
 ضشمت سيواى ّگوتاى )سْاهي عام(ًَتت دٍم آگْي هٌاقصِ 

 

خذهات آهادُ ساصي ، استخشاج ،دپَ ،تاسگيشي، حول ٍ تحَيل ضشمت سيواى ّگوتاى دس ًظش داسد 

اص هعادى هجاٍس ماسخاًِ سا تِ هذت  تي هَاد هعذًي ضاهل هاسل ٍ ضيل081818111هقذاس تقشيثي 

 هاُ تِ پيواًناس ٍاجذ ضشايط ٍاگزاس ًوايذ.   23

سٌاد هٌاقصِ هي تَاًٌذ اص تاسيخ دسيافت امسة اطالعات ٍ جْت هي تَاًٌذ عالقوٌذاى 

ٍ يا يني اص آدسس ّاي  www.HegmatanCement.comتِ سايت  32/10/99تا   21/10/99

 ريل هشاجعِ ًوايٌذ. 

  ، 6دفتش تْشاى: خياتاى فشدٍسي، خياتاى مَضل)سشٍش الذيي تقَي(، تي تست اًَضيشٍاًي، پالك   (2

 66535026-66526202تلفي: 

 ماسخاًِ: ضْشستاى سصى، تخص قشٍُ دسجضيي، سٍستاي ضاٌّجشيي،   (3

 102  4644  5426-31تلفي: 

 

 سٍاتط عوَهي ضشمت سيواى ّگوتاى

 

 

 

 

 

 

 

 ًَتت دٍمٍ ضشايط ضشمت دس هٌاقصِ عوَهي  اطالعاتتشه 



اص هعادى ماسخاًِ خذهات آهادُ ساصي ، استخشاج ،دپَ ،تاسگيشي، حول ٍ تحَيل اًتخاب پيواًناس 

 سيواى ّگوتاى
 

خذٗبت آٗبدٟ سبصي ، استخشاج ،دپوٞ ،ثوبسُیشي،    غالحیتپیشٝ آ٢ُی ٜٗتطشٟ ٗجٜی ثش اٛتخبة ضشًت ٝاجذ  

حویوی ٝ حوٞهی  ػالهٜ٘ذاٙ صا تٚ ٗٞاد ٗؼذٛی ضبْٗ ٗبسّ ٝ ضی081818111ْ حْ٘ ٝ تحٞيْ ٗوذاس توشيجی

ضشٝسي است ٛسوجت ثو٠     ٗطبٓؼ٠ دهین ٗلبد اسٜبد ٜٗبهػ٠ ، ٠ً پس اص ٗیِشدددسخٞاست  ٠ضشًت دس ٜٗبهػ

دس غٞست داضتٚ اٌٗبٛبت الصٕ ٗتٜبست ثب حجٖ خذٗبت ٗٞسد ٛظش، پیط٢ٜبد خوٞد  ٝ  ثبصديذ ٝ ثشسسی ٗٞهؼیت

 ٗطبثن ضشايط ريْ ث٠ يٌی اص ٛطبٛی ١بي ريْ ث٠ ٗسئّٞ دثیشخب٠ٛ تسٔیٖ ٝ سسیذ دسيبكت ٛ٘بيٜذ .سا 

،  6خیبثبٙ كشدٝسی ، خیبثبٙ ًٞضي )ض٢یذ توٞي( ، ًٞچ٠ ثٚ ثسوت اٛٞضویشٝاٛی ، پوالى    آق( دكتش ت٢شاٙ: 

 66575666-66566666تٔلٚ 

 ٙ                      تٔلووٚ ، سٝسووتبي ضووب١ٜجشيٚ ، يٚثخووص هووشٟٝ دسجووض  ، ض٢شسووتبٙ سصٙ ، ة( ًبسخبٛوو٠: اسووتبٙ ١٘ووذا

72-26658668688 

 :هٌاقصِ هَضَع  -0
اٛتخبة پی٘بٌٛبس ثشاي خذٗبت آٗبدٟ سبصي ، استخشاج ،دپٞ ،ثبسُیشي، حْ٘ ٝ تحٞيْ ٗوذاس  ست اصا ػجبست

