اولىیت های پژوهشی پژوهشکده سنگ آهن و فىالد گل گهر در سال 1396

هایپژوهشیسال-6931زمینشناسیومعدن 
اولویت 

موضوعپروژه 

ردیف 

واحدبهره

نحوهاجرا 

وضعیت 

بردار 
تؿييي ػيؼتن تْيٌِ اػتخشاج سٍتاص رخيشُ ؿشلي هؿذى

1

تا تَجِ تِ ايٌىِ رخيشُ ؿشلي هؿذى دس ؾوك تيـتشي ًؼثت تِ رخيشُ فؿلي
لشاسداسد ٍ ّوچٌيي تا فشم ايٌىِ اهىاى اػتخشاج ايي رخيشُ تِ سٍؽ صيش
صهيٌي هٌتفي هي تاؿذ ،جْت واّؾ ّضيٌِ ّاي ؾولياتي سٍؽ ّاي هوىي
اػتخشاج ايي رخيشُ اؾن اص اوؼىاٍاتَس چشخـي ٍ ػٌگ ؿىي دسٍى پيتي

اهَس هؿذى

دس حال دسيافت

داًـجَيي

پيـٌْادًاهِ

ٍ  ...اص لحاظ فٌي تايؼتي تا سٍؽ فؿلي ٍ سايج هؿذى (ؿاٍل-تشان) همايؼِ
ٍ دس ًْايت سٍؽ ّاي هوىي سا اص لحاظ التلادي تايؼتي هَسد هطالؿِ
التلادي لشاسداد.
تؿييي استفاؼ تْيٌِ پلِ ّاي هؿذى تا سٍيىشد افضايؾ غشفيت هاؿيي آالت

2

تا تَجِ تِ ؾويك ؿذى هؿذى ٍ تالتثؽ افضايؾ هخاطشات ايوٌي تايؼتي دس
هَسد استفاؼ تْيٌِ پلِ ّاي هؿذى هطالؿِ اي كَست گيشد وِ ّن تحج ّاي

اهَس هؿذى

دس حال دسيافت

داًـجَيي

پيـٌْادًاهِ

فٌي دس خلَف استفاؼ هاؿيي آالت ٍ ّن هثاحج التلادي ؿاهل ّضيٌِ
ؾوليات اػتخشاج هؿذى هذ ًػش لشاس گيشد.

هایپژوهشیسال–6931فرآوری 
اولویت 

ردی

موضوعپروژه 

ف

واحد

نحوه

بهره

اجرا 

وضعیت 

بردار 
1

تشسػي ٍ ؿثيِ ػاصي ًحَُ جاًوايي ّيذسٍػيىلَى تش ؾولىشد هذاس ًشم وٌي ّواتيت

2

تشسػي ؾولىشد ٍ ؾية ياتي  HPGRاتتذاي هذاس خط 5

فشآٍس

داًـجَ

دس حال

ي

يي

دسيافت

فشآٍس

داًـجَ

دس حال

ي

يي

دسيافت

پيـٌْادًاهِ

دس هذاس خط  7ٍ 6 ٍ 5تَليذ وٌؼاًتشُ ؿشوت گل گْشHPGR ،تؿذ اص هذاس ػٌگ ؿىٌي ٍ لثل

پيـٌْادًاهِ

اص هذاس آػياوٌي لشاس گشفتِ اػت .تا تَجِ تِ ايٌىِ پاساهتشّايي چَى جٌغ ٍ تٌاط هَاد ،سطَتت،
فـاس واسي ،ػشؾت غلطه ّا ٍ  ...دس ؾولىشد تْيٌِ ايي تجْيض تاحيشگزاس اػت ،پايؾ ٍ ؾية
ياتي ؾولىشد ايي تجْيض تاحيش صيادي تش ؾولىشد هذاس آػياوٌي خَاّذ داؿت.
3

