ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن

ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن

» ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ «
 -1ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن ﻓﻠﻪ اي  ،ﻛﻴﺴﻪ اي  ،ﺟﻤﺒﻮﺑﮓ و اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺣﺪود  1,150,000ﺗﻦ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﺤﻮﻃﻪ و
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ وﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ .
 -2ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﺷﺎﻣﻞ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﺑﻴﺮون و داﺧﻞ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ  ،زﻳﺮ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ
 ،ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻤﺎن از ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ و اﻃﺮاف ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-3ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  :ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ﻛﺘﺒﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-4ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ،ﻛﻮﭼﻪ 14
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-5دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  :واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ (ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
-6ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻓﻨﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -7ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ رﺳﻴﺪ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 500،000،000رﻳﺎل و در وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .اﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -7-1ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺎت  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده
و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ  ،رﺳﻴﺪ آﻧﺮا در ﭘﺎﻛﺖ اﻟﻒ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -7-2ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻨﻜﺎف
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه از اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎً ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
دﻫﻨﺪه ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﺋﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 -7-3ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻀﺎي ﻗﺮارداد و
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد  ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
-7-4ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اي ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وي در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﻀﺎي
ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه اول و اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد از ﺳﻮي ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻧﺰد ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺬﻛﻮر آزاد و ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 -8ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم  ،ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا در ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ در ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮارداده ﺷﻮد :
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺎﻛﺖ "اﻟﻒ"  :رﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺎﻛﺖ "ب" ﺷﺎﻣﻞ :
 -1اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻗﺮارداد( ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎي
ﻣﺠﺎز رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن

ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن
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روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،آﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ و آﺧﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ در ﻣﻮرد دارﻧﺪﮔﺎن اﻣﻀﺎء ﻣﺠﺎز .
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪارك ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﮔﺮدد .
اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده .
اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري از اداره ﺗﻌﺎون  ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﺒﺎر در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺎﻛﺖ "ج"  :ﺑﺮگ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف و رﻗﻢ در آن ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
-9-1ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت درﺑﺴﺘﻪ و روي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه :1درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﺎﻛﺖ ج ﻣﻔﺘﻮح
ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه از ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺎﻛﺖ ج ﻋﻴﻨﺎً ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد
ﻣﻲ ﮔﺮدد .

 -10ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  :ﺑﺮاي دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن از اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮي :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد واﻗﻊ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  37ﺟﺎده ﺑﺠﻨﻮرد – ﻣﺸﻬﺪ  ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس -32231950-3 :
 058و ﺑﺮاي دﻋﻮت ﺷﺪﮔﺎن از ﺗﻬﺮان و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  :ﺗﻬﺮان ،ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي  ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ،ﻛﻮﭼﻪ  14ﺷﻤﺎره
 16ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس021-88744241 :
-10-1ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  9اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺎﻛﺘﻬﺎي ﻣﺤﺘﻮي آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﺮ و
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺳﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 -10-2ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ اﺧﺬ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ  ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻳﮕﺮي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 -11ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ  1397/5/18ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-12ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
-13ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮﻳﻚ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻳﺎ رد ﻛﻠﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
 -14ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -15ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
-16ﻛﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﻮارض ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﺳﺖ .
-17ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮدﻳﺪ .
-18ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﻲ و ﻳﺎ ﺧﺪﺷﻪ و ﻳﺎ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ داراي ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ و
ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻼم ﮔﺮدد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ از ﻃﺮف ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺮدود
اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن

ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(

اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن

-19ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﺪ  .ﺑﻬﺮﺣﺎل
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ آن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را
ﺑﺪﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﺰء از آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم ﻳﺎ ﺟﻬﻠﻲ ﺑﺮاي
او وﺟﻮد ﻧﺪارد .
-20ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد  ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ
و اﺑﻬﺎم ﻳﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
-21ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﺗﻌﺪادي از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺿﺮر ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺗﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ،ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺿﺒﻂ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درج ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 -22ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :
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ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن

» ﺑﺮگ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ «

-1ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻗﺮارداد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﺻﻼﺣﻴﻪﻫـﺎ و
ﻗﺒﻮل ﻣﻔﺎد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﺳﻨﺎد ﻓﻮق و ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ،اﻳﻦ ﺷـﺮﻛﺖ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛﻠﻴـﻪ
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد را ﻃﺒــﻖ ﺷــﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼــﺎت ﻣﻨـﺪرج در اﺳـﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟـﻪ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﻮرد رﺿـﺎﻳـﺖ و ﻣـﻮاﻓﻘــﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد واﻗـﻊ ﮔـــﺮدد  ،در ازاي ﻣﺒﻠﻎ
ﻛﻞ  ) ………………….ﺑﻪ ﺣﺮوف ( ………………………………………… …………… رﻳﺎل
ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ @ @:
@@
ردﻳﻒ

ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن

ﺗﻨﺎژ ﺑﺎرﮔﻴﺮي

1

ﻓﻠﻪ

310,000

2

ﭘﺎﻛﺖ

748,000

3

ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ

77,000

4

اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ

15,000

ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ )رﻳﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ )رﻳﺎل(

ﺟﻤﻊ ﻛﻞ )رﻳﺎل(
@@

-2اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد و اﻣﻀﺎء ﻗﺮارداد ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ روﺋﻴﺖ و اﻣﻀﺎي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-3اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪة اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒـﻮل واﻗـﻊ ﺷـﻮد ﭘـﺲ از اﺑـﻼغ
ﻛﺘﺒﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  ،ﻇﺮف ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋـﻲ را ﺷـﺮوع ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻣـﺎداﻣﻲ ﻛـﻪ ﻗـﺮارداد
ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
-4اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد از ﺳﻮي
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ) ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ارﺳﺎﻟﻲ( ﻣﻌﺎدل  %10ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ
ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ از اﻣﻀﺎء و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦﺻﻮرت ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻖ دارد وﺟﻪاﻟﻀﻤﺎن ﺷﺮﻛﺖ در
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-5ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد را ﻛﺘﺒﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻧﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺳﻤﺖ دارﻧﺪة اﻣﻀﺎي ﻣﺠﺎز و ﺗﻌﻬﺪ آور و ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ :
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه :
ﺗﻠﻔﻦ :
ﺗﺎرﻳﺦ :
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قرارداد بارگیری سیمان بجنورد
اين قـــرارداد بين شركت سيمان بجنـــورد(سهامي عام ) بـــه شمــاره ثبت  40165نـــزد اداره ثبت شرکتهای
بــه نشانی تهران  ،خيابان
تهران دارای شماره اقتصادی  511144744544و شناسه ملی  16161617661به نمايندگی
استاد مطهری  ،خيابان ميرعماد  ،کوچه چهاردهم پالك  ، 10کدپستی  ،1444457017تلفن  44441441که از اين پس در اين
قرارداد به اختصار کارفرما ناميده ميشود از يك طرف و شركت  ...............به شماره ثبت  ..............نزد اداره ثبت شرکتهای ..........
دارای شماره اقتصادی  ...........و شناسه ملی ..............به نمايندگی آقای  ........................با کد ملی  .......................به نشانی :
 ..................................................کد پستی  .....................تلفن  ..................... :که از اين پس در اين قرارداد به اختصار پيمانكار ناميده
ميشود از طرف ديگر به شرح زير منعقد ميگردد و طرفين متعهد به اجرای کليه مفاد آن میباشند .
ماده يك  -موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از انجام بارگيری سيمان فله ای  ،کيسه ای  ،جمبوبگ و اسلينگ بگ جمعاً به مقدار  151465666تن
به شرح ذيل ضمن ارائه خدمات نظافت و پاکسازی محوطه و طبقات بارگيرخانه وکليه ماشين آالت دپارتمانهای مربوطه :
 -1-1بارگيری سيمان فله  7165666تن
-1-1بارگيری سيمان پاکت  4545666تن
-1-7بارگيری سيمان جمبو بگ  445666تن
 -1-5بارگيری سيمان اسلينگ بگ  145666تن
تبصره  :1مقادير ارائه شده برای تناژ انواع بارگيری (فله  ،پاكت  ،جمبو بگ و اسلينگ بگ) كامال برآوردی بوده و ممکن است در
طول مدت قرارداد افزايش يا كاهش داشته باشد  .بديهي است در صورت تغيير در موارد مذكور به لحاظ حجم و يا نوع ،
پيمانکار حق هيچگونه اعتراض نخواهد داشت و مالک درصد پيشرفت قرارداد ،كل مبلغ قرارداد مي باشد .
تبصره  :2مقداربارگيری پاكتي در دوشيفت  8ساعته در روزهای غير تعطيل حداقل  1111تن و حداكثر  0011تن مي باشد
تبصره  : 0محدوده موضوع قرارداد شامل دپارتمان بارگيرخانه  ،بيرون سيلوها  ،زير سيلوها  ،مسير انتقال سيمان از سيلوها تا
تجهيزات بارگيرخانه و اطراف قسمت های مذكور مي باشد.

