
ادخ مان  ھب 

هخسن ، R3 یشرافس وردوخ  دودحم  دادعت  يدقن  شورف  هب  تبـسن  دراد  رظن  رد  لاو  تیرگ  یئادنویه و  تیفیک  اب  تالوصحم  دیلوت  هقباس  اب  نیار  نازاسوردوخ  تکرش 
تعاس زا  يد 1401  لوا  هبنش  جنپ  زور  زا  دنناوت  یم  مرتحم  نایضاقتم  .دنیامن  مادقا  هزور  یس  لیوحت  دعوم  اب  یعطق و  تمیق  اب  ، CX20 ناگناچ هتفای  دوبهب  کیتاموتا و 

. دنیامن مادقا    www.sales.pac.ir یناشن هب  هعجارم  اب  دیرخ  لحارم  ماجنا  هب  تبسن  يروف  شورف  موس  هلحرم  تیفرظ  لیمکت  تیاغل   08:00

وردوخ  کبعون  چاه 
1401لدم
لایرتمیق نویلیم   4.990

یکشم گنر  يا ، هرقن  يرتسکاخ ، دیفس ،
لیوحت يراکدعوم  زور   30

فرصنا دوس  تکراشم ، -دوس 
وردوخایازم لخاد  یفک  یلدنص ، شکور  روتوم ، ریز  ینیس 

( هناهام  ) رکرید %2همیرج 
تخادرپ يدقنشور 

.دسرتنامض ارف  رتدوز  مادک  ره  رتمولیک  رازه  ای 60  لاس   3

همانشخب طباوض  دعاوق و  : 1 هدام

.دوشیم وغل  دوخ  يدوخ  هب  مان  تبث  دراوم ، زا  کی  ره  تیاعر  مدع  تروص  رد  تسا و  يرورض  لیذ  طباوض  دعاوق و  تیاعر 

. دنیامن هجو  لیمکت  مان و  تبث  رتدوز  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  هب  تیولوا  هضرع ، زا  رتشیب  ياضاقت  تروص  رد  -1-1

. تسا زاجم  روجحم  ریغ  دارفا  يارب  اًفرص  مان  تبث  -1-2

.دشاب یضاقتم  صخش  مان  هب  دیاب  مان  تبث  تهج  هاگبو  رد  هدش  تبث  هارمه  نفلت  هرامش  - 1-3

. دریذپ تروص  باسح  نامه  زا  دیاب  دروم ، بسح  یلام ، ياه  شنکارت  هیلکو  هدوب  یضاقتم  درف  مان  هب  دیاب  مان  تبث  نامز  رد  هدش  یفرعم  يابش  باسح و  هرامش  -1-4

. دش دهاوخ  یجنس  تحص  اتما  هناماس  قیرط  زا  یضاقتم  یتسپ  یناشن  یلجس و  تاعالطا   -1-5
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درکراک تیلماع  هب  هعجارم  رد  ددرگ و  یم  لطاب  هیلوا  سیورـس  تفایرد  يارب  تیلماع  هب  هعجارم  مدـع  تروص  رد  لیوحت  ناـمز  زا  هاـم  جـنپ  زا  سپ  وردوخ  یتناراـگ  -1-6
. تسا یمازلا  زین  وردوخ  يرتمولیک  لقادح 1000 

لطاب و هدننک  هضرع  رظن  زا  یلاقتنا  هنوگره  .تسا  عونمم  هدننک  مان  تبث  صخش  زا  ریغ  یـصخش  هب  زایتما  يراذگاو  ای  حلـص و  مان ، رییغت  دیرخ ، دادرارق  دقع  زا  سپ  -1-7
. دشاب یم  هدننک  مان  تبث  ربارب  رد  دادرارق  نیا  ءارجا  هب  دهعتم  اًفرص  هدننک  هضرع  هدوب و  رثا  الب 

دیاب اًمازلا  باسح  زا  هجو  زیراو  تسا و  هدش  جرد  هناماس  رد  يو  یتیوه  تاعالطا  هک  تسا  یضاقتم  درف  دوش ، یم  عقاو  هدننک  هضرع  دادرارق  فرط  هک  رادیرخ  صخش  -1-8
تبسن هدننکزیراو  تساوخرد  هب  اًفر  تکر صـ ـ ـش تسین و  تخادرپ  هلزنم  هب  هجو  چیه  هب  نارگید ، یکناب  باسح  زا  هجو  زیراو  دریذپ ، تروص  يو  هب  قلعتم  یکناب  باسح  زا 

. دش دهاوخ  نکی  ملناک  مان  تبث  هدومن و  مادقا  هوجو  دادرتسا  هب 

. تسین ریذپناکما  وردوخ  عون  ای  زاجم و  تیلماع  رییغت  وردوخ ، گنر  یضاقتم ، تاعالطا  رد  رییغت  هنوگ  ره  تساوخرد  مان  تبث  دنیآرف  نایاپ  زا  سپ  -1-9

