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 : سشمقالٍ

قاتلــثاط متــگ ي استـشَىـف  

فشًٞٙ فجبست اػت اص اسصؿٟبيي وٝ يه ٌشٜٚ ٔقيٗ داس٘ذ، ٞٙجبسٞبيي 

وٝ اص آٖ پيشٚي ٔي وٙٙذ ٚوبسٞبي ٔبدي وٝ تِٛيذ ٔي وٙٙذ. ٞٙجبسٞب 

اصَٛ ٚلٛافذي ٞؼتٙذ وٝ ٔشدْ ا٘تؾبس ٔي سٚد آٟ٘ب سا ٔشافبت وٙٙذ ٚ 

 -٘ـبٖ دٞٙذٜ ثبيذٞب ٚ ٘جبيذٞب دس ص٘ذٌي اجتٕبفي ٞؼتٙذ. $ آ٘تٛ٘ي ٌيذ٘ض

 جبٔقٝ ؿٙبػي #.

اسػبَ ٚ دسيبفت اعالفبت ٚ اخجبس فشايٙذي فشٍٞٙي ٚ دٚػٛيٝ اػت. آٖ 

وٝ خجش ٔي دٞذ ٚ آٖ وٝ خجش ٔي ٌيشد. وؼت ٚ اسػبَ اعالفبت ٚؽيفٝ 

ٚوبس وؼب٘ي اػت وٝ دس سػب٘ٝ ٞبي فٕٛٔي ٚ خصٛصي ثقٙٛاٖ دثيش، 

فشاد ثٝ ِحبػ سٚص٘بٔٝ ٍ٘بس، خجشٍ٘بس ٚ غيشٜ فقبِيت ٔي وٙٙذ. ٞشيه اص ايٗ ا

دا٘ؾ ٚ أىب٘بت خٛد دس فشصٝ خبصي فقبِيت ٔي وٙٙذ ٚ سػب٘ٝ ٞبي 

فٕٛٔي ٚ خصٛصي سا اداسٜ ٔي وٙٙذ. سػب٘ٝ ٞبي فٕٛٔي ثٝ ٔؼبئُ ٚ اخجبس 

ٚ اعالفبتي ٔي پشداص٘ذ وٝ فبٔٝ ٔشدْ فاللٕٙذ ثٝ ديذٖ ٚؿٙيذٖ آٟ٘ب 

اص سػب٘ٝ ٞؼتٙذ ٚ ثغٛس عجيقي ٔخبعجبٖ فبْ داس٘ذ. ايٗ ٌشٜٚ سػب٘ٝ ٞب 

ٞبي استجبعبت جٕقي ٔب٘ٙذ ساديٛ ٚ تّٛيضيٖٛ ٌشفتٝ تب سٚص٘بٔٝ ٞب ٚٔجالت 

فٕٛٔي سا دس ثش ٔي ٌيشد. اٌش أشٚص ٔب ٕٞٝ دسيه جٟبٖ ٚاحذ ص٘ذٌي ٔي 

وٙيٓ ايٗ أش تب حذ صيبدي ٘تيجٝ جٟب٘ي ؿذٖ فشًٞٙ ، ثشد جٟب٘ي سػب٘ٝ 

 ٞبي استجبعي ٍٕٞب٘ي ٚ استجبعبت اِىتشٚ٘يىي اػت

ٝ ٞبي اختصبصي ٔب٘ٙذ ٔجالت تخصصي أب ٔخبعجبٖ خٛد سا داسد سػب٘

ٚ ثشاي ٌشٜٚ خبصي تٟيٝ ٚ ٔٙتـش ٔي ؿٛد.وٕيت ٚ ويفيت ايٗ سػب٘ٝ ٞب 

ثؼتٍي ثٝ تىتش، دا٘ؾ ٚ ٔٛلقيت التصبدي ٚ اجتٕبفي وؼب٘ي داسد وٝ ايٗ 

اص ٔيبٖ  "سػب٘ٝ ٞب ثشاي آ٘بٖ تِٛيذ ٔي ؿٛد. وبدس تٟيٝ وٙٙذٜ ٘يض ٔقٕٛال

آٟ٘ب ثش ٔي خيضد ٚ دس ٕٞبٍٞٙي ثب آ٘بٖ ؿىُ ٔي ٌيشد. إٞيت سػب٘ٝ  خٛد

ٚ ٘مؾ ثشجؼتٝ استجبعبت دس جٟبٖ أشٚص ٔٛجت ؿذٜ اػت وٝ ٟ٘بدٞب، 

ا٘جٕٗ ٞب ٚ حتي ؿشوتٟبي وٛچه ٚ ٔتٛػظ ٘ـشيٝ ٞب ٚ ٔجالت ٚيظٜ 

 خٛد سا ثب صشف ٞضيٙٝ ٞبي صيبد ثٛجٛد آٚس٘ذ.

ؿبيؼتٝ اػت جبيٍبٜ خٛد سا دس  افضبي ا٘جٕٗ ٔب ٔتبػفب٘ٝ چٙذاٖ وٝ 

فشصٝ سػب٘ٝ ٘يبفتٝ  ٚ وٛؿؾ چٙذا٘ي دس ساٜ دػتيبثي ثذاٖ ثقُٕ ٘يبٚسدٜ 

ا٘ذ . آٌبٜ ٘يؼتيٓ وٝ صشفٙؾش اص دػتبٚسدٞب ٚ ٔحذٚديت ٞب جبيٍبٕٞبٖ سا 

ٔب خٛد دس فشصٝ صٙقتي وـٛس پذيذ ٔي آٚسيٓ. ثشداؿت ٔب اصجٙجٝ ٞبي 

 ِٕـغِٛي ٞبي ٔبدي ٘جبيذ ٔب سا اصتيشٜ تغييشات اجتٕبفي أشٚصيٗ ٚ د

 ثجججججت

ٍ٘شؽ ٚالـ ثيٙب٘ٝ ٚ أيذ ثخؾ ثٝ آيٙذٜ ثبص داسد. ا٘جٕٗ ٞبي ٟٔٙذػي 

ٚ حشفٝ اي دس وبسوشد ٚيظٜ  خٛيؾ داساي دٚ ٘مؾ ثشجؼتٝ ا٘ذ. ٘مؾ 

آؿىبس وٝ ٕٞب٘ب حفؼ ٔٙبفـ افضب اػت ٚ ٘مؾ پٟٙبٖ وٝ دس حميمت ثٟٓ 

پيٛػتٍي ؿشوتٟبػت. ٞش دٚي ايٗ وبسوشدٞب ٍٞٙبٔي ثذسػتي ٔحمك ٔي 

ي ثشاي ٌفتٗ ٚ ؿٙيذٖ ٚ ٔحّٕي ثشاي ايجبد استجبط داؿتٝ ؿٛد وٝ جبي

ثبؿيٓ. تبوٖٙٛ إٞيت ايٗ جبيٍبٜ  سا ثذسػتي دس٘يبفتٝ ايٓ. دس عَٛ يه 

ػبَ ٚ ٘يٓ ٌزؿتٝ افضبي ٞيبت ٔذيشٜ ٚ دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ وٛؿيذ٘ذ تب ايٗ 

