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سرگذشت

راِجر ِمروین ِســیُوری، ایران  شناس و صفویه  پژوه 
انگلیســی ۱۷فوریه ۲۰۲۲ در کانادا درگذشــت. او 
به هنگام مرگ 9۷ سال داشت. ســیوری ۲۷ سال 
در گروه مطالعات شــرقی دانشــگاه اُتاوا به تدریس 
و تحقیق درباره ایــران پرداخــت و در جایگاه یک 

صفویه  پژوه شناخته می  شد.
سیوری در مدرسه سلطنتی شهر پیتربورو انگلیس 
تحصیل کرد. در سال۱9۴۳ دوره فشرده زبان فارسی 
را در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی )سوآس( در 
دانشگاه لندن گذراند. در ســال۱9۴۷ به مطالعات 
عربی و فارسی در کوئینز کالج در دانشگاه آکسفورد 
روی آورد. طی ســال های ۱9۴۷-۱9۴۳نخست در 
ارتش و سپس به عنوان کارمند وزارت خارجه بریتانیا 
در ایران اقامت داشــت. پس از بازگشت به انگلیس، 
در سال۱9۵۰ لیســانس خود را در رشته مطالعات 
شرقی دریافت کرد. پس از یک دهه تدریس و مطالعه 
به عنوان آموزشــیار زبان فارســی در دانشگاه لندن 
)سوآس(، در ســال ۱9۵۸ دوره دکترای خود را در 

رشته ایران  شناسی تمام کرد.
در سال۱9۶۰ به عنوان استاد مدعو راهی دپارتمان 
مطالعات شــرقی دانشــگاه تورنتو در کانادا شد. در 
ســال۱9۶۱ با پذیرش پیشنهاد شــغل دائمی در 
دپارتمان تازه  تاسیس مطالعات اسالمی این دانشگاه 
برای همیشــه در کانادا ماندگار شد. او نقش مهمی 
در پیشــبرد این دپارتمان و به طور خاص گسترش 

مطالعات ایرانی در آن داشت. 
در ســال۱9۸۷ پس از بازنشســتگی در دانشگاه 
تورنتو به عنوان استاد ممتاز همکار در ترینتی کالج به 

کار خود ادامه داد.
او که از نویســندگان تاریخ اسالم کمبریج و تاریخ 
ایران کمبریــج بوده، با همــکاری در نگارش کتاب 
ایران بعد از اســالم؛ مروری بر تاریخ، فرهنگ و زبان 
آن در سال ۱9۶۴، ویرایش کتاب مقدمه  ای بر تمدن 
اســالمی در ســال ۱9۷۶، ترجمه تاریخ عالم  آرای 
عباسی )اسکندربیگ منشــی( به زبان انگلیسی در 
ســال ۱9۷۸ و تالیف کتاب »ایران عصر صفوی« در 
سال ۱9۸۷ که ترجمه آن بیش از ۲۰ بار در ایران به 
چاپ رسیده است و چاپ چندین مقاله دیگر درباره 
این دوره از تاریخ ایران به عنوان متخصص برجسته 
تاریخ صفویه شــهرت یافت؛ اگرچه نوشته هایش در 
باب این دوران، بازخوردهای متفاوتــی را در میان 
تاریخ  نگاران ایرانی برانگیخته است. اولین و مهم ترین 
کتاب سیوری درباره تاریخ صفوی کتاب »ایران عصر 

صفوی« است که شــهرت خاصی یافته و چاپ  های 
مکرر حکایت از بخت و اقبال بلند آن دارد. 

این کتاب از چندین جهت اهمیت دارد. اول به خاطر 
قدمــت آن در میان مآخذ مربوط به تاریخ سلســله 
صفویان است که موجب اهمیت آن شده است. دیگر 
اینکه پایه و اساس چارچوب فکری - نظری سیوری 
درباره صفویان در این کتاب بنا شده و در نوشته های 
بعدی، همان مطالب با کش و قوس فراوان تکرار شده 
اســت. به عبارت دیگر، بنیان تحقیقات سیوری در 

راستای همان کتاب و در همان فضا ادامه یافت.
سیوری بیشتر یک نظامی و سپس یک کارمند اداری 
بود و با همین پیشینه و حتی با استفاده و بهره  گیری از 

