
 

 نمونه آگهی پذیره نویسی

 

 1نمونه متن 

  -----------------شرکت   سهامنویسی اعالمیۀ پذیره

 ------------و شناسۀ ملی  ----- شده به شمارۀثبت

 -----------مدیرۀ مورخ و مصوبۀ هیئت -------مورخالعاده عمومی فوقمصوبۀ مجمع استناد  ساند بهراطالع می به   

 --------سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ  ----------مورخ  --------و مجوز شمارۀ 

----تقدم خرید سهام، تعداد شده جهت استفاده از حق، افزایش یابد. در مهلت تعیینریال ------------مبلغ ریال به

نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره ---------

ریالی استفاده نشدۀ سهامداران  ----سهم ----------------منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد  تقدم مذکور و بهاز حق

شرح زیر ها بهادارۀ ثبت شرکت --------  خمور.  ------------ عمومی با عنایت به مجوز شمارۀنویسی  برای پذیره

 گردد:عرضه می

 ----------------------------------------------------------------موضوع فعالیت شرکت: 

 ---------------------------------------------------مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی:  .1

 ------------------------------------سرمایۀ فعلی شرکت:  .2

 .---------------------------------------------------------------موضوع افزایش سرمایه:  .3

 ---------------------------------------------------محل افزایش سرمایه:  .4

 -----------------------------------------مبلغ افزایش سرمایه:  .5

 ------------------------------------مبلغ سرمایه پس از افزایش:  .6

 -----------مدت شرکت:  .7

 ------------------------------نوع سهام:  .8

 ---------------: ارزش اسمی هر سهم .9

 ------------------------------شده توسط سهامداران شرکت:  مبلغ مشارکت .10

 ---------------------------تعداد سهام قابل عرضه به عموم :  .11

 مدیره و مدیرعامل شرکت:مشخصات اعضای هیئت .12

 



 

اشخاص حقیقی یا 

 حقوقی

شمارۀ ثبت 

اشخاص 

 حقوقی

شناسۀ ملی 

 اشخاص حقوقی
 نام پدر نماینده

شماره 

 شناسنامه
 کد ملی

 سمت

 طور کاملبه 
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 شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی ، صاااحبان سااهام می توانند شااخصاااک ، یا وکیل یا قاقم مقام قانونی  اشااخاص حقیقی،  و 

تعداد سهام خود به شرط اراقه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور  نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از

 بهم رسانند. هر سهامدار ، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

صفیه:  .13 سیم دارایی بعد از ت شکیل اندوخته و تق سود، ت سیم  سنامه راجع به تق سا صمیم مقررات ا سال طبق ت هر 

سود خالص بی سود مجمع عمومی عادی، ثبت معینی از  ضع اندوخته قانونی از  سیم میگردد. و سهام تق صاحبان  ن 

خالص شاارکت مبابق قانون تجارت می باشااد و تقساایم دارایی بعد از تصاافیه با متابعت از قانون تجارت به عمل 

 خواهد آمد.

 تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است. .14

 ل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است .مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدی .15

 نشدۀ اوراق است . نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت مبلغ بازپرداخت .16

های مبابق با صورت است:مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده .17

مدت شاارکت به مدت و بلندهای کوتاهمجموع بدهی  ------------مالی حسااابرساای شاادۀ شااش ماه منتهی به 

همراه  -----باشاااد . همچنین بر اسااااس یاداشااات می  ---------------------------------ترتیب برابر با 

های اعبایی در خصااوص همراه مبلغ تضاامینهای احتمالی بههای مالی حسااابرساای شااده مزبور بدهیصااورت 

 باشد.می------------------------------------های اشخاص ثالث برابر با بدهی

-- آغاز و تا پایان وقت اداری روز -------- ورخم ------- نویسی از اول وقت اداری روزپذیره نویسی:مدت پذیره .18

 ادامه خواهد داشت.روز   30مدت  به --------- خ مور ------

نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین شده قبل از انقضای مهلت پذیرهچنانچه سقف سرمایۀ تعیینتذکر: 

 نویسی متوقف خواهدشد.گردد، عملیات پذیره

 سهم--------سهم و حداکثر  ----ید تعهد شود: حداقل نویسی باحداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره

 نویسی و میزان تعهدات آن:پذیرهمشخصات متعهد  .19

 متعهد نام حقوقی شخصیت میزان تعهدات فعالیت موضوع

خرید کلیه حق تقدم های باقیمانده  -------

 روز پایانی عرضه عمومی 5ظرف مدت 
 -----شرکت  سهامی خاص

20.  



