چکلیست بازرسی انبار برنج
جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

نام انبار:
نام بازرس:
تاريخ انجام بازرسي:

1

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
تعداد صفحات14 :

چکلیست بازرسی انبار برنج
جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

شماره ويرايش1 :
تاريخ ويرايش1399/03/11 :

نکات قابل توجه در بازرسي:
 .1تمام نقاط کنترل قطعی و اصلی باید مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند.
 .2برای همه نقاط کنترل ،در قسمت وضعیت موجود ،توضیحات مورد نیاز باید به طور واضح و خالصه نوشته شود تا امکان پیگیری بازرسی وجود داشته باشد.
 .3از مستنداتی که در نقاط کنترل اشاره شده است تصویربرداری شود.
 .4حضور انباردار یا نماینده قانونی وی در زمان بازرسی انبار الزامی است.
 .5دو سطح الزام برای نقاط کنترل به شرح ذیل تعریف شده است:
قطعي :انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش قطعی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد .در صورت عدمرعایت حتی یکی از الزامات قطعی ،انبار پذیرش نخواهد شد.
اصلي :انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش اصلی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد ،در صورت عدمرعایت الزامات اصلی توضیحات آن و کسب امتیاز در چکلیست بازرسی نوشته شود.
امتیاز الزامات اصلی برای پذیرش انبار حداقل  75می باشد.
 .6سه سطح رتبه بندی برای انبارهای مورد بازدید و بازرسی به شرح ذیل تعریف شده است:

.7

•

انبار ممتاز :انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز حداقل کسب امتیاز  95از الزامات اصلی باشند.

•

انبار درجه يک :انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز  94-85از الزامات اصلی باشند.

•

انبار درجه دو :انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز  84-75از الزامات اصلی باشند.

دیگر موارد مهم ،در قالب توصیه به انباردار یادآوری گردد.

2

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
تعداد صفحات14 :

شماره ويرايش1 :

چکلیست بازرسی انبار برنج

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

مشخصات انبار
نام انبار

نام انباردار (حقیقي /حقوقي)

ظرفیت انبار

شماره تلفن ثابت (با كد شهر)

ظرفیت اختصاص يافته به بورس

شماره تلفن همراه

نشاني انبار

شماره دورنگار

مساحت انبار (متر مربع)

پست الکترونیکي

شماره پروانه احداث يا

ساعت انجام بازرسي

جواز تاسیس
شماره پروانه بهرهبرداری يا مجوز

محصول /محصوالت قابل انبارش

فعالیت به عنوان انبار

فله 
نحوه نگهداری

نام تجاری (در صورت وجود)

بستهبندی 
نوع بستهبندی................. :

3

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

ردیف

نقطه
کنترل

1

محل انبار

2

نقاط کنترل

معیار پذیرش

(امتیاز اختصاص

ياقته)

تخلیه و بارگیری

1-1

سهولت دسترسي به انبار برای حمل و جادههای دسترسی به انبار و محل عبور و
مرور خودروهای سنگین باید دارای سطح
نقل كاال وجود دارد.
حرکتی صاف و با عرض حداقل  3.6متر و با
خط راهآهن در فاصله  1000متری و از مسیل
و رودخانهها در فاصله  700متری وجود داشته
باشد.

1-2

ارتفاع مناسب از سطح زمینهای اطراف ارتفاع کف انبار حداقل  1متر باالتر از سطح
برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت زمین زمین باشد.
به انبار وجود دارد.

2-1

ارزیابی

سطح الزام

کنترل

1-3

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف
نقطه

شماره ويرايش1 :

محل انبار دور از مناطق مسکونی ،مدارس،
فروشگاهها ،بیمارستان و بازار میوه جات و
منابع آشامیدنی و حداقل اطراف انبار از سه
جهت به لحاظ دسترسی خودروهای امدادی
و ارسال تجهیزات ضرروی در شرایط
اضطرار آزاد باشد.

حداقل در فاصله  1000متری این مناطق قرار
داشته باشد و وسایل نقلیه موتوری و
خودروهای امدادی بدون موانع بتوانند به انبار
دسترسی داشته باشند.

قطعي

اصلي
()3

اصلي
()5

کف محلهایی که در آن عملیات تخلیه و کف محل تخلیه و بارگیری صاف و بدون
بارگیری انجام میگیرد مسطح و فاقد پستی پستی و بلندی باشد.
و بلندی میباشد.

