
 ساختواى ریاست هحترم سازهاى ًظام هٌْذسی 

 سالم علیکن :    

 جْت اطالع بِ حضَر تقدین هی گردد.ٍاحد ًظارت گاز  1334سال اٍل ٍ هطالبی در خصَص گردشکار ٍ هیساى سْویِ شش هاِّ   1333سال عولکرد احتراها ً،  

               93سال عولکرد -1  

 93در سال  1سْویِ هٌْذسیي پایِ 93در سال  2سْویِ هٌْذسیي پایِ 93در سال  3پایِ یيسْویِ هٌْذس 93سال کل ًقشِ ّای ٍرٍدی تعذاد 

41877 120 180 240 

 . هی باشذ بذٍى  ضرایب  هطابق جذٍل ریل G4ًقشِ   ٍ بر حسببر اساس پایِ   94درشش هاِّ ًخست سال سْویِ ًقشِ پیش بیٌی  -2

 پایِ هٌْدسی              

 اعالم شدُ یِسْو 

 1پایِ  2پایِ  3پایِ 

 شش هاِّ هاّیاًِ شش هاِّ هاّیاًِ شش هاِّ هاّیاًِ

 60 10 45 7.5 30 5 تعداد ًقشِ

 .G4ٍ هیساى درخَاست ًاظریي طبق ًقشِ پراکٌذگی ، ضرایب تقسین ًقشِ ّا با تَجِ بِ هسافت -3

 سایر شْرستاًْا قصرشیریي -ثالث   كرهاًشاُ

2/1 3/0 1 

 هحبسجِ شذُ است ( G4 )ثب تَجِ ثِ هجلغ آى ًسجت ثِ            زیر هحاسبِ هی گردد.          جذٍل  طبقضریب تقسین ًقشِ ّا با تَجِ بِ ًَع کٌتَر ٍتعذاد ٍاحذ -4

 

  82/  5/ 13حذٍد صالحیت هٌْذسیي در ًظارت لَلِ کشی گاز ساختواًْا هطابق شیَُ ًاهِ اصالحی اجرای تفاّن ًاهِ هَرخ  -5

                                                                                           هی باشٌد .ٍ قصرشیریي سرپل ذّاب ، تَى كرهاًشاُ ، اسالم آباد غرب، گیالًغرب، داالَّ، ثالث باباجاًی، هیاى راّاى، پاٍُ، جَاًرٍد، رٍاًسر، صحٌِ، ّرسیي، كٌگاٍر، سٌقر، بیس شْرستاًْای تحت ًظارت:

 ((((ذهی یابًٌفر افسایش    050 بِ  49ًفر کِ در سال   380  (39تعذاد ًاظریي) سال ))))

                                                                             ًکات هْن :    

 تیبف خَاّذاًتقبل  دٍسُ جذیذَاسد خبص(ثِ ب ّوبٌّگی قجلی )هث ٍ کشهبًشبُ ٍ شْشستبًْبی تبثؼِل تٌْب دس طَست ػذم ٍجَد ًقشِ دسسْیوِ استفبدُ ًشذُ هبّْبی قج-1

 تقبضب داسد اص دسیبفت ًقشِ اص ششکتْبی هجشی جذاً خَدداسی گشدد. ٍاحذ ًظبست گبص سبصهبى هی ثبشذ . فقطشبیبى رکش است هحل تقسین ًقشِ  . حزف هی گشدد دس غیش ایٌظَست

سٍص ٍدس سبیش 3حذاکثش ثشای ًقشِ ّبی جذیذ ٍاشکبلی دس شْشستبى کشهبًشبُ ًتیجِ تحَیل  ٍصهبى ثبصسسی هذت ت ایي سبصهبى ثب اداست ٍاسگبًْبی ریشثط طجق تَافقب -2

