
                                                                                       

FO-TC-13: وس

سِ : تاظًگطی

10 اظ 1:  غفحِ

: عنوان

تزگٍ َای استؼالم ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان 

تِ غَضت زلیك ٍ ذَاًا تِ ّوطاُ  (فطم ذَز اظْاضی )تىویل ولیِ اعالػات زضذَاست ضسُ هٌسضج زض تطي ّای استؼالم اضظیاتی ویفی هٌالػِ گطاى 

.اضسال هساضن ٍ هستٌسات تا اهضای غاحثاى هداظ اهضا ٍ هوَْض تِ هْط ضطوت العاهی هی تاضس

                                                                                                                                                                     کویسیَى هٌاقصات 

اًدام ذسهات حطاست، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌسض پتطٍضیوی هاّطْط:هَضَع هٌالػِ

GT/99034:ضواضُ هٌالػِ

 (سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی



ًساضززاضز : گعاضش ضٌاذت

:اعالػات ولی هٌالػِ گط

:تلفي:هحل ثثت:ضواضُ ثثت ضطوت:ًام ضطوت

:ًواتط:(عثك اساسٌاهِ)هَضَع فؼالیت ضطوت

:وس التػازی:پست الىتطًٍیه:ًطاًی ایٌتطًتی

:ضٌاسِ هلی:ًطاًی ضطوت

:غاحثاى اهضاء هداظ/اساهی غاحة

:هحل غسٍض:هحل تَلس:تاضید تَلس:ضواضُ ضٌاسٌاهِ:ًام پسض:ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیط ػاهل

:تلفي ّوطاُ:ضضتِ تحػیلی:هسضن تحػیلی:وس هلی

ِ ضیعی ضیاست خوَْضی:   اضائِ گَاّیٌاهِ ّای - 6 ِ تٌسی اظ هؼاًٍت تطًاه سایط...........            غالحیت پیواًىاضی.......     ضتث

. غاحثاى هداظ عثك اساسٌاهِ ٍ آگْی آذطیي تغییطات ضساًسُ ضَز ٍ هوَْض تِ هْط ضطوت تاضس/تواهی تطگِ ّای استؼالم اضظیاتی ویفی تایس تِ اهضاءغاحة

ِ گط  :(هغاتك اساسٌاهِ)هْط ضطوت ٍ اهضاء غاحثاى هداظ هٌالػ

غیط العاهی العاهی: اذص تأییس اظ ازاضُ ول تؼاٍى، واض ٍ ضفاُ اختواػی هحل اخطای هَضَع هٌالػِ تطای زاضًسگاى گَاّی غالحیت واض ذسهاتی - 5

اضائِ تػَیط  - 2. تػَیط اساسٌاهِ ، آگْی تاسیس ٍ آذطیي تغییطات ضطوت زض ضٍظًاهِ ضسوی تِ ّوطاُ ضٌاسِ هلی ٍ وس التػازی -  1:اضائِ هساضن شیل خْت ضطوت زض فطایٌس اضظیاتی ویفی العاهی است : تصوطهْن 

غیط العاهی  العاهی:غَضتْای هالی حساتطسی ضسُ-4اضائِ گَاّی ثثت ًام هَزیاى هالیاتی -  3. واضت هلی ٍ ضٌاسٌاهِ هسیطػاهل 

 تِ وویسیَى هٌالػات تِ ًطاًی فَق تحَیل ٍ 99/08/18 هَضخ 12 :00تطگِ ّای تىویل ضسُ استؼالم اضظیاتی ویفی تایس تِ اًضوام هساضن زضذَاست ضسُ ایي استؼالم ٍ فطاذَاى اضظیاتی ویفی حساوثطتا پایاى ساػت 

ضطٍضی است هٌالػِ گطاى هحتطم تطگِ ّای تىویل ضسُ استؼالم اضظیاتی ویفی،  هساضن  ٍ هستٌسات  هَضز ًیاظ ضا تِ غَضت هٌظن ٍ خساگاًِ ٍ تِ تطتیة هساضن تؼییي ضسُ زض خسٍل ّای هصوَض . ضسیس زضیافت ضَز