آن، به عرصه تدریس دانشگاهی وارد شد. 
نکته مهم دیگر که در شــکل  دهی افــکار و بینش 
سیوری نقش کلیدی خاصی بازی کرد، آشنایی او با 

کتاب تاریخ عالم  آرای عباسی بود. 
او این کتــاب را به زبــان انگلیســی ترجمه کرد 
)اسکندربیگ منشــی ۱۳۷۷: ج ۱( که تقریبا ذهن 
اداری او را که سابقه مطالعات تاریخی خاصی نداشت، 
شکل داد. او از طریق این اثر با تاریخ صفویان آشنا شد و 

درباره آن دچار شیفتگی و وابستگی شد. 
به نوشته برخی منتقدان، کتاب »ایران عصر صفوی« 
در واقع خالصه و چکیده تاریخ عالم  آرای عباسی است. 
نگاهی به تکیه  کالم  ها، توجیهات، توضیحات و ارجاعات 
وی این نکته را به اثبات می  رساند. هرچند سیوری در 
اغلب موارد ارجاعی را نشان نمی  دهد؛ اما منبع اصلی او 

همان تاریخ عالم  آرای عباسی است.

سیوری گاهی از »سلسله  النسب« و کتاب داستانی 
»عالم  آرای شاه اسماعیل« هم بهره گرفته که به خاطر 

لحن اغراق  آمیزش سخت موردعالقه    اش بود. 
ســیوری در »ایران عصــر صفوی« اعالم تشــیع 
اثنی  عشری یا »دوازده امامی« از سوی شاه  اسماعیل 
در تبریز به عنوان مذهب رسمی کشور توسط حکومت 
تازه  تاســیس صفویه را مهم ترین تصمیم او می  داند؛ 
چراکه »تشیع اثنی  عشری شالوده یکی از پایه های قدرت 
رهبران صفویه و مهم ترین عامل در تبلیغات مذهبی و 

ایدئولوژی سیاسی صفویه بود.« 
از نظر او دولت صفویه در دوره شاه  اســماعیل دارای 
ماهیتی دین  ســاالرانه و خصلت نظامی نهاد اجرایی 
بود. به نوشته سیوری به هنگام حمله افغان ها، بیش از 
نیم قرن بود که بنیادهای سیاسی، نظامی و اجتماعی 
دولت صفویه بی  وقفه در حال فرسایش بود؛ و سرنگونی 
آن تنها به ضربه ناگهانی حدود ۲۰ هزار افغان احتیاج 
داشــت. اگرچه افغانان دیگر فرمانروایان اسمی ایران 
بودند، اما هرگز موفق نشدند ســروری خود را بر کل 
کشور محقق سازند و برای ۱۴سال افراد خاندان صفوی 
موجودیت سایه  واری را در نقاط مختلف شمالی ایران 

حفظ کردند. 
طهماسب دوم، شاه پوشالی بود. نادر، طهماسب دوم 
را به نفع پسر هشت  ماهه اش به نام عباس خلع کرد و 
به عنوان شاه  عباس سوم تاج بر سر نهاد. اما حتی نیابت 
سلطنت نیز نتوانست مدت زیادی نادر را راضی نگه دارد 
و در ۲۴ شوال ۱۱۴۸ به عنوان نادرشاه و اولین پادشاه 

سلسله افشاریه تاج گذاری کرد. 
سلسله صفویه که از ۱۱۳۵ قمری تنها اسمی از آن 
باقی بود، دیگر حتی اسما هم وجود نداشت؛ اما نهادهای 
آن به اندازه  ای نیرومند و اعتبار آن به قدری زیاد بود که 
کنار رفتن شبح آن نیم  قرن به درازا کشید و سرانجام 
جز در زمانی که آخرین پادشــاه دست  نشانده صفوی 
به نام اسماعیل ســوم در ۷-۱۱۸۶ قمری درگذشت، 

