
 ...........................تاریخ تنظیم : ......................                                                                    بسمه تعالی                                                           سازمان آتش نشانی و               

     ...............................ش.پ آتش نشانی : .........                                کابل های مقاوم در برابر حریق گواهی اص
  

 

 مشخصات مالک / وکیل / ملک 

..................( پرونده آتش نشانی به شماره ..................................................... شماره شهرسازی اینجانب .................................................................... مالک / وکیل )با کد ملی .........................

شرکت .................................................................... را توسط مجری  .......................... پالک ثبتی .............................................. گواهی می نمایم تمامی اجناس خریداری شده از.................

 گردیده است.منتخب اینجانب در پروژه اجرا 

  

 ....................................................................................آدرس ملک: ...................................................................................................................

 ........................... تلفن همراه: .................................................................تلفن ثابت: ...................................

 

 ) اشخاص حقیقی و یا حقوقی تائید شده سازمان آتش نشانی (  کابل مقاوم حریقوارد کننده  / تولید کننده مشخصات مدیر عامل شرکت

ت ........................................................................ .................................................... کدملی ..................................................... مدیرعامل شرک نام پدراینجانب ........................................................... 

دون ب ................... فروخته شده..........گواهی می نمایم تمامی اقالم مندرج در ذیل که به خریدار آقای / خانم ...................................................با شماره ثبت ..........................................

بوده و مسئولیت کامل کارخانه  (  Originalنوع اصلی ) با مطابق، اعمال تغییر در ساختار تا محل تحویل کاال در پروژه

 اصالت را می پذیرم.

 ........................................................................آدرس ملک: ...................................................................................................................

 ..........................تلفن ثابت: .............................................................. تلفن همراه: .......................................

 <<به صورت پیوست و ممهور ارائه شود در صورتی که تعداد اقالم مورد استفاده در پروژه، بیشتر از سطور جدول فوق باشد، جدول تکمیلی باید  >>

 مشخصات مدیرعامل شرکت مجری / مشاور ) اشخاص حقیقی و یا حقوقی تائید شده سازمان آتش نشانی ( 

مشاور ( ........................................................................... با  /مدیرعامل شرکت )مجریملی .....................................................  اینجانب ............................... نام پدر ..................................... کد 

.. خریداری و در پروژه فوق، تحویل مالک و ..........................................شماره ثبت ......................................گواهی می نمایم تمامی اقالم مندرج در جدول فوق را از شرکت .....................

 دستورالعمل صدور سال دادن قرار مدنظر ضمن نشانی، آتش سازمان تائید مورد قوانین و استاندارد براساس و مصوب های نقشه مطابق تغییری گونه هیچ بدونبا نظارت مستمر، 
 .گیرم می عهده بر را آن مسئولیت و نموده نصب

 

 

 وارد کننده کاال را تائید نموده و مسئولیت و عواقب ناشی از آن را بر عهده می گیرم . / تولید کنندهمهر شرکت  مالک یا وکیل و امضاء/در ضمن صحت امضای 

 ..............................................................................................................................آدرس شرکت : 

 ........................................................ تلفن همراه : .................تلفن : ...........................................

 

 

 نام و نام خانوادگی مالک / وکیل

............................................... 

 امضا/ تاریخ

 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت نماینده

............................................... 

 امضا و تاریخ مهر شرکت 

 

 متراژ سطح مقطعتعداد رشته و  تاییدیه تست شماره قطعه مدل سازنده کشور اریتج نام محصول نام

        

 مجری نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت مشاور/

............................................... 

 امضا / تاریخ / مهر شرکت  

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت مشاور/ مجری

............................................... 

 امضا / تاریخ / مهر شرکت  
 

الت خدمات ایمنی                                                