تاصسػي فٌي ،ؾية ياتي ٍ ؿثيِ ػاصي هذاس ػٌگ ؿىٌي خط  4تَليذ وٌؼاًتشُ

فشآٍس

داًـجَ

دس حال

ي

يي

دسيافت
پيـٌْادًاهِ

دس هذاس خط  4تَليذ وٌؼاًتشُ ؿشوت گل گْش ،ػٌگ ؿىي ّاي فىي ٍ هخشٍطي جْت تَليذ
هَاد صيش  22هيلي هتش وِ هٌاػة خَساوذّي تِ  HPGRايي خط هي تاؿذ ،دس حال واس هي تاؿذ.
تشسػي پاساهتشّاي ؾولياتي ٍ واسايي ؾولىشد ايي ػٌگ ؿىي ّا هي تَاًذ تاحيش هؼتمين تش
ؾولىشد هذاس آػياوٌي ٍ افضايؾ غشفيت خط داؿتِ تاؿذ .ؿثيِ ػاصي ػٌگ ؿىي تا ّذف پيؾ
تيٌي تغييشات احتوالي ًيض اص تشًاهِ ّاي اجشايي ايي پشٍطُ خَاّذ تَد .
4

اهىاى ػٌجي اػتفادُ اص ّيذسٍػيىلَى جْت افضايؾ واسايي هذاس تاصياتي آب اص تاطلِ واسخاًِ

پشٍطُ

داًـجَ

دس حال

ّاي فشآٍسي گل گْش

تاصياتي

يي

دسيافت
پيـٌْادًاهِ

آب
دس حال حاهش ؿشوت گل گْش احذاث ٍ ساُ اًذاصي هذاس تاصياتي آب اص تاطلِ واسخاًِّاي
فشآٍسي خَد ؿاهل فشآيٌذّاي تيىٌيٌگ ًشخ تاال ،فيلتشاػيَى ًَاسي خأل ٍ فيلتشاػيَى فـاسي سا
دس دػتَس واس داسد .پظٍّؾّاي پيـيي دس همياع آصهايـگاّي احثات وشدُ اػت وِ طثمِتٌذي
اتؿادي تشخي جشياًْاي تاطلِ ٍ خَساندّي هٌاػة ّش وذام اص تخؾّاي اتؿادي تِ طَس
جذاگاًِ تِ دػتگاُّاي فيلتش ًَاسي خأل ٍ فيلتشپشع (تؼتشػاصي تاس) تاصدّي ؾولياتي فشآيٌذ
آتگيشي تاطلِ ٍ دػتگاُّاي فيلتش هشتثط سا تِ طَس هؿٌي داسي افضايؾ خَاّذ داد .دس ايي تحميك
اهىاًؼٌجي اػتفادُ اص ّيذسٍػيىلَى دس همياع كٌؿتي تشاي اًجام ايي طثمِتٌذي اتؿادي هذ ًػش
لشاس گشفتِ اػت.

هایپژوهشیسال-6931گندله،احیاوفوالد 
اولویت 

ردیف 

موضوعپروژه 

1

تشسػي ؾلل افضايؾ دهاي ػايذ ٍال ّاي هشتَط تِ پالت واس ّاي واسخاًِ گٌذلِ
ػاصي ؿواسُ 2
دهاي ديَاسُ ّاي جاًثي هشتَط تِ پالت واس ّاي واسخاًِ گٌذلِ ػاصي  2دس حيي

واحدبهره

نحوه

بردار 

اجرا 

گٌذلِ ػاصي

هَػؼاتي

وضعیت 

دس حال دسيافت
پيـٌْاد ًام

واسوشد تيؾ اص همذاس هجاص افضايؾ هي ياتذ تِ گًَِ وِ ػثة اػتْالن صٍد
ٌّگام پيچ ّاي ػايذ ٍال ٍ چشخؾ ػايذ ٍال ّا هي گشدد .تشسػي ؾلل افضايؾ
دهاي ايي لطؿات تِ هٌػَس جلَگيشي اص اػتْالن تاالي ايي لطؿات ٍ جلَگيشي
اص كذهِ صدى تِ ػايش تجْيضات ًياص هي تاؿذ.
2