4

اصلي
()3

وضعیت موجود (توضیحات)

منطبق

نامنطبق

امتیاز
کسب
شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

ردیف

نقطه
کنترل

2

تخلیه و بارگیری

3

نقاط کنترل

معیار پذیرش

كف انبار

2-2

2-3

جهت تخلیه و بارگیری ،بارانداز مجزا وجود
داشته باشد .در صورتی که بارانداز به صورت
سکو باشد لبه بارانداز باید مجهز به ضربهگیر
باشد.

بارانداز تخلیه و بارگیری موجود میباشد.

3-3

(امتیاز اختصاص

ياقته)

حوضچه حاوی مواد ضدعفونی کننده مشاهده حوضچه حاوی مواد ضدعفونیکننده
مجاز در محل ورودی وسایل نقلیه به محوطه
ورودی انبار موجود میباشد.
انبار به عمق  10-15سانتیمتر و طول حداقل
 3متر.

3-2

ارزیابی

سطح الزام

کنترل

3-1

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف
نقطه

شماره ويرايش1 :

اصلي
()3

اصلي
()2

مقاوم و دارای تحمل فشار وزن كاال از بتن مقاوم با ضخامت  5الی  10سانتیمتر
باشد.
ميباشد.

قطعي

پاکیزه ,خشک و عاری از هرگونه رطوبت و کف انبار پاکیزه بوده و هیچگونه ضایعات ،زباله
و نشانههای رطوبت و نمزدگی مشاهده نمی-
نمزدگی و ترکخوردگی است.
شود.

اصلي
()5

دارای شیب مالیم و دارای آب رو مناسب به انبار باید دارای کفشور باشد و کنترل شیب از
منظور سهولت خروج آب حاصل از شستشو طریق فیزیکی انجام گیرد.
از انبار و جلوگیری از راکد ماندن آب ،می-
باشد.

اصلي
()3

5

وضعیت موجود (توضیحات)

منطبق

نامنطبق

امتیاز
کسب
شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

ردیف

نقطه
کنترل

4

ديوارها و سقف انبار

5

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف
نقطه

شماره ويرايش1 :

سطح الزام

نقاط کنترل

معیار پذیرش

(امتیاز اختصاص

ياقته)

کنترل

درب ها و پنجره های انبار

4-1

سقف و ديوار داخلي از مصالح غیرقابل جنس سقف و دیوارها ماسهاندود ،سیمان یا
کاشی و سنگ و سرامیک و سایر موادغیرقابل
نفوذ ،اشتعال بوده و پالستر ميباشد.
نفوذ و اشتعال باشد.

قطعي

4-2

 -1اگر ارتفاع کاال  4/5متر بیشتر باشد ،فاصله
تا سقف حداقل  1/5متر
 -2اگر ارتفاع کاال  2/6 - 4/5متر باشد ،فاصله
تا سقف حداقل  1متر
 -3اگر ارتفاع کمتر از  2/6متر باشد ،فاصله تا
سقف حداقل  40سانتیمتر

قطعي

ارتفاع انبار مناسب مي باشد.

4-3

5-1

5-2

ارزیابی

کنترل و پیشبینی تمهیدات الزم برای بر اساس مشاهده ظاهری ،سقف و دیوارها
عدمنفوذ آب باران از سقف و دیوار صورت سالم و بدون درز باشند.
پذیرفته است.
انبار دارای درب اصلي برای ورود و بر اساس مشاهده دارای درب مناسب باشند.
عرض درب حداقل  3.5متر باشد.
خروج كاال ميباشد.
کلیه پنجرهها به تور سیمی و مشبک فلزی برای جلوگیری از ورود حشرات و پرندگان،
کلیه پنجرهها دارای تور سیمی و مشبک فلزی
مجهز میباشند.
باشند.

5-3

کنترل و پیشبینی تمهیدات الزم برای درب و پنجرهها سالم و بدون درز و شکستگی
عدمنفوذ آب باران از درب و پنجره صورت و قابلیت مسدود شدن کامل را داشته باشند.
پذیرفته است.

5-4

دربهای انبار ،فلزی و از نظر ایمنی و حفظ دربها از جنس فلزی ایمن و در موقع بسته
شدن باید کامال چفت و قفل شوند و ناحیه
محصول قابل اعتماد باشند.
زیرین دربها همسطح با کف باشند.

