 گشارػ ؽٌبخت پزٍصُ اعتعالم ارسيبثي -خذاٍل پيَعت



خذٍل ؽوبرُ يه – فزم خالفِ ارسيبثي ٍ ثزرعي وبرؽٌبعي ّيئتت ارسيتبثي پيوبًىتبراى
(هعيبرّبي افلي)



خذٍل ؽوبرُ دٍ – ؽزح اهتيبسدّي عبثمِ اخزائي وبر



خذٍل ؽوبرُ عِ – ؽزح اهتيبسدّي تدْيشات ٍ هبؽيي آالت



خذٍل ؽوبرُ چْبر – تَاى فٌي ٍ ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبم ويفي



خذٍل ؽوبرُ پٌح – ؽزح اهيتبس دّي لذرت هبلي



خذٍل ؽوبرُ ؽؼ – ؽزح اهتيبسدّي ثِ حغي عبثمِ در وبرّبي لجلي ٍ فمذاى عَء پيؾيٌِ
حزفِ اي

گضاسش ضىبخت پشيطٌ
مقذمٍ :

در راعتبي ثْغبسي ٍ تَععِ فزٍدگبّْبي وؾَر ٍ ثتتب تَخِ ثِ اخزاي پزٍصُ تَععِ اپتزٍى فزٍدگتبُ
دؽت ًبس عبري ،ؽزوت فزٍدگبّْب ٍ ًبٍثزي َّايي ايزاى ثعٌتَاى هدتزي در ًظتز دارد ًغتجت ثتِ اًدتبم
ارسيبثي ويفي پيوبًىبراى خْت هٌبلقِ فَق الذوز الذام ًوبيذ ٍ ثتز اختزاي هَعتَم يوليتبت ثتز اعتبط
هعيبرّبي فٌي ٍ هغبثك ًمؾِ ّب ٍ اعٌبد پيوبى ًظبرت خَاّذ داؽت.
گشارػ حبعز در چبرچَة تقَيت ًبهتِ ؽتوبرُ /84136تّ3356تت هتَر ّ 85/7/1يتبت هتتتزم
ٍسيزاى تْيِ ؽذُ ٍ ّذف آى ارائِ اعاليبت ولي درخْت آؽٌبئي ثيؾتز ياللوٌذاى ثتِ ؽتزوت در هٌبلقتِ
هيجبؽذ.
 -1يٌَاى ٍ اّذاف پزٍصُ
 -1-1پزٍصُ تَععِ اپزٍى فزٍدگبُ دؽت ًبس عبري :اخزاي رٍيِ ثتٌي در ثخؼ تَععِ اپزٍى ثِ عتخبهت
 38عبًتيوتز ،اخزاي يه اليِ اعبط تثجيت ؽذُ ثب عيوبى ،اخزاي يه اليِ اعبط ٍ سيتز اعتبط ّتز
وذام ثِ عخبهت  15عبًتيوتز ،اخزاي دٍ اليِ خبوزيش اسهقبلح هٌتخت ثتِ عتخبهت  30عتبًتيوتز ٍ
 30عبًتيوتز هبعِ ثبدي.
ؽبًِ اپزٍى ٍ خبدُ دعتزعي آعفبلتي ثَدُ ٍ ؽبهل  11عبًتيوتزرٍيِ آعفبلتي ،يه اليِ اعبط ثِ عخبهت
 27عبًتيوتز ٍ سيز اعبط ثِ عخبهت  30عبًتيوتز ،اخزاي عِ اليِ خبوزيش اسهقبلح هٌتخت ثِ عخبهت 45
عبًتيوتز هي ثبؽذ .وبرّبي اثٌيِ فٌي ؽتبهل وبًبلْتبي خوتآ آٍري آثْتبي عتغتي ٍ اختزاي لَلتِ گتذاري
چزاغْبي عيغتن رٍؽٌبيي اپزٍى.

