��ﺳﺎ� ﻣﺪ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮ�� 1400/05/09
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ �ﻳﺪ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ � ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ � 30ﺳ���ﻔﻨﺪ ﻣﺎ�  1399ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1400/04/29ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﭘﻜﻮ ��ﻗﻊ �� ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ�� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 12
ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ ﻟﺸﮕﺮ� )ﺟﺎ�� ﻣﺨﺼﻮ� ﻛﺮ�( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  104/31ﻣﻮ��  1398/12/20ﺳﺘﺎ� ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻛﺮ�ﻧﺎ � �ﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎ��  � 98/�/440/050ﻣﻮ��  1398/12/26ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � �����
ﺑﻬﺎ��� ﻛﻪ ﻣﻘﺮ� ﻧﻤﻮ�� ﺗﺎ �ﻃﻼ� ﺛﺎﻧﻮ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  15ﻧﻔﺮ ﺷ���ﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ � ﺣﻘﻮﻗﻲ �ﻣﻜﺎ� ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬ� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ�
�ﻋﺎﻳﺖ �ﻗﻴﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮ� ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮ�� �� ﺣﻀﻮ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﺧﻮ����� � ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪ� �ﻧﻼﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ �ﻳﻞ �ﻗﺪ�� ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
https://www.ikco.ir
�� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﻳﺎ �ﻛﻼ � ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﺎ� ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ���ﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮ� ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﺑﺮ� ﺳﻬﺎ� � ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ
� ﻳﺎ �ﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ �ﺳ���ﻤﻰ ��� ��ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1400/04/28ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ �ﻟﻲ  14ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﻪ ���� ﺑﻪ ﺟﻠﺴ���ﻪ ﺑﻪ ����� �ﻣﻮ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ���
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� – ﺧﻴﺎﺑﺎ� ����� ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﺳﻜﻨﺪ�� ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﻼ� ) 153ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ�  (����� 241ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ��ﺣﺪ �� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺮ��
��ﺷﺘﻦ ﻛﺎ�� ﻣﻠﻰ ﺟﻬﺖ ���� ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﻤﻊ �ﻟﺰ�ﻣﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ :
 �ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ���� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ � 30ﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎ� 1399 ﻗﺮ�ﺋﺖ ﮔﺰ��� ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻣﺴﺘﻘﻞ � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ 1399 ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﮔﺮ�� � ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ� ( ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ � 30ﺳﻔﻨﺪﻣﺎ� 1399 �ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻣﺴﺘﻘﻞ � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ�� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ�  � 1400ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ �ﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ �ﻟﺰﺣﻤﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ���ﻲ � ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ� ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ1400/12/29
 �ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ �ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 10729و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100431059

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺳ���ﻬﺎ� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻧﻬﺎ
�ﻋﻮ� ﻣﻰ ﺷﻮ� �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ �ﻟﻴﺎ�
)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ� (ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 9ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� �� 1400/04/ 29
ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ �ﻟﻴﺎ� ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��  :ﺟﺎ�� ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺮ�-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ��� -12
ﺟﺎ�� ﺷﻬﺮﻳﺎ� -ﻣﻘﺎﺑﻞ �ﭘﻮ ��ﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﺷﻮ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
� -1ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1399/12/30
 -2ﺑﺮ�ﺳ���ﻰ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ�� ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1399/12/30
� -3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻰ � ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ . 1400
� -4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ �ﻻﻧﺘﺸﺎ� .
� -5ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� .
 -6ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
�� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� � ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻧﺎ� ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮ� ﺑﺎ ��
�ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ �ﺻﻞ ����� ﺳﻬﺎ� � ﻣﺪ��� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺮﮔﻪ ���� ﺑﻪ ﺟﻠﺴ���ﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ��� �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪ� ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
�ﻟﻴﺎ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ اﻟﻴﺎف ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺑﺮاى ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ 1399/12/30
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻴﻨﺎ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  211439و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10102529006

