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 ایزد منانبنام 

 مشتري گرامی

 با سالم و احترام؛

، ویـن) (پلی پلیمر آوا نوین ایرانیانبه منظور ایجاد شناخت بیشتر شما از شرکت 
ماییم نساختارها و فرآیندهاي اصلی این شرکت را ارائه  انیم شرحی ازد می الزم

ده نزدیک امید است در آینتا در ارزیابی شما از این مجموعه مد نظر قرار گیرد ، 
 باشیم.  محترم شاهد همکاري دو جانبه جهت تامین نیازهاي آن مجموعه

 

 با تقدیم احترام
 سید مسعود مهدوي

  مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 



   2پلیمر آوا نوین ایرانیان / صفحه رزومه شرکت 
  

 فهرست
 3    شرکت یمعرف .1

 4 کپارچهی تیریمد ستمیس ی.خط مش1,1

 5 ها و تقدیرنامه ها نامهیمجوزها ، گواه

 6     انی.مشتر1,3

 .R & D( Error! Bookmark not defined( و توسعه قیواحد تحق.1,4

 7  یانسان يروی.ن1,5

 9 ندهایبا فرآ یی.آشنا2

 9  دیخر ندی.فرآ2,1

 10  دیتول ندی.فرآ2,2

 10 دیپرسنل تول.2,2,1

 11 خطوط تولید.2,2,2

 12 راتیو تعم يبرنامه نگهدار.2,2,3

 12 تیفیک نیتضم ندی.فرآ2,3

 14 تیفیکنترل ک يشهایآزما ستی.ل2,3,1

 15 لیست تجهیزات آزمایشگاه.2.3.2

 16 محصول دیتول ي.استانداردها2,3,3

 17  فروش ندی.فرآ2,4

 18 ــنیو یمحصوالت شرکت پل.2,4,1

 



   3پلیمر آوا نوین ایرانیان / صفحه رزومه شرکت 
  

 معرفی شرکت .1
پلیمرآوانوین ایرانیان با هدف تولید و عرضه محصوالت پلی اتین مورد استفاده در شبکه هاي شرکت    

آغاز  1395 گازرسانی،آبرسانی و فاضالب همچنین به منظور ایجاد اشتغال و خدمت به کشور، از ابتداي سال
ي و استفاده از تکنولوژي همواره به اصل بهره گیر و در بهمن ماه همان سال به بهره برداري رسید به کار نمود

لذا در  .برتر و اتکا به نیروي انسانی متخصص و متعهد،جهت ارائه محصوالت با کیفیت عالی،معتقد می باشد
این راستا اقدام به استفاده ازماشین آالت و تجهیزات مدرن و پیشرفته و جذب مدیران و کارشناسان مجرب 

 .نموده است

رهبر و پیشتاز  خواهد در بازارهایی که براي این فعالیت انتخاب نموده،شرکت پلیمرآوانوین ایرانیان می 
 .باشد و این ماموریت با تمرکز شرکت بر اهداف و ارزشهاي مشترك محقق خواهدشد

 :زیر را سرلوحه برنامه خویش قرار می دهیم فمی توانیم بهترین باشیم و با تعهد به کارتیمی اهدا ما

پیشگام بودن و تاثیرگذاري مثبت و صنعت پلی اتیلن با تولید محصوالت توام تعالی عملیاتی به منظور  .1
 با ارزش آفرینی براي جامعه

 ارتقاء سرمایه نیروي انسانی با تمرکز بر یادگیري،خالقیت و نوآوري  .2

 توسعه محصوالت متناسب با نیاز و خواسته مشتریان .3

 جلب وفاداري مشتریان از طریق افزایش رضایت مندي آن ها .4

 هزینه و ایجاد زیرساخت پایدار  براي آینده تقویت توان رقابت از طریق افزایش و کاهش  .5
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کنترل کیفیت و 
آزمایشگاه

گروه مشاورین



   4پلیمر آوا نوین ایرانیان / صفحه رزومه شرکت 
  

 خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه .1.1
 

 آب و که یکی از مهمترین نیاز هاي صنایع اتیلنشرکت  پلیمرآوا نوین ایرانیان درجهت تولید لوله هاي پلی  
این شرکت در جهت افزایش رضایت . مصرف کنندگان می باشد فا ضالب،  گاز و جهاد کشاورزي کشور و 