ناپدید نشد. 
این تعبیر سیوری بهترین توصیف از میراث صفویه 
سال ها پس از ســقوط آن بود؛ وقتی پس از دوره  ای 
جنگ  های داخلی زیان بار میان زندیــه در جنوب و 
قاجاریه در شمال، در ۱۲۱۰-۱۲۰9 قمری، قاجاریه 
یعنی »آخرین قزلباش  ها«، »میراث سلطنت مستبدانه 
صفویه را تحت نامی جدید احیا کردند« اما از بخت بد 
قاجاریه »آنان وارث دســتگاه حکومتی  ای بودند که 

کلیدهای آن به دور انداخته شده یا گم شده بود.«  
منبع: تاریخ ایرانی

درگذشت نویسنده » ایران عصر صفوی«

موضوع پایان  نامه دکترایم درباره روابط ایران و روسیه 
از ســقوط صفویه تا آغاز قاجار است. به همین منظور 
و برای دسترسی به اســناد و اطالعات آرشیوی به  ویژه 
آرشیوهای شــخصی »والدیمیر مینورسکی« به این 
کشور سفر کردم. بیش از سه قرن از بنیان گذاری شهر 
سن  پترزبورگ می  گذرد. روسیه می  خواست با ساخت 
این شهر از ویژگی  های شرقی جدا شده و خود را به اروپا 
پیوند بزند. این شهر در سال۱۷۰۳ میالدی ساخته شد و 
تا ۱9۱۷ که انقالب رخ داد، پایتخت روسیه باقی   ماند. نام 
آن نیز ابتدا سن  پترزبورگ بود که به پتروگراد تغییر کرد و 
مدتی نیز لنین  گراد خوانده   شد؛ اما پس از مدتی دوباره به 
نام نخستین خود یعنی سن  پترزبورگ بازگشت. در این 
شهر نهری وجود دارد که به نام »گریبایدوف« خوانده 
می  شــود که در ایران فرد خوش  نامی در تاریخ نیست؛ 
اما همین شخص تاثیر بسیار مهمی بر انتقال واژه های 
فارسی به زبان روسی در نمایش نامه ها و داستان هایی 
که نوشته، گذاشته اســت. روسیه را می  توان سرزمین 
آرشــیو نام نهاد، مراکز آرشیوی بسیاری در این کشور 
وجود دارد. همچنین از نظر تعداد آرشیو حجم اسناد 
و مدارک چشمگیر اســت. این آرشیوها با دو سیستم 
متفاوت فدرال و غیرفدرال ســازماندهی شده  اند. در 
روسیه ۱۵ آرشیو فدرال وجود دارد که زیر نظر سازمان 
فدرال روسیه اداره می  شوند. به جز دو آرشیو به نام  های 
»آرشیو دولتی تاریخی روسیه« در سنت  پترزبورگ و 
»آرشیو شرق دور روسیه« در »والدی  وستوک« دیگر 
آرشیوها عمدتا در مسکو واقع شده  اند. برخی از آنها آرشیو 
تاریخ جدید، اجتماعی-سیاسی، دیداری-نوشتاری، 
اقتصادی و نظامی نام دارند. مثال اسنادی از نهضت جنگل 
و مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در آرشیو اجتماعی-

سیاسی موجود است. »آرشیو اسناد قدیمی روسیه« 
دربردارنده قدیمی  ترین اسناد تا قرن ۱۸ میالدی است 
و همه اسناد مربوط به صفویه و تمامی سفارت  ها در آن 
نگهداری می  شود. »فوند« شماره ۷۷ در این آرشیو که 
به »اُپیس«هایی تقسیم شده است، دوره های مختلف 
زمانی را دربــردارد که در آن یک  هــزار و ۵۰۰ پرونده 
موجود است. بیش از ۴۰ هزار سند مربوط به رابطه ایران 
و روسیه در این آرشیو گردآوری شده است که برخی از 
آنها به زبان فارسی هستند. حدود ۴۵ آرشیو غیرفدرال 
در روسیه وجود دارد که آرشیوهای وابسته به سازمان ها و 
وزارتخانه ها هستند. »آرشیو سیاست خارجی امپراتوری 

