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 صىيذٜ:

ايٗ پشٚطٜ رٟت ثشسػي أىبٖ ػٙزي تشا٘ضيت ٘فتبي ػشاق اص ثٙذس أبْ خٕيٙي )سٜ( ا٘زبْ ٌشديذ 

ٕٞيٗ ساػتب ٔشاحُ ٚ ٔٛاسدي اص لجيُ حزٓ وٙٛ٘ي تشا٘ضيت ٘فتبي ػشاق اص ثٙبدس ايشاٖ ٚ دس 

،ظشفيت ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( رٟت افضايؾ ٔيضاٖ تشا٘ضيت ،ؿٙبػبيي ؿشوت ٞبي فٛسٚاسدس فؼبَ 

دس ايٗ صٔيٙٝ، تزٟيضات ٚ ٔٛسد ٘يبص ثشاي ا٘جبسؽ تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ ٕٞضٙيٗ أىبٖ احذاث ايٗ 

دس ثٙذس ٚ ٞضيٙٝ ٞبي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ايٗ تبػيؼبت ثشسػي ٌشديذ ٚ دس ٟ٘بيت ٔيضاٖ  تبػيؼبت

 دسآٔذ حبكّٝ آٖ ثلٛست تمشيجي ثشسػي ؿذٜ اػت .
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 ثشسػي أىبٖ ػٙزي تشا٘ضيت ٘فتب اص ثٙذس أبْ خٕيٙي )سٜ(ٔٛضٛع : 

 

 ٔمذٔٝ:

اص ٟٕٔتشيٗ ثٙبدس خّيذ فبسع ٔحؼٛة ٔي ٌشدد ٚ  ثٙذس أبْ خٕيٙي )سٜ(ثب پتب٘ؼيُ ٞبي ٔختّف رزة ػشٔبيٝ يىي

تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٔٛاد ٘فتي دس اػىّٝ ٞبي ايٗ ثٙذس يىي اص ٔجبحخي ثٛدٜ وٝ دس ػبِيبٖ اخيش ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ٚػيغ 

صيبدي سا ثٝ  دسآٔذ ٔٛسد تٛرٝ ٔذيشاٖ اسؿذ ٚ وبسٌضاساٖ تشٔيٙبَ ٞبي ٘فتي لشاس ٌشفتٝ ٚ ؿشوت ٞبي ػشٔبيٝ ٌضاس

پبػخ ٌٛيي ثٝ ايٗ تمبضبٞب ٘يبصٔٙذ ثشسػي دليك ٚ وبسؿٙبػب٘ٝ ٔٙبثغ دسآٔذ ٚ أىب٘بت ٚ ،ٙذس وـب٘ذٜ اػت ايٗ ث

تؼٟيالت ٔتٙبػت ثب آٖ ٔي ثبؿذ وٝ يىي اص ايٗ ٔٙبثغ ،٘فتبي تشا٘ضيتي ػشاق ٔي ثبؿذ وٝ دس حبَ حبضش ثؼّت ػذْ 

ْ خٕيٙي)سٜ( ايٗ وبس اص ػبيش ثٙبدس ايشاٖ ا٘زبْ ٚرٛد أىب٘بت وبفي رٟت ا٘جبسؽ ،تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي دس ثٙذس أب

ٔي ٌشدد ٚ ايٗ دس حبِي اػت وٝ ايٗ ثٙذس ثٝ ػّت ثشخٛسداسي اص ٔٛلؼيت اػتشاتظيه ثٟتشيٗ ٌضيٙٝ ثشاي ؿشوت 

ٞبي فٛسٚاسدسي رٟت تشا٘ضيت ٘فتبي ػشاق ثٝ وـٛس أبسات ٔي ثبؿذ ثش ٕٞيٗ اػبع دس ايٗ پشٚطٜ ٔغبِؼبتي 

   .  ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفتا٘ضيت ٘فتبي ػشاق أىبٖ ػٙزي رٟت تش
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 ثيبٖ ٔؼئّٝ:

يىي اص اٞذاف ثٙبدس رزة ػشٔبيٝ ٚ وؼت دسآٔذ ٔي ثبؿذ وٝ دس ايٗ ساٜ ٔي ثبيؼت ثب ؿٙبػبيي ٔٙبثغ دسآٔذ ٚ 

٘ؼجت ثٝ رزة ايٗ ثبصاس الذاْ  آٌبٞي اص ثبصاسٞبي ٔٛرٛد ٘ؼجت ثٝ ايزبد أىب٘بت ٚ تؼٟيالت ٔتٙبػت ثب ايٗ ٔٛاد

 ٕ٘بيٙذ ،ٚ ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( ٘يض اص ايٗ لضيٝ ٔؼتخٙب ٕ٘ي ثبؿذ.

يىي اص ايٗ ٔٙبثغ دسآٔذ تشا٘ضيت ٘فتبي ػشاق ٔي ثبؿذ وٝ دس حبَ حبضش اص عشيك ػبيش ؿشوتٟب ٚ ثٙبدس داخّي ٚ  

وٝ داسد ثٝ ػّت ػذْ ثشخٛسداسي اص  ٚ ٔتبػفب٘ٝ ثٙذس أبْ ػّي سغٓ ٔٛلؼيت ٔٙبػجي خبسري ا٘زبْ ٔي ٌشدد

 ٔٙبػت ػٟٕي دس ايٗ ثبصاس ٘ذاسد. أىب٘بت

 

 ٞذف پشٚطٜ : 

ٞذف ايٗ پشٚطٜ ثشسػي ٚ أىبٖ ػٙزي تشا٘ضيت ٘فتبي ػشاق اص ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( ٔي ثبؿذ ٚ دس ػيٗ حبَ ثٝ 

حبكُ اص آٖ پشداختٝ ؿذٜ اػت ٚ دس ٟ٘بيت ثٝ ايٗ ٔؼئّٝ وٝ  ٚضؼيت وٙٛ٘ي تشا٘ضيت ايٗ ٔٛاد ٚ ٕٞضٙيٗ دسآٔذ

 تب صٝ ا٘ذاصٜ ثشاي ثٙذس ٔفيذ ٚ ػٛدآٚس خٛاٞذ ثٛد پشداختٝ ؿذٜ اػت.ايزبد ايٗ تبػيؼبت ٚ تزٟيضات 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 : ٔفٟٛٔي ٚ ػّٕيبتيتؼبسيف 

 آٖ پبييٗ ٔي ثبؿذ يىي اص ٔحلٛالت پباليـٍبٜ ٔي ثبؿذ وٝ ثؼيبس اؿتؼبَ صا ثٛدٜ ٚ فّؾ پٛيٙت ٘فتب :

ٔٙظٛس ؿشوتٟبيي ٞؼتٙذ وٝ وبس حُٕ ٚ ٘مُ ٚ تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي سا ثشاي كبحجبٖ وبال  ا٘زبْ  ٔي  ؿشوت فٛسٚاسدس:

 دٞٙذ

وباليي وٝ ٔملذ آٖ وـٛسي ديٍش اػت ِٚي اص ٔشصٞبي ايشاٖ ٚاسد ٚ اص ٔشص ديٍش ايشاٖ ثٝ ػٕت  :   وبالي تشا٘ضيتي

  وـٛس ٔملذ خبسد  ٔي ؿٛد

 دٔبيي وٝ ٔبدٜ دسآٖ ٔبدٜ آتؾ ٔي ٌيشد ،٘مغٝ اؿتؼبَ :  پٛيٙت فّؾ

                              اػتب٘ذاسد دس ٔٛسد اِضأبت ٔٛسد ٘يبص ثشاي  ػبخت تزٟيضات ٚ تبػيؼبت ٔشثٛط ثٝ ٔٛاد ٘فتي  : api اػتب٘ذاسد

 ؿبُٔ خظ ِِٛٝ ، ٔخبصٖ، ػيؼتٓ اعفبء حشيك ٚ ...