کیفیت، ایمنی و بهداشت و  سیستم مدیریت(، IMS) ( یکپارچه مشتریان، اقدام به پیاده سازي سیستم هاي
و  ISO 14001:2015و ISO 9001:2015  بر مبناي استاندرادهاي ) محیط زیست

OHSAS18001:2007 ا  بکارگیري نیروهایی متخصص و با استفاده از امکانات نموده است  و افتخار  دارد  ب
در این راه حفظ و نگهداري محیط زیست ، . داخلی، گامی مؤثر در جهت خودکفایی و استقالل کشور بردارد

حفظ و صیانت از نیروي انسانی ، افزایش سهم بازار، ارتقاء سطح آگاهی پرسنل و افزایش کیفیت محصول را 
یت و پرسنل سازمان با اجراي این خط مشی خود را به بهبود مستمر در تمام سطوح سازمان مدیر. در نظر دارد

بدیهی است به منظور همگامی با انتظارات روز افزون مشتریان این خط مشی مورد تجدید نظر . متعهد میدانند
 .قرار خواهد گرفت
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 و تقدیرنامه ها ها گواهینامه مجوزها ، .1.2
 

 دفتر بهبود و توسعه روشهاي نوین آبیاري وزارت جهاد کشاورزياز  Aتاییدیه با رتبه  •

 موسسه ملی تایید صالحیت ایراناز ISIRI-ISO/IEC 17025  گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه •

  ISO9001:2015گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت  •

  ISO14001:2015گواهینامه استاندارد مدیریت زیست محیطی  •

  ISO 45001:2018گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  •

 IMS :2018گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه  •

 از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  INSO7607و  INSO14427-2محصول  گواهینامه استاندارد •

 قرار گرفتن در لیست تامین کنندگان لوله توسط شرکت ملی گاز ایران •

  IGS – MS – PL – 014 استاندارد •

 .   EN 1555-2001 استاندارد •

 دارنده نشان ملی استاندارد ایران براي کلیه محصوالت تولیدي •

 گواهینامه تائید صالحیت آزمایشگاه همکار •

براي لوله ها با دیواره ساختمند و سطح بیرونی غیر صاف  INSO 9116-3گواهینامه استاندارد محصول  •
 با کاربرد فاضالب و زهکشی ثقلی Bنوع 

براي لوله کشی پلی اتیلن مورد استفاده در شبکه  INSO 11233-1,2گواهینامه استاندارد محصول  •
 توزیع سوخت هاي گازي

 ایران بیمه ساله10بیمه نامه  •

 گواهی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پلی اتیلن •

 سال تن در 18200پروانه بهره برداري  •

 گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی (ارزش افزوده) •
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 مشتریان .1.3
 بشرح ذیل می باشد. در سالهاي اخیراین شرکت  بخشی از مشتریان

 

o (طرح رودخانه هاي مرزي ) وزارت جهاد کشاورزي 

o  جهاد کشاورزي استان کردستانسازمان 

o  جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبیسازمان 

o  استان کرمانشاهجهاد کشاورزي سازمان 

o  جهاد کشاورزي استان خوزستانسازمان 

o آب و فاضالب روستایی استان یزد 

o آب و فاضالب روستایی خراسان جنویی 

o  خاتم االنبیاءسازندگی قرارگاه 

o پارس کشت و صنعت بیستون مجتمع 

o شرکت گاز استان چهارمحال بختیاري 

o شرکت گاز استان مرکزي 

o شرکت گاز استان یزد 

o ن خراسان رضويشرکت گاز استا 

o سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین 

o شرکت گاز استان کردستان 

 

 

 



   7پلیمر آوا نوین ایرانیان / صفحه رزومه شرکت 
  

 )R & D( واحد تحقیق و توسعه .1.4
در راستاي رسالت اساسی خود که ایجاد فضاي رقابتی در صنعت جهت ارائه محصول با  پلیمر آوا نوین ایرانیانشرکت 

براي توسعه و پیشرفت  R&Dارزش براي مشتریان است، جزء شرکتهاي تولید کننده لوله پلی اتیلن است که از واحد 
دانش پرسنل خود و سایر دست اندرکاران این صنعت (شامل مشتریان، پیمانکاران و مجریان، مشاوران و تولیدکنندگان) 

 بهره می برد. برخی از اقدامات این واحد به شرح زیر است:

 تهیه منابع علمی روز و معتبر و انتشار آن بین کارشناسان فنی مرتبط با صنعت •

 یز فنی اطالعات مورد نیاز مدیریت شرکت جهت سیاستگذاري تولیدآنال •

 آنالیز اطالعات بازار شامل مواد اولیه و محصوالت، تجهیزات و ماشین آالت •

 در مجالت معتبر در صنعت پلی اتیلن یارائه مقاالت تحلیل •

 توسعه و به روز رسانی پایگاه اینترنتی شرکت •

 هت بهبود مستمر کیفیتتهیه و ارائه دستورالعمل هاي الزم ج •

 تهیه نظرسنجی هاي الزم از منابع انسانی و مشتریان شرکت و ارائه بازخورهاي الزم به مدیریت •

 و .... •

 

 نیروي انسانی .1.5
این شرکت براي فراهم آوردن شرایط الزم جهت تولید به موقع و استاندارد مطابق نیاز مشتریان از پرسنل مجرب در 

گیرد که با آموزش مستمر متناسب با نیاز روز مهارت آنان ارتقاء می یابد. اطالعات کلی قسمت تولید و فنی بهره می
 آنها به شرح ذیل است:

 

 مجموع غیرفنی / ساده فنی / ماهر مدرك
 5 0 5 کارشناسی ارشد و باالتر

 12 4 8 کارشناسی
 2 0 2 کاردانی

 18 15 3 دیپلم
 7 5 2 زیر دیپلم

 44 24 20 تعداد کل 
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 آشنایی با فرآیندها .2
با هدف مدیریت صحیح و بهینه منابع در اختیار و اطمینان از تأمین به موقع کاال و  پلیمر آوا نوین ایرانیانشرکت 

 مطابق با استانداردهاي الزم، فرآیندهاي اصلی خود را به شرح زیر تعریف نموده است:

 فرآیند خرید .2.1
این شرکت جهت تأمین منابع مورد نیاز خود از قبیل مواد اولیه، ماشین آالت، تجهیزات تولید و آزمایشگاه، ابزارهاي 

 دهد می کاوي انجامکنندگان موجود بهینه دقیق و قطعات یدکی، جهت اطمینان از کیفیت اقالم مورد نیاز از بین تأمین
 که البته وجود شرکت هاي تراز اول داخلی و خارجی در لیست تأمین کنندگان دلیل این مدعاست.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاالي تامین شده کشور نام شرکت ردیف
 مواد اولیه امارات  بروج یمیپتروش شرکت 1
 مواد اولیه کره جنوبی  KPIC یمیپتروش شرکت 2
 مواد اولیه کره جنوبی  SK یمیپتروش شرکت 3
 مواد اولیه عربستان Sabic یمیپتروش شرکت 4
 مواد اولیه ایران جم یمیپتروش شرکت 5
 مواد اولیه ایران ریرکبیام یمیپتروش شرکت 6
 مواد اولیه ایران )اراك( شازند یمیپتروش شرکت 7
 مواد اولیه ایران شرکت پترو شیمی مارون 8
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 فرآیندهاآشنایی با  .3
و کاال مین به موقع تأدر اختیار و اطمینان از  منابعمدیریت صحیح و بهینه  با هدف پلیمر آوا نوین ایرانیانشرکت 

 خود را به شرح زیر تعریف نموده است: اصلی فرآیندهايمطابق با استانداردهاي الزم، 

 فرآیند خرید .3.1
این شرکت جهت تأمین منابع مورد نیاز خود از قبیل مواد اولیه، ماشین آالت، تجهیزات تولید و آزمایشگاه، ابزارهاي 

 دهد می کاوي انجام، جهت اطمینان از کیفیت اقالم مورد نیاز از بین تأمین کنندگان موجود بهینهیدکیدقیق و قطعات 
 خارجی در لیست تأمین کنندگان دلیل این مدعاست.وجود شرکت هاي تراز اول داخلی و البته که 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاالي تامین شده کشور نام شرکت ردیف
 مواد اولیه امارات  بروج یمیپتروش شرکت 1
 مواد اولیه کره جنوبی  KPIC یمیپتروش شرکت 2
 اولیهمواد  کره جنوبی  SK یمیپتروش شرکت 3
 مواد اولیه عربستان Sabic یمیپتروش شرکت 4
 مواد اولیه ایران جم یمیپتروش شرکت 5
 مواد اولیه ایران ریرکبیام یمیپتروش شرکت 6
 مواد اولیه ایران )اراك( شازند یمیپتروش شرکت 7
 مواد اولیه ایران شرکت پترو شیمی مارون 8
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 فرآیند تولید .3.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرآیند تولید با تدوین برنامه تولید توسط واحد بازرگانی آغاز و با انبارش محصول خاتمه می یابد. واحد بازرگانی با در 
نظر گرفتن اولویت سفارشات و ظرفیت خطوط تولید، برنامه تولید محصوالت را در اختیار واحد تولید گذاشته تا 

