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 بسمه تعالي

 واگذاری حق انتفاع پروانه بهره برداریقرارداد 

 

قراونن   11در اجررا  مراده   قرراداد ااررر    ،با عنایت به شرایط شرکت در مزایده و تعهدات مندرج در آن

به شرااره ........................   بهره بردار پرواوه واگذار  اق اوتفاع پيرامنن اصل آزاد  قراردادها (  )مدوي

شررایط   01منرخ................ معدن.............................و کليه تجهيرزات و ملقارات مربن ره بره شرر  بنرد       

مزایررده کرره اوتارراد گيروررده مناررک بررنده از کررع و کيررک آن ا ررعع ااصررل واایررد، واقرر  در ا ررتان       

 ................... ، وفق شرایط زیر منعاد ميگردد......................... شهر تان...

 مشخصات طرفين قرارداد: -1ماده

 101114ثبرت شرده لیرل شرااره      ،( هامي خرا  ): صندوق بياه  رمایه گذار  فعاليتها  معدوي  1-1

رئري  هيرات   وائر   و مردیر عامرل    ..……………………… آقایان امضاءبا  02/0/1801منرخ 

به وشاوي تهران بلنار آفریاا، خيابان گلردان،   عضن هيأت مدیره و...................................................... مدیره

 واميده مي شند. "اوتااد دهنده"که در این قرارداد اختصاراً  00پعك 

 صررادره از    …………برره شررااره شنا ررنامه  ..………………فرزوررد    ………………………………: 1-0

 ……………ا رتان  وشاوي  به  ..………………………کد ملي  ……………………متنلد   ..………………

کدپسرررررررررتي  – .…………………………………………………………… –..………شهر رررررررررتان  –

کرره در   ……………………هاررراه : تلفررن  – ..……………………: کرر تلف   ..…………………………:

       واميده مي شند. "اوتااد گيروده"این قرارداد اختصاراً 

 : قراردادموضوع   -2ماده 

 .........................  مورخ  ............................شرااره  به اوتااد کليه اانق و امتيازات پرواوه بهره بردار   

شرایط مزایده کره اوتاراد گيرورده     01و کليه تجهيزات و ملقاات مربن ه به شر  بند   ....................معدن 



 0 

ا عع ااصل وااید،واق  در ا تان .............. شهر تان.........................،وفق مناک بنده از کع و کيک آن 

 شرایط زیر منعاد ميگردد.

  :شرايط پرداخت آنو مبلغ معامله  -3ماده

در وجره  ریاد که به شرر  زیرر    (.............................) ..............................مبلغ منرد معامله عبارت ا ت از 

 .گردد ميو پرداخت  کار از  اوتااد دهنده

( POSاز  ریرق د رتگاه کرارت خرنان)    ) اوتاراد گيرورده  از  رر   ( ریاد .......................) ......................مبلغ  -

شها   ححبه حساه جحره   ححححو یرا  پرداخرت   اوتاراد دهنرده  بره اسرا    (  مستار در مقل امنر مالي صرندوق 

ب حن محصهددق حبياه حمهیم گ حره ا  حححححح67016كدحح-نزدحب نكحملتحشعب حبلوا حن هيدح1200000088

 گردیده ا ت.فع ليتحه  حمعدنیحقا گز

صردور   وسربت بره   ،اوتااد گيرورده با هااهنگي  ثان معاملهوصند  پ  از متعهد ا ت اوتااد دهنده : 1تبصره 

 .اقدام وااید معدن مذکنر اوتااد ر اي و قاونوي پرواوه بهره بردار  وامه درخنا ت

تن ط اوتاراد دهنرده و هاینرين     مبلغ معاملهوصند اوتااد ر اي و قطعي منرنع قرار داد پ  از  :2تبصره

  بعماو  بندن اوتااد از  ن  مراج  قاونوي مربن ه ميباشد.

برر عهرده    هزینره مرذکنر  کرل  ، منرنع قررارداد  اوجام جهتا  هزینه هرگنوه  در صنرت وجند :3تبصره 

 اوتااد گيروده ميباشد.

   :ط قراردادايشر -4ماده

اوتااد گيروده با امضا  این قرارداد اقرار و العان دارد که از معدن و کليه تجهيزات و متعلاات آن  -4-1

تغييرات و کسر  ااتارالي   بازدید وانده و از کع و کيک آن ا عع داشته و و هيچ گنوه ادعایي وسبت به

 وخناهد داشت.