Inert gas     : ٌبصي خٙخي ٚ تشريحبً ٘يتشٚطٖ اػت وٝ دس داخُ ٔخبصٖ ػشثؼتٝ ٍٟ٘ذاسي ٔٛاد ٘فتي ثب فّؾ

 پٛيٙت پبييٗ ٚ ثش سٚي ٔٛاد سيختٝ ٔي ؿٛد. 

 ٔحّي وٝ دس آٖ ا٘جبسؽ، تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٔٛاد ٘فتي ا٘زبْ ٔي ٌشدد. تشٔيٙبِٟبي ٘فتي :

Emergency shut off valve :   ٚاِٛ لغغ وٗ رشيبٖ وٝ ثلٛست اتٛٔبتيه دس ٔٛالغ اضغشاس رشيبٖ سا لغغ ٔي

 وٙذ
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 ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( دس ثيٗ ثٙبدس داخّي ٔٛلؼيتٚ  ٘فتب ٚضؼيت وٙٛ٘ي تشا٘ضيت 

 تشويٝ ٚ ايشاٖ٘ظيش  خٛد سا اص عشيك وـٛسٞبي ٕٞؼبيٝ  ٔٛاد ٘فتي پباليـٍبٟٞبي اص صيبدي وـٛس ػشاق ػبال٘ٝ ٔيضاٖ

ٗ وـٛسٞب ؿذٜ ٙبػت ٚ ٔٙبثغ ٚػيغ وؼت دسآٔذ دس ايكبدس ٔي وٙذ ٚ ايٗ خٛد ٔٛرت ايزبد فشكتٟبي ؿغّي ٔ

ٚ اص ثٙبدس تشاثش ٚ وٛس تشاثش  أش دس ايشاٖ تٛػظ ؿشوتٟبي فٛسٚاسدسي ٘ظيش ثي تب تشاثش ، رٟب٘ؼيش ايٗ اػت وٝ

بي ٘بؿي ٔؼتميٓ ثب أىب٘بت ٚ ٞضيٙٝ ٞب ٚ تؼشفٝ ٞٔختّف ا٘زبْ ٔي ٌشدد وٝ دسكذ ػٟٓ ٞش يه اص ثٙبدس ايشاٖ ساثغٝ 

اص آٖ داسد، تب ربيي وٝ ثؼّت ػذْ ٚرٛد أىب٘بت وبفي ٚ ايٕٗ دس ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( ايٗ ٔٛاد اص ثٙبدس ؿٟيذ 

أبسات تشا٘ضيت ٔي وـٛس سربيي ،ثٛؿٟش ٚ خشٔـٟش ٚ ٕٞضٙيٗ پتشٚؿيٕي ٞبي فبساثي ٚ اوؼيش ؿيٕي دس ٔبٞـٟش ثٝ 

ٔب ٔٛضٛع لبثُ تبُٔ ٚ إٞيت ايٗ اػت وٝ ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( ثٝ ػّت ٔٛلؼيت اػتشاتظيىي وٝ داسد دس ٌشد٘ذ.ا

ثيٗ ثٙبدس ايشاٖ ٚ حتي ثٙبدس خبسري ٌضيٙٝ اَٚ ا٘تخبة ثشاي ؿشوت ٞبي فٛسٚاسدسي رٟت تشا٘ضيت ايٗ ٔٛاد ٔي 

ٙبدس خشٔـٟش ٚ أبْ تب وـٛس ػشاق ثٛدٜ ٚ ايٗ ثبؿذ صيشا ثٙبدس ثٛؿٟش ٚ ؿٟيذ سربيي داساي فبكّٝ ثيـتشي ٘ؼجت ثٝ ث

ثبس ثٝ وـتي ٘يض افضايؾ ٔي يبثذ ٚ ٕٞضٙيٗ ٔذت صٔبٖ ا٘تمبَ  ـتشي ٔتحُٕ ؿٛ٘ذثيٞبي ؿشوت ٞب ٔي ثبيؼت ٞضيٙٝ 

پباليـٍبٜ ٞبي ػشاق اص  أبْ خٕيٙي)سٜ( ثٝ ػّت ٘ضديىي ثٝ ثيٗ ثٙبدس ايشاٖ ثٙذس خشٔـٟش ٚ ثٙذسدس دس ٘تيزٝ 

 .ت تشي ٘ؼجت ثٝ ػبيش ثٙبدس ايشاٖ ثشخٛسداس ٔي ثبؿٙذٔٛلؼيت ٔٙبػ

ٚ  ٖ ثبسٌيشي وـتي ٞبي ثضسي سا ٘ذاؿتٝأىب ٔتش( 4تب  2)ثٙذس خشٔـٟش ٘يض ثٝ ػّت وٓ ثٛدٖ ػٕك اػىّٝ ٞبي آٖ

 ي فٛسٚاسدسؿشوت ٞبٔب٘غ اص پّٟٛدٞي تب٘ىشٞبيي ثب دسافت ثبال ٔي ٌشدد دس ٘تيزٝ ٔٛرت افضايؾ ٞضيٙٝ ٕٞيٗ أش 

صشاوٝ ثشاي تشا٘ضيت ٔيضاٖ حبثتي اص ٔٛاد ٘فتي ٔي ثبيؼت تؼذاد وـتي اي ثيـتشي ثٝ ايٗ ثٙذس  ٔي ٌشدد

.ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد روش ؿذٜ ٔـبٞذٜ ٔي ٌشدد وٝ دس ثيٗ ثٙبدس داخّي ٚ خبسري ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( اص ثفشػتٙذ

   .شاي ؿشوتٟبي فٛسٚاسدس ٔي ثبؿذ٘ظش رغشافيبيي داساي ؿشايظ ٔٙبػت تشي رٟت تشا٘ضيت ٘فتبي ػشاق ث
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ٕٞب٘غٛس وٝ دس تلٛيش ثبال ٔـبٞذٜ ٔي وٙيذ ٔؼيش تشا٘ضيتي ػشاق ثٝ ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( داساي ٔلبفت وٕتشي ٘ؼجت ثٝ 

 ثٙبدس ؿٟيذ سربيي ٚ ثٛؿٟش ٔي ثبؿذ.
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 فبكّٝ تب ثٙبدس تشويٝ ٔي ثبؿذ.خغٛط لشٔض فبكّٝ پباليـٍبٟٞبي ػشاق تب ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( ٚ خغٛط ثٙفؾ 

ٕٞب٘غٛس وٝ دس ٘مـٝ فٛق ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ فبكّٝ ؿٕبِي تشيٗ پباليـٍبٟٞبي ػشاق تب ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( 

