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  فوالدی کیفیت مصالح  1
های متعددی از مصالح به برداری، نمونهفوالدی مختلف مقاطع استحکام و کیفیتبه منظور بررسی 

 به کوانتومتری، آنالیز از استفاده باصورت گرفت.  IGIزده توسط شرکت های مناطق زلزلهکار رفته در سازه

 و خمش، کشش هایتست توسط هانمونه سپس .شد پرداخته فوالدی هاینمونه ترکیب شیمیايی بررسی

 . ندشد بررسی سختی

 ها کدبندی نمونه 1.1

 .باشدمی قوطی، میلگرد، نبشی و شکلIمقاطع شامل  مختلفآوری شده از مناطق های جمعنمونه

 است.مده آ 1 جدول مربوطه درهای ها جهت انجام تستکدگذاری نمونه

 کرمانشاه یزلزله یهانمونه یکدبند - 1 جدول

 منطقه / نوع ساختمان بافت مقطع کد

No.1 Iتپانی قديم تازه ساز روستايی شکل 

No.2 Iسال ساخت 10فنی و حرفه ای  شهری شکل 

No.3 Iکوئیک محمود روستايی شکل 

No.4 Iسال ساخت 1ساختمان فلزی  شهری شکل 

No.5 Iسال ساخت جشن تولد 1ساختمان فلزی  شهری شکل 

No.6 (سال ساخت )ثروتمندترين فرد 1 شهری میلگرد 

No.7 سال ساخت 3 شهری میلگرد 

No.8 محله فوالدی شهری میلگرد 

No.9 تپانی قديم روستايی میلگرد 

No.10 کوئیک محمود روستايی میلگرد 

No.11 سرپل ذهاب شهری میلگرد 

No.12 فنی و حرفه ای شهری میلگرد 

No.13 مسکن مهر شهری میلگرد 

No.14 مسکن مهر شهری میلگرد 

No.15 سازه فلزی تخريب کامل شهری میلگرد 

No.16 مسکن مهر شهری نبشی 

No.17 تپانی قديم روستايی نبشی 

No.18 سال ساخت 3 شهری نبشی 

No.19 ساختمان فلزی تخريب کامل شهری قوطی 

No.20 مسکن مهر شهری قوطی 

  ها با استفاده از آنالیز کوانتومتریبررسی نمونه 1.2

آمده  2 جدول درآن  جکه نتاي گرفت، انجام با استفاده از دستگاه کوانتومتری نمونه ها آنالیز شیمیايی

 .استتحلیل شده  3 جدول است. اين نتايج در
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 یکوانتومتر آزمون جينتا - 2 جدول

 

 C Si S P Mn Ni Cr Mo V Cu W Ti As Sn Co Al Pb B Nb Zr Bi Zn Fe کد

No.1 0.131 0.262 0.03 0.019 0.516 0.011 0.009 0.001 0.005 0.021 0.001 0.001 0.008 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.97 

No.2 0.176 0.27 0.026 0.025 0.597 0.032 0.008 0.001 0.009 0.016 0.001 0.001 0.004 0.005 0.01 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.81 

No.3 0.163 0.288 0.028 0.02 0.656 0.028 0.007 0.001 0.007 0.029 0.001 0.001 0.005 0.004 0.013 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.74 

No.4 0.098 0.258 0.018 0.021 0.541 0.042 0.005 0.001 0.005 0.016 0.001 0.001 0.007 0.006 0.014 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.96 

No.5 0.114 0.25 0.036 0.022 0.553 0.01 0.009 0.001 0.006 0.016 0.001 0.001 0.011 0.003 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.95 

No.6 0.306 0.248 0.058 0.031 0.586 0.059 0.076 0.003 0.013 0.147 0.001 0.002 0.005 0.018 0.007 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.42 

No.7 0.239 0.191 0.029 0.016 0.514 0.072 0.44 0.037 0.01 0.115 0.001 0.001 0.002 0.037 0.007 0.003 0.001 0.001 0.003 0.001 0.001 0.006 98.27 

No.8 0.302 0.118 0.043 0.026 0.455 0.05 0.09 0.004 0.005 0.132 0.001 0.001 0.004 0.016 0.007 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.013 98.72 

