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ایي ٖطاضزاز ثِ استٌبز اثالَيِ ثِ ضوبضُ  ......................هَضخ

/

/

ثِ ّوطاُ ضطایف ذػَغاي ضاْطزاضي تٓات ٍ زیگاط

هساض٘ الحبٖي آى  ِٚی ٙهزوَيِ َيط ٖبثل تٓٛي ٙاست ٍ پيوبى ًبهيسُ هي ضَز ْي هب ثيي ضْطزاضي تٓات ثاِ ًوبیٌاسگي
آٖاابي ( .....................................ضههْززار تفههت ٚااِ زض ایااي پيواابى ٚبضْطهااب ًبهيااسُ هااي ضااَز اظ یاا ٙسااَ ٍ ضههزکت
 .....................................................ثِ ضوبضُ حجت  ....................ثِ ضٌبسِ هلي  ................................ثاِ ًوبیٌاسگي ...................................
 ِٚزض ایي پيوبى ثْطُ ثطزاض ًبهيسُ هي ضَز اظ سَي زیگط قجٕ هٗطضات ٍ ضطایكي  ِٚزض اسٌبز ٍ هساض٘ ایي پيوبى زضد ضسُ
است ،زض ضْط یعز هًٌٗس هي ضَز .
هازُ  - 1هَضَع لزارزاز :
هَؾَو ٖطاضزاز يجبضت است اظ اًزبم ٚليِ اهَض ثْطُ ثطزاضي ٍ ًگْساضت ٍ تًويطات تزْيعات ٍ تأسيسبت ٍ اثٌيِ ربیگبُ يطؾاِ
گبظ قجيًي ْططزُ ضسُ [ ]CNGثِ ًبم جایگاُ حسیٌی تفت ثِ ًطبًي تٓتٍ ،ضٍزي ضْط تٓت،رٌت ثَستبى ضْيساى ثٌابیي
تَسف ثْطُ ثطزاض هكبثٕ ؾَاثف ٖطاضزاز حبؾط ٍ هٗطضات آهسُ ي حبٚن.
هازُ  -2اسٌاز ٍ هسارن  :ایي پيوبى ضبهل اسٌبز ٍ هساض٘ شیل هي ثبضس :
الّ ) هتي ٖطاضزاز
ة ) ضطایف ذػَغي ٖطاضزاز
د ) ليست ٍرساٍل ظیطسبذت،چ ٙليست ٌْي تزْيعات ٍغَضت رلسِ تحَیل ربیگبُ
ز ) هطرػبت ٌْي ( هطرػبت ٌْي يوَهي ،هطرػبت ٌْي ذػَغي )  ،زستَضالًولْب ٍ استبًساضز ّبي ٌْي
-1-2اسٌبز تٛويلي  ِٚحيي ٚبض ثِ هٌهَض ارطاي پيوبى ثِ ثْطُ ثطزاض اثالٌ هي ضَز یب ثيي قطْيي پيوبى هجبزلِ هي گطزز ًيع
رعء اسٌبز ٍ هساض٘ پيوبى ثِ ضوبض هي آیس .
ایي اسٌبز ثبیس زض چبضچَة اسٌبز ٍ هساض٘ پيوبى تْيِ ضَز .
ایي اسٌبز هوٛي است ثِ غَضت هطرػبت ٌْي ًٗ ،طِ  ،زستَض ٚبض ٍ غَضت هزلس ثبضس  .زض غَضت ٍرَز زٍگبًگي ثيي
اسٌبز ٍ هساض٘ پيوبى  ،هَاْٗتٌبهِ پيوبى ٍ ضطایف ذػَغي آى ثط زیگط اسٌبز ٍ هساض٘ پيوبى اٍلَیت زاضز .
ّطگبُ زٍگبًگي هطثَـ ثِ هطرػبت ٌْي ثبضس  ،اٍلَیت ثِ تطتيت ثب هطرػبت ٌْي ذػَغي ًٗ ،طِ ّبي ارطایي ٍ هطرػبت
ٌْي يوَهي است ٍ اگط زٍگبًگي هطثَـ ثِ ثْبي ٚبض ثبضس  .آًبليع ثْب ثط زیگط اسٌبز ٍ هساض٘ پيوبى اٍلَیت زاضز .
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-2-2آئيي ًبهِ ّب ٍ زستَضالًولْبي ٌْي ٍ تزْيعاتي هطتول ثط ٚليِ زستَضالًولْبي ارطائي هطارى هحتطم شیاطثف ٍ ٖابًًَي
سكح هٌكِٗ ٍ ٚطَض اثالَي اظ سَي ستبز حول ٍ ًٗل ٍ هسیطیت سَذت  ،هسیطیت قطحٚ ، CNGبضگطٍُ  CNGاستبى یاعز ،
ضطٚت پرص ْطآٍضزُ ّبي ْتي هٌكِٗ یعز  ،ضطٚت گبظ استبى یعز  ،ؾَاثف يواَهي هػاَة ضاَضاي اساالهي ضاْط تٓات ٍ
زستَضالًول ّبي ثْطُ ثطزاضي ً ،گْساضت  ،تًويطات ٍٚبليجطاسيَى غبزضُ ضطٚتْبي هبزض ترػػي ثطحست تزْيعات ربیگابُ
هي ثبضس .
هازُ  -3هیزاى ٍ ًحَُ پززاذت اجارُ بْای ضْززاری
هجلٍ ٖطازاز  :اربضُ هبّيبًِ ..........................ضیبل ثحطٍِ ....................................................................ضیبل ) هيجبضس ٚ ِٚل اربضُ ثْبي
 12هبِّ......................ضیبل ثحطٍِ ( .....................................................................ضیبل) هيجبضس.
ٚ-1 -3ل هجلٍ اربضُ ثْبي 12هبِّ ي هصَٚض ٖجل اظ اثالٌ ٖطاضزاز زضٖبلت چ ٙثبًٛي هبّيبًِ تَسف ٍاحس زضآهس ضْطزاضي اظ
ثْطُ ثطزاض اذص هي گطزز.
 -2-3زض غَضت يسم ٍغَل هجلٍ چ ٙزض تبضید هًيي يالٍُ ثط هجلٍ چ %10 ، ٙهجلٍ چ ٙثِ يٌَاى رطیوِ تبذيط  ،تَسف
ٍاحس زضآهس ضْطزاضي اظ ثْطُ ثطزاض اذص ٍ ًسجت ثِ ٖكى گبظ ربیگبُ تب ٍغَل هجلٍ چ ٍ ٙرطیوِ اٖسام هي گطزز ٍ زض غَضت
تٛطاض ایي هَؾَو تب  3هطتجِ ٖطاضزاز ْسد ٍ ثْطُ ثطزاض اظ ربیگبُ ذلى یس ٍ سپطزُ حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي
ؾجف هي گطزز ٍٚليِ ذسبضات ٍاضزُ ٍهكبلجبت اظ هحل سپطزُ حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي رجطاى ٍ اذص
هيگطزز.
 -3-3چٌبًچِ زض ّط غَضت زض حيي ٖطاضزاز ( ظهبى ثْطُ ثطزاضي ) ثب هػَثِ زٍلت ًطخ ْطٍش گبظ ٍ یب حٕ الًول (ٚبضهعز)
اْعایص یبْت ٍ یب ثب ايوبل ّطگًَِ تُييطي  ِٚثٌبثط تطريع ضْطزاضي هٌزط ثِ اْعایص سَز ربیگبُ گطزز  ،قجٕ ًهط
ٚبضضٌبس ضسوي هٌترت ضْطزاضي هجلٍ اربضُ ثْب اْعایص ذَاّس یبْت ٍ ّوعهبى ثِ ٖطاضزاز اؾبِْ ذَاّس ضس ٍ تَسف ٍاحس
زضآهس ضْطزاضي اظ ثْطُ ثطزاض اذص هي گطزز ثْطُ ثطزاض حٕ ّيچگًَِ ايتطاؾي ضا ًرَاّس زاضت.
تجػطُ  :زض غَضتي ِٛهجلُي ثػَضت ثستبًٛبضي (تًسیل) زض ٖجَؼ گبظ ربیگبُ ٍ یب ّط ضٛل زیگطي تَسف ضطٚت گبظ استبى
یعز زض ذػَظ ربیگبُ ايوبل گطزز  ِٚثٌبثط تطريع ضْطزاضي هطثَـ ثِ ٖجل اظ تبضید ضطٍو ٖطاضزاز ٍ یب ثًس اظ تبضید پبیبى
ایي ٖطاضزاز ثبضسٚ ،ل هجلٍ هصَٚض تَسف تَسف ٍاحس زضآهس ضْطزاضي هحبسجِ ٍ اظ ثْطُ ثطزاض اذص هي گطزز ٍ ثْطُ ثطزاض ّيچ
ًًٓي ضا اظ هجبلٍ هصَٚض ًرَاّس زاضت ٍ حٕ ّيچگًَِ ازيب ٍ ايتطاؾي ضا ًرَاّس زاضت.
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 -4-3ثسیْي است هجبلٍ اربضُ ثْبي َْٔ يلي الحسبة ثَزُ ٍ ٖكًيت آى زض غَضت يسم اْعایص ًطخ ْطٍش گبظ ٍ یب حٕ
الًول (ٚبضهعز) ٍ یب ايوبل ّطگًَِ هتُيط زیگطي  ِٚثٌبثط تطريع ضْطزاضي هٌزط ثِ اْعایص سَز حبغل اظ زضآهس ربیگبُ
گطزز هي ثبضس.
ٚ-5-3ل هجلٍ اْعایص یبْتِ اربضُ ثْب ًيع ثػَضت چ ٙثبًٛي هبّيبًِ تَسف ٍاحس زضآهس ضْطزاضي اظ ثْطُ ثطزاض اذص هي گطزز.
زض غَضت يسم اضائِ چّ ٙبي هصَٚض ٖ ،طاضزاز اظ سَي ضْطزاضي ْسد ٍ ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي
تب پس اظ تسَیِ حسبة ًْبیي ؾجف هي گطزز ٍ ٚليِ ذسبضات ٍ هكبلجبت ٍاضزُ اظ هحل سپطزُ حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت
ًبهِ تٛويلي رجطاى هي گطزز.
هازُ  - 4تارید تٌفیذ  ،هست ٍ تارید ضزٍع کار
 -1- 4ایي پيوبى اظ تبضید اٍليي غَضتزلسِ تحَیل ٍ تحَل ضطٍو هي ضَز .
 -2- 4هست پيوبى  12هبُ ضوسي است  .ایي هست تبثى تُييطات هَؾَو هبزُ  30ضطایف يوَهي پيوبى است .
 -3- 4تبضید ضطٍو ٚبض  ،تبضید ًرستيي غَضتزلسِ تحَیل ٍ تحَل است  ِٚپس اظ هجبزلِ پيوبى تٌهين هي ضَز.
-4-4ثْطُ ثطزاض هٛلّ است تب تزسیس ٖطاضزاز ٍ یب يٗس ٖطاضزاز ثب ثْطُ ثطزاض رسیس ٚ ،ليِ تًْسات ٖطاضزازي ذَز ضا ٚوبٚبى
اًزبم زّس .
 - 5-4ثْطُ ثطزاض هٛلّ است زض پبیبى هست ٍ یب ْسد ٖطاضزاز ًسجت ثِ ضْى تػطِ اظ ربیگبّْبي هَؾَو ٖطاضزاز ٍ تحَیل آى
ثِ ضرػيت حٗيٗي یب حَٖٗي هًطْي ضسُ اظ سَي ضْطزاضي ثب تٌهين غَضتزلسِ اٖسام ًوبیس.زض َيط ایٌػَضت ضْطزاضي
هيتَاًس ضاسبً ثسٍى ًيبظ ثِ تططیٓبت ٖؿبیي ٍ ثب تٌهين غَضت رلسِ ًسجت ثِ تػطِ ربیگبُ ٍتحَیل آى ثِ ضرػيت حٗيٗي
یب حَٖٗي هَضز ًهط اٖسام ًوبیس ٍحٕ ّطگًَِ ايتطاؼ اظ ثْطُ ثطزاض سلت ٍ سبٖف هي ثبضس.
هازُ  - 5حجن لزارزاز
حزن ٖطاضزاز ثطاسبس نطْيت اسوي تزْيعات هٌػَثِ زض ربیگبّْب  ،هطرػبت يوَهي ٍ ثاطآٍضز هػاطِ اساتبًساضز  ،ليسات
رساٍل ظیطسبذت ٍ ًيع غَضتزلسبت تحَیل ٍ تحَل ٍ چ ٙليستْبي ٌْي هي ثبضس .
هازُ  -6کسَرات لاًًَی
ٚ-1-6ليِ ٚسَضات ٖبًًَي ٍٖطاضزازي ثِ يْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس.
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-2-6پطزاذت ّط گًَِ هبليبت  ،يَاضؼ ٍ سبیط حَٗٔ زٍلتي هطتجف ثب ایي ٖطاضزاز  ِٚزض تبضید اًًٗبز ٍ اهؿبء پبیساض است یب زض
آیٌسُ ثطٖطاض ضَز ٍ ًيع ّطگًَِ تُييط زض هيعاى آى ثًْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس.
ّوچٌيي پطزاذت ثيوِ ّبي هطثَـ ثِ تبهيي ارتوبيي ٍ ثيٛبضي ٚبضٌٚبى ضبَل زض ربیگبُ ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض است ٍ زض
غَضت ترلّ اظ پطزاذت  ،رجطاى رطائن پيص ثيٌي ضسُ زض تًْس ٍ ّعیٌِ ثْطُ ثطزاض ذَاّس ثَز .
هازُ  -7افزایص ٍ کاّص
-1-7ضْطزاضي هي تَاًس هست ٖطاضزاز ضا حساٚخط تب  25زضغس ٚل ظهبى ٖطاضزاز اْعایص یب ٚبّص زّس  ِٚثكَض ٚتجي ثِ ثْاطُ
ثطزاض اثالٌ هيگطزز .
هازُ -8ضواًت حسي اًجام تؼْسات ٍ ضواًت تكویلی
هجلٍ ؾوبًت اًزبم تًْسات هًبزل  %10هجلٍ پيطٌْبزي ٚل اربضُ ثْبي  12هبِّ ربیگبُ ثِ هجلٍ
.......................ضیبل (  ............................................................ضیبل ) ثػَضت ؾوبًت ًبهِ ثبًٛي یٛسبلِ ٍ ٖبثل توسیس ٍ یب اٍضأ
هطبضٚت ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي ثِ هجلٍ  2.000.000.000ضیبل ( زٍ هيليبضز ضیبل ) ثػَضت ؾوبًت ًبهِ ثبًٛي یٛسبلِ ٍ ٖبثل
توسیس ٍ یب اٍضأ هطبضٚت اذص هيگطزز.
يالٍُ ثط تؿبهيي َْٔ تؿويي حسي ًگْساضي اظ تزْيعات ٍ تبسيسبت ٍ اثٌيِ ًيع ثٌب ثط تطريع ضْطزاضي زض ٖبلت چ ٙیب
سٓتِ ثِ هجلٍ ثطآٍضزي 25.000.000.000ضیبل ( ثيست ٍ پٌذ هيليبضز ضیبل )  ِٚهي ثبیست تَسف زٍ ًٓط اظ ايؿبي ّيئت
هسیطُ تؿويي گطزز اذص هيگطزز.
-1-8ثْطُ ثطزاض هٛلّ است  2هبُ ٖجل اظ تبضید پبیبى ؾوبًت ّبي هصَٚض  ،آًْب ضا هكبثٕ ثب هجلٍ ٍ هست ظهبى ايالهي اظسَي
ضْطزاضي توسیس ًوبیس.
-2-8ثسیْي است ٚليِ تؿبهيي َْٔ  ،زض هَاضز ْسد ٖطاضزاز  ،رطائن ٍ ًيع ذسبضات تبهيي ًطسُ اظ هحل ْطٍش زٍضُ ثِ ًٓى
ضْطزاضي ٍ ّوچٌيي سبیط ثسّيْبي ٖبًًَي هطتجف ثب ربیگبُ تحت ثْطُ ثطزاضيٖ ،بثل ؾجف ٚلي یب رعئي ذَاّس ثَز.
-3-8هجلٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي هتٌبست ثب تَضم سبليبًِ ٍ ٖيوت ْطٍش گبظ ٍ اْعایص هتَسف هػطِ سبليبًِ هكبثٕ ثب ًهط
ضْطزاضي اْعایص هي یبثس ٍ هتٌبست ثب اْعایص اربضُ ثْب  ،هجلٍ سپطزُ حسي اًزبم تًْسات اْعایص ذَاّس یبْت ثْطُ ثطزاض
هَنّ است نطِ هست یّٓ ٙتِ اظ تبضید اثالٌ  ،آى ضا اضائِ زّس.
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-4-8زض غَضت يسم اضائِ ؾوبًت ًبهِ ّبي هصَٚض زض هَيس هٗطض ٖ ،طاضزاز ْسد ٍ ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ
تٛويلي تب پس اظ تسَیِ حسبة ًْبیي ؾجف هي گطزز ٍ ٚليِ هكبلجبت ٍ ذسبضات ٍاضزُ اظ هحل سپطزُ حسي اًزبم تًْسات ٍ
ؾوبًت ًبهِ تٛويلي رجطاى هي گطزز.
-5-8ضْطزاضي هيتَاًس ثِ تطريع اًحػبضي ذَز هجٌي ثط تبذيط ٍ یب ترلّ ثْطُ ثطزاض اظ ایٓبي تًْسات ٍ يسم پطزاذت اربضُ
ثْب ٍ يسم توسیس ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت تٛويلي زض هَيس هٗطض ،يسم ضيبیت ؾَاثف ٍ ًهبهبت ٍ اًحالل ٍ
ٍضضٛستگي ثْطُ ثطزاض ٖ ،طاضزاز ضا ثِ قَض ی ٙربًجِ ْسد ًوبیس ٍ ٚليِ ذسبضات ٍاضزُ ٍ هكبلجبت ضا اظ هحل تؿبهيي ثْطُ
ثطزاض تبهيي ٍ ثطزاضت ًوبیس ٍ ثْطُ ثطزاض ضا ثسٍى ًيبظ ثِ تططیٓبت ٖؿبیي ٍ ازاضي اظ هَؾَو ٖطاضزاز ذلى یس ًوبیس.
هازُ  -9هطرصات هَرز هؼاهلِ ٍ همتضیات هحل
ثْطُ ثطزاض اٖطاض هيًوبیس اظ هطرػبت هَضز هًبهلِ ٍ هٗتؿيبت هحل اقالو ٚبهل زاضز ٍ ّيچ اهط هزَْلي ثبٖي ًوبًسُ است
 ِٚثًساً هستٌس ثِ رْل يٌَاى ضَز .