 -1-2وبرّب هغبثك ثب ًمؾِ ّب ٍ ؽزايظ فٌي يوَهي ٍ خقَفي (دعتَر وبرّبيي وِ در حيي اختزاي وتبر
تَعظ دعتگبُ ًظبرت ثب تبييذ وبرفزهب) تتَيل ؽذُ ثِ پيوبًىبر ٌّگبم دريبفتت اعتٌبد هٌبلقتِ ثبيتذ
اًدبم ؽَد .حذالل هعيبرّبي پذيزػ در فَرت ًجَد هؾخقبت اس پتيؼ تعزيتش ؽتذُ ًؾتزيبت ٍ
دعتَرالعولْبي هعبًٍت ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي ريبعت خوَْري (عبسهبى هذيزيت ٍ ثزًبهِ
ريشي وؾَر عبثك) ٍ عبيز اعتبًذاردّب ٍ آئيي ًبهِ ّبي هعتجز ٍ رايح هيجبؽذ.
 -1-3تعييي اٍلَيت هذارن ٍ هغتٌذات هختلش ثب وبرفزهب (ٍ هؾبٍر) ثَدُ ٍ رًٍذ يولىزدي آى در اعتٌبد
هٌبلقِ ارائِ خَاّذ ؽذ.
ً -1-4تَُ اًدبم هٌبلقِ ثقَرت دٍ هزحلِ اي ٍ در لبلت هفبد لتبًَى ثزگتشاري هٌبلقتِ هقتَة 1383
يول خَاّذ ؽذ.
 -2عبسهبى وبرفزهبئي:
ؽزوت فزٍدگبّْب ٍ ًبٍثزي َّايي ايزاى (ادارُ ول ثْغبسي ٍ تَععِ فزٍدگبّْب) ثعٌَاى وبرفزهب ًغتجت
ثِ ثزگشاري هٌبلقِ الذام هيًوبيذ.
 -3سهبًجٌذي:
سهبًجٌذي ولي پزٍصُ  18هبُ هدوَيبً ثزاي تدْيش وبرگبُ ٍ اخزاي وبهل پزٍصُ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعتت.
پيوبًىبر هَظش اعت در لبلت اعٌبد هٌبلقِ ثزًبهِ سهبًجٌذي ولي خَد را هتٌبعت ثتب ًمؾتِ ّتب ٍ ثتزآٍرد
اخزاي وبرّب ارائِ ًوبيذ.
 -4اعاليبت هبلي
ثزآٍرد اٍليِ پزٍصُ حذٍد ( 40,000,000,000چْل هيليبرد ريبل) ثز اعتبط فْزعتت ثْتبي پبيتِ راُ ٍ
ثبًذ عبل  1396در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت وِ اس هتل ايتجبرات عزهبيِ ؽزوت فزٍدگبّْب ٍ ًتبٍثزي ّتَايي
ايزاى تبهيي خَاّذ ؽذ .وليِ وغَرات هغبثك عزحْبي غيزيوزاًي ( 7/8درفذ) ٍ ثعْذُ پيوبًىتبر خَاّتذ
ثَد .چٌبًچِ در عَل اخزاي پزٍصُ تغييزي در هتل تبهيي ايتجبر عزح حبفل گزدد هبثِ التفبٍت وغتز يتب
افشايؼ تَعظ وبرفزهب ايوبل خَاّذ گزديذ .هبليبت ثز ارسػ افشٍدُ ثِ يْذُ وبرفزهب هي ثبؽذ.
اعٌبد فٌي:
اعٌبد فٌي ؽبهل ًمؾِ ّب  ،هؾخقبت فٌي يوَهي ٍ خقَفي  ،ؽزايظ يوَهي ٍ خقَفتي پيوتبى ،
ثزآٍرد اٍليِ  ،رديفْبي در ًظز گزفتِ ؽذُ خْت تْيِ ثزآٍرد ٍ دعتَرالعولْبي اخزائي در اختيبر پيوبًىتبر
لزار خَاّذ داؽت.
 -5ثزًبهِ تذاروبتي:

