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 بسمه تعالي

 واگذاری حق انتفاع پروانه بهره برداریقرارداد 

 

پروانا   واگذاري حق انتفاا   پيرامون اصل آزادي قراردادها(  )قانون مدني 01در اجراي ماده قراداد حاضر 

باا  ااا اره ........................ مااور................. م.اادن.............................و یزياا    هياا ا  و   بهااره باارداري

ارایط م ایده ی  انتقال گيرنده موظا  باوده از یا  و یيا  آن اطا         20مزحقا  مربوط  ب  ارح بند 

 ................... ، وفق ارایط زیر من.قد ميگردد.حاصل ن اید، واقع در استان ........................ اهرستان...

 مشخصات طرفين قرارداد: -1ماده

مور.  001104ثبت اده ذیل ا اره  ،(سهامي خاص): صندوق بي   سرمای  گذاري ف.اليتهاي م.دني  0-0

نائااای هياااا  رئي ااا  و مااادیر لامااال  ..……………………… آقایاااان امضاااا باااا  22/0/0801

ب  نشاني  هران بزوار آفریقا، خيابان گزدان، پا     لضو هيأ  مدیره و......................................................

 ناميده مي اود. "انتقال دهنده"ی  در این قرارداد اختصاراً  22

 صااادره از    …………باا  ااا اره اناساانام   ..………………فرزنااد    ………………………………: 0-2

 ……………اساتان  نشاني  ب   ..………………………ید مزي  ……………………متولد   ..………………

یدپ اااااااااتي  – .…………………………………………………………… –..………اهرساااااااااتان  –

یاا  در   ……………………ه ااراه :  زفاان  – ..……………………: کاا  زف   ..…………………………:

       ناميده مي اود. "انتقال گيرنده"این قرارداد اختصاراً 

 : قراردادموضوع   -2ماده 

 .........................  مورخ  ............................اا اره  ب  انتقال یزي  حقوق و امتيازا  پروان  بهره برداري  

ارایط م ایده یا  انتقاال گيرناده     20و یزي    هي ا  و مزحقا  مربوط  ب  ارح بند   ....................م.دن 

موظ  بوده از ی  و یي  آن اط   حاصل ن اید،واقع در استان .............. اهرستان.........................،وفق 

 ارایط زیر من.قد ميگردد.

  :شرايط پرداخت آنو مبلغ معامله  -3ماده
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در وجا   ریال ی  ب  اارح زیار    (.............................) ..............................مبزغ مورد م.امز  لبار  است از 

 .گردد ميو پرداخت  یارسازي انتقال دهنده

( POSاز طریاق دساتگاه یاار  خاوان)    ) انتقال گيرناده از طرف ( ریال .......................) ......................مبزغ  -

به حساه جحره شمحره  ش حححححو یاا  پرداخات   انتقاال دهناده  با  ح اا    (  مالي صندوق م تقر در محل امور

به حنه صحدهقدبیحبي ه حیه م ا ح ه اشمحححححححح67256كدحح-نزدحب نكحملتحرعب حبلواشحن هيدح3322222211

 گردیده است.فع ليتحه محمعدنیحباشاز

انتقاال   ن ابت با    ،گيرناده انتقاال  با ه اهنگي  ث ن م.امز وصول  پ  از مت.هد است انتقال دهنده : 1تبصره 

 .اقدام ن اید م.دن مذیور رس ي و قانوني پروان  بهره برداري

 وسط انتقاال دهناده و ه یناين     مبزغ م.امز وصول انتقال رس ي و قط.ي موضو  قرار داد پ  از  :2تبصره

  ب مانع بودن انتقال از سوي مراجع قانوني مربوط  ميبااد.

بار لهاده    ه ینا  ماذیور  یال  ، موضو  قرارداد ان ام جهتاي ه ین  هرگون   در صور  وجود :3تبصره 

 انتقال گيرنده ميبااد.

   :ط قراردادايشر -4ماده

انتقال گيرنده با امضاي این قرارداد اقرار و اذلان دارد ی  از م.دن و یزي    هي ا  و مت.زقاا  آن   -4-0

گون  ادلایي ن بت ب   غييرا  و ی ري احت االي   بازدید ن وده و از ی  و یي  آن اط   داات  و و هيچ

 نخواهد داات.

