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پیوست: ندارد

مدیرعامل محترم شرکت مهندسین مشاور آزمونه فوالد

با سالم
احتراما به استحضار می رساند براساس جلسه مورخ 96/02/16 کمیته ي ارزیابی سازندگان، نام شرکت مهندسین 
مشاور آزمونه فوالد بعنوان ارائه دهنده خدمات ذیل، در فهرست پیمانکاران مورد تایید ( Approved Contractor List) شرکت 

بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)، به مدت دوسال از تاریخ جلسه فوق به ثبت رسید:

(NDT) ارائه دهنده خدمات آزمونهاي غیر مخرب -1

الزم به ذکر است، قرار گرفتن نام آن شرکت در فهرست مورد اشاره هیچگونه تعهدي جهت خرید ایجاد نمی نماید. همچنین 
تمدید اعتبار منوط به تایید مجدد براساس عملکرد آن شرکت خواهد بود.
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