ثب تَخِ ثِ اثعبد پتزٍصُ تتذاروبت هزثَعتِ اس ليجتل تْيتِ هبؽتيي آالت ٍعتبيل ،اثتشار آالت  ،هقتبلح
عبختوبًي ٍ دعتگبّْب ٍ تدْيشات تبعيغبت هىبًيىي ٍ ثزلي در داخل وؾَر ٍ در هتتذٍدُ اعتتبى ٍ يتب
اعتبًْبي هدبٍر لبثل تْيِ هي ثبؽذ.
ًيزٍي وبر ؽبهل :وبرگز عبدُ ٍ اويپ ّبي هتخقـ ًيش در حذ خَاثگَيي ثِ ًيبسّبي پزٍصُ اس داخل
اعتبى تبهيي هيگزدد.
دعتزعي ثِ هتل پزٍصُ اس عزيك راُ آعفبلتِ ٍ َّايي اهىبى پذيز ثَدُ ٍ هؾىلي در ارتجبط ثب حوتل ٍ
ًمل ٍخَد ًذارد (وبرفزهب ّيچگًَِ هقبلتي در اختيبر پزٍصُ لزار ًويذّذ).
ضوٌبً ببزديد از هحل اجرای پرٍشُ ببّوبٌّگی الزم قبل از پيشٌْبد قيوت جْتت ٍاقيتی ًوتَدى
قيوتْب الساهی هی ببشد.
 -7لَاًيي ٍيضُ :
هدوَيِ لَاًيي هعوَل در پزٍصُ ّبي يوزاًي وؾَر ثز ايي پزٍصُ ًيش حبون اعت وِ اس خولِ هيتَاى ثتِ
هَارد سيز اؽبرُ ًوَد :
الش) ثخؾٌبهِ ؽوبرُ  1-16300/54/5550هتَر  ٍ 63/12/22ؽتوبرُ  1-6773/54/2800هتَر 64/6/28
هعبًٍت ثزًبهِ ريشي ًٍظبرت راّجزدي در راثغِ ثبحك ثيوِ عزحْبي يوزاًي
ة ) ثخؾٌبهِ ؽوبرُ /4507دف 17576/هَر  55/12/28هعبًٍت ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي در هتَرد
ثيوِ وبرّب هَعَم ثٌذ ج هبدُ  21ؽزايظ يوَهي پيوبى
ج ) ثخؾٌبهِ ؽوبرُ  1-121919/54/5200هَر  64/11/17هعبًٍت ثزًبهِ ريشي ًٍظبرت راّجزي در هَرد
ًتَُ پزداخت ارسػ لجل اس اعتخزاج هقبلح هعذًي هقزفي در عزحْبي يوزاًي وؾَر
د ) وليِ دعتَرالعولْبي هزثَط ثِ حفبظت ٍ ايوٌي در وبرگبّْبي عبختوبًي اس لجيل هفبد فقتل ً 26ؾتزيِ
 55هعبًٍت ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي
* -عبيز هَارد در فَرت ًيبس پزٍصُ ٍ تٌبعت آى در راثغِ ثب هغبئل سيغت هتيغي هبًٌتذ دعتتَرالعولْبي
هزتجظ ثب  HSEهتعبلجبً ايالم خَاّذ ؽذ.
ُ ) اًَام تضويٌْبي لبثل پذيزػ ثزاي ؽزوت در هٌبلقِ ًَم (الش) ( ،ة) ( ،ج)  )2- ُ( ،هغبثك ثب هتبدُ 3
تقَيت ًبهِ ؽوبرُ /42956تّ28493ت هَر ّ 82/8/11يبت هتتزم ٍسيزاى هيجبؽذ.
 -8پيوبًكبر هَظف است حداكثر تب تبريد هييي شدُ در ايي اسٌبد ،فرهْبی ارزيببی را بِ ّوراُ
رزٍهِ شركت ،اسبسٌبهِ ،تبييد ّيئت هديرُ شركت هبٌی بر تبييد شركت در هٌبقصِ ،رتبِ بٌدی
شركت ٍ صَرتْبی هبلی حسببرسی شدُ ،فرم ثبت ًبم در سبزهبى اهَر هبليبتی كشَر در
ذصَص هبليبت بر ارزش افسٍدُ بِ ادارُ كل بْسبزی ٍ تَسيِ فرٍدگبّْب تحَيل ًوبيٌد.