دس كبغ٠ٔ  تٚ ٗٞاد ٗؼذٛی ضبْٗ ٗبسّ ٝ ضیْ اص ٗؼبدٙ ٗجبٝس ًبسخب٠ٛ سی٘بٙ ١ِ٘تب081818111ٙتوشيجی 

 هشاسداد پیٞست. سچ٢بس ًیٔٞٗتشي اص سَٜ ضِٚ ًبسخب٠ٛ دس ٗذت يٌسبّ طجن ضشايط ٜٗذسج د

 

 : هذت تشآٍسدي اًجام ماس -2
( سبّ ض٘سی خٞا١ذ ثٞد ٝ ٗیتٞاٛذ تب سو٠ ٗوبٟ   0اص تبسيخ اثالؽ ًتجی ًبسكشٗب ث٠ ٗذت يي ) صٗبٙ اجشاي ػ٘ٔیبت

 . ثؼذ اص آٙ ٛیض ت٘ذيذ ضٞد
 

 اجشاي قشاسداد : هحل -3

 ًبسخب٠ٛ سی٘بٙ ١ِ٘تبٙ

 :تضويي ضشمت دس هٌاقصِ  -4

دٝ ٗیٔیوبسد   ثو٠ ٗجٔوؾ  ثبٌٛی تض٘یٚ ضذٟ ٝ يوب ضو٘بٛتٜب٠ٗ ثوبٌٛی  ثوذٝٙ هیوذ ٝ ضوش         اسائ٠ يي كوشٟ چي : 0-4

ثبثوت  ثبيست حذاهْ داساي س٠ ٗبٟ اػتجبس اص تبسيخ غوذٝس ٝ هبثوْ ت٘ذيوذ ثبضوذ،      ( سيبّ ٠ً ٗی0811181118111)

 . پی٘بٌٛوبساٙ ًٜوٞٛی    01801149804ثوب ًوذ ٗٔوی     ضشًت سوی٘بٙ ١ِ٘توبٙ   ث٠ ٛبٕ  سپشدٟ ضشًت دس ٜٗبهػ٠

سی٘بٙ ١ِ٘تبٙ ٗیتٞاٜٛذ ثب تٌ٘یْ كشٕ دسخٞاست ث٠ًٞٔ ضذٙ ٗطبٓجبت هطؼی خٞد اص سی٘بٙ ١ِ٘توبٙ )پیٞسوت(،   

 دس غٞست تأيیذ اٗٞس ٗبٓی سی٘بٙ ١ِ٘تبٙ، آٛشا ث٠ ػٜٞاٙ تض٘یٚ اسائ٠ ٛ٘بيٜذ.  

 

 

 

 

ضوٞد توب توبسيخ اٗضوبي هوشاسداد ٝ       اي ٠ً دس ٜٗبهػ٠ ثشٛذٟ ضٜبخت٠ ٗی  سپشدٟ يب ض٘بٛتٜب٠ٗ پیط٢ٜبد د١ٜذٟ : 0-4

 ضٞد . تسٔیٖ ض٘بٛتٜب٠ٗ حسٚ اجشاي تؼ٢ذات ٛضد ضشًت ٢ِٛذاسي ٗی



  دٕٝ ٝ سوٕٞ هوشاس ٗوی    ستج٠سپشدٟ يب ض٘بٛتٜب٠ٗ ضشًت دس ٜٗبهػ٠ پیط٢ٜبد د١ٜذُبٛی ٠ً پیط٢ٜبد آٛبٙ دس  : 8-4

ُیشد ٛیض تب اٗضبي هشاسداد ٝ اسائ٠ ض٘بٛتٜب٠ٗ حسٚ تؼ٢ذات تٞسط ٛلشات اّٝ )يب دٕٝ( ٢ِٛذاسي خٞا١ذ ضذ ٝ 

 ض٘بٛتٜب٠ٗ سپشدٟ ضشًت دس ٜٗبهػ٠ ٛلش چ٢بسٕ ث٠ ثؼذ آصاد ٝ ٗستشد خٞا١ذ ُشديذ .

