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« مـهـم »
قابل توجه اعضای محترم صنف الکتریک تهران
بب سالم ؛ احتشاهبً پیشٍ اطالعیِ شوبسُ  125هَسخ  ٍ 1391/9/8دستَسالعول طبدسُ  114/91/4548هَسخ  1391/9/13اص
هذیشیت شبکِ ببصسسی ٍ ًظبست هشدهی سبصهبى طٌعت  ،هعذى ٍ تجبست  ،تخظیض ببسکذ شبٌن بشای اقالم هَجَد دس سطح
عشضِ بششح ریل اًجبم هی پزیشد  .لزا اص اعضبی هحتشم تقبضب داسد دس تٌظین اظْبسًبهِ ّب بِ ششایط ریل تَجِ ًوبیٌذ .
 – 2کلیِ الهپْبی سٍشٌبیی ٍاسداتی اعن اص ( سشتِ ای  ،کن هظشف  ،فلَسسٌت  ،گبصی  ،بخبس جیَُ  ،الهپ ّبی خیبسی بخبس
سذین ،بخبس ّلیَم ٍ اًَاع الهپْبی ّبلَطى دس ٍات ّبی هختلف ٍ الهپ ّبی  ٍ LEDالهپ خَدسٍ ٍ غیشُ  ) . . .بششح صیش
اظْبس ٍ دسخَاست ببسکذ شبٌن گشدد .
 – 2/2الهپْبیی کِ اسصش ّش ٍاحذ آًْب کوتش اص بیست ّضاس سیبل هی ببشذ بظَست بستِ بٌذی کبستٌی اظْبس گشدد .
 – 2/1اًَاع الهپْبی کن هظشف ٍ 60ات ٍ پبییي تش اص آى  ،اًَاع الهپْبی فلَسسٌت  ،اًَاع الهپ ّبی  ، LEDاًَاع الهپ
ّبی خَدسٍ  ،اًَاع الهپ ّبی ّبلَطى دس قذست ّبی هختلف دس کَچکتشیي بستِ بٌذی کبستٌی اظْبس گشدد .
 – 2/3کلیِ الهپْبی خیبسی  ،خوشُ ای اعن اص بخبس سذین ٍ ّلیَم ٍ غیشُ ٍ بظَست ّش ٍاحذ اظْبس ٍ تقبضبی ببسکذ شبٌن
شَد.
 – 1اًَاع کلیذ ٍ پشیض ٍاسداتی هکبًیضم داخلی دس بستِ بٌذی  10تبیی اظْبس ٍ دسخَاست ببسکذ شبٌن شَد ٍ ًیبصی بِ ًظب
ببسکذ شبٌن بش قطعبت جبًبی ًذاسد .
 – 3اًَاع کلیذّبی هیٌیبتَسی ٍاسداتی تک پل  ،دٍ پل  ،سِ پل ٍ چْبس پل دس کَچکتشیي بستِ اظْبس ٍ دسخَاست ببسکذ
شَد .
 – 4اًَاع کبالّبی ٍاسداتی تلفي  ،في  ،ببطشی ٍ دٍسبیي هذاسبستِ هشوَل ببسکذ شبٌن هی گشدد .
 – 5بقیِ اقالم اعالهی دس اطالعیِ شوبسُ  125بظَست ّش ٍاحذ کبال اظْبس ٍ ببسکذ ًظب خَاّذ شذ .
ضوٌبً بِ اطالع هی سسبًذ کلیِ ششایط اطالعیِ  125بِ قَت خَد ببقی است .
اعضبی هحتشم  ،چٌبًچِ دس خظَص طشح شبٌن سئَالی داشتِ ببشیذ ً ،وبیٌذُ کبسگضاسی جْت تَجیِ ٍ تَضیح سأس سبعت
 1بعذ اص ظْش سٍص سِ شٌبِ هَسخ  1391/9/21دس هحل اتحبدیِ هستقش هی ببشذ .
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