
 «ضطوت زض هعایسُ عوَهیٍ هساضن هَضز ًیاظ ضطایظ »
 

 :(سپطزُ ضطوت زض هعایسُ) –الف پاوت  .1

تِ حساب ضواضُ  ضیال 000/000/768تِ هثلػ  تِ هٌظَض ضطوت زض هعایسُ ًسثت تِ ٍاضیع ٍجِ سپطزُ هی تایستپیطٌْاز زٌّسُ 

 –الف فیص ٍاضیعی ضا زض پاوت  اغل ٍ السام( IR450120000000000071280318: ضواضُ ضثا)جام تاًه هلت  71280318

 .تطضسی ًرَاٌّس ضسپیطٌْازات تسٍى سپطزُ  الظم تِ شوط است وِ .لطاضزازُ ٍ اضایِ ًوایس (سپطزُ ضطوت زض هعایسُ)
 

 :(ٍ هساضن هعایسُ اسٌاز) :پاوت ب  .2

 فطم پیص ضٍ «-ضطایظ ضطوت زض هعایسُ عوَهی»فطم هْط ٍ اهضا ضسُ  

 تػَیط، آگْی زاضًسگاى اهضاء هجاظ تػَیط ،آگْی تاسیس ضسوی ضٍظًاهِ تػَیطتطای اضراظ حمیمی ٍ ( پطت ٍ ضٍ)واضت هلی  تػَیط 

 .ولیِ هساضن هصوَض هیثایست هوَْض تِ هْط ضطوت تاضس .تاضس وس التػازی تطای اضراظ حمَلی العاهی هیضٍظًاهِ آگْی آزضس ٍ 

 .السام ًوایس (اسٌاز ٍ هساضن هعایسُ ٍ پیطٌْاز هالی) –ب یِ هَاضز یاز ضسُ زض پاوت پیطٌْاز زٌّسُ ًسثت تِ اضااست الظم 
 

 :(ضطوت زض هعایسُ پیطٌْاز هالی) – جپاوت  .3

هثالػ پیطٌْازی ذَز ضا زض فطم هرػَظ پیطٌْاز لیوت اضایِ ضسُ تَسظ هعایسُ گصاض لیس ًوَزُ ٍ پس اظ هی تایست پیطٌْاز زٌّسُ 

 ، آى ضا زض(اهضای هجاظ زض هَضز اضراظ حمَلی غاحثاى)هْط ٍ اهضاء 

تِ پیطٌْازات هططٍط یا هرسٍش ٍ یا فالس اهضاء ٍ یا سپطزُ تِ ّیچ عٌَاى تطتیة اثط زازُ . لطاض زّس (پیطٌْاز هالی)– جپاوت 

. ًرَاّس ضس ٍ ّیچگًَِ اعتطاضی هسوَع ًرَاّس تَز
 

ی تِ هٌعلِ وسة اعالعات الظم زض ذػَظ واالی هَضز هعایسُ ٍ ضٍیت واهل اضائِ پیطٌْاز وتثی ٍ تىویل فطم هرػَظ اظ جاًة هتماؼ .4

 .ٍ واضضٌاسی آى تَزُ ٍ پس اظ تىویل فطم ٍ اضایِ پیطٌْاز، ّیچگًَِ اعتطاضی اظ جاًة هتماضی هسوَع ًرَاّس تَز
 

 .تاضس ضطوت هیهمساض الالم لیست ضسُ تِ عَض تمطیثی تَزُ ٍ هالن همساض اعالهی ٍاحس اًثاض ٍ ٍظى تاسىَل  .5
 

 هٌغمِ ٍیژُ التػازی پتطٍضیوی هاّطْط، سایت یه، اًتْای ذیاتاى آظازی، واضذاًِ لَلِ ساظی هاّطْط تلفي: آزضس هحل تاظزیس .6

 .ٍاحس تساضوات واضذاًِ 268زاذلی  06152114404 ّواٌّگی
 

واضذاًِ لَلِ  -تعس اظ تاالض آفطیٌص -ظازیذیاتاى آ -سایت یه -هحل تحَیل واالی هَضز هعاهلِ زض هٌغمِ ٍیژُ التػازی هاّطْط .7

 . تط عْسُ تطًسُ هعایسُ هی تاضس...  ّای حول ٍ تاضگیطی، تیوِ ٍ  تسیْی است ولیِ ّعیٌِ. ساظی هاّطْط تط ضٍی ظهیي هی تاضس
 

هعایسُ ضا ( تطًسگاى)ضطوت لَلِ ساظی هاّطْط پس اظ ضٍیت ٍ تطضسی پیطٌْازات ضسیسُ  تا عٌایت تِ غطفِ ٍ غالح ضطوت، تطًسُ  .8

 .جْت اًجام هعاهلِ تِ ًاهثطزُ اتالغ ذَاّس ضس
 

 .ضطوت زض ضز یا لثَل یه یا ولیِ پیطٌْازات زضیافتی واهالً هرتاض است .9
 

 . ولیِ ذیاضات اظ لثیل ذیاض عیة ٍ ؼثي اظ ذطیساض سالظ هی ضَز .10
 

 .تاضٌس ًوی( هَاضزی وِ تَسظ ایي ضطوت هطرع ضسُ تاضسؼیط اظ )هتماضیاى هجاظ تِ اضایِ پیطٌْاز لیوت الالم تِ غَضت ولی  .11

 .تاضس هی  26/02/95هَضخ   یىطٌثِتاضید تحَیل پیطٌْازات تا پایاى ٍلت ازاضی ضٍظ  .12

زض غَضت عسم . ٍجِ هَضز هعاهلِ السام ًوایسواهل ضٍظ پس اظ اتالغ، ًسثت تِ پطزاذت  سِتطًسُ هعایسُ هىلف است ظطف هست  .13

 .گطزز هْلت یاز ضسُ، عول اٍ تِ هٌعلِ اًػطاف تلمی ضسُ هی گطزز ٍ سپطزُ ٍی ضثظ هی زضواهل ٍجِ پطزاذت 
 

ضٍظ پس اظ تاییس ٍاضیع ٍجِ  7پس اظ اتالغ تِ تطًسُ ٍ تا ضعایت تٌس فَق، تطًسُ تایستی جْت ذطٍج الالم ذطیساضی ضسُ ظطف هست  .14

هعاهلِ تَسظ فطٍضٌسُ، ّعیٌِ اًثاضزاضی هغاتك ّعیٌِ ّای  زض غَضت عسم حول ظطف هست یاز ضسُ ضوي اذتیاض فسد. السام ًوایس

 .هٌغمِ ٍیژُ تِ غَضت ضٍظاًِ اظ ذطیساض اذص هی گطزز
 

 .ّعیٌِ زضج آگْی هعایسُ تط عْسُ تطًسُ هعایسُ هی تاضس .15
 

 : هحل زضیافت ٍ تحَیل اسٌاز .16

 .ٍاحس فطٍش -ضطوت لَلِ ساظی هاّطْط –عثمِ زٍم  – 185پالن  –تیي پوپ تٌعیي ٍ ضوس تثطیعی  –تلَاض هیطزاهاز  –تْطاى  -16-1

 .پطتیثاًیزفتط هسیط  ،هٌغمِ ٍیژُ التػازی پتطٍضیوی هاّطْط، سایت یه، اًتْای ذیاتاى آظازی، واضذاًِ لَلِ ساظی هاّطْط -16-2

 

   تا ولیِ هَاضز هَافمن                                          

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی                                                                                                                                                

 هْط ٍ اهضاء                                         

 
 

 