جبيٍبٜ سا اص عشيك اثضاسٞبي اِىتشٚ٘يىي ٔقيٗ ٔب٘ٙذ اػتفبدٜ اص ػبيت ٚ 

ٝ ا٘جٕٗ ثب ثيٓ ٚ أيذ فشاٚاٖ ايجبد وٙٙذ. ثيٓ اص آٖ سٚ وٝ  ؿبيذ دس خجش٘بٔ

جزة ٕٞىبسي افضبي ا٘جٕٗ ٔٛفك ٘ـٛ٘ذ ٚ أيذ اص آٖ سٚ وٝ حضٛس ٚ 

جبيٍبٜ ا٘جٕٗ سا دس خبسج اص ٔجٕٛفٝ ثـٙبػب٘ٙذ. أيذٔبٖ ثشآٚسدٜ ؿذ ٚ 

ثؼيبسي وٝ خٛد اص جبٔقٝ آصٔبيـٟبي غيشٔخشة ٘جٛد٘ذ اص آٖ اػتمجبَ 

د٘ذ ٌٚبْ ثٝ ٌبْ آ٘شا ثٝ سػٕيت ؿٙبختٙذ أب دٚس اص ا٘تؾبس ٘جٛد وٝ ثيٓ ٚ وش

تشػٕبٖ ثشجبي ثٕب٘ذ چشا وٝ اص يه ػٛ افضبي ا٘جٕٗ عيف سٍ٘بسٍ٘ي اص 

الـبس اجتٕبفي ٌٛ٘بٌٖٛ ثب تفبٚتٟبي فشٍٞٙي ٚ تحصيّي ثؼيبس سا تـىيُ 

ٖ ٔي ٔي دٞٙذ ٚ  اص ػٛي ديٍش ٔيبٍ٘يٗ ػٙي آ٘بٖ جبٔقٝ جٛا٘ي سا ٘ـب

دٞذ وٝ ؿشايظ اجتٕبفي ٚ التصبدي ثشخي اص آ٘بٖ سا ٚاداؿتٝ اػت تب وؼت 

ٔٙبفـ ٔبدي سا ثش ٞش چيض ديٍش حتي اخالق حشفٝ اي ٔمذْ داس٘ذ. ايٗ 

پذيذٜ اِجتٝ دس ديٍش ٟ٘بدٞب  ٚ جٛأـ صٙقتي ٘يض وٕبثيؾ ٚجٛد داسد ٚ أش 

ٗ ٔب ٘يض ؿٙبختٝ ؿذٜ ايؼت. أب ثٝ سغٓ ايٗ ٔـىُ ػبختبسي، دس ا٘جٕ

ٔب٘ٙذ ثؼيبسي ديٍش اص ٟ٘بدٞب ٚ ا٘جٕٗ ٞب افشاد فشٞيختٝ اي ٚجٛد داس٘ذ وٝ 

يب خٛد ٘خٛاػتٝ ٚ يب ا٘جٕٗ ٘تٛا٘ؼتٝ اػت اص تٛاٖ فشٍٞٙي ٚ تخصصي 

آ٘بٖ ثشاي ايجبد يه ٘ـشيٝ وبسآٔذ اػتفبدٜ وٙذ. دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ، افضبي 

ٕىبسي جٕقي خٛد ٞيبت ٔذيشٜ ٚ يىبيه افضبي ا٘جٕٗ ٔؼئَٛ ا٘ذ تب ثب ٞ

أىبٖ ايجبد يه ٘ـشيٝ ٔٛجٝ سا ثٟشؿىُ ٕٔىٗ ٚ ثب ٞش ٞضيٙٝ اي فشاٞٓ 

 وٙٙذ. 

٘ىتٝ ٟٕٔي وٝ دس آغبص ايٗ يبدداؿت ثذاٖ اؿبسٜ ؿذ ٘مؾ دٚػٛيٝ 

سػب٘ٝ ٞب يقٙي استجبط ٔتمبثُ فشٍٞٙي اػت. تجشثٝ ا٘تـبس خجش٘بٔٝ دس ٕٞبٖ 

ٔذت وٛتبٜ ٘ـبٖ داد وٝ صشفٙؾش اص ٔحتٛا، ٔشاجقٝ وٙٙذٌبٖ ػبيت ٚ 

خٛا٘ٙذٌبٖ خجش٘بٔٝ اغّت خبسج اص عيف افضب ٞؼتٙذ ٚ افضب وٕتشيٗ 

 ثججججت



 

 

 

 

 

  

ٝ  خٛد ثب ا٘جٕٗ ٕٞىبسي ٘ضديه داؿتٙذ اعالفي اص فقبِيتٟبي ا٘جٕٗ وٝ اخجبس آٖ ثغٛس ٔشتت دس خجش٘بٔٝ ٔٙتـش ٔي ؿذ ٘ذاس٘ذ. ٔٛيذ ايٗ ادفب ػئٛاَ ثشخي اص افضبػت. حتي آ٘بٖ و 

الؿ ٘ذاسد. اٌش وٝ ا٘جٕٗ چٝ ٔي وٙذ !  ؿٕب اٌش پيچ ساديٛ يب تّٛيضيٖٛ سا ثبص ٘ىٙيذ ٚ يب سٚص٘بٔٝ اي ٔغبِقٝ ٘ىٙيذ تبسن د٘يبيي ٞؼتيذ وٝ اص جبيي اع ٕٞٛاسٜ ػئٛاِـبٖ ايٗ ثٛدٜ ٚ ٞؼت

جيٙيذ چٍٛ٘ٝ ٔي خٛاٞيذ  اص آ٘چٝ دس ا٘جٕٗ ٔي ٌزسد ثٝ ػبيت ا٘جٕٗ ٔشاجقٝ ٘ىٙيذ، خجش٘بٔٝ آ٘شا ٘خٛا٘يذ، ٘بٔٝ ٞبيي وٝ اص عشيك فبوغ ٚ پؼت اِىتشٚ٘يىي ثشايتبٖ اسػبَ ٔي ؿٛد ٘

 آٌبٜ ؿٛيذ!

بس ٞٓ وٝ ؿذٜ اص خٛد ثپشػيٓ ٔب ثٝ چـٓ  ٚ ٌٛؿٕبٖ سا ثبص وٙيٓ، صحٕت ٕٞىبسإ٘بٖ سا لذس ٟ٘يٓ ٚ خٛد ٘يض ثمذس ٕٞت ٚ ٚػقت خٛيؾ يبسإ٘بٖ سا يبسي دٞيٓ. خٛة اػت تٟٙب يىج

 اي داسيٓ! فٙٛاٖ يه  فضٛ دس يه ٟ٘بد فٕٛٔي چٝ ٚؽيفٝ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمهـــــثاس اوــــاخ  
 ضًساي َماَىگي تطكلُا : 

