رزٍهِ شرکت:

زهیٌِ ّای فعالیت:
 -1خذٔاذ ٟٔٙذػی ؿأُ طشاحی لطؼاذ  ٚزدٟیضاذ  ٚزٟی٘ ٝمـٞ ٝای ػاخر ٔطاتك تا اػسا٘ذاسدٞای اسٚخایی
 -2ػاخر ٔاؿیٗ آالذ ( تٔٛی ػاصی ٔاؿیٗ آالذ سایح خطٛط زِٛیذ ،تٟی ٝٙػاصی ٔاؿیٗ آالذ لذیٕی ،ػاخر ٔاؿیٗ آالذ خذیذ تشای واستشی
ٞای دس خٛاػر ؿذ)...ٚ ٜ
 -3ا٘داْ ٞشٌٔ ٝ٘ٛؼاػذذ فٙی دس صٔی ٝٙؿٙاػایی لطؼاذ یذوی ت ٝواس سفسٔ ٝاؿیٗ آالذ ٘لة ؿذ ٜواسخا٘داذ واؿی  ٚػشأیه
ٔ-4ـاٚس ٜخٟر ا٘سخاب  ٚخشیذ ٔاؿیٗ آالذ
٘ -5لة ٔاؿیٗ آالذ خطٛط زِٛیذ
 -6تشٌضاسی دٚسٞ ٜای آٔٛصؿی (ٔثا٘ی چاج دیدیساَ ،طشاحی واؿی  ٚػشأیه ،خٙیٔٛازیه )... ٚ
 -7طشاحی ػیؼسٕٟای زاػیؼازی
 -8ا٘داْ أٛس زؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی ٔ ٚـاٚس ٜدس ایٗ صٔیٝٙ
هحصَالت:
 )1ؿثى ٝخاوشیض خشع؛ ال٘ ٝص٘ثٛسی  ٚزیغ ٝای
 )2خٓ خشٚخی دسایش ،طشح ػاوٕی
 )3واؿی سدیف وٗ (فاكّ ٝا٘ذاص)
 )4تشع خط ِؼاب  ٚتؼس ٝتٙذی؛ زه  ٚد ٚتشػٝ
ٕٞ )5ضٖ د ٚواسٜ؛ خٕح ٕٞ ٚضٖ تا  ،ٓٞدتی تاال
 )6واؿی ٌشداٖ سِٚشی؛ چشخا٘ذٖ واؿی ٞای ػایض تضسي
 )7خٓ خشٚخی وٛسٜ؛ طشح ػاوٕیٔ ،لشف تؼیاس خاییٗ لطؼاذ یذوی
 )8ػاوـٗ ٔاؿیٗ كفح ٝای
٘ٛٔ )9ساط ٘ ٚلة زدٟیضاذ وُ خط
 )10اػّؾ آصٔایـٍاٞی
 )11ػٕدُ ػایض  ٚلٛع
 )12خالؤٛسش
ٚ )13یؼىٛصیٕسش
 )14ػٛتّىغ ػایض تضسي
 )15ػاخر لطؼاذ یذوی

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

 )1شثکِ خاکریس پرض
ٍیصگی ّا:
 أىاٖ اسائ ٝدس دٔ ٚذَ زیغ ٝای  ٚال٘ ٝص٘ثٛسی
 أىاٖ طشاحی  ٚػاخر تشای واؿی اص ػایض  200*200زا 600*1200
 أىاٖ زٙظیٓ اسزفاع ؿثىٞ ٝا تٙٔ ٝظٛس اػسفاد ٜحذاوثشی اص زیغٞ ٝای خّی اٚسزاٖ
 ؿثىٞ ٝا  ٚزیغٞ ٝا اص خٙغ اػسیُ
 أىاٖ اسائ ٝتشای خشع تا دٞا٘ٞ ٝای ٔسفاٚذ

