اسٌاد هٌاهػِ ػوَهي خشيذ
پيشٍ آگْي هَسخِ  18ٍ17اسديثْطت هاُ  1396سٍصًاهِ ًائٌات ،ضشًت آب ٍ كاضالب ضْشي استاى
چْاس هحال ٍتختياسي هػذ داسد تثذيل ّاي دٍجذاسُ پلي اتيلي هَسد ًياص خَد سا اصطشين هٌاهػِ ػوَهي اص
تَليذ ًٌٌذگاى ٍ طثن ضشايط ريل خشيذاسي ًوايذ.
 -1هطخػات ًاالّاي هَضَع هٌاهػِ
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عدد

 -1-1تثذيل ّاي هَضَع هٌاهػِ تايستي هطاتن استاًذاسد هلي ايشاى تِ ضواسُ  9116-3جذٍل  2تَدُ ٍ هاتلل
ًػة تش سٍي لَلِ ًاسٍگيت تِ هطش  1000هيليوتش تػَست ًش ٍ هادگي تاضٌذ.
 -2-1هطخػات هٌاًيٌي تش اساس استاًذاسد هلي  9116-3جذٍل  19تا حذاهل هواٍهت حلوَي . SN8
 -3-1حذاهل ٍصى ً 32يلَگشم تا تلشاًس ً 1يلَگشم.
 -4-1كشٍضٌذُ هي تايست طثن تشًاهِ صهاًثٌذي اسائِ ضذُ تش اساس اٍلَيت ًياص اػالم ضذُ اص طشف ًاسكشها ٍ
پس اص ّواٌّگي تا دستگاُ ًظاست تا استوشاس تاصسس  ،ضشٍع تِ تَليذ ٍ پس اص آهادُ ضذى ّش هسوت
هاتل تحَيل اص ًاالي هَضَع هشاسداد ٍ پس اص الػام تشچسة ٍ يا هْش تأييذيِ تاصسسي تش سٍي
هحػَالت تَسط تاصسس  ،تثذيل ّاي تَليذ ضذُ سا تِ آدسس ّاي هَسد ًظش تحَيل ًوايذ .
 -5-1دس اختياس گزاضتي ًليِ اهٌاًات اًجام تستْاي الصم تشاي تاصسس
 -6-1هللَاد اٍليللِ هػللشكي تللشاي سللاخت تثللذيل ّللا تايللذ اص اصگشاًَلْللاي پلللي اتلليلي ًللَ ٍ دسللت اٍل ٍ اص
ًَع  HDPEداساي  Certificateتشاي ًَع هَاد اٍل تاضلذ .خشيلذاس دس خلالل تحَيلل تلِ غلَست
ساًذٍم تا ّضيٌِ خَد ،تستْاي ديگشي ًيض تَسط آصهايطگاُ هؼتوذ اًجام خَاّلذ داد .تلذيْي اسلت دس
غَست ػذم تاييذ ًوًَلِ تسلت ضلذُ ،تولاهي تثلذيل ّلاي اسسلال ضلذُ هشجلَع ٍ ًليلِ ّضيٌلِ ّلاي
جايگضيٌي تثذيل ّاي جذيذ ٍ هلَسد تاييلذ ٍ ّضيٌلِ ّلاي آصهايطلگاّي هشتَطلِ تلِ ػْلذُ كشٍضلٌذُ
خَاّذ تَد.
-7-1

ضشًت ًٌٌذگاى دس هٌاهػِ تايذ داساي پشٍاًِ ًاستشد اص هَسسِ استاًذاسد ٍ تحويولات غلٌؼتي ايلشاى
دس خػَظ تَليذ اتػاالت تاضٌذ.

-8-1

اهٌاى تاصسسي ٍ ًٌتشل تثذيل ّاتشاي خشيذاس دس صهاى تَليذ هيسش تاضذ.

-9-1

اسسال ًوًَِ تثذيل ّا ّوشاُ سايش هستٌذات پاًت ب الضاهي است.