.تسیْی است تِ هساضوی وِ ذاضج اظ ٍلت همطض زضیافت ضًَس، تطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضس. اظ لطاض زازى هساضن غیط هطتثظ تا هَضَع هٌالػِ ذَزاضی فطهاییس. زض یه پطًٍسُ لطاض زٌّس

 ضیال ٍ تِ حطٍف  ضػت ٍ ّفت هیلیاضز ٍ ّطتػس ٍ ًَز ٍ یه هیلیَى ٍ ّطتػسٍ ضػت ٍّطت ّعاض ٍ پاًػس ٍ ّفتاز ٍ سِ ضیال 67,891,868,573تِ ػسز :  تطآٍضز اٍلیِ

:هطاٍض/ ًام ٍ ًطاًی هسیط عطح 

اًدام ذسهات حطاست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌسض پتطٍضیوی  هاّطْط:هَضَع هٌالػِ 

FO-TC-13:  وس

سِ: تاظًگطی

10 اظ 2: غفحِ

: ػٌَاى

تزگ استؼالم ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

WWW.ttpc.ir:    ًطاًی ایٌتطًتی07727295664:     زٍضًگاض02142579205: تلفي

ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی: ًام هٌالػِ گعاض

:زٍضُ ظهاًی اضظیاتیاستاى تَضْط ، ػسلَیِ ، هٌغمِ پتطٍضیوی ، تٌسض پتطٍضیوی پاضس، وویسیَى هٌالػات: ًطاًی

GT/99034: ضواضُ هٌالػِ اًدام ذسهات حطاست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌسض پتطٍضیوی هاّطْط: ضطح هَضَع  هٌالػِ

(سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی 
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(سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی 

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

شزح ردیف

: ػٌَاى

شزایط مىالصٍ 

FO-TC-13:  وس

ترگ استؼالم ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 
سِ: تاظًگطی

 10 اظ 3: غفحِ

GT/99034: شوارُ هٌاقصِ اًجام خذهات حراست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌذر پترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

اهتیازات تخصیصی از جذٍل ریل استخراج هی گردد

هالحظات

ِ گط  :(هغاتك اساسٌاهِ)                                                                                                                                                           هْط ضطوت ٍ اهضاء غاحثاى هداظ هٌالػ

. هی تاضس100 اظ 60حس ًػاب پصیطش پیواًىاضاى ، وسة اهتیاظ ول  : تصوط

3خسٍل ضواضُ  تَاى هسیطیتی

 تدطتِ زض ظهیٌِ تاهیي واالج

1 ٍ خسٍل ضواضُ 4خسٍل ضواضُ 

 تطای ترص عطاحی ٍ هٌْسسی ضطوت هطاٍض هٌالػِ گط تىویل ضَز

 تطای ترص ذطیس ٍ تساضوات ضطوت هٌالػِ گط تىویل ضَز

4خسٍل ضواضُ 

4 ٍ خسٍل ضواضُ 5خسٍل ضواضُ 

:هٌالػِ گط اػالم هی ًوایس

.ایي ضطوت زض فْطست ضطوتْای هوٌَع الوؼاهلِ ٍ یا زاضای پیواى ذلغ یس ضسُ تا ٍظاضت ًفت ٍ ضطوت ّای تاتؼِ آى ٍظاضتراًِ ًوی تاضس-  1

. ُ م، هثٌی تط هٌغ هساذلِ واضوٌاى ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی  ًوی تاضس102/373ایي ضطوت هطوَل تػَیة ًاهِ ضواضُ - 2

اظْاضات ٍ اعالػات هٌسضج زض تطي ّای استؼالم اضظیاتی ویفی هٌالػِ گطاى اظ ّط لحاػ غحیح تَزُ ٍ هتؼْس هی ضَز وِ توام هساضن ضا اضائِ ًوایس - 2