روسیه« و »آرشیو سیاست خارجی روسیه« متعلق به 
وزارت امور خارجه اند. آرشیو امپراتوری، قدیمی  ترین 
اسناد را در خود دارد که پیش از این مجموعه اسنادی 
از ۱۸۶۶ تا ۱9۰۲ در کتابی ۱۲ جلدی در تفلیس درباره 
دستاوردهای کمیسیون  های باستانشناسی منتشر شده 
است. »آرشیو سیاست خارجی روسیه« نیز اسناد مربوط 
به دوره شوروی تا سال ۲۰۰۵ را در بردارد. در هر شهر 
که پنج  هزار نفر جمعیت داشــته باشد نیز آرشیوی در 
شهرداری وجود دارد که به طور مثال آرشیو شهرداری 
سن  پترزبورگ، مهم ترین فعالیت  های شهر را حفظ و 
نگهداری می  کند و می  توان از میان اطالعات آن افرادی 
که از ایران به آن  جا رفته  اند، جست وجو کرد و درباره آنها 

آگاهی به دست آورد. 
برخالف رویه آرشیو در ایران که سرنوشت غم  انگیزی 
دارد، روسیه با اینکه تحوالت بسیاری مانند چند انقالب، 
دو جنگ جهانی و ویرانی  های بســیار به  خود دیده، به 
اعتراف پژوهشگران روسی، هیچ سند مهمی از بین نرفته 
است. به طور مثال قرارداد گنجه در ۱۷۳۵ یا قراردادهای 
ترکمنچای و گلستان در این آرشــیوها موجود است؛ 
اما در ایران چیزی از آنها باقی نمانده اســت. دانشکده 
شرق  شناسی سن  پترزبورگ، آرشیو دریانوردی روسیه 
در پترزبورگ، آرشــیو دولتی تاریخی روسیه، آرشیو 
روابط خارجی روسیه، کتابخانه ملی روسیه )سالیتکوف 
ـ شچدرین( و انستیتو نسخه های خطی آکادمی علوم 
پترزبورگ آرشیوهایی است که در آنها به اسناد مربوط 
به ایران و روابطه با روسیه پرداختم. ۶۰ سند فارسی در 
دانشکده شرق  شناسی ســن پترزبورگ وجود دارد. در 

آرشــیو دریانوردی تمام فعالیت  های نظامی و بخشی 
تجاری در دریای خزر، همچنیــن فعالیت  های »جان 
التون« در دوره افشاریه اطالعات مهمی دارد که در این 
آرشیو موجود است. این آرشــیو وابسته به وزارت دفاع 
اســت و وضعیتی امنیتی دارد که امکان دسترسی به 
اسناد قرن  های ۱۷، ۱۸ و ۱9 آسان اما دوره های پس از آن 
دشوار است. در آرشیو دولتی تاریخی روسیه، اطالعاتی 
از قرن ۱۸ و ۱9 تا انقالب ۱9۱۷ وجود دارد. در کتابخانه 
ملی روسیه، ۱۴ هزار سند فارسی نگهداری می  شود و هر 
فرد خارجی می  تواند با ارائه پاســپورت یک  سال در آن 
عضو شود. در انستیتو نسخه های خطی آکادمی علوم 
سن  پترزبورگ، ۱۰هزار نسخه خطی عربی و چهارهزار 
نسخه فارسی وجود دارد. به طور مثال نامه فتحعلی  شاه 
و نامه عباس  میرزا برای قتــل گریبایدوف، همچنین 
رونوشــت ۴۰ فرمان شــاهان صفوی نیز در این مکان 
موجود است. یکی از کارهای مهمی که در روسیه انجام 
می  شود این است که از چهره های شاخص خواسته  اند تا 
در اواخر عمر یا پس از مرگ، تمام اسناد خود را به یکی از 
آرشیوهای مرتبط تحویل بدهند تا آنها را در بخشی به نام 
همان شخصیت نگهداری کنند که امیدوارم این مساله 
در ایران نیز اجرایی شود. آرشیو مینورسکی از مهم ترین 
آرشیوها درباره ایران اســت. وی پنج فوریه ۱۸۷۷ در 
»کراچوا« متولد شد، در ۱9۰۲ به ایران آمد و پژوهشی 
درباره فرقه اهل حق انجام داد که جایزه  ای نیز دریافت 
کرد. از ســال ۱9۱۲ تا ۱9۱۴ به دلیل اختالفات مرزی 
ایران و عثمانی مامور در کمیسیون تعیین مرزهای این دو 
کشور از آرارات تا خرمشهر شد و بیش از صدها دفترچه 
خاطرات از وی به جای مانده است. فهرست کلی گنجینه 
پژوهشی »والدیمیر مینورسکی« ۶ اُپیس دارد که آثار 
علمی با ۸۲۸ ســند و پرونده از ۱9۰۲ تا ۱9۶۳، اسناد 
شخصی، خانوادگی و شغلی از ۱۸۸۷ تا ۱9۷۷ با ۵۶9 
سند و پرونده، اُپیس شماره سه درباره مکاتبات )۱۸۷۱-

