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ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﺼﻮب 1831/11/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺼﻮب 1831/11/18ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺋﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮم /ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮔﺮدد
ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻮه ارزي و رﯾﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ و ﻧﯿﺰ اﺻﺎﻟﺖ
و ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ از آن ﺻﺮاﻓﯽ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎ/ﯾﻢ ﻧﻤ.ﺎﯾﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدا/رم
ﻣﯽدارد اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﺛﺒﺘﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدم /ﻣﯽﮔﺮدد
درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮاﺗﺐ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﻃﻼع داده و ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻣﺪارك آن
را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ /ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و
ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﯽ ا ﻣﻌﻤﻮل دارم/دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ ﻣﺠﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﮐﺮ ر اﺳﺎً و ﯾﺎ درﺻﻮرت ذﯾﺼﻼح ،ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ /اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد
ﺧﻮد را دراﺧﺘدرﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.
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