جّؼٝ اي ثب حضٛس آلبيبٖ  21/3/90ثٙب ثٝ پيـٟٙبد ٞيبت اجشايي ؿٛسا دس تبسيخ 

ٟٔٙذع ؿىٛفي دثيش ؿٛسا ٚ ٕ٘بيٙذٜ جبٔقٝ ٟٔٙذػبٖ ٔـبٚس دس ؿٛسا، آلبي 

ٟٔٙذع تبئت اص ٞيبت ٔذيشٜ ا٘جٕٗ ٔذيشاٖ فٙي ٚ اجشايي ، آلبي ٟٔٙذع 

ٔصغفٛي اصوبٖ٘ٛ عشاحي ٟٔٙذػي ٚ ٔٛ٘تبط ايشاٖ ، آلبي ٟٔٙذع ٞٛؿٕٙذ اص 

ة، آلبي ٟٔٙذع خٛا٘ؼبسي اص ا٘جٕٗ ا٘جٕٗ ؿشوتٟبي صٙقت آة ٚ فبضال

ٚ ثشسػي  ؿشوتٟبي ػبختٕب٘ي ٚ افضبي ٞيبت ٔذيشٜ ا٘جٕٗ ثٝ ٔٙؾٛس تجبدَ ٘ؾش

صٔيٙٝ ٞبي ٕٞىبسي ا٘جٕٗ ثب ؿٛساي ٕٞبٍٞٙي تـىّٟب ٚ ٟ٘بد تقبُٔ دس دثيشخب٘ٝ 

ا٘جٕٗ تـىيُ ٌشديذ. دس ايٗ جّؼٝ ٔـىالتي وٝ ؿشوتٟبي فضٛ ا٘جٕٗ دس 

بٌٖٛ تبئيذ صالحيت ؿشوتٟب ٚ٘يض ثبصسػي ػبختٕبٟ٘ب داس٘ذ ثٝ ٔٛاجٟٝ ثب  ٔشاجـ ٌٛ٘

تفصيُ ٔٛسد ٔزاوشٜ لشاس ٌشفت ٚ ٔمشس ٌشديذ ٞيبت اجشايي ؿٛسا ايٗ ٔٛاسد سا دس 

جّؼبت ٔختّف ؿٛسا ٚ ٟ٘بد تقبُٔ ٔغشح وٙذ ٚ ساٜ حُ ٞبيي ثٛيظٜ دسٔٛسد تبئيذ 

 بيذ.صالحيت ؿشوتٟب ثٝ دِٚت پيـٟٙبد ٕ٘ٛدٜ ٔٛضٛؿ سا پيٍيشي ٕ٘

 

 سايت ي خثشوامٍ اوجمه : 

دس عَٛ چٙذ ٔبٜ ٌزؿتٝ ساٜ ا٘ذاصي ػبيت جذيذ ا٘جٕٗ ثب ٔـىالت ٔتقذدي 

ٔٛاجٝ ؿذ. ٘شْ افضاس ٔٛسد اػتفبدٜ ٚ لبِجي وٝ ثشاي آٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذ ٔتفبٚت ثب 

لبِجٟبي ٔتذاَٚ ثٛد ٚ ٚسٚد وبسثشاٖ سا ٔـىُ ٔي ٕ٘ٛد. ؿبيذ ٕٞيٗ ٔٛضٛؿ ٚ 

دس ٔٛسد ػبختبس ػبيت ٚجٛد داؿت ٔٛجت تبخيش دس ا٘قىبع  اختالف ٘ؾشي وٝ

اخجبس ٚ ا٘تـبس خجش٘بٔٝ ا٘جٕٗ ٌشديذ. ثٟشتمذيش ثب تٛافمي وٝ ثب ٔؼئَٛ  ػبيت 

ثقُٕ آٔذ ٔمشس ٌشديذ  تب پٙجٓ آثبٕ٘بٜ ػبَ جبسي ػبيت ا٘جٕٗ ثغٛس وبُٔ آٔبدٜ 

س صفحبتي وٝ ثٟشٜ ثشداسي لشاس ٌيشد، اؿىبالت آٖ ثشعشف ؿٛد، سإٞٙبيي ٞب د

الصْ اػت دسج ؿٛد، يىٙفش جٟت دسج ٚ اصالح ٔغبِت آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد ٚ ػبيت 

ثغٛس وبُٔ تحٛيُ دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ ؿٛد. وٕيتٝ ا٘تـبسات ا٘جٕٗ اص وّيٝ 

فاللٕٙذاٖ دسخٛاػت ٔي وٙذ ٘ؾشات اصالحي خٛد دس ٔٛسد ػبيت ٚ چٍٍٛ٘ي 

 ا٘تـبس خجش٘بٔٝ ثٝ دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ افالْ ٕ٘بيٙذ.

 ي اعضام دايطلثان تٍ خاسج :   (Level III) 3تشگضاسي ديسٌ َاي پايٍ 

دٚسٜ ٞبي ثبصآٔٛصي ثشاي داٚعّجب٘ي وٝ آٔبدٌي فضيٕت ثٝ خبسج اص وـٛس ثشاي 

دس سؿتٝ ٞبي ٔختّف داؿتٙذ دس عَٛ ٔبٟٞبي ؿٟشيٛس ٚ  3ٌزسا٘ذٖ أتحب٘بت پبيٝ 

ٟٔش ػبَ جبسي تٛػظ ا٘جٕٗ ثشٌضاس ؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ تقذاد داٚعّجبٖ دس ػبيش 

وبفي ٘جٛد أىبٖ ثشٌضاسي ػبيش دٚسٜ ٞب ثجض  RT Basic, VT,سؿتٝ ٞب ثجض دٚسٜ

٘فش آٔبدٌي خٛد سا جٟت  12دٚسٜ ٞبي ٔضثٛس ٔيؼش ٍ٘شديذ. دس ٔجٕٛؿ تقذاد 

 ASNTآثبٕ٘بٜ تٛػظ  8تب  6بسيخ ؿشوت دس أتحبٖ افالْ ٕ٘ٛد٘ذ. أتحب٘بت دس ت

 ,RT, VT, UT, MTدس اثٛؽجي ثشٌضاس ٔي ؿٛد ٚ داٚعّجبٖ ايشا٘ي دس سؿتٝ ٞبي 

PT  ؿشوت ٔي وٙٙذ. وّيٝ ٕٞبٍٞٙي ٞب افٓ اص آٔبدٜ ػبصي ٔذاسن، اسػبَ ٔذاسن

، تٟيٝ ثّيظ، سصسٚ ٞتُ ٚ وّيٝ خذٔبت تٛػظ دثيشخب٘ٝ  ASNT، ٚاسيض ٞضيٙٝ ثٝ

 اػت. ثشاي ايٗ ٕٞىبساٖ ٌشأي آسصٚي ٔٛفميت ٔي ٕ٘بئيٓ. ا٘جٕٗ ا٘جبْ ؿذٜ 

 

 تقاضاي تشگضاسي ديسٌ َاي آمًصش حفاظت دس تشاتش اضعٍ : 