6

اصلي
()10
قطعي
اصلي
()3
اصلي
()3
اصلي
()2

وضعیت موجود (توضیحات)

منطبق

نامنطبق

امتیاز
کسب
شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

ردیف

نقطه
کنترل

6

تهويه هوای انبار

7

تاسیسات زيربنايي

8

ارزیابی

سطح الزام

نقاط کنترل

معیار پذیرش

(امتیاز اختصاص

ياقته)

کنترل

5-5

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف
نقطه

شماره ويرايش1 :

انبار عالوه بر درب اصلی ،دارای درب خروج درب مجزا جهت خروج وجود داشته باشد.
عرض دربها حداقل  3.5متر باشد.
مجزا باشد.
هواکشهای انبار مشاهده شود.

وسايل اطفاء حريق انبار

6-1

انبار مجهز به هواكش باشد.

6-2

هواکشها به تعداد مناسب و سالم همه هواکشها سالم باشند و به درستی
میباشند.
کارکرد داشته باشند (تست شود).

6-3

کلیه هواکشها دارای دریچه ،تور سیمی و هواکش بایستی مجهز به دریچه آهنی از داخل
و نرده فلزی و تور سیمی از بیرون باشد.
نرده فلزی باشند.

7-1

برق ،آب ،تلفن و امکانات برقراری دسترسی به آب اعم از لولهکشی شهری ،و
دسترسی به برق اعم از شبکه برق سراسری و
ارتباط اينترنتي موجود ميباشد.
امکانات اینترنت وجود داشته باشد.

7-2

نور الزم برای داخل انبار و محوطه انبار داخل انبار و محوطه دارای نور کافی و مناسب
باشد.
تأمین باشد.

7-3

وجود موتور برق اضطراری برای مواقع مشخصات موتور برق اضطراری نصب شده و یا
ضروری و قطع برق الزم و ضروری میباشد .مستقر در انبار مشاهده و ثبت شود.

8-1

انبار باید به وسایل اطفاء حریق و دستگاه وسایل اطفاء حریق به شرح کپسول آتش-
نشانی و سیستم مرکزی یا سیستمهای
اعالم خطر مجهز باشد.
هشداردهنده اعالم حریق مشاهده شود (تست
و مشخصات آن ثبت شود).

8-2

تائیدیههای الزم برای امکانات اطفاء حریق تصویر گواهینامههای کالیبراسیون امکانات
همواره بایستی بهروز باشند (کالیبره باشند) .اطفاء حریق ارائه شود.

7

اصلي
()2
قطعي
اصلي
()5
اصلي
()5
قطعي
اصلي
()3
اصلي
()2
اصلي
()2
اصلي
()2

وضعیت موجود (توضیحات)

منطبق

نامنطبق

امتیاز
کسب
شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

ردیف

کنترل

نقاط کنترل

معیار پذیرش

(امتیاز اختصاص

ياقته)

کنترل

8-3

کارکنان ،آموزشهای الزم را برای اطفای مدارک و گواهینامه برگزاری دورههای
آموزشی کارکنان ارائه شود.
حریق را گذرانده باشند.

9-1

انبار بايد به صورت  24ساعته تحت قرارداد نگهبانها با انباردار مشاهده گردد.
تعداد نگهبان برای هر شیفت کاری حداقل
حفاظت فیزيکي ( نگهبانها) باشد.
یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار،
ممکن است چند نفر باشد.

9-2

حفاظت فیزیکی مجهز به ملزومات مورد ملزومات مورد نیاز نگهبانی از قبیل چراغ قوه
مجهز به آویز ،نورافکن برای دید بهتر ،وسائل
نیاز نگهبانی میباشد.
شبنما جهت نصب روی درب ورودی ،تابلوی
دستی ایست ،موانع ایست بازرسی ،سوت،
وسایل ارتباطی مثل تلفن و بیسیم ،لباس
ویژه نگهبانی مشاهده شود.
دوربین مداربسته بايد در انبار و وجود دوربین مداربسته در انبار و محوطه آن
مشاهده شود و امکان دسترسی آن برای
محوطه آن موجود بوده و امکان
بورس بررسی شود.
دسترسي به آن برای بورس فراهم

اصلي
()2
قطعي

اصلي
()3

قطعي

باشد.

9-4

ارزیابی

سطح الزام

نقطه

3-9

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف

ايمني انبار

9

نقطه

شماره ويرايش1 :

دوربین مداربسته سالم ،و در همه نقاط نصب بودن در محل درب اصلی ،محل تردد
ماشینآالت ،داخل انبار ،باسکول ،محل تخلیه
خطرپذیر نصب شده است.
و بارگیری بررسی شود (دوربینها تست
شود).