ديىتشيٗ ثٙبدس تشويٝ وٕتش ٔي ثبؿذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ كبحجبٖ وبال تٕبيُ فشاٚاٖ ثٝ تشا٘ضيت ٔحِٕٛٝ ٞبي خٛد اص اص٘ض

ايٗ خلٛف ثٝ ثٙذس اسائٝ دادٜ ا٘ذ وٝ ٔتبػفب٘ٝ ثٝ دِيُ ٘جٛد أىب٘بت ثٝ ٖ تمبضبي صيبدي دس ايٗ ثٙذس داؿتٝ ٚ تب وٙٛ

 ٕٞٝ آٟ٘ب رٛاة ٔٙفي دادٜ ؿذ .
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 ٔـىالت ٚ صبِـٟبي ٔٛرٛد ثشاي ؿشوت ٞبي فٛسٚاسدس:

صيبدي ٔٛارٝ ٔي ٕٞب٘غٛس وٝ دس ٔجحج لجُ اؿبسٜ ؿذ ؿشوتٟبي فٛسٚاسدس رٟت تشا٘ضيت ٘فتب اص ايشاٖ ثب ٔـىالت 

بؿٙذ وٝ ايٗ خٛد ٔٛرت ٌشديذٜ تب ايٗ ؿشوتٟب تٕبيُ وٕتشي ٘ؼجت ثٝ تشا٘ضيت حزٓ ثيـتشي اص ايٗ ٔٛاد اص ثٙبدس ث

ػّي سغٓ ٔٛلؼيت رغشافيبيي ثٟتشي وٝ ٘ؼجت ثٝ وـٛس ػٟٓ ايشاٖ اص خٛد ٘ـبٖ دٞٙذ ٚ عي صٙذ ػبَ اخيش  ايشاٖ

 اػت. ثٛدٜايٗ ٔحلَٛ وٕتش ٝ اص تشا٘ضيت اص دسآٔذٞبي حبكّتشويٝ داسد 

ثغٛس وّي تشا٘ضيت ٘فتب اص اساٖ اص ثٙبدس رٙٛثي ا٘زبْ ٔي ٌشدد وٝ ثٝ تشتيت اِٚٛيت ٚ كشفٝ التلبدي ؿبُٔ ثٙذس  

خشٔـٟش،ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ(، ثٙذس ثٛؿٟش ٚ ثٙذس ؿٟيذ سربيي ٔي ثبؿٙذ وٝ دس حبَ حبضش رٟت تشا٘ضيت دس ٞش 

 ٛارٝ ٔي ثبؿٙذ وٝ ثٝ تشتيت ثٝ آٟ٘ب ٔي پشداصيٓ.يه اص ايٗ ثٙبدس ثب ٔـىالتي ٔ

 ايٗ ثٙذس ثٝ ػّت ٔٛلؼيت ٔٙبػت رغشافيبيي ٚ وٕي فبكّٝ ثب پباليـٍبٜ ٞبي ػشاق ٌضيٙٝ اَٚ تشا٘ضيت  ثٙذس خشٔـٟش:

ٔتش ٔي ثبؿذ أىبٖ پّٟٛدٞي وـتي ٞبي  4ثٙذس وٝ ٔبوضيٕٓ ٘فتب ٔي ثبؿذ أب ثٝ ػّت وٓ ثٛدٖ ػٕك اػىّٝ ٞبي آٖ 

دسفت ثبال سا ٘ذاؿتٝ وٝ ايٗ خٛد ٔٛرت افضايؾ ٞضيٙٝ ٞبي ثبسٌيشي ٔمذاس حبثتي ٘فتب ٔي ٌشدد ٕٞضٙيٗ ايٗ ثٙذس ثب 

 اص رٟيضات اػتب٘ذاسد ثشاي ثبسٌيشي ٘فتب ثشخٛسداس ٘جٛدٜ وٝ ايٗ خٛد ػبّٔي ثبصداس٘ذٜ ٔي ثبؿذ.

ٝ ٚ ثبسٌيشي ٔٛاد ٘فتي ثب فّؾ پٛيٙت پبييٗ ثٝ ػّت ٘جٛد أىب٘بت ٔٙبػت ٞيش ٌٛ٘ٝ تخّي ايٗ ثٙذس دسثٙذس ثٛؿٟش :  

ا٘زبْ ٕ٘ي ٌشدد أب ثٝ ػّت ٚرٛد ٔخبصٖ ا٘جبسؽ تٟٙب ؿشوتٟبي فٛسٚاسدسي ٘فتبي خٛد سا دس ايٗ ٔخبصٖ ا٘جبسؽ 

ش وشدٜ ٚ اص عشيك ثٙذس ؿٟيذ سربيي ٚ يب پتشٚؿيٕي ثٙذس أبْ ثٝ وـتي ثبسٌيشي ٔي ٕ٘بيٙذ وٝ ايٗ خٛد ػالٜٚ ث

يٙي اص ٘فتب ثٝ وـتي كشف ٔي ٌشدد ٚ ٟ٘بيتبً ايٗ ٔذت صٔبٖ ثيـتشي ثشاي ثبسٌيشي ٔيضاٖ ٔؼبسثشي افضايؾ ٞضيٙٝ ث

 ؿشوتٟب ٞضيٙٝ ٞبي ثيـتشي سا ٔتحُٕ ٔي ٌشد٘ذ.

ٔٛاد ٘فتي داساػت أب  ٓ أىب٘بت ٔٙبػجي وٝ ثشاي تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ ا٘جبسؽثٙذس ػّي سغ ايٗ ثٙذس ؿٟيذ سربيي :

ٔحُ ٔٙبػجي ثشاي تشا٘ضيت ايٗ ٔحلَٛ ٘جٛدٜ صشا وٝ ٞضيٙٝ ثبسثشي ايٗ ثٙذس ثٝ ػّت فبكّٝ ثؼيبس صيبدي وٝ داسد 

 .ثشاثش ٞضيٙٝ ثبسثشي ثٙبدس اػتبٖ خٛصػتبٖ ٔي ثبؿذ 1.5

تشا٘ضيت ٔيؼش ٘جٛدٜ ٚ  دس ايٗ ثٙذس ثٝ ػّت ٘جٛد أىب٘بت تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٘فتب أىبٖ ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( :

ؿشوتٟبي فٛسٚاسدس ٘بصبساً ٔحِٕٛٝ ٞبي خٛد سا دس ٔخبصٖ ؿشوتٟبيي وٝ دس خبسد ٔزتٕغ ثٙذسي ٔي ثبؿٙذ ا٘جبسؽ 

وشدٜ ٚ اص عشيك اػىّٝ ٞبي پتشٚؿيٕي ثٙذس أبْ ثٝ وـتي ثبسٌيشي ٔي ٕ٘بيٙذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ ٔحذٚد ٔخبصٖ 

 س٘ذ ٚ ٞضيٙٝ ثبسٌيشي صيبدي سا ٔتمجُ ٔي ؿٛ٘ذ.اػىّٝ داؿشوتٟب ٚ فبكّٝ صيبدي وٝ تب 
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 دس رذَٚ صيش ٞضيٙٝ ٞبي ثبسثشي ثٝ اصاء ٞشتٗ ٘فتب اص وـٛس ػشاق ثٝ ثٙبدس ٔختّف ايشاٖ روش ؿذٜ اػت.