ای هجو و  تفایرد  تروص  رد  هدوب و  عونمم  وردوخ  لیوحت  ات  مان  تبث  لحارم  هیلک  رد  رگید  صخ  ره شـ ای  زاجم  تیلماع  هب  ـی  ضاقتم طسوت  یهجو  تخادرپ  هنوگره  -1-10
.تسا یضاقتم  هدهع  هب  عوضوم  نیا  زا  یشان  ياهتیلوئسم  هیلک  دوب و  دهاوخن  تکرش  هجوتم  یتیلوئسم  هنوگچیه  رگید ، صخش  ره  ای  زاجم  تیلماع  طسوت  زایتما 

. دیامن هلاس  کی  ثلاث  صخش  همیب  هدننک ، هضرع  بختنم  رگ  همیب  دزن  لیوحت  زا  لبق  ار  هلماعم  دروم  يوردوخ  هداد  رایتخا  هدننک  هضرع  هب  یضاقتم   -1-11

هتـشاد و ار  دادرارق  خـسف  قح  هدـننک  هضرع  دـشاب ، هدـش  دراو  تسردان  ای  صقان  ًدـمع ا  تاعالطا  تـبث  مرف  رد  یـضاقتم  هدـش  دراو  تاعالطا  هـک  یتروـص  رد   -1-12
هدننکزیراو ـی و  ضاقتم نینچمه  .دیامن  یم  مادقا  دوس  ای  تراسخ  هنوگچیه  نود  نآ بـ دادرتسا  هب  تب  ـ ـسن هجو ، هد  ـ ننکزیراو یبتک  تساوخرد  زا  سپ  يراک  زور  فرظ  20 

. دنیامن یم  طقاس  بلس و  دوخ  زا  ار  دشاب  هک  یناونع  ره  تحت  يرفیک  ای  یقوقح و  زا  معا  ییاعدا  هنوگره  حرط  قح  هجو ،

. تفرگ دهاوخن  قلعت  فارصنا  دوس  فارصنا ، تروص  رد  تسا و  ریذپ  ناکما  وردوخ  صیصخت  زا  لبق  ات  وردوخ  دیرخ  زا  فارصنا  -1-13

هرامــش هـب  صاـخ ) یماهــس   ) نـیار نازاـسوردوخ  تکرــش  باـسح  هـب  اًفرــص  ار  یتـساوخرد  هـجو  ندـش ، هدــیزگرب  تروـص  رد  تـسا  فـلکم  ـی  ــضاقتم -1-14
لابق رد  یتیلوئسم  هنوگچیه  هدننک  هضرع  تروصنیا ، ریغ  رد  تسا  یهیدب  دیامن ، زیراو  دحاو  شنکارت  بلاق  رد  یلم و  کناب  دزن   IR960170000000105380846007 يابش

. تشاد دهاوخن  یضاقتم 

لماک تروص  هب  كرادم  لیوحت  هب  تبسن  يراک ، تعاس  فرظ 48  رثکادح  دیاب  تخادرپ ، دیسر  ذخا  هوجو و  زیراو  زا  سپ   ، نیالنآ شورف  هناماس  رد  مان  تبث  یضاقتم  -1-15
هب تب  ـ ـسن زاجم  تیلماع  نآ  زا  سپ  .دیامن  مادقا  مان  تبث  نامز  رد  هدش  باختنا  لیوحت  لحم  زاجم  ياه  تیلماع  هب  هدننک  هضرع  ياه  لمعلاروت  ـ ـسد قباطم  حـیح  ـ ـص و 
رد .دیامن  یم  لاسرا  تکر  ـ ـش شورف  دحاو  يارب  ار  اهنآ  كراد ، تفایرد مـ نامز  زا  تعاس  تدم 48  فرظ  هدومن و  مادـقا  كراد  لصا مـ اب  اهنآ  قیبطت  تاعالطا و  ـی  سررب
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رد ریخات  زا  یشان  تراسخ  عفنلا ، مدع  لثملا ، ترجا  ناونع  تحت  یهجو  هنوگچیه  .دیامن  خسف  ار  دادرارق  دناوت  یم  هدننک  هضرع  یضاقتم ، طسوت  دنب  نیا  تیاعر  مدع  تروص 
هدومن طقاس  بلـس و  دوخ  زا  صوصخ  نیا  رد  ار  اعدا  هنوگره  حرط  هدربمان  دریگ و  یمن  قلعت  یـضاقتم  هب  نآ ، دننام  لدم و  تفا  وردوخ ، لیوحت  رد  ریخات  تادـهعت و  ماجنا 

. تسا

قباطم وردوخ  تمیق  رد  ـط  بترم يا  هنیزه هـ ریا  ـ ـس ثلا و  صخ ثـ ـ ـش همیب  ضراوع ، هدوزفا ، شزرا  رب  تا  ـ یلاـم  ، كالپ يراذ و  هرام گـ ـ ـش هب  طوبرم  ياه  هنیزه  -1-16
. دشاب یم  توافتلا  هبام  تخادرپ  هب  فظوم  یضاقتم  دراوم ، زا  کی  ره  رییغت  تروص  رد  تسا و  هدیدرگ  ظاحل  نوناق 