 طیْ( ٠ً تٞسط ٜٗبهػ٠ ُزاس تؼییٚ ٗوی ثشٛذٟ ٜٗبهػ٠ ٗٔضٕ است ظشف ٢ٗٔت ٗوشس )ث٠ استثٜبي سٝص١بي تؼ : 4-4

ُشدد ٛسجت ث٠ اٗضبي هشاسداد اهذإ ٛ٘بيذ. دس ؿیش ايٚ غٞست تض٘یٚ ٝ يب سپشدٟ ضشًت دس ٜٗبهػو٠ ٝي ثو٠    

ضجط خٞا١ذ ضذ ٝ ثشٛذٟ ٗزًٞس حن ١ش٠ُٛٞ اػتشاؼ ٝ دػٞي سا دس ايٚ خػٞظ  ١ِ٘تبٙٛلغ ضشًت سی٘بٙ 

 ٛ٘بيذ . اص خٞد سٔت ٗی

ٛب٠ٗ ٗؼبٗالت ضشًت ، ٛلش دٕٝ ث٠ ػٜٞاٙ ثشٛذٟ اػالٕ ٝ دس غٞستی٠ٌ ٛلش دٕٝ  سػبيت آيیٚ دس چٜیٚ ٗٞاسدي ثب

ث٠ ضشح ٗزًٞس حبضش ث٠ اٛؼوبد هشاسداد ٛجبضذ سپشدٟ اٝ ٛیض ضجط؛ ٝ اص ٛلش سٕٞ ثشاي اٛؼوبد هشاسداد دػوٞت ثو٠   

 ػْ٘ خٞا١ذ آٗذ .

ثیص اص ٗجٔؾ سپشدٟ ثبضذ، اختیبس ٝاُزاسي دس غٞستی ٠ً تلبٝت هی٘ت ٛلشات اّٝ ، دٕٝ ٝ سٕٞ،  : 0يادآٍسي

 ثبضذ .  ث٠ ٛلشات ثؼذي ثب ضشًت سی٘بٙ ١ِ٘تبٙ ٗی

پیط٢ٜبد د١ٜذُبٙ اص اسائ٠ ١ش٠ُٛٞ چي ضخػی يب ضشًتی ٝ يب اٝسام ث٢وبداس خوٞدداسي ٛ٘بيٜوذ.     : 2يادآٍسي

ت آ٢ٛوب  دس ؿیش ايٚ غٞست پیط٢ٜبد هی٘ت آ٢ٛب اص دسج٠ اػتجبس خبسج ثٞدٟ ٝ پبًت پیطو٢ٜبد هی٘و  

 ثبصُطبيی ٛخٞا١ذ ضذ
 

 :تسلين پيطٌْاد ّا  -5
ثبيست ثؼذ اص ت٢ی٠ ٗذاسى ، تٌ٘یْ اسٜبد ٜٗبهػ٠، ٢٘ٗٞس ٛ٘ٞدٙ ت٘بٕ غلحبت ثو٠   : پیط٢ٜبد د١ٜذُبٙ ٗی 0-5

١٘شاٟ اٗضبي غبحجبٙ اٗضبي ٗجبص ضشًت )طجن اسبسٜب٠ٗ ٝ آخشيٚ آ٢ُوی سٝصٛبٗو٠ سسو٘ی( ، آ٢ٛوب سا دس     

ثو٠ دثیشخبٛو٠  ضوشًت سوی٘بٙ       05/18/99 (05:45پبيوبٙ ٝهوت اداسي )سوبػت    پبًت ١بي سشثست٠ توب  

 دسيبكت ٛ٘بيٜذ . ٝ سسیذ تبٙ ث٠ ٛطبٛی ١بي اػالٕ ضذٟ كٞم تسٔی١ِٖ٘

: ١ش٠ُٛٞ پبى ضذُی ٝ هٖٔ خٞسدُی يب تـییش دس ػجبسات يب اسهبٕ ٜٗذسج دس پیط٢ٜبد هی٘ت ثبيذ ثب اٗضب١بي  0-5

 هشاس ُیشد . ٗجبص پیط٢ٜبد د١ٜذٟ ٗٞسد تأيیذ

اٛجبٕ ًبسي ٠ً دس اسوٜبد   ًبسكشٗبُیشد ِٗش اي٠ٌٜ تٞسط  : ث٠ هی٘ت پیط٢ٜبدي ١یچ ٠ُٛٞ تؼذئی تؼٔن ٛ٘ی 8-5

 ٛجبضذ ث٠ ٗٞضٞع هشاسداد اضبك٠ ُشدد .