آٔٛصؽ فيضيه ثٟذاؿت دس حٛصٜ پشتٍٛ٘بسي صٙقتي ٔٛضٛفي اػت وٝ ٕٞٛاسٜ 

ٔؼئٛالٖ ا٘جٕٗ سا ثب ػئٛاالت جذي اص عشف افضب سٚثشٚ وشدٜ اػت. افتشاض دس 

يت ايٗ آٔٛصؿٟب ٞيبت ٔذيشٜ ا٘جٕٗ سا ٔتمبفذ وشد وٝ خٛد دس ٔٛسد وٕيت ٚ ويف

ايٗ ٔٛسد الذاْ وٙٙذ ٚ اص أٛس حفبؽت تمبضب وٙٙذ تب ا٘جٕٗ ٘يض ثتٛا٘ذ ايٗ دٚسٜ ٞب 

سا ثشٌضاس ٕ٘بيذ. اِٚيٗ ٘بٔٝ ا٘جٕٗ دس ايٗ ٔٛسد دس خشداد ٔبٜ ػبَ جبسي ثٝ أٛس 

ٗ افالْ ٕ٘ٛد وٝ تٟٙب دس حفبؽت اسػبَ ؿذ. أٛس حفبؽت عي ٘بٔٝ اي ثٝ ا٘جٕ

صٛستي ٔي تٛا٘ذ ٔجٛص ثشٌضاسي ايٗ دٚسٜ ٞب سا ثشاي ا٘جٕٗ صبدس وٙذوٝ ا٘جٕٗ 

ؿشايظ ٔٙذسج دس دػتٛساِقُٕ ٔشاوض آٔٛصؿي سا داؿتٝ ثبؿذ. فالٜٚ ثش ؿشايظ ديٍش، 

داؿتٗ ٔذاسن ٔـخص، تجشثٝ وبسي، اػتخذاْ دس ؿشوت ٔتمبضي ٚ يب فضٛيت 

بت ٔذيشٜ ٔحذٚديت ٞبيي اػت وٝ دس دػتٛساِقُٕ ٔذسػيٗ ٔقشفي ؿذٜ دس ٞي

ٔضثٛس آٔذٜ اػت. سفـ ايٗ ٔحذٚديتٟب ثشاي ثخؾ خصٛصي أىبٖ پزيش اػت أب 

ثشاي  "ا٘جٕٗ ثقٙٛاٖ يه ٟ٘بد فٕٛٔي ٕ٘ي تٛا٘ذ تبثـ ضٛاثغي ثبؿذ وٝ ٔـخصب

ثخؾ خصٛصي ٘ٛؿتٝ ؿذٜ ٚ ايٗ ٔٛضٛؿ ثغٛس ٔىتٛة ٚ ٔفصُ ثٝ أٛس حفبؽت 

بي سػيذٌي ٔجذد ؿذ. عي ػٝ جّؼٝ ثب ٔذيشيت ٘ؾبْ ايٕٙي ٞؼتٝ افالْ ٚ تمبض

اي وـٛس ٚٔذيشيت أٛس حفبؽت دس ثشاثش اؿقٝ أىب٘بت ٚ تٛا٘بيي ٞبي ا٘جٕٗ ٚ ٘يض 

حضٛس ا٘جٕٗ ثقٙٛاٖ يه ٟ٘بد فٕٛٔي وٝ يىي اص  ٘مـٟبي آٖ ايجبد استجبط ثيٗ 

فت ٚ آخشيٗ دِٚت ٚ ثخؾ خصٛصي اػت ثٝ تفصيُ ٔٛسد ثحث ٚ ٔزاوشٜ لشاس ٌش

٘بٔٝ ثب فٟشػت وبُٔ ٔذسػيٗ وٝ ٍٕٞي افضبي افتخبسي ا٘جٕٗ ٞؼتٙذ دس تبسيخ 

ثٝ أٛس حفبؽت اسػبَ ؿذ. ا٘جٕٗ دس ا٘تؾبس پبػخ أٛس حفبؽت اػت تب  16/7/90

 ٘تيجٝ سا ثٝ اعالؿ ٍٕٞبٖ ثشػب٘ذ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افضايص قيمت چطمٍ َاي پشتًصا : 

اص اٚايُ ػبَ جبسي دسفبوتٛسٞبيي وٝ ؿشوتٟبي تبٔيٗ وٙٙذٜ چـٕٝ ثٝ 

خشيذاساٖ داد٘ذ فالٜٚ ثش افضايؾ ليٕت ٞش وٛسي چـٕٝ ٚ ٞضيٙٝ خذٔبت وٙتشَ 

تٛٔبٖ ثقٙٛاٖ ِٞٛذس ٌضاسي ثٝ فٟشػت  000/390ويفي ٚ ِٞٛذس ٔجّغي ثشاثش 

ٞضيٙٝ ٞب اضبفٝ ؿذٜ ثٛد. صشفٙؾش اص ايٙىٝ ٚاطٜ ِٞٛذسٌضاسي ثٝ چٝ ٔقٙبػت ٚ ايٗ 

وٝ  پظٚٞـٍبٜ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٞؼتٝ اي ٔجّغ وٙتشَ ويفي ٚ ثبسٌضاسي سا جذاٌب٘ٝ 

دسيبفت ٔي وٙذ افضايؾ چٙيٗ ٞضيٙٝ اي ٔٛسد افتشاض ؿشوتٟب لشاس ٌشفت ٚ 

يت ٞبيي ثٝ ا٘جٕٗ ؿذ. ا٘جٕٗ عي ٘بٔٝ اي ثٝ ٔذيشيت پظٚٞـٍبٜ ٔٛضٛؿ ؿىب

فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٞؼتٝ اي افتشاض 

ؿشوتٟب سا افالْ ٚ تمبضب ٕ٘ٛد دس ايٗ ٔٛسد تٛضيح دادٜ ؿٛد. ثيؾ اص يىٕبٜ اص 

٘ٛؿتٗ ٘بٔٝ ٌزؿت ٚ تٕبػٟبي ٔىشس دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ ثشاي دسيبفت پبػخ ثٝ ٘تيجٝ 

ٝ ٘بٔٝ ا٘جٕٗ ٔٛجت ؿذ وٝ دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ عي ٘شػيذ. فذْ پبػخ پظٚٞـٍبٜ ث