       یياص ًبظش یگشیاحذ د یلًبظش اٍل تحَ یٍِ ثب سْو یبفتهجذد ًقشِ دس یٌتپش یٍاحذ ًظبست گبص اص ششکت هجش یٌظَستا یشدس غهی ثبشذ سٍص 5شْشستبًْب حذاکثش 

 (سبصهبى شَسای اًتظبهی )هشجغ سسیذگی هی ثبشذ. ٍ ػَاقت ثؼذی تؼلل دس اهش ثبصسسی ًیض ثؼْذُ ایشبىًذاشتِ  ًبظش ٍجَد یحق اػتشاع ثشا ٌبهِ سبصهبىتَافقثب تَجِ ثِ  ٍ گشدد یه

هذیش  ثب رکش هَسد دسخَاست کتجی خَد سا ثِ دسطَست احشاص ششایطداسًذ ،توبیل سبختوبًْبی آپبستوبًی یب  ٍ شْشستبًْبثبصسسیي هحتشم دسطَستی کِ ثِ ًظبست دس  -3

 هی ثبشذ. گبص صسسی سبل سبثقِ ثب 3 ي حذاقلالصم ثِ رکش است ًظبست ثش لَلِ کشی تَکبس ًیبصهٌذ ثِ داشتذ.ٌتحَیل ًوبی ٍاحذ گبص

ت ثِ اخز سْویِ کبهل ثب تَجِ ثِ ایٌکِ سْویِ ثظَست هبّیبًِ اػالم گشدیذُ ثبصسسیي هحتشم هی تَاًٌذ ثب ّوبٌّگی هسئَل تقسین ًقشِ )دس طَست ٍجَد ًقشِ( ًسج  -4

 ى تحَیل ًقشِ ثیش اص سْویِ )سْویِ هٌفی ( اهکبى پزیش ًوی ثبشذ.است ثب تَجِ ثِ ًبهشخض ثَدى تؼذاد هٌْذسیي جذیذالَسٍد اهکب دٍسُ هشثَطِ اقذام ًوبیٌذ.ثذیْی 

 ثِ هذت یکسبل دس هشکض استبى فؼبلیت ًوبیٌذ .حذاقل هٌْذسیي جذیذالَسٍد هی ثبیست  -5

 بع هی گشدد.دس طَست ػَدت ًقشِ ّبی تحَیلی اص سْویِ ًبظش کسش ًوی گشدد ٍ ثِ ػٌَاى ًقشِ ػَدتی ٍ خبسج اص سْویِ ثِ دیگش ًبظشاى اسج -6

گًَِ هغبیشت پبیِ هشبّذُ ّشهی ثبشذ. لطفبً دس طَست ثشػْذُ داسًذُ پشٍاًِ اشتغبل  طالحیت ٍ ظشفیتکٌتشل هسئَلیت طجق قبًَى ًظبم هٌْذسی ٍ کٌتشل سبختوبى ، -7

 ی ثبشذ .دس غیش ایٌظَست ػَاقت ثؼذی ثؼْذُ هٌْذس ًبظش ه. ثب هیضاى سْویِ هشاتت سا ثِ ٍاحذ گبص اػالم فشهبئیذ 
 

 

 ثْشٍص ّوتی                                                                                                                                                                                    
 صٍاحذ ًظبست گب                                                                                                                                                                                  

G4-G6-G10  G25- G16 G40 G65 G100 با کٌتَر هشترک آپارتواى 

 گشدد یهحبسجِ  ه 30/1ثب ضشیت    G4 ًقشِ G4     5 شًِق G4   3 ًقشِ G4     2 ًقشِ  G4  5/1  ًقشِ 1   

G4-G6-G10-G16-G25-G40  ( ٍ ة ) گشٍُ الف G100- G65 ) د (سبختوبًْبی ػوَهی ٍ خبص ) گشٍُ  ) گشٍُ ج 

  1هٌْذسیي پبیِ      2ٍ 1هٌْذسیي پبیِ  3ٍ  2 ٍ 1هٌْذسیي پبیِ   