: پیط٢ٜبد د١ٜذُبٙ ثبيذ ًٔی٠ اٝسام اسٜبد ٜٗبهػ٠ سا پس اص ٗطبٓؼ٠ ثوذٝٙ تـییوش ، حوزف ٝ يوب هوشاس دادٙ       4-5

سسبّ ٛ٘بيٜوذ. پیطو٢ٜبد١ب   اتٌ٘یْ ؛ ٝ پس اص اٗضبي غبحجبٙ اٗضبي ٗجبص ٝ دسج ٢ٗش ضشًت  ضش  دس آٙ

ثبيذ غشيح ٝ ثذٝٙ هیذ ٝ ١ش٠ُٛٞ اث٢بٕ ت٢یو٠ ٝ تسؤیٖ ُوشدد. ثو٠ پیطو٢ٜبد١بي كبهوذ تضو٘یٚ ضوشًت دس         

ٜٗبهػ٠ ، ٛبهع ، ٗج٢ٖ ٝ ٗطشٝ  ، ثذٝٙ اٗضبء ٝ يب پیط٢ٜبداتی ٠ً ثؼذ اص تبسيخ تؼییٚ ضوذٟ ٝاغوْ ُوشدد    

 تشتیت اثش دادٟ ٛخٞا١ذ ضذ . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اعتثاس پيطٌْاد  -6
 ٗبٟ ثؼذ اص تبسيخ تؼییٚ ضذٟ ثشاي تسٔیٖ پیط٢ٜبد١ب ٗؼتجش ثبضذ . س٠پیط٢ٜبد ثبيذ اص ١ش حیث تب ٗذت 

 



 اسٌاد هٌاقصِ تِ تشتية صيش دس پامتْاي جذاگاًِ قشاس دادُ ضَد : -7

 حاٍي تضويي ضشمت دس هٌاقصِ :« الف»پامت :  0-7

 .  4-0ث٠ ضشح ثٜذ 
 

 :صيش اسٌاد ٍ هذاسكحاٍي « ب»پامت :  2-7
: ًپی اسبسٜب٠ٗ ٝ آ٢ُی سٝصٛب٠ٗ سس٘ی دس ٗٞسد تأسیس ضشًت ٝ داسٛذُبٙ حن اٗضبء ٗجوبص ثوشاي    0-0-7

 اسٜبد ٗبٓی تؼ٢ذآٝس )ثشاي اضخبظ حوٞهی( .

غوبحجبٙ اٗضوبي ٗجوبص ٝ آدس      سٝصٛب٠ٗ سس٘ی ٠ً حوبٝي آخوشيٚ تـییوشات   : تػٞيش آخشيٚ آ٢ُی  0-0-7

 )ثشاي اضخبظ حوٞهی( . ثبضذ  ضشًت

 : تػٞيش ًبست ٗٔی غبحجبٙ اٗضبي ٗجبص . 8-0-7

١بي ٗشتجط ثب ٗٞضٞع ٜٗبهػ٠ اص سبصٗب٢ٛب يب ٢ٛبد١ب يب ٗٞسسبتی ًو٠ ٗتوٞٓی غوذٝس     : ًپی ُٞا١یٜب٠ٗ 4-0-7

 ١ب ٗی ثبضٜذ اص هجیْ سبصٗبٙ ثشٛب٠ٗ ٝ ثٞدج٠ ، ٝصاست ًبس ٝ اتحبدي٠ ١بي غٜلی . ُٞا١یٜب٠ٗ 

 دس ٛظبٕ ٗبٓیبتی ثش اسصش اكضٝدٟ .: اسائ٠ ُٞا١یٜب٠ٗ ثجت ٛبٕ  5-0-7

تأيیذيو٠ غوالحیت   : اسائ٠ اسٜبد ٝ ٗستٜذات ٗشثٞ  ث٠ ًذ اهتػبدي ، ًذپسوتی ضوشًت ، ًوذٗٔی ٝ     6-0-7

 ايٜ٘ی اص اداسٟ ًبس ، تؼبٝٙ ٝ سكبٟ اجت٘بػی .