٘بٔٝ اي ثٝ سيبػت ػبصٔبٖ ا٘شطي اتٕي ٔٛضٛؿ سا پيٍيشي ٕ٘بيذ. ايٙىبس ٔٛجت ؿذ 

وٝ ثب دفٛت ٔقبٖٚ ػبصٔبٖ دس تٛػقٝ  وبسثشد پشتٛٞب ، آلبي دوتش خّفي، جّؼٝ اي 

س ثب حضٛس آلبيبٖ دوتش ؿيجب٘ي سئيغ پظٚٞـىذٜ، آلبي دوتش وبسداٖ سئيغ أٛ

حفبؽت، آلبي دوتش ديٛثٙذ ٔذيش ثبصسػي ٚ آلبي وٕبَ ؿبوشي دثيش ا٘جٕٗ دس 

ػبصٔبٖ ثشٌضاس ٚ ٔٛضٛؿ ٔٛسد ثحث لشاس ٌيشد. دس جّؼٝ ٔضثٛس ٔـخص ؿذ وٝ 

  سػيذٌي ثٝ ٔٛضٛؿ اص عشف سيبػت ػبصٔبٖ ثٝ آلبي دوتش وبسداٖ ٔحَٛ ؿذٜ

  ثجت

ؿتٙذ وٝ دس ػبِٟبي ٌزؿتٝ ٔجّغ  اػت. دس جّؼٝ ٔضثٛس آلبي دوتش ؿيجب٘ي اؽٟبس دا

تٛٔبٖ ثبثت أشي وٝ ٘بْ آٖ ِٞٛذسٌضاسي اػت عي لشاسدادي اص  000/180

ؿشوتٟبي تبٔيٗ وٙٙذٜ چـٕٝ دسيبفت ؿذٜ ٚ ثقّت افضايؾ ٞضيٙٝ ٞب ايٗ ٔجّغ 

تٛٔبٖ سػيذٜ اػت. دثيش ا٘جٕٗ اؽٟبس داؿت وٝ دس  000/390اوٖٙٛ ثٝ 

حت ايٗ فٙٛاٖ ٚجٛد ٘ذاسد. لذس ٔؼّٓ آ٘ؼت فبوتٛسٞبي اسائٝ ؿذٜ لجّي ٔجّغي ت

وٝ اٌش ايٗ ٔجّغ اص عشف تبٔيٗ وٙٙذٌبٖ چـٕٝ پشداخت ؿذٜ اص ٔـتشيبٖ دسيبفت 

٘ـذٜ ٚ يب ثٝ ليٕت چـٕٝ اضبفٝ ؿذٜ ثغٛسيىٝ ثشاي ٔـتشيبٖ ٔـٟٛد ٚ ٔقّْٛ 

٘جٛدٜ . فالٜٚ ثش آٖ اٌش ٞٓ چٙيٗ ٔٛضٛفي صحت داؿتٝ ثبؿذ افضايؾ ايٗ ٔجّغ 

ؾ اص دٚ ثشاثش ٔجّغ لجّي اػت ٚ ثب ٞيچ ٔٙغمي ٔغبثمت ٘ذاسد. دس پبيبٖ تبحذي ثي

آٖ جّؼٝ وٝ ثيؾ اص يه ػبفت ثغَٛ ا٘جبٔيذ ٔمشس ٌشديذ ٔذاسن الصْ اص عشف 

ا٘جٕٗ دس اختيبس آلبي دوتش وبسداٖ لشاس دادٜ ؿٛد ٚ ٔٛضٛؿ تٛػظ ايـبٖ پيٍيشي 

 ٚ ثٝ سيبػت ػبصٔبٖ ٌضاسؽ ؿٛد.

ىبتجبت ٚ جّؼٝ ٞب ػشا٘جبْ عي ٘بٔٝ اي ثتبسيخ ٘تيجٝ حبصُ اص ايٗ ٔ 

اص عشف ٔذيشوُ حٛصٜ سيبػت ػبصٔبٖ خؾبة ثٝ دثيشا٘جٕٗ اسػبَ ؿذٜ  23/7/90

ٚ ثب فٙبيت ثٝ ٌضاسؽ آلبي دوتش ؿيجب٘ي سئيغ پظٚٞـىذٜ فّْٛ ٞؼتٝ اي وٝ  

 ضٕيٕٝ ٘بٔٝ ٔضثٛس اػت ثغٛس خالصٝ چٙيٗ اػت: 

ٙٙذٜ چـٕٝ دس لبِت لشاسداد ثشاي دٚ اسائٝ خذٔبت ثٝ ؿشوت ٞبي ٚاسد و "  

حبِت ٚاسدات ٔحِٕٛٝ ثصٛست پِٛه ٚ يب وپؼَٛ ايشيذيْٛ ٔي ثبؿذ. دسٔٛسد پِٛه 

ػبَ ٌزؿتٝ  ثبثت ثٛد ٚ ٞٙٛص ٞٓ دس صٛستيىٝ ثصٛست  4ٞضيٙٝ خذٔبت عي 

پِٛه ٚاسد ؿٛد ٞضيٙٝ ثبسٌضاسي دسيبفت ٕ٘ي ؿٛد. دسحبِت دْٚ يقٙي ٚسٚد چـٕٝ 

غ اضبفي ثٝ ٔٙؾٛس حٕبيت اص تِٛيذ داخّي ٚ ايجبد ػيبػت ثصٛست وپؼَٛ، ٔجّ

تـٛيك ثشاي ؿشوتٟب ثٝ ٔٙؾٛس حشوت ثٝ ػٕت ٚاسدات ٔحِٕٛٝ ثصٛست پِٛه 

ثٛدٜ وٝ ثٝ ٔٙؾٛس جٌّٛيشي اص خشٚج اسص ٚ اؿتغبَ صايي داخّي صٛست پزيشفتٝ 

 . "اػت 

٘جٕٗ دس ٘بٔٝ ٔضثٛس فشاصٞبي ديٍشي ٘يض داسد وٝ اؿبسٜ ثٝ وزة ثٛدٖ ادفبي ا

 ٔٛسد ٞضيٙٝ ٞب ٚ ٔٛاسد ديٍش اص آٖ جّٕٝ اػت.

پبػخ صئيغ پظٚٞـىذٜ آ٘جب وٝ اؿبسٜ ثٝ تِٛيذ داخّي ٚ اؿتغبَ صايي ٔي وٙذ  

جبِت ٚ دسخٛس تٛجٝ اػت. ٕٞىبسا٘ي وٝ ٔبيُ ثٝ دسيبفت اصُ ٘بٔٝ ٞؼتٙذ  ثب 

 دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ تٕبع ثٍيش٘ذ ٚ ٘ؾش خٛد سا افالْ ٕ٘بيٙذ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تيمٍ پشتًوگاسان : 

ٔٛضٛؿ ثيٕٝ پشتٍٛ٘بساٖ تٛػظ ؿشوتٟبي ٔجشي آصٔبيـٟبي غيشٔخشة ثقٙٛاٖ 

يه اججبس اص عشف أٛس حفبؽت دس ثشاثش اؿقٝ ٔغشح اػت ٚ ٘ؾشخٛاٞي ا٘جٕٗ اص 

افضب ٘ـبٖ داد وٝ ثشخي ؿشوتٟب ثب آٖ ٔٛافك ٚ ثشخي ٔخبِفٙذ. اػتذالَ ٔٛافمبٖ 

بساٖ اػت ٚ ػٛاثك ثيٕٝ آ٘بٖ  دس يىجب جٕـ ؿذٜ آ٘ؼت وٝ ايٗ وبس ثٝ ٘فـ پشتٍٛ٘

ٚ حمٛق آ٘بٖ ٔحفٛػ ٔي ٔب٘ذ. اػتذالَ ٔخبِفبٖ آ٘ؼت وٝ ثيٕٝ پشتٛوبساٖ دس 

چبسچٛة لشاسداد ثب وبسفشٔب ا٘جبْ ٔي ؿٛد ٚ ٘يبصي ٘يؼت وٝ پيٕب٘ىبساٖ فشفي دس 

ايٙىٝ  "فٟشػت جذاٌب٘ٝ اي ثٝ ػبصٔبٖ ثيٕٝ ٞبي اجتٕبفي اسػبَ وٙٙذ. ٔضبفب

ٔتِٛي ثيٕٝ ػبصٔبٖ تبٔيٗ اجتٕبفي اػت ٚ دخبِت أٛس حفبؽت دس ثشاثش اؿقٝ دس 

ايٗ أش ثي جبػت. ا٘جٕٗ ايٗ ٔٛاسد سا ثٝ أٛس حفبؽت ٔٙقىغ وشدٜ تمبضب ٕ٘ٛد 

اص ٔٙؾش حمٛلي ٔٛضٛؿ ٔٛسد سػيذٌي لشاس ٌيشد. ٞٓ صٔبٖ ثب ايٙىبس، ا٘جٕٗ اص يه 

ثب حضٛس   20/6/90دس تبسيخ  ٔـبٚس ثيٕٝ دفٛت ٕ٘ٛد تب دس جّؼٝ اي وٝ 

ٕ٘بيٙذٌب٘ي اص ؿشوتٟبي فضٛ تـىيُ ؿذ ٔٛضٛؿ ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌيشد. ٘ؾش 