 تٗ(24ٞضيٙٝ ٔتٛػظ ٞش تب٘ىش) ٞضيٙٝ ثبسثشي ثٝ اصاء ٞشتٗ ثٙذس

 دالس 2400 دالس 100 خشٔـٟش ٚ ثٙذس أبْ

 دالس 2640 دالس 110 ثٙذس ثٛؿٟش

 دالس 3600 دالس 150 ثٙذس ؿٟيذ سربيي

 

ٞضيٙٝ ثبسثشي ثٙبدس اػتبٖ خٛصػتبٖ اص ػبيش ثٙبدس پبييٗ تش ثٛدٜ ٚ وٝ  ٕٞب٘غٛس وٝ دس رذَٚ فٛق ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد

   ايٗ أش ٔٛرت تٕبيُ ؿشوت ٞبي فٛسٚاسدس ثٝ تشا٘ضيت ٔحٕٛالت خٛد اص ايٗ ثٙبدس ؿذٜ اػت.
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   89ٚضؼيت تشا٘ضيت ٘فتب دس ػبَ 

ؿشوت ٞبي فٛسٚاسدسي وٝ ػٕذٜ فؼبِيت دس صٔيٙٝ تشا٘ضيت ٘فتبي ػشاق سا اص ثٙبدس ايشاٖ ثش ػٟذٜ داس٘ذ ؿشوت 

وٝ ايٗ ٔحلَٛ سا اصعشيك ثٙبدس ايشاٖ ثٝ وـٛس أبسات ٔي ثبؿٙذ  ٚ رٟب٘ؼيش تشاثش ٞبي وٛس تشاثش، ثي تب تشاثش

 . تشا٘ضيت ٔي ٕ٘بيٙذ

عٛس وّي تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ ا٘جبسؽ ٘فتب دس اػتبٖ خٛصػتبٖ ثٝ رضء دس ثٙذس خشٔـٟش وٝ ٔؼبيت ٚ ٔـىالت آٖ ثٝ 

لجالً ثشسػي ٌشديذ دس ٔزتٕغ ٞبي پتشٚؿيٕي فبساثي ٚ اوؼيش ؿيٕي ٚ ٕٞضٙيٗ ٔخبصٖ ؿشوت پبن ؿيٕي فشآيٙذ 

ي ثٙذس أبْ تشا٘ضيت ٔي ٌشدد الصْ ثزوش ا٘جبسؽ ٔي ٌشدد ٚ تٛػظ خغٛط ِِٛٝ ٚ يب حُٕ يىؼشٜ اص عشيك پتشٚؿيٕ

وت ٞبي فبساثي ٚ اوؼيش ؿيٕي رٟت ا٘جبسؽ ٔحٕٛالت ديٍشي ػبختٝ ؿذٜ وٝ ثذِيُ اػت وٝ ٔخبصٖ ا٘جبسؽ ؿش

 ٔٛرٛد ٘جٛدٖ ايٗ ٔٛاد ٚ ٕٞضٙيٗ تمبضب ثشاي ٘فتب اص ايٗ ٔخبصٖ ثشاي ا٘جبسؽ ٘فتب اػتفبدٜ ٔي ٌشدد.

 تشا٘ضيت ؿذٜ ٚ ٕٞضٙيٗ ٞضيٙٝ ٞبي ٘بؿي اص آٖ روش ؿذٜ اػت.  ٘فتبي دس رذَٚ ريُ ٔيضاٖ تٙبط

 ٔزٕٛع ٞضيٙٝ ٞب ٔيضاٖ ٞضيٙٝ ثٝ اصاء ٞش تٗ تٙبط ٘فتبي تشا٘ضيتي ٘بْ ؿشوت

 دالس 1.500.000  دالس25 60000 رٟب٘ؼيش ٚ ثي تب تشاثش

 دالس 4.750.000 دالس 25  190000 وٛس تشاثش

 دالس 6.520.000

 

ٔيضاٖ ٞضيٙٝ ٞبي ٔحبػجٝ ؿذٜ ثٝ اصاي ٞش تٗ ؿبُٔ ٞضيٙٝ ٞبي ا٘جبسؽ دس ٔخبصٖ،ؿٛتيًٙ ثٝ وـتي ٚ ػبيش تؼشفٝ 

تب ثٙبدس  يب حُٕ اص پباليـٍبٜثٛدٜ ٚ الصْ ثزوش اػت ٞضيٙٝ ٞبي ثبسثشي ٚ  دس ؿشوت ٞبي ٔزوٛسٞبي ٔشتجظ 
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ٔذ ٞبي پيؾ ثيٙي ؿذٜ ثٙذس ٕ٘ي ثبؿذ دس ء دسآرض ٚ صٖٛدالس ٔي ثبؿذ  100خٛصػتبٖ ثٝ اصاء ٞش تٗ حذٚداً 

 رذَٚ فٛق ِحبػ ٘ـذٜ اػت.

ٔي ثبؿذ  دالس 25ٕٞبٖ عٛس وٝ دس رذَٚ ثبال ٔـبٞذٜ ٔي ؿٛد ٞضيٙٝ تٕبْ ؿذٜ رٟت ثبسٌيشي ٞش تٗ ٘فتب حذٚد 

ٝ تؼذاد وٝ ثشاي ؿشوتٟب ٞضيٙٝ صيبدي اػت أب ثؼّت ػذْ ٚرٛد اكُ سلبثت ثشاي تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙى

ؿشوتٟبي ٔحذٚدي رٟت تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي دس خٛصػتبٖ فؼبَ ٔي ثبؿٙذ ؿشوتٟبي فٛسٚاسدس ثبالرجبس ايٗ ٞضيٙٝ ٞب 

 سا پشداخت ٔي وٙٙذ .

دس ايشاٖ ٚ ثخلٛف الصْ ثزوش اػت وٝ ٔيضاٖ ٘فتبي تشا٘ضيت ؿذٜ ساثغٝ ٔؼتميٓ ثب تؼٟيالت ٚ أىب٘بت ٔٛرٛد دس ثٙب

أشٚصٜ ثذِيُ ػذْ ٚرٛد ايٗ تزٟيضات وٝ ؿبُٔ تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ ا٘جبسؽ ٔي ثبؿذ  ثٙذس أبْ داسد تب ربيي وٝ

 ضيت ٔي ٌشدد ٚ ػٟٓ ايشاٖ اص ايٗ ثبصاس ثؼيبس ا٘ذن ٔي ثبؿذ.ٛاد اص عشيك تشويٝ تشا٘ٔيضاٖ ػٕذٜ ايٗ ٔ

تٗ اص ايٗ  500/000پيؾ ثيٙي ٔي ٌشدد ثب ايزبد ايٗ تؼٟيالت دس ثٙذس أبْ خٕيٙي)سٜ( ثتٛاٖ دس ػبَ اَٚ حذٚد 

 ـتش ٘يض خٛاٞذ ؿذ. ئحلَٛ سا دس ايٗ ثٙذس تشا٘ضيت ٕ٘ٛد وٝ ايٗ ٔيضاٖ دس ػبِٟبي ثؼذ ث
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 :تبػيؼبت ٔٛسد ٘يبص ٚ ٞضيٙٝ ٞبي ٘بؿي اص آٖ

ذ ثٝ ٘حٛي ثتٛاٖ ثب ٔي ثبؿرٟت احذاث تبػيؼبت  ٔىبٖ ٔٙبػت٘ٛع حُٕ ٚ ،ّٝ ثشاي ايزبد تبػيؼبت ٔؼئ ٟٕٔتشيٗ

 ثيـتشيٗ ثبصدٞي سا ثذػت آٚسد ثٝ ٕٞيٗ دِيُ دس صيش ثٝ ثشسػي ايٗ ٔٛضٛػبت پشداختٝ ؿذٜ اػت.وٕتشيٗ ٞضيٙٝ 

ثٝ عٛس وّي تشا٘ضيت ٘فتب ٞٓ اص عشيك حُٕ يىؼشٜ أىبٖ پزيش ٔي ثبؿذ ٚ ٞٓ اص عشيك حُٕ اص ٔخبصٖ وٝ دس صيش 

 ٞش دٚ أىبٖ ثشسػي ؿذٜ اػت.