استؼالم اسصیبثی جُت دػًت ثٍ مىبقصٍ

ثِ اعتٌبد هدَس ّيبت هتتزم هذيزُ ،ؽزوت فزٍدگبّْب ٍ ًبٍثزي َّايي ايزاى در ًظز دارد ًغجت ثِ اًدتبم
هٌبلقِ يوَهي يه هزحلِ اي ثب ؽزايظ ٍ عَاثظ لبًَى ثزگشاري هٌبلقبت هقَة  1383هدلظ هتتتزم
ؽَاري اعالهي ٍ تقَيت ًبهِ ّبي هتعبلت آى اس عَي ّيبت هتتزم ٍسيزاى در راثغِ ثب آئتيي ًبهتِ ّتبي
اخزايتتي هتتَارد هختلتتش آى اس خولتتِ تقتتَيت ًبهتتِ ؽتتوبرُ /84136تّ33560تتت هتتَر  ٍ 85/7/16ثتتب
هؾخقبت سيز الذام ًوبيذ :
 -1دعتگبُ هٌبلقِ گشار  :ؽزوت فزٍدگبّْب ٍ ًبٍثزي َّايي ايزاى
ًؾبًي  :فزٍدگبُ هْزآثبد-خيبثبى هعزاج-خوت عبختوبى تذاروبت-عبختوبى عتبد ّوبٌّگي اهَر پزٍاسي-
عجمِ چْبر-ادارُ ول ثْغبسي ٍتَععِ فزٍدگبّْب
 -2هَعَم هٌبلقِ  :پزٍصُ تَععِ اپزٍى فزٍدگبُ دؽت ًبس عبري
 -3هتل اخزاي وبر  :فزٍدگبُ عبري
 -4هذارن السم ثزاي تبئيذ فالحيت :
 اعبعٌبهِ اظْبرًبهِ  ،آخزيي آگْي تغييزات گَاّي اخذ فالحيت عجك عَاثظ خذيذ هعبًٍت ثزًبهِ ريشي ٍ ًظبرت راّجزدي ريبعت خوَْري فْزعت هبؽيي آالت ٍ تدْيشات ثبًضوبم اعٌبد هبلىيت آًْب ثِ ًبم ؽزوت يب عْبهذاراى آى تمذيز ًبهِ  ،رعبيتٌبهِ ٍ هذارن ديگز دال ثز حغي عبثمِ هذارن هغتٌذ ثز عيغتن هذيزيتي وبرآهذ اس لجيل عتبختبر تؾتىيالتي  ،گتَاّي ّتبي عيغتتن هتذيزيتويفيتً ،ظبهٌبهِ ٍ هَارد هؾبثِ .
 تقَيز لزاردادّبي لجلي ٍ هذارن هؾخـ وٌٌذُ ٍععيت آًْب ٍ فَرتدلغبت تتَيل هَلتت ٍ لغعتيلزاردادّبي خبتوِ يبفتِ
 هذارن هزثَط ثِ تَاًبيي هبلي اس لجيل فَرت ٍععيت ّب ٍ تزاسًبهِ هبليبتي عِ عبل آخز عبيز هذاروي وِ ثٌتَي ثبثت وٌٌذُ ٍععيت فٌي ٍ يوليبتي پيوبًىبر ثبؽذ. هذارن تتقيلي عْبهذاراى ؽزوت ٍ ايضبي وليذي ثز اعبط ليغت ثيوِ دال ثز اعتخذام افزاد در آى ؽزوت -5هجلغ ثزآٍرد اخزائي ( 40,000,000,000 :چْل هيليبرد ريبل)

 -6هعيبرّبي فٌي :
ايي هعيبرّب هغبثك ؽزح خذٍلْبي ؽوبرُ  1تب  6پيَعت هيجبؽذ.
 -7اّويت ٍسًي هعيبرّب :
درفذ تبثيز ّز هعيبر در خذٍلْبي ؽوبرُ  1تب  6ارائِ ؽذُ اعت.
 -8هذارن ٍ هغتٌذات :
هغبثك ثٌذ  3ايي اعتعالم توبهي هذارن هثجتِ اس لجيل هذارن ثجتي ؽزوت  ،عتَاثك وتبري ٍ  ....ثقتَرت
خالفِ ٍ هٌظن ؽذُ در يه خلذ در لغآ  A4ارائِ ؽَد0.
 -9رٍػ هتبعجِ :
رٍػ هتبعجِ ثقَرت هيبًگيي ٍسًي هيجبؽذ  ،يعٌي ثزاي ّز يه اس هعيبرّبي  6گبًِ خذٍل ؽوبرُ يته
هعيبرّبي ريشتزي در ًظز گزفتِ هيؾَد وِ هدوَم آًْب ثزاثز فذ هيگزدد .ثب تَخِ ثِ هتذارن ارائتِ ؽتذُ اس
عَي پيوبًىبر اهتيبس حبفل ثزاي ّز هعيبر در عزيت تبثيز آى عزة ؽذُ ٍ همبثل ًبم ؽزوت ًَؽتِ هيؾَد.
هيبًگيي ول اس فزهَل سيز هتبعجِ هيؾَد :
)a = (∑ai bi /∑ ai
وِ در آى  aiظزفيت ّز هعيبر (عزيت تبثيز) ٍ  biاهتيبر ّز هعيبر هيجبؽذ.
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حذالل اهتيبر لبثل لجَل :

