کمیته نما منطقه2
ًبم هبلهٍ /ویل:

ضوبسُ پشًٍذُ:

پالن ثجتی:

ًبحیِ:

آدسس:
ثشاسبس ثشسسی ّبی اًجبم ضذُ تَسظ وویتِ ًوب هٌغمِ ً 2وبی پیطٌْبدی سبختوبى فَق ،ثبتَجِ ثِ سعبیت تٌبسجبت ٍ هعیبسّبی عشاحی
هَسدتأییذ لشاس گشفت.
لزا سعبیت ًىبت ریل جْت اجشای ًوب الضاهی ٍ دس هشحلِ پبیبى وبس هجذداً وٌتشل خَاّذ ضذ:
 - 1ایي تأییذیِ صشفبً جْت تأییذ هتشیبل ٍ فشم ًوب هی ثبضذ.
ّ - 2شگًَِ پیص آهذگی صشفبً تب  10سبًتیوتش ٍ دس استفبع ثبالی  3/5هتش لبثل پزیشش هی ثبضذ.
 - 3حذاوثش استفبع هجبص ثشای جبى پٌبُ ثبم  120سبًتیوتش ٍ حذاوثش استفبع دیَاس حیبط  3هتش هی ثبضذ.
 - 4حذاوثش استفبع جبى پٌبُ ثبلىي ّب ٍ تشاس ّبّ ،وچٌیي پٌجشُ ّبی عَلی  110سبًتیوتش هی ثبضذ( .حفبػ هی تَاًذ داخل ثٌب
ًصت ضَد).
 - 5توبهی پٌجشُ ّب هی ثبیست اص ضیطِ دٍجذاسُ ثَدُ ٍ استفبدُ اص ضیطِ سفلىس هوٌَع هی ثبضذ.
ً - 6وبی وبهپَصیتً ،وبی سٍهی ٍ توبم ضیطِ هوٌَع هی ثبضذ.
 - 7استفبدُ اص ًشدُ افمی صشفبً هطشٍط ثِ ًصت حفبػ پطت آى هجبص هی ثبضذ.
 - 8استفبدُ اص سًگ ّبی ًبهتعبسف ٍ سًگ ّبی تیشُ دس ًوب هجبص ًوی ثبضذ.
 - 9استفبدُ اص سٌگ لیچی ٍ سبیش سٌگ ّبیی وِ ثِ علت عشض ون لبثل اسىَح ًوی ثبضٌذ صشفبً دس صیش استفبع  5/3هتش هجبص
هی ثبضذ.
- 10تَصیِ هی گشدد جْت آساستِ تش ضذى ًوبی سبختوبى ٍ ًوبی ضْش ،دس هحذٍدُ وف پٌجشُ ّب ٍ ثبلىي ّب فالٍس ثبوس تعجیِ
گشدد.
- 11هسئَلیت تغجیك ًمطِ ّبی هعوبسی هصَة ثب ًوب ثِ عْذُ هٌْذسیي ًبظش ٍ هعوبس هی ثبضذ ٍ دس صَست ّشگًَِ هغبیشت ًمطِ
ّبی هصَة هعوبسی هالن عول هی ثبضذ.
- 12سعبیت ولیِ همشسات هلی سبختوبى ٍ همشسات ٍ ضَاثظ ضْشسبصی ٍ ضَاثظ آتص ًطبًی الضاهی هی ثبضذ.
ً- 13صت ثٌش ثِ اثعبد  100*70دس وٌبس تبثلَ هطخصبت

ایٌجبًت آلبی /خبًن

هبلهٍ/ویل هله ثِ ضوبسُ پشًٍذُ

هتعْذ هی گشدم

عشح ًوب سا هغبثك ثب عشح ًوبی هصَة دس وویتِ ًوب ٍ الضاهبت فَق اجشا ًوبین .دس غیش ایي صَست ضْشداسی ثشاثش
همشساتً،سجت ثِ تَلف اص اداهِ عولیبت سبختوبًی الذام ٍ ثشٍص ّشگًَِ خسبست احتوبلی ثش عْذُ هبله هی ثبضذ.
اهضبء هبله ٍ /ویل