 ي تهیه و ارسال گردد. محصوالت مطابق برنامه تحویل اعالم شده به مشتر

 

 پرسنل تولید .3.2.1

این شرکت براي فراهم آوردن شرایط الزم جهت تولید به موقع و استاندارد مطابق نیاز مشتریان از پرسنل مجرب 
یابد. الزم به  گیرد که با آموزش مستمر متناسب با نیاز روز مهارت آنان ارتقاء میدر قسمت تولید و فنی بهره می

 باشد. وزنی می %1افتخارات نیروي انسانی، تولید مستمر محصول با ضایعات کمتر از ذکر است که از 
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 خطوط تولید .3.2.2

 خط تولید فعال می باشد که مشخصات آنها به شرح زیر است: 4در حال حاضر داراي  پلیمر آوا نوین ایرانیانشرکت 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

کشور  نام خط تولید ردیف
 

تاریخ 
 

 ظرفیت
 کیلو در ساعت  1200 2017 ایتالیـا TECNOMATIC،  800تا سایز  102خط  1
 کیلو در ساعت 550 2016 ترکیه  KUATRO-PLAST،  250تا سایز  104خط  2
 کیلو در ساعت 350 2016 ترکیه KUATRO-PLAST ، 63تا سایز  105خط  3
 کیلو در ساعت 1100 2004 آلــمان DROSSBACH،  101خط شماره  4
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 برنامه نگهداري و تعمیرات .3.2.3

نگهداري از تجهیزات تولید و آزمایشگاه از ضرورتهاي اصلی شرکت جهت اطمینان از تولید محصول با کیفیت می 
باشد. چرا که نبود یک سیستم جامع تعمیرات و نگهداري منجر به تولید محصول ناسالم و افزایش هزینه هاي 

خسارات جبران ناپذیر براي شرکت می شود. با این نگاه و در راستاي نیازهاي سیستم مدیریت ناشی از ضایعات و 
کیفیت شرکت، برنامه نگهداري و تعمیرات تجهیزات، ماشین آالت و ابزارها توسط واحد فنی تدوین و بر اساس 

 برنامه اجرا و مستندات آن در مدارك شرکت بروز رسانی می شود.

 کیفیت تضمینفرآیند  .3.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

، این شرکت از یک پلیمر آوا نوین ایرانیان با توجه به اهمیت مقوله کیفیت محصوالت در خط مشی و سیاست شرکت 
 ،  DIN 8074وINSO 9116-3  و INSO14427-2 و  IGS رانیا یمل استاندارد ازین با متناسبو  آزمایشگاه مجهز

که توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده اداره می شود، بهره می برد. پرسنل آزمایشگاه عالوه بر تجربه کاري در 
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آزمایشگاه لوله هاي پلی اتیلن داراي گواهینامه رسمی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی هستند. همچنین 
شرکت  می باشد. با توجه به تاکید مدیران ارشد اداره آزمایشگاه این شرکت نیز دارنده گواهی آزمایشگاه همکار از این

ممیزي هاي الزم در این انجام با آزمایشگاه، این شرکت   ISO 17025بر بحث کیفیت، با هدف کسب گواهینامه 
 .ین مهم دست یافتابه  1395سال  در مطابق برنامه ریزي هاي صورت گرفته وخصوص 

 انجام می شود:کنترل کیفیت محصوالت در سه مرحله 

 

آزمایشگاه شرکت مسئولیت کنترل مواد اولیه از بدو  کنترل کیفیت مواد اولیه قبل از تولید محصول: .1
ورود به کارخانه را بر عهده دارد. موادي که پاسخگوي استانداردهاي مورد نیاز نباشند بالفاصله مرجوع خواهند 