۱9۶۶(، ۲۴۵۵ سند و پرونده، شماره چهار دربردارنده 
آثار علمی دیگران در بین سال های ۱۸۵۴ تا ۱9۶۴ با 
۲۴۳ ســند و پرونده، عکس  ها بین سال های ۱۸۸۸ تا 
۱9۶۳ در ۱۱۰ پرونده و قطعه عکس و اُپیس ۶ با عنوان 
کلکسیون اسناد و بریده های نشریات )۱9۶۶-۱۸۲9(، 
۱۴۳ سند را شامل می  شود. در میان این آثار اطالعات 
بسیار مهم و باارزشی در دوره های مختلف حضور این 
شخصیت در ایران وجود دارد که    می  تواند نقش بسیار 
مهمی در پژوهش ها و گســترش دانش در حوزه های 

مرتبط به  ویژه ایران شناسی داشته باشد.  
 منبع: ایبنا

ایران در بایگانی  های روسیه
گودرز رشتیانی

پژوهشگر تاریخ - استادیار دانشگاه تهران

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه  
شرکت سرمایه گذاری افتخارسهام(سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۳۸۴۸۷ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ 

 بـه اطـالع می رسـاند بـه اسـتناد مصوبـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده شـرکت 
سـرمایه گذاری افتخار سهام)سـهامی عام(، مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ و مجوز شـماره 
۲۲۷-۰۰۴/۸۳۸۳۳۶ مـورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، مقـرر 
گردید سرمایه شـرکت از طریق صدور سـهام جدید از مبلغ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰،۰۰۰,۰۰۰ ریال، منقسـم به ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سـهم 

۱،۰۰۰ ریالـی بـه شـرح زیـر افزایـش یابد: 
۱( سرمایه فعلی شرکت: ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
۲( مبلغ افزایش سرمایه: ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 

۳( مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۱,۳۰۰,۰۰۰،۰۰۰,۰۰۰ ریال 
۴( ارزش اسمی هر سهم: ۱،۰۰۰ ریا ل 

۵( تعداد سهام عرضه شده:۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم 
۶( نوع سهم: عادی با نام 

۷( محـل افزایـش سـرمایه: افزایـش سـرمایه شـرکت از محـل و بـه تفکیـک زیـر 
انجـام خواهد شـد: 

 ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریـال از محـل مطالبـات حـال شـده سـهامداران و آورده 
نقدی.

۸( موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی و توسعه پرتفوی سرمایه گذاری. 
9( بـه هـر صاحـب سـهم، در ازای هـر ۱۰۰ سـهم متعلقـه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ 
تعـداد ۸۵ حـق تقـدم خریـد سـهم جدیـد تعلـق می گیـرد. بدیهـی اسـت تعـداد 
دقیق سـهام و حق تقدم های متعلقه هر سـهم در گواهینامۀ حق تقدم محاسـبه 

و به سـهامداران اعالم خواهد شـد. 
۱۰( سـهامدارانی کـه ظـرف مـدت هفـت روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه علـت 
تغییـر آدرس و یـا بـه هـر دلیـل، گواهینامـه حـق تقـدم خـود را دریافـت ننمایند، 
می تواننـد جهـت دریافـت گواهینامـه مربوطـه بـه آدرس منـدرج در بنـد ۱۲ ایـن 

آگهـی مراجعـه نمایند. 
۱۱( مهلت اسـتفاده از حق تقدم در خرید سـهام جدید ۶۰ روز از تاریخ انتشـار 

ایـن آگهی می باشـد. 
۱۲( سـهامداران محترمی که تمایل به اسـتفاده از حق تقدم خود دارند، حسـب 