هذل الًِ زًثَری

"هشتریاى شثکِ خاکریس پرض"
شرکت ّای کاشی:
 )1پرظپَلیط

 )8صذراظرام هیثذ

 )2پرشیي کاشی ایراًیاى

 )9اٍرظت ایذُ آل

ًَ )3آٍراى

 )10فیرٍزُ هشْذ

 )4کعری

 )11گراًیت آریا

 )5خاتن اردکاى

)12آظیا اصفْاى

ً )6گیي هیثذ

)13خَرشیذ

 )7هععَد ایراى

)14آریي ظرام اترکَُ

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

هسایای شثکِ ّای تَلیذی ایي شرکت:
 زٛصیغ یىٛٙاخر ٌشا٘ َٛدس حفشٞ ٜا
 واٞؾ دٚس سیض ٌشاَ٘ٛ
 واٞؾ اثش افىر ٟ٘ ٚایسا افضایؾ ویفیر تیؼىٛیر زِٛیذی
 داسای زیغٞ ٝای آب تٙذی اص خٙغ خّی اٚسزاٖ تا ویفیر تاال
 داسای اػسشاوچش لٛی تا سً٘ آٔیضی ٔٙاػة
 داسای دػسٍیشٞ ٜای خّٛیی اص خٙغ اػسیُ
 لیٕر ٔٙاػة دس ٔمایؼ ٝتا ٔذَ ایساِیایی

هذل تیغِ ای یا صفحِ ای

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

)2خن خرٍجی درایر(طرح ظاکوی)
 قاتل نصة تز روی خط لعاب تا عزض های متفاوت
 تهزه گیزی اس گایذهای هذایت تسمه ایتالیایی
 دارای ضاسی فوالدی تا رنگ آمیشی مناسة
 تعمیز و نگهذاری کم در مقایسه تا مذل قزقزه ای
 تهزه گیزی اس پولی های دور متغیز تا سایشهای
مختلف
 ارائه دفتزچه راهنماو کاتالوگ قطعات یذکی جهت
سفارش قطعات تا کذتنذی ارائه ضذه

)3کاشی ردیف کي(فاصلِ اًذاز)
 أىاٖ اسائ ٝتشای واؿی تا اتؼاد ٔسفاٚذ
 تٟشٌ ٜیشی اص خشٚفیُ آِٔٛیٙیٔٛی
 اػسفاد ٜاص ٔٛزٛس ٌیشتىغ ایساِیایی
 تٟشٌ ٜیشی اص تٟسشیٗ لطؼاذ یذوی ٔٛخٛد دس تاصاس  ٚأىاٖ زأیٗ لطؼاذ ػاخسٙی دس اػشع ٚلر
 اػسفاد ٜاص ٌایذٞای ٚیظٞ ٜذایر تیؼىٛیر خشٚخی دسایش
 اسائ ٝدفسشچ ٝسإٙٞا ٚوازاِٛي لطؼاذ یذوی خٟر ػفاسؽ لطؼاذ تا وذتٙذی اسائ ٝؿذٜ

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

)4ترض خط لعاب ٍ تعتِ تٌذی(زیر ٍ رٍ)؛تک ٍ دٍ ترظِ
 أىاٖ اسائ ٝتشای واؿی تا اتؼاد ٔسفاٚذ







داسای ؿاػی فٛالدی تا سً٘ آٔیضی ٔٙاػة
اػسفاد ٜاص تشع ٞای تا هخأر ٞای ٔسفاٚذ دس تاال  ٚخاییٗ
داسای ٔىا٘یضْ زٙظیٓ اسزفاع تشع ٞا
اػسفاد ٜاص اِىسشٛٔٚزٛس ایساِیایی
داسای ػیؼسٓ زؼٕ ٝػفر وٗ ٔٙاػة
اسائ ٝدفسشچ ٝسإٙٞا  ٚوازاِٛي لطؼاذ یذوی خٟر ػفاسؽ لطؼاذ
تا وذتٙذی اسائ ٝؿذٜ

ّ)5وسى دٍ کارُ (هخسى لعاب ٍ اًگَب)