حذالل اهتيبر لبثل لجَل ثزاي تبييذ فالحيت  %65هي ثبؽذ ٍداٍعلجبًي وِ ووتز اس  %65اهتيبس را ثِ ختَد
اختقبؿ دٌّذ اس دٍر هٌبلقِ خبرج هي ؽًَذ.
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سهبى دريبفت ٍ تتَيل :

سهبى دريبفت اعٌبد ارسيبثي اس تبريخ 96/9/12لغبيت 96/9/19هيجبؽذ ٍ سهبى تتَيتل تتب عتبيت  14رٍس
96/9/25هيجبؽذ .هتل دريبفت ٍ تتَيل اعتعالم ثِ آدرط اهَر لزاردادّبي دعتگبُ هٌبلقِ گشار (تْزاى-
فزٍدگبُ هْزآثبد-خيبثبى هعزاج-عبختوبى عتبد ّوبٌّگي ؽزوت فزٍدگبّْب-عجمِ چْبر)هيجبؽذ.
-12

سهبًجٌذي ارسيبثي:

ارسيبثي عي يه ّفتِ اس آخزيي هْلت تتَيل اعتعالم ّب تَعظ پيوبًىبراى اًدبم ؽذُ ٍ ًتبيح در اختيبر
دعتگبُ هٌبلقِ گشار لزار هيگيزد .در فَرت هٌظَر ًوَدى سهبًي ثتزاي رعتيذگي ثتِ ايتزاعتبت هزاتتت
هتعبلجبً ايالم خَاّذ ؽذ.
اهضبء دعتگبُ هٌبلقِ گشار
تبريخ

هْز ٍ اهضبي هدبس پيوبًىبر
تبريخ

جذيل ضمبسٌ یل – فشم خالصٍ اسصیبثی ي ثشسسی مبسضىبسی َيبت اسصیبثی پيمبونبسان (مؼيبسَبي اصلی)
پشيطٌ تًسؼٍ اپشين فشيدگبٌ دضت وبص سبسي
مؼيبسَبي اسجبع مبس

ضشیت تبثيش

امتيبص حبصل

حبصل ضشة

ميبوگيه يصوی حبصلٍ ثشاي ضشمت

مؼيبس )(ai

ضذٌ )(bi

ai*bi

(وبم پيمبونبس رمش ضًد)

سبثقٍ اجشائی مبس دس سضتٍ ي صميىٍ مبس

02

داضته تجُيضات ي مبضيه آالت ي یب دس دستشس

02

تًان فىی ي ثشوبمٍ سیضي ي وظبم ميفی

55

مفبیت مبدس فىی ي ػىبصش مليذي اص وظش داوص ي تجشثٍ

52

قذست مبلی ي پطتيجبوی

05

حسه سبثقٍ دس مبسَبي قجلی ي فقذان سًء پيطيىٍ حشفٍ اي

52

جمغ مل

522

)a = (∑ai bi /∑ ai

جذيل ضمبسٌ  – 0ضشح امتيبص دَی سبثقٍ اجشایی مبس
پشيطٌ تًسؼٍ اپشين فشيدگبٌ دضت وبص سبسي

سدیف

ضشح

وبم ضشمت
تؼذاد مبس

امتيبص

تؼذاد مبس

امتيبص مست

حذاقل

حذامثش

اوجبم ضذٌ

ضذٌ

5

مبس اجشائی مغبثق ثب مطخصبت پشيطٌ

4

522

تزمش  -5حذامثش امتيبس مست ضدذٌ دس

0

مبس دس سضتٍ ساٌ ي تشاثشي

4

82

ایه ثخص  522ميجبضذ.

3

محًعٍ سبصي

4

32

تًضيحبت

تزمش  -0فقظ مبسَبي اوجبم ضذٌ دس5
سبل گزضتٍ ثب مجبلغ مؼبدل یب ثيطدتش اص

4

پشيطٌ حبضش مالك خًاَذثًد.