گٌذلِ ػاصي

تشسػي ٍ تْثَد ؾولىشد گلَلِ ّاي آػياب ّاي واسخاًِ گٌذلِ ػاصي گل گْش

هَػؼاتي

ػيشجاى ٍ اسائِ پيـٌْاد گلَلِ جذيذ

دس حال دسيافت
پيـٌْاد ًام

دس حال حاهش گلَلِ ّاي هَسد اػتفادُ دس آػياّاي خـه واسخاًِ گٌذلِ ػاصي
اص جٌغ چذى ّاي پش وشم ( 32دسكذ وشم) هي تاؿذ ٍ هلشف ػالياًِ گلَلِ
حذٍد  522اػت .تا تَجِ تِ هـىالت هَجَد اص لثيل ّضيٌِ تاال ،تاهيي وٌٌذگاى
هحذٍد ،صهاًثش تَدى تاهيي ،فشم ػايؾ غيش يىٌَاخت ٍ ًشخ ػايؾ صياد (122
الي 152گشم تِ اصاي ّش تي گٌذلِ تَليذي) ٍ ،....تشسػي ٍ تْثَد ويفيت ايي گلَلِ
ّا دس ساػتاي واّؾ هـىالت هَجَد ٍ ليوت ووتش ٍ ّوچٌيي تٌاػة تا جٌغ
وپؼَل ٍ ديافشاگن ّاي آػياب ّاي گٌذلِ ػاصي ،دس دػتَس واس ؿشوت هي
تاؿذ.

هایپژوهشیسال-6931آبومحیطزیست 
اولویت 

موضوعپروژه 

ردیف 

واحدبهرهبردار 

نحوه

وضعیت 

اجرا 
1

تشسػي احش اًفجاسّاي هؿذًي تش سٍي ػطح آب پيضٍهتشّاي هؿادى گل
گْش
اًفجاس دس هؿادى گل گْش دس حال اًجام اػت .ايي اًفجاسّا تا تاصؿذگي
گؼل ّا ٍ يا تؼتي هجشاّاي صيشصهيٌي ّوشاُ اػت .تشسػي تغييشات
ػطح آب ّاي صيشصهيٌي دس هحذٍدُ پيضٍهتشّا ٍ چاُ ّاي هـاّذُ اي
ٌَّص دس گل گْش اًجام ًـذُ اػت .تشسػي ايي هَاسد هي تَاًذ دس
ؿٌاخت تْتش آب ّاي صيشصهيٌي هٌطمِ ٍ ًيض ساّىاسّاي صّىـي هَحش

هذيشيت اًشطي

داًـجَيي

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

تاؿذ.
2

هطالؿات َّاؿٌاػي ٍ هذل ػاصي تشاي پيؾ تيٌي تلٌذ هذت ٍهؿيت
تاسؽ ٍ آتخَاى ّاي گل گْش
پيؾ تيٌي َّاؿٌاػي تلٌذ هذت هٌطمِ ي گل گْش ٍ حَصُ ّاي آتي
اطشاف هي تَاًذ دس تشًاهِ سيضي تلٌذ هذت طشح ّاي التلادي هَحش
تاؿذ .افت ػطح آب صيشصهيٌي هٌطمِ ٍ افضايؾ ؿَسؿذگي آب ّاي
صيشصهيٌي هٌطمِ هي تَاًذ جضٍ هطالؿات پايِ ي هٌطمِ تاؿذ وِ اػتمشاس ٍ

هذيشيت اًشطي

داًـجَيي

غشفيت كٌؿتي هٌطمِ سا تحت الـؿاؼ خَد لشاس دّذ .هذل ّاي ٍيظُ

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

َّاؿٌاػي هي تَاًذ آيٌذُ ي تلٌذ هذت َّاؿٌاػي ٍ تاسؽ ّاي هٌطمِ
سا ٍ ّوچٌيي اصتاحيش آى تش آتخَاى ّاي گل گْش پيؾ تيٌي ًوَدُ ٍ
تشًاهِ سيضي سا تشاي ايي آتخَاى ّا هوىي ػاصد.
3

اسصياتي تيالى تلٌذ هذت ّيذسٍطئَلَطيىي تش سٍي آتخَاى ّاي گل
گْش تا ػٌاسيَي تَػؿِ ي هلاسف ٍ آب خليج فاسع
تا افضايؾ اًتمال هٌاتؽ آتي تِ هحذٍدُ گل گْش ّن افت ػفشُ ّاي
تشداؿت ؿًَذُ ٍ ّن افضايؾ پؼاب تش سٍي ػفشُ ّاي آتي اطشاف هي
تَاًذ هذل ّاي آتخَاى ّاي هضتَس سا تغييش دّذ .واّؾ ٍ افضايؾ ووي

هذيشيت اًشطي

داًـجَيي

ٍ ويفي هٌاتؽ آتي دس هذلؼاصي ٍ اسصياتي تيالى تلٌذ هذت تِ ٍيظُ تا

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

افضايؾ آب خليج فاسع تِ هٌطمِ هي تَاًذ يىي اص ػٌاسيَّاي هْن
تشسػي ٍ اسصياتي هضتَس تاؿذ.
4