No.9 0.329 0.21 0.058 0.025 0.531 0.051 0.094 0.005 0.005 0.132 0.001 0.002 0.005 0.012 0.008 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.51 

No.10 0.361 0.553 0.038 0.021 1.144 0.09 0.109 0.015 0.005 0.168 0.001 0.002 0.006 0.013 0.008 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 97.46 

No.11 0.498 0.211 0.023 0.024 0.564 0.029 0.04 0.002 0.006 0.032 0.001 0.001 0.002 0.006 0.006 0.007 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 98.54 

No.12 0.323 0.222 0.019 0.014 0.55 0.02 0.016 0.001 0.003 0.044 0.001 0.002 0.001 0.004 0.009 0.03 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.73 

No.13 0.332 0.213 0.055 0.027 0.533 0.051 0.094 0.005 0.006 0.134 0.001 0.002 0.005 0.013 0.008 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.51 

No.14 0.325 0.405 0.017 0.019 1.463 0.024 0.011 0.001 0.009 0.01 0.001 0.002 0.001 0.006 0.006 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 97.69 

No.15 0.317 0.029 0.021 0.026 0.227 0.021 0.005 0.001 0.003 0.037 0.001 0.001 0.001 0.023 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 99.28 

No.16 0.024 0.001 0.013 0.033 0.298 0.038 0.031 0.001 0.002 0.034 0.001 0.001 0.023 0.004 0.016 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 99.47 

No.17 0.103 0.246 0.053 0.046 0.533 0.059 0.122 0.004 0.026 0.139 0.001 0.002 0.003 0.014 0.008 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.012 98.62 

No.18 0.173 0.177 0.044 0.022 0.577 0.036 0.013 0.001 0.011 0.04 0.001 0.001 0.001 0.026 0.005 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.86 

No.19 0.158 0.1 0.016 0.015 0.429 0.044 0.162 0.023 0.007 0.057 0.001 0.002 0.001 0.004 0.009 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.96 

No.20 0.196 0.208 0.022 0.014 0.519 0.028 0.035 0.003 0.011 0.134 0.001 0.002 0.002 0.009 0.008 0.063 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 98.74 
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 یکوانتومتر آزمون جينتا تحلیل -3 جدول

ی شماره

 نمونه

میزان کربن 

 در نمونه

ی استاندارد بازه

 کربن 

بر  تطابق میزان کربن

 حسب استاندارد

عناصر بررسی 

 آلیاژی

تطابق میزان عناصر آلیاژی بر 

 حسب استاندارد

No.1 0.131 

 

%C=0.08-1.1 
در فوالدهای 

ساختمانی به طور 

 :عمومی
%C=0.15-

0.29 

 ندارد
 

%Si=0.7-

1.15 

%Mn=0.10-

2.0 

%Cu=0.04-

0.5 

%s=0.01-

0.055 

%p=0.02-

0.085 

در فوالدهای 

ه ساختمانی ب

 :طور عمومی
%Si=0.35 

 تر ازکم
%Mn=0.5-

1.0 

%Cu=0.25-

0.55 

%S= حداقل

 ممکن

%P= حداقل

 ممکن

 

 مطلوب، فقط مس کم

No.2 0.176 مطلوب، فقط مس کم مناسب 

No.3 0.163 مطلوب، فقط مس کم مناسب 

No.4 0.098 مطلوب، فقط مس کم ندارد 

No.5 0.114 مطلوب، فقط مس کم ندارد 

No.6 0.306 باالمطلوب،سولفور کمی  ندارد 

No.7 0.239 مطلوب مناسب 

No.8 0.302 مطلوب ندارد 

No.9 0.329 مطلوب،سولفور کمی باال ندارد 

No.10 0.361 منگنز و سیلیس باال ندارد 

No.11 0.498 مطلوب مس کم ندارد 

No.12 0.323 مطلوب ندارد 

No.13 0.332 مطلوب ندارد 

No.14 0.325 ندارد 
باال،منگنز خیلی سیلیس 

 باال،مس کم

No.15 0.317 سیلیس کم، منگنز کم ندارد 

No.16 0.024 ندارد 
منگنز و مس کم، سیلیس 

 خیلی کم

No.17 0.103 مطلوب ندارد 

No.18 0.175 مطلوب مناسب 

No.19 0.158 مطلوب مناسب 

No.20 0.196 مطلوب مناسب 

 