5
جمغ

* ایه ستًن تًسظ مميسيًن مىبقصٍ تنميل ضًد.

مذاسك ضميمٍ ي صحت آوُب مًسد تبئيذ است.

مذاسك مشثًط مبوىذ قشاسدادَب ي صًستجلسٍ َبي تحًیل پيًست ضًد.

ومبیىذٌ پيمبونبس :

مميسيًن مىبقصٍ (وبم  ،سمت ي امضبء) :

-1
-2
-3

جذيل ضمبسٌ  – 3ضشح امتيبص دَی تجُيضات ي مبضيه آالت

پشيطٌ تًسؼٍ اپشين فشيدگبٌ دضت وبص سبسي
وبم ضشمت

سدیف

ضشح

حذامثش

حذاقل

امتيبص

الصم

1

بَلدٍزر

5

5

2

بيل هكبًيكی

5

5

3

لَدر

5

5

4

كوپرسی

52

5

5

غلتک پبچِ بسی

5

5

6

غلتک شبكِ ای

5

5

7

غلتک ارتيبشی

5

5

8

غلتک فَالدی صبف

5

5

9

غلتک چرخ الستيكی

5

5

10

تبًكر آة پبش

0

5

11

هيلگرد ذن كي

0

5

12

هيكسر بتي

52

5

13

سيلَی سيوبى

52

5

14

كبتر بتي

0

5

15

شوشِ ٍيبرُ

8

0

16

ٍيبراتَر دستی

0

0

17

كوپرسَر

5

5

18

گريدر

5

5

19

هبشيي آالت آسفبلت ٍ دستگبّْبی اجرای آسفبلت(فيٌيشر)

52

5

20

بچيٌگ بتي

52

5

21

تَتبل استيشي

0

0

22

تبًكر آة

0

5

23

تبًكر سَذت

0

5

24

ذَدرٍ سَاری

0

0

جوع


تؼذاد مًجًد

522
پيمبونبس مًظف است وسجت ثٍ تبميه سيلً ي مبضيه آالت ثب ظشفيتُبي مًسد ويبص پشيطٌ اقذام ومبیذ.

ایه ستًن تًسظ مميسيًن مىبقصٍ تنميل ضًد.
تزمش  :تمبمی اسىبد مبضيه آالت ي تجُيضات پيًست ضًد.

مذاسك ضميمٍ ي صحت آوُب مًسد تبئيذ است.

تًضيحبت

ومبیىذٌ پيمبونبس :
مميسيًن مىبقصٍ (وبم  ،سمت ي امضبء) :
-5
-0

-3
جذيل ضمبسٌ  -4تًان فىی ي ثشوبمٍ سیضي ي وظبم ميفی
پشيطٌ تًسؼٍ اپشين فشيدگبٌ دضت وبص سبسي
وبم ضشمت

سدیف

ضشح

5

سبختبس تطنيالت يمذیشیت

32

0

داضته ياحذ مىتشل ميفی

02

3

سبلُبي فؼبليت دس سضتٍ مبسي

5

4

تؼذاد پشسىل متخصص ي تجشثيبت مبسي

52

5

پيبدٌ سبصي مُىذسی اسصش

52

6

داضته ياحذ مىتشل پشيطٌ

02

7

ػضًیت دساوجمىُبي تخصصی

5

جمغ

522

امتيبس حذامثش

ایه ستًن تًسظ مميسيًن مىبقصٍ تنميل ضًد.

امتيبص مست ضذٌ

استفبدٌ اص سيستمُبي  MIS، ISOي ...

چُبس سبل ثؼىًان حذاقل سبثقٍ الصم

اوجبم حذاقل دي مبس ثذين تبخيش ثؼىًان مجىب

مذاسك ضميمٍ ي صحت آوُب مًسد تبئيذ است.

مذاسك مشثًط ثٍ گًاَيُبي مذیشیت ي ػضًیت دس اوجمىُبي صىفی ي مبوىذ آن پيًست ضًد.