تعهدات و متنوي که اوتااد گيروده به شر  شرایط شرکت در مزایده معدن منرنع قرارداد پذیرفته -4-0

 الینفک این قرارداد تلاي شده و اوتااد گيروده مناک به ایفا  آوها ميباشد. ءو امضا وانده ا ت جز
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ند که شامل تاریخ تقنیل معردن، امکاورات، تجهيرزات و    پ  از تنظيع صنرتاجل  تقنیل و تق -4-8

مدارك مربن ه ميباشد ، با اضنر اوتااد دهنده و اوتااد گيروده ، تقنیل اوتاراد گيرورده گردیرده  و کليره     

مسئنليت ها  واشيه اعع از قاونوي، فني، ایاني، مرالي و ... بره اوتاراد گيرورده اوتاراد یافتره و اوتاراد دهنرده         

 نليت قاونوي، اانقي و مالي از تاریخ اوتااد پرواوه بهره بردار  وخناهد داشت.هيیگنوه مسئ

تقنیل معدن مننط به ارائه ا ناد مثبته از جاله معرفي مسئند فني و ارائه تضاين پرداخرت اارنق    تبصره:

 مي باشد. .......................به  ازمان صنعت، معدن و تجارت ا تان  اوتااد گيروده دولتي از واايه 

 14مناب   بيعي  مرتبط  برا مرناد    %8متعهد ميگردد از تاریخ تقنیل معدن اانق دولتي و   اوتااد گيروده -4-4

پرداخرت  را به مراجر  لیرربط   قاونن معادن و  ایر تعهدات مالي از جاله تعهدات ااصل از فعاليت معدن  07و 

 وااید.

  -متعهد ا ت از تاریخ تقنیل معدن کليه تعهدات مربنط به پرداخت اانق دولتري   اوتااد گيروده -4-7

جلرنگير   از تضريي       -افظ شبکه معردن   -رعایت ميزان اداقل ا تخراج مندرج در پرواوه بهره بردار 

 رعایت اصند فني ، -لخایر معدوي، اوجام عاليات ا تخراج و بهره بردار  مطابق  ر  بهره بردار  معدن

  گااردن  مسئند فني و...  را ایفاء وانده و ويز  رایر تعهردات منردرج در پرواوره     -ایاني و زیست مقيطي

 بهره بردار  را  بق ماررات مربن ه اوجام دهد .

اععم مي وااید که در داخل مقدوده پرواوره بهرره برردار  معردن مرذکنر هيیگنوره        اوتااد دهنده –4-6

  ا کع اوجام وگرفته ا ت.واگذار  به اشخا  ثالث جزا ی

اوتااد گيروده اقرار و اعترا  مينااید از کع و کيک مرنرد معاملره کرامع مطلر  برنده و هريچ وکتره         -4-1

 مبهاي از این وظر باقي وااوده ا ت.

از  قررارداد  8مراده   4تبصره  با تنثناء ا ااط کافه خيارات خصنصاً خيار غبن بهر درجه و مادار که باشد -4-0

با علع و ا عع و وقن  کامل از منرد معامله مبادرت به امضراء ایرن قررار داد     اوتااد گيرودهو  مد رفين بعال آ

 واند.
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وظرارتي مراو  از اوجرام معاملره قطعري یرا        و چناویه منارد فنرس ماژور و یا دالیل قاونوي، دولتي، قضرایي -4-2

اارر یا اوتااد پرواوه به وام اوتااد گيروده ، مشخص گردد تارام یرا   اوتااد پرواوه گردد، و یا پ  از اوعااد قرارداد 

قساتي از منرنع قرارداد متعلق اق دیگر  بنده و یرا پرواوره و تجهيرزات مرذکنر مسرتقق للغيرر درآیرد و یرا         

ایرن قررارداد بره اوتاراد      8( صرفا وجرنه دریرافتي مشررواه در مراده     د)با اعاده معدنوايصه و کسر  ااصل شن

ه مسترد خناهد شد و اوتااد گيروده هرگنوه ادعایي در خصن  مطالبه هرگنوه مابه ازایي مرازاد برر مبلرغ    گيرود

 این قرارداد را تقت هر عنناوي از خند  ل  و  اقط مي وااید.

اختع  در تفسير و تعبير مفاد این قرارداد بدواً  رفين از  ریق  راز   رعي در    در صنرت بروز -4-11

  واایند. در غير اینصنرت مرج  لیصع  قضایي صالح به ر يدگي مي باشد.ال اختع  مي 

مفاد شرایط شرکت در مزایده و شروط و تعهداتي که اوتااد گيروده به عننان داو ل ، متااري و  -4-11

پيشنهاد دهنده و شرکت کننده در مزایده عهده دار و به امضاء و  ر يده ا ت، بره ایرن قررارداد القراق و     

 اوتااد گيروده الزم االجرا مي باشد. برا 

بين  ررفين تنظريع، امضراء و    وسخه متقدالاتن  8تبصره در  4 وبند  11پنج ماده،  این قرارداد در  - 5ماده 

 وسخه از اعتبار یکسان برخنردار ا ت .  8مبادله گردید. که هر 

 

 انتقال گیرنده        انتقال دهنده   

   ...............................................................                   فعالیتهای معدنيصندوق بیمه سرمايه گذاری 

 

 