تٟشٌ ٜیشی اص ػیؼسٓ خٕح ٕٞٚضٖ
دس یه دػسٍاٜ
أىاٖ واسوشد ٔدضای خٕح ٕٞ ٚضٖ
(خٌّٛیشی اص افضایؾ تیؾ اص حذ دٔای
ػیاَ)
داسای ظشفیر ِ 208یسش (ظشفیر 300
ِیسشی ا٘سخاتی ٔی تاؿذ).
واٞؾ دٚس سیض ِؼاب  ٚاٍ٘ٛب تٚ ٝاػطٝ
واٞؾ ؿؼسـٛی ٔخضٖ
تذ٘ ،ٝؿافر  ٚخش ٜاص خٙغ اػسیُ 304
ازلاالذ اص اػسیُ 316
تٟشٌ ٜیشی اص ٔٛزٛس ٌیشتىغ ایساِیایی
دتی خٕح زا ِ 160یسش دس دلیمٝ
داسای خشٞ ٜای اػسیُ تا خشٚفیُ ٔخلٛف
خٟر خٌّٛیشی اص حثاب ػاصی  ٚز٘ ٝـیٙی
ػیاَ

هشتریاى ّوسى:
 )1شرکت کاشی ایفا ظرام
 )2شرکت کاشی خَرشیذ

 اسائ ٝدفسشچ ٝسإٙٞا  ٚوازاِٛي لطؼاذ یذوی خٟر ػفاسؽ لطؼاذ تا وذتٙذی اسائ ٝؿذٜ

 )3هجتوع کاشی هیثذ

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

)6کاشی گرداى رٍلری
 أىاٖ اسائ ٝتشای واؿی تا اتؼاد ٔسفاٚذ






حذف مطکالت موجود در کاضی گزدان های معمولی تزای کاضی های تا سایش تشرگ
تهزه گیزی اس دو موتور گیزتکس ایتالیایی
تهزه گیزی اس پزوفیل آلومینیومی
استفاده اس روکص رول ایتالیایی
ارائه دفتزچه راهنما و کاتالوگ قطعات یذکی جهت سفارش قطعات تا کذتنذی ارائه ضذه

هشتریاى:
 )1شرکت کاشی پرظپَلیط
 )2شرکت کاشی ظرٍ هْریس

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

)7کاشی گرداى (خن) خرٍجی کَرُ (طرح ظاکوی)
 أىاٖ چشخؾ واؿی اص ػایض  200* 200زا ػایض 600* 1200
 زؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی تؼیاس وٓ دس ٔمایؼ ٝتا ا٘ٛاع واؿی ٌشداٖ ٞا
.
 اػسفاد ٜاص ٔٛزٛس ٌیشتىغ ایساِیایی
ٔ لشف وٓ لطؼاذ یذوی ت ٝدِیُ طشاحی ٔٙحلش ت ٝفشد .
.
 داسای ؿاػی فٛالدی تا سً٘ آٔیضی ٔٙاػة
 اسائ ٝدفسشچ ٝسإٙٞا  ٚوازاِٛي لطؼاذ یذوی خٟر ػفاسؽ .
لطؼاذ تا وذتٙذی اسائ ٝؿذٜ