 ٜٗؼوذ ضذٟ ثبضذ . ١ِ٘تبٙ ٝ يب سبيش ضشًت ١بهشاسداد١بيی ٠ً ثب سی٘بٙ تػٞيش :  7-0-7

 ائ٠ اسٜبد ٝ ٗذاسًی داّ ثش تٞاٛبيی ٗبٓی ضشًت .: اس 8-0-7

 : آدس  ٗحْ ًبس هشاسداد كؼٔی )دس غٞست ٗٞجٞد ثٞدٙ( . 9-0-7

 )دس غٞست ٝجٞد( .  ٠ً سبثو٠ ًبس دس آٛجب داضت٠ ضشًت ١بيیسضبيت ٛب٠ٗ يب حسٚ اٛجبٕ ًبس اص :  01-0-7

 ثبصديذ ٗؼذٙ ) پیٞست( : ُٞا١ی ثبصديذ ٗؼذٙ تٞسط ٛ٘بيٜذٟ پی٘بٌٛبس ٗطبثن كشٕ 00-0-7

: ًٔی٠ اسٜبد ٜٗبهػ٠ )٠ٛٞ٘ٛ هشاسداد ٝ ضشايط ضشًت دس ٜٗبهػ٠( ثب ٢ٗش ٝ اٗضبي غبحجبٙ اٗضبي  00-0-7

 ٗجبص .

: ٓیست ٗبضیٚ آالت ٗؼذٛی ٠ً دس ت٘ٔي پی٘بٌٛبس ٗیجبضذ) ثب اسائ٠ تػٞيش اٝسام ٗبٌٓیت آ٢ٛب ٠ً ث٠ 08-0-7

 يب اسٜبد ث٠ سٝص ٝ ٗؼتجش اجبسٟ ٗبضیٚ آالت ٢ٗش ًپی ثشاثش اغْ اص ٗشاجغ ريػالح( ٝ

 : اسائ٠ ٓیست پشسْٜ دائ٘ی ضشًت ثب رًش تخػع ٝ سٞاثن ١شيي04-0-7

 
 

 :حاٍي  پيطٌْاد قيوت « ج»: پامت  3-7

ثبيستی ث٠ طٞس غحیح  ٝ ًبْٗ تٌ٘یْ؛ ٝ ١٘شاٟ ثب اٗضوب١بي   ٠ً ٗی پیٞستكشٕ پیط٢ٜبد هی٘ت ٗطشٝحة 

 آ٢ُی ٗشتجط سٝصٛب٠ٗ سس٘ی( اسائ٠ ضٞد. ٗجبص ٝ ٢ٗش ضشًت )طجن آخشيٚ

 

 

 

 

 

 :گطايص پامت ّا  -8   
خٞا١وذ ضوذ. اُوش ٗحتوٞي     ٝ سسویذُی  ثبص ٝ هشائت  : پبًت٢بي  ٝاغ٠ٔ دس اٝٓیٚ جٔس٠ ً٘یسیٞٙ ٗؼبٗالت  0-8

ٌٗ٘وٚ اسوت پیطو٢ٜبد پزيشكتو٠ ٛطوٞد. ١٘ ٜویٚ        ١ِ٘تبًٙبْٗ ٛجبضذ، ثٜب ث٠ تطخیع سی٘بٙ ة پبًت 



ٞ    تض٘یٚ پیط٢ٜبداتی ٠ً  كبهذ ذ ٝ ٛيب ًسشي تض٘یٚ ضشًت دس ٜٗبهػ٠ داضت٠ ثبضٜذ ٗشدٝد تٔووی ٗوی ضو

 ٗذاسًطبٙ ػیٜبً ٗستشد خٞا١ذ ضذ .  