 -2هحل تاهيي اػتثاس  :طشح ّاي ػوشاًي
 -3هحل تحَيل ًاالٍ :اهغ دس ضْشًشد هيذاى هذس تِ اًثلاس ضلشًت آب ٍ كاضلالب هلي تاضلذ  .هّضيٌلِ
حول تؼْذُ تشًذُ هٌاهػِ هي تاضذً-).حَُ تحَيل پس اص تشًذُ ضذى دس هٌاهػِ تش اسلاس هلذت تحَيلل
طثن ّواٌّگي تا هؼاًٍت هٌْذسي ٍتَسؼِ هي تاضذ.
 -4پيطٌْادات هيوت تايذدسسِ پاًلت جذاگاًلِ ضلاهل اللق:ه ضلواًتٌاهِ) ب :ه ًاتلالٍَ هطخػلات كٌلي
تَليذات ٍ هطخػات كشٍضٌذُ ضاهل ساتوِ ٍ )...ج :هپيطٌْاد هيوت ) اسائِ گشدد .
ً -6ليِ ًسَسات هاًًَي تؼْذُ تشًذُ هٌاهػِ هي تاضذ.
-7اسٌاد هٌاهػِ اص تاسيخ 96/2/19لـايت96/2/24تِ كشٍش هلي سسلذ-هحلل كلشٍش اسلٌاد ضلْشًشد هيلذاى
هذس ضشًت آب ٍكاضالب ضْشي چْاسهحال ٍتختياسي اهَس هشاسدادّا
-/8پيطٌْاد دٌّذگاى هي تَاًٌذ حذاًثش تا آخش ٍهت اداسي هَسخلِ 96/3/ 4پيطلٌْادات خلَد سا دس سلِ
پاًت الق ٍ ب ٍ ج ٍتِ غَست الى ٍهْش ضذُ تِ دتيش خاًِ ضشًت تحَيل ٍ سسيذ دسياكت ًوايٌذ .
 -9جلسِ تاصگطايي ساس ساػت  11غثح هَسخِ 96/3/6دس هحل اتام جلسات ضلشًت تطلٌيل ٍ پلس
اص تشسسي اسٌاد ٍ تاصديذ حضَسي اص ًاسخاًجات ضشًتْاي داساي حذاهل اهتيلاص اسصيلاتي ًيللي ًسلثت تلِ
تاصگطايي پيطٌْاد هيوت هپاًت ج)اهذام خَاّذ ضذ.
-10تاسيخ اػتثاس پيطٌْادات 96/6/ 6هي تاضذ
-11هذت تحَيل تثذيل ّا  2هاُ هي تاضذ
-12تشًذُ هٌاهػِ هلضم تِ تحَيل ًاال تشاساس دسخَاست ضشًت هي تاضذ ٍ چٌاًچِ ًتَاًذ دس هَػذ هولشس
ًاال ّا سا تحَيل ًوايذ هٌلق تِ پشداخت جشيوِ تِ اصاء ّشسٍص هؼادل  %0/5تْاي هواديشي ًِ ضلاهل
تاخيشهي تاضذ خَاّذ ضذ ٍ تشًذُ هٌاهػِ حن ّيچگًَِ اػتشاضي ًخَاّذداضت .
-13ضشًت هي تَاًذ هثلؾ هشاسداد سا تذٍى اكضايص تْاء ٍاحذ هيوت ًلاال ًسلثت تلِ اكلضايص ٍ يلا ًلاّص
 %25آى اهذام ًوايذ.
-14اص ًوايٌذُ ضشًت ًٌٌذگاى دس هٌاهػِ جْت ضشًت دس جلسِ تاصگطائي دػَت تؼول هي آيذ
ً -15ليِ تثذيل ّاي تَليذي تايذ تِ تاييذ ضشًت هٌْذسي ٍ تاصسسي ًيشٍآب الثلشص تشسلذ ٍ دس ايلي ساتطلِ
ًليِ ّضيٌِ ّاي تاصسسي تؼْذُ ضشًت كشٍضٌذُ هي تاضذ
ً -16ليِ اٍسام تايذ تِ هْش ٍ اهضاء ضشًت ًٌٌذُ دس هٌاهػِ تشسذ .

-17پس اص هطخع ضذى تشًذُ هٌاهػِ كشٍضٌذُ هَظق هي تاضذ ظشف هذت يي ّلتِ پس اص اتالؽ ًسلثت
تِ تْيِ ضواًتٌاهِ ٍاًؼواد هشاسداد اهذام ًوايذ.
 -18كوط ضشًت ّاي تَليذ ًٌٌذُ تثذيل ٍ ًوايٌذگي ّاي هجاص آًْا تا اسائِ هؼشكي ًاهلِ هؼتثلش هلي تَاًٌلذ
دس ايي هٌاهػِ ضشًت ًوايٌذ.
-19جْت ضشًت دس هٌاهػِ اسائِ يي كوشُ ضواًتٌاهِ تاًٌي هؼتثش تِ هثللؾ 500،000،000سيلال الضاهلي هلي
تاضذ

كشج اهلل گَدسصياى
هؼاٍى هٌْذسي ٍتَسؼِ

هذست اهلل تيگلشي كشد
هذيشػاهل ٍ سييس ّيات هذيشُ

تشٍ پيطٌْاد هيوت
آهادگي داسد تش اساس ضشايط هٌاهػِ ٍهطخػات كٌي خَاستِ ضذُ پيطٌْاد هيوت خَد سا طثن جذٍل

ايي ضشًت
ريل اػالم ًوايذ:
-

پيطٌْاد دٌّذُ هَظق است هيوت پيطٌْادي خَد سا تذٍى دس ًظش گشكتي اسصش اكضٍدُ هحاسثِ ٍ دس جذٍل صيش دسج ًوايذ.
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هيوت

هيوت ًل

ًياصهػذد)
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پيطٌْادي

3350

جوغ ًل هيوت پيطٌْادي:
تِ ػذد.........................................................................................................................:
تِ حشٍف.....................................................................................................................:
ايي ضشًت  -----------------آهادگي داسد دس غَست هثَل ضذى پيطٌْاد هيوت خَد ٍتشًذُ ضذى ٍاػالم آى ضشًت ظشف هلذت
يي ّلتِ ًسثت تِ تْيِ ضواًتٌاهِ حسي اًجام تؼْذات ٍاًؼواد هشاسداد ٍتحَيل تثذيل ّاي هَضَع هشاس داد دس هذت هطخع ضذُ اهلذام
ًواين دس ؿيش ايي غَست ضشًت آب ٍك اضالب ضْشي استاى چْاس هحال ٍتختياسي هختاس هلي تاضلذ ضلواًتٌاهِ ضلشًت دس هٌاهػلِ ايلي
ضشًت /كشٍضگاُ سا ضثط ًوايذ ٍايي ضشًت ّش گًَِ اػتشاضي سا اص خَد سلة هي ًوايذ//
ًام ًٍام خاًَادگي اػضاء داساي حن اهضاء هاًًَي:
آدسس ٍتللي:

ًذ هلي:
ًذ اهتػادي:
ًذ ًاس تشي ثثت ًاهي دس سايت هلي هٌاهػات:

هْش ٍاهضاء