8

اصلي
()3

وضعیت موجود (توضیحات)

منطبق

نامنطبق

امتیاز
کسب
شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

ردیف

نقطه
کنترل

ايمني انبار

9

نقاط کنترل

معیار پذیرش

کنترل

دوربینهای مداربسته نصب شده ،در زاویه زاویه دید مناسب دوربینها جهت پوشش
ماشینآالت ،پرسنل و درب اصلی و داخل انبار
دید مناسب میباشند.
مشاهده و بررسی شود.

اتاق کار انباردار با تعبیه پنجره ثابت و دید اتاق کار انباردار با تعبیه پنجره ثابت با دید
مناسب تأمین شده است تا حتیالمقدور مناسب مشاهده شود.
ارباب رجوع مستقیمأ به اطاق محل کار
انباردار مراجعه و از عبور و مرور اشخاص
متفرقه در داخل انبار جلوگیری شود.

9-7

سیمکشی برق باید بصورت صحیح و ایمن سیمکشی برق باید توکار یا روکار از کانالهای
مربع شکل باشد.
انجام شده است

9-8

وجود عالئم هشداردهنده از قبیل :استعمال
دخانیات ممنوع  -خطر آتشزایی -ورود افراد
غیرمسئول ممنوع و  ...مشاهده شود.

تجهیزات انبار

10-1

امکانات توزين نظیر باسکول و ترازو امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو مشاهده
شد.
وجود دارد.

10-2

باسکول و ترازو کالیبره باشد.

مدارک آخرین گواهینامه کالیبراسیون معتبر
مشاهده شود (به تاریخ اعتبار توجه شود).

انبار دارای اتاق كار مناسب توزين كاال

اتاق کار توزین کاال مشاهده شد.

10-3

(امتیاز اختصاص

ياقته)

عالئم هشداردهنده ایمنی نصب شدهاند.

10

ارزیابی

سطح الزام

نقطه

9-6

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف

9-5

شماره ويرايش1 :

ميباشد.
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اصلي
()3

اصلي
()2

اصلي
()2
اصلي
()2

قطعي
اصلي
()4
قطعي

وضعیت موجود (توضیحات)

منطبق

نامنطبق

امتیاز
کسب
شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

ردیف

نقطه
کنترل

10

تجهیزات انبار

11

نقاط کنترل

معیار پذیرش

سابقه فعالیت

10-4

10-5

نیروی انسانی الزم و مجرب وجود داشته قرارداد نیروی انسان از جمله مسئول فنی انبار
و کیفی محصول ارائه گردد.
باشد.

10-6

سیستم نقل و انتقال و جابجایی مناسب وجود نوارنقالهها ،باالبرها ،لیفتتراک متناسب
با نوع بستهبندی کاال و سایر تجهیزات مورد
کاال متناسب با نوع کاال وجود دارد.
نیاز جابجایی مشاهده و گزارش شود.
ملزومات ارزیابی کیفی کاال وجود دارد.

11-1

(امتیاز اختصاص

ياقته)

امکانات و تجهیزات ثبت مداوم دما و وجود دماسنج و رطوبتسنج دیجیتالی با
قابلیت نمایش حداقل و حداکثر تغییرات
رطوبت موجود باشد.
الزامی است (مشخصات آن ثبت شود).

10-8

ارزیابی

سطح الزام

کنترل

10-7

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف
نقطه

شماره ويرايش1 :

مشاهده و ارائه مستندات:
 بکارگیری خدمات آزمایشگاهی انباردار بااستفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود
(رطوبتسنج) و با بکارگیری کارشناس ارزیابی
کنترل کمی و کیفی کاال
 یا انعقاد قرارداد همکاری با یکی ازآزمایشگاههای مورد تایید سازمان ملی
استاندارد ایران

اصلي
()2
اصلي
()2
اصلي
()3

اصلي
()4

راهنمای ساختمان انبار و ساختمان اداری عالئم راهنمای انبار و ساختمان اداری مشاهده
شود.
نصب شده باشد.

()2

انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی
شود.
دارد.

