
 خالصه وضعيت پروژه

                                                                                                                   هعشفي پشٍطُ

 تَلیذ ًاًَرسات اکؼیذ هٌیضین ٍ هٌیضین کشبٌاتعٌَاى طشح : -1

 ًاًَهَادصیش بخؾ :      ایي یهَاد ؿیوبخؾ :       - 2

 دسكذ99-96ًاًَرسات اکؼیذ هٌیضین خلَف-1 خذهات / تَلیذات : -3

 دسكذ99-96اکؼیذ هٌیضین خلَف-2

 دسكذ99-96هٌیضین کشبٌات خلَف-3

 صاّذاى-ػیؼتاى ٍبلَچؼتاىهحل اجشاي طشح : -4
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 َس ٍ اػتاى تاهیي هي گشدد،کلیِ دػتگاُ ّاي خط تَلیذ دس داخل کـَس هَجَد هي باؿذ.کـهَاد اٍلیِ اص داخل 

بِ هٌظَس ؿشٍع پشٍطُ اص ػَلِ ّاي پاسک علن ٍ فٌاٍسي اػتاى اػتفادُ هي گشدد ٍ دس كَست افضایؾ حجن تقاضا باصاس خط تَلیذ 

 بِ ؿْشک كٌعتي هٌتقل هي گشدد.

 اصتاػیؼات صیشبٌایي:آب ٍ فاضالب ،بشق،گ

طشح   يیدسا جبدکشد،یا ییآًْب اسصش افضٍدُ ثبال یثب فشآٍس تَاىیسسذ هیثِ صَست خبم ثِ فشٍش ه شاىیا یهَاد هؼذً تیاکثش ٌکِیتَجِ ثِ ا ثب

تَجِ ثبضذ ٍ ثب یهبدُ ًسجت ثِ خبم آى ه يیا یثبال یکِ سجت اسصش افضٍدُ  ذیآ یثِ دست ه تیٍ دٍلَه تیضیاص سٌگ هؼذى هٌ بیضیًبًَرسات هٌ

 یثشا یتَاًذ ثستش ػبلیًبًَ رسات ه یجْبً یدالس بسدیلیه421ٍ ثبصاس  شٍدیه صیثِ سوت هَاد ثب خلَظ ثبال ٍ ًبًَ رسات پ یثبصاس جْبً ٌکِیا ثِ

     ضَد . یه ذیتَل يیٍ چ کبیآهش یتَسط کطَسّب بیضشکت ػوذُ دس دً 5هبدُ تَسط  يیا ذیتَل يیطتشیث ٍسٍد ثبضذ.

   

 پیطجیٌی ٍ گزضتِ ی دِّ دس هٌیضین اکسیذ ًبًَرسات ثبصاس حجن ٍ تمبضب سضذ ًشخ ًخست ت. اس تَجِ لبثل ًظش دٍ اص هحصَل ایي جْبًی ثبصاس

 ٍ دیشگذاص کبسثشدّبی ثشای هٌیضین اکسیذ ثضسگ ثبصاس است طجیؼی کِ ایي دٍم.هیشسذ ًظش ثِ هؼٌیذاس ثسیبس آتی سبل دُ تب پٌج ثشای ًشخ ایي

 هیٌضین ًبًَپَدساکسیذ ثِ سا خَد جبی آتی سبلْبی دس دیگش حَصّْبی ثسیبسی ٍ سشاهیک، پتشٍضیوی، سیوبى، دسصٌبیغ کَسّْب گالیٌیٌ ثَْیظُ

 فیضیکی ی ثشجستِ ّبی ٍیظگی اهب داسًذ ثبالتشی لیوت ًبًَپَدسّب هبدُ، ایي   200 )تب 0 هثال( ًشهبل پَدس ثب همبیسِ دس ّشچٌذ. داد خَاّذ

 پَدسّب ًبًَ ضذٓ توبم لیوت حَصُ، ایي دس فٌآٍسی پیطشفت ثب دیگش، پذیذ ًَ هحصَالت هبًٌذ ّوچٌیي. داسد غلجِ لیوت تفبٍت ایي ثش ًبًَپَدسّب

 تَاصى دلیل ثِ )آى ثبالی ًسجتبً سَد حبضیْی ٍ( هٌیضیب پَدس ثبالی لیوت حبضش، حبل دس. ثَد خَاّذ ثیطتش هشاتت ثِ آًْب سلبثتی لذست ٍ کوتش

 ٍ تَلیذ تکٌَلَطی پیطشفت اًذاص چطن ًیض ٍ هٌیضیب ًبًَ تَلیذ دس گزاسی سشهبیِ افضایص ثب آتی، سبلْبی دس. است آى ی ػشضِ دسثشاثش ضبتمب هٌفی

