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ی
اتز خ 1394/6/1 :

هب انم آرفیدگاز شيبايي اه
مش
خط ي نظام آزاستگي محيط كاز رد رشكت كاززگازی سهم آذیه

سط
هدف ما ایه است هك رشكت كاززگازی سهم آذیه و كازكىان آن اشنظرهمً كازاه و ابعاد ظارهی ،ارجايي و زفتازی هب باالرتیه خ آزاستگي هك

هم
شديای چىن ایه كاززگازی است ،دست يابند.

رد ضأن ايطان و ضأن رشكت شىاختً

همی
سط
هم
تالش ربای دستيابي هب باالرتیه خ آزاستگي و وگهدازی و بهبىد شگي آن وظيفً ي كايك كازان ما است و ایه تالش ات آنجا اداهم خىاهد يافت هك رشكت و كازكىانص ،عنىان "آزاستً
نم
هم
رتیه" زا رد باشاز رسماهی ،وسيي خىد ساشند و ىازي هب عنىان ىهنای مثال شدني ،باقي بمانند.

نم
اينجانب هب عنىان دمريعامل رشكت كاززگازی سهم آذیه  ،مسىوليت رطحززيی ،ايپدي ساشی ،وگهدازی و بهساشی ایه ساماهن زا هب نمايندي دمرييت واصراز ىدي و هب منظىز اطميىان اش حسه

ً
نم پ
نم
مستق ی
ارجا و استمرازآن،شخصا و هب طىز يم نتا ج ازشيابياه زا ربزسي ىدي و يگيس استىاز ىدن آن بصىزت كامل خىاهم بىد.

سمع
سىلماش ا يلي  -دمريعامل

وشاوی دفتر مرکزی ،خیابان ظفر – بیه وساءواطلسی-پالک-70طبقه اول واحذ4
st

19117 iran ،tehran، zafar ave، no.70 ، Head office:1 floor
وشاوی تاالر آرژاوتیه :تهران میذان آرژاوتیه –اول خیابان بخارست – پالک-49طبقه  3واحذ2
rd

Tehran 15148-Iran ،Arjantine Sq ،No.49 Bokharest Ave ،Arjentine branch:3 floor
وشاوی تاالر فردوسی  :میذان فردوسی خیابان سپهبذ قروی پالک  49طبقه دوم واحذ شمال خاوری

