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 بسمه تعالی 

دخالت ،بغَر عبیعی عولیات باسیافت را اًجام هی دّد تبیایید در هَرد باسیافت بیشتز بیٌدیشین،چزخِ حیا

پس ها باید دست . بیعی هی شَدآشکار اًساى ٍتَلید هَاد هضز ٍ تجشیِ ًاپذیز باعث اس بیي رفتي ایي فزایٌد ط

 بکار شدُ چزخِ را بچزخاًین تا قدر داى هَاّب الْی باشین

 

 آگْی فزاخَاى عوَهی
ضَضای هحتطم ضْط ٍ زض ضاستای پیطثطز  16/04/1394هَضخ  79هصَتِ ضواضُ  8ضْطزاضی تَواى زض اجطای تٌس 

هاًسّای تَلیسی، اظ ٌّطهٌساى اّساف هسیطیت پسواًس ضْطی ٍ تاال تطزى فطٌّگ عوَهی زض ذصَظ پس

ایسُ پطزاظاى زعَت تعول هی آٍضز وِ آثاض ٌّطی ذَز ضا زض لالة ططاحی پَستط،  ،ططاحاى گطافیست ٍ

 :ترص 7اًیویطي، واضیىاتَض، ولیپْای آهَظضی ٍ فیلوْای وَتاُ  ٍ اًَاع هاوت تا هفَْم هسیطیت پسواًس زض

 .ن ظتالِ اظ هثسایتفه .1

 .ّوىاضی تا ضْطزاضیْا زض ظهیٌِ تاظیافت ًمص آهَظش ٍ پطٍضش زض .2

 .تاثیط زاًص آهَظاى زض الماء ایسُ ّای تْساضتی تِ ذاًَازُ .3

 .سطح ضْط( ضفتگطاى ظحوتىص)ًحَُ تطذَضز تا پاوثاًاى .4

 .ضعایت حمَق ضْطًٍساى .5

 .لعٍم تطزاضت اصَلی ظتالِ ّای عفًَی ٍ ذططًان پعضىی .6

 .ضا اضائِ ًوایٌس ذتواًی ٍ ظتالِ زض طثیعتتاثیطات هٌفی ٍ هرطب ضّا وطزى ًرالِ ّای سا .7
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 :شزایظ شزکت در فزاخَاى
 هطتثط تا ، هَضَعات پَستط ،اًیویطي،واضیىاتَض،ولیپْای آهَظضی ،فیلوْای وَتاُ ٍ هاوت ّا

 .هحَضّا ٍ عٌاٍیي شوط ضسُ تاضس

  ِاثط زض ّط وسام اظ ضضتِ ّای هصوَض ضطوت ًوایٌس 2عاللِ هٌساى هی تَاًٌس حساوثط تا اضائ. 

  زض لسوت ضاست ٍ تاالی پَستط، حتواً لَگَی ضْطزاضی تَواى زضج ٍ زض لسوت چپ پاییي پَستط

 .لیس ضَز( 1394تاتستاى )عثاضت هسیطیت پسواًس ضْطزاضی

 زلیمِ هی تاضس5تا  3ولیپ ّای آهَظضی ٍ وَتاُ ظهاى اذتصاظ زازُ ضسُ تِ اًیویطي،فیلن. 

 ططاحی، اًساظُ ٍ سایع هاوتْای ساذتِ ضسُ زلرَاُ هی تاضس. 

 تِ آزضس  05/06/1394ضطوت وٌٌسگاى هحتطم هیثایستی اثطات ذلك ضسُ ضا حساوثط تا تاضید

ٍاحس – 5951867936وس پستی –تَواى ذیاتاى اًمالب ضْطزاضی هطوعی  -آشضتایجاى غطتی

 .زیطیت پسواًس ضْطزاضی اضسال فطهایٌسم

  ٍاحس هسیطیت  214زاذلی  04446222800جْت وسة اطالعات تیطتط هیتَاًیس تا ضواضُ تلفي

 .پسواًس تواس حاصل فطهاییس

پس اظ واضضٌاسی هَضَعات هَصَف اضسالی تِ زٍ ًفط تطتط زض ّط ظهیٌِ جَایع ًفیسی  اّسا هی 

 .گطزز

ُ ًرَاّس ضس ٍ ضْطزاضی هیتَاًس تا شوط ذالك اثط زض ًوایطگاّْا ٍ یا ّیچ یه اظ اثطات عَزت زاز 

 .جْت آهَش ضْطًٍسی اظ آًْا استفازُ ًوایس Cdزض لالة 

 ٍاحد هدیزیت پسواًد شْزداری بَکاى


