تَصیِ ّای کاستشدی َّاضٌاسی غشب گیالى (تِ هشکضیت ضْشستاى تالص)

تاسیخ صذٍس 1399/09/12 :ضواسُ 52:

پیص تیٌی ٍضؼیت جَی  12تا17آرس :

ًقطِ ّای َّاضٌاسی ًطاى دٌّذُ ًفَر تذسیجی جشیاًات کن ٍتیص ًاپایذاس دس هٌطقِ است.اص ػصش اهشٍص چْاسضٌثِ ضوي
افصایص اتش،تِ تٌاٍب تاسًذگی ٍ ٍصش تاد ٍدس استفاػات تاسش تشف تا اٍاسط ّفتِ هْیاست.ضایاى رکش است تاسًذگی ٍ ٍصش
تاد طی ضٌثِ ( تؼذ اصظْش ٍ ضة) تا دٍضٌثِ اص ضذت تیطتشی تشخَسداس است ٍ دس استفاػات تاسش تشف هَسد اًتظاس ّست .
صساػت :


تسشیغ دس کطت غالت پائیضُ تا سػایت اصَل فٌی کاضت



تسشیغ دس تشداضت هحصَالت سثضی ٍ صیفی ٍ اًتقال تِ اًثاس هٌاسة



ضذػفًَی تزٍس گٌذم تِ هٌظَس پیطگیشی اص تیواسی سیاّک آضکاس ٍ پٌْاى



هذیشیت صّکطی آب دس هضاسع تحت کطت



جوغ آٍسی ٍ اًْذام ایجاد هَاًغ فیضیکی ،استفادُ اص طؼوِ ّای هسوَم تشای هثاسصُ تا ساب ٍ حلضٍى



کطاٍسصاًی کِ توایل تِ کطت سیش داسًذ دس سٍصّای تذٍىُ تاسش هی تَاًٌذ اقذام ًوایٌذ
تاغثاًی:



خَداسی اص اًجام هحلَل پاضی ٍسوپاضی دس تاغات هیَُ



جوغ آٍسی هیَُ ّای سیختِ ضذُ دس پای دسختاى تِ هٌظَس سػایت تْذاضت تاؽ ّا



دات الصم دس صهیٌِ آهادُ کشدى دسختاى هیَُ جْت سٍیایی تا کاّص دها
پاکساصی ساُ آب هضاسع ٍ تاغات هیَُ ٍتوْی



تاهیي سَخت ٍ تٌظین دها ٍ تَْیِ گلخاًِ ّا ٍ سالٌْای پشٍسش قاسچ خَساکی



فادُ اص کَدّای پتاسِ تِ سٍش چالکَد جْت هقاٍم ساصی دسختاى تِ سشها
است



تسشیغ دس تشداضت هیَُ ّای تاقی هاًذُ دسختاى دس ضشایط جَی هٌاسة



کٌتشل دها ٍ سطَتت اًثاسّا ٍ سشدخاًِ ّای ًگْذاسی هحصَالت تاغی



استفادُ اص قین تشای ضاخِ ّای دسختاى تاسدُ ٍ جَاى



اطویٌاى اص پَضص ٍ استحکام گلخاًِ ّا
پشٍسش دٌّگاى دام-طیَس ٍ صًثَس ػسل:



سػایت هسائل تْذاضتی دس دٍضص ٍ اًتقال تِ هَقغ هحصَالت(شیش) تِ هشاکض جوغ آٍسی



خَدداسی اص تشدد داهْا دس حاضیِ هسیلْا ٍ سٍدخاًِ ّا دس اًتقال داهْا ی ػطایشی تِ هیاًثذّا



کٌتشل دها ٍ تَْیِ هشغذاسیْا



اًجام تغزیِ کوکی دس کلٌی ّای صًثَس ّای ػسل



ػذم تاصدیذ اص کٌذٍّا دس ساػات سشد سٍص



سػایت پشتکل تْذاضتی دس هَسد تیواسی کسًٍا دس هحیط ّای کاس ضاهل ضتطَی هشتة ٍهٌظن دستْا تا آب ٍ صاتَى  ،ضذػفًَی ٍسایل ٍ ادٍات
ٍ...

ایي توصیه هادس سایت اداسُ کل َّاضٌاسی گیالى دس دستشس هی تاضذ WWW.GILMET.IR