تا  %15/0درصد کربن بین )فوالدهای با کربن نسبتاً متوسط  یهدستفوالدهای ساختمانی عموماً در 

تر از اندازه، منجر به کاهش استحکام فوالد و افزايش آن منجر به ترد داشتن کربن کم قرار دارند.( 29/0%

با استاندارد  دارای درصد کربن مطابق 20و  19، 18، 7، 3، 2های در اين راستا، نمونهگردد. شدن آن می

 باشند.می

ند. در وضعیت مناسبی هست 20و  19، 18، 17، 13، 12، 8، 7 هایاز نظر عناصر آلیاژی، نمونه

فوالد را ترد و شکننده  ،به علت سیلیسیم باال)مسکن مهر(  14و )روستای کوئیک محمود(  10های نمونه

خواص  ،به علت گوگرد باال)روستای تپانی قديم(  9و )شهری يک سال ساخت(  6های کنند و نمونهمی

 .دهدمی افزايش را استحکام و مس منگنز کاهند.استحکامی را می

از نظر تطابق استاندارد میزان  20و  19، 18 ،7های شاهد آن هستیم که نمونه ،با تطابق موارد فوق
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از نظر  14و  10، 9، 6های اما نمونه هستند؛و قابل قبول  عناصر آلیاژی در وضعیت خوبی بودهکربن و 

 یت قرار دارند. کیفیت در بدترين وضع

، نبشی و شکلIمقاطع در مقايسه با  ،شهری و میلگردهای استفاده شده در بناهای روستايی

های مسکن مهر هم اين قضیه در بعضی از نمونه .باشند، دارای عناصر نامطلوب میهای استفاده شدهقوطی

کیفیت و کارگاهی در درون نشانگر استفاده از مواد بی و هشد که سبب کاهش استحکام ،ده شدمشاه

 در. نبشی عملکرد بهتری را از خود نشان دادند از نظر تطبیق استانداردی، قوطی و د.باشها میساختمان

 ،شده تست هاینمونه از که الزم به ذکر است روستايی و شهری وضعیت دو در نیز شکلIمقطع  با ارتباط

  .دارند قرار مطلوبی وضعیت در آلیاژی عناصر ساير نظر از اما .باشدنمی مناسب کربن میزان

  هابررسی استحکام کششی نمونه 1.3

، (Yield stress)تنش تسلیم  سه پارامتر مهم ،(1شکل ) هاانجام تست کشش بر روی نمونه پس از

برای هر  با توجه به اينکه .آمددست به   (Elongationازدياد طول )و  (Tensile strength) تنش نهايی

  .به دست آمد 2شکل  صورته نموداری بو  4جدول ، داده شدندنمونه دو قطعه تحت تست کشش قرار 

 

 

 

 

    
  کشش دستگاه در نمونه یریقرارگ -1 شکل
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 نتايج تست کشش - 4 جدول

 

Yeild St 

(1) 

Tensile 

St(1) El% (1) 

Yeild St 

(2) 

Tensile St 

(2) El% (2) 

No.1 511 676 34 501 656 30 

No.2 450 639 34 465 679 30 

No.3 436 671 32 480 681 20 

No.4 509 654 24 487 633 36 

No.5 531 719 34 454 611 28 

No.6 330 659 18 327 654 20 

No.7 480 957 27 478 954 22 

No.8 415 824 28 397 795 22 

No.9 501 1001 11 498 994 28 

No.10 431 853 20 408 815 19 

No.11 396 787 23 412 800 20 

No.12 434 869 30 445 890 26 

No.13 488 975 19 512 1024 18 

No.14 416 830 22 375 751 24 

No.15 464 869 19 405 726 22 

No.16 308 617 36 257 351 28 

No.17 532 744 24 446 826 22 

No.18 496 646 30 501 611 30 

No.19 75 143 16 158 229 17 

No.20 356 481 8 42 86 16 
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 هابررسی تست کشش نمونه -2 شکل
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متر مربع و کیلوگرم بر سانتی 2600 تا 2200تنش تسلیم چیزی در حدود  ،در فوالدهای ساختمانی

