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 اتَبَس شْزی ديشلي فزسَدُ با اتَبَس گاس سَس  ّشاردستگاُ 17 جايگشيٌي طزح- 

 طزح کالى ّدف

ٍزی زٍش دًیب ٍ ًیص افصایش سْن حول ٍ ًمل اثب في هَجَداتَثَسْبی یت افصایش کیفازتمبءزاًدهبى، 

ز کبّش سغح اًتشبز آالیٌدّْبی هتٌبػکبّش هصسف گبشٍئیل ٍ ، زی شِ دزٍىسفسّبی دزّوگبًي

آى، ازتمبء زاًدهبى ٍ پیوبیش اتَثَسْبی فسسَدُ هَجَد اػن اش گبشٍئیلي ٍ یب دٍگبًِ سَش اش عسیك 

 . سبل7جبیگصیٌي اتَثَسْبی جدید پبیِ گبشسَش دز عي 

  طزحی کل شزح

تبئید ًْبیي ٍشازت ًفت دز سسزسیدّب اش سَی شْسدازیْبی هتمبضي ٍ اػالم  هیصاى تحمك اّداف عسح، ثب عسح، هتٌبست ثبایي 

 1795) تؼْدات دٍلت  سمفسَخت هبیغ صسفِ جَیي شدُ تب (کبّش ٍازدات) اش هحل هٌبثؼي اش صبدزات شسکت هلي ًفت ایساى،

-اتَثَس دز شهبى پسداخت، ثِ حسبة شسکتْبی سسهبیْگراز ػبهل صسفِ( عَل)ثِ اشای ّس کیلَهتس پیوبیش هتٌبست ثب ًَع  (دالز

 سبل 7شسکتْبی ٍاحد اتَثَسساًي یب ػٌبٍیي هشبثِ هَزد تبیید شْسدازی ذیسثظ ثِ هدت /جَیي عسف لسازدادّب ثب شْسدازیْب

 .پسداخت خَاّد شد

 شدُ اًجام اقداهات اّن

 حقَقي اسٌاد ٍ قزاردادّا تفاّوٌاهِ، ًوًَِ تدٍيي ٍ ُیتِ

 اخر هصَثبت ٍ اصالحیِ ّبی شَزای التصبد ٍ اثالغیِ ّبی هستجظ اش شسکت هلي ًفت ایساى 

  ّصاز اتَثَس شْسی دیصلي فسسَدُ ثب اتَثَس گبشسَش 17اجسای عسح جبیگصیٌي "تْیِ ٍ تصَیت ًوًَِ لسازداد(CNG)" ثیي 

-ٍ شسکت سسهبیِ گراز ٍ یب تبهیي کٌٌدُ ػبهل صسفِ (هتمبضي)شسکت ّبی ٍاحد اتَثَسساًي ٍ یب ػٌبٍیي هشبثِ / شْسدازی

 جَیي

  ِّصاز اتَثَس شْسی دیصلي فسسَدُ ثب اتَثَس گبشسَش 17اجسای عسح جبیگصیٌي"تْیِ  ٍ تصَیت ًوًَِ هَافمت ًبه(CNG)"  

 ثیي ثْیٌِ سبشی هصسف سَخت  ٍ شسکت سسهبیِ گراز ٍ یب تبهیي کٌٌدُ ػبهل صسفِ جَیي

  دستگبُ اتَثَس ثب 504 دستگبُ اتَثَس ثب شسکت ًدای ثِ آٍزاى ٍ 540اخر هصَثِ ّیئت هدیسُ ثسای اًؼمبد لسازداد ًَسبشی 

 شسکت هسیس سجص فسادیس

 دزخَاست اصالح هصَثِ ثب تَجِ ثِ افصٍدى اتَثَس ّبی ثسلي ٍ ّیجسیدی ثِ عسح 

 هَضَع ّبی پسداخت کلیِ " : شسح ثِ ثٌدی شدى افصٍدُ ثس ّیئت هدیسُ شسکت هلي ًفت ایساى هجٌي هصَثِ اصالحیِ اثالؽ 

