ششايط هٌالصِ اًتخاب پيواًىاس ًظافت واسخاًِ سيواى ّگوتاى
 -1هَضَع هٌالصِ:
ػثاضت است اظ اًتراب پيواًىاض ًظافت واضذاًِ سيواى ّگوتاى جْت اًجام فؼاليتْاي شيل :
اًجام ًظافت ذغَط تَليس(ضاهل عثمات ٍ ساذتواى ّاي هطتَعِ وليِ زپاضتواًْا)  ،هحَعِ ذظ تَليس ،ساذتواىّاي ازاضي ٍ جٌثي ٍ ذياتاىّاي
اصلي زضٍى واضذاًِ ٍ ًوه پاضي ٍ تطف ضٍتي جازُ ّا زض فصل ظهستاى عثك ضطايظ لطاضزاز پيَست.

ً -2حَُ ششوت دس هٌالصِ:
 – 2-1ػاللوٌساى ضوي هغالؼِ زليك ضطايظ هٌسضج زض ايي اسٌاز ٍ اٍضاق پيَست ،الظم است تِ هٌظَض تاظزيس اظ هحل زض هْلت تؼييي ضسُ (اظ
 1400/07/06تا تاضيد  ،) 1400/07 /26زض ساػات ازاضي يىي اظ ضٍظّاي ضٌثِ تا چْاضضٌثِ تِ جع ايام تؼغيل تِ هحل واضذاًِ ٍالغ زض آزضس شيل
هطاجؼِ ًوايٌس.
استاى ّوساى – ضْطستاى زضگعيي – ترص ضاٌّجطيي – واضذاًِ سيواى ّگوتاى .
 – 2-2پس اظ تاظزيس ٍ اضطاف واهل تِ ضطايظ لطاضزاز ،پيطٌْاز ليوت ذَز ضا هٌحصطاً تا تىويل ٍ هْط ٍ اهضاي شيل فطم پيطٌْاز ليوت پيَست ٍ
الصاق هساضن زضذَاستي ،زضٍى سِ فمطُ پاوت سطتستِ حساوثط تا پاياى ٍلت ازاضي هَضخ ( ) 1400/07/26تِ زتيطذاًِ واضذاًِ يا زتيطذاًِ زفتط
تْطاى ضطوت تحَيل ًوايٌس.
 -2-3ضطوت وٌٌسگاى حمَلي العاها تَسظ اهضا وٌٌسگاى هجاظ ،عثك ضٍظًاهِ ضسوي ضطوت ،هساضن ٍ فطهْاي هطتَعِ ضا اهضا ٍ هوَْض ًوايٌس.
 – 2-3هذاسن هَسد ًياص ٍ اسٌاد تضويٌي:
پاوت (الف)  ،سپشدُ :
ضواًت ًاهِ تاًىي يا چه تضويي ضسُ تاًىي هؼتثط ،تا اػتثاض تا تاضيد  1400/10/26تِ هثلغ  ( 1.000.000.000يه هيلياضز) ضيال زض ٍجِ ضطوت
سيواى ّگوتاى (ضواضُ حساب  ٍ 2446071001ضواضُ ضثا  IR330180000000002446071001تاًه تجاضت ضؼثِ تلَاض تؼثت) ،تِ ضٌاسِ
هلي  ،10820049324وس التصازي  ٍ 411183117153وس پستي  ،6566181135تِ ػٌَاى تضويي ضطوت زض هٌالصِ.
ضطوت وٌٌسگاًي وِ لصس تأهيي سپطزُ ضطوت زض هٌالصِ اظ هحل هغالثات ذَز ًعز سيواى ّگوتاى (واضفطها) ضا زاضًس ،الظم است گَاّي هطتَعِ ضا
وِ لثال تِ تأييس اهَض هالي سيواى ّگوتاى ضسيسُ است ضا ضويوِ هساضن پاوت الف ًوايٌس.
تزوش هْن :پيطٌْاز زٌّسگاى الظم است اظ اضائِ ّط گًَِ چه ضرصي يا ضطوتي ٍ اٍضاق تْازاض هاًٌس اٍضاق هطاضوت ذَززاضي ًوايٌس .زض غيط
ايٌصَضت پيطٌْاز ليوت آًْا اظ زضجِ اػتثاض ذاضج تَزُ ٍ پاوت پيطٌْاز ليوت آًْا تاظگطايي ًويگطزز.
پاوت (ب) ،سَاتك ٍ سصٍهِ :
 اضائِ ضطح سَاتكواضي هطتثظ تَيژُ زض صٌؼت سيواى ٍ گَاّي حسي اًجام واض اظ واض فطهاياى هطتَعِ (زض صَضت هَجَز تَزى). تصَيط اساسٌاهِ ٍ آذطيي آگْي ضٍظًاهِ ضسوي تطاي اضراظ حمَلي زض ذصَظ زاضًسگاى اهضاء هجاظ هوَْض تِ هْط وپي تطاتط اصل. اضائِ تأييسيِ صالحيت ازاضُ واض ٍ اهَض اجتواػي هؼتثط ٍ گَاّي صالحيت ايوٌي اظ هطوع شيصالح ازاضُ واض ٍ تؼاٍى العاهي تَزُ ٍ زيگط هجَظّايهؼتثط اظ سايط هطاجغ لاًًَي هطتثظ تا هَضَع هٌالصِ (زض صَضت هَجَز تَزى).
 اضائِ اسٌاز هىفي هثٌي تط تَاًايي هالي پيواًىاض تطاي اضائِ ذسهات. اٍضاق ضطايظ هٌالصِ ٍ پيص ًَيس لطاضزاز تا هْط ٍ اهضاي تواهي صفحات آى وِ تِ هٌعلِ پصيطش تواهي ضطايظ هٌالصِ هيتاضس.پاوت (ج) ،ليوت پيشٌْادي :
پيطٌْاز ليوت العاهاً ضٍي فطم پيطٌْاز ليوت هٌالصِ ًظافت (پيَست).

( ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ)

ً -3حَُ سسيذگي تِ پيشٌْادّاي ٍاصلِ:
 – 3-1زض اٍليي جلسِ وويسيَى هؼاهالت پاوتّاي «الف» ٍ «ب» ٍاصلِ تاظ ٍ ضسيسگي هيگطزز ٍ پس اظ تاييس سَاتك ،پاوت پيطٌْاز ليوت
ضطوت وٌٌسُ زض جلسِ تؼسي تاظگطايي ٍ تصوين گيطي هي ضَز .تِ پيطٌْازّايي وِ زضٍى پاوت زض تاظ ٍ يا فالس اسٌاز تضويٌي الظم تاضس تطتية اثط
زازُ ًرَاّس ضس.
 – 3-2ششوت سيواى ّگوتاى دس سد يا لثَل يه يا وليِ پيشٌْادّاي ٍاصلِ هختاس است.
 – 3-3پس اظ اتراش تصوين ،اظ تطًسُ اٍل جْت ػمس لطاضزاز زػَت تِ ػول ذَاّس آهس .زض صَضت استٌىاف تطًسُ اٍل ،سٌس تضويٌي ٍي تِ ًفغ
ضطوت ضثظ ٍ اظ تطًسُ زٍم زػَت تِ ػول هيآيس ٍ زض صَضت استٌىاف ،ضوي ضثظ ضواًت ًاهِ ٍي ،لطاضزاز تا تطًسُ سَم هٌؼمس ذَاّس ضس .ضواًت
ًاهِ ًفطات اٍل تا سَم تا ظهاى ػمس لطاضزاز تا تطًسُ هٌالصِ عثك تَضيح فَق ً ،عز ضطوت تالي ذَاّس هاًس .
تسيْي است زض صَضت ػمس لطاضزاز تا تطًسُ (اٍل ،زٍم يا سَم) اٍضاق تضويٌي سايط ضطوت وٌٌسگاى،تا ضػايت تٌس  ،3-3زض اسطع ٍلت هستطز ذَاّس
گطزيس.