ماده دو -مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاريخ اعالم کتبی کارفرما به مدت يكسال شمسی می باشد .
ماده سه  -مبلغ قرارداد :
مبلغ اوليه قرارداد برابر قیمت ارائه شده در برگ پیشنهاد قیمت می باشد .
تبصره  :1كارفرما مي تواند مقدار و زمان قرارداد را به صورت منفرد و توامان تا ميزان  ( %20بيست و پنج درصد ) كاهش يا
افزايش دهد و پيمانکار ملزم به انجام كار بر اساس ريز قيمت توافق شده مي باشد  .بديهي است با افزايش و يا كاهش مقدار
قرارداد  ،مبلغ قرارداد نيز متناسباً تغيير خواهد يافت .
تبصره  : 2چنانچه پيمانکار مداركي دال بر ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ارائه نمايد  ،مطابق قانون مذكور ،عوارض و
ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد  .بديهي است در اين صورت پيمانکار ملزم به ارائه صورت وضعيت
نهايي مطابق فرمهای تعيين شده در سيستم ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود .

ماده چهار -نحوه پرداخت :

 -5-1پيمانكار می بايست در پايان هر ماه صورت وضعيت مربوط به ميزان سيمان بارگيری شده را مطابق با تائيديه واحد
فروش و براساس بهای مندرج در اين قرارداد تهيه و به کارفرما ارائه نمايد  .کارفرما پس از بررسی صورت وضعيت و تائيد
دستگاه نظارت خود و کسر کسور متعلقه  ،مبلغ خالص قابل پرداخت را به پيمانكار پرداخت خواهد نمود .
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 -4-1-1ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت  ،ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺣﻮزه ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .
 -4-2ﭘﺮداﺧﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب ﺑﻴﻤﻪ و اراﺋﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﺳﻮي
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﺗﺎﺋﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ﭘﻨﺞ  -ﻛﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ :
 -5-1از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  % 16/67 ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺑﻴﻤﻪ ) ﻣﺎده 38
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻛﺴﺮ و ﻃﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫـﺮ ﺻـﻮرت وﺿـﻌﻴﺖ از ﻣﺤـﻞ آن ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 -5-3ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺻﺎدره از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺑﻼغ ﮔﺮدد از ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده ﺷﺶ -ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر :
از ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ارﺳﺎﻟﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ) %10 ،ده درﺻﺪ( ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم
ﻛﺎر ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮده ﻧﺰد ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد
ﻫﺮآﻳﻨﻪ ﻛﻪ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻗﺼﻮري ﺳﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارده از ﻣﺤﻞ ﺳﭙﺮده ﻣﻜﺴﻮره اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺳﭙﺮدة ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻜﺴﻮره ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮارداد و اﻋﻼم رﺿﺎﻳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و اﺧﺬ و
اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺎده ﻫﻔﺖ  -ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات :
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺎدل ) %10ده درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد و ﻳﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ
ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ) %20ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ( ﻣﺒﻠﻎ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻗﺎدر و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ وﺻﻮل و ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر  ،ﺗﺎﺋﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و
اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد .
ﻣﺎده ﻫﺸﺖ -ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮارداد :
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت  ،ﻛﻨﺘﺮل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ( ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و دﺳﺘﻮرات ﻛﺘﺒﻲ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﻧﻤﻲﻛﺎﻫﺪ .
ﻣﺎده ﻧﻪ – ﺗﻌﻬﺪات ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر :
 -9-1ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ  ،ﭘﺎﻛﺖ  ،ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ  .اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار و
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
در آﻳﻨﺪه در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺮ وزن ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ و ﻳﺎ ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-2ﻫﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﻧﻮع ﺗﺤﻮﻳﻞ درﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ  ،درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و
ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻔﺎد و ﻳﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻬﺎء ﻗﺮارداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

ﺻﻔﺤﻪ  3از 12
 -9-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻴﻤﺎن در ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻗﺪام و ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-4ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻜﻨﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،وﻇﻴﻔﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺮاي ﻣﻮارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﻴﺮد  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
در ﻫﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ،اﻣﻮر ﺑﺎرﮔﻴﺮي و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻴﻔﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9-5ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ  7ﺻﺒﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  7:15ﺻﺒﺢ در
ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﻨﺪ  .در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺬﻛﻮر  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9-6ﺑﺎرﮔﻴﺮي در دوﺷﻴﻔﺖ  8ﺳﺎﻋﺘﻪ از  7ﺻﺒﺢ اﻟﻲ 15و  15اﻟﻲ  23در ﻗﺎﻟﺐ  4ﺧﻂ ﭘﺎﻛﺖ  ،ﻓﻠﻪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزﺟﺎﻣﺒﻮ و اﺳﻠﻴﻨﮓ
ﺑﮓ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
 -9-6-1ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  ، 15ﺗﻮﻗﻒ در روﻧﺪ
ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﺷﻴﻔﺖ ﺷﺐ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  22:15اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .
 -9-6-2در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ  ،در زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ  ،ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻴﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:15و ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﺷﻴﻔﺖ ﻋﺼﺮ  ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ از
ﺳﺎﻋﺖ  15:15ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﺷﻴﻔﺖ ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  22:15اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
 -9-6-3درﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ) 22:15ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ( ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺷﻴﻔﺖ ﺳﻮم )از ﺳﺎﻋﺖ  23اﻟﻲ  7ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ( ﺑﺮاي ﻳﻚ
ﻳﺎ دوﺧﻂ ﺑﺎرﮔﻴﺮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻛﻞ ﺣﻮاﻟﻪ اﻋﻼم ﺑﺎرﺷﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  6ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
 -9-6-4در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﺣﻮاﻟﻪ در ﺷﻴﻔﺖ ﻋﺼﺮ)ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  (22:15ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺼﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر از ﺟﻤﻠﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد
ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻳﺎ ﻫﺮﻣﻮرد دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﻛﻞ ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮو از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻔﺖ ﺳﻮم
و ﻳﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻴﻔﺖ ﻋﺼﺮﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  23ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9-6-5ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ  ، 9-6ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻴﻤﺎن در ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دو ﺷﻴﻔﺖ  8ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮدﻟﻴﻞ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ  ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﺷﻴﻔﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
اﻋﻼم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﻔﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9-6-6در زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻴﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ،ﻧﻈﺎﻓﺖ ،
ﺑﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻴﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﮔﺮدد .
 -9-6-7زﻣﺎن ﻧﻬﺎر و ﺷﺎم ﻧﻔﺮات ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺼﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻮده و در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ دراﻳﺎم ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺻﺮف ﺳﺤﺮ و اﻓﻄﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9-7ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻴﻔﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و درﺻﻮرت ﻣﺮﺧﺼﻲ و ﻏﻴﺒﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻠﺖ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد  ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  %30ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻳﺎ ﺳﭙﺮده ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -9-8در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
در ﻗﺮارداد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻓﺖ  ،ﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات  ،دﭘﻮ ﺳﺎزي ﺟﻤﺒﻮ و اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ و اﺻﻼح ﭘﺎﻛﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺻﻔﺤﻪ  4از 12
 -9-8-1درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ و  ...ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻂ از ﺧﻄﻮط ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺎﻛﺖ
ﮔﺮدد  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد ﻣﺪت ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺮﺧﻂ ﭘﺎﻛﺖ ﺑﻴﺶ از  2ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﺷﻮد  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎاﻋﻼم ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ درﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻴﺶ از  2ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري  ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان
ﺧﺴﺎرت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻴﺶ از  2ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺻﻮرت
وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت = ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻴﺶ از  2ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري * ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺎﻛﺘﻲ * ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺮ
ﺗﻦ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺎﻛﺘﻲ*0,5
 -9-9ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد و درﺗﻌﻄﻴﻼت رﺳﻤﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه درﺗﻘﻮﻳﻢ و ﻳﺎ ﺗﻌﻄﻴﻼت رﺳﻤﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ازﺳﻮي دوﻟﺖ،
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺎر را در روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-10ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮي را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-11ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎر اﻳﻦ ﻗﺮارداد  ،ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮات ﺷﺎﻏﻞ در ﻛﺎرﮔﺎه را از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ  ،ﻛﻴﻔﻲ  ،ﺗﺨﺼﺼﻲ
وﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮدرﺗﻌـﺪاد ﻧﻔﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد  .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ .
 -9-11-1ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ورود و ﺧﺮوج ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎرت زﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ
اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎر و ﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎري ﺷﺨﺺ ﻳﺎ
اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﻠﻒ اﻗﺪام و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺧﻠﻠﻲ در روﻧﺪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي
ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد .
ﺗﺒﺼﺮه  : 2ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و
ﻧﺎﻇﺮ  ،ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎر در ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺧﺮاج آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪور ﺣﻜﻤﻲ در ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش
ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎزش ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻜﺎر در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻨﺘﻔﻲ
ﮔﺮدد.