 ." پریسد اًجبم ًفت ٍشیس ًوبیٌدُ تبیید ٍ هساحل ّوِ عي اش پس هیجبیست هصَثِ ایي

 ًْبیي ٍیسایش زٍی ثس ایساى ًفت هلي  شسکتی ٍ لسازدادّبی حمَقدزخَاست اخر تبییدیِ هدیسیت اهَز هبلي، هدیسیت اهَز 

 95 هٌغجك ثس اصالحیِ هصَثِ شَزای التصبد سبل لسازدادّب
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  ُ20/03/97 هَزخ 128845اخر اصالحیِ هصَثِ عسح اتَثَس ثِ شوبز  

 قزاردادّا ٍی ّوکاری ًاهْْا تفاّن

 دستگبُ اتَثَس ثب شسکت ًدای ثِ آٍزاى 540ًْبییسبشی لسازداد ٍ اخر هصَثِ ّیئت هدیسُ ثسای اًؼمبد لسازداد ًَسبشی 

 دستگبُ 250 دستگبُ شْبة خَدزٍ 254ٍ) دستگبُ اتَثَس ثب شسکت هسیس سجص فسادیس 504ٍ  (دستگبُ سجالى خَدز540ٍ)

 ثب هجوَع ًَسبشی "هسیس سجص فسادیس" ٍ "تؼبًٍي ًدای ثِ آٍزاى"دٍ لسازداد اهضب شدُ ثب ػبهالى صسفِ جَیي  (سجالى خَدزٍ

 . دستگبُ اتَثَس شْسی فسسَدُ پس اش ازسبل کپي تضبهیي اًجبم تؼْدات تَسظ اتَثَسساًي تْساى، اثالؽ خَاّد شد1044

 ُازان شْسدازی ،(دستگبُ ثب اسٌب خَدزٍ 150 جبیگصیٌي )ایساًیبى پیوب اًجبم ثسزسیْبی الشم  اًؼمبد لسازداد ثب شسکت ّبی هب 

 ایساى ثب خَدزٍ دستگبُ 200 )هشْد شْسدازی ،( دستگبُ ثب ٍدٍد100)، ًصس گستس یبزاى (خَدزٍ سجالى ثب خَدزٍ دستگبُ 50)

 300 ٍ آذّبیتکس ثب خَدزٍ دستگبُ 150 ) دستگب470ُتجسیص  شْسدازی ،(افشبى ػمبة ثب خَدزٍ دستگبُ 200 ٍ دیصل خَدزٍ

 اًجبم ٍ اتَثَسساًي کالى شْسّب شسکتْبی ٍ ( دستگبُ اتَثَس ّیجسیدی ثب شسکت ّبیگس20آکیبدٍیچ ٍ  ثب خَدزٍ دستگبُ

 سَخت هصسف سبشی ثْیٌِ ثبشسکت هتٌبظس هَافمتٌبهِ  اًؼمبد اٍلیِ هساحل

  اهضبی تفبّوٌبهِ ثب شسکتCVMC ّصازدستگبُ اتَثَس گبشسَش4 جْت جبیگصیٌي  

  پیگیسی ػمد لسازاد هب ثیي شسکت ٍاحد اتَثَسساًي شْس تْساى ثب تبهیي کٌٌدگبى ٍ ثْسُ ثسدازاى 

  ّصاز اتَثَس 3اهضبی تفبّن ًبهِ ثب شسکت پتسٍ ًصس آزیب دز خصَص ٍزٍد LNGسَش ثِ عسح  

 اهضبی تفبّن ًبهِ ثب استبًدازی آذزثبیجبى شسلي جْت هشبزکت دز عسح 

  ( ّصاز ثسلي2/ ّصاز گبشسَش4 ) ّصاز دستگبُ اتَثَس 6اهضبی تفبّوٌبهِ ثب شسکت شْبة خَدزٍ ثسای جبیگصیٌي 