تشسػي پاساهتشّاي هَحش تش اسصؽ گزاسي التلادي آب هلشفي گل
گْش دس تاصاس آب
اسصؽ هٌاتؽ فؿلي ٍ هٌاتؽ لاتل خشيذ آب (ػطحي ٍ صيشصهيٌي ) دس گل
گْش هي تَاًذ يىي اص تحميمات التلاد آب دس هٌطمِ تاؿذ .ايي هٌاتؽ دس
حال تَليذ هحلَالت وـاٍسصي ٍ  ...هي تاؿٌذ .تَليذ
هحلَالت،ليوت آى ّا ،احش تَليذ تش آتخَاى ،تؿذاد ؿاغليي ،آيٌذُ ي

هذيشيت اًشطي

داًـجَيي

وـاٍسصي دس هٌطمِ ،تاحيش ؿَسي تش آتخَاى ،اسصؽ افضٍدُ ًاؿي اص ًَؼ

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

واستشي آب ،تَاى اًتمالً ،ضديىي تِ كٌؿت ،لَاًيي هتشتة تش تاصاس آب
ٍ  ...اص جولِ هؼائل هْن لاتل تشسػي دس تاصاس آب ًاحيِ ي گل گْش
اػت.
5

تشسػي تاحيش اهَاج الىتشٍهغٌاطيغ تا فشواًغ تي ًْايت ون )(ELF
تش پشػٌل ؿاغل دس پؼتْاي تشق فـاس لَي ؿشوت هؿذًي ٍ كٌؿتي گل

هذيشيت ايوٌي،
تْذاؿت ٍ هحيط

داًـجَيي

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

6

گْش

صيؼت

تشسػي ٍ واّؾ ّضيٌِّاي ًاؿي اص حَادث ٍ تيواسيّاي ؿغلي تا

هذيشيت ايوٌي،

سٍؽ  6ػيگوا

تْذاؿت ٍ هحيط

داًـجَيي

صيؼت
7

تؿييي تيَهاسوشّاي حؼاع تشاي تـخيق صٍدسع هايؿات وثذي
ًاؿي اص واس دس تيي واسوٌاى ؿاغل دس ؿشوت كٌؿتي ٍ هؿذًي گلگْش
ػيشجاى

8

هذيشيت ايوٌي،
تْذاؿت ٍ هحيط

داًـجَيي

صيؼت

تشسػي استثاط تيي آلَدگي كَتي تا ٍهؿيت افت ؿٌَايي واسوٌاى دس

هذيشيت ايوٌي،

واسخاًِ تغليع

تْذاؿت ٍ هحيط

داًـجَيي

صيؼت

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

هایپژوهشیسال-6931توسعهوتعاون 
اولویت 

ردیف 
1

موضوعپروژه 
تشسػي پاساهتشّاي هَحش تش ؾولىشد فيلتشّاي الىتشٍ اػتاتيىي واسخاًِ تغليع
ٍ تؿييي ؿشايط تْيٌِ ؾولىشد آًْا

2

سسػي ٍ اهىاى ػٌجي پشٍطُ حزف وَليٌگ تاٍس گٌذلِ ػاصي  ٍ 1جايگضيٌي

واحدبهره

نحوه

بردار 

اجرا 

فشآٍسي
گٌذلِ ػاصي

 ٍAir Coolerدس كَست اهىاى اسائِ طشح تيؼيه ٍ ديتايل
3

تْيِ فشهَلي جاهؽ جْت تؿييي ًشخ ػايؾ دس تجْيضات ٍ لطؿات هختلف هَسد

داًـجَيي
داًـجَيي

وضعیت 
دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ
دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

فشآٍسي

اػتفادُ تِ هٌػَس اًتمال وٌؼتاًتشُ ٍ هَاد سيض داًِ
دس پشٍػِ فشآٍسي ػٌگ آّي ،ؿشايط ٍ ٍيظگي ّاي فيضيىي هَاد تغييش هي
وٌذ ٍ تش ّويي اػاع ًشخ ػايؾ ًيض تغييش داسد .دس كَست يافتي يه فشهَل
داًـجَيي