 حُٕ اص ٔخبصٖ :

ٔحٛعٝ ٔٙبػت رٟت احذاث ايٗ ٔخبصٖ ٔي ثبؿذ وٝ ايٗ ٔحٛعٝ ٔي ثبيؼت تب حذ  ٟٔٓ تشيٗ ٔؼئّٝ دس دس ايٗ سٚؽ

دس آيٙذٜ (٘ضديه ثبؿٙذ وٝ ثب  35ٚ36ٚ37ٚ38دس حبَ حبضش ٚ اػىّٝ ٞبي   33ٚ34أىبٖ ثٝ اػىّٝ ٞبي ٘فتي) 

 تٛرٝ ثٝ ؿشايظ ٚ لشاسدادٞبي فؼّي ثٙذس ٔحٛعٝ ٞبي صيش پيـٟٙبد ٔي ٌشدد.

: دس حبَ حبضش ٞيش ٌٛ٘ٝ تبػيؼبتي دس ٔحٛعٝ ٔزوٛس ٚرٛد ٘ذاؿتٝ  ثب تٛرٝ ثٝ اتٕبْ لشاسداد ؿشوت  66aٔحٛعٝ   

ايشاٖ ٔبسيٗ ػشٚيغ ٔي تٛاٖ اص ايٗ ٔحٛعٝ رٟت احذاث ٔخبصٖ ٘فتب اػتفبدٜ ٕ٘ٛد ايٗ ٔحٛعٝ ثٝ اػىّٝ ٞبي 

ٔحِٕٛٝ ثٝ اػىّٝ ٞبي ٔزوٛس ٘يبص  ٔتشخظ ِِٛٝ ثشاي ا٘تمبَ 1000ثؼيبس ٘ضديه ثٛدٜ ثٝ عٛسي وٝ وٕتش اص  33ٚ34

٘يض احذاث ٌشد٘ذ ايٗ فبكّٝ وٕتش ٘يض ٔي ٌشدد ٕٞضٙيٗ صٙب٘ضٝ  35ٚ36ٚ37ٚ38ٔي ثبؿذ ٚ صٙب٘ضٝ اػىّٝ ٞبي 

تمبضب ثشاي ٔحٛعٝ ٔزوٛس ثيـتش اص ايٗ ٔمذاس پيؾ ثيٙي ؿذٜ ٌشدد أىبٖ احذاث ٔخبصٖ ثيـتش ٚ ثب حزٓ ثبالتش ٘يض 

 ذ.دس ايٗ ٔحٛعٝ ٔيؼش ٔي ثبؿ

اص ديٍش ٔضايبي ايٗ ٔحٛعٝ ايٗ اػت وٝ ٔي تٛاٖ اص ايٗ ٔحٛعٝ ثشاي خبف ٔٛاد فّؾ پٛيٙت پبييٗ ٚ ثؼٙٛاٖ يه 

پىيذ ثشاي ايٗ ٔٛاد اػتفبدٜ ٕ٘ٛد وٝ دس ايٗ كٛست سػبيت اِضأبت ٔٛسد ٘يبص ايٗ ٌشٜٚ وبال ٚ الذأبت ايٕٙي 

 ٔشتجظ ثب آٖ ساحت تش ٚ ايٕٗ تش ٔي ٌشدد.

س حبَ حبضش ايٗ ٔحٛعٝ دس اربسٜ ؿشوت ايشاٖ ٔبسيٗ ػشٚيغ ٔي ثبؿذ وٝ  ػّٕيبت تخّيٝ ٚ : د  93bٔحٛعٝ 

(ٔي تٛاٖ 1/2/91ثبسٌيشي ثٝ كٛست حُٕ يىؼشٜ سا ا٘زبْ ٔي دٞذ ثب تٛرٝ ثٝ سٚ ثٝ اتٕبْ ثٛدٖ لشاسداد ٔزوٛس  )

د الصْ ثزوش اػت ٔحٛعٝ ايٗ ٔحٛعٝ سا رٟت احذاث ٔخبصٖ ٘فتي دس اختيبس ؿشوت ٞبي ٔتمبضي ايٗ أش لشاس دا
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ٔتش( ٌضيٙٝ  1000ٚ اػىّٝ ٞبي آيٙذٜ ٘فتي داسد) وٕتش اص  33ٚ34ٔزوٛس ثٝ ػّت فبكّٝ وٕي وٝ ثب اػىّٝ ٞبي 

 ٔٙبػجي ثشاي ايٗ ٔٙظٛس خٛاٞذ ثٛد

فبص ػٝ ؿشوت ٘فت ثٟشاٖ : ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ فبص ػٝ ؿشوت ٘فت ثٟشاٖ ٞٙٛص  دس ٔشحّٝ ػبخت ٘يض لشاس ٍ٘شفتٝ اػت 

تٗ دس ايٗ 10000زا ٔي تٛاٖ ايٗ فبص سا ثٝ ٔحٕٛالت ثب فّؾ پٛيٙت پبييٗ اختلبف داد وٝ احذاث ٔخبصٖ ثب ٔيضاٖ ِ

ٚ اػىّٝ ٞبي آيٙذٜ ٘فتي  33ٚ34فبص ٔي تٛا٘ذ وبفي ثبؿذ أب ثٝ ػّت فبكّٝ صيبد ايٗ ٔححٛعٝ تب اػىّٝ ٞبي 

ٝ ػّت غّظت پبييٗ ايٗ ٌشٜٚ ٔٛاد احش ٔٙفي ٔتش( ؿبٞذ وبٞؾ سيت ثبسٌيشي خٛاٞيٓ ثٛد أب ث 1500)ثيؾ اص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 صٙذا٘ي دس ثبسٌيشي ٘خٛاٞذ داؿت.                                                                                               

 حُٕ يىؼشٜ : 

 4ٚ5ٚ اػىّٝ ٞبي   1ٚ2اػىّٝ ٞبي 

ٝ ٞب ثٝ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد صيشا ايٗ اػىّ 4ٚ5ٚ اػىّٝ ٞبي 1ٚ2رٟت حُٕ يىؼشٜ ايٗ ٌشٜٚ وبال ٔي تٛاٖ اص اػىّٝ ٞبي 

ػّت ٔزضا ثٛدٖ آٟ٘ب اص ػبيش اػىّٝ ٞب اص ايزبد تشافيه دس ػبيش أبوٗ ثٙذسي ٚ تلبدفبت احتٕبِي ٘بؿي اص آٖ 

رٌّٛيشي ٔي ٌشدد ٕٞضٙيٗ دس ٔٛالغ اضغشاس )٘ظيش آتؾ ػٛصي ٚ ...(٘يض ػبيش لؼٕت ٞب ٚ أبوٗ ثٙذسي وٕتش دس 

ّٝ ٞب ٔي تٛاٖ ثٝ فبكّٝ ٘ضديه تب ػشؿٝ اػىٝ ٚ فضبي ٔؼشم خغش لشاس خٛاٞٙذ ٌشفت اص ديٍش ٔضايبي ايٗ اػى

 وبفي رٟت احذاث تبػيؼبت تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي اؿبسٜ ٕ٘ٛد .