 .هدا  و متوني ی  انتقال گيرنده ب  ارح ارایط اریت در م ایده م.دن موضو  قرارداد پذیرفتا   -4-2

 الینفک این قرارداد  زقي اده و انتقال گيرنده موظ  ب  ایفاي آنها ميبااد.  و امضا ن وده است ج 

صور   ز   حویل و  حول ی  اامل  اریخ  حویال م.ادن، امکاناا ،   هيا ا  و      پ  از  نظي  -4-8

مدار  مربوط  ميبااد ، با حضور انتقال دهنده و انتقال گيرنده ،  حویل انتقال گيرناده گردیاده  و یزيا     

ال دهناده  م ئوليت هاي نااي  ال  از قانوني، فني، ای ني، مالي و ... با  انتقاال گيرناده انتقاال یافتا  و انتقا      

 هيیگون  م ئوليت قانوني، حقوقي و مالي از  اریخ انتقال پروان  بهره برداري نخواهد داات.
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منوط ب  ارائ  اساناد مببتا  از ج زا  م.رفاي      برابر ارایط اریت در م ایده ان ام و یا  حویل م.دن تبصره:

با  ساازمان صان.ت، م.ادن و      انتقاال گيرناده   م ئول فني و ارائ   ض ين پرداخت حقوق دولتاي از ناحيا    

 مي بااد. .......................  ار  استان 

و  04منابع طبي.ي  مر بط  با مواد  %8مت.هد ميگردد از  اریخ  حویل م.دن حقوق دولتي و   انتقال گيرنده -4-4

پرداخات  را با  مراجاع ذیاربط    قانون م.ادن و سایر  .هدا  مالي از ج ز   .هدا  حاصل از ف.اليت م.دن  22

 ن اید.

  -مت.هد است از  اریخ  حویل م.دن یزي   .هدا  مربوط ب  پرداخت حقاوق دولتاي    انتقال گيرنده -4-2

جزاوگيري  از  ضاييع      -حفظ ابک  م.ادن   -رلایت مي ان حداقل استخراج مندرج در پروان  بهره برداري

رلایت اصول فني ،  -رداري مطابق طرح بهره برداري م.دنذخایر م.دني، ان ام ل زيا  استخراج و بهره ب

  گ اردن  م ئول فني و...  را ایفا  ن وده و ني  ساایر  .هادا  منادرج در پروانا      -ای ني و زی ت محيطي

 بهره برداري را طبق مقررا  مربوط  ان ام دهد .

بارداري م.ادن ماذیور هيیگونا      ال م مي ن اید ی  در داخل محدوده پروانا  بهاره    انتقال دهنده –4-6

  واگذاري ب  ااخاص ثالث ج ا یا ی  ان ام نگرفت  است.

انتقال گيرنده اقرار و التراف مين اید از ی  و یي  ماورد م.امزا  یاام  مطزاع باوده و هايچ نکتا          -4-1

 مبه ي از این نظر باقي ن انده است.

انتقاال  و  ماد از طارفين ب. ال آ   مقادار یا  باااد    هر درج  و  اسقاط یاف  خيارا  خصوصاً خيار غبن ب -4-0

 با لز  و اط   و وقوف یامل از مورد م.امز  مبادر  ب  امضا  این قرار داد ن ود. گيرنده

نظار ي مانع از ان ام م.امز  قط.ي یا انتقال  و چنانی  موارد فورس ماژور و یا دالیل قانوني، دولتي، قضایي-4-2

پروان  گردد، و یا پ  از ان.قاد قرارداد حاضر یا انتقال پروان  ب  ناام انتقاال گيرناده ، مشاخد گاردد   اام یاا        

ق  تي از موضو  قرارداد مت.زق حق دیگري بوده و یا پروان  و   هيا ا  ماذیور م اتحق لزغيار درآیاد و یاا       

ایان قارارداد با  انتقاال      8( صرفا وجوه دریاافتي مشاروح  در مااده    د)با الاده م.دنل اونقيص  و ی ري حاص

گيرنده م ترد خواهد اد و انتقال گيرنده هرگون  ادلایي در خصوص مطالب  هرگون  ماب  ازایي مازاد بار مبزاغ   

 این قرارداد را  حت هر لنواني از خود سزی و ساقط مي ن اید.
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 ف در  ف ير و  .بير مفاد این قرارداد بدواً طرفين از طریاق ساازس سا.ي در    اخت در صور  بروز -4-01

  حل اخت ف مي ن ایند. در غير اینصور  مرجع ذیص ح قضایي صالح ب  رسيدگي مي بااد.

باين طارفين   ن اخ  متحادال تن    8در  و پنج مااده  هران در نشاني صندوق بي   در این قرارداد در  - 5ماده 

 ن خ  از التبار یک ان برخوردار است.  8 نظي ، امضا  و مبادل  گردید ی  هر 

 

 انتقال گیرنده        انتقال دهنده   

    ...............................................................                   صندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیتهای معدني

 

 