هبزُ  - 10زٍرُ تضویي حسي اًجام کار :
حسي اًزبم يوليبت هَؾَو پيوبى اظ تبضید پبیبى ٖطاضزاز  6هبُ اظ سَي پيوبًٛبض تؿويي هي گطزز ٍ قي آى ثِ تطتيت هبزُ
 42ضطایف يوَهي يول هي ضَز.
هازُ  - 11تائیسیِ ػسم ضوَل لاًَى هٌغ هساذلِ کارهٌساى زٍلت
ثْطُ ثطزاض هتًْس هي گطزز  ِٚاظ ٖبًَى هٌى هساذلِ ٚبضٌٚبى هػَة  22زیوبُ  1337هكلى ثَزُ ٍ ّطگًَِ هسئَليت يسم
ارطاي ٖبًَى هتَرِ ثْطُ ثطزاض ذَاّس ثَز ٍ ٚبضْطهب اذتيبض زاضز ثِ هحؽ اقالو اظ يسم ضيبیت ٖبًَى َْٔ قجٕ ؾَاثف ٍ
هٗطضات ٖطاضزاز ضا ْسد ٍ اٖسام الظم ضا ثًول آٍضز.
هازُ  -12ػسم اًجام تؼْس
زض غَضت تبذيط زض ضطٍو یب ارطا ٍ يسم ضيبیت هٓبز ٖطاضزاز اظ ًبحيِ ثْطُ ثطزاض  ،ضْطزاضي ؾوي ْسد ٖطاضزاز هيتَاًس ٚليِ
هجبلٍ ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت تٛويلي ثْطُ ثطزاض ضا ثِ ًٓى ذَز ؾجف ًوبیس ٍ ثْطُ ثطزاض ضا ثسٍى ًيبظ ثِ
تططیٓبت ٖؿبیي ٍ ازاضي اظ هَؾَو ٖطاضزاز ذلى یس ًوبیس.
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هازُ  -13هزجغ حل اذتالف
هكبثٕ هبزُ  38آیيي ًبهِ هًبهالت ضْطزاضي اٖسام ذَاّس ضس  ( .اذتالْبت ًبضي اظ هًبهالت هَؾَو ایي آیييًبهِ زض ّيأت
حل اذتالْي ثب يؿَیت یًٓ ٙط ٖبؾي زازگستطي ثب اًتربة ضئيس َُٖ ٖؿبئيِ،یًٓ ٙطاظايؿبئ ضَضاي اسالهي ضْط ثب اًتربة
ضَضاي هطثَقًِ ،وبیٌسُ ضْطزاضي ثِ اًتربة ضْطزاضً،وبیٌسُ ثرطساض یبْطهبًساضحست هَضزًٍوبیٌسُ ٖبًًَي قطِ ٖطاضزازٖ ،بثل
ضسيسگي ٍ حٛن غبزضُ اظ قطِ ٖبؾي رلسِ ثطاي قطْيي الظم االرطا است).
هازُ ً-14ظارت بز اًجام ذسهات بْزُ بززار
ً-1-14هبضت ثطارطاي تًْسات ثْطُ ثطزاض قجٕ اسٌبز ٍهساض٘ پيوبى ،اظ قطِ ٚبضْطهب ثِ يْسُ هسئَل ٍاحس ٌْي ٍ يوطاًي
ضْطزاضي تٓت هي ثبضس.
ثِ ًطبًي تٓت ٍ :ضٍزي ضْط تٓت – رٌت ثَستبى ضْيساى ثٌبیي ٍاگصاض ضسُ است  ِٚثب تَرِ ثِ هَاز  33 ٍ 32ضطایف
يوَهي اًزبم هيضَز.
 -2-14اضظیبثي يولٛطز ثْطُ ثطزاض تَسف ضْطزاضي ٍ ًهبضت يبليِ ثطحسي ارطاي ٚبض ثطيْسُ ضطٚت هلي پرص ْطآٍضزُ ّبي
ًٓتي هٌكِٗ یعز هي ثبضس.
-3-14زض غَضتي ِٛيولٛطز ثْطُ ثطزاض ثٌبثط تطريع ضْطزاضي هَضز ٖجَل ًجبضس ،اظ سَي ضْطزاضي ٖطاضزاز ْسد ٍ ثْطُ
ثطزاض ذلى یس ٍ ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي تب پس اظ تسَیِ حسبة ًْبیي ؾجف هي گطزز ٍ ثْطُ
ثطزاض حٕ ّيچگًَِ ازيب ٍ ايتطاؾي ضا ًساضز.
هازُ ً -15طاًی زٍ طزف
ًطبًي ٚبضْطهب  :یعز ا هيساى اهبم (ضُ) ا ضْطزاضي تٓت .تلٓي 32622040
ًطبًي ثْطُ ثطزاض :

تلٓي :

ْٛس:

ٚس پستي:

ّ-1-15طگبُ یٛي اظ قطْيي ٖطاضزاز ًطبًي ذَز ضا تُييط زّس  ،ثبیس تب پبًعزُ ضٍظ ٖجل اظ تبضید تُييط ً ،طبًي ذَز ضا ثِ قطِ
زیگط ايالم ٌٚس .تب ٍٖتي ً ِٚطبًي رسیس ثِ قطِ زیگط ايالم ًطسُ است  ،هٛبتجبت ثِ ًطبًي ٖجلي اضسبل هي ضَز ٍ زضیبْت
ضسُ تلٗي هي گطزز.
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هبزُ -16هَاز ٍ ًسد ٖطاضزاز
ایي ٖطاضزاز زض  16هبزُ ٍ ً 3سرِ ّ ِٚوگي حٛن ٍاحس زاضًس زض ضْطزاضي تٓت تٌهين ضسُ ٍ اظ تبضید اثالٌ الظم االرطا
هيثبضس.الظم ثِ شٚط است هَاضزي  ِٚزض ایي ٖطاضزاز شٚط ًطسُ تبثى َٖاًيي حبٚن ثط ضْطزاضیْب ٍآیيي ًبهِ هًبهالت ضْطزاضي
ّبي هطاٚع استبًْب هي ثبضس.

