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جایگسینی و اسقاط یک هیلیوى دستگاه بخاری هرسوم با بخاری های گازسوز دودکش دار رانذهاى باال 

 (هرهتیک هوشونذ)

 اهذاف کالى طرح

ًفتی هزسَم با براری ّای گاس سَس ون هصزف /ّسف اس اخزای ایي طزح خایگشیٌی ٍ اسماط یه هیلیَى زستگاُ براری گاسی

 با اٍلَیت هسارط وشَر زر هٌاطك سززسیز بِ هٌظَر واّش هصزف حاهل ّای Aّزهتیه َّشوٌس زارای رزُ بزچسب اًزصی 

 .اًزصی هی باشس

 شرح کلی طرح

، زر لبال تحَیل ٍ ًصب ّز زستگاُ براری ّزهتیه 28/12/1396 هَرخ 1810392با تَخِ بِ هصَبِ شَرای التصاز بِ شوارُ 

ًفت سَس با اٍلَیت طَل ػوز باال اسماط هی شَز براری ّای گاسسَس /خایگشیي، یه زستگاُ براری گاسی (گاسسَس)َّشوٌس 

خایگشیي بایستی اس ًَع ّزهتیه َّشوٌس هطابك ضَابط ٍ هؼیارّای فٌی هَرز تاییس ٍسارت ًفت  (گاس طبیؼی یا ال پی خی)

تؼْسات هَضَع ایي هصَبِ، . باشٌس ٍ اٍلَیت خایگشیٌی با براری هسارط سزاسز وشَر بَیضُ هٌاطك هحزٍم ٍ سززسیز هی باشس

هتٌاسب با هیشاى تحمك اّساف طزح، با اػالم شزوت بْیٌِ ساسی هصزف سَذت، اس سَی شزوت هلی ًفت ایزاى ٍ اس هحل هٌابغ 

 هیلیَى زالر ٍ یا هؼازل ریالی آى بِ ًزخ بِ ًزخ رسوی 204ًاشی اس صازرات سَذت صزفِ خَیی شسُ  تا سمف تؼْسات حساوثز

اػالهی باًه هزوشی خوَْری اسالهی ایزاى زر سهاى باسپززاذت ٍ هتٌاسب با تغییز زر لیوت ًفت ذام صازراتی ٍ حاهل ّای 

 زالری زر 17 لسط 12 زالر زر 204اًزصی صزفِ خَیی شسُ اًدام هی شَز حساوثز ووه لابل پززاذت بِ اسای ّز براری 

پززاذت هابمی لیوت بِ اسای خایگشیٌی ّز زستگاُ براری . الساط سِ هاِّ هتَالی ظزف هست سِ سال بؼس اس ًصب ذَاّس بَز

گاس سَس ّزهتیه َّشوٌس راًسهاى باال بز ػْسُ هصزف وٌٌسگاى هسارط، زاًشگاُ ّا ازارات زٍلتی ٍ ارگاى ّای ًظاهی ٍ 

زر شزایط بزابز، ػمس لزارزاز با تَلیس وٌٌسگاًی وِ هتماضی زریافت ووه ووتزی اس سمف . اًتظاهی یا برش غیز زٍلتی هی باشس

 .هبلغ فَق الذوز هی باشٌس زر اٍلَیت هی باشس

 :اهن اقذاهات انجام شذه

  ُ28/12/1396 هَرخ 1810392اذذ هصَبِ شَرای التصاز بِ شوار 

 بزگشاری خلسات هتوازی با تَلیسوٌٌسگاى براری ّا ٍ باسزیس اس وارذاًدات ٍ ذط تَلیس آًْا 

  بزگشاری خلسات هتوازی با ٍسارت صٌؼت ، هؼسى ٍ تدارت ٍ شزوت زر خلسات وویتِ فٌی تَلیس وٌٌسگاى براری ّای

 گاسسَس زٍزوش زار ٍ شیز وٌتزل زر آى ٍسارتراًِ هحتزم

  بِ شوارُ  (ارسیابی ویفی)اذذ هصَبِ وویسیَى هحتزم هٌالصات بزای فزاذَاى شٌاسایی تَلیسوٌٌسگاى ٍاخس شزایط

 2/3/97 هَرخ 97-01-01صَرتدلسِ 
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  سایت شزوت 3/4/97 ٍ ّوشْزی زر تارید 28/3/97 ٍ 19/3/97زرج آگْی فزاذَاى زر رٍسًاهِ ّای ایزاى زر تارید ّای ٍ 

 بْیٌِ ساسی هصزف سَذت ٍ پایگاُ اطالع رساًی هٌالصات ساسهاى بزًاهِ ٍ بَزخِ 

 بزرسی هسارن پیشٌْاز زٌّسگاى ٍ تَلیسوٌٌسگاى براری ّای گاسسَس ٍ شزوت وٌٌسگاى زر فزاذَاى زریافت پیشٌْاز 

 زار ّزهتیه َّشوٌس ٍ راًسهاى باال  زٍزوش

  ُ6/6/97زاذلی هَرخ /23909/1397بزرسی پیشٌْازات هتماضیاى تَسط وویتِ فٌی ٍ باسرگاًی ٍ اػالم ًتایح طی ًاهِ شوار 

  ِ11/6/97 هَرخ 97-09-02اػالم تدسیس فزاذَاى طی هصَبِ وویسیَى هٌالصات بِ شوارُ صَرتدلس 

  سایت شزوت بْیٌِ ساسی هصزف 17/6/97 ٍ 14/6/97زرج آگْی تدسیس فزاذَاى زر رٍسًاهِ ّای ایزاى زر تارید ّای ٍ 

 سَذت ٍ پایگاُ اطالع رساًی هٌالصات ساسهاى بزًاهِ ٍ بَزخِ 

 