مـورد بایـد بـر اسـاس موارد بیان شـده زیراقدام نمایند: 
 سـهامدارانی کـه بـه موجـب گواهـی حـق تقـدم خریـد سـهام جدیـد، فاقـد 
مطالبـات بـوده و یـا مطالبـات آنـان، بهـای سـهام جدیـد را تامیـن نمی کنـد، 
می بایسـت ظـرف مهلـت مقـرر بهـای سـهام یـا مابـه التفـاوت آن را از طریـق 
شناسـه پرداخـت کـه شـامل کدملـی بـرای اشـخاص حقیقی و شناسـه ملی برای 
اشـخاص حقوقـی می باشـد، بـه حسـاب شـماره ۸۱۰۰-۱۴۷۴۱9۰9-۱ -۲۰9 
ایـن شـرکت نـزد بانـک پاسـارگاد شـعبه الونـد واریـز و رسـید بانکـی مربوطه را به 
انضمـام گواهینامـه حـق تقـدم خریـد سـهام جدیـد، ظرف مهلت اسـتفاده از حق 
تقـدم، بـا پسـت سفارشـی بـه نشـانی: تهران،سـعادت آباد، بلوار مدیریـت، خیابان 
نبی اکرم، نبش چهلم غربی، پالک۱ ، واحد۲ کدپسـتی ۱99۷9۳۳۷۵۰ ارسـال 
نمـوده و یـا مـدارک را بـه آدرس تهـران، سـعادت آباد، بلـوار مدیریـت، خیابان نبی 
اکـرم، نبـش چهلـم غربـی، پـالک۱ ،واحـد۲ کدپسـتی۱99۷9۳۳۷۵۰ تحویـل و 

رسـید دریافـت نمایند. 
 سـهامدارانی کـه بـه موجـب گواهینامـۀ حـق تقـدم خرید سـهام جدید، دارای 
مطالبـات بـه میـزان بهـای سـهام جدید می باشـند، می بایسـت ظـرف مهلت مقرر 
ضمـن تکمیـل گواهـی حـق تقـدم، مبنـی بـر اعـالم موافقـت بـا تبدیـل مطالبات 

بـه سـرمایه، مراتـب را بـا پسـت سفارشـی بـه نشـانی: تهـران، سـعادت آبـاد، بلوار 
مدیریـت، خیابـان نبـی اکـرم، نبـش چهلم غربـی، پـالک۱ ، واحـد۲ کدپسـتی 
۱99۷9۳۳۷۵۰ ارسـال نمـوده و یـا مـدارک را بـه آدر س تهـران، سـعادت آبـاد، 
بلوارمدیریـت، خیابـان نبـی اکـرم، نبـش چهلـم غربـی، پالک۱، واحد۲ کدپسـتی 

۱99۷9۳۳۷۵۰ تحویـل و رسـید دریافـت نماینـد. 
 تذکـر: عـدم ارسـال مسـتندات یـاد شـده یـا عـدم واریـز بهای اسـمی، بـه منزله 

عـدم اسـتفاده از حـق تقدم می باشـد. 
۱۳( در صورت عدم تمایل به مشـارکت در افزایش سـرمایه، سـهامداران می توانند 
در مهلـت تعییـن شـده بـرای پذیره نویسـی نسـبت بـه واگـذاری حق تقـدم خـود 
از طریـق فرابـورس ایـران اقـدام نماینـد. بـا توجـه بـه قابلیـت معاملـه مکـرر حق 
تقـدم خریـد سـهام شـرکت، خریـداران نهایـی می بایسـت قبـل از پایـان مهلـت 
پذیره نویسـی نسـبت بـه واریـز بهـای سـهام جدیـد و ارسـال مسـتندات به شـرح 
بنـد ۱۲ اقـدام نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت عدم ارسـال مسـتندات یاد شـده 

یـا عـدم واریـز بهـای اسـمی، سـهام جدیـد بـه آنهـا تعلق نخواهـد گرفت. 
۱۴( حـق تقـدم سـهامدارانی کـه در مهلـت مقـرر از حـق تقـدم خـود اسـتفاده 
ننموده انـد و همچنیـن پـاره سـهم های ایجـاد شده،توسـط شـرکت از طریـق 
فرابـورس ایـران عرضـه و مبلـغ حاصـل از فـروش پس از کسـر هزینه هـا و کارمزد 