ثْطُ ثطزاض

ٚبضْطهب
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شرایط خصوصی
هازُ  : 1بزًاهِ کار
ثطًبهِ ٚبض يجبضت است اظ زضیبْت گبظ قجيًي اظ ضج ِٛذكَـ لَلِ سطاسطي گبظ ضْطي ثط هجٌبي ٚبضٚطز ٌٚتَض ضطٚت گبظ ٍ
تجسیل آى ثِ گبظ قجيًي ْططزُ ٍ يطؾِ آى ثِ ذَزضٍّبي هزبظ ثب سَذت  CNGثطاسبس زستَضالًولْبي هطارى شیػالح .
ضٍتيي ّبي چْبضگبًِ  A,B,C,Dثِ ضطح شیل هي ثبضٌس:
ً:Aگْساضت
:Bتًوييطات پيطگيطاًِ (رعئي)
:Cتًويطات اسبسي
:Dتًويطات ٚلي (اٍضّبل)
ٚ-1-1ليِ ّعیٌِ ّبي هطثَـ ثِ ٍاحس ربیگبّْب اين اظ ًْبليت زض ظهيٌِ ثْطُ ثطزاضي غحيح ً ،گْساضت هٌبست ٍ تبهيي
ٖكًبت یسٚي ٍ هػطْي استبًساضز رْت تًويطات رعئي  ،هَضزي  ،زٍضُ اي ٍ استبًساضز ثِ ّط ضٛل  ِٚاظ قطیٕ اضتجبـ
هستٗين ثْطُ ثطزاض ثب ضطٚت سبظًسُ تزْيعات ٍ هكبثٕ ثب ضٍتيٌْب ٍ چ ٙليستْب ٍ ثط اسبس زستَضالًولْب ٍ ٚبتبلَگْبي اضائِ
ضسُ ٍ ّوچٌيي تَغيِ ّب ٍ زستَضالًولْبي هسیطیت قطح ٚ CNGطَض ٍ ضطٚت پرص ْطاٍضزُ ّبي ًٓتي ایطاى ٍ سبظهبى
هلي استبًساضز ایطاى غَضت هي پصیطز زض تًْس ٍ ثطيْسُ ضطٚت ثْطُ ثطزاض هي ثبضس  ،ثسیْي است اًزبم يوليبت ضٍتيي ٍ A
 Bتَسف ثْطُ ثطزاض ٍ اًزبم ضٍتيي ّبي  D ٍ Cتَسف ضطٚت سبظًسُ تزْيعات یب ضطٚت زاضاي هزَظ اظ سَي هسیطیت قطح
ٚ CNGطَض ٍ هًطْي ضسُ اظ سَي ضْطزاضي ثب ّعیٌِ ثْطُ ثطزاض اًزبم هي ضَز .
-2-1اظ آًزبئي ِٛثطًبهِ ٚبض ٍ ًْبليت ربیگبّْبي هَضز ثْطُ ثطزاضي ثػَضت  24سبيتِ هي ثبضس لصا الظم است ٚليِ تزْيعات
زائوبً ًْبل ٍ آهبزُ ثٛبض ثَزُ ٍ زض غَضت لعٍم ثب ايالم ظهبى هٌبست اظ سَي ضطٚت گبظ ًوًَِ گيطي اظ گبظ ٍضٍزي ثِ ربیگبُ
اًزبم پصیطز .
-3-1اظ سبيت  6غجح تب  10ضت ضبهل زٍ ضيٓت ٚبضي توبهي ًبظلْب ثط هجٌبي نطْيت ٚوپطسَضّبي ربیگبّْب ٍ حزن
هطارًِ ذَزضٍّب ًْبل ذَاٌّس ضس .
اظ سبيت  10ضت تب  6غجح ضٍظ ثًس ی ٙضيٓت  ِٚحساٖل  50زضغس ًبظلْب ثط هجٌبي نطْيت ٚوپطسَضّبي ربیگبّْب ٍ حزن
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هطارًِ ذَزضٍّب ًْبل ذَاٌّس ثَز .
-1-3-1تًساز ًبظلْبي ٖيس ضسُ زض ثٌس َْٔ ثًٌَاى حساٖل هَضز ًيبظ هٌهَض ضسُ است ٍ زض غَضت ًيبظ ثِ ًْبليت تًساز
ثيطتطي اظ ًبظلْبي هَرَز  ،ثْطُ ثطزاض ثب اقالو ضْطزاضي هَنّ ثِ اْعایص تًساز ًبظلْبي ًْبل ذَاّس ثَز .
ٚ-4-1ليِ تزْيعات ربیگبُ ثبیستي ثػَضت ضٍتيي ٍ ثطاسبس زستَضالًول ضطٚت سبظًسُ تزْيعات ّط ضٍظ ثِ قَض ٚبهل هَضز
ثبظزیس ٖطاض گيطًس .
-5-1اًزبم ضٍتيي ّبي زٍضُ اي ًگْساضت ٍ تًويطات ًَو ّ ٍ B ٍ Aطگًَِ تًويطات اين اظ تًويطات رعئي  ،زٍضُ اي ٍ ٚلي
پيطگيطاًِ ثبیستي ثطاسبس تَغيِ ّبي ضطٚت سبظًسُ تزْيعات ٍ هسیطیت قطح ٚ CNGطَض ظیط ًهط هٌْسس ًبنط
ضْطزاضي تَسف ثْطُ ثطزاض غَضت پصیطز .
-1-5-1زضغَضت ثطٍظ ًٗع ٌْي زض تزْيعات  ِٚهٌزط ثِ تًكيلي ثيص اظ  24سبيت ًطسُ ثبضس ،ثْطُ ثطزاض هَنّ است
نطِ هست حساٚخط ی ٙضيٓت ٚبضي ًسجت ثِ ضْى ًٗع اٖسام ًوبیس ٍ چٌبًچِ ضْى ًٗع رعء ضطح ٍنبیّ ثْطُ ثطزاض ًجبضس
هيجبیستي هطاتت رْت پيگيطي ٍ ضْى اضٛبل ثكَض ٚتجي ثِ ًوبیٌسُ ضطٚت پطتيجبى ًگْساضي ٍ تًويطات قطِ ٖطاضزاز ثب
ضطٚت ثْطُ ثطزاض ايالم ضَز .
-2-5-1زضغَضت ثطٍظ ًٗع ٌْي زض تزْيعات  ِٚهٌزط ثِ تًكيلي ثيص اظ  24سبيت گطزز ثْطُ ثطزاض هَنّ است نطِ
هست  24سبيت اٍليِ ًسجت ثِ اًزبم هٗسهبت ٚبض ٍ اقالو ضسبًي ٚتجي ثِ ضطٚت پطتيجبى ًگْساضي ٍ تًويطات قطِ ٖطاضزاز
ثب ضطٚت ثْطُ ثطزاض اٖسام ٍ ضًٍَضت آى ضا ثِ ضْطزاضي تحَیل ًوبیس .
-3-5-1چٌبًچِ ثًلت ًيبظ تزْيعات ثِ تأهيي ٖكًِ ٍ تًويطات هَضزي ٍ اسبسي هَؾَو ذسهبت ضٍتيي  Cیب  ، Dاهٛبى ضاُ
اًساظي هزسز آى هكبثٕ ظهبًْبي ايالم ضسُ زض ثٌسّبي َْٔ ٍرَز ًساضتِ ثبضس  ،ثْطُ ثطزاض هَنّ است ثسٍأ اظ قطیٕ هٛبتجِ
ثب ضْطزاضي ّوبٌّگي الظم ضا ثًول آٍضزُ ٍ پس اظ اذص تأیيسیِ ًسجت ثِ اقالو ضسبًي ٚتجي ثِ ضطٚت پطتيجبى ًگْساضي ٍ
تًويطات قطِ ٖطاضزاز اٖسام ٍ ضًٍَضت آى ضا ثِ ضْطزاضي تحَیل ًوبیس .
-4-5-1اًزبم ّطگًَِ تًويطات هٌكجٕ ثط ضٍتيي ّبي چْبضگب ًِ  D ٍ C ، B ،Aثبیستي ثب شٚط هَاضز اًزبم ضسُ ٍ ٖيس ليست
ٖكًبت هػطْي هكبثٕ ثب زستَضالًولْبي هطثَقِ ثب حجت زض پطًٍسُ هطثَقِ زض ربیگبُ ٍ تٛويل ْطهْبي استبًساضز ٍ الظم
االرطا تَسف ثْطُ ثطزاض ٍ ثب ّعیٌِ ذَز تحٕٗ یبثس .
-5-5-1پس اظ ّطگًَِ تًويطات اسبسي تزْيعات ٍ ايالم پبیبى ٚبض ثِ ضْطزاضي  ،ضاُ اًساظي ٍ ثْطُ ثطزاضي تزْيعات هُستلعم
غسٍض گَاّيٌبهِ ضطٚت شیػالح ًگْساضت ٍ تًويطات ثطحست تزْيعات هيجبضس .
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 -6-5-1پس اظ ّطگًَِ تُييط زض تٌهين تزْيعات اًساظُ گيطي ٍ یب سپطي ضسى ايتجبض گَاّيٌبهِ تزْيعات  ،ثْطُ ثطزاض
ثبیستي ًسجت ثِ ٚبليجطُ ًوَزى ٚليِ تزْيعات اًساظُ گيطي ٍ آظهَى تَسف ضطٚتْبي شیػالح اٖسام ًوبیس ٍ ؾوي ًگْساضي
یً ٙسرِ اظ سَاثٕ ٍ هساض٘ هطثَقِ ضا زض هحل ربیگبُ تػَیط هساض٘ هصثَض ضا ثِ ضطٚتْبي گبظ ٍ پرص ْطآٍضزُ ّبي ًٓتي
استبى ٍ ضْطزاضي اضسبل زاضز  .ثسیْي است يَاٖت ّطگًَِ ترلّ اظ تًْسات هصَٚض ٍ ٚطّ ّطگًَِ زستٛبضي ٍ ْسبز زض
ًحَُ اًساظُگيطي ٍ سَء استٓبزُ اظ ٍسبئل ٍ تزْيعات هطثَقِ ،زض ّط ظهبى ثِ يْسُ ثْطُثطزاض هيثبضس ٍ هسئَليت ًبمثطزُ
حتي پس اظ پبیبى ٖطاضزاز ٍ تحَیل ربیگبُ ًيع ثبٖي ذَاّس هبًس.
-7-5-1تأهيي ٖكًبت یسٚي ٍ اٖالم هػطْي استبًساضز اظ قطیٕ اضتجبـ هستٗين ثب ضطٚت سبظًسُ تزْيعات یب ضطٚت
ًگْساضت ٍ تًويطات ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس .
-8-5-1ثْطُ ثطزاض حٕ ثبظ ًوَزى ٖكًِ ٍ یب ٖكًبتي اظ تزْيعات ربیگبُ ثطاي استٓبزُ ٍ ًػت ثط ضٍي تزْيعات ّوبى ربیگبُ
یب ربیگبّْبي زیگط ضا ًساضز ٍ چٌبًچِ هَضزي هطبّسُ گطزز ترلّ هحسَة ضسُ ٍ ثطاثط هٗطضات ثب آى ثطذَضز ذَاّس ضس .
ً-9-5-1ػت پالٚبضز ٍ پطچن ثِ هٌهَض اقالو ضسبًي رْت تًويطات ً ِٚيبظ ثِ تًكيل ضسى ربیگبُ زاضز زٍ ضٍظ ٖجل اظ
اًزبم العاهي ثَزُ ٍ ثًْسُ ثْطُ ثطزاض هيجبضس .
-6-1ثْطُ ثطزاض هَنّ است هٓبز ثطًبهِ ٚبض هصَٚض ضا ارطا ًوبیس ٍ زض غَضت ترلّ ثٌبثط تطريع ضْطزاضي ثْطُ ثطزاض
رطیوِ ٍ یب ًسجت ثِ ٖكى ًوَزى گبظ ربیگبُ اٖسام هي گطزز ٍ زض غَضت تٛطاض ترلّ ٖ ،طاضزاز اظ سَي ضْطزاضي ْسد ٍ ثْطُ
ثطزاض ذلى یس ٍ ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي ؾجف هي گطزز ٍ ثْطُ ثطزاض حٕ ّيچگًَِ ازيب ٍ