 ٝ هی٘ت پیط٢ٜبدي هشائت خٞا١ذ ضذ.  ُطٞدٟ جًبْٗ ثبضذ، پبًت  ةٝ  آق: چٜبٛ ٠ ٗحتٞاي پبًت ١بي  0-8
 

 :تغييش يا تصحيح اسٌاد ٍ هذاسك هٌاقصِ  -9 
الصٕ است پیط٢ٜبد د١ٜذٟ ث٠ دهت اسٜبد ٝ ٗذاسى ٜٗبهػ٠ سا ثشسسی ًشدٟ ٝ ًبٗالً اص ًٔی٠ ضوشايط ٝ ٗٞضوٞػبتی   

اي اختالٓی  ١بي آٙ ٗٞثش ثبضذ اطالع يبثذ. ١شُبٟ پیط٢ٜبد د١ٜذٟ تٞاٛذ ث٠ ١ش غٞست دس ًبس ٝ يب دس ١ضي٠ٜ ٠ً ٗی

دس اسٜبد ٗالحظ٠ ًٜذ يب ٗتٞج٠ اص هٖٔ اكتبدٙ ٗطخػبت ٝ يب اسٜبد ديِشي ُشدد يب دس ٗوٞسد ٗؼوبٛی آ٢ٛوب دچوبس     

سا ًتجبً ٗطٔغ ٛ٘ٞدٟ ٝ هجْ اص تسٔیٖ پیط٢ٜبد تٞضویح   ١ِ٘تبٙضشًت سی٘بٙ  ٗذيشيت تذاسًبتتشديذ ُشدد كٞساً 

 ًتجی ضشًت سا دسيبكت داسد.
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١ش يي اص ضشًت ًٜٜذُبٙ دس ٜٗبهػ٠ ٠ً ٛسجت ث٠ ٗل٢ٕٞ هس٘تی اص ٗطخػبت يب سبيش ٗذاسى ٜٗبهػو٠ اث٢وبٗی   

ٗوذيش  ( سٝص پس اص دسيبكت اسٜبد ٝ ٗذاسى ٜٗبهػو٠ ، ٗشاتوت سا ًتجوبً ثو٠     0داضت٠ ثبضٜذ ثبيستی ظشف ٗذت دٝ )

اطالع د١ٜذ ٝ توبضبي دسيبكوت تٞضویح ًتجوی ثٜ٘بيٜوذ. ١وش ٛوٞع تٞضویح يوب          ١ِ٘تبٙ ضشًت سی٘بٙ تذاسًبت 

تجذيذٛظش ، اضبك٠ يب حزف ٗطٔجی ث٠ ٗذاسى ٜٗبهػ٠، ث٠ طٞس سس٘ی اص طشيون دسج آحبهیو٠ دس سوبيت سوی٘بٙ     

ُشدد. ايٚ ض٘بئٖ جضء ٗذاسى ٜٗبهػ٠ ٜٗظٞس خٞا١ذ ُشديوذ. ضوشًت حون تـییوش ، اغوالح ٝ       اػالٕ ٗی ١ِ٘تبٙ

 دس ٗطخػبت يب ٗذاسى سا هجْ اص اٛوضبي ٢ٗٔت الصٕ ج٢ت تسٔیٖ پیط٢ٜبد١ب ثشاي خٞد ٗحلٞظ ٗوی  تجذيذٛظش

اػالٕ خٞا١وذ ضوذ ٝ چٜبٛ و٠     ١ِ٘تبٙٝ اُش چٜیٚ ٗٞسدي پیص آيذ اغالحبت كٞم اص طشين سبيت سی٘بٙ داسد 

ي اسوتشداد آٛوشا ثو٠    پیط٢ٜبدي هجْ اص اسسبّ آحبهی٠ ٗضثٞس تسٔیٖ ضذٟ ثبضذ، پیط٢ٜبد د١ٜوذٟ حون داسد توبضوب   

ٜٗظٞس اٛجبٕ تـییشات ٝ اغالحبت الصٕ ثٜ٘بيذ . چٜبٛ ٠ ايٚ تجذيذٛظش يب اغالح ٗستٔضٕ تـییش ٗوبديش يوب هی٘وت   