نیز نمايانگر تغییر طول بوده و  ازدياد  باشد.متر مربع میکیلوگرم بر سانتی 3800تا 3400مقاومت کشش 

  باشند.های وارده نمیباشد، زيرا فوالدهای بسیار نرم قادر به تحمل تنشمیزان منطقی و کم آن مطلوب می

 9 و( ساخت سال 3 شهری یسازه) 7 هاینمونه را خواص بهترين ،آزمايش شده میلگرد هایدر نمونه

 نشان خود از معمولی استحکام میزان فوالدها یبقیه و بودند دارا( مهر مسکن) 13 و( قديم تپانی روستای)

 مسکن و شهری یسازه برای ترتیب به و شودمی قوطی هاینمونه به مربوط که 20 و 19 ینمونه اما. دادند

 هاآن کم بسیار استحکام یدهنده نشان اين و اشتهذگ نمايش به را کمی بسیار اعداد ،است ذهاب سرپل مهر

 ،2شکل  به توجه با هم هانبشی و شکلIمقاطع  برایاست.  داده نشان نامطلوب بسیار را هاآن و بوده

 با مهر مسکن در رفته کار به مواد و مصالح کیفیت که است ذکر شايانشود. مشاهده می معمولی استحکام

دارا  13و  9و  7های بهترين خواص را نمونه .شد خواهد سازه استحکام کاهش سبب که باشدمی متفاوت هم

اعداد بسیار  20و  19ی دادند. اما نمونهفوالدها میزان استحکام معمولی از خود نشان می یبودند و بقیه

ها را بسیار نامطلوب ها بوده و آنی استحکام بسیار کم آناشته و اين نشان دهندهذکمی را به نمايش گ

  نشان داده است.

  هابررسی استحکام خمشی نمونه 1.4

 ها نشان داده شده است. آزمون خمشی روی نمونه 3در شکل 

 

 
 هانمونه یرو خمش آزمون -3 شکل
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ای از ترک روی نمونه ها هیچ نشانه ،شودمشاهده می 4 جدولدر بررسی نتايج تست خمش که در 

 . شودقابل قبول ارزيابی میها تمامی نمونهو  نگرديدمشاهده 

 

 هانتايج تست خمش نمونه -4 جدول

 نتیجه نمونهی شماره نتیجه ی نمونهشماره

No.1 ✓ No.11 ✓ 

No.2 ✓ No.12 ✓ 

No.3 ✓ No.13 ✓ 

No.4 ✓ No.14 ✓ 

No.5 ✓ No.15 ✓ 

No.6 ✓ No.16 ✓ 

No.7 ✓ No.17 ✓ 

No.8 ✓ No.18 ✓ 

No.9 ✓ No.19 ✓ 

No.10 ✓ No.20 ✓ 

 

 

  سختی ويکرز 1.5

نشان داده شده است. اين  سنجی ويکرزآزمون سختی، اعداد سختی به دست آمده از 5در جدول 

 مربوط که 15 الی 6 هاینمونهالزم به ذکر است که  نشان داده شده است. 4نتايج به طور شماتیک در شکل 

 اعداد اين مقابل در هم عددی هیچ و هستند سختی اعداد فاقد ،استاندارد اساس بر ،شوندمی میلگردها به

  .است نشده قید
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 (HV)ها نمونه کرزيو یسخت -5 جدول

 iter.1 Iter. 2 iter. 3  ی نمونهشماره

No.1 137 134 136 

No.2 140 134 131 

No.3 154 148 145 

No.4 141 140 138 

No.5 142 154 146 

No.6    

No.7    

No.8    

No.9    

No.10    

No.11    

No.12    

No.13    

No.14    

No.15    

No.16 114 119 115 

No.17 157 160 158 

No.18 144 140 149 

No.19 176 179 177 

No.20 167 164 166 

 