 

------روزنامۀ  شودآن منتشر میهای ناشر در ها و آگهیروزنامۀ کثیراالنتشار: روزنامۀ کثیراالنتشاری که اطالعیه

) بر اسااااس مفاد  -------------و    -------------- های  روزنامهباشاااد. همچنین اعالمیۀ مذکور در می ---

 گردد.الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می 177مادۀ 

شرکت چگونگی پذیره .21 سی: با توجه به ثبت  سازمان بورس و اوراق  --------------------نوی سهامی عام(  نزد  (

شدبهادار، پذیره شبکه کارگزاری انجام خواهد  شرکت تماماک از طریق  سهام این  سی  ضیان پذیره نوی سی . متقا نوی

های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران با مراجعه به شرکتنویسی شده برای پذیرهدر مهلت تعیینتوانند می

 بایست عالوه بر مبلغتقدم فوق، میتقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناک خریداران حق نسبت به اراقه

سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیرهپرداختی بابت حق .22 سمی هر  سانی که تقدم، مبلغ ا نوی

شود، حداکثر ظرف مدت سهامی به صیص داده ن شان تخ ستفاده از موجودی روز کاری از تاریخ  3ای صدور مجوز ا

 حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

 مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد: .23

 ------شعبۀ  -----) سهامی عام( ، نزد بانک  -------------نام شرکت به-------------حساب شمارۀ 

 
 

24.  

25.  

های مالی به نویسی و آخرین صورتو مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیۀ پذیره کلیۀ اطالعات .26

مدیره در همچنین گزارش توجیهی هیئت اساات.و موسااسااات غیر تجاری  تهران تساالیم شااده ادارۀ ثبت شاارکت

شرکت به  سایت اینترنتی  شار در  ست انت سهام در د سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت  صوص افزایش  خ

در دسااترس   www.Codal.irو سااایت رساامی ناشااران اوراق بهادار به آدرس  -------------------آدرس 

 باشد.مندان میعالقه

 
 

 درصد به شرح جدول ذیل است: 10ات سهامداران: مشخصات سهامداران باالی مشخص (1

 سهامدار نام حقوقی شخصیت نوع سهام تعداد مالکیت درصد

 -----شرکت  سهامی خاص -------------- ----

سهام شرکت: شایان ذکر است که در صورت عدم تکمیل نویسی نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره (2

)سااهامی خاص( متعهد گردیده تا نساابت به خرید کل سااهام  -------مبلغ افزایش ساارمایه ، شاارکت 

 روز پایانی عرضه عمومی اقدام نماید. 5باقیمانده ظرف مدت 
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 نکات مهم:

 عهدۀ ناشر است.نویسی بر مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیۀ پذیره 

 یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش

دلیل اراقۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بهبه سرمایه

 اند.متضرر گردیدهها باشد، عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن

 منظور حصااول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و ثبت اوراق بهادار نزد سااازمان بورس و اوراق بهادار، به

منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به

 باشد.مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیهای ها یا طرحیا توصیه و سفارشی در مورد شرکت

 شده در این اعالمیه مراتب را کتباک به توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادنویسان میپذیره

 سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت  –اق بهادار سازمان بورس و اور 13شمارۀ  –ابتدای خیابان مالصدرا  –تهران 

 ایاوارق بهادار سرمایه

 هیات مدیره

 )سهامی عام( -------------شرکت 



 

 2نمونه متن 
 

 

 سهام نویسی اعالمیۀ پذیره  

 )سهامی عام( -------------گذاری سرمایهشرکت 

 ------و شناسۀ ملی  ----- شده به شمارۀثبت
 

سازمان بورس و اوراق  ----مورخ  -------مجوز شمارة و  -----العاده مصوبۀ مجمع عمومی فوقاستناد ساند بهراطالع می به             
تقدم شده جهت استفاده از حقریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین -------ریال به مبلغ  -------بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 

نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره --------خرید سهام، تعداد 
نویسی عمومی ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره1.000سهم   -----------منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد تقدم مذکور و بهحق

 گردد:شرح زیر عرضه میها بهادارة ثبت شرکت ----------مورخ -------------با عنایت به مجوز شمارة 

 (موضوع فعالیت شرکت: 1

 الف( موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از: 
موسسات یا  گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها،الشرکه، واحدهای سرمایهگذاری در سهام، سهمسرمایه (3

سسه یا  شرکت، یا مو ستۀ خود،کنترل  شخاص واب سرمایه گذاری با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه ا صندوق  های 
 صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.

دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق  سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول (4
 بهادار نمی دهد.

