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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ۱۳۵۸شهریور  ۲۳

 

 شرکت محترم سهامی نونهاالن 

در باره   ۱۳۵۸مورخ سه شنبه بیستم شهریور  ۱۰۸۰۴روزنامه کیهان شماره  ۹عطف باگهی مندرج در صفحه  

شهریور   ۲۹تا   ۲۴داشتن مدارک از پرداخت تا یکصد هزار لایر به هر یک از صاحبان وجوه امانی که با در دست 

 مراجعه نمایند، محترماً تصدیع میدهد:

چنانچه بمکاتبات شرکت با مشتریان خود که این نامه ها در تعداد متجاوز از شصت کالسور بایگانی بوده و هم  -۱

میفرمائید تعداد کثیری از این  بدفتری که اسامی کلیه صاحبان وجوه امانی در آن درج است مراجعه فرمایند مالحظه 

آینه روزنامه   افریقا و امریکا هستند و هر  –آسیا  –اشخاص ساکن شهرستانهای داخله و یا سایر کشورها در اروپا  

بیستم شهریور را آبونه هم باشند تا یکماه دیگر هم بدست آنها نمیرسد که از دستور مندرج در آگهی مطلع شوند. البته 

بیل اشخاص که صدها کیلومتر در داخل ایران از طهران و هزاران کیلومتر در خارج کشور از  برای اطالع این ق

 ایران دور هستند اقدام مقتضی مبذول خواهید فرمود که عدالت مجری و از کسی حقی تضییع نگردد. 

 از کسانی که در حسابجاری یا در حساب دائنین موقت از شرکت طلب دارند ذکری نفرموده اید؟  -۲

اید "با ارائه مدارک کافی نیازمند واقعی باشند" آیا چه قسم مدرک منظور است؟ نسخه  در آگهی اشاره فرموده  -۳

لزوم مسافرت فوری و ضروری جهت انجام امور خانوادگی   –هزینه ثبت نام فرزند دانش آموز و دانشجو  –پزشک 

مراجعه کننده مرقوم میفرمودید که راهنمائی  و ده ها موارد شخصی و خالصه آیا بهتر نبود توضیح بیشتری برای

 کاملتر شود جهت تهیه نوع مدرک.

هر آینه اقدامی بابت تمامی سپرده ثابت که از سالها قبل نزد شعبه دروازه دولت بانک بازرگانی و نزد شعبه  -۴

مان دیگر که مرکزی بانک ایرانیان در تخت جمشید طهران که بنام شرکت موجود است بعالوه چند میلیون تو

  اند، اجازه برداشت حاصل وماه اخیر در حسابجاری شرکت نزد سایر بانکها پرداخته  ۷بدهکاران در این مدت حدود 

بین صاحبان وجوه امانی و صاحبان حسابهای جاری و سایر طلبکاران تقسیم و پرداخت میفرمودید عده کثیری از  

اند که مسلماً در صورت اقدام شما رهین منت  حمت و گرفتاری شدهگرفتاری مالی نجات داده میشدند که همگی دچار ز

 خواهند گردید.

 از تطویل کالم پوزش میطلبد.

 حسین خدادوست

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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