تا درصد مشخصی،  نشد. همچنین، استفاده از مواد بازیافت شده پلی اتیلن در تولید لوله، علی رغم مجاز بود
 ممنوع می باشد. پلیمر آوا نوین ایرانیانلی در شرکت به طور ک

 

پرسنل تولید در ابتداي شروع به کار در شرکت، با گذراندن دوره  کنترل کیفیت در حین تولید محصول: .2
هاي آموزشی ضروري با کنترل کیفیت محصول در حین تولید آشنا می شوند. عالوه بر کنترل توسط پرسنل 

مجهز به سیستمهاي پیشرفته کنترل کیفیت شامل سیستمهاي کنترل وزن واحد شرکت  تولید، خطوط تولید
باشد تا از تولید  ) میUltrasonic) و سیستمهاي کنترل قطر و ضخامت لوله (Gravimetricمتر لوله (
 اطمینان کامل حاصل شود. ، استاندارد مطابقمحصول 

 

آزمایشگاه شرکت، با کمک تستهاي ضروري،  ل:کنترل کیفیت پس از تولید و قبل از ورود به انبار محصو .3
ت الزم را در این خصوص کنترل و مستنداکیفیت محصوالت تولید شده را قبل از صدور اجازه ورود به انبار 

د؛ به طوري که هرگونه محصول نامنطبق با استانداردها قابل ردیابی در تولید بوده و دالیل آن ثبت می کن
 قابل بررسی باشد.
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 لیست آزمایشهاي کنترل کیفیت .3.3.1
 می باشد:به شرح جدول ذیل  شرکت انجام می شود آزمایشگاهآنها که در مشخصات آزمایشها و لیست 

ردي
 

 استاندارد عنوان التین شرح آزمایش

 شاخص جریان مذاب آزمون 1
MELT FLOW INDEX 

M.F.I. 

ISIRI6980 

ISO 1133 

 CONVENTIONAL  DENSITY آزمون  تعیین دانسیته 2
ISO 1183 

ISIRI 7090-1 

 CARBON BLACK CONTENT )دوده ( آزمون تعیین درصد کربن  3
ISIRI 7175-2 

ASTMD  1603 

 HYDROSTATIC آزمون فشار هیدرو استاتیک 4
EN 921 

ISIRI 7175-4 

 BURST آزمون فشار ترکیدگی 5
ISIRI 7175-4 

ASTMD 1599 

 HEAT REVRESION حرارتیآزمون برگشت  6
ISIRI 7175-3 

ISO 2502 

 TENSILE ISO 6259 آزمون کشش 7

 CARBON BLACK DISPERSION ISIRI 7175-6 آزمون پراکنش و توزیع دوده 8

 
آزمون تعیین زمان اکسیداسیون  9

 القایی
OXIDATION INDUCTION TIME 

O.I.T. 
ISIRI 7189-6 

ظاهري اندازه گیري ابعاد و بررسی  10
 لوله

GENERAL & GEOMETRICAL  
CHARACTERISTICS 

ISIRI 1331 

ISIRI 7175-1 

آزمون مقاومت در برابر رشد ترك ناشی  11  
 از تنش و عوامل محیطی

(E.S.C.R) ISIRI 7175-8 
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 لیست تجهیزات آزمایشگاه .3.3.2

ف
ردی

 

 نام دستگاه

داد
تع

 

 نوع تست شرکت سازنده مدل
کشور 
 سازنده

 تایوان شاخص جریان مذاب MFI 1 GT-7100-MIH GOTECHدستگاه  1

 ایران )Tensile(کشش DBBP-2t SANTAM 1 دستگاه کشش 2

 ایران )Density(چگالی BON AFZAR - 1 دستگاه چگالی سنج 3

 تایوان (OIT)تست اکسیداسیون DSC 1 ZF-DSC-D2 NABCOدستگاه  4

 ایران )کربن(درصد دوده  TC4L-Z4R BON AFZAR 1 کوره الکتریکی 5

 تایوان اندازه گیري پخش دوده 2005B BON AFZAR 1 میکروسکوپ 6

 LINE IPT 12 4 دستگاه مولد فشار 7
تست هیدرو استاتیک و تست 

 (BURST)ترکیدگی
 آلمان

 ایران Squeeze 1 SURS1000 SANAF Squeeze offدستگاه  8

 ایران Squeeze offآماده سازي نمونه  JTLR560 JAL TAJHIZ 1 یخچال آزمایشگاهی 9

 اندازه گیري دانسیته 0.0001g 1 HR-200 A&Dترازوي دیجیتال 10

   