 -9-12ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻋﻢ از ﭘﺎﻛﺖ ﭼﻴﻨﻲ)روي ﻛﺎﻣﻴﻮن ( ،
ﭘﺎﻛﺖ زﻧﻲ )ﻣﺤﻞ ﭘﻜﺮ(  ،در ﻓﺎز1و ،2ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺟﻤﺒﻮ و اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 -9-13ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎژ ﺑﺎرﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﻼك ﺗﻨﺎژﺗﺤﻮﻳﻞ ،
ﮔﺰارش روزاﻧﻪ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-9-14رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺪاوم درﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺮﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در
اﻣﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮي و در ﻣﺴﻴﺮاﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻤﺎن درﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻠﻪ  ،ﭘﺎﻛﺘﻲ وﺟﻤﺒﻮﺑﮓ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
وﺟﻮد اﺷﻜﺎل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﻴﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ) ﻛﻪ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮد  ،ﺗﺎ وﻗﻔﻪ اي در ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ .
-9-15ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﺰار و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮارداد از ﻗﺒﻴﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﺎدﮔﻴﺮي
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-16ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وارد ﺷﺪن ﺧﺴﺎرت و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات دﭼﺎر ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت
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ﺗﻌﻮﻳﻀﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  %20ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﻟﺬا ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم  ،ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  : 1ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰي ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات  ،ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻛﺘﺒﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 -9-17ﻣﺤﺪوده ﻛﺎري ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎت درﻣﺤﺪوده ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ازﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﺣﺪود ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  ،زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﻫﺎ و زﻳﺮ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
-9-17-1ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ  ،زﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﺎرﮔﻴﺮي ،ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ 1و 2و ﻫﻤﻜﻒ،
ﻃﺒﻘﺎت و زﻳﺮ ﺳﻴﻠﻮﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎن  ،ﺳﻄﻮح و زﻳﺮ ﺑﺎﺳﻜﻮل ﻫﺎي ﻓﻠﻪ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮓ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ  ،روﺗﺎري ﻫﺎ  ،ﺳﺮﻧﺪﻫﺎ
و ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻬﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺨﻠﻴﻪ آن ﺑﻪ اﻟﻮاﺗﻮرﻫﺎي اﺳﻴﺎﺑﻬﺎي ﺳﻴﻤﺎن ﻓﺎز1و 2و
ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ دوره اي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻃﻲ ﻟﻴﺴﺘﻲ در ﺷﺮوع ﻗﺮارداد  ،ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ  ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ راﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻗﺪام و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  %20ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺷﺮوع ﻗﺮارداد ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﭘﺎﻳﺎن
ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-18ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ  ،ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ
آوري ﭘﺎﻟﺘﻬﺎي ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-19ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮدن ادوات و ﻟﻮازم ﻛﺎر در ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎت و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻛﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻴﺰ
ﺟﻤﻊ اوري ﻛﻠﻴﻪ اﺷﻴﺎئ اﺿﺎﻓﻲ و زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-20ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي درﭘﻮش ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ وﻛﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ وﻛﻨﺘﺮل ﺣﻔﺎظ ﻫﺎ ﺑﻠﺤﺎظ اﻳﻤﻨﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻠﻔﻦ وآﻳﻔﻮن و  ...ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺳﺖ.
 -9-21ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻳﺎ ﺗﺮﻳﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮارد و رﻳﺰش و ﺳﻘﻮط ﺑﺎر  ،ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻌﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-22ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﻛﻤﭙﺮﺳﻲ  ،ﺗﺮﻳﻠﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9-23در ﺧﺼﻮص ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ ﺑﺠﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺮاردادن ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﻔﺘﺮاك ﻳﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻛﻴﺴﻪ  ،ﭼﺮخ ﻛﻴﺴﻪ ،ﻟﻴﺒﻞ زدن وﻏﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -9-24در ﺻﻮرت اﻳﺠﺎد ﺿﺎﻳﻌﺎت در زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ و اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺼﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻴﺴﻪ و ﺳﻴﻤﺎن
ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﻤﺎﻧﻬﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9-25در زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺟﺎﻣﺒﻮ ﺑﮓ و اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎژ ﺑﺎرﮔﻴﺮي اﻋﻼم ﺷﺪه و زﻣﺎن در اﺧﺘﻴﺎر،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد ﻟﻴﻔﺘﺮاك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻋﻼم ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺮدد  .درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
دﭘﻮي ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ ﻳﺎ اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-26ﺗﻠﻮراﻧﺲ وزﻧﻲ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ و اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ ﭘﺮﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-27ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ،ﺗﻌﺪاد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻴﺴﻪ )اﻋﻢ ﭘﺎﻛﺖ  ،ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ ﻳﺎ اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ ( را ﺑﺎ ذﻛﺮ
دﻟﻴﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﺒﻮﻳﮓ  ،ﭘﺎﻛﺖ و اﺳﻠﻴﻨﮓ ﺑﮓ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺼﻮر و ﺳﻬﻞ
اﻧﮕﺎري ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺖ روزﻛﻴﺴﻪ از ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

صفحه  0از 11
 -1-14در زمان بارگيری جمبو بگ و اسلينگ بگ چنانچه بارگيری مستقيما بر روی کاميون صورت پذيرد کل تناژ بارگيری برای
پيمانكار محاسبه می شود  .در زما ن دپو کردن جامبو و اسلينگ بگ هزينه به ازای هرتن مطابق با قيمت اعالم شده به طور کامل
به پيمانكار پرداخت می شود  .چنانچه بارگيری از دپو صورت پذيرد صرفا  %16هزينه بارگيری به ازای هرتن به پيمانكار پرداخت
می گردد .
تبصره  : 1مقدار جامبو و اسلينگ بگ موجود در دپو در ابتدا و انتهای قرارداد صورتجلسه مي شود .