يىي ديٍش اص ٔضايبي ايٗ اػىّٝ ٞب ٔي تٛاٖ ثٝ وٓ ٞضيٙٝ ثٛدٖ ٚ صٚد ثبصدٜ ثٛدٖ تبػيؼبت ٔٛسد ٘يبص  ٔي ثبؿذ 

ُ رٕغ آٚسي  اص سٚي ػشؿٝ اػىّٝ ٔي ثبؿذ ٕٞضٙيٗ ػالٜٚ ثش ايٗ ٔٛاسد  ايٗ تبػيؼبت دس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞي لبث

اػتفبدٜ ٔي ٌشدد ٔي تٛاٖ  ثٝ ػٙٛاٖ 3اص ٔحٛعٝ وٙٛ٘ي وٝ تحت ػٙٛاٖ پبسويًٙ تب٘ىشٞبي حبُٔ ٔبصٚت دس اػىّٝ 

 پبسويًٙ ايٗ تب٘ىشٞب اػتفبدٜ ٕ٘ٛد.

ديىي ايٗ اػىّٝ ثٝ اػىّٝ تحت ػٙٛاٖ اػىّٝ تشا٘ضيت ٔبصٚت ٚ ٘ض 3الصْ ثزوش اػت دس ثٝ ػّت اػتفبدٜ اص اػىّٝ 

ٚ يىي ثٛدٖ ٔؼيشٞبي دػتشػي ايٗ اػىّٝ ٞب ٚ رٟت رٌّٛيشي اص ايزبد اختالَ دس تشدد تب٘ىشٞب ٔي  1ٚ2ٞبي 

داساي   4ٚ5رذا ٌشد٘ذ دس حبِي وٝ اػىّٝ ٞبي   1ٚ2ٚ اػىّٝ ٞبي  3ثبيؼت ٔؼيش ٚسٚد ٚ خشٚد ثٝ اػىّٝ 

 ٔي ثبؿذ.ٔؼيشٞبي ٚسٚد ٚ خشٚد ٔؼتمُ اص ػبيش اػىّٝ ٞب 
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 ٔضايب ٚ ٔؼبيت حُٕ اص ٔخبصٖ ٚ حُٕ يىؼشٜ :

ثٝ عٛس وُ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛاسد ثبال ٚ ٕٞضٙيٗ ثب تٛرٝ ثٝ تزشثيبت ثٙذس دس تشا٘ضيت ٔبصٚت ،تخليق ٔحٛعٝ رٟت     

 احذاث ٔخبصٖ ٚ ػيؼتٓ تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٘فتب ٔٛرت رزة كبحجبٖ اص ػبيش ٘مبط ايشاٖ ٚ ػشاق ٔي ٌشدد تب ربيي

وٝ عي صٙذ ػبَ اخيش ؿبٞذ افضايؾ تمبضبٞبي كبحجبٖ وبال ثشاي اربسٜ ٔخبصٖ رٟت ا٘جبسؽ ٘فتب دس ثٙذس أبْ 

خٕيٙي)سٜ(ثٛدٜ ايٓ وٝ ثٝ ػّت ػذْ ٚرٛد ايٗ ٔخبصٖ دس ثٙذس ايٗ ثبصاس ثٝ ؿشوت ٞبي پتشٚؿيٕي ٕٞزٛاس ا٘تمبَ 

 ذٜ ا٘ذ .يبفت ٚ دس ثؼضي ٔٛاسد كبحجبٖ وبال اص ا٘زبْ ايٗ أش ٔٙلشف ؿ

ٕٞضٙيٗ ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ا٘زبْ تشا٘ضيت ثٝ كٛست حُٕ يىؼشٜ ثشاي ثؼيبسي اص كبحجبٖ وبال ٔمذٚس ٕ٘ي ثبؿذ)صيشا 

رٟت اسػبَ وُ ٔحِٕٛٝ عي صٙذ سٚص ثٝ ثٙذس ٚ ثبسٌيشي وـتي ثشاي ايٗ ؿشوت ٞب ٔيؼش ٕ٘ي ثبؿذ ٚ ٘يبص ثٝ ٔخضٖ 

ٔخبصٖ عي صٙذيٗ سٚص دس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞي ثبس خٛد سا ثٝ  ا٘جبسؽ داس٘ذ تب پغ اص ا٘جبسؽ ٔحِٕٛٝ ي خٛد دس

وـتي ثبسٌيشي ٕ٘بيٙذ( ثٝ ٘بصبس ثشاي تؼذادي اص كبحجبٖ وبال  ا٘زبْ تشا٘ضيت ٚ يب كبدسات دس ثٙذس ٔيؼش ٘خٛاٞذ 

 ؿذ 

ٔؼئّٝ ديٍشي وٝ ٔي ثبيؼت ثشسػي ٌشدد تزٟيضات ٔٛسد ٘يبص ٚٞضيٙٝ ٞبي ٘بؿي اص آٖ ٔي ثبؿذ ِزا دس ايٗ 

 لٛف ثشسػي ٞبيي ثؼُٕ آٔذٜ وٝ دس ريُ روش ٔي ٌشدد.خ

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ يىي اص ٔؼبئُ اػبػي وٝ ٘مؾ ٟٕٔي دس رزة ؿشوت ٞبي فٛسٚاسدس داسد ٔخبصٖ ا٘جبسؽ ٔي ثبؿذ 

ا دس كٛست ٚرٛد ٔخبصٖ ديٍش ٘يبصي ثٝ تٛلفبت ثيؾ اص حذ سا٘ٙذٌبٖ رٟت سػيذٖ ثبس ٚ ٔتؼبلجبً سػيذٖ وـتي صيش

وٝ ٞضيٙٝ ٞبي اضبفي صيبدي سا ثٝ آٟ٘ب تحٕيُ ٔي وٙذ ٘ذاس٘ذ ٚ ٞشتب٘ىش ثبس خٛد سا داخُ ٔخضٖ ا٘جبسؽ ٔي وٙذ 

تٗ ثشاي ايٗ وبس دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ وٝ  2500 ٔخضٖ 4،ِزا اص ايٗ ػٛ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ ٔحٕٛالت ٔٛرٛد تؼذاد 

 api ٔخبصٖ ٚ ٘ٛع رٛؿىبسي ٔي ثبيؼت ثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبي Floating roofٔخبصٖ ٚ  plate٘ٛع ٚ ضخبٔت 

