ٍصاست جْاد مطاٍسصي
هؼاًٍت آب ٍ خاك ٍ صٌايغ
دفتش تَسؼِ ساهاًِ ّاي ًَيي آتياسي

پشسطٌاهِ اطالػات ػوَهي ٍفٌي
تَليذ مٌٌذگاى لَلِ ّاي پلي اتيلي سال 99
هقذهــِ :
قشية تِ  55سال اص ضشٍع طشح هلي تَسؼِ سٍضْاي آتياسي تحت فطاس دس مطَس هيگزسد دس طي ايي
هذت تا حوايت ّاي دٍلت دس هقاطغ هختلف ًضديل تِ ّ 959ضاس ّنتاس ،حذٍد  %59اص اساضي آتي مطَس
تحت پَضص ايي سٍش آتياسي قشاس گشفتِ است .يني اصهَضَػات هْن تخص مطاٍسصي استفادُ تْيٌـِ اص
آب هصشفي ٍ افضايص ساًذهاى آتياسي هيثاضذ ٍ دسايي صهيٌِ استفادُ اص سيستن ّاي آتياسي تحت فطـاس
هيتَاًذ تسياس هَثش تاضذ
تذيْي است يني اص ػَاهل هْن مِ هَجة پايذاسي ايي سيستنّاي آتياسي دس سـح هـضاسع هـيگـشدد
ميفيت هحلَب تَليذ لَاصم ٍ تجْيضات آتياسي است .اص هْوتشيي ٍ پش ّضيٌـِتـشيي ايـي لـَاصم ،لَلـِ ٍ
اتصاالت پلياتيلي هيتاضذ مِ دس اًَاع پشٍطُّاي آتياسي تحت فطاس ٍ اًتقال آب تِ ماس هيسٍد

هطخصات ػوَهي ٍاحذ تَليذي
 -1نام شركت توليدي:
 -2آدرس دفتر مركسي  ،تلفن و فاكس:

 -3آدرس كارخانه ،تلفن ،فاكس:

 -4نام مدير عامل شركت:
 -5سال تاسيس و شماره ثبت وپروانه بهره برداري شركت:
-6مساحت كل زمين (اداري  ،توليد  ،انبار و )......
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هطخصات فٌي ٍاحذ تَليذي
ٍ-5يظُ گيْاي هحصَل
آيا آى ٍاحذ تَليذي اص هَاد تاصيافتي دس حيي تَليذ ٍهَاد اٍليِ غيش استاًذاسد مِ هحاتق تا استاًذاسد ّاي
خيش

هؼتثش هلي ٍ تيي الوللي ًويثاضذ استفادُ هيگشدد .تلي 
 -5-5هَاد اٍليِ :
 -5آيا اص هَاد اٍليِ خَدسًگ استفادُ هيگشدد .تلي 

خيش( اسائِ هستٌذات )

 -2آيا اص هَاد اٍليِ پلي اتيلي  PE 80تِ تـاال ٍ پلـي اتـيلي سـثل PE40اسـتفادُ هيگـشدد .تلـي
خيش(اسائِ هستٌذات )
 -3آيا داساي آصهايطگاُ تا تجْيضات آصهايطگاّي ماهل هَسد تاييذ هَسسِ استاًذاسد هي تاضيذ .
تلي خيش
رديف ًَع لَاصم ٍ تجْيضات آصهايطگاّي

مطَسٍضشمت ساصًذُ ٍسال ساخت

5
2
3
4
5
6
7
8
9
59
* -لَاصم ٍتجْيضات آصهايطگاّي مِ داساي اهتياص هي تاضذ .
*ٍ-سايل هَسد ًياص جْت ( -5اًذاصُ گيشي اتؼادي -2اًذاصُ گيـشي هقـذاس دٍدُ -3اًـذاصُ گيـشي
پشامٌص دٍدُ -4اًذاصُ گيشي -5 MFRاًذاصُ گيشي - 6 OITتست ّيذسٍاستاتيل -7تسـت
-8 Burstتست چگالي -9تاصگطت حشاستي -59اًذاصُ گيشي )Tensile
-4هطخصات هَاد اٍليِ هصشفي ( ٍ )HDPE –LDPEهٌثغ تاهيي:
...................................................-