ٟ٘بيي ٔـبٚس آٖ ثٛد وٝ ؿشوتٟب ثبيذ ثيٕٝ پشتٛوبساٖ سا خٛد ثٝ فٟذٜ ٌيش٘ذ. ايٗ 

ؿشوتٟب ٔي تٛا٘ٙذ ثب ٌشفتٗ يه وذ ٚيظٜ اص وبسفشٔب، پشتٍٛ٘بساٖ سا تحت ٘بْ 

سچٛة لشاسداد وبسفشٔب ثيٕٝ وٙٙذ ثي آ٘ىٝ ٘يبصي ثٝ پشداخت ؿشوت خٛد ٚ دس چب

حك ثيٕٝ داؿتٝ ثبؿٙذ. ايـبٖ اؽٟبس داؿتٙذ ثيٕٝ  ٔشثٛط ثٝ ػبصٔبٖ تبٔيٗ اجتٕبفي 

اػت ٚ اججبسي وشدٖ اسائٝ خذٔبت أٛس حفبؽت ثٝ ثيٕٝ وشدٖ پشتٛوبساٖ تٛػظ 

تجبت ٔفصّي ثب خٛد ؿشوتٟب ٔٙغفي ٘يؼت. ٔتقبلت ايٗ فقبِيتٟب، ٔٛضٛؿ عي ٔىب

ػبصٔبٖ تبٔيٗ اجتٕبفي اص عشف أٛس حفبؽت ٚ ٘يض يىي اص ؿشوتٟبي فضٛ 

ٕٞچٙبٖ پيٍيشي ؿذ. ٔذيش وُ دسآٔذ ثيٕٝ عي پبػخي ثٝ أٛس حفبؽت وٝ  

تصٛيش آٖ ثشاي ا٘جٕٗ اسػبَ ؿذ ثيٕٝ پشتٛوبساٖ تٛػظ خٛد ؿشوتٟب سا ثش اػبع 

ٔٛس حفبؽت ايٗ تٛجيٝ سا ٔؼتٙذ وبس لبٖ٘ٛ تبٔيٗ اجتٕبفي الصْ دا٘ؼتٝ ٚ ا 38ٔبدٜ 

خٛد لّٕذادوشدٜ اػت. ٔـىّي وٝ دس پبػخ ٔذيشوُ دسآٔذ ٚجٛد داسد آ٘ؼت وٝ 

سا اػبع اػتذالَ لشاس دادٜ ٚ ٘تيجٝ ٌيشي  38ٔذيشيت ٔضثٛس تٟٙب ثخؾ اَٚ ٔبدٜ 

وشدٜ اػت. ايٗ ٔٛضٛؿ ٔٛسد افتشاض يىي اص ؿشوتٟبي فضٛ لشاس ٌشفتٝ ٚ ؿشوت 

 1/103اي ثٝ ا٘جٕٗ ٘ٛؿتٝ اػت وٝ ثش اػبع ثخـٙبٔٝ ؿٕبسٜ  ٔضثٛس عي ٘بٔٝ

تبٔيٗ اجتٕبفي، پيٕب٘ىبساٖ فشفي ٔـَٕٛ اػتذالَ ٔذيشوُ دسآٔذ ٕ٘ي ؿٛ٘ذ ٚ اص 

ا٘جٕٗ خٛاػتٝ اػت وٝ ٔٛضٛؿ سا ٕٞچٙبٖ پيٍيشي ٕ٘بيذ ٚ ٚسٚد أٛس حفبؽت ثٝ 

دس ايٗ ٔٛسد  حٛصٜ ثيٕٝ سا غيشلب٘ٛ٘ي دا٘ؼتٝ اػت. ثب تٛجٝ ثٝ فذْ ؿفبفيتي وٝ

ٚجٛد داسد ٚ فذْ استجبط ٔؼتميٓ ٔٛضٛؿ حفبؽت دس ثشاثش اؿقٝ ثب ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ 

ثيٕٝ تبٔيٗ اجتٕبفي، ا٘جٕٗ عي پيـٟٙبدي ثٝ أٛس حفبؽت افالْ ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ 

ثب تٛجٝ ثٝ آ٘ىٝ ؿشوتٟب ٔججٛس٘ذ وبسوٙبٖ خٛد سا ثٟش ٘حٛ ٕٔىٗ ثيٕٝ وٙٙذ 

اجتٕبفي ا٘جبْ ثيٕٝ ٞبي تىٕيّي ثشاي  ٔمتضي اػت ثجبي ثيٕٝ ٞبي تبٔيٗ

پشتٍٛ٘بساٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد ٚ اص آ٘جب وٝ ٞضيٙٝ ايٗ وبس ثشاي ثشخي ؿشوتٟب صيبد 

اػت ا٘جٕٗ آٔبدٌي خٛد سا ثشاي ػبٔبٖ دادٖ ثٝ ايٗ ٔٛضٛؿ دس چبسچٛة فقبِيت 

 جٕقي افالْ ٕ٘ٛدٜ اػت. 

  

 اصالح پشياوٍ اضتغال پشتًوگاسي : 

عي ٘بٔٝ اي اص عشف ٔذيشوُ ٔحتشْ أٛس حفبؽت دس ثشاثش اؿقٝ اص ا٘جٕٗ 

خٛاػتٝ ؿذ ٘ؾشات اصالحي خٛد ٚ افضب سا دس ٔٛسد پيؾ ٘ٛيغ پشٚا٘ٝ اؿتغبَ 

پشتٍٛ٘بسي وٝ دس ػبيت ػبصٔبٖ ثٝ ٘ؾشخٛاٞي ٌزاؿتٝ ؿذٜ  افالْ ٕ٘بيٙذ. ٔتٗ 

ي دٚ جّؼٝ دس تٛػظ چٙذ تٗ اص ٔؼئٛالٖ فيضيه ثٟذاؿت ؿشوتٟب عپيـٟٙبدي 

دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفت ٚ تغييشاتي دس ثشخي ثٙذٞبي آٖ پيـٟٙبد 

ؿذ. ٔتٗ تٟيٝ ؿذٜ ػپغ ٕٞشاٜ ثب ٘بٔٝ اي وٝ آدسع پيؾ ٘ٛيغ ٔشثٛط دس ػبيت 

ػبصٔبٖ ٘يض دس آٖ روش ؿذٜ ثٛد ثشاي وّيٝ ٔشاوض پشتٍٛ٘بسي صٙقتي افٓ اص فضٛ ٚ 

شديذ تب  چٙب٘چٝ ٘ؾش خبصي دس ٔٛد ٔتٗ غيشفضٛ، دِٚتي ٚ خصٛصي اسػبَ ٌ

اصّي ٚ يب اصالحبت پيـٟٙبدي داس٘ذ ثٝ دثيشخب٘ٝ ا٘جٕٗ افالْ ٕ٘بيٙذ. جٕـ ثٙذي 

پبػخ ٞب ٚ تٛصيٝ ٞبيي وٝ ثغٛس وتجي ٚ تّفٙي اص ٔشاوض ٔشثٛط دسيبفت ؿذٜ ثٛد 

  ثٝ أٛس حفبؽت اسػبَ ٌشديذ.  12/7/90دس تبسيخ 

 

