پرسشنامه محیط زیستی طرحهای متقاضی سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

به نام خدا
متقاضی محترم بهمنظور بررسی امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ،الزم است نسبت به ارائه اطالعات خواستهشده و تکمیل
جداول زیر اقدام نمایید .در صورت نیاز به ارائه اطالعات تکمیلی و مستندات بیشتر ،موارد مربوطه ضمیمه گردد.

با تشکر /واحد HSEE
مشخصات کلی نحوه نگهداری مواد اولیه و بینابینی مصرفی :انبار□
مواد خام و
نحوه نگهداری محصوالت اصلی و فرعی :انبار □
محصوالت

منطقه باز□
منطقه باز□

مشخصات دودکشها:
تعداد ............................:قطر دهانه ................................:ارتفاع:

مشخصات واحد ازنظر ایجاد آلودگی هوا

دارد □

دریچه نمونهبرداری

ندارد □

سرعت مواد خروجی از دودکش ...............................:متر در ثانیه
دمای خروجی از دوکش.........................................:درجه سانتیگراد
آیا در زمان فعالیت دود ،گاز و گردوغبار از دودکش خارج میشود؟ بله□
آیا فعالیت واحد ایجاد صدای آزاردهنده مینماید؟ بله□

خیر□

خیر□

از چه فاصله صدا محسوس است؟ ....................................متر
خیر□

آیا فعالیت واحد ایجاد تشعشع مینماید؟ بله□

خیر□

آیا روشی برای کاهی آلودگیهای یادشده وجود دارد؟ بله□

در صورت مثبت بودن پاسخ نوع سیستم نصبشده و راندمان آن را بهطور مختصر شرح دهید؟

مواد زائد

میزان و نحوه نگهداری و دفع

مشخصات واحد ازنظر نوع،

جامد □

ترکیب مواد زائد تولید:
قابل اشتعال □

مایع□
سمی و خطرناک□

قابلانفجار□

خورنده یا زنگ زننده□

میزان مواد زائد تولیدی .................................:کیلوگرم (لیتر) در سال
نحوه نگهداری :ظروف مخصوص□

تخلیه در فضای باز□

نحوه جمعآوری:
توسط مسئول واحد□

توسط بخش خصوصی□
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کانتینر□
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زمان جمعآوری :روزانه□

هفتگی□

ماهانه□

نحوه دفع:
بازیافت□

دفن□

فروش□

انتقال به مراکز مجاز□

تلنبار کردن□

مشخصات واحد ازنظر آلودگی آب

میزان فاضالب صنعتی و تولیدی................................................:مترمکعب در سال
آیا واحد مجهز به سیستم تصفیه فاضالب میباشد؟

خیر□

بلی □

آیا فاضالب صنعتی به تصفیهخانه فاضالب صنعتی منتقل خواهد شد .چگونه؟
بله ،از طریق شبکه □

بله ،از طریق تانکر □

خیر□

میزان فاضالب انسانی................................................:مترمکعب در سال
آیا فاضالب بهداشتی به تصفیهخانه فاضالب بهداشتی منتقل خواهد شد .چگونه؟
بله ،از طریق شبکه فاضالب □

بله ،از طریق تانکر □

خیر□

اداره محیطزیست شهرستان گرمسار

مشخصات واحد جهت استعالم از

کد آیسیک محصول تولیدی:
ظرفیت تولید:
آدرس قطعه زمین پیشنهادی توسط واحد سرمایهگذاری:
نوع بلوکبندی (زون موردنظر):
مساحت زمین:
نقشه پیرامونی واحدهای همجوار:

هماهنگکننده

نام و عنوان سازمانی:

امور HSEE

تلفن:

:E-mail

فاکس:
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