فشاخَاى ػوَهی هشبسوت دس سشهبیِ گزاسی ٍ احذاث ًیشٍگبُ بیَگبص ٍ تصفیِ فبضالة
بِ سٍش B.O.T
ش شوت گستشش وشبٍسصی ٍ داهپشٍسی فشدٍس پبسس (ّلذیٌگ پبسس) فؼبل دس صهیٌِ تَلیذ هحصَالت وشبٍسصی
ٍ داهپشٍسی دس ًمبط هختلف ایشاى ،دس ًظش داسد دس صهیٌِ احذاث ًیشٍگبُ بیَگبص ٍ تَلیذ بشق دس ٍاحذّبی
داهپشٍسی خَد اص هیبى هتمبضیبى ٍاجذ ششایظ وِ ػاللوٌذ بِ سشهبیِ گزاسی هشتشن ( )B.O.Tهی ببشٌذ ٍ بب
ششایظ صیش ششیه تجبسی اًتخبة ًوبیذ.
ایي هشحلِ (فشاخَاى) صشفب بشای شٌبسبیی تَاًوٌذی ششوت ّبی سشهبیِ گزاس صَست هی گیشد.
**ششایظ عشح :سشهبیِ گزاسی هشتشن دس عشاحی ،احذاث ،تجْیض ،بْشُ بشداسیً ،گْذاسی ٍ ساّبشی ًیشٍگبُ
بیَگبص ٍ تصفیِ فبضالة
**پشٍطُ ّبی گشٍُ  )1پشٍطُ ّبی بب ظشفیت پبییي تش بشای داهذاسی ّبی  5000ساسی.
ظشفیت ٍاحذ گبٍداسی  :گبٍداسی شیشی  5000ساسحجن وَد ٍسٍدی :حذٍدّ 46ضاس تي دس سبل**پشٍطُ ّبی گشٍُ )2پشٍطُ ّبی بب ظشفیت بیشتش بشای داهذاسی ّبی  10000ساسی.
ظشفیت ٍاحذ گبٍداسی :گبٍداسی شیشی بب ظشفیت  10000ساسحجن وَد ٍسٍدی :حذٍدّ 00ضاس تي دس سبل** ششایظ هشبسوت:
هشبسوت اص ًَع  B.O.Tبَدُ ٍ استْالن آٍسدُ سشهبیِ گزاس اص هحل فشٍش بشق هی ببشذ.هتمبضیبى ببیذ حذالل  50دسصذ اص هبلغ ول سشهبیِ گزاسی سا تؼْذ ٍ پشداخت ًوبیٌذ. تىٌَلَطی ّبی بیَگبص خبسجی بب سشهبیِ گزاس خبسجی دس اٍلَیت لشاسداسًذ (تشجیحب اسٍپبی غشبی ،آهشیىبیشوبلی ٍ طاپي).
 عَل دٍسُ هشبسوت حذاوثش  6سبل ٍ ششیه سشهبیِ گزاس پس اص  6سبل ولیِ تبسیسبت سا بغَس وبهل تحَیلخَاّذ ًوَد .سَخت ًیشٍگبُ فمظ اص وَد داهی تبهیي خَاّذ شذ ٍ دس عَل هذت بْشُ بشداسی وَد خشٍجی جبهذ،
وَد هبیغ ٍ حشاست تَ لیذی وبهال هتؼلك بِ ششوت سشهبیِ پزیش بَدُ ٍ ششوت سشهبیِ گزاس تٌْب بب دسیبفت بخشی
اص دسآهذ فشٍش بشق سشهبیِ گزاسی خَد سا هستْله خَاّذ ًوَد.

سشهبیِ گزاسی شبهل سیستن بیَگبص(تَلیذ بشق اص صیست تَدُ داهی) هی ببشذ ٍ دس ٍاحذّبیی وِ سیستن تصفیِفبضالة ًذاسًذ  ،سشهبیِ گزاسی سیستن فبضالة ًیض بِ عشح اضبفِ خَاّذ شذ.