تٞاٛذ ثب اػالٕ دس سبيت ضشًت سوی٘بٙ   پیط٢ٜبدي يب ١ش دٝ ثبضذ دس ايٜػٞست آخشيٚ سٝص دسيبكت پیط٢ٜبد١ب ٗی

بد د١ٜذُبٙ كشغت ًبكی ثشاي اػ٘بّ اغالحبت ٝ تجذيذٛظش داضوت٠  ، ث٠ تؼٞين اكتذ، ث٠ ٛحٞي ٠ً پیط١٢ِٜ٘تبٙ

 ثبضٜذ .

 

 قثَل يا سد پيطٌْاد : -00

ضشًت سی٘بٙ ١ِ٘تبٙ دس سد يب هجّٞ ١ش يي اص پیط٢ٜبد١ب ثذٝٙ آ٠ٌٛ احتیبج ث٠ رًش دالئی ثبضذ ٗختبس 

ضشًت است ٝ حن اٛؼوبد هشاسداد ثب ١ش پیط٢ٜبد د١ٜذٟ اي ٠ً پیط٢ٜبد اٝ سا ٜٗبست تشيٚ ٝ ٜٗطجن ثب ا١ذاف 

 سا داسد. ٗیذاٛذ

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 :سايش ضشايط  -02

 ثبضذ هبٛٞٛی ضبْٗ حن ثی٠٘ ٗتشتت ثش هشاسداد ث٠ ػ٢ذٟ پی٘بٌٛبس ٗیپشداخت ًسٞس :  0-00



ثبيست دس تبسيخ٢بي اػالٕ ضذٟ ثب ١٘ب١ِٜی هجٔی اص ٗحْ ١بي اٛجوبٕ ًوبس ثبصديوذ     پیط٢ٜبد د١ٜذٟ ٗی:  0-00

اطالػوی اص   ث٠ ػْ٘ آٝسدٟ تب پیط٢ٜبد ثب ٝاهؼیت تطجین داضت٠ ثبضذ. دس ١ش غوٞست ١شُٞٛو٠ اظ٢وبس ثوی    

سٝص١وبي ضوٜج٠ توب     04توب   8ي ٗٞجٞد ٗٞسد پزيشش ٛخٞا١ذ ثٞد .  صٗوبٙ ثبصديوذ اص سوبػت    ضشايط ًبس

 چ٢بسضٜج٠ دس ٢ٗٔت تؼییٚ ضذٟ ثشاي اسائ٠ پیط٢ٜبد ٗی ثبضذ.

دسج ١ش٠ُٛٞ ضش  خبسج اص ضشايط ٜٗبهػ٠ دس ثشٍ پیط٢ٜبدي ٝ يب آٛبٓیض هی٘ت ٗٞجت اثطبّ  :. 8-00

   پیط٢ٜبد ٗتوبضی دس ٜٗبهػ٠ خٞا١ذ ضذ .  

     ثبضذ .      ١ضي٠ٜ چبح آ٢ُی ث٠ ػ٢ذٟ ثشٛذٟ ٜٗبهػ٠ ٗی:  4-00

ًبسكشٗب چٜبٛ ٠ ٗػٔحت ثبضذ ٗی تٞاٛذ ج٢ت تسوشيغ دس ًوبس اص اجوشاي ثؼضوی اص تطوشيلبت سسو٘ی       :  5-00

 غشف ٛظش ٛ٘بيذ.

ًبسًٜوبٙ يوب   پیط٢ٜبد د١ٜذٟ ١٘ضٗبٙ ثب اٗضبي پیط٢ٜبد حن ١ش٠ُٛٞ اػتشاؼ ٝ دػٞي ػٔی٠ ًبسكشٗب يوب  :  6-00

 ٛ٘بيٜذُبٙ اٝ سا اص خٞد سبهط ٝ اػالٕ ٗی ٛ٘بيذ ٠ً اص ايٚ ثبثت ١ی ٠ِٛٞ ادػبيی ٛخٞا١ذ داضت.