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

)8ظاکشي هاشیي صفحِ ای

هسایا ٍ ترتری ّای دظتگاُ ظاکشي هاشیي صفحِ ای تَلیذی ایي شرکت ًعثت تِ تَلیذات رقثای داخل
کِ تفاٍت قیوت ٍ کیفیت را ایجاد هیکٌذ:
 )1پروفیل آلوهینیوهی ت ٝخای لٛطی آ :ٗٞایٗ أش سا ٜسا تشای ایداد زغییشاذ تاص ٔی ٌزاسد.
 )2اػسفاد ٜاص ٚسق خا٘چ صیش اػفٙح
 )3اػسفاد ٜاص  12دستگیره ترکیه ای و ٝایٗ دػسٍیشٞ ٜا ،واس زؼٛین اػفٙح سا ساحر ٔیىٙذ.
 )4سیستن تعلیق ضاسی به صورت بوش و پین؛ اص ٔضایای ایٗ ٘ٛع ػیؼسٓ زؼّیك اِف) دس كٛسزیى ٝواؿی ٞا سٚی خاِر خٛب
چیذ٘ ٜـذ ٜتاؿذ ٔـىّی تشای واسوشد دػسٍا ٜایداد ٕ٘یـٛد .ب) اٌش خٛد دػسٍا ٜػاوـٗ ٔاؿیٗ  ٓٞزشاص ٘ثاؿذٔـىّی ایداد ٕ٘یٍشدد.
 )5کالف باالیی دستگاه از جنس پروفیل آلوهینیوم؛ اِف :ػّٕىشد ت ٝكٛسذ وـٛیی ،ب) لاتُ ٘لة تش سٚی ٞش ػیؼسٕی تا حذالُ
صٔاٖ
 )6فن های بسیار قوی؛ ت ٝطٛسیىٔ ٝیضاٖ وـؾ آٟ٘ا زا حذی ٞؼر و ٝواؿی زا هخأر ٔ 14یّی ٔسش سا ت ٝساحسی خاتدا ٔیىٙذ .دس
هٕٗ فٗ داسای دسیچ ٝزٙظیٓ ٔی تاؿذ ؤ ٝیضاٖ ٔىؾ تا زٛخ ٝت ٝهخأر واؿی ،لاتُ زٙظیٓ ٞؼر.
ٛٔ )7زٛسٞای ایساِیایی
آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

)9هًَتاش ٍ ًصة تجْیسات کل خط
خروجی کوره

هشتری خرٍجی کَرُ :
کارخاًِ کاشی کاظپیي

خط لعاب

هشتری خط لعاب:
کارخاًِ کاشی کاظپیي
آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

)10اظلش آزهایشگاّی
 أىاٖ اسائ ٝدس ٔذَ ٞای زه ،د ٚ ٚیا ػ ٝخا٘ٝ
 أىاٖ اسائ ٝتشای هخأر ٞای ِؼاب  ٚاٍ٘ٛب ٔسفاٚذ
 داسای ویفیر ٔٙاػة (ضد سایص)
آلَهیٌیَم

 أىاٖ اسائ ٝدس د ٚخٙغ آِٔٛیٙی ٚ ْٛاػسیُ
 أىاٖ اسائ ٝدس اتؼاد ٔخسّف
اظتیل

هشتریاى اظلش آزهایشگاّی :
 )1شرکت کاشی احعاى هیثذ

 )9فرٍشگاُ جاتر اتي حیاى

 )2شرکت کاشی فرزاد تیرجٌذ

 )10شرکت کاشی زریي خراظاى

 )3شرکت لعاب گَّراى

 )11آریا لعاب

 )4شرکت کاشی صذرا ظرام هیثذ

 )12لعاب آهاتیط

 )5شرکت کاشی هرجاى

 )13ظارا لعاب

 )6شرکت شیویا صٌعت

 )14آرر لعاب

 )7شرکت کاشی پرظپَلیط

 )15شرکت کاشی زّرُ کاشور

 )8شرکت کاشی ًگیي هیثذ

 )16شرکت کاشی ّوا ظرام

 )11ظوپل کٌترل ظایس ٍ قَض
هسایا :






أىاٖ اسای ٝدس اتؼاد  ٚهخأر ٞای ٔسفاٚذ
ج٘غ آِٔٛیٙیْٛ
داسای دلر  ٚویفیر ٔٙاػة
اسایٌٛ ٝاٞی واِیثشاػی( ٖٛدس كٛسذ دسخٛاػر)
زحٛیُ دس داخُ خؼث ٝچٛتی