ايتطاؾي ضا ًساضز.
هازًُ : 2حَُ ػزضِ ذسهات ٍ هسیزیت جایگاّْا
-1-2تبهيي احبحيِ  ،تزْيعات ٍ هٌػَثبت ازاضي ٍ ضْبّي ٚبضٌٚبى ٍ ضْبّي ضْطًٍساى زض ربیگبّْب ثط يْسُ ثْطُ ثطزاض است .
-2-2تبهيي ًيطٍي اًسبً ي آهَظش زیسُ  ِٚثب تَرِ ثِ سكح گَاّيٌبهِ ٌْي ٍ زٍضُ ّبي آهَظضي استبًساضز ایوٌي  ،يوليبت
ًگْساضت ٍ ثْطُ ثطزاضي تزْيعات ربیگبّْب ضا اًزبم ذَاٌّس زاز  ،العاهي ٍ ثط يْسُ ثْطُ ثطزاض است.
 -1-2-2ثْطُ ثطزاض هَنّ است ٖجل اظ اثالٌ ٖطاضزاز ًسجت ثِ يٗس ٖطاضزاز یٛسبلِ ٚبض ثب ًيطٍي اًسبًي هَضز ًيبظ زض ربیگبُ
هكبثٕ ثب َٖاًيي ٚبض ٍ هَضز تبیيس ضْطزاضي اٖسام ٍ یً ٙسرِ اظ آى ضا ثِ ضْطزاضي اضائِ ًوبیس .ؾوٌب زض غَضت ثٛبضگيطي
ًيطٍي اًسبًي رسیس زض ربیگبُ  ،ثْطُ ثطزاض هي ثبیست ًسجت ثِ يٗس ٖطاضزاز ٚبض ثب پطسٌل رسیس هكبثٕ ثب ضطایف هَغَِ ٍ
اضائِ آى ثِ ضْطزاضي ٖجل اظ ضطٍو ثٛبض زض ربیگبُ اٖسام ًوبیس.
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-3-2اضائِ ليست هطرػبت ًيطٍّبي اًسبًي آهَظش زیسُ ثْطُ ثطزاض  ِٚثب تَرِ ثِ سكح گَاّيٌبهِ ٌْي يوليبت ًگْساضت ٍ
ثْطُ ثطزاضي تزْيعات ربیگبُ ضا اًزبم هي زٌّس ٖجل اظ ضطٍو ٖطاضزاز العاهي است .
ْٗ -4-2ف اْطاز هًطْي ضسُ ثِ ضْطزاضي  ِٚزاضاي گَاّيٌبهِ ًگْساضت ٍ ثْطُ ثطزاضي اظ ضطٚت سبظًسُ تزْيعات ّستٌس
هزبظ ثِ اًزبم اهَض ثْطُ ثطزاضي ٍ ًگْساضت زض ربیگبُ هي ثبضٌس .
-5-2ثْطُ ثطزاض هَنّ ثِ هًطْي حساٖل یًٓ ٙط ًوبیٌسُ ٌْي رْت ربیگبّْبي تحت ثْطُ ثطزاضي هيجبضس  ِٚایي ْطز لعٍهبً
ثبیستي رَاثگَي هسبئل ٌْي ربیگبّْب ثبضس  .ثسیْي است زض ظهبى هطذػي ٍ يسم حؿَض ایي ْطز  ،هًطْي ْطز ربیگعیي اظ
سَي ثْطُ ثطزاض ؾطٍضي است  ،ؾوي ایٌ ِٛاظ ایي ْطز ًجبیس ثِ يٌَاى اپطاتَض استٓبزُ گطزز .
-6-2تأهيي ًيطٍي اًسبًي هزطة ثطاي يطؾِ  ، CNGسطپطستي ذسهبت ٍ ًْبليتْبي ٌْي ٍ ایوٌي زض ربیگبُ هَؾَو ٖطاضزاز
قي ظهبى ًْبليت ثِ ضطح ثطًبهِ ٚبضي َْٔ ثِ ًحَي  ِٚضؾبیت ضْطزاضي ضا تحػيل ًوبیس ٍ ّوَاضُ هَرت ثْطُ ثطزاضي
غحيح ً ،گْساضت هٌبست ٍ پيگيطي تًويطات ثوَٖى اظ تزْيعات ٍ تأسيسبت گطزز ثط يْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس .
-7-2زض سبيبت ضت ( 10ضت تب  6غجح ضٍظ ثًس ) زض ّط ضطایف ثِ اظاي ٚل زستگبّْبي زیسپٌسط ًْبل حؿَض حساٖل یٙ
ًٓط زض ّط ی ٙاظ ربیگبّْب العاهي است .
-8-2زض سبيبت ضٍظ (  6غجح تب  10ضت ) ثِ اظاي ّط زٍ زستگبُ زیسپٌسط زٍ ًبظلِ هي ثبیستي یًٓ ٙط ثًٌَاى اپطاتَض زض ّط
ی ٙاظ ربیگبّْب حؿَض زاضتِ ثبضس .
-9-2زض سبيبت ضٍظ (  6غجح تب  10ضت ) زض ّط ربیگبُ حؿَض یًٓ ٙط ثًٌَاى سطپطست ثب حساٖل هسض٘ تحػيلي زیپلن (
تطريحبً ٌْي ) ٍ آضٌب ثِ اهَض ٚبهپيَتطي رْت اًزبم يوليبت ضایبًِ اي العاهي است  .ثسیْي است ایي ْطز ثبیستي زاضاي
گَاّيٌبهِ اظ ضطٚت سبظًسُ تزْيعات ثبضس .
-10-2ثِ هٌهَض اًزبم اهَض ذسهبتي اين اظ ًهبْت ٍ ًگْساضت ْؿبي سجع الظم است حساٖل یًٓ ٙط ًيطٍي اًسبًي ضٍظ ٚبض
حؿَض زاضتِ ثبضس  .ثسیْي است اظ ًيطٍي اپطاتَض ًوي تَاى ثطاي ایي اهط استٓبزُ ًوَز .
ٚ-11-2ليِ ٚبضٌٚبى ثْطُ ثطزاض ضبَل زض ّط ربیگبُ هلعم ثِ گصضاًسى زٍضُ ّبي آهَظضي استبًساضز ایوٌي ٍ ّوچٌيي اذص
گَاّيٌبهِ اظ سبظهبى آتص ًطبًي یعز هي ثبضٌس  .اضائِ گَاّي ٚتجي سبظهبى اذيطالصٚط زضذػَظ ضيبیت ٚوي ٍ ٚيٓي
تزْيعات ایوٌي ٍ آتص ًطبًي زض ّط ی ٙاظ ربیگبّْب العاهي است .
 -12-2ثْطُ ثطزاض هَنّ است ًسجت ثِ هًطْي ٍ ثٛبضگيطي یًٓ ٙط ًيطٍي اًسبًي هترػع زض ظهيٌِ ایوٌي ربیگبُ ٍزاضاي
هسض٘ ٚبضضٌبسي ٍ یب ثبالتط زض ضضتِ ایوٌي  ،ثْساضت ٍ هحيف ظیست (  ) HSEهَضز تبیيس ضطٚت هلي پرص ْطاٍضزُ ّبي
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ًٓتي هٌكِٗ یعز ٍ سبظهبى آتص ًطبًي ٍ ذسهبت ایوٌي ضْطزاضي یعز زض ربیگبُ هَؾَو ٖطاضزاز رْت اًزبم زستَضالًول
ّبي غبزضُ زض ذػَظ ایوٌي ربیگبُ ٍ اضائِ گعاضش ٍ ارطاي هَاضز زضذَاستي اظ سَي ضْطزاضي اٖسام ًوبیس.
-7-1ثْطُ ثطزاض هَنّ است هٓبز ًحَُ ػزضِ ذسهات ٍ هسیزیت جایگاّْا هصَٚض ضا ارطا ًوبیس ٍ زض غَضت ترلّ ثٌبثط
تطريع ضْطزاضي ثْطُ ثطزاض رطیوِ یب ًسجت ثِ ٖكى ًوَزى گبظ ربیگبُ هي گطزز ٍ زض غَضت تٛطاض ترلّ ٖ ،طاضزاز اظ سَي
ضْطزاضي ْسد ٍ ثْطُ ثطزاض ذلى یس ٍ ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي ؾجف هيگطزز ٍ ثْطُ ثطزاض حٕ
ّيچگًَِ ازيب ٍ ايتطاؾي ضا ًساضز.
هازُ ً :3زخ فزٍش  CNGبِ هصزف کٌٌسگاى ٍ ًحَُ تٌظین صَرت ٍضؼیت هاّیاًِ
ً-1-3طخ ًْلي ْطٍش ٍ يطؾِ گبظ  CNGثِ ذَزضٍّبي هػطِ ٌٌٚسُ تب اقالو حبًَي ثِ اظاي ّط ٚيلَگطم استبًساضز هًبزل
ضص ّعاض ضیبل (  6000ضیبل ) ثط قجٕ هػَثِ ٚويتِ ستبز ّسْوٌسي یبضاًِ ّب هي ثبضس ٍ ثْطُ ثطزاض هَنّ ثِ ضيبیت آى ٍ
ًػت تبثلَ ًطخ زض هًطؼ زیس هػطِ ٌٌٚسگبى است .
-2-3ثِ هٌهَض ٌٚتطل ْطٍش ضٍظاًِ  ,ثْطُ ثطزاض هَنّ است ٚليِ يوليبت ضسيس ٍ ْطٍش گبظ  CNGضا زض زْبتط يوليبتي
ربیگبُ ثػَضت ضٍظاًِ حجت ًوبیس ٍ .رَُ حبغلِ اظ ْطٍش هي ثبیستي هكبثٕ ثب هيعاى ْطٍش حجت ضسُ زض زْبتط ربیگبُ ٍ
ضوبضگط زیسپٌسطّبي  CNGثبضس .
-4-3ثْطُ ثطزاض هَنّ است ضوابضُ ضیع زیسپٌساطّب  ،هٗساض ْطٍش ّط ی ٍ ٙروى ٚل ٚبضٚطز زیسپٌسطّب ضا ثطاثط ثب ظهبى
ضطٍو ٍ ذبتوِ هػطِ هٌسضد زض ٖجؽ غبزضُ ضطٚت گبظ زض غَضت ٍؾًيت ّٓتگي ٍ هبّيبًِ زضد ٍ ثِ ضْطزاضي اضائِ ًوبیس
.
-5-3ثِ هٌهَض ٌٚتطل ْطٍش ضٍظاًِ  ،ثْطُ ثطزاض هَنّ است ؾوي ٍاضیع هجلٍ ضٍظاًِ ْطٍش گبظ ثْبي هػطْي ( سْن ضطٚت
گبظ ) ثِ حسبة ضطٚت گبظ استبىٚ ،ليِ يوليبت ضسيس ٍ ْطٍش سَذت  CNGضا زض زْبتط يوليبتي ربیگبُ ثِ غَضت ضٍظاًِ
حجت ًوبیس .
-6-3هجٌبي ٖكًي ٍ هستوط هحبسجِ ْطٍش گبظ ربیگبُ ثِ قَض هستوط هػطِ استبًساضز سَذت  CNGهجتٌي ثط ٖجؽ
غبزضُ هػطِ گبظ اظ سَي ضطٚت گبظ استبى یعز هيجبضس .
-7-3زض غَضت يسم پطزاذت ّطی ٙاظ ٖجؿْبي گبظ هػطْي اظ ًبحيِ ثْطُ ثطزاض ضْطزاضي هيتَاًس اظ هحل ّطی ٙاظ تؿويي-
ّبي ٖطاضزاز آى ضا پطزاذت ٍ ًسجت ثِ ْسد ٖطاضزاز اٖسام ًوبیس .ثسیْي است آظاز ٚطزى ّطی ٙاظ تؿويٌْبي ثْطُثطزاض
هََٚل ثِ اضائِ تسَیِ حسبة گبظ هػطْي ٍ آة ٍ ثطٔ ٍ َيطُ هي ثبضس.
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 -8-3ثْطُ ثطزاض هَنّ است هٓبز هازُ ً ( 3زخ فزٍش  CNGبِ هصزف کٌٌسگاى ٍ ًحَُ تٌظین صَرت ٍضؼیت
هاّیاًِ