 

 (HV) یسخت زانیم نمودار -4 شکل
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 ،(روستايی)17 ،(شهری) 5 ،(روستايی) 3 هاینمونهشود که مشاهده می، 4شکل  با توجه به

 و 19 ینمونه ترتیب به بین اين از اند.نشان داده خود از مطلوبی بسیار سختی( مهر مسکن) 20 ،(شهری)19

 که ،اندداشته را سختی ترينکم( روستايی) 1 و( مهر مسکن) 16 نبشی هاینمونه و سختی بیشترين 20

 مناسب مواردی در هم زياد سختی که است ذکر شاياناست.  بوده کم بسیار 16 ینمونه سختی میزان

 ،مسکن مهر برای سختی نتايج به دست آمده در آزمونگردد.  قطعات شکست بروز سبب تواندمی و باشدنمی

که در جايی  ،که سختی مواد به کار رفته متفاوت استبدين ترتیب  ؛باشدمشابه بحث آزمون کشش می

  .شودمشاهده میترين سختی ترين سختی و در جايی بیشکم

های روستايی سختی های شهری در مقايسه با سازهبه طور کلی سازهگیری را کرد که توان اين نتیجهمی

  قابل قبولی دارند.

 بررسی ابعاد مقاطع  1.6

 9تا  5های شکل ، در180و  140شکل  Iتیرهای بررسی ابعاد برای های صورت گرفته گیریاندازه

 نشان داده شده است.

تر از مقدار استاندارد آن است و اکثر ابعاد شود، در تمام مقاطع، ضخامت کمطور که مشاهده میهمان

خوانی حدودی با خوانی ندارند. از نظر تطابق وزن واحد طول نیز تنها در برخی موارد، همبا استانداردها هم

 تر است. کم نیز ريکبا I، حتی از مقطع 5که وزن مقطع  باريک وجود دارد. در حالی Iمقطع 

 

 

 1 مقطع ابعاد -5 شکل
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  2 مقطع ابعاد -6 شکل

 

 

 3 مقطع ابعاد -7 شکل
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  4 مقطع ابعاد -8 شکل
 

 

 
 5ابعاد مقطع  -9 شکل



 

  IGIالمللی بازرسی کاالی تجاری رشکت بینوسازاه                                    بخش اول: کیفیت مصالح فوالدی رد ساخت – کشور رد وسازاهساخت عطف ینقطه رکمانشاه، یززلهل 

12 

 

 و پیشنهادات  گیرینتیجه 2
 به نرسید برای .است مردم برای ايمن هایساختمان ساختن ،عمران مهندسان یوظیفه که است بديهی

 مواردی، در ما کشور در .گردد اقدام طراحی و ایلرزه هاینامهآيین طبق بايد ايمن ساختمان يک

  و زياد بسیار تلفات بروز باعث امر اين و شودنمی اجرا و طراحی ،فنی دعقوا و اصول اساس بر سازیساختمان

 دشواری چندان کار کشور، در زلزله برابر در مقاوم هایخانه ساختن شود.می مختلف حوادث در ناپذير جبران

 هاخانه ،شده بیان طراحی و ایلرزه هاینامهآيین در که مهم و اساسی اصول سری يک رعايت با وانتمی .نیست

 برای که کندمی ايجاب وظیفه .ساخت منطقه محتمل هایزلزله رببرا در مقاوم و امن بسیار هايیساختمان و

 ساختن برای که نمايیم توجه مهم اين به و گرفته درس رخداده یزلزله از تلفاتی، چنین تکرار از جلوگیری

  .کرد بايد چه مقاوم هایخانه

 آسیب در متداول املوع از يکی ،پايین کیفیت با مصالح از استفاده که دهدمی نشان شده انجام بررسی

 طول واحد وزن شده، استفاده فوالدی مقاطع غیراستاندارد ابعاد است. بوده هاساختمان از توجهیقابل درصد به

 مصالح پايین کیفیت از ناشی خسارت اصلی موارد از نامناسب، سختی و استحکام و فوالدی مقاطع در کم