ﺑﺪﻳﻦ �ﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ � ﺗﺎ� �ﻻﺧﺘﻴﺎ� �ﻧﺎ� �ﻋﻮ�
ﻣﻲﺷ���ﻮ� ﺟﻬﺖ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮ�� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
 1399/12/30ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 9ﺳﻪ ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1400/04/29ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ�
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ �ﻟﻴﻌﺼﺮ� ﭘﻼ�  �309ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻴﻨﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ
ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﺷﻮ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻧﺎ� ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎ�� ���� ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ���ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻣﺪ��� ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻬﺎ� � ���ﺋﻪ ﻛﺎ�� ﻣﻠﻰ� �ﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ �ﺳﻤﻰ ﺑﺮ��
�ﺷ���ﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻰ � ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻮﻗﻰ �� ﺳﺎﻋﺖ 8:30
ﻫﻤﺎ� ��� ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ���� ﻓﻮ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﻪ:
� -1ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻣﺴﺘﻘﻞ � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �� ��ﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮ�
ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ .1399/12/30
 -2ﺑﺮ�ﺳﻰ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ .1399/12/30
 -3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﺻﻠﻰ � ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ� � ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ �ﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ .1400
 -4ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ �ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻰﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ.
 -5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﭘﺎ��� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�.
� -6ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﺧﺼﻮ� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ .1399
� -7ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� �ﺻﻠﻰ � ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�.
 -8ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� ��ﺟﻊ ﺑﻪ �� �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �ﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ �ﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷ���ﻤﺎ��  98/�/440/050ﻣﻮ��  1398/12/26ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � �����
ﺑﻬﺎ��� �� ﺧﺼﻮ� ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳ���ﺘﺎ� ﻣﻠﻰ ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻛﺮ�ﻧ���ﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  15ﺷ���ﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ � ﺣﻘﻮﻗﻰ� ﻟﺬ� �ﻣﻜﺎ� ﻣﺸﺎﻫﺪ�
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺖ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺑﻪ ﺻﻮ�� �ﻧﺪ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ �ﺳﻤﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ����  www.SinaInsurance.comﻓﺮ�ﻫﻢ ﺷﺪ� �ﺳﺖ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻴﻨﺎ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

مترجم:حسین جابری انصاری
روایت دوستان سرهنگ از رازهای
دوران او
گفتگوهای تفصیلی «غسان شربل»
با پنج سیاستمدار معاصر لیبیایی

82
چون پاک دست و پاکیزه سرشت و دارای افکار روشن و صاحب
قضی���ه ب���ود« .حبش» صحبت می کرد اما تملق نمی کرد ،و احترام به
خود را به همه تحمیل می کرد« .حبش» از «دیپلماسی بوسه باران» و
مدیحه سرایی «عرفات» گونه ،استفاده نمی کرد .البته این چیزی از ارزش
دانست
و اهمیت «عرفات» کم نمی کند که هر وقت ضروری بود ،می
چگونه نه؛ بگوید .هنگام محاصره «بیروت» توس���ط «اسرائیل» ،وقتی
«قذافی» به رهبران فلسطینی نصیحت کرد خودکشی را انتخاب کنند
نه ننگ [تسلیم و عقب نشینی] را« ،عرفات» به او پاسخ داد :تشریف
بیاورید تا با هم خودکشی کنیم!
* روابط قذافی با صالح خلف عضو شورای مرکزی جنبش فتح
چطور بود؟
«ابوایاد» برای «قذافی» ،دش���من محسوب می شد .در سال ۱۹۸۰
سردبیر «خبرگزاری لیبی» بودم و دکتر «مفتاح االسطی عمر» رحمت اهلل
علیه ،مدیر دفتر «قذافی» بود« .مفتاح» از من خواست یادداشتی بنویسم
و سریع ًا در خروجی خبرگزاری منتشر کنم و در آن بیاورم که «صالح
خلف» ،اصالتا یهودی است .به «مفتاح» گفتم :این کار خوب نیست،
کنند.
چون «خلف» مدتی دیگر می آید و با «معمر [قذافی]» روبوسی می
می توانیم بنویسیم او دچار اشتباه یا حتی خائن است ،اما درست نیست،
درباره یک مبارز فلسطینی بگوییم اصالتا یهودی است».
رفت و دوباره تماس گرفته و گفت :رهبر از تو اجرای دستور را
می خواهد .به مقر رهبری در «باب العزیزیه» رفتم و به «اسطی» ،گفتم
می خواهم رهبر را ببینم« .مفتاح» گفت :به رویت گلوله خواهد گشود
و کار به جایی می رسد که با تانک به خبرگزاری حمله کند ،چون
تو را متهم به تسخیر خبرگزاری کرده است .نیم ساعت منتظر ماندم.
«اسطی» رفت و بازآمد و مجددا ً ضرورت تهیه و انتشار یادداشت را
به من ابالغ کرد[ .چاره ای نبود ]،یادداشت را با اشاره به اظهار نظری
از «خلف» نوشتم و تاکید کردم :کسی که چنین اظهار نظری می کند،
به ما نش���ان می دهد که گویی صدایی یهودی اس���ت .یادداشت در
ها ،منتشر شد چون
س���اعات مرده خبری یعنی بعد از انتشار روزنامه
احساس من این بود که «معمر [قذافی]» این نوع تدبیر امور را ترجیح
می دهد .در حقیقت «ابوایاد» ،ش���خصیتی قوی بود که با «قذافی» و
«عبدالسالم جلود» خیلی شاخ به شاخ می شد ،و نظراتش را بلند بلند
م���ی گف���ت و آنها را عصبانی می کرد و می رفت« .ابوایاد» در دوره
ای هم به سمت حمایت از مخالفین «لیبی» رفت و به برخی از آنها،
های جعلی داد.
گذرنامه
های امنیتی لیبی ارتباطی با ترور ابوایاد در
* ممکن است دستگاه
تونس پس از تهاجم عراق به کویت داشته باشند ،به ویژه که قاتل
به نفع ابونضال کار می کرده است؟
نمی خواهم بدون اطالعات ،پیشگویی کنم.
* موضع قذافی درباره تهاجم عراق به کویت چه بود؟
صادقانه می گویم« ،قذافی» از [اقدام] «صدام» به شدت عصبانی بود.
اما عصبانیت کسی که آینده را می خواند« .قذافی» می گفت :هزینه هر
چه باشد ،نباید بر علیه هیچ عربی ،به کمک بیگانگان رو آوریم .گویی
آینده و آن چه بر سر خودش می آید را می خواند .در سخنرانی خود
در اجالس سران عرب در «دمشق» هم وقتی از اعدام «صدام» صحبت
کرد ،چیزی در این باره گفت« .قذافی» به رهبران عرب گفت :نوبت
شما هم خواهد رسید .در تهاجم «عراق» به «کویت» ،رویای «قذافی»
ای���ن ب���ود که بتواند کاری را تکرار کند که «عبدالناصر» با «عبدالکریم
قاس���م» کرد ،وقتی «کویت» را تهدید کرد .طبیعت ًا شرایط و موازنه قوا
متفاوت بود [و این رویا محقق نشد] .
ادامه دارد

