
 ویّٛ واِزی ۰۵۵۵۵خت ٞیتز بخاری ٔٛؽىی ٌّخا٘ٝ 

اعتا٘ذاردٞای تأعیغات ٌزٔایؾی د٘یا بٛدٜ ٚ بزای اِٚیٗ بار در  عاخت ٌزٜٚ فٙؼتی اعىٙذری طبك ٞیتز ٌزٔاعاسٞای خت

بذٖٚ دٚدوؼ با را٘ذٔاٖ  ٞای دٚدوؼ دار ٚ ٘ٛع ٔقزف عٛختی یؼٙی ٌاسی، ٌاسٚئیّی، دٌٚا٘ٝ عٛس ٚ در ٔذَ ایزاٖ با عٝ

 .ؽٛد در فذ تِٛیذ ٔی 89باالی 

 

لارذ خٛراوی، ٔزغذاری،  ٞای پزٚرػ در فذ آٔاد ٌزْ وزدٖ ا٘ٛاع عاِٗ 89ٞشار با را٘ذٔاٖ باِغ بز  ۰۵ خت ٞیتز ٌزٔاعاس

باؽذ، ٘ٛع عٛختٝ ٔقزفی ایٗ خت ٞیتز بٝ عفارػ ٔؾتزی  ٔی ٞای ٚرسؽی ٚ فٙؼتی ٞای وٛچه، بشري ٚ عاِٗ ٌّخا٘ٝ

داری  ٞشار ۰۵ٌیزد، خت ٞیتز  سٚئیّی ٚ دٌٚاٖ عٛس ػزك ٔی٘ٛع ٔقزف عٛختی ٌاسعٛس، ٌا تؼییٗ ؽذٜ ٚ در عٝ

ٔٛارد سیز اؽارٜ ٕ٘اییٓ: داری وٛرٜ ٞٛای ٌزْ ضذ  تٛاٖ بٝ ٞا ٔی ٞای ٔٙحقز بٝ فزدی بٛدٜ وٝ اس خّٕٝ ایٗ ٚیضٌی ٚیضٌی

دار  رِٝٔدٟش بٝ عیغتٓ عٛخت رعا٘ی دا٘فٛط عاخت دإ٘ارن، دارای تابّٛ بزق طزح  سً٘ اس خٙظ اعتیُ ٘غٛس ٔات،

پٛؽٝ افّی خٟت تؾخیـ ٞز عٝ ٘ٛع ؽؼّٝ  تٕاْ خٛدوار، خٙظ بذ٘ٝ تٕاْ اعتیُ خاِـ ٍ٘یز غیز ٔغٙاطیغی، حغٍز ؽؼّٝ

 .ففحٝ بٝ تٛضیح آٟ٘ا خٛاٞیٓ پزداخت ٞا ٚیضٌی دیٍز وٝ در لغٕت پاییٗ ٚ دٜ

 ٞشار ۰۵ٔؾخقات فٙی خت ٞیتز 

 ٔیشا٘ذ ٞٛادٞی ٔتز ٔىؼب ۰۵۵۵۵

 را٘ذٔاٖ تغت ؽذٜ درفذ 89

 پزٚا٘ٝ اوغیاَ پز اعتّٙظ اعتیُ بزاق ۶

 تٛری ٔحافظ تٛری ٔحافظ فّشی اِىتزٚٔٛتٛر
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 وٛرٜ وٛرٜ اس خٙظ اعتّٙظ اعتیُ ٘غٛس

 ؽیز بزلی ؽیز بزلی ٌاس وزْٚ ؽزٚدر إِٓاٖ

 تابّٛبزق اِىتزٚ٘یىی تٕاْ اتٛٔاتیه

 بذ٘ٝ اعتیُ خاِـ ٍ٘یز

 عیغتٓ ٔىؼ عیغتٓ فٛق اِؼادٜ ٔىؼ ٞٛا خٟت عٛخت وأُ

 واربزی دعتزعی آعاٖ بٝ ٔدٕٛػٝ عٛخت رعاٖ ٚ٘اسَ خٟت تٙظیٓ عزٚیظ ٍٟٚ٘ذاری

پزٚا٘ٝ ٞای دٔٙذٜ , ٘اسَ , دٚ ػذد خزق سٖ , ؽؼّٝ پٛػ فذفی , وابُ با پٛؽؼ فّش ٘غٛس 

 أزیىایی
 ٔدٕٛػٝ عٛخت رعاٖ ؽأُ

 ٌارا٘تی ٚ خذٔات عاَ خذٔات پظ اس فزٚػ ۲۵ٔاٜ ٚ  ۲۱ٌارا٘تی 

 عایز ٔؾخقات ٔدٟش بٝ چؾٓ اِىتزٚ٘یىی ,ؽیزبزق بذٖٚ ٘یاس بٝ وا٘اَ وؾی

 ۰۵٫۵۵۵خزیذ خت ٞیتز ٔٛؽىی 

 