  است: ذکر قابل فوالدی مقاطع مورد در زير موارد راستا همین در .است شده داده تشخیص

 مقاطع با مقايسه در :کوانتومتری آزمون Iدر شده استفاده میلگردهای ها، پروفیل و نبشی ،شکل 

 هاینمونه از بعضی در قضیه اين که ،باشند می نامطلوب عناصر دارای شهری روستايی، بناهای

 از استفاده نشانگر و هشد استحکام کاهش سبب نامطلوب عناصر اين .شد مشاهده هم مهر مسکن

 و قوطی استانداردی، تطبیق نظر از ،راستا اين در .باشدمی هاساختمان در کارگاهی و کیفیتبی مواد

 و شهری وضعیت دو در شکلI مقاطع با ارتباط در .دادند نشان خود از بهتری عملکرد نبشی

 ساير نظر از اما .باشدنمی مناسب ،شده تست هاینمونه کربن میزان که است ذکر به الزم ،روستايی

  دارند. قرار مطلوبی وضعیت در آلیاژی عناصر

 سازه) 7 هاینمونه را خواص بهترين ،میلگردها میان در شده آزمايش هاینمونه در :کشش آزمون 

 و بودند دارا (ذهاب پل سر مهر مسکن) 13 و (قديم تپانی روستای) 9 و (ساخت سال 3 شهری

 19 ینمونه شامل قوطی، هاینمونه در .دادند نشان خود از معمولی استحکام میزان فوالدها یبقیه

 دهنده نشان آمده دست به کم بسیار استحکام ذهاب(، سرپل مهر )مسکن 20 و شهری( ی)سازه

 استحکام شاهد هم هانبشی و شکل I مقاطع برای .است بوده مصالح اين نامطلوب بسیار کیفیت

 ،باشدمی متفاوت هم با مهر مسکن در رفته کار به مصالح کیفیت که است ذکر شايان .بوديم معمولی

  .گرددمی سازه استحکام کاهش سبب که
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 هاینمونه :سختی آزمون I(شهری) 5 ،(روستايی) 3 هاینمونه ترتیب به قوطی و نبشی ،شکل، 

 اين از .اندداده نشان خود از مطلوبی بسیار سختی (مهر مسکن) 20 ،(شهری)19 ،(روستايی)17

 مسکن) 16 نبشی هاینمونه و اند،داشته را سختی ترينبیش 20 و 19 هاینمونه ترتیب به ،بین

 کم بسیار 16 ینمونه سختی میزان که طوری به ،اندداشته را سختی ترينکم (روستايی) 1 و (مهر

 به مواد سختی که ،باشدمی کشش آزمون بحث مشابه نیز سختی ديدگاه از مهر مسکن .است بوده

 .هستیم سختی ترينبیش شاهد جايی در و سختی ترينکم شاهد جايی در و است متفاوت رفته کار

  .دارند قبولی قابل سختی روستايی هایسازه با مقايسه در شهری هایسازه کلی طور به

 حوادث در عزيز وطنانهم جان حفظ و هاساختمان ايمنی و استحکام افزايش جهت در ترتیب، بدين

 شده شناخته و معتبر کنندگان تولید از مصالح اين تهیه و کیفیت با و مطمئن مصالح از استفاده آتی، مشابه

 اساس بر مثال، عنوان به گیرد. قرار نظارتی نهادهای و سازندگان تمامی کار دستور و اولويت در بايستمی

 یکیمکان و شیمیايی مشخصات فوالدی( هایساختمان اجرای و طرح دهم: حث)مب ساختمان ملی مقررات

 .(10 )شکل است شده مشخص اصفهان آهن ذوب تولیدی فوالدهای

 

 
 مقررات ملی ساختمان 10آهن اصفهان، مبحث مشخصات فوالدهای تولیدی ذوب -10شکل 

 

 توسط استفاده، مورد مقاطع ایسازه هایالمان خصوص به فوالدی مصالح کیفیت است الزم راستا، همین در

 فنی یشناسنامه هاآن برای الزاماً  و گیرند قرار پیوسته و دقیق نظارت و کنترل تحت صالح،ذی نظارتی نهاد يک

  .شود صادر

 