. ایداز ًرَاّس وطز ٍ ضطوت زض ضز یا لثَل پیطٌْاز هرتاض ذَاّس تَز (ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی)تىویل ٍ اضائِ ایي فطم ّا هطتَعِ ّیچگًَِ تؼْسی زض ذػَظ ضطوت زض هٌالػِ تطای زستگاُ هٌالػِ گعاض - 3

.زضذَاست استطزاز هساضن اضسالی ضا اظ زستگاُ هٌالػِ گعاض تِ ػول ًرَاّس آٍضز- 4

 تَاى فٌی ٍ تطًاهِ ضیعی

7خسٍل ضواضُ 

 زاًص فٌی زض ظهیٌِ هغالؼِ ٍ عطاحی

خوغ ول 

6خسٍل ضواضُ 

الف 

ب 

ٍ زاًص زض ظهیٌِ هَضز ًظط  (سَاتك اخطایی  )تدطتِ 

حسي ساتمِ زض واضّای لثلی

 تَاى هالی

 تَاى تدْیعاتی



در ایه شزکتکل
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ِ گط  :(هغاتك اساسٌاهِ)                                                        هْط ضطوت ٍ اهضاء غاحثاى هداظ هٌالػ

:تصوط هْن

FO-TC-13: وس

سِ : تاظًگطی

 10  اظ4:غفحِ

سال دریافت 

مذرن

(سال)ساتمٍ مفیذ 
مالحظات

GT/99034:شوارُ هٌاقصِ اًجام خذهات حراست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌذر پترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

:ػٌَاى

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

سمت در َیات مذیزٌ یا 

شزکت

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

لیست مشخصات اػضای َیت مذیزٌ ي افزاد کلیذی در ومًدار ساسماوی مىالصٍ گز (الف : 1جذيل شمارٌ 

(سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی

رشتٍ/ ممطغ تحصیلی وام ي وام خاوًادگیردیف



تاریخ اػتثارتاریخ صذيرمزجغ صذيرپایٍػىًان رشتٍردیف

ساظهاى حطاستتائیس غالحیت ساظهاى حطاست ٍظاضت ًفت1

2

3

4

امتیاس کسة شذٌامتیاستاریخ اػتثارمزجغ صذيرردیف

1

2

3

4

جمغ کلاضائِ اغل یا وپی تطاتط اغل هساضن العاهی است *

(...هؼاًٍت ترًاهِ ریسی ٍ ًظارت راّثری ریاست جوَْری ٍ )گَاّی ًاهِ صالحیت هرتثظ تا هَضَع هٌاقصِ از هراجغ ریصالح : 2جذٍل شوارُ 

شزح

تًضیحات

اضائِ تػَیط گَاّی ًاهِ غالحیت ٍ اظْاض ًاهِ 

ظطفیت آهازُ تِ واض العاهی تَزُ ٍ هٌالػِ 

گطاًی وِ گَاّیٌاهِ غالحیت هؼتثط اضایِ 

ًٌوایٌس زض فطایٌس اضظیاتی ویفی ضطوت زازُ 

ًرَاّس ضس

ِ گط  :(هغاتك اساسٌاهِ)                                                         هْط ضطوت ٍ اهضاء غاحثاى هداظ هٌالػ

FO-TC-13:وس

سِ : تاظًگطی

10  اظ 5: غفحِ

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

گَاّی ًاهِ سیستن ّای هذیریتی: 3جذٍل شوارُ 

: ػٌَاى

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان

GT/99034: شوارُ هٌاقصِ

 (سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی

اًجام خذهات حراست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌذر پترٍشیوی  هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ



FO-TC-13: وس

سِ : تاظًگطی

10 اظ6: غفحِ

GT/99034:شوارُ هٌاقصِ

ف
مًضًع لزاردادردی

مثلغ لزارداد

(میلیًن ریال)