 ة : تالضُا  تشاي اخز پشياوٍ كس 

اص عشف ٞيبت ٔذيشٜ ا٘جٕٗ ٘بيت سئيغ ٞيبت ٔذيشٜ  ٔبٔٛسيت يبفت تب ٘ؼجت 

ثٝ ثشسػي أىبٖ اخز پشٚا٘ٝ وؼت ثشاي ؿشوتٟبي ٔجشي آصٔبيـٟبي غيشٔخشة 

وٝ دس لبٖ٘ٛ حفبؽت دس ثشاثش اؿقٝ ثٝ آٖ اؿبسٜ ؿذٜ ثب ٔشاجقٝ ثٝ ٔشاوض ٔختّف 

ٖ ٚصاست صٙبيـ ٚ ٚصاست جّؼٝ ٔزاوشٜ ثب ٔؼئٛال 15الذاْ ٕ٘بيذ. ايـبٖ عي 

افضبي جبٔقٝ ثبصسٌب٘ي افالْ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ثٙب ثٝ ٘ؾش وبسؿٙبػبٖ ٔشثٛط ، 

آصٔبيـٟبي غيشٔخشة صٙف ٘يؼتٙذ ٚ صذٚس پشٚا٘ٝ وؼت دس فيٗ اؿىبالت 

اػبػي ٚ لب٘ٛ٘ي ٔٛجت ٔي ؿٛد وٝ  ٔـىالت جذيذي ثشاي صٙف ايجبد ؿٛد ٚ 

 ثٟتش اػت اص آٖ صشفٙؾش ؿٛد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تُيٍ ي تذييه استاوذاسدَا : 

وٕيتٝ اػتب٘ذاسد ا٘جٕٗ فقبِيتٟبي چـٍٕيشي دس صٔيٙٝ ٕٞىبسي ثب ٔٛػؼٝ 

اػتب٘ذاسد داؿتٝ اػت. جّؼبت ٔـتشن ٔؼئٛالٖ ا٘جٕٗ دس ٔٛػؼٝ اػتب٘ذاسد دس دٚ 

حٛصٜ خالصٝ ٔي ؿٛد : جّؼبتي وٝ ثٝ ٔٙؾٛس تبئيذ صالحيت ؿشوتٟب ثشٌضاس ٔي 

ي ؿٛد. دس جّؼبت تبئيذ ؿٛد ٚ جّؼبتي وٝ ثٝ ٔٙؾٛس تذٚيٗ اػتب٘ذاسدٞب تـىيُ ٔ

صالحيت تقذادي اص ؿشوتٟبي فضٛ تبئيذ صالحيت ؿذٜ ا٘ذ ٚ دس جّؼبت تذٚيٗ 

اػتب٘ذاسد تٛػظ وٕيتٝ ا٘جٕٗ تشجٕٝ ٚ تذٚيٗ ؿذٜ وٝ  13   "اػتب٘ذاسد جٕقب

ٔٛسد تصٛيت لشاس ٌشفتٝ اػت. ٘يض ٕ٘بيٙذٜ ا٘جٕٗ ثغٛس ٔشتت دس جّؼبت ٔشثٛط ثٝ 

وت ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘مغٝ ٘ؾشات ا٘جٕٗ سا اسائٝ ٕ٘ٛدٜ ٔشوض ػبٔب٘ذٞي صٙقت جٛؽ ؿش

 اػت.

 

 آمًصش حفاظت دس يك ضشكت تاصٌ تاسيس: 

ٔجٛص ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي   پبيـٍشاٖ پشتٛ دا٘ؾ .ؿشوتي تحت فٙٛاٖ "اخيشا

آٔٛصؽ فيضيه ثٟذاؿت ٚ آٔٛصؽ ٔٛاسد اضغشاسي سا اص أٛس حفبؽت دسيبفت 

دس دٚ جّؼٝ حضٛسي دس دثيشخب٘ٝ ٕ٘ٛدٜ اػت. ٔؼئٛالٖ ؿشوت ٔضثٛس عي ٘بٔٝ ٚ 

ا٘جٕٗ آٔبدٌي خٛد سا ثشاي ٕٞىبسي دس ثشٌضاسي دٚسٜ ٞبي حفبؽتي ثب ا٘جٕٗ 

افالْ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. ثشاػبع ٔٛافمت لجّي ٔمشس ؿذٜ اػت افشادي اص عشف ا٘جٕٗ 

تخفيف ثشخٛسداس ثبؿٙذ.   %15ثشاي آٔٛصؽ ثٝ ؿشوت ٔضثٛس ٔقشفي ٔي ؿٛ٘ذ اص 

ٔـغَٛ تذٚيٗ ػشفصّٟبي آٔٛصؿي ٚ آٔبدٜ ٕ٘ٛدٖ ايٗ ؿشوت دس حبَ حبضش 

ٔمذٔبت ثشٌضاسي دٚسٜ ٞب اػت. آٔبدٌي ؿشوت ٔضثٛس ثشاي ثشٌضاسي والػٟب دس 

 صٔبٖ ٔمشس ثٝ آٌبٞي افضبي ا٘جٕٗ ٔي سػذ. 

 

 وطشيٍ ضًساي َماَىگي تطكلُا : 

ؿٛساي ٕٞبٍٞٙي دس تالؽ اػت يه ٘ـشيٝ اِىتشٚ٘يىي وٝ ٔٙقىغ وٙٙذٜ 

ٞب دس ٔٛسد ٔؼبئُ والٖ وـٛس اػت ٔٙتـش ٕ٘بيذ. جّؼبت ٔتقذدي ٘ؾشات ا٘جٕٗ 

دس ايٗ ٔٛسد تـىيُ ؿذٜ ٚ دثيش ا٘جٕٗ ثقٙٛاٖ ٕ٘بيٙذٜ ا٘جٕٗ ثغٛس ٔؼتٕش دس ايٗ 

٘بْ ٘ـشيٝ ؿٛساػت وٝ اص عشف ٕ٘بيٙذٜ ايٗ  "ٌفتٕبٖ  "جّؼبت ؿشوت ٕ٘ٛدٜ. 

 ا٘جٕٗ پيـٟٙبد ؿذ ٚ ٔٛسد ٔٛافمت ؿٛسا لشاس ٌشفت.

