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د افغبوستبن ببوک 
 عمىمی وظبرت امىر مبلی مدیریت 

 

 

 

  

 84 -01 امىر محبسبىی و راپىر دهیمکتىة متحد المبل 

  “ جدول ذخبئر مطبلبه شده  -راپىر جدید مبلی  ”
 

 (2005 هاسچ هاٍ 23) 1384 حول 3
 

مسئىولیه ارشد اجرائیه ببوکهبی مجىز تجبرتی   :عنوانی

مجىز ببوکهبی خبرجی آمریه اجرائی فروع     

 

 

ساپوسدُی سا ضن جذاول ساپوس دُی خویش جذیذ احتشاهاً  اتالغ هیگشدد کَ د افغاًغتاى تاًک یک جذول 

. ًوودٍ کَ تائیغت طوس هاُواس تکویل و تذعتشط د افغاًغتاى تاًک قشاس دادٍ شود

 

کتشوًیک آى رسیعَ کاپی ال. ضویوَ ایي هکتوب گشدیذٍ اعت هشتوطَساپوس جذیذ و توضیحات کاپی 

. اًتشًت فشعتادٍ خواُذ شذ

 
دسیي فوسم اوعط . سوصهشٍ تایذ ساپوس دادٍ شوًذ دس ُوَ اوقات طوستوام اقالم، تَ اعتثٌأ اصدیاد تیش اص حذ رخائش، 

ایي . رخائش تصوست اتوهاتیک هحاعثَ خواُذ گشدیذ( یا کوثود، دس صوست هٌفی تودى) هعلوهات یوهیَ و هاصاد 

.  سوص پظ اص ختن دوسٍ ساپوسدُی، تذعتشط گزاشتَ شود  6یذ دس خالل ساپوس تا

 

 28سوص اول ُش دوسٍ جوعَ و سوص اخیش ُش دوسٍ . سوص تعییي گشدیذٍ اعت  28هوعذ اعاعی ساپوسدُی 

. سوصٍ، پٌجشٌثَ هیثاشذ

 

تش هثٌای هعلوهات دوسٍ ساپوس دُی  ( 2005هاٍ جوى  1)  1384جوصا  11ًخغتیي اسائَ ساپوس تایذ الی 

( 2005هاٍ هی  26) 1383جوصا  5و تاسیخ اختتام آى  (2005هاٍ اپشیل  29) 1384ثوس  9کَ آغاص آى 

اسائَ ساپوس تش اعاط هعلوهات فوق الزکش الضاهی تودٍ، چٌاًچَ هقشسٍ هشتوط تَ . تودٍ، صوست گیشد

. ساپوس دس عال گزشتَ تَ تصویة سعیذٍ اعت

 

. ً، ًووًَ ساپوس ُوشاٍ تا اسقام فشضی تا هکتوب ُزا ضویوَ گشدیذٍ اعت ضوٌا
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دس صوست داشتي عواالت دس هوسد، لطفاً  تا هحوذ ظاُش، هتخصص اهوس هحاعثَ و ساپوس دُی تَ 

دس تواط   i_m_zahir@yahoo.comیا رسیعَ آدسط اًتشًت   079-012-710تیلفوى هثائیل شواسٍ 

. شویذ

 

 

تا عشض حشهت، 

 

 

 

 

 

عثذالودود صاتش 

هذیش عووهی ًظاست اهوس هالی 
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