ثبؿٙذ،ػبيش تزٟيضات ؿبُٔ خظ ِِٛٝ ثٝ عَٛ يه ويّٛٔتش، پٕپ اػتيـٗ وٝ ٔي ثبيؼت پٕپ ٞبي ضذ رشلٝ ٚ 
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ذ،ػيؼتٓ ٔب٘يتٛسٞبي اعفبء حشيك وٝ ٔي ثبيؼت دس اعشاف ٔخبصٖ ٘لت ٌشد٘ذ، ثبؿٙ api ثشاػبع اػتب٘ذاسدٞبي

ٔخضٖ رذاٌب٘ٝ ا٘جبسؽ آة ٔٛسد ٘يبص ثشاي اعفبء حشيك، اػپشي سيًٙ ٞب وٝ ٔي ثبيؼت دس ثبالي ٞش ٔخضٖ ٘لت 

ٚ ػبيش دايه ٚاَ اعشاف ٔخبصٖ، ٌشد٘ذ ٚ ٚظيفٝ خٙه ٕ٘ٛدٖ ٔخبصٖ سا دس ٍٞٙبْ اعفبء حشيك  ثش ػٟذٜ داس٘ذ، 

دس ٔخبصٖ ٚ ا٘جبس رخيشٜ  inert gasتزٟيضاتي وٝ ثشاي ثبال ثشدٖ ضشيت ايٕٙي ٔي تٛاٖ دس ٘ظش ٌشفت ؿبُٔ ػيؼتٓ 

 ي ٔب٘يتٛسٞبي اعفبء حشيك ٔي ثبؿذ فْٛ ٔٛسد ٘يبص ثشا

ثشآٚسد  ٔيّيبسد سيب25َ ثب تٛرٝ ثٝ تزٟيضات روش ؿذٜ ثبال ٔيضاٖ ٞضيٙٝ ثشاٚسد ؿذٜ ثشاي ايزبد ايٗ تبػيؼبت حذٚد

 ؿذٜ اػت.

 LOADINGالصْ ثزوش اػت ثٝ عٛس وّي تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٔٛاد ٘فتي ثٝ وـتي ٞبي تب٘ىش دس اػىّٝ ٞب اص عشيك 

ARM أىبٖ ٘لت ايٗ تزٟيضات ثشسٚي اػىّٝ أىبٖ  33ٚ34،ثب تٛرٝ ثٝ ؿشايظ خبف اػىّٝ ٞبي  ا٘زبْ ٔي ٌشدد

رٟت لغغ رشيبٖ دس ٔٛالغ اضغشاس أشي  VALVE   EMERGENCY SHUT OFFپزيش ٕ٘ي ثبؿذ أب ٘لت ػيؼتٓ

 .ضشٚسي ٚ ثب تٛرٝ ثٝ فّؾ پٛيٙت پبييٗ ٔحِٕٛٝ ارتٙبة ٘بپزيش ٔي ثبؿذ 

ثٝ ػّت اػتفبدٜ يه ؿشوت اص اػىّٝ ٞبي ٔزوٛس رٟت تخّيٝ ٚ  1ٚ2ٚ3ٚ4دس اػىّٝ ٞبي  loading arm٘لت 

ثبسٌيشي ٔٛاد ٘فتي أىب٘پزيش ٔي ثبؿذ أب ثٝ تٛرٝ ثٝ ٘ٛع حُٕ وٝ يىؼشٜ ٔي ثبؿذ ٚ حزٓ وٓ ٔحٕٛالت ٚ ايٙىٝ 

حذٚداً ثبِغ ثش  ػيؼتٓ ٔزوٛس ٔٛلت ٔي ثبؿذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ليٕت تٕبْ ؿذٜ ايٗ تزٟيضات ثش سٚي اػىّٝ وٝ

ٔي ثبيؼت   33ٚ34ٔيّيٖٛ دالس ٔي ثبؿذ ثلشفٝ ٕ٘ي ثبؿذ أب ايٗ اػىّٝ ٞب ٘يض ٔب٘ٙذ اػىّٝ ٞبي  1.000.000

emergency shut off  ٚcontroller .سا ٘لت ٕ٘بيٙذ 
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 :ثٙذس اص تشا٘ضيت ٘فتبٔيضاٖ دسآٔذ پيؾ ثيٙي ؿذٜ 

دسآٔذ ٞبي ثٙذس اص تشا٘ضيت ٘فتب ؿبُٔ دسآٔذٞبي دسيبفتي اص كبحت وبال وٝ ؿبُٔ تؼشفٝ ٞبي ثٙذسي ٔي ثبؿذ ٚ 

صٔيٗ ٚ ػٟٓ ثٙذس اص ثبسٌيشي ٚ ثشاػبع  ثبسٌيشي وٝ ؿبُٔ اربسٜ ثٟبيدسآٔذٞبي حبكّٝ اص تشٔيٙبِٟبي تخّيٝ ٚ 

 . لشاسداد ٔي ثبؿذ

  :تؼشفٝ ٞبي ثٙذسي 

ٞبي ثشاػبع تؼشفٝ سي ؿبُٔ ٔبِيبت ، ٞضيٙٝ ٞبي ٘بؿي اص وبالي تشافيىي ٚ ... ٔي ثبؿذ ٚ ٞضيٙٝ ٞبي تؼشفٝ ثٙذ

وٝ ثب تٛرٝ ثٝ  سيبَ ٔي ثبؿذ 53200ثٝ اصاء ٞش تٗ ٔحِٕٛٝ ٘فتي ٔيضاٖ  90جظ ثش وبالٞبي خغش٘بن دس ػبَ ٔشت

وٝ  ثٛدٜ ٔجّغ ٔزوٛس %40 ٔيضاٖ تؼشفٝ ؿبُٔ ايٙىٝ رٟت ثبسٌيشي اص تبػيؼبت ؿشوت خلٛكي اػتفبدٜ ٔي ٌشدد

 سيبَ ثٝ اصاء ٞش تٗ ٔي ثبؿذ  21280ثشاثش ثب 

  تؼشفٝ ٞبي تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ ا٘جبسؽ:

ٕٞضٙيٗ ٞضيٙٝ ٞبي  سيبَ ٔي ثبؿذ 53200ٔيضاٖ تؼشفٝ تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ثٝ اصاء ٞشتٗ وبالي خغش٘بن  ٕٞضٙيٗ

سيبَ تخٕيٗ صدٜ ٔي ؿٛد ٚ ػٟٓ ثٙذس اص ايٗ ٔجبِغ ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع  012000ا٘جبسؽ ٘يض ثب تٛرٝ ثٝ ٘ٛع ٔٛاد تٙي 

لشاسداد ثيٗ تشٔيٙبَ تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ ثٙذس ٔتغيش ثٛدٜ ِٚي ثب تٛرٝ ثٝ لشاسدادٞبي وٙٛ٘ي تشٔيٙبِٟبي ٘فتي ٔي 

 . سيبَ ثشاي ا٘جبسؽ دس ٘ظش ٌشفت20000سيبَ ثشاي ثبسٌيشي ٚ   25000تٛا٘ذ ثٝ اصاء ٞش تٗ حذٚد 