متعلقـه بـه حسـاب بسـتانکاری سـهامداران منظـور خواهـد شـد. 
نکات مهم:

مسـئولیت صحـت و قابلیـت اتـکای اطالعـات آگهـی پذیره نویسـی بـر عهـده 
است.  ناشـر 

ناشـر، شـرکت تامین سـرمایه، حسـابرس، ارزش یابان و مشـاوران حقوقی ناشـر، 
مسـئول جبـران خسـارت وارده به سـرمایه گذارانی هسـتند کـه در اثـر قصـور، 
تقصیـر، تخلـف و یـا بـه دلیـل ارائـه اطالعـات ناقـص و خالف واقـع در عرضه اولیه 

کـه ناشـی از فعـل یـا تـرک فعـل آنهـا باشـد، متضـرر گردیده اند. 
ثبت اوراق بهادار نزد سـازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان 
از رعایـت مقـررات قانونـی و مصوبـات سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و شـفافیت 
اطالعاتـی بـوده و بـه منزلـۀ تاییـد مزایا، تضمین سـودآوری و یا توصیه وسفارشـی 
در مورد شـرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسـط سـازمان نمی باشـد. 
بـا توجـه بـه زمـان برگـزا ری مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت، ایـن 
افزایـش سـرمایه تـا تاریـخ برگـزاری مجمـع نـزد مرجـع ثبـت شـرکت ها بـه ثبت 

رسـید.  نخواهد 
تذکـر: بـا توجـه بـه عـدم ثبـت افزایش سـرمایه شـرکت تـا تاریخ برگـزاری مجمع 

عمومـی عـادی سـالیانه بـه دارنـدگان حـق تقدم سـودی تعلـق نخواهد گرفت. 
سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند 
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت می توانند به سایت اینترنتی 
شرکت به آدرس https://eftekharsaham.com مراجعه و یا با شماره تلفن های 

۸۸۵۶۴۰9۱-۰۲۱ و ۸۸۵۶۴۳۲۲-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. 
گـزارش توجیهـی هیـأت مدیـره درخصـوص افزایـش سـرمایه، گـزارش بازرس 
قانونـی در ایـن خصـوص و همچنیـن بیانیـه ثبت سـهام جدید در سـایت اینترنتی 
شـرکت بـه آدرس https://eftekharsaham.com و سیسـتم جامـع اطـالع 

رسـانی ناشـران به آدرس www.codal.ir در دسـترس می باشـد. 
 هیأت مدیره شرکت سرمایه گذارى افتخار سهام (سهامى عام) 

شـرکت کشـت و صنعـت شـریف آباد در نظـر دارد جهـت انجـام 
پیمانـکارى تأمیـن نیروى انسـانى خـود از طریـق مناقصه عمومی 
اقـدام نمایـد. جهـت دریافـت اطالعـات و نحوه ارائه اسـتعالم با شـماره 
تلفـن ۰9۱۲۷۸9۱۷۶۱ تمـاس حاصـل و یـا بـه آدرس کیلومتـر ۱۷ 
جـاده قدیـم قزویـن بـه تهـران، بعد از محمدیه، ابتـدای جاده خاکعلی،  
بعـد از راه آهـن، فرعـی اول سـمت راسـت، شـرکت کشـت و صنعـت 

شـریف آباد، واحـد مدیریـت مزرعـه مراجعـه نمایید.
ارائـه قیمـت پیشـنهادی متقاضیـان بـه صورت قیمت بـا در نظر گرفتن 

بیمـه و مالیات می باشـد.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت مناقصه از زمان نشر آگهی به مدت یک هفته می باشد.

