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جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری مرسوم با بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان باال 

 )هرمتیک هوشمند(

 اهداف کالن طرح

ای گاز سوز کم مصرف با اولویت مدارس هدف از اجرای این طرح جایگزینی و اسقاط یک میلیون دستگاه بخاری گازی/نفتی مرسوم با بخاری ه

 کشور در مناطق سردسیر به منظور کاهش مصرف حامل های انرزی می باشد.

 شرح کلی طرح

، در قبال تحویل و نصب هر دستگاه بخاری هرمتیک هوشمند 28/12/1396مورخ  1810392با توجه به مصوبه شورای اقتصاد به شماره 

ری گازی/نفت سوز با اولویت طول عمر باال اسقاط می شود بخاری های گازسوز )گاز طبیعی یا ال پی جی( )گازسوز( جایگزین، یک دستگاه بخا

جایگزین بایستی از نوع هرمتیک هوشمند مطابق ضوابط و معیارهای فنی مورد تایید وزارت نفت باشند و اولویت جایگزینی با بخاری مدارس 

باشد. تعهدات موضوع این مصوبه، متناسب با میزان تحقق اهداف طرح، با اعالم شرکت بهینه  سراسر کشور بویژه مناطق محروم و سردسیر می

 204سازی مصرف سوخت، از سوی شرکت ملی نفت ایران و از محل منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده  تا سقف تعهدات حداکثر

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان بازپرداخت و متناسب با تغییر در  میلیون دالر و یا معادل ریالی آن به نرخ به نرخ رسمی اعالمی

 12دالر در  204قیمت نفت خام صادراتی و حامل های انرژی صرفه جویی شده انجام می شود حداکثر کمک قابل پرداخت به ازای هر بخاری 

اهد بود. پرداخت مابقی قیمت به ازای جایگزینی هر دستگاه دالری در اقساط سه ماهه متوالی ظرف مدت سه سال بعد از نصب خو 17قسط 

بخاری گاز سوز هرمتیک هوشمند راندمان باال بر عهده مصرف کنندگان مدارس، دانشگاه ها ادارات دولتی و ارگان های نظامی و انتظامی یا 

دریافت کمک کمتری از سقف مبلغ فوق الذکر می  بخش غیر دولتی می باشد. در شرایط برابر، عقد قرارداد با تولید کنندگانی که متقاضی

 باشند در اولویت می باشد.

 اهم اقدامات انجام شده:

 28/12/1396مورخ  1810392به شماره  اخذ مصوبه شورای اقتصاد 

 و بازدید از کارخانجات و خط تولید آنها ها برگزاری جلسات متمادی با تولیدکنندگان بخاری 

 و شرکت در جلسات کمیته فنی تولید کنندگان بخاری های گازسوز دودکش  زارت صنعت ، معدن و تجارتبرگزاری جلسات متمادی با و

 دار و شیر کنترل در آن وزارتخانه محترم

 سایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و پایگاه اطالع رسانی مناقصات سازمان و  و همشهریایران  های درج آگهی فراخوان در روزنامه

 برنامه و بودجه

 دار هرمتیک  بررسی مدارك پیشنهاد دهندگان و تولیدکنندگان بخاری های گازسوز دودکش وشرکت کنندگان در فراخوان  دریافت پیشنهاد

 هوشمند و راندمان باال 

 و اعالم نتایج بررسی پیشنهادات متقاضیان توسط کمیته فنی و بازرگانی 

 