ضا ارطا ًوبیس ٍ زض غَضت ترلّ ثٌبثط تطريع ضْطزاضي ثْطُ ثطزاض رطیوِ هي گطزز ٍ زض غَضت تٛطاض ترلّ ،

ٖطاضزاز اظ سَي ضْطزاضي ْسد ٍ ثْطُ ثطزاض ذلى یس ٍ ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي ؾجف هي گطزز ٍ
ثْطُ ثطزاض حٕ ّيچگًَِ ازيب ٍ ايتطاؾي ضا ًساضز.
هازُ  :4تؼْسات بْزُ بززار
-1-4ثْطُ ثطزاض ثبیس ثِ يٌَاى اهيي ضْطزاضي ذسهبت هَؾَو ایي ٖطاضزاز ضا هٌكجٕ ثب اغَل ٌْي ٍ ثطاسبس استبًساضزّبي
ترػػي ٍ حطِْ اي قجٕ ضطح ٚبض ٍ زستَضالًولْبي هطثَقِ ثب ثٛبضگيطي ٚبضٌٚبى ٍارس غالحيت ترػػي  ،حطِْ اي اًزبم
زّس .
-2-4ثْطُ ثطزاض ؾوي ٖجَل تًْسات ٖطاضزاز هَنّ است ّط گًَِ اضتجبُ زض هٓبز ٖطاضزاز ٍ اسٌبز پيَست ضا سطیًأ ثِ
ضْطزاضي ايالم ٌٚس تب زض غَضت لعٍم ًسجت ثِ اثالٌ اغالحيِ اٖسام الظم ثًول آیس.
-3-4ثْطُ ثطزاض ٚليِ اهَال هٌَٗل ٍ َيطهٌَٗل ربیگبُ هَؾَو ٖطاضزاز قجٕ ٍؾًيت هٌسضد زض غَضتزلسبت تحَیل ٍ تحَل ٍ
چ ٙليستْبي ٌْي تزْيعات ٍ تأسيسبت ٍ اثٌيِ تٌهين ضسُ زض ظهبى تحَیل ضا ثِ غَضت اهبًي تحَیل گطْتِ ٍ ٍاحس
هيٌوبیس ٍ هَنّ ثِ حٓم ٍ حطاست اظ آى هكبثٕ ثب ضطایف هتًبضِ ٍ زستَضالًولْبي هطارى شیػالح ٍ ضْطزاضي هي ثبضس .
-4-4ثْطُ ثطزاض هٛلّ است ٚليِ اهَال هٌَٗل ٍ َيطهٌَٗل ربیگبُ هَؾَو ٖطاضزاز  ِٚزض ٌّگبم تحَیل ربیگبُ یب پس اظ آى
تحَیل هيگيطز ضا ييٌبً ٍ غحيح ٍ سبلن ٍ ٖبثل استٓبزُ زض پبیبى هست ٖطاضزاز یب ذبتوِ ٍ ْسد ٖجل اظ پبیبى هست ٖطاضزاز ثِ
ضْطزاضي یب ضطٚت ثْطُ ثطزاض هًطْي ضسُ اظ سَي ضْطزاضي هستطز ًوبیس هگط آً ِٛهستٌسات ٍ هزَظّبي تأیيس ضسُ ٖجلي
هجٌي ثط هػطِ یب تؿييى آى ضا اضائِ ًوبیس .
 -1-4-4زض هٗكى تحَیل ربیگبُ اظ سَي ثْطُ ثطزاض ثِ ضْطزاضي ٚليِ ّعیٌِ ّبي هطتجف ثب استْال٘ تزْيعات ٍ تبسيسبت ٍ
اثٌيِ  ،تَسف ضْطزاضي هحبسجِ ٍ اظ ثْطُ ثطزاض اذص هي گطزز ٍ ضطٚت ثْطُ ثطزاض ثِ هَرت ایي ٖطاضزاز ايالم هيٌوبیس ِٚ
هحبسجبت ضْطزاضي زض هَضز هيعاى ّعیٌِ هصَٚض ضا ٖجَل زاضز ٍ حٕ ّطگًَِ ايتطاؾي ضا زض ایي ذػَظ اظ ذَز سلت هي
ًوبیس .
-5-4تْيِ ٍ تأهيي ٚليِ اثعاض آالت ٍ هبضيي آالت رْت اًزبم هَؾَو ٖطاضزاز ثط يْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس .
-6-4ثْطُ ثطزاض هتًْس هيطَز ٚليِ اهَض هطثَـ ثِ ٍاحس ربیگبّْب اين اظ ًْبليت زض ظهيٌِ ثْطُ ثطزاضي غحيح ً ،گْساضت
هٌبست  ،ضٍَي  ،سَذت حطاضتي هػطْي ٚ ،بليجطاسيَى ٍ اٖالم هػطْي ضٍتيي ّبي چْبضگبًِ ضا هكبثٕ زستَض الًولْب ٍ
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ٚبتبلَگْبي اضائِ ضسُ اظ سَي ضطٚت سبظًسُ ثِ اًزبم ضسبًيسُ ٍ ّعیٌِ هطثَـ ثِ آى ضا زض هَيس هٗطض پطزاذت ًوبیس .
-7-4ثْطُ ثطزاض هتًْس هيطَز ٚليِ تزْيعات هطثَـ ثِ ْططزُ ًوَزى گبظ قجيًي اين اظ ٚوپطسَضّب  ،زیسپٌسطّب  ،ذطٙ
ٚي ّب ٍ تبثلَّبي ٌٚتطل ضا ّوَاضُ پبیص ٍ زض سطٍیس ًگبُ زاضز .
-8-4پطزاذت ّعیٌِ ّبي گبظ  ،ثطٔ  ،تلٓي ٍ آة هػطْي ٍهَاضز هطبثِ ربیگبّْب ثكَضٚبهل ثطيْسُ ٍ زض هسئَليت ضطٚت
ثْطُ ثطزاض هيجبضس ٍ ضْطزاضي ّيچگًَِ ٍرْي اظ ثبثت هَاضز هصَٚض پطزاذت ًرَاّس ٚطز ٍ تًْس ٍ هسئَليتي زض ایي ظهيٌِ
ًرَاّس زاضت .
-9-4زضغَضت هٛبتجِ ضْطزاضي زض ظهيٌِ ّبي هرتلّ هطثَـ ثِ ربیگبُ ثْطُ ثطزاض هٛلّ است حساٚخط نطِ هست 48
سبيت ًسجت ثِ ثطضسي ٍ اضائِ پبسد اٖسام ًوبیس .
-10-4پطزاذت توبم حَٗٔ ٍ هعایبي هبّبًِ پطسٌل ربیگبُ ٍ سبیط حَٗٔ هٌسضد زض ٖبًَى ٚبض ّوچَى سبثِٗ ٚبض  ،پبزاش ،
ييسي  ،هطذػي ّ ،عیٌِ ّبي تسَیِ حسبة ٍ سبیط ّعیٌِ ّبي ًبضي اظ ارطاي ٖبًَى ٚبض ٍ ًيع ّعیٌِ ّبي ثيوِ ٚبضٌٚبى
هعثَض ًعز سبظهبى تأهيي ارتوبيي ٍ ٚسط حٕ ثيوِ ٍ ًيع هبليبت حَٗٔ ٍ زیگط ّعیٌِ ّبي هتػَضُ زض ذػَظ استرسام ٍ
اذطاد پطسٌل ثْطُ ثطزاض توبهبً ثطيْسُ ٍ ّعیٌِ ثْطُ ثطزاض هيجبضس ٍ ثْطُ ثطزاض ضْطزاضي ضا اظ ثبثت ایٌگًَِ هربضد ٍ
هسئَليتْب هػَى ٍ هجطي هيساضز .
-11-4ثْطُ ثطزاض هتًْس هيگطزز  ِٚزستوعز پطسٌل ربیگبُ ضا قجٕ ٖبًَى ٚبض هطتجب پطزاذت ًوبیس ٍ زض غَضت تٛطاض تبذيط
زض پطزاذت زستوعز پطسٌل ٍ یب يسم پطزاذت زستوعز قجٕ ٖبًَى ٚبض ثِ هست ثيص اظ ی ٙهبُ  ،ضْطزاضي هي تَاًس پيوبى
ضا ْسد ًوبیس ٍ ٚليِ ّعیٌِ ّبي ًبضي اظ ایي هَؾَو ثط يْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس.
 -12-4ثْطُ ثطزاض هتًْس است ٚليِ ًيطٍي اًسبًي ربیگبُ ٍ ذبًَازُ تحت سطپطستي ایطبى ضا تب حساٚخط سّٗ اثالَي هطارى
ضسوي تػوين گيطي تحت پَضص ثيوِ زضهبى روًي ٍ ثيوِ زضهبى تٛويلي ٖطاض زّس .
-13-4ثْطُ ثطزاض هَنّ است ٚليِ هٗطضات ٍ ؾَاثف ٍ زستَضالًولْبي ایوٌي  ،اهٌيتي  ،ثْساضتي ٍ ًهبْت ربیگبُ هَؾَو
ٖطاضزاز ضا ضيبیت ًوبیس  .ثسیْي است زض غَضت ٍَٖو ّطگًَِ حبزحِ یب ذسبضت ثِ ربیگبُ ٍ یب ٚبضٌٚبى ضبَل زض آًْب ٍ یب
اضربظ حبلج ثِ ّط يلت ٍ رْت  ،هسئَليت ٚبهل پبسرگَیي ٍ رجطاى توبهي ذسبضت ٍاضزُ زض حساٖل ظهبى هوٛي ثب سلت
ٍ سٗف ّطگًَِ ازيب ٍ ايتطاؼ ثًسي ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض هيجبضس ٍ ضْطزاضي ّيچگًَِ هسئَليتي اظ رْبت َْٔ ٍ سبیط هَاضز
هطتجف ًساضز ّ .وچٌيي رجطاى ذسبضات ٍاضزُ ثِ ضْطزاضي قجٕ ًهط ٍ تطريع ضْطزاضي ٚ ِٚبهالً هَضز ٖجَل ثْطُ ثطزاض
است تحٕٗ ذَاّس یبْت .
-14-4ثْطُ ثطزاض هَنّ است لجبس ٚبض هتحسالطٛل ٍ تزْيعات ایوٌي آًطازي هتٌبست ثب ًَو ٚبض ٍ تبئيس ضسُ تَسف
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هطارى شیػالح ضا ثطاي ٚبضٌٚبى ربیگبُ تْيِ ٍ ثط ثْساضت ضرػي ٍ استٓبزُ هكلَة اظ لجبسْب ٍ تزْيعات هَضز ًهط ًهبضت
هستوط هي ًوبیس .
-15-4ثْطُ ثطزاض هتًْس هيگطزز اْطاز ٍارس غالحيت ٌْي  ِٚزاضاي ضطایف شیل ثبضٌس ضا زض ربیگبّْب ثٛبض گوبضز  .ثسیْي
است هسئَليت آحبض ٍ پيبهس حبٚي اظ ٍَٖو ثطذالِ هَاضز شیل ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس .
-1-15-4ضيبیت ضئًَبت اذالٖي ٍ اًؿجبـ ٚبضي ٍ حسي ثطذَضز ارتوبيي
-2-15-4يسم ايتيبز ثِ هَاز هرسض ثب اضائِ گَاّي هطثَقِ
-3-15-4يسم سَء پيطيٌِ ٚيٓطي ثب اضائِ گَاّي هطثَقِ
-4-15-4زاضتي سالهت رسوي ٍ ضٍاًي ٍ يسم حسبسيت ثِ هَاز ًٓتي
-5-15-4زاضا ثَزى حساٖل هسض٘ تحػيلي زیپلن ٌْي ثطاي اپطاتَضي زیسپٌسطّب
-6-15-4پبیبى ذسهبت یب هًبْيت زائن َيطپعضٛي
-7-15-4يسم ثٛبضگيطي اتجبو ذبضري
-8-15-4هتًْس ثِ ضيبیت ٚليِ هٗطضات ایوٌي  ،ثْساضتي ٍ ظیست هحيكي زض هحيف ٚبض
-9-15-4قي زٍضُ آهَظضي ترػػي ٍ اذص گَاّي هطثَقِ