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان اﻓﻖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 86015
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10101304612ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳ���ﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ �ﻳﺮ�� �ﻓﻖ
ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ� ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  86015ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101304612
� ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﺎ� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ���  �� 1400/04/31ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ
��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻳﺮ�ﻧﺸ���ﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ� ﻛﻮﭼﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ� ﺷﻤﺎ��  28ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 �1ﻗﺮ�ﺋﺖ ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
 �2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻲ � ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1399/12/30
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ 1400
 �4ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺑﺮ�� ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
 �5ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ

آﮔﻬﻲ ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻧﻮﺑ

ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  30اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1399ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  8352و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100360794

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ ﺷ���ﻬﺮ� ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻲ �ﻳﺮ��
ﻳ���ﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 17ﭘﻨﺠﺸ���ﻨﺒﻪ  �� 1400/4/31ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﺗﻬﺮ�� ﺳﻌﺎ���ﺑﺎ� ﺷ���ﻬﺮ� ﻣﺨﺎﺑﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺒﺤﻲ
)ﭘﻴﻚ ��ﻧﺶ( ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷ���ﻬﻴﺪ ﺳﺮﻟﺸ���ﮕﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿ���ﺎ �ﺻﻞ ���ﻃﻠﺐ
)ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﭘﮋ�ﻫﺶ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ:
 �1ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ���
 �2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1399/12/30
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﺑﺎ��� ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ�
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
 �5ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� �� ﻣﻮ�� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮ� ﺣﺎﺻﻞ �� ﻓﺮ�� ����ﺋﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
 �6ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷـﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ داروﭘﺨـﺶ �� ﻧﻈﺮ ���� ﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎ�� ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺮﺳﺘﺎ� ��ﻗﻊ �� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� �ﻟﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ��
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  3800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮ��ﺷﺖ ﺧﺎ� ﻧﺒﺎﺗﻲ� �ﻳﺮﺳﺎ��
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮ��ﻳﺰ�� �ﺟﺮ�� �ﻳﺮ�ﺳﺎ�� �ﺳﺎ�� � �ﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ�
�� ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬ� �� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� ��ﺟﺪ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﻪ ����� ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎ�� ﻣﺮﺗﺒﻂ �� �ﻳﻦ �ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ �ﻋﻮ�
ﻣﻲﺷﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳ���ﺎﻋﺖ  ��� 15:00ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1400/04/23ﺑﺎ ��
�ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ � ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ � 1,000,000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�
ﺷﻤﺎ��  � 60060064ﺷﻤﺎ�� ﺷﺒﺎ IR920120000000000060060064
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷ���ﻌﺒﻪ ﻇﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ����ﭘﺨﺶ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ��
�ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� 500/000/000 :ﻳﺎ�
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪ��� :ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻟﻴﻌﺼﺮ� ﺑﺎﻻﺗﺮ �� �ﺣﻴﺪ �ﺳﺘﮕﺮ��
)ﻇﻔﺮ(� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺑﺎﺑﻚ ﺑﻬﺮ�ﻣﻲ� ﭘﻼ�� � 88ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ )ﺣﺮ�ﺳﺖ(�
ﺗﻠﻔﻦ88790555 :