هشتریاى ظوپل:
 )1شرکت آزهًَِ فَالد اصفْاى
 )2کاشی اٍرظت ایذُ آل
 )3کاشی هیالد

آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

 )12پالکَهتر

هشتریاى پالکَهتر:
 )1شرکت آزهًَِ فَالد اصفْاى
 )2پارک علن ٍ فٌاٍری یسد
یىی اص ٔٛاسدی و ٝدس تخؾ وٙسشَ ویفیر واسخا٘داذ واؿی  ٚػشأیه حائض إٞیر اػر وٙسشَ اتؼاد  ٚویفیر ػطح واؿی ٞا طثك اػسا٘ذاسد
ٔ 9169-2ی تاؿذ.
دس اػسا٘ذاسد ٔزوٛس واؿی یا ػشأیه تایذ دس ٔٛاسد صیش ٔٛسد تشسػی  ٚوٙسشَ لشاس ٌیشد:
 )1ط ٚ َٛػشم
ٔ )2ؼسمیٓ تٛدٖ اهالع
ٔ )3ؼسطیُ ؿىُ تٛدٖ (ٌ٘ٛیا تٛدٖ)
ٔ )4ؼطح تٛدٖ ػطح (ا٘حٙا  ٚخیچیذٌی)
تشای واؿی ٞای تضسٌسش اص ٔ 400یّی ٔسش ،وٙسشَ ٔٛاسد فٛق تا دػسٍا ٜخالؤٛسش تایذ كٛسذ خزیشدٕٞ .چٙیٗ اػسفاد ٜاص ایٗ دػسٍا ٜخضّٔ ٚضٔٚاذ
اػسا٘ذاسد ٔ 17025ی تاؿذ.
ایٗ دػسٍا ٜاص ؿؾ ػذد ػاػر ا٘ذیىازٛس تٟشٔ ٜی تشد .تؼذ اص لشاس دادٖ ٕ٘ ٝ٘ٛواؿی ت ٝخای ػٕدُ ،اخسالف اتؼادی ٔا تیٗ ػٕدُ  ٚواؿی ،تٝ
ٚػیّ ٝػاػر ٞای ا٘ذیىازٛس ٕ٘ایؾ دادٔ ٜی ؿٛد و ٝتا زٛخ ٝت ٝحذٚد زؼشیف ؿذ ٜدس ٚاحذوٙسشَ ویفیر ،دسخ ٝویفی واؿی اص ٘ظش اتؼاد  ٚلٛع
ٔـخق ٔی ٌشدد.
آدرض  :یسد ،خیاتاى شْیذ هطْری ،هرکس فٌاٍری اقثال ،ظاختواى هرکس رشذ فٌاٍری اطالعات ٍارتثاطات(ٍ ،)ICTاحذ  ،121کذ پعتی 8917697998 :

تلفي 035-37258159 :

fahimisatis@gmail.com

فکط 021-89783951 :

Fahimco.ir

اهکاًات ٍ هسایا:
 )1اػسفاد ٜاص ػاػر ا٘ذیىازٛس إِٓا٘ی تا دلر ٔ 0.01یّی ٔسش
ٔ )2طاتك تا اػسا٘ذاسد UNI EN ISO 10545-2
 )3ػِٟٛر ا٘ذاصٌ ٜیشی ٘ؼثر تٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝای ٔـاتٝ
 )4ػشػر ػُٕ تاال  ٚػِٟٛر خاتدایی اخضای ٔسحشن دػسٍاٜ
 )5اػسفاد ٜاص خٙح خط وؾ تا ٔمیاع ٔیّی ٔسش
 )6أىاٖ طشاحی اص ػایض ٔ 400*400یّی ٔسش زا ٔ 600*1200یّی ٔسش
 )7داسای اػسشاوچش لٛی ٙٔ ٚاػة
 )8تٟش ٌیشی اص ؿاػی تا سً٘ ٔٙاػة
 )9اسائ ٝوازاِٛي سإٙٞای واس
 )10اسائ ٝوازاِٛي لطؼاذ یذوی خٟر ػفاسؽ لطؼاذ ت ٝطٛس ٔدضا
 )11آٔٛصؽ سایٍاٖ واس تا دػسٍاٜ
 )12اسای ٝویر تٕٞ ٝشا ٜدػسٍا ٜتشای ا٘ذاصٌ ٜیشی واؿی تا هخأر ٞای  7زا ٔ 15یّی ٔسش