 -1-11چنانچه درطول مدت زمان قرارداد در زمان بارگيری سيمان درجمبوبگ و اسلينگ بگ نياز به نيروهای بيش از تعداد
توافق شده با ناظر قرارداد باشد  ،پيمانكار موظف به تامين نيروی مورد نياز بوده و از اين بابت هزينه اضافی به پيمانكار تعلق
نخواهد گرفت .
 -1-76مسئوليت بارگيری پاکت به تعداد ذکر شده در حواله به عهده پيمانكار است ودر صورتيكه بارگيری بيش از مقدار تعيين
شده در حواله باشد :
-1-76-1در صورت خروج کاميون از کارخانه  ،هزينه سيمان معادل مقدار مازاد بارگيری شده از صورت وضعيت پيمانكار کسرمی
گردد و اخطار کتبی به پيمانكار ابالغ خواهد شد و بابت بارگيری ماشين مذکور نيز هزينه ای به پيمانكار پرداخت نخواهد شد .
-1-76-1در صورت عدم خروج کاميون  ،پيمانكار موظف به اصالح تعداد پاکت بوده و ضمن ابالغ اخطار کتبی  ،بابت بارگيری
ماشين مذکور نيز هزينه ای به پيمانكار پرداخت نخواهد شد .
 -1-71کليه کاميونهای بارگيری شده توسط باسكول درب خروجی توزين می شوند و چنانچه اختالف وزنی بين مقدار بارگيری
شده و مقدار حواله بيش از حداکثر تعريف شده باشد ،کاميون جهت شمارش مجدد  ،به بارگيرخانه برگشت داده می شود و
پيمانكار موظف به کنترل و شمارش مجدد کيسه های بارگيری می باشد  .چنانچه اطمينان از صحت تعداد کيسه ها منجر به
تخليه و بارگيری مجدد کيسه باشد اينكار می بايست توسط پيمانكار انجام و چنانچه تعداد پاکتها مطابق با حواله باشد و علت خطا
 ،قصور در حوزه پيمانكار نباشد  154 ،برابر تناژ بارگيری شده به عنوان جبران در صورت وضعيت پيمانكار منظور ميگردد  .در
صورتيكه علت اختالف در تعداد کيسه يا موارد مربوط به حوزه پيمانكار باشد ضمن ابالغ اخطار کتبی  ،بابت بارگيری آن ماشين
هزينه ای به پيمانكار پرداخت نمی شود .
 -1-71پيمانكار موظف است در ابتدا و انتهای هرشيفت بارگيری آماده بكار بودن تجهيزات جهت بارگيری در همان شيفت يا
شيفت بعد راکنترل نموده و مشكالتی راکه باعث توقف يا تاخير در روند انجام بارگيری می شود را به نماينده کارفرما اعالم نمايد
در غير اينصورت مسئوليت توقف خط با پيمانكار می باشد و چنانچه به اين دليل حواله مورد نظر در آن روز بارگيری نشود به ازای
هر تن کسری تحويل  ،سه برابرمبلغ بارگيری هرتن سيمان پاکتی وجه التزام از صورت وضعيت پيمانكر کسر می گردد .
 -1-77انجام بارگيری می بايست مطابق با حداقل راندمان (تناژ پاکت بارگيری شده درهرساعت) تعيين شده توسط دستگاه
نظارت که با توجه به تجربيات و شرايط تجهيزات بدست آمده است(حداقل  46تن بر ساعت به ازاء هر خط) صورت پذيرد  .در
صورتيكه راندمان بارگيری کمتر از حداقل مقدار تعيين شده باشد  ،به ازای هرساعت مازاد بر ساعت مورد نظر برای بارگيری مبلغ
 1665666ريال به ازای هر ساعت برای هر خط خسارت درنظر گرفته می شود و از صورت وضعيت پيمانكار کسر ميگردد .
 -1-75انجام کنترل عملكرد کليه تجهيزات پك رها و باسكول های بارگيرخانه مطابق با برنامه کنترل دوره ای واحد توليد می
بايست توسط پيمانكار و با نظارت نماينده کارفرما صورت پذيرد.
 -1-74درصورت بروز مشكل در خروج بار از سيلو های سيمان اقدام در خصوص رفع گير تا حدودی که نياز به ورود فرد به داخل
سيلو ها نباشد و بگونه ای که بارگيری تحت تاثير قرار نگيرد به عهده پيمانكار می باشد .
 -1-70پيمانكار می بايست گزارشات مورد نياز کارفرما شامل گزارشات مرتبط با بارگيری  ،نظافت  ،بازديد و غيره را که فرمت آن
در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت را مطابق با نظرکارفرما تكميل(به صورت کاغذی يا ثبت در کامپيوتر ) نمايد.

ﺻﻔﺤﻪ  7از 12
 -9-37در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻼح ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﭘﺎﻛﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻼح ﻫﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺒﻠﻎ  250رﻳﺎل ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .
 -9-38درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ و ﻧﻴﺎز ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮارداد  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ دراﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮاردادن
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺿﺮورت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در
ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
)ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻴﺴﻪ اي  50ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ(*)ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺎﻋﺘﻲ(* )/2ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ(
 -9-39ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻳﺎب و ذﻫﺎب  ،اﺳﻜﺎن  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا وﻛﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻌﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺗﻌﻬﺪي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪارد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در ﻗﺒﺎل ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ .

-9-39-1ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺷﺎﻣﻞ  :ﺣﻘﻮق ؛ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري ؛ ﺣﻖ
ﺑﻴﻤﻪ ؛ ﻣﺎﻟﻴﺎت ؛ ﺣﻖ ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻌﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻛﺎر وﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 -9-40ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎرﮔﻴﺮي  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎرﮔﻴﺮي و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻫﺎي
ﻏﻴﺮ ﺿﺮور اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  %10ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﺣﺴﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .
 -9-41ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮارداد در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ آن از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 -9-41ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﺎر ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را
دارﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -9-42ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  %40ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮد را از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن
ﺑﺠﻨﻮرد ﻛﻪ داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9-43ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﻋﺎﻳﺖ و از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-44ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﻪ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9-45ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻤﻨـﻲ ﻛـﺎر و ﺣﻔـﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎري ﻛﺸﻮر و
اﺑﻼﻏﻴﻪ و اﻟﺰاﻣﺎت داﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ) واﺣﺪ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ( ﺑﺸﺮح ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ
ﻗﺮارداد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺻﻮرت اﻋﻼم
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻛﻼﺳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
 -9-46ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و ﻟﺒﺎس و ﻛﻔﺶ ﻛﺎر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن اﻗﺪام و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ  %20ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻳﺎ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻛﺴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -9-47ﻧﻔﺮات ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ودرﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
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 -9-48در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد  ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮارداد  ،ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺳﺖ
و وي ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﺴﺎرت وارده را از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ
اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮارداد و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺣﻖ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
 -9-49ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎري ﻛﺸﻮر در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻳﺎ اﻓﺮادي از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ  ،ﺻﺪﻣﻪ وارد ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺧﺴﺎراﺗـﻲ ﺑﻪ اﻣـﻮال و
ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ وارد ﮔﺮدد ﻣﺴﺌـﻮﻟﻴﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺴﺎرت آن ﺑﻌﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 -9-50ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮارداد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -9-51ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده ده  -ﺗﻌﻬﺪات ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ :
 -10-1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ وذﺧﻴﺮه ﺳﻴﻤﺎن درﺳﻴﻠﻮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و اﻋﻼم ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم.
 -10-2ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎﻛﺎت ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﻛﺎت از اﻧﺒﺎر ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -10-3ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ار ﺣﻤﺎم ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
-10-4در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮوﻳﺲ اﻳﺎب ذﻫﺎب ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺮ
ﻫﺰﻳﻨﻪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