آگهی مناقصه

شرکت پاالیش نفت تبریز 
(سهامى عام)

آگهی مناقصه عمومی
شماره: مناقصه 48-م-1400

موضوع آگهى: در رابطه با «انجام خدمات بازرسى به 
روش اکوستیک آمیشن از مخازن کروى»

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال رزومه پایان وقت اداری روز شنبه 
مبلغ  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می باشد.   ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ مورخ 
تضمین شرکت در مناقصه به سایت شرکت www.tzorc.ir بخش 

تأمین کنندگان - فراخوان ها مراجعه نمایید.
روابط عمومى و امور بین الملل 
شرکت پاالیش نفت تبریز

شـرکت پاالیش نفت شـیراز در نظر دارد احداث سـالن ورزشـى براى 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان زرقـان را بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا متقاضیـان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر از 
طریـق امـور پیمان هـا و حقوقـی شـرکت پاالیـش نفت شـیراز با شـماره تماس 
۳۸۱۷۱۳۵۰-۳۸۱۷۱۰۱۳-۰۷۱ و یـا مراجعـه بـه سـایت شـرکت پاالیـش 
نفـت شـیراز )WWW.SORC.IR( جهـت دریافـت اطالعـات کامل فراخوان 
مناقصـه و پذیره نویسـی حداکثـر یـک هفتـه پـس از درج آگهـی نوبـت دوم، 

اقـدام نمایند.
نام و نشـانى محل برگزارى مناقصه: کیلومتر ۲۲ جاده شـیراز – اصفهان 

– شـرکت پاالیش نفت شـیراز – صندوق پسـتی ۷۱۳۶۵-۱۴۴۵
محـل، زمـان و مهلـت ارسـال اسـناد ارزیابى کیفـى: امـور پیمان ها و 

حقوقـی )اتـاق ۱۱۳( – حداکثـر یـک هفتـه پـس از درج آگهـی

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 1400/17/م ع 

روابط عمومى شرکت پاالیش نفت شیراز

شرکت توسعه ساختمانى پارسیان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و 
در قالب مناقصه دو مرحله ای فشرده نسبت به تجهیز یکی از پروژه های خود 

به سیستم نظارت تصویری اقدام نماید.
سابقه  با  انفورماتیک  عالی  شورای  عضو  و  واجد صالحیت  های  شرکت  از  لذا 
اساس  بر  موضوع  با  مرتبط  عملی  سوابق  دارای  که   Axis شرکت  نمایندگی 
اسناد کیفی هستند جهت دریافت اسناد مرحله نخست )اسناد ارزیابی کیفی و 

فرم های مربوطه( دعوت به عمل می آید.
نام مناقصه گذار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان 

مرحله اول: ارزیابی کیفی 
موضوع مناقصه: اصالح و توسعه زیرساخت ها، تهیه تجهیزات، نصب، راه اندازی، 

مدیریت و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری 
مشخصات پروژه: پروژه واقع درتهران با کاربری تجاری و اداری و دارای ۲۸ طبقه.
آخرین مهلت دریافت اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

 ۰۲۱۰۰۰۱۱۵۵۷۰۰۷ حســاب  بــه  ریــال   ۱,۰۰۰،۰۰۰ مبلــغ  واریــز 
)IR ۳۱۰۵۴۰۱۰9۷۰۲۱۰۰۰۱۱۵۵۷۰۰۷( نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی 

به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی.
به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که 
پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ارایه هر گونه مدارک از سوی متقاضی هیچ گونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد 
قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان 

در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت 
در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گذار هیچ گونه 

تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. 
نشانى محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابى کیفى: سعادت آباد، بلوار دریا، 
خیابان صراف ها جنوبی، کوچه ۳۵ غربی، پالک ۱۶ ، طبقه سوم تلفن ۴۵۶۲۵۰۰۰ 

داخلی ۱۳۸ و ۱۴۰

آگهی مرحله اول فراخوان عمومی سیستم نظارت تصویری (نوبت اول)

بدینوسـیله بـه اطـالع سـهامداران محتـرم شـرکت پاالیـش نفت شـیراز می رسـاند جلسـه 
مجمـع عمومـی فوق  العـاده مـورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱9 چـاپ شـده در روزنامـه های دنیای اقتصاد 
شـماره ۵۴۰۲ و خبر جنوب شـماره ۱۲۰۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰9 لغو گردید. تاریخ جلسـه 

بعـدی متعاقبـاً اعالم خواهد شـد.

آگهی لغو مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پاالیش نفت شیراز (سهامى عام)
شماره ثبت: 41148 شناسه ملى: 10101874709

هیأت مدیره شرکت پاالیش نفت شیراز (سهامى عام)

واکاوی