 ب( موضوع فعالیت های فرعی:
سپرده -1 سکوکات، فلزات گران بها، گواهی  سات سرمایه گذاری در م س سرمایه گذاری نزد بانک ها و مو سپرده های  ی بانکی و 

 مالی اعتباری مجاز.
شرکت ها، سرمایه گذا -2 سایر اوراق بهادار دارای حق رأی  صندوق ها یا  سرمایه گذاری  شرکه، واحدهای  سهم ال سهام،  ری در 

سرمایه صندوق های  سات یا  س ستۀ خود، کنترل مو شخاص واب سب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه ا گذاری با هدف ک
 اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بیابد. شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در

 گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.سرمایه -3
 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: -4
 یگذارپذیرش سمت در صندوق های سرمایه -4-1
 تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار -4-2
 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار -4-3
 تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار -4-4
سهیالت  -5 سنامه اقدام به اخذ ت سا ستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد ا شرکت می تواند در را

صادرات کاال بپردازد و امور گمرگی مربوطه را انجام  سناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا  صیل دارایی نماید یا ا مالی یا تح
شند و انجام آن ها در  شته با ضرورت دا شرکت  ستای اجرای فعالیت های  ست که در را صورتی مجاز ا دهد. این اقدامات فقط در 

 مقررات منع نشده باشند.
 



 

 مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: (5

 شرکت فاقد شعبه می باشد.  ---------------------------------------------------------

 ریال.--------------سرمایۀ فعلی شرکت:  (6

 موضوع افزایش سرمایه:  (7

  .در سهام شرکتهاسرمایه گذاری 

 سهامداران و آورده نقدی.محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده   (8
 ریال. ----------مبلغ افزایش سرمایه (9

 ریال.--------------مبلغ سرمایه پس از افزایش:  (10

 مدت شرکت: نامحدود (11

 نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است. (12

 ریال. 1.000ارزش اسمی هر سهم:  (13

 ریال.----------شده توسط سهامداران شرکت:  مبلغ مشارکت (14

 سهم. ----------تعداد سهام قابل عرضه به عموم :  (15

 مدیره و مدیرعامل شرکت: مشخصات اعضای هیات (16
 

اشخاص حقیقی یا 
 حقوقی

شمارة ثبت 
اشخاص 
 حقوقی

شناسۀ ملی 
 اشخاص حقوقی

شماره  نام پدر نماینده
 شناسنامه

 سمت کد ملی
 

-------شرکت 
 )سهامی عام(

----- --------- ----- ---- ------ -------- -------- 

--------شرکت 
 سهامی عام(

------ ---------  ---- ----- ----- ----------- ------ 

 

 شرکت فاقد عضو علی البدل هیات مدیره می باشد.
 

 شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:  (17

صاحب  شخص حقیقی  سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی  صاحب  سهم، هر  صاحب  شخص حقوقی  سهم یا نماینده یا نمایندگان 
صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه ی سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت وکالت 

نتخاب یا نمایندگی، در کلیه ی مجامع عمومی حضوووریابد. هر سووهامدار برای هریک سووهم فقط یک رای خواهد داشووت مگر در ا
 اصالحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد. 88اعضای هیات مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی 

 مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:  (18

ساس ماده  سود بر ا سیم  صویب مجمع عمومی ج 90تق سود وفقط پس از ت صورت وجود  صالحیه قانون تجارت در  ایز خواهد بود ودر ا
سیم  ست .طبق مواد  %10صورت وجود منافع ،تق سهام الزامی صاحبان  ست هر  238و 140آن بین  قانون تجارت هیات مدیره مکلف ا

شرکت  سرمایه  صله را به عنوان اندوحته قانونی در حساب ها منظور نماید وهمین که اندوخته به یک دهم  سود حا ستم از  سال یک بی
ن اندوخته قانونی اختیاری است . درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد،کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت رسید منظور کرد

ست قسمتی از سود خالص  سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیات مدیره وتصویب مجمع عادی ممکن ا تا وقتی که اندوخته به یک دهم 



 

اساسنامه وبا رعایت قوانین ومقررات مربوطه  60د .تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق ماده برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شو
 به عمل خواهدآمد.

 باشد.تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می (19

 باشد.مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل می (20

 باشد.بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت میمبلغ  (21

های مالی حسابرسی مطابق با صورت است:مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده (22
شرکت به ترتیب برابر با مدت و بلندهای کوتاهمجموع بدهی ------شدة  شد. میلیون ریال می  ------و       ------مدت  با

های همراه مبلغ تضمینهای احتمالی بههای مالی حسابرسی شده مزبور بدهیهمراه صورت -------همچنین بر اساس یاداشت 
 باشد.ریال می ----------های اشخاص ثالث برابر با اعطایی در خصوص بدهی

  ------آغاز و تا پایان وقت اداری روز    ------مورخ   -------وقت اداری روز  نویسی از اولپذیره نویسی:مدت پذیره (23
 روز ادامه خواهد داشت. 10مدت به ------مورخ 

نویسی نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهشده قبل از انقضای مهلت پذیرهچنانچه سقف سرمایۀ تعیینتذکر: 
 متوقف خواهدشد.