مذت لزارداد 

(ماٌ)
تاریخ شزيع

تاریخ خاتمٍ

 طثك لزارداد

تاریخ خاتمٍ يالؼی

(تحًیل مًلت)
دستگاٌ وظارت/ فاکس کارفزما/تلفهوام ي آدرس کارفزما ي ممام مطلغ کارفزمایی ي دستگاٌ وظارت

1

2

3

4

5

6

7

8

ترگ ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 

اًجام خذهات حراست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌذر پترٍشیوی هاّشْر:ػٌَاى هٌاقصِ

:ػٌَاى

(سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی

ِ گط  :(هغاتك اساسٌاهِ)                                                                             هْط ضطوت ٍ اهضاء غاحثاى هداظ هٌالػ

در پىج سال گذشتٍ (مشاتٍ تا مًضًع مىالصٍ)لزاردادَای مىؼمذٌ : 4جذيل شمارٌ 

زض غَضت اضایِ ًٌوَزى تػَیط هَافمتٌاهِ، اهتیاظی . عطفیي لطاضزاز، هَضَع لطاضزاز، هست لطاضزاز ٍ غفحِ هطتَط تِ اهضاء لطاضزاز تاضس، العاهی است: تػَیط غفحاتی اظ هَافمتٌاهِ لطاضزازّای هٌؼمسُ خسٍل فَق وِ هطرع وٌٌسُ لسوت ّای  : 1تصوط 

هحاسثِ ًوی ضَز

.اضائِ تػَیط غَضتودلس تحَیل هَلت، گَاّیٌاهِ ذاتوِ ٍ هفاغا حساب ّای لطاضزازّای هصوَض ضطٍضی هی تاضس: 2تصوط 

.چٌاًچِ هٌالػِ گطاى تَخیْات هستسل تطای تاذیطات پطٍغُ ّای ذَز زاضتِ تاضس هی تَاًٌس تػَیط آى ضا اضائِ ًوایٌس: 3تصوط 

. ذَاّس زاضت ٍ ساتمِ واض غیط هطاتِ هحاسثِ ًوی گطزز100/80/60/30 واض هطاتِ زض پٌح سال گصضتِ تِ تطتیة اهتیاظ 4/3/2/1ساتمِ  : 4تصوط 

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان



ردیف

1

2

3

4

139413951396139713980.7X > A > 0.5XX > A > 0.7XX > A

1
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4
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*

هطرع ذَاّس ضس ( پیَست10 اظ 9ظ  )اهتیاظ هتؼلمِ تا تَخِ تِ ًحَُ تىویل فطم حسي ساتمِ

حذاکثز امتیاس

ظهاًثٌسی پطٍغُ

: ػٌَاى

ترگ ارزیاتی کیفی پیواًکاراى 

ویفیت واض

وفایت وازض فٌی

HSEضػایت العاهات 

شزح

هؼیارّا ٍ ارزیاتی حسي ساتقِ در کارّای قثلی: 5جذٍل شوارُ 

FO-TC-13:  وس

سِ: تاظًگطی

10 اظ7: غفحِ

GT/99034:شوارُ هٌاقصِ اًجام خذهات حراست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌذر پترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

تًضیحات

 (سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی

تاییس اػتثاض اظ سَی تاًه یا هَسسات هالی ٍ اػتثاضی هؼتثط تا سمف هثلغ هَضَع هٌالػِ

ِ گط  :(هغاتك اساسٌاهِ)                                                                                                              هْط ضطوت ٍ اهضاء غاحثاى هداظ هٌالػ

شزح 

هؼیار ارزیاتی تَاى هالی: 6جذٍل شوارُ 

ردیف
هثالغ تِ هیلیَى ریال هرتَط تِ سال

 ایي خسٍل خْت اضظیاتی تَاى هالی العاهی است5 الی1ـ اضائِ حسالل یىی اظ هساضن ضزیف ّای 1

ـ اغل تطگِ تاییسیِ اظ تاًه یا هَسسِ ّای هؼتثط هی تایست تسٍى ذظ ذَضزگی ٍ تا هْط ٍ اهضای هداظ تاضس2