 .یبفت خَاّذ کبّص هبدُ ایي جْبًی لیوت طجیؼتبً کیفی، کٌتشل ٍ پظٍّطی تجْیضات

 الکتشًٍیک، ،)ثبال گشیذ ّبی سشاهیک( غیشفلضی کبًی ،)استیل سیلیکَى ٍسق تَلیذ( دفَال صٌبیغ دس ٍیظُ ثِ هٌیضیب ًبًَرسات ثشای فضایٌذُ تمبضبی

 ػول ثِ آًْب اص صیبدی استمجبل تب است ضذُ ثبػث صیش دسصٌبیغ یب اٍلیِ هَاد ػٌَاى ثِ رسات ًبًَ ایي ثیٌظیش ٍیظگیْبی ضیویبیی صٌبیغ ٍ چسجْب،

 :داسد صٌبیغ دس هتٌَػی کبسثشدّبی کِ است هحصَالت اص گشٍُ ایي یاصجولِ ًیض هٌیضیب رسات ًبًَ ذ.آی

 سصیٌْب ٍ ضیویبیی خبم هَاد دس افضٍدًی ٍ چست 

 ُای صفحِ ٍ هیلْبی الکتشٍدّبی ػبیك، کبًبل کٌٌذُ، رٍة ثَتِ، سبخت ثشای الکتشیکی ػبیك ی هبد 

 است کشدُ تجذیل صدیشگذا صٌبیغ دس آل ایذُ هبدّبی ثِ سا آى هحصَل ایي دیشگذاصی خَاظ: دیشگذاص هَاد 

 هیطَد استفبدُ هیکٌٌذ کبس ثبال دهبی دس کِ هحصَالتی سبیش ٍ الکتشیکی، هحصَالت ًَسی، فیجش تَلیذ دس هحصَل ایي اص: هخبثشات 



 آثضدایی ثشای هضبف ی هبدُ ػٌَاى ثِ صٌؼتی، فشآیٌذّبی اص ثسیبسی دس هٌیضین اکسیذ ًبًَپَدسّبی ی استفبدُ ثش ػالٍُ ی:آثضدای 

 هیطَد دُاستفب

 الکتشیکی صٌبیغ دس هطوئي الؼبدُ فَق ػبیمی ػٌَاى ثِ هٌیضین اکسیذ پَدس ًبًَ اص ی:الکتشیک ػبیك 

 ِهیطَد استفبدُ ثشلی لطؼبت ٍ ثشق، ػبیك ّبی لَلِ الکتشٍد، ػبیك ػٌَاى ث 

 هیطَد استفبدُ ػبیك ٍ فیلش ػٌَاى ثِ جولِ اص ٍ هخبثشاتی ادٍات تَلیذ صٌبیغ دس: هغٌبطیسی ٍسبیل 

 هیطَد استفبدُ صیش هَاسد دس سَخت افضٍدًی ػٌَاى ثِ هٌیضین پَدس ًبًَ اص ت:سَخ ثشای افضٍدًی 

 اًفجبس خطش ٍ سبکي، ی الکتشیستیِ تطکیل الکتشیکی، ثبسّبی تجوغ اص جلَگیشی 

 سَخت هجبسی ٍ هخبصى اػتوبد لبثلیت ٍ ػوش طَل افضایص خَسدگی، اص جلَگیشی 

 سسَة اص جلَگیشی ٍ سَخت هجبسی ٍ هخبصى ًگْذاضتي تویض 

 ًُیض ٍ دیگش هَاد اضتؼبل ثِ هیل کبّص دس آى فشد هٌحصشثِ خَاظ خبطش ثِ هختلف هَاد ثِ سایج افضٍدًی ل:اضتؼب ی ثبصداسًذ 

 ی سٍیِ اصجولِ( آتص گستشش ثِ همبٍم پالستیکی هَاد ٍ ّب پبسچِ اًَاع ٍ پالستیکی الیبف دس آتص گستشش سشػت کبّص

 .)خَدسٍّب صٌذلیْبی ٍ دسّب داخلی پالستیکی

 دس ٍاسداتی هطبثِ هحصَالت تأهیي دضَاسی دلیل ثِ ثبصاس خأل کشدى پش ٍ ضیویبیی صٌبیغ دس هحصَل ایي ی ثشجستِ ّبی هضیت ثِ تَجِ ثب

بدُ ثب لیوت هٌبست تش ًسجت ثِ ٍ ًجَد سلیت داخلی دس تَلیذ ایي ًبًَ رسُ ٍ تَلیذ ایي ه آى هٌبست کیفیت غیشًبًَیی، هٌیضیبی پَدس ثب همبیسِ