لزا اص ولیِ فؼبالى ػاللوٌذ دس حَصُ ّبی ببصسگبًی ٍ صٌؼت دػَت هیگشدد جْت شسكت دز فساخَاى عوَهي
ًسبت بِ تكويل فسم فساخَاى هشازكت ٍ هعسفي تكٌَلَژی پيشٌْادی خَد اقدام ًوَدُ ٍ فسم تكويل شدُ زا

حداكثس تا پاياى ٍقت ادازی هَزخ  1315/12/30بِ آدزس ايويل development@agriholding.ir
ازسال ًواييد.
الشم بِ ذكس است كِ پس اش بسزسي پيشٌْادات زسيدُ ٍ تصوينگيسی ،اش پيشٌْاددٌّدگاى جْت هراكسات
فٌي ٍ هالي دعَت خَاّد شد.

شوازُ تواس 7 :الي  - )021(99103213داخلي 132
آدزس :تْساى ،هيداى آزژاًتيي ،خياباى احود قصيس  ،كَچِ  ، 5پالک 1

هشخصبت ػوَهی ششوت سشهبیِ گزاس:
-1
-2

ًبم ششوت:
آدسس ٍ وذ پستی ششوت :
تلفي ششوت:

-3

ًوببش ششوت:
تلفي هذیش ػبهل:
آدسس صفحِ ایٌتشًتی ششوت:

-4

آدسس پست الىتشًٍیه ششوت:
ًَع ششوت داخلیً /وبیٌذُ داخلی ششوت:

-5

سْبهی خبص 

 -سْبهی ػبم  - بب هسئَلیت هحذٍد 

 -تؼبًٍی

هشخصبت ًوبیٌذگی ششوت دس ایشاى (هخصَص ششوت ّبی خبسجی)
ًبم ششوت ًوبیٌذُ:
-1

-2

ًبم ششوت خبسجی:
آدسس ٍ وذ پستی ششوت:
تلفي ٍ ًوببش ششوت خبسجی:

-3

تلفي ٍ ًوببش ًوبیٌذُ جْت استببط:
آدسس صفحِ ایٌتشًتی ششوت:

-4

آدسس پست الىتشًٍیه ششوت:

 -سبیش 

هشخصبت فؼبلیتی ٍ تَاًوٌذی سشهبیِ گزاس:
 -1ششح وبهل سَابك وبسی:

 -2عَل دٍسُ فؼبلیت:

 -3تؼذاد ٍػٌَاى پشٍطُ ّبی اجشایی بیَگبص:

 -4صهیٌِ ّبی فؼبلیت هشتبظ:

هشخصبت ٍ وبسوشد تىٌَلَطیىی ًیشٍگبُ بیَگبص:
ًَ -1ع تىٌَلَطی دس اختیبس:
سدیف

ًَع تىٌَلَطی

-1

Wet fermentation

-2

Dry fermentation

-3

سبیش (بب روش ًبم ):

ششح تىٌَلَطی(هتذٍلَطی )

-2وشَس اسائِ وٌٌذُ تىٌَلَطی:

-3تخویي هبحصل اجشای پشٍطُ بب تَجِ بِ حجن وَد هَجَد:
سدیف

هحصَل پشٍطُ

-1

بشق تخویٌی (ویلٍَات):

-2

حشاست تخویٌی(ویلٍَات):

-3

وَد جبهذ(تي):

-4

وَد هبیغ(تي):

پشٍطُ1

پشٍطُ2

لغفب یه فبیل اص پشٍطُ ّبی هَفك اجشا شذُ تَسظ ششوت جْت آشٌبیی بب تَاًوٌذیْب ضویوِ گشدد.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذیشػبهل:
اهضبء ٍ هْش ششوت:
تبسیخ:

