
 خالصه وضعيت پروژه

                                                                                                                   هؼزفي پزٍصُ

 تَسط صًزاتَر ّیذرٍصًي رطَبتي خَدتبهیي تَلیذ بزق اس رطَبت َّاػٌَاى طزح : -1

 تَلیذ سَخت ّیذرٍصًي  سیز بخص :                                                                        اًزصی ّبی تجذیذپذیزبخص :   - 2

 بز پبیِ سَخت ّیذرٍصى تَلیذ ضذُ اس طزیك الىتزٍلیش آة تَلیذ اًزصی  خذهبت / تَلیذات : -3

کارتزدّای گاس  .ّای گًَاگًَی هَرد استفادُ قزار گزفتِ است تا اطویٌاى تِ ٍیضگی ّای ّیدرٍصى، دُ ّا سال است کِ ایي گاس تزای ّدف

در صٌعت ضاهل پاالیص ًفت، تصفیِ ضیطِ، ساخت جسن ًیوِ رساًا، استفادُ در َّافضا، تَلید کَد، جَضکاری، حزارت دادى فلشات ٍ  ّیدرٍصى

َجِ در دارٍساسی است. ّیدرٍصى یک اًزصی قاتل اطویٌاى تزای آیٌدُ است. اس هیاى توام رٍش ّا، تَلید ّیدرٍصى اس آب تِ ٍسیلِ الکتزیسیتِ ت

ِ خَدش جلة کزدُ است، چزا کِ ایي رٍش یک فٌاٍری پایدار ٍ تجدیدپذیز است. ایي تکٌیک کارتزدّایی هثل صٌایع غذایی ٍ ًیوِ سیادی را ت

 .رساًا را ًیش کِ ًیاسهٌد حجن پاییي ٍ درجِ خلَظ تاالی ّیدرٍصى ّستٌد را ایجاد کزدُ است

  ، هٌبسل هسىًَيپبرن ػلن ٍ فٌبٍری، ادارات ٍ ًْبدّب    هحل اجزای طزح : -4

 .بِ دٍ غَرت تَلیذ هي ضَدضزح پزٍصُ ) سهیي ، سبختوبى ، تبسیسبت سیزبٌبیي ، ًحَُ تَلیذ ٍ ...( :  -5

 بَسیلِ صًزاتَر ّیذرٍصًي رطَبتي خَدتبهیي در تَاى پبییي

 ٍ بػَرت ًیزٍگبُ تَلیذ اًزصی در تَاى ببال

 فٌبٍریهتز هزبغ فضبی وبرگبّي در پبرن ػلن ٍ  100دارای 

 

 هگبٍات 1000_100 ظزفیت تَلیذ سبالًِ : – 6

 

 ٍضؼیت پزٍصُ

 درغذ  100 دستزسي بِ هَاد اٍلیِ هَرد ًیبس طزح اس داخل : -7

 فزٍش : -8

 درغذ 50ببسار داخلي پیص بیٌي ضذُ  -

 درغذ 50ببسار خبرجي پیص بیٌي ضذُ  -

 سبل1 : تب سهبى ضزٍع فؼبلیتْبی تجبری ( ى هَرد ًیبس بزای پزٍصُ ) اس ابتذا ول سهب – 9

 

 ٍضؼیت طزح : - 10

         بلي    ؟ اهىبى سٌجي طزح در دستزس است -

 خیز          سهیي هَرد ًیبس تْیِ ضذُ است ؟  -

 خیز          ؟هجَسّبی لبًًَي ) جَاس تبسیس ، سْویِ ارسی ، هحیط سیست ٍ غیزُ ( اخذ ضذُ است  -

           بلي   هطبروت بب ضزیه داخلي یب خبرجي هٌؼمذ ضذُ است ؟لزارداد  -

       بلي   لزارداد تبهیي هبلي پزٍصُ هٌؼمذ ضذُ است ؟ -

       بلي  بب پیوبًىبر داخلي یب خبرجي لزاردادی هٌؼمذ ضذُ است ؟ -

   يبل  ضذُ است ؟ تسْیالت سیزبٌبیي ) بزق رسبًي، آة رسبًي هخببزات ، سَخت ، جبدُ ٍ غیزُ ( فزاّن -

https://www.zagrosgas.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
https://www.zagrosgas.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
https://www.zagrosgas.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/


 بلي  فْزستي اس داًص فٌي ، هبضیي آالت ، تجْیشات ٍ ّوچٌیي ضزوتْبی فزٍضٌذُ یب سبسًذُ هحػَل هطخع ضذُ است؟ -

  بلي لزارداد خزیذ هبضیي آالت ، تجْیشات ٍ داًص فٌي هٌؼمذ ضذُ است ؟  -
 

 

 سبختبر هبلي

 

 سبختبر هبلي: -11

 ضزح

 پَل داخلي هَرد ًیبس
خبرجي پَل 

 هَرد ًیبس

ول هبلغ بِ 

 هیلیَى یَرٍ
هؼبدل بِ هیلیَى  ًزخ بزابزی هیلیَى ریبل

 یَرٍ

     1000000000 سزهبیِ ثببت

سزهبیِ در 

 گزدش

2000000000     

ول سزهبیِ 

 گذاری

3000000000     

 هیلیبرد ریبل 5ارسش داًص فٌي ٍ تخػػي داخلي  -

 هیلیبرد ریبل 10  خبلع ارسش فؼلي : -

 سبل1 ًزخ ببسگطت داخلي : -

 سبل2 ًزخ ببسگطت سزهبیِ : -

 ٪۰۳حذالل ًزخ سَد هَرد اًتظبر :  -

 

       تحمیك ٍ تَسؼِ                                                             ًَع طزح:                                           تبسیس  -12

 بیضىَُ آر طگبهبىیپ ضزوت : ٍضؼیتخالغِ  -

 (رئیس ّیئت هذیزُ))هذیز ػبهل( ٍ ضمبیك ػَدی اٍل بْزام ضىَّیبى ًبم ) اضخبظ حمیمي / حمَلي ( : -

 تَلیذ صًزاتَر فؼبلیت جبری ضزوت : -

 پبرن ػلن ٍ في آٍری سَلِ وبرگبّي آدرس : -

 فبوس :                                                                            09052650340تلفي :       -

                                                                shagha.oudi@gmail.comپست الىتزًٍیىي :        

                                                                                                         سبختبر لبًًَي ضزوت :                خػَغي  -

 

 



   حهطبلؼِ اهىبى سٌجي طز   

  هجَسّبی لبًًَي ) جَاس تبسیس ، هجَس سزهبیِ گذاری خبرجي ٍ غیزُ(     
 

 


