بٍ وام خدا

هَضَع هشایذٍُ :اگذاری هحذٍدُ ّب ٍ هعبدى سبسهبى صٌعت ٍ هعذى ٍ تجبرت

بذیٌَسیلِ اعالم ٍ تبئیذ هی ًوبین کلیِ اطالعبت السم تَسط هسئَلیي سبسهبى صٌعت ،هعذى
ٍ تجبرت در اختیبرم قزار گزفتِ ٍ اس هَرد هشایذُ ببسدیذ ٍ شزایط هشایذُ را بِ دقت هطبلعِ
ًوَدُ ام ٍ بِ عٌَاى قبَل کلیِ شزایط هشایذُ ایي بزگ را اهضبء ٍ اقزار هی ًوبین چٌبًچِ در
هشایذُ بزًذُ شٌبختِ شذم هَظف بِ رعبیت توبم شزایط هٌذرج در بزگ هشایذُ ٍ قزارداد بَدُ
ٍ در صَرت عذم اًجبم تعْذات س اسهبى صٌعت ،هعذى ٍ تجبرت حق ضبط هبلغ سپزدُ را
داشتِ ٍ بعذا ّیچگًَِ ادعبئی قببل قبَل ًخَاّذ بَد.

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اثش اًگشت:
ًشاًی ٍ شواسُ تلفي:

بٍ وام خدا

تعهدنامه پیشنهاد دهنده در خصوص ارتشاء و تطمیع

بذیٌَسیلِ رسوبً اظْبر ٍ اعالم هیذارم بزای تحصیل ایي قزار

داد ّیچگًَِ حق الشحوِ،

کویسیَى ،اًعبمٍ ،جِ ًقذ یب ّز گًَِ استفبدُ دیگزی بِ احذی دریبفت ًذاشتِ ام ٍ در آیٌذُ
ًیش اقذام بِ اعطبء ٍ یب دریبفت ّیچگًَِ کویسیَى  ،حق الشحوِ  ،اًعبم ٍ ،جِ ًقذ یب ّزگًَِ
استفبدُ دیگزی ًخَاّن داشت .بذیٌَسیلِ تصذیق ًوَدُ ٍ هسلن هیذاىم ٍ در صَرتی کِ ایي
هتي ًبدرست ٍ خالف ٍاقع تشخیص دادُ شَد ٍسارت صٌعت ،هعذى ٍ تجبرت حق خَاّذ
داشت پیشٌْبد هشایذُ را ضبط ًوبیذ .در صَرتیکِ پس اس اهضبء قزارداد هذکَر حبصل گزدد
طبق شزایط قزارداد اقذام خَاّذ شذ.

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اثش اًگشت:
ًشاًی ٍ شواسُ تلفي :

بٍ وام خدا

فرم بازدید از محدوده های معدنی مشمول مسایده عمومی
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان لرستان

ایٌجبًب/شزکت... ......................................................................................اسهحذٍدُ
شٌبسبیی ..............

بب کذ

هٌذرج در هشایذُ عوَهی هحذٍدُ ٍ هعبدى ،ببسدیذ ًوَدُ ٍ هسئَلیت

ٍجَد ٍ یب عذم ٍجَد هبدُ هعذًی اعالم شذُ در هشایذُ هذکَر بعْذُ
ایٌجبًب/شزکت .................................. ............................................هی ببشذ ّ .وچٌیي رفع
هعبرضیي هحلی را عْذُ دار هی ببشن

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اثشاًگشت:
اهضاء:

بٍ وام خدا
تعُد وامٍ پیشىُاد دَىدٌ درمًرد عدم شمًل قاوًن مىع مداخلٍ کارمىدان در
معامالت ديلتی مًرخ 1337/10/22ي سایر ممىًعات قًاویه کشًری جمًُری اسالمی
ایران بٍ مزایدٌ مربًط
ایي پیشٌْاد دٌّذُ تا اهضاء ریل ایي ٍسلِ تذیٌَسیلِ الشاس هیٌوایذ کِ هشوَل هوٌَعیت هزکَس دس لاًَى
هٌع هذاخلِ کاسهٌذاى دٍلتی هصَب دی هاُ  ٍ 1337هوٌَعیت تِ کاسگیشی اتثاع تیگاًِ ٍ سایش هوٌَعیات
لَاًیي ٍ همشسات کشَس ًوی تشذ ،چٌاًچِ خالف ایي هَضَع تِ اثثات تشسذ ،کاسفشها یا هضایذُ گش حك داسد
کِ پیشٌْاد اسائِ شذُ تشای هضایذُ فَق سا هشدٍد ٍ تضویي ششکت دس هضایذُ سا ضثظ ًوایذ .
ّوچٌیي لثَل ٍ تاییذ هیگشدد کِ ّشگاُ ج یشٌْاد دٌّذُ تشًذُ هضایذُ فَق تشخیص دادُ شَد ٍ تعٌَاى
ب اثثات تشسذ یا چٌاًچِ
پیواًکاس ،پیواى هشتَط سا اهضاء ًوایذ ٍ خالف اظْاسات فَق دسخالل هذت پیواى ُ
افشادی سا کِ هشوَل هوٌَعیت ّای هزکَس دس لَاًیي فَق ّستٌذدس ایي سْین ٍ ریٌفع ًوایذ ٍ یا لسوتی
اص کاس سا تِ آًْا هحَل ًوایذ ،کاسفشها ق داسد کِ لشاسداد سا فسخ ٍ ضواًت ًاهِ اًجن تعْذات پیواًکاس سا
ضثظ ٍ خساست ٍاسدُ دس اثش فسخ پیواى ٍ تأخیش اجشای کاس سا اص اهَال اٍ اخز ًوایذ  .تعییي هیاى خساست
ٍاسدُ تا تشخیص کاسفشها هیثاشذ.
ایي پیشٌْاد دٌّذُ هتعْذ هی شَد چٌاًچِ دس حیي اجشای پیواى تِ دلیل تغییشات ٍ یا اًتصاتات دس دستگاُ
دٍلت هشوَل لاًَى هضتَس گشدد هشاتة سا تالفاصلِ تِ اعالع کاسفشها تشساًذ تا عثك همشسات تِ پیواى خاتوِ
دادُ شَد ،تذیْی است چٌاًچِ ایي پیشٌْاد دٌّذُ هشاتة سا تالفاصلِ تِ اعالع ًشساًذ ًِ ،تٌْا کاسفشها حك
داسد پیواى سا فسخ ًوَدُ ٍ ضواًت ًاهِ ّای هشتَعِ سا ضثظ ًوایذ ،تلکِ خساست ًاشی اص فسخ پیواى ٍ یا
تأخیش دس اجشای کاس سا ًیض تٌا تِ تشخیص خَد اص اهَال ایي پیشٌْاد دٌّذُ ٍصَل خَاّذ ًوَد.
هضافا ایي پیشٌْاد اعالم هیذاسد کِ تشهجاصاتْای هتشتة تش هتخلفیي اص لاًَى فَق

آگاّی کاهل داسد ٍ دس

صَست تخلف هستحك هجاصاتْای هشتَعِ هیثاشذ.

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضاء هجاص تعْذآٍس ٍ اثش اًگشت( هْش ششکت):