١ش ٛٞع ًٞضطی اص سٞي ضشًت ًٜٜذُبٙ دس ٜٗبهػ٠ ثشاي اػ٘بّ ٛلٞر ٗسوتویٖ يوب ؿیوش ٗسوتویٖ ثو٠       : 7-00

ٙ ضوشًت ًٜٜوذٟ   ً٘یسیٞٙ ٗؼبٗالت ٝ سبيش ٗشاجغ سسیذُی ًٜٜذٟ ًبسكشٗب ٗٞجت سٔت غوالحیت آ 

 ٗی ُشدد.

سٝضٚ ُشدد ٠ً دٝ يب تؼذادي اص پیط٢ٜبد د١وذُبٙ ثو٠ ضوشس ًبسكشٗوب ثوب      ثش ًبسكشٗب ١شُبٟ دس ٜٗبهػ٠  : 8-00

    يٌذيِش تجبٛی ٛ٘ٞدٟ اٛذ؛ ض٘ٚ اي٠ٌٜ پیط٢ٜبد١بي دسيوبكتی اص ك٢شسوت ثشسسوی ١وبي ًبسكشٗوب حوزف       

 ُشكت. ٗٞاسد صيش اص سٞي ًبسكشٗب سأسبً غٞست خٞا١ذ ٗی ُشدد؛

 : ضجط تض٘یٚ ضشًت دس ٜٗبهػ٠.0-8-00

 : حزف ٛبٕ پیط٢ٜبد د١ٜذُبٙ اص ك٢شست ضشًت ١بي طشف هشاسداد ثب ضشًت سی٘بٙ ١ِ٘تبٙ.0-8-00

 : اػالٕ ٗشاتت ث٠ سبصٗبٙ ١بي ريشثط ٝ ٗشاجغ هضبيی ث٠ غالحذيذ ًبسكشٗب.  8-8-00

پبسخ سٞاالت خٞد اص طشيون ضو٘بسٟ تٔلوٚ            تٞاٜٛذ ج٢ت ًست اطالػبت ثیطتش ٝ دسيبكت  ٗتوبضیبٙ ٗی :9-00

ٙ  ٗؼذٙ ٝاحذٗظلشي ًیب سئیس ثب آهبي  0070داخٔی18086887806 ت٘وب     ٛوبظش هوشاسداد   ثؼٜوٞا

 .  حبغْ ٛ٘بيٜذ
  

 ضشايط فَق هَسد تأييذ هي تاضذ

 ًام ٍ ًام خاًَادگي صاحثاى اهضاي هجاص . . . . . . . . . . . . . . . . ٍ . . . . . . . . . . . . . . .  

 تاسيخ . . . . . . . . . اهضاي صاحثاى اهضاي هجاص ٍ هْش ضشمت

 

 

 

 

 



 

 )پيَست ضواسُ دٍ  اسٌاد هٌاقصِ(فرم بازديد معدن                        

 

 ماال ٍ خذهات هذيش هحتشم تاهيي

 تا سالم؛

پیشٝ آ٢ُی ٜٗتطشٟ دس خػٞظ اٛتخبة پی٘بٌٛبس خذٗبت آٗبدٟ سبصي ، استخشاج ،دپٞ ،ثبسُیشي، حْ٘ ٝ 

آهبي ............................................. ث٠ ٛ٘بيٜذُی اص ضشًت  ثذيٜٞسی٠ٔ ُٞا١ی ٗی ضٞد، تحٞيْ اص ٗؼبدٙ

..دس تبسيخ .....................................اص ٗؼذٙ ٗزًٞس ثبصديذ ٛ٘ٞدٟ ٝ تٞضیحبت ًبكی ث٠ ٜٗظٞس ..................................

 حضٞس ايطبٙ دس ٜٗبهػ٠ استخشاج ٗؼبدٙ ٗزًٞس ث٠ ٛبٗجشدٟ اسائ٠ ضذٟ است.

 

 

 ......ٛ٘بيٜذٟ ضشًت.........................                              سئیس ٗؼبدٙ           

 اٗضبء                                                        اٗضبء               

 

 

 

 

 

 


