تسوِ تؼالی

گسارش مبَبوٍ مسئًل فىی معذن 

ًام هؼذى:

استاى:
ضٌاسِ هلی:

گضاسش هاُ:
ضواسُ پشٍاًِ /هجَص:

وذ هؼذى:

سال:

تاسیخ صذٍس /توذیذ /تؼَیض:

ًام واهل تْشُتشداس (حمیمی /حمَلی):
آدسس دفتش هشوضی:

تلفي:

آدسس هؼذى:

تلفي:

 -1مشخصبت معذن


 سٍتاص
هصالح ساختواًی

ًَع هؼذى:

صیشصهیٌی صغالسٌگ
فلضی

هادُ (هَاد) هؼذًی اصلی:

صیشصهیٌی غیش صغالسٌگ 

غیشفلضی

هادُ هؼذًی فشػی : 1

سٌگ تضییٌی ٍ ًوا

هادُ هؼذًی فشػی :2

ظشفیت اسخشاج ساالًِ (ػادی) واًسٌگ اصلی طثك  پشٍاًِ/هجَص تْشُتشداسی (تي) :

-2مذت کبر معذن در مبٌ مًرد گسارش

تؼذاد سٍص دس هاُ:

تؼذاد ضیفت دس هاُ:

هیاًگیي تؼذاد ضیفت دس سٍص:

هجوَع ساػت دس هاُ:

-3يضعیت رخبیر کبوسىگ اصلی (تشحسة ّضاس تي)

ضشح
طثك طشح
تْشُتشداسی

لطؼی

هیاًگیي ساػت دس سٍص:



احتوالی

هجوَع

رخیشُ صهیيضٌاسی
رخیشُ استخشاجی
تالیهاًذُ دس پایاى هاُ لثل

تغییشات
رخیشُ
استخشاجی

تغییشات دس اثش تجذیذ هحاسثات یا اوتطاف
همذاس استخشاج ضذُ دس هاُ گضاسش
تشجاهاًذُ غیشلاتل استخشاج دس هاُ گضاسش
تالیهاًذُ دس پایاى هاُ هَسد گضاسش

-4يضعیت رخبیر استخراجی کبوسىگَبی فرعی (هجوَع لطؼی ٍ احتوالی)(تشحسة ّضاس تي)

هیاًگیي ػیاس%

فشػی 1

ضشح

ػیاس%

فشػی 2

ػیاس%

تشآٍسد اٍلیِ طثك طشح تْشُتشداسی
تالیهاًذُ دس پایاى هاُ لثل
تغییشات دس اثش تجذیذ هحاسثات یا اوطاف حیي استخشاج
استخشاج ضذُ دس هاُ هَسد گضاسش
تشجا هاًذُ غیشلاتل استخشاج دس هاُ هَسد گضاسش
تالیهاًذُ دس پایاى هاُ هَسد گضاسش
-5آمبر تًلیذ ي فريش (تشحسة تي)

دس هاُ هَسد گضاسش

ضشح
همذاس استخشاج واًسٌگ اصلی
همذاس استخشاج واًسٌگ فشػی 1
همذاس استخشاج واًسٌگ فشػی 2
همذاس اسسالی تِ ٍاحذ واًِآسایی ّنجَاس هؼذى (دس صَست ٍجَد)
همذاس هحصَل ٍاحذ واًِآسایی (دس صَست ٍجَد)
همذاس فشٍش واًسٌگ اصلی دسجِ ( 1خام ٍ آساستِ)
همذاس فشٍش واًسٌگ اصلی دسجِ 2
همذاس فشٍش واًسٌگ اصلی دسجِ 3
همذاس فشٍش هحصَالت فشػی 2 ٍ 1
اسصش فشٍش هجوَع واًسٌگّای استخشاجی ٍ آساستِ
همذاس واًسٌگ دسجِ  1اًثاضت ضذُ
همذاس واًسٌگ دسجِ  2اًثاضت ضذُ
همذاس واًسٌگ دسجِ  3اًثاضت ضذُ
همذاس هحصَالت فشػی  2ٍ 1اًثاضت ضذُ
همذاس هحصَل ٍاحذ واًِآسایی اًثاضت ضذُ

-6آمبر عملیبت در معذن ريببز /سىگ تسئیىی

تؼذاد جثِْواسّای فؼال (ػذد)

دس واًسٌگ:

دس تاطلِ:

هیاًگیي استفاع پلِّا (هتش)

دس واًسٌگ:

دس تاطلِ:

هجوَع هتشاط چالّا (هتش)

دس واًسٌگ:

دس تاطلِ:

همذاس تاطلِتشداسی

تي

هتشهىؼة

-7آمبر عملیبت در معذن زیرزمیىی

سایش تَضیحات:

اص اتتذای سال تا وٌَى

سایش تَضیحات:

سٍش استخشاج:

تؼذاد واسگاُّای اسٌخشاج فؼال

تؼذاد تًَلّای دس حال پیطشٍی

تؼذاد دٍیلّای دسحال پیطشٍی

هجوَع هتشاط پیطشٍی تًَلّا (هتش)

هجوَع هتشاط پیطشٍی دٍیلّا (هتش)

هجوَع حجن حفشتًَلّا (هتشهىة)

هجوَع حجن حفش دٍیلّا (هتشهىؼة)

حجن استخشاج ضذُ (هتشهىؼة)

-8مصرف مًاد وبریٍ

آًفَ (ویلَگشم)

دیٌاهیت (ویلَگشم)

اهَالیت (ویلَگشم)

تاسٍت (ویلَگشم)

چاضٌیالىتشیىی(ػذد)

چاضٌیهؼوَلی(ػذد)

وَستىس (هتش)

سایش:

-9مصرف اورشی ي آة

تشق (ویلَ ٍات ساػت)

گاص طثیؼی (هتشهىؼة)

گاصٍئیل (لیتش)

تٌضیي (لیتش)

سایش:

آب (هتشهىؼة)

-10يضعیت استفبدٌ از تجُیسات ي مبشیهآالت اصلی ي عمذٌ در مبٌ مًرد گسارش (هجوَع تولیىی ٍ اجاسُای

هیاًگیي تمشیثی ًسثت تؼذاد هاضیيآالت اصلی فؼال تِ تؼذاد هاضیيآالت طثك طشح تْشُتشداسی دس طَل هاُ (دسصذ):
هیاًگیي تمشیثی ًسثت تؼذاد هاضیيآالت اصلی فؼال تِ ول تؼذاد هاضیيآالت هَجَد دس هؼذى(فؼال+غیشفؼال) دس هاُ (دسصذ):
-11ویريی اوسبویً(فش)

اهاًی

ضشح

جوغ

پیواًی

هٌْذسی ٍ سشپشستی
واسگشاى هؼذًی ٍ فٌی (هستمین)
اداسی ،خذهاتی ،پطتیثاًی ٍ هتفشلِ
جوغ
هجوَعول واسوٌاى طثك طشح:

ول واسوٌاى دس هاُ گضاسش:

هجوَع واسوشد واسگشاى هستمین (اهاًی+پیواًی) دس هاُ (ًفشضیفت):

دسصذ ًسثت تِ طشح:
هجوَع غیثت ،هشخصی ٍ تیواسی دس هاُ (ًفشضیفت):

-12آموزش (تشحسة ًفشساػت)
هجوَع تشًاهِ آهَصضی احشا ضذُ تشای توام واسوٌاى

دس طَل هاُ هَسد گضاسش:

هجوَع اص اتتذای سال:

-13حوادث ناشی از کار (تشحسة ًفش دس هاُ هَسد گضاسش)
هٌجش تِ فَت:

ًمص ػضَ:

جشاحات تا تستشی تیص اص یه سٍص:

دسهاى سشپایی:

ػلتّای ػوذُ:

ػلتّای ػوذُ:

ػلتّای ػوذُ :

ػلتّای ػوذُ :



 -14تغییرات دارایی *(تشحسة هیلیَى سیال)
* هٌظَس اص داسایی اهَالی است وِ طثك همشسات هالیاتی ،استْالنپزیش است .اسصش داساییّا تذٍى دسًظش گشفتي هحاسثات حساتذاسی (دفتشی) ٍ تش هثٌای
ٍضؼیت هَجَد واال یا ساختواى تشآٍسد هیضَد( .دسصَست ػذم اهىاى دستشسی تِ اسلام ،تىویل ایي تخص ضشٍسی ًیست)

داسایی تا پایاى سال لثل:

سشهایِگزاسی اٍلیِ:

تغییش:

داسایی فؼلی:

الالم ػوذُ خشیذاسی یا ساختِ ضذُ دس سال جاسی:

-15سایر توضیحات

مشخصبت ي امضبی مسئًل فىی

ًام ٍ ًام خاًَادگی :
سستِ:

صهیٌِ اٍل:

تاسیخ تْیِ گضاسش :
اهضا ٍ هْش:

ضواسُ ػضَیت:
پایِ:

صهیٌِ دٍم:

پایِ:





گیروذگبن گسارش

داسًذُ پشٍاًِ ػولیات یا ًوایٌذُ ٍی

ساصهاى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست استاى

ساصهاى ًظام هٌْذسی هؼذى استاى