اصلي

اصلي

()3
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وضعیت موجود (توضیحات)

منطبق

نامنطبق

امتیاز
کسب
شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران

شماره ويرايش1 :

چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

ردیف

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جدول کسب الزامات اصلی
نقطه کنترل

حداکثر امتیاز

1

محل انبار

8

2

تخلیه و بارگیری

8

3

کف انبار

8

4

دیوارها و سقف انبار

10

5

دربها و پنجرههای انبار

10

6

تهویه هوای انبار

10

7

تاسیسات زیربنایی

5

8

وسایل اطفاء حریق انبار

6

9

ایمنی انبار

15

10

تجهیزات انبار

17

11

سابقه فعالیت

3

مجموع امتیاز

100

11

امتیاز کسب شده

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

عدمانطباقهای قطعي
رديف

موارد عدمانطباق

شماره بند نقاط كنترل

1
2
3
4
5
6
تعداد عدمانطباقهای الزامات قطعي موجود  مورد ميباشد.
عدمانطباقهای اصلي
رديف

موارد عدمانطباق

شماره بند نقاط كنترل

1
2
3
4
5
6
تعداد عدمانطباقهای الزامات اصلي موجود  مورد ميباشد.
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شماره ويرايش1 :
تاريخ ويرايش1399/03/11 :

كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران
تعداد صفحات14 :

چکلیست بازرسی انبار برنج
جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

شماره ويرايش1 :
تاريخ ويرايش1399/03/11 :

توصیهها
-

از انجام ایزوالسیون مناسب با عایقهای ضدرطوبتی در سقفهای مسطح و درب و پنجره با توجه به شرایط آب و هوائی منطقه اطمینان حاصل شود.
مجهز بودن هر یک از وسائل نقلیه سبک یا سنگین به یک دستگاه کپسول آتشنشانی ،که برای عمل تخلیه و بارگیری و یا نقل و انتقال کاالها به داخل محوطه انبار وارد میشوند و یا در
آنجا مشغول فعالیت هستند.
جلوگیری از آلودگی انبار به آفات انباری ،قبل از انتقال برنج به انبار .دیوارها و کف و سقف انبار علیه تخم و سایر حالتهای سیکل زندگی آفات ،به طور دقیق تمیز و ضد عفونی گردد.
پایش و کنترل دورهای کاالی نگداری شده آلودگی به آفات انباری انجام شود.
پایش و کنترل دورهای انبار از نظر دما رطوبت انجام شود.
باید هر هفته حداقل یک بار ،دور بیرونی انبار ،از سوی مسئول انبار بازبینی و بررسی شود و از لحاظ پاکیزه بودن ،نبودن آفت ،رطوبت و نمزدگی و نیز خشک بودن پیرامون انبار اطمینان
حاصل شود.
سوابق کاربرد سموم مجاز شامل تاریخ و میزان کاربرد آن برای ضدعفونی بررسی شود.
پاکسازی کامل انبار از وجود بقایای کاالی قبلی و شستشو و ضدعفونی انبار قبل از ورود کاال به انبار و ثبت و حفظ سوابق آن بررسی شود.
چیدمان محصوالت به گونهای انجام پذیرد که از تغییر شکل و آسیب به محصول جلوگیری شود.
پاکسازی ضایعات و پسماند انبار حداقل یکبار در روز صورت پذیرد.
زبالهدان به تعداد و حجم و اندازه کافی ،زنگ نزن و قابل شستشودر انبار وجود داشته باشد.
سوابق مشخصات کیفی و کمی محصول ورودی و خروجی ثبت و بایگانی شود.
محموله برنج تا حد امکان در کیسههای کنفی یا کتانی نگهداری شود تا عمل تهویه در آن به خوبی انجام گیرد.
رعایت فاصله کافی کیسههای برنج با دیواره انبار و همچنین بین ردیفها جهت عبور و مرور و تهویه ضروری است.

•

توصیهها الزامآور است و در بازرسيهای دورهای مورد ارزيابي قرار ميگیرد.

-

-
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كد مستندIME :

شرکت بورس کاالی ایران

شماره ويرايش1 :

چکلیست بازرسی انبار برنج

تعداد صفحات14 :

تاريخ ويرايش1399/03/11 :

جهت پذیرش در شرکت بورس کاالی ایران

نتیجه بازرسي
نام انبار:

ظرفیت اختصاص يافته به بورس:

كسب امتیاز الزامات اصلي:

نام انباردار:





كسب عدمانطباق:

 وجود عدمانطباق قطعی حاکی از عدمپذیرش انبار میباشد.
پذيرش انبار

 عدموجود انطباق قطعی و كسب امتیاز الزامات اصلي کمتر از  75حاکی از عدمپذیرش انبار میباشد.
 عدموجود انطباق قطعی و کسب حداقل  75امتیاز الزامات اصلي حاکی از پذیرش انبار میباشد.

رتبه انبار :ممتاز

درجه 1

درجه2

 عدمپذيرش

نام و نامخانوادگي امضاء انباردار:

نام و نامخانوادگي امضاء بازرس /بازرسین:

14