در خیمه قذافی

)ارزﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ – ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى(

ول
ﺖا

ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  75998و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10101208789

ها نشان
گرفت ،آخرین اظهارات اس����رائیلی
دهد فش����ار زیادی بر بایدن و دولت او
می
ایجاد ش����ده و ممکن است در آن سه مورد
طور که
هم شاهد تغییر سیاستی نباشیم؛ همان
های جوالن تحت اشغال
اعالم کردند بلندی
اسرائیل باقی خواهد ماند! زنگنه تأکید کرد:
گرچه دولت جدید از ائتالف احزاب راست،
چپ و میانه تشکیل شده ،اما برای ایجاد اتحاد
ها ممکن است شاهد اقدامات
بیشتر میان آن
تندروانه هم باشیم .درواقع ائتالف حاضر در
ی
قدرت با ادعای تأمین امنیت اسرائیل ،سع 
ها را مجبور به همراهی کند
کند دست چپی
می
ها
ها هم اقدامات تندروانه دست راستی
و آن
را تائید کنند.این کارشناس مسائل غرب آسیا
با اشاره به حضور دو حزب عربی فلسطینی
در ائتالف ش����کننده حاضر در قدرت در
ها علیه
رژیم صهیونیستی و تأثیر ماجراجویی
ها بر عملکرد این دو حزب ،تصریح
فلسطینی
کرد :در این شرایط این احتمال وجود دارد
اند،
که احزاب عربی که وارد این ائتالف شده
از ائتالف خارج شوند و کابینه دوباره مجبور
به تشکیل ائتالف جدیدی شود.
های نتانیاهو برای انحالل
وی به تالش
گرای دیگر برای
دولت و ایجاد دولت راست
حضور خود در قدرت پرداخت و ادامه داد:
البت����ه این نگرانی وجود دارد که نتانیاهو با
وجود همه مشکالتی که برایش ایجاد شده
و احتمال محاکمه او به دلیل پرونده فسادش،
کند احزاب دست راستی
همچنان سعی می
را ترغیب به ایجاد تنش جدید کند و بعد از
خروج احزاب عربی و یا چپ ،مجددا ً خود
تر معرفی نماید
عنوان جایگزین مقبول
را به
های فلس����طینی در
.زنگنه به وضعیت گروه
برابر رژیم صهیونیستی و همچنین حمالت
ها در
موش����کی و اقدام هماهنگ این گروه
جنگ اخیر به مناطق صهیونیس����تی اشاره
های فلس����طینی
و تأکید کرد :با اینکه گروه
مشکالت فراوانی دارند ،اما جنگ  12روزه
ها را به هم نزدیک کرد و اسرائیل هم
این گروه
های مقاومت
انتظار چنین پاسخی را از گروه
نداش����ت .در چنین شرایطی هرگونه اقدام
جدیدی علیه غزه و حمله به آن برای رژیم
سادگی میسر نخواهد بود.
صهیونیستی به
وی گفت :ضمن اینکه رژیم صهیونیستی
های
ها و تاکتیک
در معادالت خود باید سالح
حال
جدید مقاومت فلسطین را لحاظ کند .بااین
عنوان عامل
همچنان دول����ت خودگردان به
های امنیتی اسرائیل
تفرقه ،عمل و با سازمان
کند .این وضعیت گرچه به لحاظ
همکاری می
بار است،
ها تاسف
حس ملی برای فلسطینی
های فلس����طینی
اما همکاری و اصرار گروه
مقاوم در برابر رژیم صهیونیستی را افزایش
دهد.این کارشناس مسائل غرب آسیا با
می
اشاره به اظهارات وزیر خارجه مصر درباره
ها با دولت جدید در رژیم صهیونیستی
رایزنی
در خصوص پیشبرد طرح صلح باوجود
ها ،گفت:
اقدامات این دولت علیه فلسطینی
های فلسطینی دخالت و نفوذ
مصر در سرزمین
دارد ،این کشور حضور تاریخی داشته و امتداد
خصوص برای غزه محسوب
جغرافیایی به
ش����ود .زمانی ،غزه هم تحت مدیریت
می
ها بود و بخشی از صحرای سینا جزء
مصری
شد.وی یادآور شد:
فلس����طین محسوب می
ها از گذرگاه بزرگشان
وآمد فلسطینی
رفت
گیرد؛ بنابراین
ها قرار می
تحت نظر مصری
ها حضور پیدا
در هر جنگ و صلحی مصری
خواهند همچنان پرونده فلسطین
کنند و می
می
ها باشد.
و غزه در دست آن
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ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﻬﺮ�� �� ﻧﻈﺮ ���� �ﻧﺠﺎ� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺟﺮ�ﺋﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬ��� � �ﺻﻼ� � ﺑﺎ�ﺳﺎ�� ﺧﻄﻮ� ﻓﺎﺿﻼﺑﺮ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺧﻮ�
�� �� ﻣﺤﻞ �ﻋﺘﺒﺎ��� ﺟﺎ�� � ﺑﺎ �ﻋﺎﻳﺖ �ﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼ� ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ� �� � ﻓﺎﺿﻼ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ ��ﻟﺖ
ﺑﺮﮔﺰ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ�� � ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ �� ﻃﺮﻳﻖ ��ﮔﺎ�
ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪ��ﻛﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ ��ﻟﺖ )ﺳﺘﺎ�( ﺑﻪ ���� � www.setadiran.irﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ � ﻻ�� �ﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ�� ��
ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ� ﻣﺮ�ﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎ� �� ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮ� � ��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻰ �ﻣﻀﺎ� �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻜﻰ �� ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎ�ﻧﺪ.
 ﻧﺎ� � ﻧﺸ��ﺎﻧﻲ �ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� :ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﻬﺮ��  -ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ�ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻧﺪﻳﺸﻪ� ﻧﺒﺶ
�ﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﺸﻢ � ﺗﻠﻔﻦ � 02188435961 :ﻓﻜﺲ02188409194 :
ﻣﺤﻞ �ﺟﺮ��

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ���� ��ﻟﻴﻪ
)�ﻳﺎ�(

�ﺻﻼ� � ﺑﺎ�ﺳﺎ��
ﺧﻂ ﻓﺎﺿﻼ� ﺧﻴﺎﺑﺎ�
ﺳﺒﻼﻧﻤﻨﻄﻘﻪ 8ﺗﻬﺮ��

58�412 �253� 435

ﻗﻄﺮ
ﻣﺘﺮ��
ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ
�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )�ﻳﺎ�( )ﻣﺘﺮ( )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(

1230 1�883�000�000

1200

ﻣﺪ� ﭘﻴﻤﺎ� ﭘﺎﻳﻪ

 12ﻣﺎ�

ﺷﻤﺎ�� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

2000005420000034 �� 5

 ﻣﻬﻠﺖ �ﻣﺎﻧﻰ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 18ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 1400/04/ 26
 ﻣﻬﻠﺖ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 1400/05/09
 ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ  :ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 1400/05/09
 ﮔﻮ�ﻫﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ �ﻳﻤﻨﻰ ) �� (HSEﺳﻮ� ����� ﺗﻌﺎ���ﻛﺎ� � �ﻓﺎ� �ﺟﺘﻤﺎﻋﻰ �ﻟﺰ�ﻣﻰ �ﺳﺖ.
� ﻣﺘﻴﺎ� ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ� �� ���ﻳﺎﺑﻰ �ﺳﻨﺎ� ﻛﻴﻔﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻰ � ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ )ﺣﺪ�ﻗﻞ (65
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ� ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺧﻮ� �� ﺑﺼﻮ�� ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ �
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��� 68296ﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ � ﺑﺎﻳﺴ���ﺘﻰ �ﺻﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ)ﭘﺎﻛﺖ �ﻟﻒ( �� ﭘﺎﻛﺖ ��ﺑﺴﺘﻪ �� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﺿﻼ� ﺗﻬﺮ��
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮ��.
)) ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺮ � �ﻣﻀﺎ� �ﻣﺸﺮ���ﻣﺨﺪ�� � ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ �� �ﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪ� ﻣﻘﺮ� �� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﺷﻮ�
ﻣﻄﻠﻘﺎ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ((.
)) ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﻛﺎ�ﻓﺮﻣﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ((
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ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ���� �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ � http://iets.mporg.ir
 http://ts.tpww.ir , www.setadiran.irﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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