هَارد ظفارشی:
ٕ٘.1ایؾ اػذاد تش سٚی ٕ٘ایـٍش

 .2ازلاَ ت ٝوأدیٛزش تا ػیٓ  ٚتذ ٖٚػیٓ (ٚایشِغ)

 .3زٟی ٝخشیٙر اص دادٞ ٜا

 .4طشاحی  ٚػاخر تشای ػایض ٞای دِخٛاٜ

 .5اػسفاد ٜاص زؼٕ ٝزایٕیٙیً

 .6زأیٗ ػٕدُ تا دلر تاال  ٚویفیر ٔٙاػة

ٍ )13یعکَزیوتر
هسایا :
 ج٘غ آِٔٛیٙیْٛ
 داسای دلر ٔٙاػة
 داسای ویفیر ٔٙاػة (ضد سایص)

هشتری ٍیعکَزیوتر:

شرکت کاشی پرظپَلیط
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 )14ظَتلکط ظایس تسرگ

هسایای رخیرُ کي ظایس تسرگ:
 )1اػسفاد ٜاص ػیؼسٓ خِٛی  ٚزؼٕٞ ٝای وــی دس لؼٕر اِٛازٛس ت ٝخای ص٘دیش  ٚچشخ ص٘دیش و ٝتاػث دلر تاالی
دػسٍا ٜخٛاٞذ ؿذ.
 )2ػیؼسٓ ا٘سماَ سِٚشی تا ٔٛزٛس ٌیشتىغ ٔؼسمُ ،لاتّیر زٙظیٓ اسزفاع ٔیض سِٚشی تا خط ا٘سماَ
 )3اػسفاد ٜاص سیُ  ٚیازالاٖ ٞای خطی (ِغضؿی) ت ٝخای چشخ  ٚتّثشی ًٙسٚی اِٛازٛس
 )4زؼثی ٝیه ػیؼسٓ خٟر حشور تٟسش لفؼٞ ٝا
 )5ػاخر لفؼٞ ٝا تا لٛطی ػثه تا ویفیر تاال ،تا لاتّیر خاتدایی ٔدٕٛػ ٝلفؼٞ ٝا
 )6أىاٖ رخیش ٜواؿی زا ػشم ٔ1000یّی ٔسش  ٚطٔ 1600 َٛیّی ٔسش
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)15ظاخت قطعات یذکی
ایٗ ؿشور دس ساػسای تٔٛی ػاصی كٙؼر واؿی  ٚػشأیهٔ ،فسخش اػر و ٝاػالْ ٕ٘ایذ ػاخر لطؼاذ زدٟیضاذ دس
تخؾ ٞای ٔخسّف واسخا٘ ٝاص زٟی ٝتذ٘ ٝزا چٕفشی ًٙاص خّٕ ٝفؼاِیر ٞای ایٗ ٔدٕٛػٔ ٝی تاؿذ.
لطؼاذ ػاخر ایٗ ؿشور تا اػسا٘ذاسدٞای اسٚخایی  ٚدس ٔحذٚدٞ ٜای زّشا٘ؼی ٔداص  ٚتا دلر تاال زحٛیُ ٔـسشیاٖ ٔی ٌشدد.

أىاٖ ػاخر لطؼاذ ت ٝچٙذ سٚؽ ٔمذٚس ٔی تاؿذ:
 )1اخز ٘مـ ٝاص ػٛی دسخٛاػر وٙٙذٜ
 )2اخز ٕ٘ ٝ٘ٛلطؼ( ٝزٟی٘ ٝمـ + ٝػاخر لطؼ)ٝ
 )3دسخٛاػر لطؼ ٝتا اسائ ٝوذ فٙی؛ تا زٛخ ٝت ٝزدشت ٝخشػ ُٙایٗ ؿشور دس واسخا٘داذ واؿی  ٚػشأیه ،أىاٖ زحٛیُ
لطؼ ٝدس خٛاػسی تا وذٞای فٙی ؿشور ٞایی ٔثُ ػاوٕیٛ٘ ،افیٕا ،ػیؼسٓ ٔ ... ٚمذٚس ٔی تاؿذ.
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