 :رٚػ سیز ٔیتٛا٘یذ الذاْ ٕ٘ائیذ ۰بزای خزیذ ایٗ ٔحقٛالت بٝ  : تٛخٝ

الذاْ  تٕاط با ٔا بیؾتز، ٔؾاٚرٜ ٚ خزیذ، بزای ایٗ وار ٔیتٛا٘یذ اس بخؼ تٕاط با ٚاحذ فزٚػ وارخا٘ٝ ، وغب اطالػات -۲

 ٕ٘ائیذ.خزیذ آ٘الیٗ

اتٛٔاتیه ٔحقَٛ اس وارخا٘ٝ عاس٘ذٜ( ، بزای ایٗ وار  خزیذ آ٘الیٗ دعتٍاٜ ٚ اعتفادٜ اس تخفیفات ٚیضٜ )ارعاَ عزیؼتز ٚ -۱

 .وّیه ٕ٘ائیذ دوٕٝ خزیذ آ٘الیٗ رٚی

بٝ فٛرت پیأىی ، در ایٗ فٛرت وارؽٙاعاٖ فزٚػ ٔا در اعزع ٚلت با  ۲۵۵۵8۵۵۵8۵ ارعاَ ٘اْ دعتٍاٜ بٝ عأا٘ٝ -۰

 .ؽٕا تٕاط خٛاٞٙذ ٌزفت

 چٍٛ٘ٝ بٝ ٌزٜٚ فٙؼتی اعىٙذری اػتٕاد وٙٓ ؟
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 ٌزٜٚ فٙؼتی اعىٙذری دارای ٕ٘اد اػتٕاد اِىتزٚ٘یىی اس ٚسارت فٙؼت ٚ ٔؼذٖ ٚ تدارت اعت «

 ٞٛیت فاحب وغب اس ٚسارت فزًٞٙ ٚ ارؽاد اعتٌزٜٚ فٙؼتی اعىٙذری دارای ٌِٛٛی رعٕی تائیذ فالحیت ٚ  «

 ٌیزد ٞای ایٙتز٘تی ؽٕا تٛعط در ٌاٜ بغیار أٗ تاییذ ؽذٜ پّیظ فتا فٛرت ٔی ٕٞٝ پزداخت «

 ٌزٜٚ فٙؼتی اعىٙذری ضٕا٘ت افاِت ٚ عالٔت فیشیىی بٝ ٕٞٝ واالٞای ارعاِی دارد «

 اِىتزٚٔٛتٛر خت ٞیتز «

باؽذ، وارخا٘ٝ ٔٛتٛصٖ یىی اس  ٔٛتٛصٖ ٔی س ٔحقٛالت بغیار با ویفیت وارخا٘ٝٔٛتٛر ٘قب ؽذٜ بز رٚی ایٗ ٌزٔاعاس ا

فٛرت  وٙٙذٜ ٌا٘ٝ اِىتزٚٔٛتٛر در ایزاٖ ٚ خاٚرٔیا٘ٝ بٛدٜ وٝ ٔحقٛالت خٛد را بٝ بزخغتٝ تزیٗ ٚ ٔؼتبزتزیٗ تِٛیذ

 وٙٙذ، فادرات ٌغتزدٜ بٝ خٟاٖ ػزك ٔی

 

 خٙظ وٛرٜ خت ٞیتز «

ٞای  ٌزٔایؾی بیؾتز ٔٛالغ در عاخت دعتٍاٜ خٙظ وٜٛ ٞٛای ٌزْ ایٗ ٌزٔاعاس اس اعتّٙی اعتیُ ٘غٛس بٛدٜ وٝ در فٙؼت

ٌزٔاعاس  ؽٛد، ٚرق اعتیُ اعتفادٜ ؽذ در عاخت ایٗ فادٜ ٔیبغیار باالی ٘یاس دار٘ذ اعت وٝ بٝ حفظ ٚ ٔماٚٔت در بزابز دٔا