X ، تا هیساى تَاى هالی Aِراتطِ هثلغ هٌاقص 

5070100

پٌداُ تطاتط هالیات هتَسظ سالیاًِ تطاساس تاییس ازاضُ اهَض هالیاتی

ّفتاز تطاتط تیوِ تاهیي اختواػی لغؼی یا ػلی الحساب پطزاذت ضسُ تطاساس تاییسیِ 

ساظهاى تاهیي اختواػی

سِ تطاتط زضآهس ًاذالع ساالًِ هستٌس تِ اظْاض ًاهِ هالیاتی یا گَاّی تیوِ زاضایی ّا یا 

زفاتط لاًًَی

پٌح تطاتط زاضاییْای ثاتت هستٌس تِ اضْاض ًاهِ هالیاتی یا گَاّی تیوِ زاضایی ّا یا زفاتط 

لاًًَی



استیجاریتولیکی

11010تِ تاال96پطایس وَلط زاضیىسستگاُ ٍاًت هسمف1

3030 ًفط200تِ تؼساز تىاضگیطی ًطسُظطٍف واهل پرت ٍ پع ٍ سط2ٍ

12222تىاضگیطی ًطسُزستگاُ خَخِ گطزاى وٌتاوی3

4
زستگاُ وثاب گطزاى 

ضاٍضها ته /زًٍطوثاب )تطوی
12222تىاضگیطی ًطسُ

5
 اًَاع ظطٍف واهل چیٌی زضخِ 

یه خْت سطٍ غصا تالاضك 
66ًفط 200تىاضگیطی ًطسُ

155تىاضگیطی ًطسُزستگاُ ضطتت ساظ6

155تىاضگیطی ًطسُضیط گطم وي7

8

9

جوغ

ِ گط  :(هغاتك اساسٌاهِ)هْط ضطوت ٍ اهضاء غاحثاى هداظ هٌالػ

اهتیاظ هحاسثِ هیگطزز  %75اهتیاظ ٍ خْت هَاضز استیداضی  %100 خْت هَاضز تولیىی: تَضیح 

:  تصوط

زض غَضت ػسم اضائِ هساضن اهتیاظی تطای آى هَضز زض ًظط گطفتِ ًرَاّس . ضطٍضی هی تاضس (هَافمتٌاهِ هاضیي آالت ّوطاُ تا اسٌاز هؼتثط)استیداضی /  اضایِ تػَیط هساضن ٍ اسٌاز تولیىی 

.ضس

هذلهارکهاشیي آالت/ ًام دستگاُ ّا ردیف
تؼذاد الزم جْت 

اجرای پرٍشُ
هالحظات

ًحَُ تاهیي اهتیاز

ٍاحذ
اهتیازکسة شذُ اهتیاز

تؼذاد اػالهی

از سَی پیواًکار

FO-TC-13: وس

سِ : تاظًگطی

10 اظ 8: غفحِ

هؼیارّای ارزیاتی کیفی هٌاقصِ گراى

فْرست هاشیي آالت ٍ تجْیسات آهادُ تِ کار، هَرد ًیاز ٍ قاتل تخصیص ترای ایي پرٍشُ: 7جذٍل شوارُ 

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

: ػٌَاى 

GT/99034:شوارُ هٌاقصِ اًجام خذهات حراست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌذر پترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

(سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی



زهاى هٌاسة ترقراری تواستلفي ٍ فاکس تواسًام ٍ سوت سازهاًی ًاظرتاریخ خاتوِتاریخ شرٍعهثلغ قراردادهَضَع قراردادتاریخ ٍ شوارُ قراردادًام دستگاُ کارفرهاردیف

