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 بسمه تعالي

 واگذاری حق انتفاع پروانه بهره برداریقرارداد 

 

پروانقق  واگذاري حققا اناعققا  پيرامون اصل آزادي قراردادها(  )قانون مدني 10در اجراي ماده قراداد حاضر  

بقق  اقق اره ........................ مققور................. م.ققدن.............................و یزيقق    هيقق ا  و  بهققره بققرداري

ارایط م ایده ی  اناقال گيرنققده مو ققد بققوده از یققآ و یيققد آن اطقق     21مزحقا  مربوط  ب  ارح بند  

 ................... ، وفا ارایط زیر من.قد ميگردد.حاصل ن اید، واقع در اساان ........................ اهرساان...

 مشخصات طرفين قرارداد: -1ماده

مور.  180714ثبت اده ذیل ا اره    ،(سهامي خاص): صندوق بي   سرمای  گذاري ف.الياهاي م.دني    1-1

نائقققی هيقققا  رئي ققق  و مقققدیر لامقققل  ..……………………… آقایقققان امضقققا بقققا  29/8/1380

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

 ناميده مي اود. "اناقال دهنده"ی  در این قرارداد اخاصاراً  22

 صققادره از    …………بقق  اقق اره اناسققنام   ..………………فرزنققد    ………………………………: 1-2

 ……………اسققاان  نشاني    ب    ..………………………ید مزي    ……………………ماولد      ..………………

یدپ قققققققققاي  – .…………………………………………………………… –..………اهرسقققققققققاان  –

یقق  در   ……………………ه ققراه :  زعققن  – ..……………………: کقق  زع   ..…………………………:

       ناميده مي اود. "اناقال گيرنده"این قرارداد اخاصاراً 

 : موضوع قرارداد   -2ماده 

 .........................  مورخ  ............................اقق اره ب  اناقال یزي  حقوق و امايازا  پروان  بهره برداري  

ارایط م ایده یقق  اناقققال گيرنققده   21و یزي    هي ا  و مزحقا  مربوط  ب  ارح بند     ....................م.دن  

مو د بوده از یآ و یيد آن اط   حاصل ن اید،واقع در اساان .............. اهرساان.........................،وفا 

 ارایط زیر من.قد ميگردد.
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  :شرايط پرداخت آنو مبلغ معامله  -3ماده

در وجقق  ریال ی  ب  اققرح زیققر  (.............................) ..............................مبزغ مورد م.امز  لبار  است از 

 .گردد ميو پرداخت  یارسازي اناقال دهنده

(  POSدسققاگاه یققار  خققوان) از طریققا  )   اناقققال گيرنققده از طققر   ( ریال  ....................... )   ...................... مبزغ   -

بقق  ح ققا  جققاري اقق اره  و یققا  پرداخققت    اناقققال دهنققده بقق  ح ققا   (    م اقر در محل امققور مققالي صققندوق 

ب  نام صندوق بي   سرمای  گذاري ف.اليت هققاي    65276ید    -ن د بانك مزت ا.ب  بزوار ناهيد   1922222233

 گردیده است. م.دني واری  

اناقققال  ن ققبت بقق   ،اناقققال گيرنققدهبا ه اهنگي    ث ن م.امز وصول    پ  از  ما.هد است  اناقال دهنده  :  1تبصره  

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

 وسط اناقققال دهنققده و ه  نققين  مبزغ م.امز وصول اناقال رس ي و قط.ي موضو  قرار داد پ  از  :2تبصره

  مراجع قانوني مربوط  ميبااد.ب مانع بودن اناقال از سوي 

بققر لهققده  ه ینقق  مققذیوریققل ، موضو  قققرارداد ان ام جهتاي ه ین  هرگون     در صور  وجود  :3تبصره  

 اناقال گيرنده ميبااد.

   :ط قرارداد اي شر -4ماده

ما.زقققا  آن اناقال گيرنده با امضاي این قرارداد اقرار و اذلان دارد ی  از م.دن و یزي    هي ا  و    -4-1

بازدید ن وده و از یآ و یيد آن اط   دااا  و و هيچ گون  ادلایي ن بت ب   غييرا  و ی ري احا ققالي 

 نخواهد داات.