-10-5ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،در ازاي اﺧﺬ وﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر در ﻣﺤﻞ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 -10-6ﻗﺮاردادن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﺒﻮ ﺑﮓ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻣﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﻔﺘﺮاك ﻳﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده ﻳﺎزده  -ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ واﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ :
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻛﻞ و ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺮارداد را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ  .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻞ وﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي)ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ( واﮔﺬار ﮔﺮدد ؛ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ؛ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺎده دوازده -ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد :
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻮده و ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺎده ﺳﻴﺰده  -ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮﻗﺮارداد :
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎري در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎر واﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ؛ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؛ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ
و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ،اﻃﻼع ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ درزﻣﺎن اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ در ﻃﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﺪم
اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﻣﺎده ﭼﻬﺎرده – ﺣﻞ اﺧﺘﻼف :
ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد رخ دﻫﺪ  ،ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺠﻨﻮرد ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .
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ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده– ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد :
 -15-1در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﻧﺪارد ﻳﺎ از اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات
ﻗﺮارداد اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲ ورزد ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ  5روزه  ،ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات  ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻳﺎ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ اﺧﺬ ﺷﺪه از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﻛﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -15-2ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻗﺮارداد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺪﻳﺪ ) اﻓﺰاﻳﺶ  ( %25در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ  ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺗﺐ را  5روز ﻗﺒﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻞ ﻛﺎرﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -15-3ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎء اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
ﻣﺎده ﺷﺎﻧﺰده – ﻓﻮرس ﻣﺎژور :
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮓ  ،ﺳﻴﻞ  ،زﻟﺰﻟﻪ  ،آﺗﺶ ﺳﻮزي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮرس ﻣﺎژور
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻴﭻ
ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .
ﻣﺎده ﻫﻔﺪه – اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﻴﻦ :
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻗﺮارداد ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  ،ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻗﺒﻠﻲ از ﺣﻴﺚ اﺑﻼغ اوراق
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .
ﻣﺎده ﻫﺠﺪه – ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺦ ﻗﺮارداد :
اﻳﻦ ﻗﺮارداد در ﺑﺠﻨﻮرد و در ﻫﺠﺪه ﻣﺎده  ،ﻧﻪ ﺗﺒﺼﺮه  ،ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻃﻲ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﺣﻜﻢ واﺣﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻨﻈﻴﻢ
و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻃﺮﻓﻴﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .

ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم (

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
........................
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ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 1
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد
 (1ﺗﻌﺎرﻳﻒ:
ﻗﺮارداد :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  183ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ :ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻣﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر واﮔـﺬار ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ،در
ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﺸﺎن در ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺻﻠﻲ :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ذﻳﺼﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد.
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻓﺮﻋﻲ :ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ذﻳﺼﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﺎ وي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﻲ از اﻣﻮر ،ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﻫﺪف و داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد:
ﻫﺪف از اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻨﺘﺮل ,ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر و ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ,آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺣﻔﺎﻇـﺖ و
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر ,ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات اﻟﺰاﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺿﻮاﺑﻂ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﺧﻠـﻲ
و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  HSEﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ /اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن
ﺑﺠﻨﻮرد و ﻣﻌﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (3ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و اﺧﺘﻴﺎرات:
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎري ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﻤﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺖ و واﺣﺪ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻣﺴـﺌﻮل
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت:
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ,ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.


ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﺎﻻي  25ﻧﻔﺮ ،در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻔﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻖ آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺤـﻮه اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ اي وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.



ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ  HSEﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد )دوره ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻣـﺪت
ﻗﺮارداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.

 ﻣﺴﺌﻮل  HSEﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺎ واﺣـﺪ HSE
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ.
 (Aﻣﻮارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران


ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ) ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دوره اي ( ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺮا در ﭘﺮوﻧﺪه
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪارد .



ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.



ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻬﻴﻪ ،ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.



ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﭗ ﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ  11از 12
 (Bﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران


اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر )ﭘﺮﻣﻴﺖ( ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  W224و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳـﺮﺑﻂ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .



ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.



ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ  HSEﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.



ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺎري ﺧﻮد ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد) (MSDSرا ﻛـﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.



ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻨﻲ و ﻛﭙﻲ ﻣﺪارك ﺑﻴﻤﻪ را ﺑﻪ واﺣـﺪ HSE
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.



در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ داراي ﻃﺮح واﻛﻨﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.



ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث و روﻳﺪاد را ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ واﺣﺪ  HSEﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 (Cﻣﻮارد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد  ,اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ  .ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ  ISO 14001ﻛـﻪ
ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .


ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح و اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠـﻲ در ﺧﺼـﻮص ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت زﻳﺴـﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ



ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد.



ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ و روش دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.



ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  W45در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮارد آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران:


ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر  ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﻮزش دﻫﺪ.

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران


ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ داﺧﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد در ﺷـﺮوع ﻫﻤﻜـﺎري ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و واﺣﺪ اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر
ﻧﻤﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ  F100ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻧﻤﺎﻳﺪ .



واﺣﺪ  HSEﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﻗﺼﻮر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ،ﻃﻲ ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺨﻠﻒ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت اﻳﺸﺎن اﻋﻼم و ﻳﻚ درﺻـﺪ از
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻜﺮار آن )ﻃﺒﻖ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎره  ، (F100ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺴـﺮ
ﻳﺎ اﻋﻤﺎل ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.



ﺟﺮاﺋﻢ ﻛﺴﺮ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﻔﺤﻪ  12از 12

رر

ﻋﻨﻮان

ﺑﻠﻲ

ﺧﻴﺮ

اﻣﺘﻴﺎز

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ........................... :ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد  .......................... :ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد .................. :ﻣﺪت ﻗﺮارداد............... :

1

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺎري ،ﺿﻮاﺑﻂ اداري و اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر رﻋﺎﻳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟

1

2

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر دوره ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰار و ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟

3

3

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر از ﻧﻴﺮوﻫﺎي داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ ،روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺷﻐﻠﻲ )ﻗﺒﻞ و
ﺣﻴﻦ ﻛﺎر( ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟

2

4

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻤﻮده
اﻧﺪ؟

3

5

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر از وﺳﺎﺋﻞ  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻﺗﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ
ﻓﻨﻲ ازﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟

3

6

در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎﻻ و ﺗﺠﻬﻴﺰ و اﻳﺠﺎد اﻧﺒﺎر در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎري،
ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر  ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻧﮕﻬﺪاري ،اﻧﺒﺎرش ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ،در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ  MSDSﻳﺎ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم

2

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
7

ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﻮازﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

2

8

از ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮرد اﻃﻼع دارد؟ و از آن ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟

1

9

ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺠﺎرب و آﻣﻮزش
ﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﻫﺮ ﻧﻔﺮ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

1

10

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
و در ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد.

3

11

از آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آن
ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟

2

12

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﻫﻴﺰ از آﻟﻮده ﻧﻤﻮدن آب ،ﻫﻮا ،ﺧﺎك و
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور  ،ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.

3

ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎز )ﻫﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻌﺎدل  50/000ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.