جاهؽ تشاي تؿييي ًشخ ػايؾ هي تَاى تشاي ًماط هتفاٍت ًشخ ػايؾ سا پيؾ
تيٌي ًوَد ٍ تشًاهِ سيضي ّاي الصم سا اًجام داد .تشخي پاساهتشّاي هَحش دس ًشخ

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

ػايؾ ؾثاستٌذ اصًَ :ؼ هَاد ( جٌغ ،ػختي - )... ،داًِ تٌذي  -استفاؼ سيضؽ -
ؿية هؼيش حشوت هَاد  -جٌغ اليٌش  -ػشؾت حشوت هَاد  -حجن هَاد
ٍسٍدي  -دسكذ جاهذ  -ؾياس ٍ دسكذ خلَف ٍ...
4

تْيِ ًشم افضاس تخللي هحاػثات حجن غثاس تَليذي تجْيضات هؿذًي گل گْش
تش اػاع اػتاًذاسد ّاي حَصُ غثاس ٍ آلَدگي اص جولِ اػتاًذاسدACGIH

فشآٍسي

داًـجَيي

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

تا تَجِ تِ ايٌىِ طثك اػتاًذاسدّ ،ش وذام اص تجْيضات هؿذًي تْشُ تشداسي هاًٌذ
فيذس ،اػىشييًَ ،اس ًمالِ ٍ  ...تشاػاع پاساهتشّاي ؾولىشدي حجن هـخلي
غثاس تَليذ هي وٌذ وِ ايي هيضاى حجن غثاس تَليذي دس تؿييي غشفيت ًْايي تگ
فيلتش ٍ في الصم هي تاؿذّ .وچٌيي تِ هٌػَس طشاحي َّد ٍ داوتيٌگ جْت
هىؾ اص ّش ًمطِ حجن غثاس ٍ دس ًتيجِ دتي هىؾ هي تايؼت هـخق گشدد.
دس حال حاهش تا تَجِ تِ ًاهـخق تَدى حجن غثاس تجْيضات  ،اهىاى تغييش
غشفيت غثاس گيش ،فيّ ٍ ،وچٌيي تغييشات اًذاصُ َّد ٍ داوتيٌگ تِ كَست
دليك ٍ هٌْذػي تش پايِ اكَل طشاحي اهىاى پزيش ًثَدُ ٍ واهال تِ كَست
حذع ٍ خطا كَست هي گيشد .دس كَست تْيِ ايي ًشم افضاس اهىاى تشآٍسد
حجن غثاس وليِ تجْيضات هؿذًي هجتوؽ گل گْش تا تَجِ تِ ؿشايط تْشُ تشداسي
فؿلي ،تشآٍسد غشفيت هٌاػة غثاس گيش  ،في ٍ اًذاصُ داوتيٌگ اكلي ٍ تشآٍسد
حجن هتشيال هلشفي ٍجَد خَاّذ داؿت.
5

تْيِ ًشم افضاس تخللي جْت ػايضيٌگ خطَط لَلِ اًتمال اػالسي ٍ اًتخاب

فشآٍسي

پوپ هٌاػة ،هتٌاػة تا ؿشايط تْشُ تشداسي هجتوؽ گل گْش
تذليل گؼتشدگي اػتفادُ اص خطَط اًتمال اػالسي دس كٌايؽ هؿذًي هي جولِ
هجتوؽ گل گْش ،طشاحي خطَط اًتمال ،تغييش طشح  ،تَػؿِ ٍ تْيٌِ ػاصي فشآيٌذ
ّا ،افضايؾ غشفيت خطَط اًتمال اػالسي اص ًياصّاي اػاػي ايي هجوَؾِ هي
تاؿذ وِ تِ دليل دٍ فاصي تَدى جشياى اػالسي هحاػثات ايي جشياى ّا تفاٍت
داًـجَيي

لاتل تَجْي ًؼثت تِ جشياى ّاي ته فاصي هاًٌذ جشياى آب داسد ،لزا تِ دليل
ؾذم ٍجَد ًشم افضاس تخللي هحاػثِ افت فـاس ٍ ػايضيٌگ خطَط اًتمال

