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 »تفاهم نامه « 

 طرفین تفاهم نامه  -1ماده 

 180714ثبت شده بـه شـماره   ) سهامی خاص ( صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی : بیمه گر  -1-1
به نمایندگی آقایان محمدرضا شهاب الدین  به سمت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره، علـی اسـماعیل   

موضـوع  ( از این پس صندوق نامیده می شود با صدور  بیمــه نامــه   سمت عضو هیأت مدیره که زاده مقري به 
  -بلـوار آفریقــا     -تهـران  : بیمه نامه اعتباري صـادر مـی نمایــد ، بـه آدرس    )  تسهیالت به نفع تسهیالت دهنده 

 .22خیابان گلدان  پالك   -نرسیده به بزرگراه مدرس 

 ------------به نماینـدگی   -------ثبت ،به شماره  ------------------شرکت : فروشنده  -1-2
: به سمت مدیر عامل، به آدرس  -----------کد ملی  ----صادره از تهران متولد  -----به شماره شناسنامه 

 -----------------: تلفن ------------------------------------------------------

 .این تفاهم نامه تامین خواهد نمود 3ماده  که ماشین آالت مورد نیاز معدنکاران را به شرح

 سایر اشخاص مرتبط با این تفاهم نامه -2ماده  

 .کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی داراي پروانه عملیات معدنی -بیمه گذار -2-1

باشـد   تسهیالت دهنده بانک و یا موسسه اعتباري مالی و داراي مجوز بانک مرکزي  می -تسهیالت دهنده -2-2
گذار بر اساس بیمه نامـه اعتبـاري صـندوق بیمـه سـرمایه گـذاري فعالیتهـاي         که حاضر به ارائه تسهیالت به بیمه

 .باشد معدنی می

 موضوع تفاهم نامه  -3ماده 
تشریک مساعی طرفین تفاهم نامه براي رفع نیاز معدنکارانی که احتیاج به ماشین آالت معدنی جهت اسـتفاده در  

 .وري مربوط را دارندمعدن و یا واحد فرآ

 مدت تفاهم نامه -4ماده 

 .ساله می باشد یکمدت تفاهم نامه 

 : ..................... شماره
 : ......................تاریخ 
 : .....................پیوست

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران
 )شرکت سهامی خاص(الیت هاي معدنیفع صندوق بیمه سرمایه گذاري
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 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران
 )شرکت سهامی خاص(فعالیت هاي معدنی صندوق بیمه سرمایه گذاري

 

 تعهدات -5ماده 

 :باشدتعهدات بیمه گر به شرح زیر می  -5-1

پس از اعالم رسمی توسط فروشنده، صندوق متعهد است در زمان تحویل ماشـین آالت معـدنی مـورد     -5-1-1
خرید فی مابین فروشنده و خریدار ، نماینده خود را با معرفی نامه رسمی جهت دریافت اسناد و مدارك مالکیت 

 .ماشین آالت و تجهیزات خریداري شده به فروشنده معرفی نماید

 :تعهدات فروشنده به شرح زیر می باشد -5-2

 . با تاریخ معتبر) وزارت بازرگانی(ارائه اصل گواهی فعالیت از مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران   -5-2-1

داراي  » نـو و غیـر مسـتعمل    «    آالت معـدنی کـار نکـرده     ماشـین ( صدور پیش فاکتور به نـام بیمـه گـر     -5-2-2
 ).و سال ساخت باشد » مات پس از فروش خد« گارانتی، وارانتی 

اي رسمی به صندوق اعالم تا جهت دریافت صورتجلسه تحویل و تحـول   فروشنده متعهد است طی نامه -5-2-3
 .تحویل گردد ) متقاضی ( آالت به معدنکار  نماینده معرفی نماید و پس از آن ماشین

روز پس از تحویل دستگاه به معدنکار و دریافت  30فروشنده مکلف است اسناد مالکیت را  حداکثر تا  -5-2-4
 . هفتاد درصد تسهیالت توسط وي ، به نماینده معرفی شده از سوي صندوق ارائه نماید 

 .روز کاري از زمان واریز مبالغ مورد نظر 30به متقاضی حداکثر به مدت آالت معدنی  ماشینتحویل  -5-2-5
بیمـه  ( یم و انتقال اسناد رسمی ماشین آالت معدنی بـه نـام صـندوق    فروشنده متعهد است نسبت به تنظ -5-2-6