ٞای  باؽذ، اوثز عاس٘ذٌاٖ خت ٞیتز بزای واٞؼ ٞشیٙٝ ٔی اس در فذ بغیار باالی آِیاصِ وزْٚ ٚ ٘یىُ بٛدٜ ٚ وأالً ضذ سً٘

ٔمابُ حزارت باال  در ٞای بغیار ٘اسن اعتیُ بی ویفیت وٝ در باس سٔا٘ی وٛتاٜ ٞای خٛد را اس ٚرق خٛد خٙظ وٛرٜ خت ٞیتز

 .وٙٙذ ؽٛ٘ذ اعتفادٜ ٔی عٛراخ ٔی



 بذ٘ٝ خت ٞیتز «

بزابز حزارت ٔغتمیٓ عاختٝ ؽذٜ اعت.  ٞشار اس اعتیُ خاِـ با ضخأت بغیار باال ٚ ٔماْٚ در ۰۵خٙظ بذ٘ٝ خت ٞیتز 

 89خٟا٘ی طزاحی ؽذٜ وٝ بذٖٚ خارج ؽذٖ یه درفذ اس حزارت باػث را٘ذٔاٖ باالی  بذ٘ٝ ایٗ ٌزٔاعاس طبك اعتا٘ذاردٞای

 وٙٙذ، در فذ اس طزیك خزٚج ٔخقٛؿ ٚارد عاِٗ ٔی

 خابٝ خای خت ٞیتز بخاری «

ٞای  خای ایٗ ٌزٔاعاس تؼبیٝ ؽذٜ اعت، چزخ خابٝ دار اس خٙظ پزٚفیُ ٌاِٛا٘یشٜ خٟت ٞای چزخ ٞشار دارای پایٝ ۰۵خت ٞیتز 

 .ٞای ٌٛ٘ٝ لابُ حزوت اعت ٞیتز اس ٘ٛع فٙؼتی بٛدٜ وٝ بز رٚی عطح ٞای خت ؽذٜ بز رٚی پایٝ ٘قب

 ؽیز بزق خت ٞیتز بخاری «

ٌیزد، ؽیز  ای ٌزٔایؾی ٔٛرد اعتفادٜ لزار ٔی ٚعیّٝ ؽیز بزق لطغ فّشی خٟت تٙظیٓ خزیاٖ ٌاس ٚ ٔایؼات ٔا٘ٙذ ٌاسٚئیّی در

طزاحی ٚ عاخت ؽذٜ  س ایٕٙی بغیار باالی بزخٛردار بٛد ٚ طبك اعتا٘ذاردٞای خٟا٘یٌزٔاعاس ا بزق تؼبیٝ ؽذٜ بز رٚی ایٗ

 .اعت

 ایٕٙی خت ٞیتز بخاری

ٞای خبزاٖ ٘اپذیز خا٘ی را  رٚخ دٞذ خغارت باؽذ وٝ اٌز خذای ٘ىزدٜ حٛادثی ایٕٙی ٌزٔاعاسٞای خت ٞیتز بغیار ٟٔٓ ٔی

ٞای  الیٝ ٞشار آٖ را بٝ ۰۵تضٕیٗ ٞز چٝ بٟتز ایٕٙی خت ٞیتز فٙؼتی اعىٙذری خٟت  ٘یش بٝ د٘باَ خٛاٞذ داؽت، ٌزٜٚ

باؽذ، واروزدٜ  پاییٗ وار خٛد وأالً تأٔیٗ ؽذٜ ٔی ایٕٙی فٛق حغاط ٔدٟش وزدٜ اعت، ایٕٙی ایٗ ٌزٔاعاس اس سٔاٖ ؽزٚع تا

خت ؽزٚع بٝ  ؼُ ٞیتزاعت وٝ پٙح ثا٘یٝ لبُ اس ٚارد ؽذٖ ٌاس ٚ ٌاسٚئیُ بٝ داخُ دعتٍاٜ ٔؾ ایٗ دعتٍاٜ بٝ ایٗ فٛرت

 .وٙٙذ ٞای ؽزٚع بٝ وار وزدٖ ٔی فٗ دلیمٝ ٞٓ ۲خزلٝ سدٖ وزدٜ تا ٔؾؼُ رٚؽٗ وزد بٝ ؽزٚع وٙذ، بؼذ اس 

 

 ّیه وٙیذوبزای خزیذ ایٗ ٔحقَٛ ایٙدا 
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