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

اػالسي دس ػطح وـَسيٍ ،جَد ايي ًشم افضاس هي تَاًذ هفيذ ٍ هٌاػة تاؿذ.
تش ايي اػاعّ ،ذف اص ايي پشٍطُ تْيِ ًشم افضاس تخللي جْت هحاػثات افت
فـاس ،دتي ،هحذٍديت ػشؾت ّاي تْشُ تشداسي .... ٍ ،تش اػاع ٍسٍدي ّاي
هتٌاػة تا ؿشايط تْشُ تشداسي ٍ اسائِ خشٍجي ّاي هَحش جْت ػايضيٌگ
خطَط اًتمال ،اًتخاب پوپ ... ٍ ،اػت.
6

تشسػي ػايؾ هيخچِ ّاي ّ HPGRاي هجتوؽ گل گْش ٍ اسائِ ساّىاس جْت

فشآٍسي

افضايؾ ؾوش دس طَل دٍسُ تْشُ تشداسي آًْا
داًـجَيي

تشسػي هىاًيضم ػايؾ تذًِ ٍ هيخچِ ّاي  HPGRتِ ووه ؿثيِ ػاصي ًشم

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

افضاسي ٍ تشسػي وليِ پاساهتشّاي ؾولىشدي  HPGRتِ هٌػَس واّؾ ًشخ
ػايؾ ٍ اسائِ پيـٌْاد ٍ ساّىاس جْت تْيٌِ ػاصي ٍ واّؾ ًشخ ػايؾ
7

تشسػي جٌغ اليٌشّاي آػياي گلَلِ اي واسخاًِ خط چْاس ٍ آػياّاي تش

فشآٍسي

داًـجَيي

دس حال دسيافت

پيـٌْادًاهِ

هجوَؾِ فشآٍسي جْت افضايؾ ؾوش آًْا تا حفع پاساهتشّاي ويفي هحلَل
خشٍجي
دس پشٍػِ فشآٍسي ػٌگ آّي ،ؿشايط ٍ ٍيظگي ّاي فيضيىي هَاد تغييش هي
وٌذ ٍ تش ّويي اػاع ًشخ ػايؾ ًيض تغييش داسد .دس كَست يافتي يه فشهَل
جاهؽ تشاي تؿييي ًشخ ػايؾ هي تَاى تشاي ًماط هختلف خط اص جولِ داخل
ؿَت ّا ٍ اػىشاتش ًَاسّاً ،شخ ػايؾ سا پيؾ تيٌي ًوَد ٍ تشًاهِ سيضي ّاي
الصم سا اًجام داد .تشخي پاساهتشّاي هَحش دس ًشخ ػايؾ ؾثاستٌذ اصًَ :ؼ هَاد (
جٌغ ،ػختي - )... ،داًِ تٌذي  -استفاؼ سيضؽ  -ؿية هؼيش حشوت هَاد -
جٌغ اليٌش  -ػشؾت حشوت هَاد  -حجن هَاد ٍسٍدي  -دسكذ جاهذ  -ؾياس ٍ
دسكذ خلَف ٍ...
8

تشسػي تاحيش آب ؿَس اػتفادُ ؿذُ دس فشآيٌذ ،تش خَسدگي تجْيضات واسخاًِ

فشآٍسي

هگٌتيت ٍ اسائِ ساّىاس جْت واّؾ خَسدگي تجْيضات
همذاسي اص آب هلشفي دس فشآيٌذ ،آب ؿَس هي تاؿذ وِ تِ كَست ًاخَاػتِ

داًـجَيي

تاؾج خَسدگي ٍ فشػايؾ تجْيضات هي گشدد ٍ ايي خَسدگي تِ ؿذت دس

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

تذًِ آػيا تش هـاّذُ هي ؿَد ،لزا الصم اػت دس پشٍطُ تحميماتي هيضاى تاحيش آى
تش سٍي تجْيضات هـخق ؿَد ٍ دسكَستيىِ ايي تاحيش لاتل لحاظ اػت پيـٌْاد
اكالحي ٍ اجشايي اسائِ گشدد.
9

تغييش طشاحي دتل پٌذليَم فلپ ّاي (دسيچِ دٍ صهاًِ) ٍيٌذ تاوغ  ٍ 2 ٍ 1ػيل

گٌذلِ ػاصي

تاوغ 2 ٍ 1واسخاًِ گٌذلِ ػاصي
دس ًاحيِ وَسُ تشاي تخليِ گٌذلِ ّاي سيضؿي اص پالت داخل ٍيٌذتاوغ ّا تِ