-16-4ضيبیت ٚبهل العاهبت ٖبًَى ٚبض ٍ تأهيي ارتوبيي زض سبيبت ٚبضٚطز  ،اؾبِْ ٚبضي  ،زستوعز ٍ هعایب ٍ پبسرگَیي زض
ٖجبل ضٛبیبت ٚبضٌٚبى تحت پَضص هتَرِ ضطٚت ثْطُ ثطزاض هيجبضس ٍ ضْطزاضي ّيچگًَِ تًْس ٍ هسئَليتي زض ٖجبل هَاضز
هعثَض ٍ ثكَض ٚلي اهَض استرساهي ٍ ضْبّي ًيطٍي اًسبًي ربیگبُ ًساضز .
-17-4ثْطُ ثطزاض هتًْس هي گطزز  ِٚسَذت  CNGهَضز يطؾِ ضا اظ ًهط ٚيٓي ٍ ٚوي ثطاثط ثب ضطایف استبًساضز تًطیّ ضسُ
ثِ ذَزضٍّب تحَیل ًوبیس .
-18-4ثْطُ ثطزاض هٛلّ است ربیگبُ هَؾَو ٖطاضزاز ضا تَسف یًٓ ٙط ثبظضس هًطْي ضسُ اظ سَي ضْطزاضي ثكَض هبّيبًِ ٍ
هستوط هَضز ثبظضسي ٖطاض زازُ ٍ ًسجت ثِ اغالح هًبیت ٍ ًَاٖع گعاضش ضسُ ٍي اٖسام ٌٚس  .ؾوٌب پطزاذت زستوعز ثبظضس
ثط يْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس.
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-19-4ثْطُ ثطزاض ٍ سطپطستبى ربیگبُ هَنٌٓس ٚوبل ّوٛبضي ضا زضهَاٖى هطارًِ ٍ حؿَض ًوبیٌسگبى هطارى شیطثف استبًي ،
هٌكِٗ اي ٍ ٚطَضي ثًول آٍضًس .
-20-4زضغَضت ايالم ًبضؾبیتي اظ يوليبت سَذت ضسبًي ٍ ًحَُ ثطذَضز ٍ تًبهل ثب هطتطي  ،ضْطزاضي پس اظ احطاظ ٍ پس
اظ قي سِ هطحلِ غسٍض اذكبض ثِ ثْطُ ثطزاض هزبظ است ٖطاضزاز ربیگبّي ً ِٚبضؾبیتي زض سَذت ضسبًي زض آى ٚوبٚبى ٍرَز
زاضز ضا ثسٍى ًيبظ ثِ اًزبم ّط گًَِ تططیٓبت ظائس ٍ اٖسام ٖؿبئي ثكَض ی ٙربًجِ ٍ نطِ ی ٙهبُ اظ تبضید آذطیي اذكبض ْسد
ًوبیس ٍ ربیگبُ هعثَض ضا اظ ثْطُ ثطزاض ثبظ پس گيطز .
-21-4ثْطُ ثطزاض هَنّ است ٖجل اظ سَذتگيطي ثط چست هزَظ سَذتگيطي یب ٌٚتطل سيستن سَذت  CNGذَزضٍّب ضا
ٌٚتطل ًوبیس .
ً-22-4وًَِ گيطي اظ گبظ ٍضٍزي ثِ ربیگبُ زض غَضت ؾطٍضت ثب زضذَاست ثْطُ ثطزاض ٍ ّوبٌّگي ضْطزاضي تَسف ضطٚت
گبظ استبى اًزبم ذَاّس ضس .
-23-4تزْيع ربیگبّْب ثِ ضایبًِ ٍ ًوبثط ثوٌهَض ایزبز سيستن  ٍ ONLINEثْطُ گيطي ٍ حجت هستٌسات تزْيعات زض یٙ
سيستن هٛبًيعُ ٍ هكوئي ٍ ًيع تْيِ ٍ ًػت هبًيتَض ( ثب حساٖل سبیع  37ایٌچ ) رْت ضٍیت تػبٍیط سيستن زٍضثيي هساض
ثستِ ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض هيجبضس .
-1-23-4تًطیّ ٚليِ پبضاهتطّبي هطثَـ ثِ تزْيعات ٍ هستحسحبت ربیگبّْب هكبثٕ ثب ضًٍس ارطایي ٍ اثالَي هطارى شیطثف
ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض است .
-2-23-4يَاٖت ٍ هسئَليت ّطگًَِ يسم تكبثٕ ٍ حجت هستٌسات َيط ٍاًٖي زض ارطاي ایي ثٌس ثًْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس .
-3-23-4تحَیل یً ٙسرِ پطتيجبى ( ) Backupاظ سيستن هٛبًيعُ ثِ ضْطزاضي ثطاثط ثب هست هَضز ًهط ضْطزاضي العاهي
است .
-4-23-4زض ظهبى پبیبى ٖطاضزاز ٍ یب ْسد آى  ،تحَیل ًسرِ پطتيجبى (  ) Backupاظ سيستن هٛبًيعُ ثطاثط ثب ٚل هست ثْطُ
ثطزاضي ثِ ضْطزاضي ؾطٍضي است  .ثسیْي است یٛي اظ ضطایف آظاز سبظي سپطزُ حسي اًزبم ٚبض زض پبیبى ّوٛبضي ارطاي
ثوَٖى ایي ثٌس تَسف ضطٚت ثْطُ ثطزاض هيجبضس .
ً-24-4هبْت ضٍظاًِ هحَقِ ربیگبُ ٍ ًهبْت ٍ ًگْساضت ْؿبي ازاضي ٍ اقبٔ ٚوپطسَض ٍ سبیط اهبٚي هتًلٕ ثِ ربیگبُ ٍ
ًگْساضت ٍ آثيبضي ٍ َٚز زّي ْؿبي سجع پيطاهَى هتًلٕ ثِ ربیگبُ ثًْسُ ثْطُ ثطزاض است.
-25-4ثْطُ ثطزاض هَنّ است ربیگبُ ٍ هحسٍزُ آًطا اين اظ اثٌيِ  ،هستحسحبت  ،تزْيعات  ،هبضيي آالت  ،احبحيِ ٍ ،سبیل ،
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لَاظم ً ،يطٍي اًسبًي ضبَل  ،اضربظ حبلج ٍ ذَزضٍّبي زض حبل سَذتگيطي هستٗط زض ربیگبُ ضا ثسٍى ّيچگًَِ
هحسٍزیتي ثطاثط ثب هست ٖطاضزاز ثب ّعیٌِ ذَز ٍ ثِ ًٓى ضْطزاضي ثكَض ٚبهل تحت پَضص ثيوِ چْبضگبًِ هٌكجٕ ثط يٌبٍیي
شیل ٖطاض زّس .
الّ ) ثيوِ ًبهِ ضٛست تزْيعات ٍ هبضييآالت
ة ) ثيوِ ًبهِ آتص سَظي
د ) ثيوِ ًبهِ هسئَليت هسًي اضربظ حبلج ٍ هسئَليت هسًي ًبضي اظ آتص سَظي
ز ) ثيوِ ًبهِ هسئَليت هسًي ٚبضْطهب زض ٖجبل ٚبضٌٚبى ٍ ضْطًٍساى
-26-4هسئَليت رجطاى ذسبضت هتَرِ هَاضز شٚط ضسُ زض ثٌس(ْ ِٚ )28-4بٖس پَضص ثيوِ اي ثبضس ثطيْسُ ٍ ثب ّعیٌِ ثْطُ
ثطزاض هيجبضس ٍ ّطگًَِ ٚسَض ٍ ْطاًطيع  ِٚاظ هجلٍ ذسبضت ٚسط گطزز ضاسبً تَسف ثْطُ ثطزاض رجطاى ٍ پطزاذت ذَاّس ضس .
-27-4ثْطُ ثطزاض ثسٍى اربظُ ضْطزاضي ّيچگًَِ ضُل زیگطي زض هحل ربیگبُ زایط ًرَاّس ٚطز .
ٚ-28-4ليِ هسئَليتْبي ًبضي اظ حَازث ٚبض  ِٚثْط زليل هٌزط ثِ ًٗع يؿَ َْ ،ت یب اظ ٚبض اْتبزگي ّط ی ٙاظ ٚبضٌٚبى
ثْطُ ثطزاض یب اضربظ حبلج زض حيي ارطاي ٖطاضزاز ضَز ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض است ٍ رجطاى ذسبضات هطثَقِ اظ ٖجيل زیِ یب
هستوطي اظ ٚبض اْتبزگي ٍ َيطُ ثطيْسُ ثْطُ ثطزاض هي ثبضس .
 -29-4ثْطُ ثطزاض هَنّ است تًْسات هصَٚض ضا ارطا ًوبیس ٍ زض غَضت ترلّ ثٌبثط تطريع ضْطزاضي ثْطُ ثطزاض رطیوِ یب
ًسجت ثِ ٖكى ًوَزى گبظ ربیگبُ هي گطزز ٍ زض غَضت تٛطاض ترلّ ٖ ،طاضزاز اظ سَي ضْطزاضي ْسد ٍ ثْطُ ثطزاض ذلى یس ٍ
ؾوبًت حسي اًزبم تًْسات ٍ ؾوبًت ًبهِ تٛويلي ؾجف هي گطزز ٍ ثْطُ ثطزاض حٕ ّيچگًَِ ازيب ٍ ايتطاؾي ضا ًساضز.
هازُ  : 5ذسارات ٍ جزائن
ّ-1-5طگبُ ثْطُ ثطزاض زض ارطاي توبم یب ٖسوتي اظ هَاضز هٌسضد زض ٖطاضزاز سْل اًگبضي یب َٚتبّي ٌٚس ٍ ثط احط آى ذسبضتي
ٍاضز آیس یب اظ اًزبم تًْساتي  ِٚثًْسُ زاضز ذَززاضي ًوبیس ضْطزاضي حٕ ذَاّس زاضت زض ٖسوت اذيط آى تًْسات ضا ثِ
