
نام خدا به  

زمینه خدمات  فعال در 3سطح  و 2ای سطح دهنده، خدمات بهداشت حرفهارائه هایصورتجلسه هماهنگی شرکت

 آنالیز شیمیایی

 دستور جلسه
تعیین روند شفافیت و  های سطح یک و سطح دو ونامه با شرکتدر قالب تفاهم 1399های پیشنهادی تعرفه سال بررسی قیمت

 ها تعرفهتعهد به اعمال 

  5و  3واحد  417محل دفتر شرکت پایاپرداز محیط واقع در تهران، خیابان آزادی، روبروی شرکت زمزم، پالک محل برگزاری جلسه: 

  00:10ساعت:  8/2/1399روز دوشنبه  تاریخ برگزاری:

سار کویر یزد )آقای مهندس آبهای، مرکز تحقیقات فرآوری معدنی )آقای دکتر فراهانی( نمایندگان شرکت مدعوین جلسه:

دکتر شجاعی(، دارکو زیست )آقای مهندس جانباز(،  میرجلیلی(، ایمن شاخص شریف )آقای مهندس برزگر(، پایاپرداز محیط )آقای

ایا سالمت )خانم مهندس ایمانی(، ایمن کیا صنعت )آقای مهندس )آقای دکتر حق مرادخانی( باتیس ب آرمان محیط پاک ایرانیان

 مهندس برندی(  )آقای(، صنعت سازان بهداشت خراسان بهمنی

صنعت سازان بهداشت ایمن کیا صنعت )آقای مهندس بهمنی(، ایمن شاخص شریف )آقای مهندس برزگر(، بین جلسه: یغا

 مهندس برندی(،  )آقایخراسان 

 تصمیمات اتخاذ شده

کننده اقدام تاریخ اجرا  نسبت به وحدت رویه در تعیین حداقل تعرفه خدمات ضمن استقبال و تعهد کلیه مدعوین  

، پس از بحث و بررسی حداقل تعرفه در بخشهای مختلف به شرح زیر 1399آزمایشگاهی سال 

تعیین گردید و مقرر شد سایر اعضای که در جلسه حضور ندارند نسبت به بررسی اولیه و 

های پیشنهادی ح  اینکه تعرفهاعالم نظر جهت تعیین نهایی تعرفه اعالم نظر فرمایند. توضی

باشد و ارتباطی با می 3و  2و  1های سطح صرفاً جهت استفاده در بخش خدمات شرکت

قراردادهای مستقیم هر شرکت با واحدهای صنعتی ندارد. همچنین این تعرفه صرفاً جهت 

ت ای است و قابل اعمال در سایر تعرفه خدماخدمات حوزه آنالیز شیمیایی بهداشت حرفه

 زیست، همکار استاندارد و یا جهاد کشاورزی و سایر را ندارد.  حوزه آزمایشگاه معتمد محیط
 

 نمونه قابل اجرا است. هد گرفت و با هر تعداد تاثیر تعداد نمونه قرار نخوا این تعرفه تحت: 1توضیح 

   .باشدنمیقابل کاهش در صورت درخواست مشتری ها و جاذب Front و Back شامل هزینه آنالیز :2توضیح 

 شود. ه آنالیز نمونه شاهد عیناً مانند نمونه اصلی محاسبه می: هزین3توضیح 

جلسات بصورت مستمر و تشکیل  ها و بیان نقطه نظرات تشکیل شودی با هدف همکاری بیشتر شرکتاپستمقرر گردید گروه وا

  پیشنهاد گردید. 



 ر ها نسبت به اعالم تعرفه خود از طریق قراردادن دکلیه شرکت ،افیت و ضمانت اجرای تعهداتمقرر گردید جهت شف

تری ارائه صورتحساب و شمابهام نسبت به تعرفه ارسالی به  در صورت وجودشرکت خود اقدام نموده، همچنین سایت 

بات تخطی از تعرفه مذکور شرکت صورت مالی پرداخت شده مطابق تعرفه به متقاضی ارائه گردد. همچنین در صورت اث

در  ه اینکه برخی شرکتهای دولتیب نماید. بدیهی است باتوجهنسبت به اصالح تعرفه پیشنهادی به مشتری اقدام می

 امکان تغییر را در سال جاری از آنها  هاها وجود داشته و تصویب این تعرفه در هیأت مدیره آندهندهفهرست خدمات

هی است یگردد و بدهای دولتی میتعرفه مذکور از سوی سایر شرکتها منجر به زیان شرکت گیرد، لذا تخلف درمی

 جمله شرکت متخلف گردد. ها منسایر شرکتتواند موجب ضرر کست قیمت میمسئولیت و تبعات آن شامل ش

 نی مصوب گردد. معد شده و نیز در هیأت مدیره مرکز تحقیقات مواد عرفه مذکور ظرف مدت یک ماه نهاییمقرر گردید ت

خود ادامه داده و به دریافت نمونه  1399تا قبل از نهایی شدن تعرفه  1398های سال مطابق تعرفه هابدیهی است شرکت

هی است ینمایند. بدرسانی به مشتریان خود اقدام میدر صورت نهایی شدن در مدت مشخص شده نسبت به اطالع

 باشد. به مشتریان برعهده هر شرکت می 1399تعرفه سال رسانی در روند تغییر مسئولیت  اطالع

 وزارت بهداشت اقدام گردد.  دفتر سالمت محیط و کار رسانی و نظرسنجی ازمقرر گردید نسبت به  اطالع 

 های الزم ها را دارند پس از پیگیری و هماهنگیمقرر گردید سایر شرکتهایی که  تمایل به ارائه خدمات آنالیز به شرکت

 مطابق تعرفه مصوب نهایی اقدام نمایند.  ،خدماتت به ارائه نسب

 