 .سهم ---------حداقل یک سهم و حداکثر ید تعهد شود:نویسی باو حداکثر سهامی که هنگام پذیره حداقل (24

 نویسی و میزان تعهدات آن: مشخصات متعهد پذیره (25

 

 متعهد نام حقوقی شخصیت میزان تعهدات فعالیت موضوع

------- 
کل حق تقدم های 

 فروش نرفته 
 -----شرکت  سهامی عام

باشوود. می -----روزنامۀ  شووودهای ناشوور در آن منتشوور میها و آگهیکثیراالنتشووار: روزنامۀ کثیراالنتشوواری که اطالعیهروزنامۀ  (26
الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز  177) بر اساس مفاد مادة   -----و  -----های همچنین اعالمیۀ مذکور در روزنامه

 گردد. منتشر می

سهام این  نویسی)سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره --------نویسی: با توجه به ثبت شرکت چگونگی پذیره (27
شد. متقاضیان پذیره شبکه کارگزاری انجام خواهد  با نویسی شده برای پذیرهدر مهلت تعیینتوانند نویسی میشرکت تماماً از طریق 

 اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند.  های کارگزاری عضو بورسمراجعه به شرکت
 

تقدم، مبلغ اسوومی هر سووهم را نیز به کارگزار مربوطه بایسووت عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حقتقدم فوق، میخریداران حق ضوومناً
سهامی بهبپردازند. وجوه متعلق به پذیره سانی که  شود، نوی صیص داده ن شان تخ صدور  3حداکثر ظرف مدت ای روز کاری از تاریخ 

 مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
 مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد: (28

 . ------شعبۀ  ------)سهامی عام( نزد بانک   -----------نام شرکت به ----------حساب شمارة 

 است.های مالی تسلیم شدهنویسی و آخرین صورتکلیۀ اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعالمیۀ پذیره (29
شار در همچنین گزارش توجیهی هیئت ست انت سهام در د سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت  صوص افزایش  مدیره در خ

شرکت ب شران اوراق بهادار به آدرس  ----------ه آدرس سایت اینترنتی  سمی نا سایت ر سترس   www.Codal.irو  در د
 باشد.مندان میعالقه

 

http://www.codal.ir/
http://www.codal.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

سهامداران:  (30 شرکتمشخصات  سهام خود،  سهامداران حقوقی و حقیقی که مجموع  صغیر و مشخصات  های تابعه، همسر، فرزندان 
 باشد.درصد سهام ناشر می 10تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائۀ مدارک حداقل معادل افراد تحت 

 
 سهامدار نام حقوقی شخصیت نوع سهام تعداد مالکیت درصد

---- 
 

 ------شرکت  سهامی عام --------

 ------شرکت  سهامی عام -------- -----
 

 نویس.و مفاد قرارداد متعهد پذیره مقررات بر اساس سهام شرکت: نویسی نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره (31

 روز پایانی عرضه عمومی خریداری نماید. 5تعهد نموده کل سهام باقیمانده را ظرف مدت  ---------شرکت 
 
 

 نکات مهم:

 نویسی بر عهدة ناشر است.مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیۀ پذیره 

 شرکت شر،  سابرس، ارزش نا سرمایه، ح سرمایهتأمین  سارت وارده به  سئول جبران خ شر، م شاوران حقوقی نا گذارانی یابان و م
شی از فعل یا ترک هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که نا

 اند.ها باشد، متضرر گردیدهفعل آن

  منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بهثبت اوراق
شفافیت اطالعاتی بوده و به شرکتو اوراق بهادار و  شی در مورد  سفار صیه و  سودآوری و یا تو ضمین  ها یا منزلۀ تأیید مزایا، ت

 باشد.ازمان نمیهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سطرح

 سان میپذیره شاهده هر گونه تخلف از موارد یادنوی صورت م سازمان بورس و توانند در  شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به 
 اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

ادارة نظارت بر انتشووار و ثبت اوارق بهادار  –سووازمان بورس و اوراق بهادار  13شوومارة  –ابتدای خیابان مالصوودرا  –تهران 
 ای.سرمایه

 

 )سهامی عام( ---------------هیات مدیره 



 

 **پذیرش آگهی روزنامه های کثیر االنتشار**

 

 روزنامه ابرار،جمهوری اسالمی،اطالعات،ابرار اقتصادی،

 دنیای اقتصاد،همشهری،ایران،جام جم،کیهان،رسالت و ...

فوق العاده و ومزایده شرکتها، دعوت به مجمع عمومی آگهی مناقصه  

  ...پذیره نویسی،فراخوان، استخدام و
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