ربي ثْطُ ثطزاض اًزبم زازُ ٍ ؾوي هحبسجِ ذسبضت ّ ،عیٌِ ّبي هطثَقِ ضا ثِ اؾبِْ  20زضغس ّعیٌِ ثبالسطي ٍ ّوچٌيي
هجلٍ ذسبضت ٍاضزُ ضا ثب تطريع اًحػبضي ذَیص اظ هحل ؾوبًتٌبهِ زض اذتيبض ثطزاضت ٌٚس  .زض ایٌػَضت ّطگًَِ ازيبي
ثْطُ ثطزاض چِ اظ حيج تطريع اسبس ترلّ ٍ چِ اظ رْت هحبسجِ هجلٍ پطزاذتي هسوَو ًرَاّس ثَز .
-2-5زض هٗكى استطزاز ربیگبّْب اظ سَي ثْطُ ثطزاض ثِ ضْطزاضي زضغَضت احطاظ ٍرَز ّطگًَِ ذسبضت ٍ ٚوجَز زض
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تبسيسبت  ،اثٌيِ  ،لَاظم ٍ تزْيعات ٍ يسم تبهيي اظ قطیٕ پَضص ثيوِ اي ً ٍ ،يع ٚليِ ّعیٌِ ّبي هطتجف ثب استْال٘
تزْيعات ٍ تبسيسبت ٍ اثٌيِ ضا ضْطزاضي ثط هجٌبي ٖيوتْبي توبم ضسُ ٍ ايوبل ثيست زضغس ّعیٌِ ثبالسطي اظ هحل
ؾوبًتٌبهِ ثْطُ ثطزاض ٍ یب اظ قطٔ هٗتؿي اذص ذَاّس ًوَز ٍ ضطٚت ثْطُ ثطزاض ثِ هَرت ایي ٖطاضزاز ايالم هيٌوبیس ِٚ
هحبسجبت ضْطزاضي زض هَضز هيعاى ذسبضات ضا ٖجَل زاضز ٍ حٕ ّطگًَِ ايتطاؾي ضا زض ایي ذػَظ اظ ذَز سلت هي ًوبیس .
-3-5تػطِ َيطٖبًًَي ثْطُ ثطزاض پس اظ ٖكى ّوٛبضي هػسأ ذيبًت زض اهبًت ثَزُ  ،ضْطزاضي يالٍُ ثط اٖساهبت ٖبًًَي
ثوٌهَض ضْى تػطِ  ،ضٍظاًِ هجلٍ زُ هيليَى ضیبل رطیوِ يسم تحَیل ربیگبُ اظ ثْطُ ثطزاض زضیبْت ذَاّس ًوَز  .ثْطُ ثطزاض
ايالم هيٌوبیس  ِٚتػويوبت ٍ هحبسجبت زض هَضز چگًَگي ٍ هيعاى هجلٍ َْٔ ضا ٖجَل زاضز ٍ حٕ ّطگًَِ ايتطاؾي ضا زض ایي
ذػَظ اظ ذَز سلت هي ًوبیس .
-4-5زضغَضتي  ِٚثْطُ ثطزاض ثِ زالیل َيطهَرِ (ذبضد اظ اهَض ْٖطیِ ) اظ اضائِ ذسهبت ٍ ًيع ایٓبي تًْسات ٖطاضزازي ذَز ثِ
تطريع ضْطزاضي ذَززاضي ٍ یب تسبهح ٌٚس هكبثٕ هَاضز شیل هطوَل رطیوِ هي ضَز .
-1-4-5زض اظاي ّط ضٍظ تَّٖ ٚبض ثسٍى زليل هَرِ ( ثِ تطريع ضْطزاضي ) هجلٍ  25 / 000 / 000ضیبل ( ثيست ٍ پٌذ
هيليَى ضیبل ) اظ ؾوبًتٌبهِ ثْطُ ثطزاض ًعز ضْطزاضي ٚسط ذَاّس ضس .
-2-4-5ثِ اظاي ذبضد اظ سطٍیس ٖطاضگطْتي ّط ی ٙاظ ًبظلْبي سَذتگيطي تَإْ ضسُ قجٕ ٖطاضزاز  ،زض ّط ضٍظ هجلٍ
 5 / 000 / 000ضیبل ( پٌذ هيليَى ضیبل ) اظ ؾوبًتٌبهِ ثْطُ ثطزاض ًعز ضْطزاضي ٚسط ذَاّس ضس.
-3-4-5ثِ اظاي ذبضد اظ سطٍیس ٖطاضگطْتي ّط ی ٙاظ زضایطّب زض ّط ضٍظ ٍ يسم اضائِ زالیل تَريْي هَضز ٖجَل ثِ اظاي ّط
زستگبُ هجلٍ  5 / 000 / 000ضیبل ( پٌذ هيليَى ضیبل ) اظ ؾوبًتٌبهِ ثْطُ ثطزاض ًعز ضْطزاضي ٚسط ذَاّس ضس.
-4-4-5زضغَضت ٍاضز ضسى ذسبضت ثِ ذَزضٍّبي گبظ سَظ ٍ تزْيعات هٌػَثِ  CNGزض ربیگبُ ثِ ّط زليل اين اظ ٖػَض ٍ
ترلّ ثْطُ ثطزاض  ،رجطاى آى ثًْسُ ثْطُ ثطزاض ذَاّس ثَز ٍ زض غَضتي  ِٚثْطُ ثطزاض ثِ تًْسات ذَز زضذػَظ تزْيعات
هٌػَثِ  CNGثِ تطريع ضْطزاضي يول ًٌوبیس  ،ضْطزاضي ضأسبً اٖسام ٍ زضذػَظ هَاضز زیگط ثِ حٛن هطارى ٖؿبئي
يول ذَاّس ًوَز .
-5-5-5زض غَضت تًسز ٍ تٛطض ٖػَض هٌزط ثِ ايوبل ذسبضت  ِٚثط آى اسبس ضْطزاضي ؾوبًتٌبهِ زض اذتيبض ضا ثطاي رجطاى
ذسبضات ٍ زضآهس ذَز زض هست ٖطاضزاز ٚبْي ًساًس ٖ ،طاضزاز ثػَضت یٛكطِْ اظ سَي ضْطزاضي ْسد ضسُ ٍ ؾوي ذلى یس
ثْطُ ثطزاض اظ ربیگبُ ثسٍى تططیٓبت ٖؿبئي ،ربیگبّْب تحَیل ثْطُ ثطزاض رسیس گطزیسُ ٍ ،رِ ؾوبًتٌبهِ ثِ ًٓى ضْطزاضي
ٍغَل ضسُ ٍ ؾوي اٖسام ٖؿبیي يليِ ثْطُ ثطزاض رْت پطزاذت ثسّي ٍ رجطاى ؾطض ٍ ظیبى ٍ ،ضٍز ذسبضت اظ سَي ثْطُ
ثطزاض ٍ اقاليبت ٚبهل هَاضز هصَٚض رْت احٗبٔ حَٗٔ قطْيي ثِ اقالو توبهي هطارى شیػالح ٍ شیطثف استبًي  ،هٌكِٗ اي
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ٍ ٚطَضي ذَاّس ضسيس  .ثسیْي است ثْطُ ثطزاض حٕ ّطگًَِ ايتطاؾي ضا زض ایي هَضز اظ ذَز سلت ٍ سبٖف هيٌوبیس .
-6-5زضغَضت تًكيلي ّبي هٛطض ربیگبُ ثلحبل ٖػَض ثْطُ ثطزاض زض اهط ثْطُ ثطزاضي ً ،گْساضت ٍ تًويطات  ،ضْطزاضي هزبظ
ثِ ذلى یس ثْطُ ثطزاض اظ ازاهِ ًْبليت زض ربیگبُ هيجبضس  .زض ایي غَضت ثْطُ ثطزاض زض زٍضُ ّبي ثًسي ًيع حٕ ضطٚت زض
هعایسُ ثْطُ ثطزاضي اظ ربیگبُ حسيٌي تٓت ضا ًرَاّس زاضت .
هازُ  : 6کَضص ٍ زلت
ثْطُ ثطزاض اشيبى هيٌوبیس تًْس ًبضي اظ ایي ٖطاضزاز ضا ثب ثٛبضگيطي ثْتطیي ضٍضْب ٍ اغَل هتساٍل ٍ ثطاسبس استبًساضزّبي
ترػػي ٍ حطِْ اي هًوَل ذَاّس زاضت ٍ ثطاي اًزبم ٍنبیّ ذَز زض ایي ٖطاضزاز حساٚخط هْبضت  ،زٖت ٍ رسیت ضا ثٛبض
ذَاّس ثطز.
هازُ  : 7هٌغ لاًًَی
ثْطُ ثطزاض ضسوبً ايالم هيٌٛس هطوَل هوٌَييت ٖبًَى هٌى هساذلِ هػَة  22زي هبُ سبل ً 1337وي ثبضس ٍ زضغَضت
هطوَليت  ،ضْطزاضي هُحٕ ذَاّس ثَز ثِ تطرياع ذَز ٖطاضزاز ضا ْساد ٍ ؾوبًتٌبهِ ثْاطُ ثطزاض ضا ؾجف ًوبیس ّ .وچٌيي
ثْطُ ثطزاض ّطگًَِ ازيب ٍ ايتطاؼ ثًسي زض ایي ذػَظ ٍ زض ٚليِ هَاضز ضا اظ ذَز سلت ٍ سبٖف هيٌوبیس .
هازُ  : 8حك ٍاگذاری
-1-8ثْطُ ثطزاض حٕ ًساضز ثسٍى ٚست هزَظ اظ ضْطزاضي توبم یب ٖسوتي اظ هَؾَو ٖطاضزاز ضا ثِ ّط غَضت ٍ زض ّط ٖبلت
حَٖٗي ثِ ضرع یب اضربظ حٗيٗي یب حَٖٗي زیگط ٍاگصاض ًوبیس ٍ یب اًتٗبل زّس .
-1-1-8هَاْٗت ضْطزاضي ثب ٍاگصاضي ثرطي اظ هَؾَو ٖطاضزاز ثِ ضرع حبلج ثوٌعلِ تَٓیؽ اذتيبض ٍ ضاْى هسئَليت ثْطُ
ثطزاض زض هَضز آى ٖسوت اظ هَؾَو ٖطاضزاز ٍ ِٚاگصاض ضسُ ًرَاّس ثَز .
هازُ  : 9ػسم حك کسب ٍ پیطِ
ثْطُ ثطزاض اٖطاض ٍ تأٚيس هي ًوبیس ّيچگًَِ هجلُي تحت يٌَاى سطٖٓلي ٚ ،ست ٍ پيطِ ٍ یب ّط يٌَاى هطبثِ زیگط ٖ ِٚبثل