داًـجَيي

ػوت ًَاس  G7.002هؼيشي ٍجَد داسد وِ تش ػش ساُ آًْا دتل پٌذليَم فلپ ّا

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

لشاس داسًذ؛ خشاتي هذاٍم تيشيٌگ ّا تِ ؾلت دهاي تاال واسوشد تجْيض ٍ ّوچٌيي
ػايؾ صياد ايي تجْيضات ،خشاتي ٍ تَلف ايي تجْيضات سا دس پي داسد ٍ لضٍم
تغييش طشاحي دس ايي هَاسد احؼاع هي ؿَد.
12

تشسػي داليل ػايؾ صياد ايوپلش في  34واسخاًِ گٌذلِ ػاصي ٍ اسائِ ساُ حل

گٌذلِ ػاصي

هٌاػة جْت افضايؾ طَل ؾوش
تا تَجِ تِ ايٌىِ في  34في دهٌذُ جْت جذايؾ وٌؼاًتشُ صتشُ اص ًشهِ دس
ايشػپشاتَس اػتفادُ هي ؿَد ٍ جشياى َّاي ٍسٍدي آى اص تاالي ػيىلَى ّا هي
تاؿذ وِ حاٍي غثاس ٍ رسات ػايٌذُ اػت ،ػايؾ تاالي ايوپلش هـاّذُ هي ؿَد
تِ گًَِ اي وِ تا اًجام جَؿىاسي ّاي اكالحي دس تَلفات وَتاُ هذت تمشيثا

داًـجَيي

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

تؿذ اص  2ػال واسوشد هجثَس تِ تؿَين آى ّؼتين .تذيي هٌػَس پيـٌْاد ساُ حل
هٌاػة جْت افضايؾ ؾوش في هزوَس هشٍسي اػت.
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1

نحوهاجرا

وضعیت

اسائِ هذلي جْت طشاحي ػيؼتن واسساِّ ؿغلي واسوٌاى ؿشوت گل گْش
واسساِّ ؿغلي واسوٌاى تِ ًَؾي ًمـِ ٍ هؼيش پيـشفت ؿغلي افشاد سا دس
ػاصهاى ًـاى هيذّذ وِ ٍاتؼتِ تِ سؿتِ ؿغلي ،حيطِ واسي ٍ ػاتمِ واسي ٍ...

تَػؿِ هٌاتؽ

هي تاؿذ وِ تِ افشاد ووه هي وٌذ تا آيٌذُ ؿغلي خَد سا دس ػاصهاى تا

اًؼاًي

داًـجَيي

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

حذٍدي تذاًٌذ .تشاي طشاحي ايي ػيؼتن ،سٍؿْا ٍ هذلْايي ٍجَد داسد وِ
تايذ تش اػاع ػاختاس ػاصهاًي ،تخلق ،فشٌّگ ػاصهاًي ٍ  ...هَسد تشسػي
لشاس گيشًذ ٍ هذل هٌاػة پيـٌْاد گشدد.
2

طشاحي ٍ تَػؿِ هذل فشٌّگ واس دس ؿشوت ّاي ػٌگ آّي ايشاى

3

طشاحي هذلي جْت هذيشيت ؾولىشد تش اػاع تَافمٌاهِ ؾولىشدي

پظٍّـىذُ

داخلي

...............

هذيشيت ؾولىشد اص هْوتشيي اسواى هذيشيت هٌاتؽ اًؼاًي هي تاؿذ وِ الصهِ
صيشػيؼتوْاي تَػؿِ اص جولِ آهَصؽ ،صيشػيؼتوْاي پاداؽ ٍ جثشاى

تَػؿِ هٌاتؽ

خذهات ،صيش ػيؼتن استما ٍ  ...هي تاؿذ .ؿشوت گل گْش تلوين گشفتِ اػت

اًؼاًي

هذيشيت ؾولىشد سا تش اػاع تَافمٌاهِ ؾولىشدي اجشا ًوايذ .دسايي تحميك اص
هحمك خَاػتِ هي ؿَد وِ دس ؿٌاػايي تؼتشّاي الصم ،تذٍيي دػتَسالؿول ٍ
فشهْاي تَافمٌاهِ ،فشايٌذ پيادُ ػاصي ػيؼتن ساّىاس اسائِ دّذ.

داًـجَيي

دس حال دسيافت
پيـٌْادًاهِ