26

ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺦ :ﻧﺎﻇﺮ ﻗﺮارداد ،اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ،واﺣﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر  ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت سیمان بجنورد (سهامی عام)

دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

دعوت نامه 1 .............................................................................................................................................................................
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده ارزيابي كيفي مناقصه گران........................................................................................
مشخصات پيمانكار و مدير عامل شركت 3 ................................................................................................................................
شرايط ارزيابي كيفي مناقصه گران 4 ........................................................................................................................................
شاخصهای ارزيابي كيفي مناقصه گران6 .............................................................................................. ....................................
فرم اطالعات و مشخصات مناقصه گر 7 .................................................................................................. ................................
فرم اطالعات و سوابق كاری مديران ارشد مناقصه گر8 ..........................................................................................................
فرم تجربه و سوابق اجرائي مرتبط و مشابه مناقصه گر 9 ........................................................................................................
فرم اطالعات كارهای قبلي مناقصه گر10 ...............................................................................................................................
فرم اخذ تائيديه حسن انجام كار در كارهای قبلي مناقصه گر11 .............................................................................................
فرم ارزيابي توان مالي مناقصه گر 12 .....................................................................................................................................
فرم امتياز دهي به تجهيزات و ماشين آالت مناقصه گر 13 ...................................................................................................
فرم امتياز دهي به توان فني و برنامه ريزی مناقصه گر 14 ...................................................................................................

دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

باسمه تعالي

از آنجايی كه شركت سیمان بجنورد ( مناقصه گزار ) در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام كلیه امور مربوط
به بارگیری سیمان كارخانه به پیمانکار ذی صالح اقدام نمايد  ،امید است با توجه به اهمیت و حساسیت اين
امر پیمانکاری واجد صالحیت  ،متعهد  ،مجرب و توانمند پا به اين عرصه مهم بگذارد.
لذا ازپیمانکاران محترم ( مناقصه گران ) كه متقاضی شركت در اين مناقصه می باشند تقاضا می شوود رورم
های پیوست را با دقت تکمیل نموده و مستندات و سوابق اجرايی و مشخصات دقیق كاركنان كلیدی شركت
را در پاكت ب  ،به انضمام رزومه و اسناد تائید شده و به همراه ديگر پاكات در تاريخ مقرر تحويل دبیرخانوه
شركت سیمان بجنورد نموده و رسید دريارت نمايند .

واحد بازرگانی شرکت سیمان بجنورد

1
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مدارك مورد نیاز جهت تشكیل پرونده ارزيابی کیفی مناقصه گران
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تصوير اساسنامه ،آگهي تاسيس و آخرين آگهي تغييرات شركت
تصوير مدارك تحصيلي و كارت ملي مديرعامل و ساير اعضاء هيئت مديره شركت و تصوير مدارك تحصيلي و كارت
ملي اشخاص حقيقي
تصوير قراردادهای منعقده و مفاصا حساب در  5سال گذشته
تصوير رضايت نامه ،تشويقي ،تقديرنامه از كارهای انجام شده در صورت وجود
تصوير اسناد مالكيت و يا فاكتور خريد ماشين آالت و تجهيزات كارگاهي و در صورت استيجاری بوودن ماشوين آالت
تصوير قرارداد اجاره آنها
تصوير مدارك دوره های سپری شده مرتبط توسط پرسنل شركت در صورت وجود
تصوير گواهي نامه صالحيت پيمانكاری و رتبه بندی در صورت وجود
كليه مدارك صالحه مورد نياز جهت ارزيابي و امتياز دهي كه در ذيل فرمهای دستورالعمل قيد گرديده است.

توجه:
 .1به مدارك ناقص ،مبهم ،ناخوانا و خارج از زمان مشخص شده ترتيب اثر داده نمي شود.
 .2در صورتيكه كه احراز گردد مدارك تحويل شده جعلي و يا خالف واقعيت بوده است ،عالوه بر عدم ارزيوابي پيمانكوار
تضمين ارائه شده مسترد نخواهد شد .
 .3از پيمانكاران محترم درخواست مي شود مطالب ارسالي خود را با دقت و صداقت كامل تهيه و تكميل نمايند.

2
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مشخصــات مشاور
نام شركت:
نام مديرعامل:
كد ملي مديرعامل:
رتبه:
تلفن مستقيم تماس:
تلفن همراه مديرعامل:
شماره فاكس :

مهر و امضاء پيمانكار (اشخاص مجاز مطابق اساسنامه):

امضاء:

مهر شركت:

توضيحات:

3
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شرایط ارزیابي كيفي مناقصه گران

صررنظر از امتیاز كسب شده بر اساس شاخصهای ارزيابی توانمنودی  ،مناقصوه گور بايود دارای صوالحیت هوا و
شرايط مشروحه ذيل باشد .عدم حصول شرايط و الزامات ذيل منجر به رد شدن صالحیت مناقصه گر جهت شوركت
در مناقصه می گردد.
 .1داشتن مجوزهای الزم از مراجع قانونی ذيربط و آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به كار از جمله  :بیموه هوای
تامین اجتماعی ،مالیاتها ،عوارض و ديگر قوانین و مقررات
 .2در صورتی كه برای مناقصه گزار محرز گردد اطالعات ارائه شده توسط مناقصه گر خالف واقع می باشد اين امر
منجر به رد صالحیت مناقصه گر می گردد.
 .3حداقل امتیاز قابل قبول برای شركت در مناقصه ،كسب حداقل  65امتیاز می باشد.
 .4رعايت كلیه مواد مندرج دراساسنامه شركت  ،قانون تجارت و ثبت شركت ها در ارائه اسناد الزامی است .
 .5مناقصه گر بايد طبق اين دستورالعمل  ،ررمها و شرايط مندرج در اسناد ارزيابی كیفوی را بررسوی و نسوبت بوه
تکمیل و ارائه كلیه اطالعات يا مدارك مورد نیاز اقدام نمايد.
 .6مناقصه گر بايد در صورت نیاز جهت ررع هرگونه ابهام در اسناد ارزيابی بصورت كتبی و در زمان مقرر با مناقصه
گزار به نشانی ذيل مکاتبه نمايند.
كارخانه  :خراسان شمالی – بجنورد – كیلومتر  37جاده بجنورد مشهد – كارخانه سیمان بجنورد
درتر مركزی  :تهران – خیابان مطهری – خیابان میر عماد – كوچه چهاردهم  -پالك 16
 .7در صورت مطالبه مناقصه گزار مناقصه گر بايد گواهینامه صالحیت كار مرتبطبا موضوع مناقصه را ارائه نمايد.
 .8مناقصه گزار به هر درخواستی برای ررع ابهام اسناد بصورت كتبی پاسخ خواهود داد مشوروط بور اينکوه چنوین
درخواستی حداكثر پنج روز قبل از آخرين مهلت تحويل اسناد تسلیم شده باشد.
 .9مناقصه گزار می تواند پیش از آخرين مهلت ارائه اسناد توسط مناقصه گر ،با صودور الحاقیوه ،اسوناد ارزيوابی را
اصالح نمايد.
 .10هر الحاقیه ای كه صادر شود بخشی از اسناد ارزيابی تلقی خواهد شد كه از طريق سايت اين شركت به صوورت
ضمیمه اسناد مناقصه اعالم خواهد شد عالوه بر آن در صورت تماس تلفنی مناقصه گران بوا مناقصوه گوزار نیوز
اطالع رسانی می شود.
 .11مناقصه گزار می تواند به صالحديد خود ،آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه گران را تمديود نمايود توا مناقصوه
گران به هنگام آماده نمودن پیشنهادهای خود ،زمان كاری برای در نظر گررتن الحاقیه داشته باشند.
 .12كلیه اوراق و اسناد ارزيابی كیفی با مهر و امضا تعهد آور شركت تکمیل و در داخل پاكت ب  ،بوه هموراه ديگور
مدارك مورد نیاز در اسناد مناقصه الك و مهر شده تحويل مناقصه گزار گردد .
 .13هر شخص ياشركت نمی تواند در يک مناقصه عضو بیش از يک مشاركت باشد .
 .14دستگاه مناقصه گزار می تواند به صالحديد خود برای ارزشیابی دقیوق تور اسوناد از هور يوک از مناقصوه گوران
درخواست ررع ابهام را بنمايد  .هر نوع درخواستی برای ررع و موارد ابهام بايد بصورت كتبی باشد .
4
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 .15اگر مناقصه گر ،اطالعات درخواست شده برای ررع ابهام را در تاريخ و زمان مشخص شده ارائوه ننمايود ،اسوناد
ارسالی وی مردود خواهد شد.
 .16دستگاه مناقصه گزار می تواند هر سندی را كه به الزامات مندرج در اسناد ارزيابی پاسخ قابل قبول نداده باشود،
مردود اعالم نمايد.
 .17كلیه برگه های اين دستورالعمل و اسناد پیوست می بايست ممهور به مهر و امضاء شوخص يوا اشوخاج مجواز
ورق اساسنامه و يا آگهی آخرين تغییرات شركت باشد.
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رديف