 ژاپن

 BF-55 FAN AZMA 1 دستگاه آون 11
GOSTAR 

 ایران ESCRتست برگشت حرارتی و 

 ایران ESCR10 SANAF ESCR 1 حمام روغن 12

 ایران ESCRتهیه نمونه تست  SANAF  1 دستگاه شیارزن 13

 ایران مقاومت حلقوي Ring Stiffness 1 SURS1000 SANAFدستگاه  14

 ایران لهیدگی Crush 1 SURS1000 SANAFدستگاه  15

 ژاپن اندازه گیري قطر و ضخامت mm 1 CD-6CSX MITUTOYO 0.01 کولیس دیجیتال 16

 تایوان اندازه گیري قطر و ضخامت 0.02mm 1 0-600mm ALTONکولیس ورنیه اي  17

 ژاپن اندازه گیري ضخامت M110-25 MITUTOYO 1 میلیمتر25-0میکرومتر 18

 تایوان اندازه گیري پخش دوده 2005B BON AFZAR 1 میکروسکوپ 19

 آلمان اندازه گیري قطر خارجی C115 IPT 1 میلیمتر115-15سیرکومتر 20

 آلمان اندازه گیري قطر خارجی C230 IPT 1 میلیمتر230-100سیرکومتر 21

 آلمان اندازه گیري قطر خارجی C330 IPT 1 میلیمتر330-200سیرکومتر 22

 آلمان اندازه گیري قطر خارجی C510 IPT 1 میلیمتر510-300سیرکومتر 23

 تایوان اندازه گیري دقت دماي دستگاه ها TM -916 LUTRON 1 ترمومتر دیجیتالی 24

 ترکیه تهیه دمبل فرم تست کشش - OZCELIK 1 کپی فرز 25

 روسیه اندازه گیري دقت وزنی - پارچھ 30 1 گیج بالك 26

 روسیه اندازه گیري دقت ابعادي - پارچھ 83 1 گیج بالك 27
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 استانداردهاي تولید محصول .3.3.3

 جهت لوله و اتصاالت مورد مصرف در صنایع گاز  7الی  1ارتهاي پ ,  EN 1555-2001استاندارد  ∗

 جهت لوله و اتصاالت پلی اتیلن مورد مصرف در صنایع گاز IGS – MS – PL – 014استاندارد  ∗

                 EN   743  .1994 استاندارد ∗

                  EN  921  .1994  استاندارد ∗

                             EN  496استاندارد ∗

                                EN   638  استاندارد ∗

                        EN   12106   استاندارد ∗

                 DIN  728  .1997  استاندارد ∗

           ISO   13480   .1997       استاندارد ∗

                         ISO   1133  استاندارد ∗

                         ISO   1183  استاندارد ∗

                         ISO   4437  استاندارد ∗

                          DIN   8074استاندارد ∗

                         DIN   8075  استاندارد ∗

                   ISIR   1331                استاندارد ∗

              INSO   14427-2       استاندارد ∗

                           INSO 9116-3استاندارد *
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 فرآیند فروش .3.4
رویکرد مشتري بر عهده واحد بازرگانی می باشد. این واحد با  پلیمر آوا نوین ایرانیانمسئولیت فروش محصوالت در 

سال در این  20با سابقه بیش از و داراي پرسنل مجرب  ،سازمانی شرکت می باشدکه از مهمترین ارزشهاي مداري 
 صنعت می باشد. 

دستور فرآیند فروش با دریافت نیازهاي مشتري آغاز شده و پس از ارسال پیشنهاد فروش و تایید آن توسط مشتري 
پس از بارگیري محصول  .صادر می شودحواله بارگیري به واحد انبار  لید محصول در اسرع وقت و یابرنامه ریزي براي تو

و توزین در داخل شرکت و کنترل وزنی بار، محموله جهت تحویل به محل مورد درخواست مشتري ارسال و رسید می 
 شود.
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 محصوالت شرکت پلی ویــن .3.4.1
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 میلیمتر 225لوله پلی اتیلن گازرسانی تا سایز •

 میلیمتر 800لوله پلی اتیلن آبرسانی تا سایز •

 میلیمتر 32تا  12لوله پلی اتیلن آبیاري جانبی •

 میلیمتر 250و  200لوله هاي فاضالبی کاروگیت •
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