...................................................-

..................................................-

...................................................-

..................................................-

...................................................-

ًَ -5ع تَليذات آى ٍاحذ رمش گشدد(.تا رمش سايض )
..................................................-5
..................................................-2
..................................................-3
.................................................-4
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 -2-5تنٌَلَطي تَليذ:
 -5ػوش هاضيي آالت:

تيص اص  5سال 

موتش اص  5سال

 -2آيا داساي سيستن تغزيِ هَاد اٍليِ (سيستن ، )Dosingخطل مـي ٍ مٌتـشل َّضـوٌذ ضـخاهت ٍ
خيش

سيستن مطٌذُ ٍ اسُ اتَهاتيل هيثاضيذ .تلي 
 -3تؼذاد خط ٍ هاضيي آالت تَليذي تا تشًذ هشتَطِ
سديف

هطخصات خط تَليذ

سال ساخت

ضشمت ساصًذُ

هالحظات

5
2
3
4
5
6
7
-2ػَاهل پايذاسي ميفيت:
آيا داساي گَاّي استاًذاسد تشاي لَلِ ّاي پلي اتيلي(سٌگيي) اص هَسسِ استاًذاسد ٍ تحقيقات صٌؼتي
ايشاى هيثاضيذ تلي 

خيش( الضاهي هي تاضذ)

آيا داساي گَاّي استاًذاسد تشاي لَلِ ّاي پلي اتيلي(سثل هخصَظ آتياسي قحشُ اي ( ضواسُ استاًذاسد
 )7697اص هَسسِ استاًذاسد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايشاى هيثاضيذ تلي 
-5آيا داساي ايضٍ  57925هيثاضيذ تلي

خيش ( الضاهي هيثاضذ )

خيش( اسائِ هستٌذات )

 -2آيا آى ٍاحذ تَليذي داساي آصهايطگاُ امشٍديتِ هَسد تائيذ هَسسِ استاًذاسد ٍ تحقيقات صٌؼتي هي
تاضذ تلي

خيش( اسائِ هستٌذات )

 -3آيا آى ٍاحذ تَليذي داساي تائيذيِ لَلِ ّاي  56هيليوتشي سثل اصهَسسِ تحقيقات فٌي هٌْذسي
مطاٍسصي (هشمض آصهَى ) هي تاضذ .تلي  خيش ( الضاهي هي تاضذ )
 -4آيا آى ٍاحذ تَليذي داساي تائيذيِ لَلِ ّاي پلي اتيلي سٌگيي اصهَسسِ تحقيقات فٌي هٌْذسي
مطاٍسصي ( هشمض آصهَى ) هي تاضذ .تلي  خيش( اسائِ هستٌذات )
 -5آيا آى ٍاحذ داساي ايضٍ  ....... ٍ 9995 ٍ 9999هي تاضذ تلي
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خيش(اسائِ هستٌذات )

-3ػَاهل تضويي ميفيت تَليذ:
 -5هيضاى حجن فشٍش دس  3سال گزضتِ ............................................تي .
 -2ظشفيت تَليذ دس سال...................................................تي .
-3هيضاى سشهايِ گزاسي دس سِ سال گزضتِ ....................................................سيال.
 -4سح سَاد هٌاتغ اًساًي ضشمت( :اسائِ هستٌذات )
ًام ماسضٌاع

هذسك تحصيلي

حَصُ فؼاليت

ساتقِ ماسي

 -5آيا آى ٍاحذ تَليذي ػضَ اًجوي تَليذ مٌٌذگاى لَلِ ٍاتصاالت پلي اتيلي هي تاضذ
تلي 

خيش

تَجِ  :الصم است مليِ هَاسد تا دقت ٍماهل تنويل ٍ هستٌذات ًيض پيَست
گشدد دس غيش ايي صَست اهتياص هشتَطِ هحاسثِ ٍ تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
ايٌجاًــــــة  .....................................................هــــــذيش ػاهــــــل ضــــــشمت
......................................................صحت هٌذسجات ايي فشم سا تائيذ هيٌوـاين ٍ دس صـَست
ٍجَد ّش گًَِ هغايشت ،دفتش ضثنِ ّا ٍ سٍضْاي آتياسي هيتَاًذ ًسثت تِ حزف ًام ايي
ضشمت اص ليست ضشمتْاي هَسد تائيذ خاسج ًوايذ.
ًام ٍ ًام خاًَادگي هذيش ػاهل ضشمت ............................تاسيخ تنويل فشم ......................
اهضاء
هْش ضشمت
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