تًجيط ثِ سطٖٓلي ثبضس ٍ یب هَْٓهي اظ ایي ًَو  ِٚحَٖٗي ضا ثطاي ٍي ضٖن ظًس ثِ ضْطزاضي پطزاذت ًٛطزُ ٍ ّيچ حٕ تسضیذ
الحػَل پس اظ اًٗؿبي هْلت ایي ٖطاضزاز ثطاي ذَز هتػَض ًوي ثبضس .
هازُ  : 11حمَق ثبت ضسُ اًحصاری
-1-10استٓبزُ ٍ یب ثْطُ گيطي تَسف ضرع حَٖٗي ٍ یب ضرع ٍ اضربظ حٗيٗي ٍاثستِ ثِ ضرع حَٖٗي ثْطُ ثطزاض اظ
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ّطگًَِ حَٗٔ حجت ضسُ اًحػبضي هتًلٕ ثِ ضْطزاضي یعز اين اظ قطاحي  ،حٕ قجى  ،يالهت تزبضي ٍ ًبم اظ سطهٌطأ ربیگبُ
هوٌَو هيجبضس  .زض غَضت احطاظ ترلّ ثِ تطريع ضْطزاضي ثْطُ ثطزاض تحت تًٗيت ٖبًًَي ٖطاض ذَاّس گطْت ٍ حٕ
ّيچگًَِ ازيب ٍ ايتطاؼ ًساضتِ  ،هتًْس ثِ پطزاذت ٚليِ ّعیٌِ ّبي هطثَـ ثِ اٖساهبت اًزبم ضسُ ٍ زيبٍي هكطٍحِ اظ سَي
ضْطزاضي هيجبضس ٍ ّط ًَو ازيبئي ضا زض ایي ذػَظ ٍ یب سبیط هَاضز هطتجف اظ ذَز سبٖف هي ًوبیس .
-1-1-10ثْطُ ثطزاض زض ٖجبل استٓبزُ اظ زستگبّْب  ،تزْيعات  ،هَاز ٚ ،بالّب  ،لَاظم ٍ ّط ضيئي زیگط  ِٚثبيج ترلّ ٍ ًٗؽ
حَٗٔ حجت ضسُ اًحػبضي ضْطزاضي گطزز هسؤٍل ذَاّس ثَز .
هازُ ً : 11وایٌسگاى ضْززاری ٍ بْزُ بززار
-1-11ثْطُ ثطزاض هَنّ است ثطاي ارطا ٍ ًيع ًهبضت ثطحسي ارطاي هَؾَو ٖطاضزاز ٍ ّوچٌيي حزن ٖطاضزاز حساٚخط نطِ
هست یْٓٛتِ پس اظ اثالٌ ٖطاضزاز ًوبیٌسُ تبم االذتيبض ذَز ضا ثكَض ٚتجي ثِ ضْطزاضي هًطْي ًوبیس ً .وبیٌسُ هعثَض ثبیس زض
توبم اٍٖبت ضجبًِ ضٍظ زض زستطس اضتجبـ ثبضس ً .وبیٌسُ ثْطُ ثطزاض هَنّ است ّطگًَِ هطٛل ًبضي اظ ارطاي ایي ٖطاضزاز ضا
ثِ ًحَي  ِٚهٌزط ثِ ضؾبیت ضْطزاضي گطزز هطتٓى سبظز .
-1-1-11تُييط ًوبیٌسُ ثْطُ ثطزاض ثب اقالو ٚتجي حساٚخط نطِ هست  24سبيت ثِ ضْطزاضي هيسط است .
-2-11ثب تُييط ًوبیٌسُ ضْطزاضي ٍ ًوبیٌسُ ثْطُ ثطزاض زستَضّبي اثالَي ٍ هساض٘ اهؿبء ضسُ ٖجلي ّوچٌبى هستٌس  ،هًتجط
ٍ الظم االرطاست .
هازُ : 12فسد لزارزاز
-1-12ضْطزاضي هُحٕ است زضغَضت احطاظ ّطی ٙاظ هَاضز شیل ثب تطريع ذَز  ٍ ،حساٚخط نطِ یٛوبُ اظ اذكبض ٚتجي،
ٖطاضزاز ضا ْسد ًوبیس :
-1-1-12يسم ضيبیت ّط ی ٙاظ هٓبز ٖطاضزاز  ِٚثبظاي آى ْسد ٖطاضزاز هٌهَض گطزیسُ است
-2-1-12يسم ْطاّن سبظي ٚليِ يَاهل الظم تَسف ثْطُ ثطزاض زض اًزبم تًْسات  ،هَؾَو ٍ حزن ٖطاضزاز
-3-1-12يسم ايوبل زٖت ٍ تَرِ الظم ٍ هًوَلي ثْطُ ثطزاض زض اضائِ ذسهبت هَؾَو ٖطاضزاز
-4-1-12يسم اهٛبى ًْبليت ٖبًًَي ٍ ،ضضٛستگي یب اًحالل ضرػيت حَٖٗي ضطٚت ثْطُ ثطزاض
-5-1-12يسم ضيبیت ؾَاثف ٍ زستَضالًولْبي ضْطزاضي ٍ هطارى شیػالح ٖبًًَي تَسف ثْطُ ثطزاض
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-6-1-12يسم ضيبیت استبًساضزّبي ٌْي ٍ يطْي ٍ ضئًَبت حطِْ اي اظ سَي ثْطُ ثطزاض
-7-1-12يسم یب تبذيط َيط هزبظ اًزبم ٍ ایٓبي غحيح ٚبهل تًْسات ٖطاضزاز اظ قطِ ثْطُ ثطزاض
-2-12پس اظ ْسد ٖطاضزاز ثِ ّطی ٙاظ زالیل َْٔ  ،ضْطزاضي ؾوي ؾجف ؾوبًتٌبهِ ثبًٛي ثْطُ ثطزاضثِ ًٓى ذَز ٚ ،ليِ
رطائن ٍ ذسبضات ٍاضزُ ضا ثِ تطريع ذَز اظ هحلْبي یبزضسُ رجطاى ٚطزُ ٍ ثْطُ ثطزاض حٕ ّطگًَِ ازيب ٍ ايتطاؼ ضا زض
ٚليِ هَاضز اظ ذَز سلت ٍ سبٖف هيٌوبیس .
-3-12ضْطزاضي هيتَاًس زض ّط ظهبى ٖطاضزاز حبؾط ضا ثسٍى ّط زليلي ثب اذكبض ٚتجي نطِ  15ضٍظُ ثِ غَضت یٛزب ذبتوِ
زّس  .ثسیْي است ثْطُ ثطزاض حٕ ّطگًَِ ازيب ٍ ايتطاؾي ضا زض ایي ذػَظ ًساضز .
هازُ  : 13حَازث لْزیِ ( فَرس هاژٍر
-1-13حَازث ْٖطي ثِ هًٌبي اتٓبٖبتي است  ِٚزض ذبضد اظ اذتيبض قطْيي ثَزُ ثِ قَضی ِٛپيص ثيٌي رلَگيطي اظ آى ثِ
غَضت يبزي ٍ هٌكٗي هوٛي ًجبضس .
ّ-2-13طگًَِ تبذيط یب ٍِٖٓ زض اًزبم ذسهبت ٖطاضزاز  ِٚثِ يلت حَازث ْٖطي ضٍي زّس ٖ ،ػَض زض اًزبم تًْسات تلٗي
ًطسُ ٍ هَرت ازيبي َطاهت ٍ یب رجطاى ذسبضت تَسف قطْيي ًرَاّس ضس .
-3-13زضغَضت ٍَٖو ٍؾًيت َْضس هبغٍض ًوبیٌسگبى قطْيي ٖطاضزاز هَؾَو ضا هَضز ثحج ٍ ثطضسي ٖطاضزازُ ٍ هٌبسجتطیي
ضاُ حل ضا ثب زض ًهط زاضتي هَاضز ٍ ضطایف اًتربة ٍ تػوين گيطي ذَاٌّس ٚطز  .ثسیْي است زض ّط غَضت قطْي ِٚ
ثَاسكِ ضطایف هعثَض ٖبزض ثِ ارطا ٍ ازاهِ ٍنبیّ ٖطاضزازي ذَز ًجبضس ثبیستي هطاتت ضا َْضأ ثِ قطِ زیگط اقالو زازُ ٍ ٚليِ
َٚضطْبي ذَز ضا رْت ضْى چٌيي ضطایكي ثًول آٍضز ٍ ذسهبت هَؾَو ٖطاضزاز ضا ثالْبغلِ اظ سطگيطز .
هازُ  : 14سایز هَارز
-1-14غسٍض ّطگًَِ زستَضالًول ٍ اثالٌ ثِ ثْطُ ثطزاض زض حيي ٚبض رعء الیٌٓ ٙاسٌبز ٖطاضزاز تلٗي هيطَز .
ّ-2-14طگًَِ هٛبتجِ اي  ِٚقجٕ ایي ٖطاضزاز ثِ يٌَاى ضْطزاضي ٍ یب ثْطُ ثطزاض ثبضس ثبیس ثِ ًطبًي ّبي هصَٚض زض اثتساي
ٖطاضزاز اضسبل ٍ یب تحَیل پست سٓبضضي ٍ یب ْبٚس ضَز  .ثسیْي است ضسيس زثيطذبًِ ٍ یب ضسيس پستي هال٘ تسلين
هٛبتجبت  ،اثالَيِ ّب  ،اذكبضیِ ّب  ،هساض٘ ٍ َيطُ هي ثبضس ؾوي ایٌ ِٛزض هَاضز اًزبم ْبٚس اذص تأیيسیِ پس اظ اضسبل
ْبٚس اظ هٗػس ؾطٍضي است ّ .طگبُ یٛي اظ قطْيي ٖطاضزاز ًطبًي ذَز ضا زضهست ٖطاضزاز تُييط زّس ثبیس هَؾَو ضا
ثكَضٚتجي ٍ زض اسطو ٍٖت ثِ قطِ زیگط ايالم ًوبیس ٍ تب ظهبًي ً ِٚطبًي رسیس ثِ قطِ زیگط ايالم ًطسُ است اضسبل ٚليِ

باسمه تعالی

«ٖطاضزاز اربضُ ربیگبُ  CNGحسيٌي تٓت»
ًبهِ ّب ٍ اٍضأ ٍ انْبضًبهِ ّب ٍ َيطُ ثِ ًطبًي ٖجلي اضسبل ٍ اثالٌ ٍاًٖي تلٗي ذَاّس ضس .
-3-14ایي ٖطاضزاز پس اظ تػَیت ضَضاي اسالهي ضْط ٍ اثالٌ تَسف ضْطزاضي ٖكًي ٍ الظم االرطاست.

ثْطُ ثطزاض

ٚبضْطهب