تیعونمم یللملا ، نیب  يداصتقا و  ياه  میرحت  هرمآ ، تاررقم  نیناوق و  رد  رییغت  رادریگاو  ياه  يرامیب  هلزلز ، لی ، لیبق سـ زا  هرهاق  هوق  زورب  تروص  رد  هدننک  هضرع  -1-17
یضاقتم هب  هدش  تفایرد  هوجو  دادرتسا  زج  یتیلوئسم  نآ ، دننام  زرا و  خرن  شیازفا  دشابن ) تکرـش  روصق  زا  یـشان   ) روشک تاکرمگ  زا  نآ  صیخرت  ناکما  مدع  وردوخ و  دورو 

.تشاد دهاوخن 

اب بسانتم  ار  اخـس  هناماس  زا  ربتعم  تنوکـس  زارحا  یهاوگ  هلمج  زا  وردوخ  يراذگ  هرامـش  لحارم  ماجنا  تهج  زاین  دروم  كرادـم  هیلک  دـشاب  یم  فظوم  ـی  ـضاقتم -1-18
. دیامن هئارا  لیوحت  لحم  زاجم  تیلماع  هب  كرادم  لیمکت  نامز  رد  حالص  يذ  عجارم  يارجالا  مزال  تاررقم 

رد یتیلوئ  ـ سم هنوگچیه  هد  ـ ننک هضرع  دریگ و  یم  تروص  حالص  يذ  عجارم  طسوت  تخوس  تراک  وردوخ و  تراک  وردوخ ، تیکلا  همان مـ ـ ـسانش ـل  یوحت رود و  19-1-صـ
. درادن صوصخ  نیا 

لیمکت وردوخ و  تفایرد  لیوحت و  لحم  هب  هعجارم  هب  تب  ـ ـسن وردوخ ، ندوب  ـل  یوحت هدا  ـ مآ رب  ینبم  مالعا  زا  سپ  يراکزور  فرظ 5  رثکادح  تسا  مزلم  ـی  ضاقتم -1-20
.دیامن مادقا  وردوخ ، لیوحت  هسلج  تروص 

. دش دهاوخن  هداد  لیوحت  یضاقتم  هب  كالپ  نودب  هجو  چیه  هب  وردوخ  -1-21

هب تکر  ــ یم ش ــ سر ها  ـ گبو يور  رب  یمالعا  تاصخ  ــ شم قبا  ـ طم ـا  ضاقت درو  يوردو مـ تا خـ ـ ناکما ریا  ــ وردو و س ینوریب خـ یلخاد و  يرها  ــ تاصخ ظ ــ ـشم -1-22
.دشاب یم   www.rvmco.ir یناشن

نیالنآ مان  تبث  نامز  رد  یضاقتم  زاین  دروم  تاعالطا  هدام 2 :  

.یتیوه تاعالطا  - 2-1

. تنوکس لحم  يرادرهش  هقطنم  قیقد و  سردآ  یتسپ و  دک  -2-2

.یضاقتم هارمه  نفلت  تباث و  نفلت  هرامش  -2-3
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.یضاقتم مان  هب  طوبرم  هبعش  دک  کناب و  مان  هارمه  هب  باسح  هرامش  ابش و  هرامش  تبث  -2-4

مان تبث  زا  سپ  زاجم  تیلماع  هب  هعجارم  ماگنه  یضاقتم  زاین  دروم  كرادم  : 3 هدام

(. تاحیضوت دوجو  تروص  رد  تاحیضوت  هحفص   ) رادیرخ همانسانش  یلم و  تراک  لماش  كرادم  لصا  ربارب  یپک  لصا و  –3-1

. کناب هیدیئات  هارمه  هب  دیرخ  یضاقتم  هب  طوبرم  ابش  هرامش  -3-2 

.یضاقتم درف  مانب  يرضحم  ءاضما  یهاوگ  هئارا  -3-3 

. زاجم تیلماع  روضح  رد  مان و  تبث  نامز  رد  بختنم  زاجم  تیلماع  لحم  رد  شورف  دادرارق  مرف  لیمکت  -3-4 

. زاجم تیلماع  ءاضما  رهم و  دادرارق و  ياه  هگرب  یمامت  لیذ  رد  یضاقتم  تشگنا  رثا  ءاضما و  ذخا  -3-5 

(. روهار ای  تسپ و  طسوت  هیدیئات  ياراد   ) اخس هناماس  تنوکس  زارحا  مرف  -3-6 

( نیار نازاسوردوخ  تکرش  شورف  زا  سپ  تامدخ  شورف و  يراصحنا  هدنیامن   ) گرا یبآ  يوتسرپ  تکرش 
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