) متقاضـی  ( در دفترخانه اسناد رسمی که بیمه گر معرفی می نماید تا زمان تسویه حسـاب نهـایی معـدنکار    ) گر
اقدام نماید و همچنین صدور هر گونه اسناد مالکیت دیگر تحت عناوین المثنی و غیره در طول قـرارداد بـه نـام    

 . توسط فروشنده مجاز نمی باشد ) متقاضی ( بیمه گر 
آالت معـدنی فروشـنده    در صورت عدم انتقال اسناد مالکیت به نام صـندوق و تـأخیر در تحویـل ماشـین    : تبصره 

 .متعهد به پرداخت خسارات وارده به تشخیص صندوق می باشد
شناسایی و معرفی معدنکاران که اقساط تسهیالت دریـافتی را بـه موقـع پرداخـت     همکاري الزم جهت  -5-2-7

 . نکرده اند و معرفی محل نگهداري ماشین آالت مربوط
 .ارائه تخفیفات به متقاضیان تا حد امکان -5-2-8
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 وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران
 )شرکت سهامی خاص(فعالیت هاي معدنی گذاريصندوق بیمه سرمایه 

 

آالت معدنی مورد خریـداري را   فروشنده متعهد است یک نسخه از صورتجلسه تحویل و تحول ماشین -5-2-9
 .به نماینده صندوق تحویل نماید

تولید داشتن پروانه (الزم است فروشنده، تولیدکننده ماشین آالتی که آنها را به فروش می رساند بوده -5-2-10
و یا داراي گواهی نماینـدگی معتبـر از تولیدکننـده ماشـین آالت و چنانچـه ایـن نماینـدگی از شـرکتهاي         ) معتبر

خارجی اخذ شده باشد الزم است گواهی فعالیت نمایندگی بـه تأییـد وزارت صـنعت ، معـدن و تجـارت برسـد       
یا گواهی نمایندگی، داراي اعتبار باشـد   بدیهی است الزم است در زمان انجام کلیه عملیات فروش، پروانه تولید

 .و فروش ماشین آالت خارج از موارد مذکور در پروانه یا گواهی نمایندگی مجاز نمی باشد

 فسخ تفاهم نامه  -6ماده

طرفین تفاهم نامه به هر دلیل اعم از قهري و یا اختیاري، می تواند یک ماه قبل از تاریخ انقضاء تفاهم نامه خـود،  
در ایـن شـرایط، کلیـه قراردادهـاي اعطـاء      . خواست فسخ را به اطالع طرف دیگر تفـاهم نامـه برسـاند   مراتب در

تسهیالت که در طول دوره اعتبار این تفاهم نامه صادر شده است مشمول این تفاهم نامـه بـوده و طـرفین جهـت     
 .نهایی شدن نتایج این قراردادها طبق این تفاهم نامه اقدام خواهد نمود

 . در صورت اختالف در مفاد و یا اجراي قرارداد مراجع قضایی ، صالح به رسیدگی می باشند   -7ماده

 نسخ تفاهم نامه -8ماده

ماده و یک تبصره تنظیم و با امضاء طرفین رسیده و هر دونسخه داراي اعتبار  8این تفاهم نامه در دو نسخه شامل 
 . باشد برابر می

 شرکت فروشنده                                 

 ---------------                         صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی                         
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 فهرست مدارك مورد نیاز جهت قرارگیري در لیست نامین کنندگان ماشین آالت معدنی

 
وزارت بازرگانی که از طریق صندوق گواهی فعالیت نمایندگی شرکت هاي خارجی صادر شده از طریق  -1

 .یه متقاضیان فروخته می شود

 تصویر آگهی تاسیس -2

 تصویر روزنامه رسمی -3

 .تمدید شدهکپی کارت بازرگانی  -4

 کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا شرکت  -5

 .کپی اسناد دفاتر و تعمیرگاهها -6
 .دهمشخصات خریداران به همراه آدرس،تلفن و نوع ماشین آالت فروخته ش -7
 .لیست کارکنان شرکت به همراه لیست بیمه و مدرك تحصیلی، تخصص و تجربه کاري -8
 ).نحوه مشخص نمودن سیستم گارانتی و وارانتی(نوع خدمات پس از فروش -9

 کپی برگ سبز گمرکی ماشین آالت  -10

 بارنامه حمل دستگاه در ایران -11

 کپی قبض تلفن واحد -12

 کاتالوگ ماشین آالت -13

 لیست قیمت ماشین آالت -14

 سایر مداركو 
 

 