  ّصاز دستگبُ اتَثَس گبش سَش 5اهضبی تفبّوٌبهِ ثب شسکت ػمبة افشبى ثسای جبیگصیٌي  

  دزخَاست تبیید ٍصَل ضوبًت ًبهِ اش سَی اتَثَس زاًي تْساى دز هَزد لسازدادّبی شسکت ًدای ثِ آٍزاى ٍ هسیس سجص

 فسادیس

  دستگبُ هیدی 100هتسی ٍ 12 دستگبُ اتَثَس 600ثسگصازی جلسبت هدیسیتي ثب شْسدازی کسج دز خصَص اًؼمبد لسازداد 

  هتسی9ثبس 

 دستگبُ اتَثَس، هبثمي ظسفیت ًَسبشی عسح اتَثَس هغبثك هصَثِ 1044همسز گسدید ثِ غیس اش دٍ لسازداد ًْبیي شدُ ثِ تؼداد 

 . هتَلف ٍ ثِ ٍشازت صٌؼت، هؼدى ٍ تجبزت هٌتمل شَد 20/3/1397 هَزخ 128845جدید شَزای التصبد ثِ شوبزُ 

. 

 هالي اسٌاد تدٍيي ٍ ُیتِ

 پیگیسی اخر تبییدیِ زٍیِ هبلي ٍ ًحَُ ثبشپسداخت ثِ سسهبیِ گرازاى اش اهَز هبلي شسکت هلي ًفت ایساى 

 اصالح ٍ ًْبیي سبشی جداٍل ثبشپسداخت هسثَط ثِ عسح 

 ًْبیي سبشی پیش ًَیس ضوبًت ًبهِ عسح  
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 ّا جَيي صزفِ تحقق هحاسبِ جْت صحْگذاری ٍ اًداسّگیزی ًظام ايجاد

   اًداشُ گیسی ٍ صحِ گرازی اتَثَس ّبی گبش سَشعسح تصَیت ٍ اثالؽ(CNG)  

  اًداشُ گیسی ٍ صحِ گرازی اتَثَس ّبی ّیجسیدیعسح تْیِ ٍ تبیید 

 گرازی ِ  دزیبفت اعالػبت ًبٍگبى اتَثَس  شْس تْساى جْت ثسزسي، تجصیِ ٍ تحلیل ٍ تْیِ عسح اًداشُ گیسی ٍ صح

 جلسات بزگشاری ٍ گذاراى سزهايِ ٍ کٌٌدگاى تاهیي شٌاسايي ٍ ّا فزاخَاى بزگشاری

  هیتسَئي ضاپي، ازتمب گستس پَیب، سَالزیس )هراکسات هتؼدد ثب خَدزٍ سبشاى ٍ تبهیي کٌٌدگبى ثسای جلت هشبزکت دز عسح

 (...لْستبى، پیشسٍدیصل آسیب، یبٍزاى خَدزٍ شسق ٍ 

  (ٍشازت کشَز)ثسگصازی جلسبت ّفتگي جْت اجسایي شدى هصَثِ ثب سبشهبى شْسدازی ّب 

 سايز اقداهات

  ٍ تشکیل جلسِ دز هَزد تٌظین الیحِ اصالح لبًَى تَسؼِ حول ًٍمل ػوَهي ٍ هدیسیت هصسف سَخت ثب زیبست جوَْزی

 کوسیَى اهَز شیسثٌبیي

  ثسگصازی جلسِ سِ جبًجِ ثب استبًدازی آذزثبیجبى شسلي ٍ شسکت هیتسَئي ضاپي جْت تبهیي اتَثَس، ٍ دزیبفت لیست

 خَدزٍّبی فسسَدُ جْت جبیگصیٌي

  دستگبُ اتَثَس 50ثسزسي عسح شسکت اهیي صٌؼت دز خصَص  ًَسبشی LNG ِسَش دز ػسلَی 

  ُهجٌي ثس هؼبفیت اش سبشهبى اهَز هبلیبتي کشَز12تؼییي ٍضؼیت هبلیبتي عسح ّبی هبد  

 پیگیسی ٍ اًجبم هکبتجبت ٍ ثسگصازی جلسبت جْت زفغ هشکل تضویي اًجبم تؼْدات 

 