1

2

3

4

5

لغفا ولیِ هٌسضخات ایي تطي ، زض سطتطي ضطوت هٌالػِ گط  تْیِ ٍ تىویل ضَز: تَخِ

:تَسظ آى وویسیَى هحتطم، هطرػات لطاضزازّای هٌؼمسُ ٍ ًاظطیي هغلغ واضفطهایی تططح شیل اػالم هی گطزز (حساوثط زض پٌح سال گصضتِ)تسیٌَسیلِ ضوي اػالم هَافمت تا وسة اعالػات هطتثظ ٍ اذص استؼالم اظ واضفطهایاى عطف لطاضزاز ایي ضطوت 

سمت ي وام داروذگان امضای مجاس ي مُز شزکت

(محل امضاء)مزاتة فًق مًرد تائیذ است 

وِ تِ تاییس زفاتط اسٌاز ضسوی ضسیسُ تاضس ٍ  (هٌالػِ)لصا اضائِ اهضای یىساى تا ًوًَِ اضائِ ضسُ زض تطگِ توایل تِ ضطوت زض اضظیاتی ویفی . ضطٍضی هی تاضس (هغاتك اساسٌاهِ)هْط ٍ اهضای ولیِ اٍضاق استؼالم تَسظ اضراظ هداظ * 

.هوَْضوطزى ولیِ غفحات استؼالم، العاهی هی تاضس

FO-TC-13:وس

سِ: تاظًگطی

10 اظ 9: غفحِ

:ػٌَاى

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران   (سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی

مؼزفی مىاتغ جُت استؼالم ي ارسیاتی ػملکزد: مًضًع

تا سالم

فزم حسه ساتمٍ

GT/99034:شوارُ هٌاقصِاوجام خذمات حزاست ، حفاظت ي وگُثاوی تىذر پتزيشیمی ماَشُز: ػىًان مىالصٍ

:اس

کمیسیًن مىالصات شزکت پایاوٍ َا ي مخاسن پتزيشیمی: تٍ

مؼیارَای ارسیاتی کیفی مىالصٍ گزان



FO-TC-13: وس

سِ : تاظًگطی

 10 اظ 10: غفحِ

GT/99034:شوارُ هٌاقصِ

ردیف
                      رضایتوٌذی

هَارد هَرد استؼالم
ضؼیفهتَسظ خَبخیلی خَبػالی

ویفیت اًدام واض1
وفایت وازض فٌی2
ظهاى تٌسی اًدام واض3

HSEضػایت هَاضز 4

                                                                                                                                                                                                                                     هْر ٍ اهضاء تأییذ کٌٌذُ

.لغفاً تَسظ ضئیس زستگاُ ًظاضت یا ٍاحس هطتَعِ هَضز استؼالم، تىویل ٍ تأییس هی گطزز***

: ػٌَاى

تزگ ارسیاتی کیفی پیماوکاران 

اًجام خذهات حراست ، حفاظت ٍ ًگْثاًی تٌذر پترٍشیوی هاّشْر: ػٌَاى هٌاقصِ

.......................................شرکت هحترم 

تا سالم

ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی هی تاضس ٍ تا تَخِ ........................ضواضُ ................................................................ احتطاهاً  اظ آًدایی وِ  ایي ضطوت هتماضی حضَض زض هٌالػِ 

وِ زض آى ضطوت هحتطم تِ اًدام ضساًیسُ است، ذَاّطوٌس است ...................سال ........................... ضواضُ .................................................................... تِ اًدام هَضَع لطاضزاز

.اضسال فطهائیس.......................... تِ ػٌَاى زتیط وویتِ فٌی تاظضگاًی هٌغمِ .............................. خْت تسْیل زض اًدام فطآیٌس اضظیاتی ویفی خسٍل شیل ضا تىویل ٍ تِ ضواضُ فىس 

.پیطاپیص اظ لثَل ظحوت خٌاتؼالی زض اًدام اضظیاتی ضطوت هصوَض تطىط ٍ لسضزاًی تِ ػول هی آیس

                                                                                                                                                                                                                                 هذیرػاهل شرکت

(سْاهی ذاظ)ضطوت پایاًِ ّا ٍ هراظى پتطٍضیوی