 .هدا  و ماوني ی  اناقال گيرنده ب  ارح ارایط اریت در م ایده م.دن موضو  قرارداد پذیرفاقق  -4-2

 الینعك این قرارداد  زقي اده و اناقال گيرنده مو د ب  ایعاي آنها ميبااد.  و امضا ن وده است ج 

پ  از  نظيآ صور   ز   حویل و  حول ی  اامل  اریخ  حویققل م.ققدن، امکانققا ،   هيقق ا  و   -4-3

مدار  مربوط  ميبااد ، با حضور اناقال دهنده و اناقال گيرنده ،  حویل اناقققال گيرنققده گردیققده  و یزيقق  

ليت هاي نااي  الآ از قانوني، فني، ای ني، مققالي و ... بقق  اناقققال گيرنققده اناقققال یافاقق  و اناقققال دهنققده م ئو

 هي گون  م ئوليت قانوني، حقوقي و مالي از  اریخ اناقال پروان  بهره برداري نخواهد داات.



 3 

د مثباقق  از ج زقق  م.رفققي منوط ب  ارائ  اسققنا برابر ارایط اریت در م ایده ان ام و یا  حویل م.دن تبصره:

بقق  سققازمان صققن.ت، م.ققدن و   اناقققال گيرنققده  م ئول فني و ارائ   ض ين پرداخت حقوق دولاققي از ناحيقق   

 مي بااد.  .......................  ار  اساان 

و    14منابع طبي.ي  مر بط  با مققواد    % 3ما.هد ميگردد از  اریخ  حویل م.دن حقوق دولاي و     اناقال گيرنده   -4-4

پرداخققت  را بقق  مراجققع ذیققربط  قانون م.ادن و سایر  .هدا  مالي از ج ز   .هدا  حاصل از ف.اليققت م.ققدن    25

 ن اید. 

  -رداخت حقققوق دولاققي  ما.هد است از  اریخ  حویل م.دن یزي   .هدا  مربوط ب  پ  اناقال گيرنده  -4-5

جزققوگيري  از  ضققييع    -حعظ ابک  م.ققدن    -رلایت مي ان حداقل اساخراج مندرج در پروان  بهره برداري

رلایت اصول فني ،  -ذخایر م.دني، ان ام ل زيا  اساخراج و بهره برداري مطابا طرح بهره برداري م.دن

  ن وده و ني  سققایر  .هققدا  منققدرج در پروانقق  گ اردن  م ئول فني و...  را ایعا  -ای ني و زی ت محيطي

 بهره برداري را طبا مقررا  مربوط  ان ام دهد .

ال م مي ن اید ی  در داخل محققدوده پروانقق  بهققره بققرداري م.ققدن مققذیور هي گونقق   اناقال دهنده  –4-6

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

اقرار و الارا  مين اید از یآ و یيققد مققورد م.امزقق  یققام  مطزققع بققوده و هققيچ نکاقق  اناقال گيرنده    -4-7

 مبه ي از این نظر باقي ن انده است.

اناقققال  و    مققد از طققرفين ب. ققل آ   هققر درجقق  و مقققدار یقق  بااققد    اسقاط یاف  خيارا  خصوصًا خيار غبن ب   -4-8

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

نظار ي مانع از ان ام م.امز  قط.ي یا اناقققال    و   چنان   موارد فورس ماژور و یا دالیل قانوني، دولاي، قضایي -4-9

پروان  گردد، و یا پ  از ان.قاد قرارداد حاضر یا اناقال پروانقق  بقق  نققام اناقققال گيرنققده ، مشققخی گققردد   ققام یققا  

ق  اي از موضو  قرارداد ما.زا حا دیگري بوده و یققا پروانقق  و   هيقق ا  مققذیور م ققاحا لزغيققر درآیققد و یققا  

ایققن قققرارداد بقق  اناقققال    3( صرفا وجققوه دریققافاي مشققروح  در مققاده  د)با الاده م.دن ل او نقيص  و ی ري حاص 

گيرنده م ارد خواهد اد و اناقال گيرنده هرگون  ادلایي در خصوص مطالب  هرگون  ماب  ازایي مققازاد بققر مبزققغ  

 این قرارداد را  حت هر لنواني از خود سزی و ساقط مي ن اید. 
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   در  ع ير و  .بير معاد این قرارداد بدواً طرفين از طریققا سققازي سقق.ي در اخا  در صور  بروز  -4-10

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

بققين طققرفين ن ققخ  ماحققدال ان  3در  و پققنم مققاده هران در نشاني صندوق بي   در این قرارداد در  -  5ماده  

 ن خ  از الابار یک ان برخوردار است.  3 نظيآ، امضا  و مبادل  گردید ی  هر 

 

 انتقال گیرنده        انتقال دهنده   

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

 

 


