
 آٌٟی ٔشایسٜ شزوت تعاٚ٘ی ٔسىٗ واروٙاٖ زا٘شٍاٜ

ذٛز را تا شزایط سیز  3ٚاحس اس ٚاحس ٞای ٔسىٛ٘ی پزٚصٜ شٕارٜ  2شزوت تعاٚ٘ی ٔسىٗ واروٙاٖ زا٘شٍاٜ آساز اسالٔی ٚاحس ذٛراسٍاٖ زر ٘ظز زارز 

 .شزیف زا٘شٍاٜ ٚاٌذار ٕ٘ایس( وارٔٙساٖ یا اساتیس)اس طزیك ٔشایسٜ تٝ واروٙاٖ 

 (٘ٛاب صفٛی) 31تّٛار ارغٛا٘یٝ، وٛچٝ  :پزٚصٜٔحُ 

 (طثمٝ رٚی پیّٛت 4طثمٝ سیز سٔیٗ، یه طثمٝ پیّٛت ٚ  2)طثمٝ  7ٚاحسی زر  18یه تّٛن  :ٔشرصات وّی پزٚصٜ

ٔساحت ٔفیس . ٔجتٕع ٔسىٛ٘ی فٛق ٚالعٙس( رٚی پیّٛت)ٚاحس ٔذوٛر زر ضّع شٕاَ غزتی ٚ شٕاَ شزلی طثمٝ اَٚ  2: ٔشرصات ٚاحسٞای ٔٛرز ٔشایسٜ

تصٛرت تٝ شىُ ٔٛجٛز ٚ   ٞز ٚاحس . آب، تزق، ٌاس، زرب ٚرٚزی ضس سزلتاتٝ، زارای پارویًٙ ٚ ا٘ثاری،زٚ ذٛ.ٔزتع ٔی تاشسٔتز  100ٞز یه تمزیثا 

 .ٚاحس، واتیٙت آشپشذا٘ٝ ٚ شیز آالت تز عٟسٜ ذزیسار ٔی تاشس یزاذّب زر 4اجزای : تذوز. زتحٛیُ ٔی شٛ 92ایاٖ فزٚرزیٗ ٔاٜ ٘ماشی شسٜ تا پ

تزای ٞز  ٔتز ٔفیس  100ریاَ ٔی تاشس وٝ تا زر ٘ظز ٌزفتٗ ٔساحت   000/000/12لیٕت پایٝ ٔشایسٜ تٝ اسای ٞز ٔتز ٔفیس ٚاحس ٔثّغ  :لیٕت پایٝ ٔشایسٜ

 .(زلیك تز اساس سٙس تٙظیٕی ازارٜ ثثت ٔحاسثٝ ذٛاٞس شسوُ ٚ لیٕت زلیك تسیٟی است ٔتزاص . )ٔیّیٖٛ تٛٔاٖ ٔی تاشس 120ٚاحس، لیٕت پایٝ ٞز ٚاحس 

 :عاللٕٙساٖ ٔی تٛا٘ٙس تٝ تزتیة ٔزاحُ سیز را ا٘جاْ زازٜ ٚ زر ٔشایسٜ شزوت وٙٙس :ٔزاحُ شزوت زر ٔشایسٜ

تا٘ه ّٔی شعثٝ زا٘شٍاٜ تٝ ٘اْ شزوت تعاٚ٘ی ٔسىٗ  تٝ عٙٛاٖ حك شزوت زر  0200926219004ریاَ تٝ حساب شٕارٜ   000/100ٚاریش ٔثّغ  -1

 .(تاشسایٗ ٔثّغ غیز لاتُ استززاز ٔی )ٔشایسٜ 

 فزْ شزوت زر ٔشایسٜ ه تزئستمز زر ازارٜ ا٘ثارٞای زا٘شٍاٜ ٚ زریافت ی( آلای غزٚی)تسّیٓ فیش تا٘ىی تٝ ٔسیز عأُ شزوت تعاٚ٘ی  -2

 (تا ٕٞاٍٞٙی ٍٟ٘ثاٖ ٔستمز زر پزٚصٜ)ٚاحس ٔٛرز ٘ظز 2ٔزاجعٝ تٝ ٔحُ پزٚصٜ ٚ رٚیت   -3

 ٚ٘یشزوت تعأسیزیت تىٕیُ فزْ شزوت زر ٔشایسٜ زریافتی اس  -4

 26/12/91رٚس شٙثٝ ٔٛرخ  15تصٛرت زر تستٝ تٝ ٔسیز عأُ شزوت تعاٚ٘ی حساوثز تا ساعت  اِف  تسّیٓ فزْ تىٕیُ شسٜ زر پاوت -5

 اِف فمزٜ چه تا ٔشرصات سیز تصٛرت زر تستٝ ٕٞشٔاٖ تا پاوت 3حاٚی  ب  تسّیٓ پاوت   -6

 :لزار زازٜ شٛ٘س« ب»ٔشرصات چه ٞای تسّیٕی وٝ تایس زر پاوت 

 اِشأا اس حساب حمٛلی فزز ٔتماضی زر تا٘ه ّٔی زا٘شٍاٜ 28/12/91ریاَ تٝ تارید  000/000/800چه تٝ ٔثّغ  -1

 اِشأا اس حساب حمٛلی فزز ٔتماضی زر تا٘ه ّٔی زا٘شٍاٜ 28/01/92تٝ تارید  ریاَ 000/000/400چه تٝ ٔثّغ  -2

 92ٚاحس زر تاتستاٖ ٔاِىیت چه  تتٕٝ ٔثّغ ٚاحس تصٛرت تسٖٚ تارید  جٟت سٔاٖ ٚاٌذاری سٙس  -3

 

ٕٞاٖ رٚس ٔشرص ٔی پایاٖ  زرتز٘سٜ ٔشایسٜ  2ٞیات ٔسیزٜ تعاٚ٘ی ٔفتٛح ٚ  تٛسط 27/12/91پاوتٟای شزوت زر ٔٙالصٝ زر رٚس یىشٙثٝ ٔٛرخ : تذوز

 .٘مس ٔی ٌززز 28/12/91زر صثح رٚس  سٜ تز٘سٌاٖ ٔشایشٛ٘س ٚ چه اَٚ 

 .شزوت تعاٚ٘ی زر رز یا لثَٛ ٞز یه اس پیشٟٙازات ٔرتار است: تذوز

 شزوت تعاٚ٘ی ٔسىٗ واروٙاٖ زا٘شٍاٜ                                                                                                                                    