عنوان شاخص ارزيابی

وزن شاخص

ai

نوع ( الف)

وزن شاخص

ai

وزن شاخص

ai

نوع (ب)

نوع (ج)

وزن شاخص

ai

نوع (د)

امتیاز

کسب شده bi

aibi

توضیحات

تجربه و سوابق اجرائی مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه

%15

%20

%15

%20

مطابق با ررم شماره 3

حسن سابقه در كارهای قبلی

%20

%20

%20

%20

مطابق با ررم های شماره  4و  5و 6

توان مالی (قدرت مالی و پشتیبانی)

%25

%15

%25

%30

مطابق با ررم شماره 7

توان تجهیزاتی و ماشین آالت

%30

%5

%25

%5

مطابق با ررم شماره 8

توان رنی و برنامه ريزی

%10

%40

%15

%25

مطابق با ررم شماره 9

%100

%100

%100

%100

جمع

 = ∑aibiامتیاز شاخص ارزيابی
 :aiوزن شاخص ارزيابي
 : biامتياز كسب شده هر شاخص ارزيابي براساس مدارک ارائه شده توسط مناقصه گر
* وزن شاخص نوع الف  :شامل مناقصه های مربوط به معادن شركت  ،بارگيری و حمل داخلي  ،راه سازی و خريد مواد اوليه و موارد مشابه
* وزن شاخص نوع ب  :شامل مناقصه های مربوط قرارداد های فني و مهندسي  ،الکتريکال و نسوزكاری
* وزن شاخص نوع ج  :شامل مناقصه های مربوط ساخت و نصب مکانيکال  ،ابنيه ،
* وزن شاخص نوع د  :شامل مناقصه های مربوط منابع انساني
 حداقل امتیاز قابل قبول براي شرکت در مناقصه  ،کسب حداقل  65امتیاز مي باشد.

 .1مناقصه گر اعالم می نمايد كه اظهارات و اطالعات مندرج در برگ های استعالم ارزيابی كیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح می باشد.
 .2مناقصه گر اعالم می دارد كه تکمیل و ارائه اين ررم ها و مدارك مربوطه هیچگونه حق يا تعهدی در خصوج شركت در مناقصه برای مناقصه گر ايجاد نخواهدكرد وايون شوركت (
شركت سیمان بجنورد ) در رد يا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
 .3مناقصه گر تحت هیچ شرايطی درخواست استرداد مدارك ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آورد.
نام و نام خانوادگي و مهر و امضاء مناقصه گر :
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مشخصات شركت
نام ونشاني پيمانکار :

كد پستي:

تلفن تماس :

دورنگار:

شماره ثبت شركت

رئيس هيئت مديره شركت

شناسه ملي شركت

كد ملي

نام و نام خانوادگي

بموجب آخرين تغييرات
مدير عامل شركت بموجب

كد ملي

نام و نام خانوادگي

آخرين تغييرات

دارندگان حق امضاء بموجب

كد ملي

نام و نام خانوادگي

سمت در شركت

آخرين تغييرات



در كادر زير نمونه امضاء فرد يا افراد مجاز به امضاء اوراق تعهد آور به موجب آخرين تغييرات و مهر شركت را درج
نمائيد.
نام و نام خانوادگي

مهر شركت

سمت در شركت

نمونه امضاء
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سوابق مدير عامل شركت
نام و نام خانوادگي:
رديف

پايه و رشته تحصيالت:

نام موسسه يا سازمان

سال اخذ مدرک:
سمت

آدرس

سابقه كار:
تاريخ شروع

(سال)
تاريخ خاتمه

سوابق رئيس هيئت مديره شركت
نام و نام خانوادگي:
رديف

پايه و رشته تحصيالت:

نام موسسه يا سازمان

سال اخذ مدرک:
سمت

آدرس

سابقه كار:
تاريخ شروع

(سال)
تاريخ خاتمه

سوابق يكي از اعضاي هيئت مديره
نام و نام خانوادگي:
رديف

پايه و رشته تحصيالت:

نام موسسه يا سازمان

سال اخذ مدرک:
سمت

آدرس

8

سابقه كار:
تاريخ شروع

(سال)
تاريخ خاتمه
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رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

محل اجرا

تاريخ شروع

كارفرما

تاريخ خاتمه

ماهيت كار

امتياز هر كار

جمع

جمع امتيازات
توجه :
 .1در صورتيكه ماهيت قرارداد هاي قبلي كامال مشابه باشد ضريب  ، 1در صورتيكه تقريبا مشابه باشد ضريب  0/7و در صورتيكه غير مشابه باشد ضريب  0/4با آن قرارداد تعلق مي گيرد.
 .2حداكثر امتيازي كه به هر قرارداد تعلق مي گيرد بسته به ماهيت آن  25مي باشد كه مجموع امتيازات  100خواهد شد .
 تجربه (مرتبط و مشابه ) پيمانكار بر اساس اطالعات مربوط به تعداد  4قرارداد انجام شده در رشته و زمينه موضوع مناقصه در پنج سال گذشته تعيين مي شود .بهه منوهور ارائهه اطالعهات
مورد نياز الزم است مناقصه گران ليست سوابق كاري خود در پنج سال گذشته را در اين فرم ارائه نمايند.
 ارائه تصوير قراردادهاي منعقده به انضمام صورت جلسات تحويل نهائي كار و تسويه حساب آن براي ارزيابي ضروري مي باشد ؛ در غير اينصورت بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصهه

گر تعلق نخواهد گرفت .