مميسيًن مىبقصٍ (وبم  ،سمت ي امضبء) :
-5
-0
-3

تًضيحبت

ومبیىذٌ پيمبونبس :

جذيل ضمبسٌ -5الف – ضشح امتيبص دَی مبدس فىی
پشيطٌ تًسؼٍ اپشين فشيدگبٌ دضت وبص سبسي

سدیف

ضشح

وبم ضشمت
امتيبصحذامثش

حذاقل

وفشات

امتيبس مست

وفشات الصم

مًجًد

ضذٌ

5

مُىذس ػمشان ثب  55سبل سبثقٍ (مذیش پشيطٌ)

02

5

0

مُىذس ػمشان ثب  55سبل سبثقٍ (سشپشست مبسگبٌ)

52

5

3

مسئًل مىتشل پشيطٌ ثب  5سبل سبثقٍ

55

5

4

مسئًل اجشائی ثب مذسك فىی ي  52سبل سبثقٍ

52

5

5

مسئًل فىی ثب مذسك فىی ي  7سبل سبثقٍ

55

5

6

متشيس(مبسدان فىی) ي  5سبل سبثقٍ

55

5

7

وقطٍ ثشداس

55

5

8

جمغ

522

ایه ستًن تًسظ مميسيًن مىبقصٍ تنميل ضًد.

مطخصبت افشاد ي مذاسك ضميمٍ ي صحت آوُب مًسد تبئيذ است.

مذاسك مشثًعٍ مبوىذ ليست ثيمٍ پيًست ضًد.

مميسيًن مىبقصٍ (وبم  ،سمت ي امضبء) :
-5
-0
-3

تًضيحبت

ومبیىذٌ پيمبونبس :

جذيل ضمبسٌ  5قذست مبلی ي پطتيجبوی
پشيطٌ تًسؼٍ اپشين فشيدگبٌ دضت وبص سبسي

ردیف

شرح

1

ماليات متًسط ساالوٍ بزاساس تائيد ادارٌ دارايي

5935

5931

5939

5931

مبلغ تاميه اجتماعي قطعي يا علي الحساب پزداخت شدٌ
2

بٍ ساسمان
تاميه اجتماعي بزاساس تائيد ساسمان تاميه اجتماعي

3

درآمد واخالص ساالوٍ مستىد بٍ صًرت يضعيتُاي قطعي
يا مًقت.
دارائيُاي ثابت مستىد بٍ اظُاروامٍ مالياتي يا گًاَي بيمٍ

4

دارائيُا يا دفاتز
قاوًوي
حداكثز اعتبار ارسي ي ريالي كٍ مىاقصٍ گز قادر بٍ اخذ

5

آن اس باوكُا يا

ريال

مًسسات مالي ي اعتباري معتبز مي باشد

يًري

ایه ستًن تًسظ مميسيًن مىبقصٍ تنميل ضًد.

مذاسك ضميمٍ ي صحت آوُب مًسد تبئيذ است.

مذاسك مشثًط ثٍ مبسفشمبیبن  5سبل گزضتٍ ضبمل آدسس ي وبم مسئًل مشثًعٍ پيًست ضًد.

مميسيًن مىبقصٍ (وبم  ،سمت ي امضبء) :
-5
-0
-3

ومبیىذٌ پيمبونبس :

5931

جذيل ضمبسٌ  6ضشح امتيبص دَی ثٍ حسه سبثقٍ دس مبسَبي قجلی ي فقذان سًء پيطيىٍ حشفٍ اي
پشيطٌ تًسؼٍ اپشين فشيدگبٌ دضت وبص سبسي

وبم ضشمت

سدیف

ضشح

5

صالحيت مؼبيوت ثشوبمٍ سیضي يوظبست ساَجشدي

52

0

سضبیت وبمٍ

52

3

تقذیشوبمٍ

52

4

اظُبسوظش مميسيًن مىبقصٍ

32

5

جمغ

522

امتيبس حذامثش

ایه ستًن تًسظ مميسيًن مىبقصٍ تنميل ضًد.

امتيبص مست ضذٌ

تزمش  -5ثىذ «ت» مبدٌ  58تصًیجىبمٍ

مذاسك ضميمٍ ي صحت آوُب مًسد تبئيذ است.

مذاسك مشثًط ثٍ مبسفشمبیبن  5سبل گزضتٍ ضبمل آدسس ي وبم مسئًل مشثًعٍ پيًست ضًد.

مميسيًن مىبقصٍ (وبم  ،سمت ي امضبء) :
-5
-0
-3

تًضيحبت

ومبیىذٌ پيمبونبس :