 سيبَ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔي ؿٛد  200.000حذٚداً  دس ٔزٕٛع ٔيضاٖ ٞضيٙٝ ٞبي ا٘جبسؽ ٚ ثبسٌيشي ٚ تؼشفٝ ٞبي ثٙذسي

ٔي  (دالس  ثٝ اصاء ٞش تٗ 25حذٚداً )وٝ ثؼيبس وٕتش اص ٞضيٙٝ ٞبي تشا٘ضيت اص پتشٚؿيٕي ٞبي اوؼيش ؿيٕي ٚ فبساثي 

حجبٖ وبال ثٝ تشا٘ضيت ٘فتب اص ايٗ ثٙذس ؿذٜ اػت ٚ ٕٞضٙيٗ ٔٙجغ ٚ ٕٞب٘غٛس وٝ لجالً ٘يض ٌفتٝ ؿذ ثبػج تٕبيُ كب ثبؿذ



19 
 

 ٚ ٕٞضٙيٗ ػٟٓ ثٙذس اص ايٗ أش اص تشا٘ضيت ٘فتبدسأذ حبكُ وُ  وؼت دسأذ ٘يض ٔي ثبؿذ دس رذَٚ ريُ ٔيضاٖ 

 تخٕيٗ صدٜ ؿذٜ اػت.

 

 ٔزٕٛع ٞضيٙٝ ا٘جبسؽ ٞضيٙٝ تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي تؼشفٝ ثٙذسي 

 سيبَ 194480 سيبَ 120000 سيبَ 45000 سيبَ 21280 ثٝ اصاء ٞشتٗ ٘فتب

 97.240.000.000 60.000.000.000 22.500.000.000 10.640.000.000 ت500.000ٗثٝ اصاء 

 

 زٕٛعسيبَ ٚ دس ٔ 10.640.000.000سيبَ ٚ اص تؼشفٝ ثٙذسي  22.500.000.000ػٟٓ ثٙذس  اص تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي 

 .سيبَ ٔي ثبؿذ 33.140.000.000
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 ٔضايبي وّي حبكُ اص تشا٘ضيت ٘فتب اص ثٙذس أبْ خٕيٙي )سٜ( :

ُ تٛرٟي اص ايٗ عشيك ٔـبٞذٜ ٔي ٌشدد وٝ ثب ايزبد ايٗ تبػيؼبت دس ثٙذس دسآٔذ لبث: وؼت دسآٔذ  -1

 حبكُ ٔي ٌشدد.

پيؾ ثيٙي ٔي ٌشدد ثب ايزبد ايٗ أىب٘بت ٚ افضايؾ تؼذاد ؿشوتٟبي فؼبَ دس صٔيٙٝ ٔٛاد  :اؿتغبَ صايي  -2

 اؿتغبَ صايي ٌشدد. 25٘فتي حذالُ ثشاي 

دس حبَ حبضش وـٛس تشويٝ ػٟٓ ػٕذٜ اي دس ثبصاس ٘فتبي ػشاق داسد وٝ ثب ايزبد رزة ثبصاس ٘فتبي ػشاق :  -3

 ق تب حذٚد صيبدي ثٝ ايٗ ثٙذس رزة ٔي ٌشد٘ذ ايٗ أىب٘بت ثبصاسٞبي ٘فتبي پباليـٍبٟٞبي ػشا

ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ػبيش ٔٛاد پباليـٍبٟٞبي ػشاق ٘ظيش رزة ثبصاس ػبيش ٔٛاد ٘فتي ثب فّؾ پٛيٙت پبييٗ:  -4

ثب ايزبد أىب٘بت ٔي تٛاٖ ٌبْ ٞبي ثؼذي ثشاي تشا٘ضيت ٌبصٚئيُ ٘يض اص ثٙبدس خبسري تشا٘ضيت ٔي ٌشدد 

 ػبيش ٔٛاد سا ٘يض ثشداؿت.
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 ٘تيزٝ ٌيشي :

ٔالحظٝ ٔي ٌشدد وٝ ٔيضاٖ دسآٔذ حبكّٝ اص تشا٘ضيت ايٗ ٔٛاد  ثشسػي ٞبي ا٘زبْ ؿذٜ دس ايٗ پشٚطٜ ثب تٛرٝ

ٔٛسد ٘يبص رٟت ايزبد تبػيؼبت تخّيٝ ٚ ثبسٌيشي ٚ اربسٜ ٔحٛعٝ داساي كشفٝ التلبدي ٔي  ٘ؼجت ثٝ ٞضيٙٝ ٞبي 

ٔيضاٖ وٙٛ٘ي ٘فتبي تشا٘ضيتي اص ثٙبدس ايشاٖ ٞضيٙٝ ٞبي ؿشوت رجشاٖ ٔي دس ٕٞبٖ ػبَ اَٚ ٚ ثب ثبؿذ ثغٛسي وٝ 

ٌشدد ٚ ػالٜٚ ثش آٖ دس ػبِٟبي آيٙذٜ ٘يض ايٗ ٔيضاٖ ثٙب ثٝ دالئُ روش ؿذٜ افضايؾ خٛاٞذ يبفت وٝ ٔٛرت 

 افضايؾ دسآٔذ حبكُ اص آٖ ٘يض خٛاٞذ ؿذ.

ٝ ٚ ثبسٌيشي ٔٛاد ٘فتي ثب فّؾ پٛيٙت پبييٗ دس ايٗ ثب ديذي وّي ٚ آيٙذٜ ٍ٘شي دس ٔيبثيٓ وٝ ايزبد أىب٘بت تخّي

ثٙذس ٚ ػشٔبيٝ ٌضاسي دس ايٗ خلٛف ثبػج رزة كبحجبٖ وبال اص ديٍش ثٙبدس خبسري ٚ داخّي ؿذٜ ٚ ٔتؼبلجبً 

تٛرٝ ٔذيشاٖ اسؿذ ثٙذس لشاس ٌشفتٝ ٚ  ٔي ثبيؼت ٔٛسد سا ثشاي ثٙذس دس پي خٛاٞذ داؿت وٝدسآٔذ لبثُ تٛرٟي 

 دس ايٗ خلٛف ا٘ذيـيذٜ ٌشدد.تٕٟيذات الصْ 
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9  كسب اطالػبت مىببغ  

 ضركت  فؼبل در زميىٍ سبخت ي سبز تبسيسبت تخليٍ ي ببرگيري ي اوببرش مًاد وفتي -

 api 2006استبوذارد   -

 كتببچٍ تؼرفٍ َبي مرتبط بر كطتي ي كبال-

 ضركت َبي فًرياردر مًاد وفتي -

 ضركتُبي پتريضيمي فبرابي اكسير ضيمي ي  پبك ضيمي فرآيىذ -

 بىبدر ضُيذ رجبيي ، بىذر خرمطُر ي بىذر بًضُر -

 ترميىبلُبي تخليٍ ي ببرگيري مًاد وفتي بىذر امبم خميىي)رٌ( -

- comyokota@aquadevice. 

 واحد عمليات پتروشيمي بندر امام خميني)ره(-

 مطبَذات ي بررسي َبي اوجبم ضذٌ در حًزٌ وظبرت بر ترميىبلُبي وفتي -

 

 

 

http://www.aquadevice.com/english/09contact.htm

