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 شماره /48گشماره: 

 تاريختاريخ: 

 پيوستپيوست: 

 كد اقتصادي: 

411168597774 

 16131شماره ثبت: 

 مدير محترم دفتر كنترل و نظارت گاز سازمان نظام مهندسي استان فارس

 موضوع: برآورد مصرف نهايي گاز متقاضيان عمده

 با سالم

 باشد. متقاضي گاز مي .......... آدرس به ............................................ احتراماً، با توجه به اینکه

سخه  صرف نهایي برآورد و یک ن ضمن انجام مراحل مقدماتي طراحي ، میزان م ستور فرمائید  ست د شمند ا خواه

از سایت پالن كه در آن نام مالک ، كاربري ملک ، آدرس ملک ، محل ترانس برق ، فاصله از خط گاز ،  A4و  A3نقشه 

درب هاي ورودي ملک و جاده هاي منتهي به ملک مشخخخش شخخده باشخخد را جهت اقد قرارداد به این واحد ارسخخال 

 فرمائید . 

 هزينه نمي باشد. توجه: در مرحله پاسخ استعالم برآورد مصرف نهايي نياز به پرداخت

  :  تقاضا

 تاریخ : 

******************************** 

 رئيس محترم واحد هماهنگي فروش و خدمات مشتركين

 با سالم،

ضي از لحاظ   سي و طراحي مقدماتي و توجیه كامل متقا سي ، بازر ضاي فوق پس از برر احتراماً، اطف به تقا

 اقتصادي و فني به اطالع مي رساند .

 فعلي................. متر مکعب در سااتمصرف  -1

 توسعه آتي طبق اظهارات متقاضي ................. متر مکعب در ساات -2

 مجموااً واحد فوق نیاز به .................. متر مکعب گازدارد. لذا با توجه به جمع كل مصرف و طوالني ترین نقطه مسیر:

o  اشتراك با فشارPSI. پیشنهاد مي گردد 

o  پیشنهاد مي گردد . 60-2-160كنتور و رگوالتور 

o             :پیشنهاد مي گردد.           -           -تیپ ایستگاه 

ستگاه / المک را روي  شروع املیات اجرایي ، محل ای لطفاً پس از انعقاد قرارداد ، جهت تکمیل طراحي و 

 دفتر اودت فرمائید. ارسالي مشخش نموده و پس از ممهور نمودن به این  A3نقشه 

شرح جدول ظهر این نامه جهت اطالع   سعه آتي به  صرف واحد فوق و پیش بیني تو ضمناً جزئیات برآورد م

 ایفاد مي گردد .

 با تشكر                                                                                                                                                      

 مدير دفتر كنترل و نظارت گازشماره ارجاع :                                                                                               
 

 

 

#signature# 

OPR-FO-57-(1)-96 
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 تاريختاريخ: 

 پيوستپيوست: 

 كد اقتصادي: 

411168597774 

 16131شماره ثبت: 

 بسمه تعالی

 براورد مصرف مشترکین عمده
 نام مالک یا نماینده قانونی ان :                                      نام پروژه:                                     

 

 شماره تماس مقاضی:                              تاریخ مراجعه جهت براورد:                       

 

 نوع کاربری ملک متقاضی:

تا تاریخ                    که اعتبار آن جهاد کشاورزی                      با شماره پروانه تاسیس /بهره برداری  مرغداری/ گل خانه

 میباشد.  

متر     مساحت کل سالنهای تولید      باسالن              دارایکه  مترمربع     ذکر شده در مجوز           مساحت مسقف

میباشد. برآورد مصرف گاز آین واحد صنعتی  با احتساب مصارف گاز اداری و سرایداری جمعا               متر   مربع

 مکعب بر ساعت میشود .

با پروانه تاسیس/بهره                      به ظرفیت تولید                           با کاربری   محیط صنعتی 

 که در ان انشعاب های زیر نصب میباشد یا خواهد شد.                         مورخه                  برداری       

  مشخصات دیگ بخار / دیگ آب گرم/مشعل

نام 

 دستگاه

 ظرفیت حرارتی

kcal/hr or kw 

 یا تناژ دیگ بخار

فشار گاز مورد 

 نیازمشعل

 Psi 

مصرف گاز 

m^3/hr 

 تعداد

 دستگاه

مصرف کل گاز 

m^3/hr 

  

 

     

       

       

سرایداری 

  و اداری

     

طرح 

 ه عتوس

     

      جمع کل  

 

متر میباشد.) از محل علمک / ایستگاه پیشنهادی شما تا آخرین مصرف              طوالنی ترین نقطه مسیر براورد شده 

 گننده(

 میباشد نوع اشتراک زیر پیشنهاد میگردد. مورد تایید متقاضی فنی و اقتصادی  که از لحاظ اطالعات فوقبا توجه با 

 .  400-60-60 اشتراک ☐             160-2-60 اشتراک ☐جزء                    اشترک  ☐

   4000-60-60 اشتراک ☐                 2500-60-60  اشتراک☐           1000-60-60    اشتراک ☐ 

 مهر و امضا مهندس طراح                                                      مهر و امضا متقاضی                        

 
    ناظر عالی امضا                     با توجه به اطالعات دکر شده فوق و مستندات پیوست برآورد صحیح است  .         

 