 -4سايش ًىات حائض اّويت :
 4-1پيطٌْاز زٌّسُ تايس وليِ اسٌاز ٍ هساضن هٌالصِ ضا تِ زلت هغالؼِ ًوَزُ ٍ ذَز ضا هلعم تِ ضػايت آًْا تساًس .تِ ّط حال ضطوت زض هٌالصِ ٍ
اهضاي پيطٌْاز تِ هٌعلِ آى تلمي ضسُ وِ پيطٌْاز زٌّسُ تواهي اسٌاز ٍ هساضن هٌالصِ ضا تِ زلت هغالؼِ ًوَزُ ،تاظزيس اظ ذغَط هَضَع هٌالصِ ضا
تِ اًجام ضساًسُ ٍ ّط گًَِ اعالػاتي هطتَط تِ آًْا ضا تسست آٍضزُ ٍ ًسثت تِ ّيچ جعء اظ آًْا ّيچگًَِ اتْاهي تطاي اٍ ٍجَز ًساضز.
 -4-2ظهاى اجطاي هَضَع هٌالصِ  12هاُ تؼييي هي گطزز .زض صَضت ًياظ واضفطها ،پيواًىاض هَظف است تِ هست ( 3سِ) هاُ پس اظ اًمضاء لطاضزاز تا
ضطايظ هٌسضج زض لطاضزاز تِ واض ذَز ازاهِ زّس.
 -4-3پيطٌْاز تايس اظ ّط حيث تطاي هست سِ هاُ اظ تاضيد اضائِ پيطٌْازّا هؼتثط تاضس.
 -4-4واضفطها چٌاًچِ هصلحت تاضس هيتَاًس جْت تسطيغ زض واض اظ اجطاي تؼضي اظ تططيفات ضسوي صطفٌظط وٌس .پيطٌْاز زٌّسُ ّوعهاى تا اهضاي
پيطٌْاز حك ّط گًَِ اػتطاض ٍ زػَي ػليِ واضفطها يا واضوٌاى يا ًوايٌسگاى اٍ ضا اظ ذَز سالظ ٍ اػالم هيًوايس وِ اظ ايي تاتت ّيچگًَِ ازػائي
ًرَاّس زاضت.
ّ -4-5ط ًَع وَضطي اظ سَي ضطوت وٌٌسگ اى زض هٌالصِ تطاي اػوال ًفَش هستمين يا غيط هستمين تِ وويسيَى هؼاهالت ٍ سايط هطاجغ ضسيسگي
وٌٌسُ واضفطها هَجة سلة صالحيت آى ضطوت وٌٌسُ هيگطزز.
 -4-6هتماضي هي تايست حتوا زاضاي گَاّي صالحيت اًجام اهَض پيواًىاضي تَزُ ٍ زاضاي گَاّي صالحيت اهَض ايوٌي اظ هطوع شيصالح ( ازاضُ تؼاٍى
واض ٍ ضفاُ اجتواػي ) تاضس تا هجاظ تِ ضطوت زض هٌالصِ تاضس .
ّ -4-7عيٌِ زضج آگْي زض ضٍظًاهِ ّاي هطتَعِ تِ ػْسُ تطًسُ هٌالصِ است.
 4-8پيواًىاض الظهست اظ ًيطٍّاي فؼلي واضفطها استفازُ ًوايس؛ تسيْي است واضفطها هاتِ التفاٍت حمَق پايِ (هعز ضغل) ٍ حك سٌَات واضگطاى هَجَز
ضا ًسثت تِ حسالل لاًَى واض ،تطاساس زٍضُ حضَض ّطيه اظ واضگطاى عي هاُ تِ پيواًىاض پطزاذت هيٌوايس ٍ پيواًىاض هتؼْس است ػيي ايي ٍجِ ضا تِ
پطسٌل هصوَض ،هغاتك ًظط واضفطها ،پطزاذت ًوايس .

 -5ساصش تِ صياى واسفشها :
ّط گاُ زض هٌالصِ حاضط تط واضفطها ضٍضي گطزز وِ زٍ يا تؼسازي اظ پيطٌْاز زٌّسگاى تِ ضطض واضفطها تا يىسيگط تثاًي ًوَزُاًس ،ضوي ايٌىِ
پيطٌْازّاي زضيافتي اظ فْطست تطضسيّاي واضفطها حصف هيگطزز ،هَاضز ظيط اظ سَي واضفطها ضأساً صَضت ذَاّس گطفت:
ضثظ تضاهيي ضطوت زض هٌالصِ. حصف ًام پيطٌْاز زٌّسگاى هصوَض اظ فْطست ضطوتْاي عطف لطاضزاز تا ضطوت سيواى ّگوتاى.( ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ)

 -اػالم هطاتة تِ ساظهاىّاي شيطتظ ٍ هطاجغ لضائي تِ صالحسيس واضفطها.

 -6اًعماد لشاسداد :
واضفطها حك اًؼماز لطاضزاز تا ّط پيطٌْاز زٌّسُاي وِ پيطٌْاز اٍ ضا تِ ػٌَاى هٌاسةتطيي پيطٌْاز تا اّساف ذَز هٌغثك هيياتس ،زاضز.
آدسس ّاي ششوت سيواى ّگوتاى:
تلفي:

دفتش تْشاى :ذياتاى فطزٍسي ،ذياتاى وَضه ،ذياتاى تمَي ،اًتْاي ذياتاى اًَضيطٍاًي ،جٌة سيواى تْطاى ،پالن 6
66716585 ٍ 66727816
واسخاًِ :ضْطستاى زضگعيي ،ترص ضاٌّجطيي ،ضطوت سيواى ّگوتاى
تلفي)081( 36337316-20 :

تزوش:
 ششوت وٌٌذگاى حمَلي الضاها تَسط اهضا وٌٌذگاى هجاص ،طثك سٍصًاهِ سسوي ششوت ،جذٍل ريل سا اهضا ًوايٌذ.
 تىويل جذٍل صيش تَسط ششوت وٌٌذگاى ضشٍسي هيتاشذ ٍ تِ هٌضلِ پزيشش تواهي ششايط فَقالزوش است.
 ضشٍسي است وپي واست هلي ششوت وٌٌذُ حميمي ٍ هذيشاى صاحة اهضاء ششوت وٌٌذُ حمَلي ضويوِ گشدد.
ًام ٍ ًام خاًَادگي

شواسُ هلي هتماضي /

هتماضي ً /ام ششوت

شٌاسِ هلي ششوت

آدسس دليك ٍ شواسُ تواس
آدسس:
وذ پستي:
تلفي ثاتت:

وذشْشستاى:

فىس:
تلفي ّوشاُ:

( ًاهِ ّاي تذٍى هْش تشجستِ ششوت فالذ اعتثاس هي تاشٌذ)

اهضاء هجاص هتماضي
ٍ تاسيخ