 ًوًَِ خبسجی
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 ٍضعیت پشٍطُ

 دسكذ100دػتشػي بِ هَاد اٍلیِ هَسد ًیاص طشح اص داخل :  -7

 فشٍؽ : -8

 دسكذ 35باصاس داخلي پیؾ بیٌي ؿذُ  -

 دسكذ65باصاس خاسجي پیؾ بیٌي ؿذُ  -

 ها18ُ: تا صهاى ؿشٍع فعالیتْاي تجاسي ( ُ ) اص ابتذا ى هَسد ًیاص بشاي پشٍطکل صها – 9



 

 ٍضعیت طشح : - 10

           بلي    ؟ اهكاى ػٌجي طشح دس دػتشع اػت -

 خیش            صهیي هَسد ًیاص تْیِ ؿذُ اػت ؟  -

 شخی           هجَصّاي قاًًَي ) جَاص تاػیغ ، ػْویِ اسصي ، هحیط صیؼت ٍ غیشُ ( اخز ؿذُ اػت ؟ -

 خیش           قشاسداد هـاسکت با ؿشیك داخلي یا خاسجي هٌعقذ ؿذُ اػت ؟ -

  خیش    قشاسداد تاهیي هالي پشٍطُ هٌعقذ ؿذُ اػت ؟ -

 خیش        با پیواًكاس داخلي یا خاسجي قشاسدادي هٌعقذ ؿذُ اػت ؟ -

         بلي  ( فشاّن ؿذُ اػت ؟ تؼْیالت صیشبٌایي ) بشق سػاًي، آب سػاًي هخابشات ، ػَخت ، جادُ ٍ غیشُ -

  بلي  فْشػتي اص داًؾ فٌي ، هاؿیي آالت ، تجْیضات ٍ ّوچٌیي ؿشکتْاي فشٍؿٌذُ یا ػاصًذُ هحلَل هـخق ؿذُ اػت؟ -

  خیشقشاسداد خشیذ هاؿیي آالت ، تجْیضات ٍ داًؾ فٌي هٌعقذ ؿذُ اػت ؟  -
 

 

 ػاختاس هالي

 

 ػاختاس هالي: -44

 ؿشح

 ًیاص پَل داخلي هَسد
پَل خاسجي 

 هَسد ًیاص

کل هبلغ بِ 

 هیلیَى یَسٍ
 ًشخ بشابشي هیلیَى سیال

 سیال

هعادل بِ هیلیَى 

 یَسٍ

   0.094 320.000 30.000.000.000 ػشهایِ ثابت

ػشهایِ دس 

 گشدؽ

5.000.000.000 320.000 0.017   

کل ػشهایِ 

 گزاسي

35.000.000.000 320.000 0.111   

 هیلیَى یَسٍ 0ت ٍ تجْیضات خاسجياسصؽ هاؿیي آال -

 هیلیَى یَسٍ 0.094اسصؽ هاؿیي آالت ٍ تجْیضات داخلي  -

 هیلیَى یَسٍ اػت(.........  ذُیًگشد يیی.........)تعاسصؽ داًؾ فٌي ٍ تخللي خاسجي  -

 ......... هیلیَى یَسٍ)تعییي ًگشدیذُ اػت(اسصؽ داًؾ فٌي ٍ تخللي داخلي ......... -

 فعلي : خالق اسصؽ -

 ًشخ باصگـت داخلي : -

 دسكذ60ًشخ باصگـت ػشهایِ : -

 دسكذ 600حذاقل ًشخ ػَد هَسد اًتظاس :  -

 



       تَػعِ ٍ تكویلًَع طشح:                                           تاػیغ  -12

 خالكِ ٍضعیت ؿشکت : -

 شٍػفیشآػیاؿشکت ًاًَپظٍّاى پیـًام ) اؿخاف حقیقي / حقَقي ( : -

 تَلیذ ًاًَهَاد ٍ هَادؿیویایيفعالیت جاسي ؿشکت : -

 کاسخاًِ ًَآٍسي-پاسک علن ٍفٌاٍسي ػیؼتاى ٍ بلَچؼتاى-بلَاسداًـگاُ-صاّذاى-ػیؼتاى ٍ بلَچؼتاىآدسع : -

 فاکغ :                                             09158544049تلفي :                                      -

                                                                                                     :ٍب ػایت                 mahakan.rigi.j@gmail.comلكتشًٍیكي :                       پؼت ا

 خلَكي                                           ػاختاس قاًًَي ؿشکت :   دٍلتي  -

 

  حهطالعِ اهكاى ػٌجي طش   

  هجَصّاي قاًًَي ) جَاص تاػیغ ، هجَص ػشهایِ گزاسي خاسجي ٍ غیشُ(     
 

 

 


