
ٍ َای آب کشايرسی عىًان طزح ٌ َا ي تلمب  بزقی کزدن چا
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 :شزح کلی ي اَداف طزح

ّای  تا تَجِ تِ ایٌکِ دٍلت سالیاًِ ّشیٌِ سیادی تاتت یاراًِ سَخت هایع تحَیلی تِ کطاٍرساى پزداخت هی ًوایذ ٍ کطاٍرساى تزای تْزُ تزداری اس چاُ

 12ّای کطاٍرسی در لالة هادُ   ضَرای التصاد در راتطِ تا طزح تزلی کزدى چا157156ُدیشلی هطمت ّای سیادی هتحول هی ضًَذ، هصَتِ ضوارُ 

ّای تعذ اس آى ٍسارت ًفت تِ ًوایٌذگی اس طزف   اتالغ گزدیذ کِ طثك ایي هصَتِ ٍ اصالحی10/12/1393ِلاًَى رفع هَاًع تَلیذ رلاتت پذیز در تاریخ 

ِ گذاراًی کِ در ایي طزح هطارکت داضتِ ٍ اجزای طزح را تِ عْذُ تگیزًذ، 1406 هیلیَى دالر تا پایاى سال 1650دٍلت هجاس است تا سمف   تِ سزهای

 ّشار حلمِ چاُ کطاٍرسی دیشلی دارای پزٍاًِ تْزُ تزداری هعتثز در کطَر ٍجَد دارد کِ اس سَخت 229اگزچِ در حال حاضز حذٍد . تاسپزداخت ًوایذ

ظزفیت تزلی کزدى اها تا تَجِ تِ اٍلَیت تٌذی ّای اعالم ضذُ تَسط ضزکت هذیزیت هٌاتع آب، هایع تزای تأهیي اًزصی پوپ ّای آب استفادُ هی ًوایٌذ

ِ جَیی، تِ هٌظَر تزلی کزدى چاُ.ضَد ّشارچاُ هحذٍد هی 130 ّا تِ حذٍد ایي طزح، اس لحاظ تعذاد چاُ ِ گذاراى عاهل صزف ّای   در ایي طزح سزهای

یا اتصال تِ ضثکِ سزاسزی تزق ٍ یا  (اًزصی خَرضیذ ٍ اًزصی تاد)کطاٍرسی دیشلی دارای پزٍاًِ تْزُ تزداری هعتثز، تا استفادُ اس اًزصی ّای تجذیذپذیز 

ِ جَیی سَخت تحمك یافتِ، حذاکثز تِ هذت  ِ جَیی سَخت دریافت  ًوایٌذ8صًزاتَرّای گاسسَس هی تَاًٌذ الذام ًوَدُ ٍ اس هحل صزف  . سال، یاراًِ صزف

 :جایگشیه شدٌ/حامل َای اوزصی صزفٍ جًیی شدٌ

 ًفت سفیذًفت گاس ٍ 

 :گذاران میشان باسپزداخت بٍ سزمایٍ

گذاراى ایي طزح کذام رٍش را تزای تزلی کزدى چاُ ٍ تلوثِ آب کطاٍرسی اًتخاب ًوایٌذ ٍ تا تَجِ تِ سْویِ سَخت هایع چاُ  تستِ تِ ایٌکِ سزهایِ

.  ّجزی ضوسی، اًجام هی پذیزد1406 سال هحذٍد تِ سال 8ًوایذ، تاسپزداخت در طَل  ّا، تزاساس هیشاى سَخت هایعی کِ چاُ یا تلوثِ هصزف هی

ی تاسپزداخت تزای راّکار استفادُ اس ضثکِ تزق سزاسزی حذاکثز تا سمف هثلػ هٌذرج در جذٍل سیز تزای ّز دٍرُ سِ هاِّ تز اساس هیشاى  ًحَُ

گذاری ٍ ّوچٌیي رٍش تاسپزداخت، در دستَرالعول  گیزی ٍ صحِ جشئیات رٍش اًذاسُ. هصزف تزق چاُ در آى دٍرُ، هحاسثِ ٍ پزداخت خَاّذ ضذ

 سٌت اتالغ ضذُ در هصَتِ ضَرای التصاد تزای 19همادیز هٌذرج در جذٍل، هتٌاسة تا هثلػ . آهذُ استطزح  (M&V)گذاری  گیزی ٍ صحِ اًذاسُ

 . راّکار دیگز، همادیز سمف یاراًِ لاتل تاسپزداخت، تزاساس هصَتِ فَق هتفاٍت خَاّذ تَد3تزای . تاضذ راّکار اتصال تِ ضثکِ تزق سزاسزی هی

 

لیتز در )سْویِ ّز چاُ یا تلوثِ آب کطاٍرسی 

 (سال

هیلیَى )سمف تاسپزداخت ّز چاُ 

 (تَهاى

 25 5000تا  

 50 10000 تا 5001

 85 100000 تا 10001

 حسة هَرد تصوین گیزی خَاّذ ضذ 100000تیص اس 

 :مشایای اجزای طزح

 لیتز سْویِ سَخت در سال تزای ّز 5130 ّشار چاُ ٍ تلوثِ آب کطاٍرسی ٍ تا لحاظ تطَر هتَسط 130تا فزض تزلی ضذى )اجزای کاهل ایي طزح 

صًزاتَرّا، هَجة صزفِ جَیی ساالًِ  عالٍُ تز کاّص هطمت کطاٍرساى در تْیِ سَخت هایع ٍ هطکالت هزتَط تِ اًجام تعویزات هتعذد دیشل  (چاُ

 .گزدد  هیلیَى لیتز سَخت هایع ضاهل گاسٍئیل ٍ ًفت سفیذ هی667حذٍد 

 

 

 