 

المللي مذيشيت تحشان دس خطًط لًلٍ ي ايليه َمايص تيه 

 : تاسيسات

اِٚيٗ ٕٞبيؾ ثيٗ إِّّي ٔذيشيت ثحشاٖ دس خغٛط  " فٙٛاٖٕٞبيـي تحت 

آثبٕ٘بٜ ػبَ جبسي دس  29ٚ  28ٕٞشاٜ ثب ٕ٘بيـٍبٜ جب٘جي دس    "ِِٛٝ ٚ تبػيؼبت

ٞتُ إِپيه تٟشاٖ ثشٌضاس ٔي ؿٛد. فاللٕٙذاٖ جٟت آٌبٞي ثيـتش ٔي تٛا٘ٙذ ثٝ 

  77636341-2جقٝ ٚ يب ثب ؿٕبسٜ ٞبي ٔشا   www.irancmp.comػبيت 

 " تخفيف دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت. 10تٕبع حبصُ ٕ٘بيٙذ. ثشاي افضبي ا٘جٕٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سميىاس معشفي تكىيك َاي وًيه دس تستُاي غيشمخشب : 

معشفي تكىيك َاي وًيه دس تستُاي  "ػٕيٙبسي تحت فٙٛاٖ 

تٛػظ ؿشوت ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚس وبٚؽ  1390 آرسماٌ 2دس سٚص   "غيشمخشب

تفؼيش صٙقت دس ٞتُ إِپيه تٟشاٖ ثشٌضاس ٔي ؿٛد. ٕٞىبساٖ فاللٕٙذ  فضٛ 

ثذٖٚ پشداخت ٞضيٙٝ ٔي  3تخفيف ٚ ٕٞىبساٖ داساي ٔذسن پبيٝ  %40ا٘جٕٗ  ثب 

تٛا٘ٙذ دس ػٕيٙبس ٔشثٛط ثجت ٘بْ ٚ ؿشوت ٕ٘بيٙذ. جٟت آٌبٞي ثيـتش ٚ ثجت ٘بْ 

تٕبع حبصُ فشٔبئيذ ٚ   44954703-4٘ٝ ػٕيٙبس ثب ؿٕبسٜ ٔي تٛا٘يذ ثب دثيشخب

 ٔشاجقٝ فشٔبئيذ.    www.kts-ndt.comيب ثٝ ػبيت  

 

 سشقت دستگاٌ آلتشاسًويك : 

ثٝ ػشيبَ   Sonatest 123يه دػتٍبٜ آِتشاػٛ٘يه جٛؽ ٔذَ 

ب٘يه خبن ثٝ ػشلت سفتٝ ٔتقّك ثٝ ؿشوت آصٔبيـٍبٜ فٙي ٚ ٔى 3000225

اػت. اص وّيٝ ٕٞىبساٖ ٌشأي تمبضبٔٙذ اػت دس صٛست وؼت آٌبٞي، دثيشخب٘ٝ 

 ٔغّـ فشٔبيٙذ.  88007953ا٘جٕٗ ٚ يب ؿشوت ٔضثٛس سا اص عشيك تّفٗ ؿٕبسٜ 
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پيام 

 فيذيك 
ٟٔٙذػبٖ ثيـتشيٗ ػٟٓ سا دس دػتيبثي ثٝ ويفيت صيؼت وٙٛ٘ي، وٝ اص آٖ ثٟشٜ 

ٔٙذ ٞؼتيٓ، داؿتٝ ا٘ذ. آة پبويضٜ ٚ ػبِٓ، ػيؼتٓ تشاثشي وبسآٔذ، ٟٔبسؿذٖ 

ٔخبعشات ػيُ ٚ عغيبٟ٘ب، ٔذيشيت ٔٛاد صائذ، ػبختٕبٟ٘بي ٔمبْٚ دس ثشاثش صِضِٝ، 

تِٛيذ ٚ تٛصيـ ٘يشٚي ثشق ٚ٘ؾبيش آٟ٘ب، ٕٞٝ دػتبٚسدٞبي ٟٔٙذػب٘ٙذ، أب عشحٟبي 

دسايٗ ثبسٜ  -ٚ تٟٙب ٔب -اغّت دس ٌٕٙبٔي ٚالقي ثٝ ا٘جبْ سػيذٜ ا٘ذ. ٔب ٟٔٙذػبٖ

ٔمصشيٓ صيشا ٘خٛاػتٝ ايٓ ٚ يب غفّت وشدٜ ايٓ وٝ ثٝ اصاسي ايٗ فضبيُ وؼت 

 شد؟افتجبس وٙيٓ. ايٗ وٛتبٞي سا چٍٛ٘ٝ ثبيذ ججشاٖ و

ٌبْ ٘خؼت : ثبيذ ٚؽيفٝ خٛد سا ثخٛثي ا٘جبْ

دٞيٓ ٚ آٖ سا ثب ٞيجبٖ ثٝ د٘يب  

سا ٔجؼٓ  "ايٗ فٙصش خالليت  "ثبصٌٛ وٙيٓ. ثٍزاس ٔشدْ، د٘يبيي ثذٖٚ ٟٔٙذػي، 

وٙٙذ، د٘يبيي ثذٖٚ پّٟب، ػبختٕبٟ٘بي ثّٙذ، آة پبويضٜ ٚ ٘يشٚي ثشق، استجبعبت ٚ 

ٔب دس چـٓ ا٘ذاصي ؿبيؼتٝ لشاس ٔي ٌيش٘ذ. تشاثشي ػشيـ، ثذيٙؼبٖ وبسٞبي ػتشي 

ثٝ اػٓ خٛد، ٕٞب٘غٛسوٝ ثشخي   "ٟٔٙذع "دس آٖ ٔٛلـ ٔب ثبيذ اص افضٚدٖ پيـٛ٘ذ 

اص ٕٞىبساٖ دس اسٚپب ٚ آٔشيىبي التيٗ فُٕ ٔي وٙٙذ، ثٝ ٚضٛح ٘ـبٖ دٞيٓ وٝ ثٝ 

 حشفٝ خٛد ٔجبٞبت ٔي وٙيٓ. 

 

وٝ خذٔبت ٔب ثش ٔجٙبي فّٕىشد اسج ٟ٘بدٜ ٌبْ دْٚ : ٔب ثبيذ خٛاػتبس آٖ ثبؿيٓ 

ؿٛ٘ذ ٚ ٔثُ يه وبال ٔٛسد خشيذ ٚ فشٚؽ لشاس ٍ٘يش٘ذ. اٌش لذس ٚ ٔٙضِت حشفٝ ٔب  

ثب ػبيش حشفٝ ٞبي فّٕي، ٕٞب٘ٙذ پضؿىي ٕٞؼًٙ ٘جبؿذ، ثٟتشيٗ ٔغضٞبي تقّٓ 

 يبفتٝ، ٟٔٙذػي ٔـبٚس سا ا٘تخبة ٘خٛاٞٙذ وشد. 

ٔي ثٝ دس آييٓ ٚ ػشوشدٌي چبِـٟب ثشاي تبٔيٗ آيٙذٜ : ثٍزاس اص ػبيٝ ٌٕٙب

سٚيبسٚيي ثب د٘يبي لشٖ ثيؼت ٚ يىٓ سا ثٝ فٟذٜ ٌيشيٓ. ٔب ثبيذ ثبً٘ تٛإ٘ٙذ دفبؿ 

اص أش حفؼ ٚ وبسثشد خشدٔٙذا٘ٝ ٔٙبثـ ٔٛجٛد ثبؿيٓ. ثٍزاس اص حشف صدٖ ثب خٛدٔبٖ 

اس وٙيٓ، دس ٌزسيٓ ٚ ثب وؼب٘ي وٝ ٔي تٛا٘ٙذ پٙذاس ٔب سا تمٛيت وٙٙذ استجبط ثشلش

صذاي ٔب ؿٙيذٜ ٘خٛاٞذ ؿذ ٍٔش ايٙىٝ پب اص ٔيبٖ جٕقيت تٕبؿبٌش ثيشٖٚ ٟ٘يٓ ٚ 

 ثٝ سٚي صحٙٝ ثيبئيٓ. 

 

 حشفٍ واپيذا، قذمي تٍ پيص تگزاس ي اص تاسيكي تٍ دس آي

 

 سئيغ فيذيه  -ِٛييض -د –ٚيّيبْ 

 