9

دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران

رديف

رديف

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد

محل اجرا

كارفرما

نام مسئول نوارت

تلفن مسئول

نوع تائيديه

بر قرارداد

نوارت

صادر شده

مدت قرارداد

شاخص هاي ارزيابي

حداكثر امتياز

1

ارائه تائیدیه حسن رضایت در كارهاي قبلی و تشویق نامه هاي كارفرمایان قبلی -حداقل تا  4قرارداد

30

2

كیفیت فنی كارهاي انجام یافته و رعایت استانداردها -حداقل تا  4قرارداد ( طبق فرم شماره  6كه توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد )

30

3

رعایت زمانبندي و اتمام طبق برنامه زمانبندي  -حداقل تا  4قرارداد ( طبق فرم شماره  6كه توسط دستگاه نظارت بررسی و تکمیل می گردد )

20

4

حسن رضایت از كفایت كادر فنی توسط ادارات و یا سازمان هاي طرف قرارداد  -حداقل تا  4قرارداد(طبق فرم شماره  6كه توسط نظارت بررسی و تکمیل میگردد)

20

جمع امتيازات

10

آدرس

امتياز
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فرم  6فرم اخذ تائيدیه حسن انجام كار
اعضاء محترم کمیسیون معامالت
باسالم
احتراماً عطف به اطالعات ارائه شده توسهط مناقصهه گهر ،شهركت /آقاي...........................................................جههت
شركت در مناقصه ،.......................................................طي تماس با شركت .....................................آقاي ...............................
مدير/رئيس بخش  ..........................................بهه شهماره تلفهن ......................................درتهاريخ ،......................................
اطالعات ذيل مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه بدين شرح تائيد مي گردد.
* موضوع قرارداد .....................................مبلغ قرارداد (به عدد) ( ................................به حروف)....................................
* مدت قرارداد.............ماه/سال  ،تاريخ شروع..................................تاريخ پايان قرارداد و تسويه حساب ..............................
 .1شركت فوق/نامبرده از نور كيفيت كار انجام يافته در حد ضعيف متوسط خوب عالي ارزيابي گرديده است.
 .2شركت فوق/نامبرده از نور كفايت كادر فني در در حد ضعيف متوسط خوب عالي ارزيابي گرديده است.
 .3شركت فوق/نامبرده در زمانبندي انجام موضوع مناقصه در حد ضعيف متوسط خوب عالي ارزيابي گرديده است.
توضيحات........................................................................................................................................................................................:
.........................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی
مدير/رئیس واحد نظارت

 امتياز حسن سابقه در كارهاي قبلي بر مبنهاي نتهايج اسهتعالم از كارفرمايهان قبلهي در پهنج سهال گذشهته
بر اساس فرم شماره  4و  5و  6مشخص خواهد شد.


فتوكپي قهرارداد ههاي منعقهده بهه انضهمام تائيديهه ههاي صهادره اعهر از تقديرنامهه ،رضهايت نامهه و ...
مربوطه به هريک از شاخص ههاي منهدرج در فهرم شهماره  5مهي بايسهت ارائهه گهردد؛ در غيهر اينصهورت
بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .
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رديف

سنوات

1

سال قبل

2

 2سال قبل

3

 3سال قبل

4

 4سال قبل

5

 5سال قبل

( )1پنجاه برابر ماليات متوسط

( )2هفتاد برابر بيمه تامين اجتماعي قطعي

( )3سه برابر درآمد

( )4پنج برابر مبلغ

ساالنه (ريال)

يا علي الحساب پرداخت شده (ريال)

ناخالص ساليانه (ريال)

داراييهاي ثابت (ريال)

ميانگين مبلغ ستونهاي
()4( ، )3( ، )2( ، )1


باالترين مبلغ ميانگين حاصل از ستونهاي (: )4( ، )3( ، )2( ، )1



تائيديه اعتبار از سوي بانک يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ مناقصه مورد تائيد مي باشد و حداكثر امتياز (  100امتياز ) را اخذ مي

ريال

نمايد  ( .با ارائه مستندات بانكي تائيد شده )
 .1حداكثر امتياز (امتياز  ) 100در صورتي احراز مي شود كه مبلغ بهرآوردي مناقصهه معهادل يها كمتهر از ميهانگين مبهالغ سهتون  1يها سهتون  2يها سهتون  3يها سهتون  4باشهد .
در غير اين صورت امتياز طبق فرمول { امتياز =  ( *100مبلغ برآوردي  /حداكثر مبلغ محاسبه شده ) }  ،كاهش مي يابد .
 .2مناقصه گر مختار است كل ستونها و يا هركدام از آنها را جهت ارزيابي و امتياز دهي تكميل نمايد .
 .3اطالعات مورد نياز صرفا مي بايست مربوط به قراردادهاي انجام شده در  5سال گذشته باشد و قرارداد هاي مربوط به سالهاي قبل از آن مالك امتيازدهي نخواهد بود .
 .4در خصوص ستون ( )1و ديگر ستونهاي جدول فوق ارائه مدارك و اسناد مرتبط ضروري بوده و بدون ارسال مستندات امتيازي به مناقصه گرتعلق نخواهد گرفت .
 .5در خصوص ستون ( )2مي بايست مفاصا حساب اخذ شده از سازمان تامين اجتماعي در  5سال گذشته ارائه شود .
 .6در خصوص ستون ( )3مي بايست صورت وضعيت هاي قطعي و يا موقت قرارداد هاي منعقده در  5سال گذشته ارائه شود .
 .7در خصوص ستون ( ) 4ارائه صورت اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي ها يا كپي دفاتر قانوني در  5سال گذشته الزامي است.
نام مناقصه گر  ،مهر و امضاء  :شركت .................................
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رديف

مشخصات تجهيزات

تعداد مورد نياز

تعداد تجهيزات
موجود پيمانكار

نوع مالكيت

امتياز =  *100تعداد مورد نياز /تعداد موجود

1
2
3
4
5
6

جمع امتياز كسب شده
ميانگين امتيازات
تبصره  :با عنايت به اينكه در مناقصات با موضوعات مختلف  ،نوع و تعداد ماشين آالت مورد نياز آنها نيز متفاوت است لذا جدول فوق بسته به موضوع مناقصه و نيز تعداد ماشين آالت مورد
نياز قابل تغيير مي باشد .


ارائه تصوير اسناد مالكيت و يا فاكتور خريد ماشين آالت و تجهيزات كارگاهي الزامي مي باشد و بدون ارسال مستندات  ،امتيازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت .



حداقل تعداد  ،نوع و ساير مشخصات ماشين آالت توسط مناقصه گذار تعيين مي گردد  .لذا در صورتيكه ماشين آالت مناسب براي كار مورد نور ارائه شود حداكثر امتياز به هريک از
آنها تعلق مي گيرد و در غير اينصورت امتياز متناسب با هريک كاهش مي بايد .
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الف) کفايت کادر فنی و کلیدي
رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

جايگاه سازماني

سابقه كار

سابقه كار مرتبط
با موضوع مناقصه

مناسب براي كار مورد نور
بله

خير

امتياز

1
2
3
4
5

ميانگين امتيازات


حداقل تعداد  ،تخصص و ساير مشخصات كاركنان كليدي توسهط مناقصهه گهذار تعيهين مهي گهردد  .لهذا در صهورتيكه كاركنهان كليهدي مناسهب بهراي كهار مهورد نوهر معرفهي
شوند حداكثر امتياز به هريک از آنها تعلق مي گيرد و در غير اينصورت امتياز متناسهب بها هريهک كهاهش مهي بايهد و نهايتها ميهانگين امتيهازات بهه عنهوان امتيهاز نههائي كهادر
فني و كليدي مناقصه گر منوور مي گردد  .الزم به ذكر است بدون ارسال مستندات  ،امتيازي به مناقصه گر تعلق نخواهد گرفت.
ب) برنامه ريزي
رديف

موضوع قرارداد

شركت طرف قرارداد

مدت قرارداد

تاريخ شروع

اتمام قرارداد

امتياز

1
2
3
4

ميانگين امتيازات


در صورتيكه طبق مستندات ارائه شده توسط مناقصه گر  ،حداقل در چهار قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه  ،پروژه بدون تاخير ( تاخير غير مجاز ) انجام شده باشهد امتيهاز  100بهه آن
تعلق مي گيرد و در غير اينصورت به تناسب از امتياز مزبور كاسته خواهد شد .



امتياز مربوط به شاخص توان فني و برنامه ريزي حاصل ميانگين امتيازات كسب شده از كفايت كادر فني و كليدي و برنامه ريزي مي باشد .
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