
 1                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                 نام متقاضي:                      

 

 4سنگ الشه دولت آباد    شرايط شركت در مزايده معدن

 150/ 7891به شماره    4سنگ الشه دولت آباد    معدنمزايده عبارت است از واگذاري پروانه بهره برداري  موضوع   -1

   . می باشد   کردستان معدن و تجارت استان   صادره از سوي سازمان صنعت،  1390/ 04/ 13 مورخ

و برندده مزايدده براسداا بدانتريم قيمدت    ريال می باشدد  8.000.000.000پايه جهت شركت در مزايده مبلغ    قيمت  -2

 و رعايت كامل شرايط مزايده انتخاب می گردد. كه از قيمت پايه كمتر نباشد    پيشنهادي 

شدركت در    بابت سپرده   را  2مندرج در بند  درصد قيمت پايه كارشناسی    5داوطلبان شركت در مزايده بايستی   -3

بنام صندوق بيمده    65276كد    -  نزد بانك ملت شعبه بلوار ناهيد   1922222233مزايده به حساب جاري شماره  

سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكی شركت در مزايده )طبق فرم پيوسدت   

 سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسليم نمايند.   كه حداقل داراي 

 چك و وجه نقد به عنوان سپرده پذيرفته نخواهد شد.تبصره : 

مورخ  شنبه یک روز 12ساعت حداكثر تا را  7به شرح بند پيشنهاد دهندگان بايستی پيشنهاد قيمت خود  -4

 -خيابان گلددان  –نزديك به بزرگراه مدرا   -بلوار آفريقا  -به دبيرخانه صندوق واقع در تهران  1401/ 09/ 20

 تسليم و رسيد دريافت نمايند.  22پالك 

و پيشنهاداتی كه بدا   3به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده يا سپرده كمتر از ميزان مندرج در بند   -5

اثر داده نخواهد شد و هرگونده  شرايط مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتيب

 پيشنهاد اصالحی يا درخواست تخفيف نسبت به برنده مزايده كان لم يكم خواهد بود. 

آئيم نامده اجرايدی  47ماده    نمايد كه از مفادبا حضور در مزايده و ارسال پيشنهاد قيمت اقرار می  متقاضی -6

نده بهدره بدرداري از جملده او انتقدال پرو  هداي مربدوط بده نقدل  بخشدنامه  ها ودستورالعملقانون معادن و  

وزارت   18/6/94مورخ    1359620/60و بخشنامه شماره   30/11/92مورخ    257637/60شماره  دستورالعمل  

ید از توان فنيی و ميالی الزب بيران ان ياب نمااقرار و تعهد می  صنعت، معدن و تجارت مطلع بوده و

هان وزارت صنعت، معدن و ت ارت برخوردار مربوطه طبق دستورالعمل  تعهدات و الزامات قانونی

گواهی صالحیت فنی و مالی به میيزان و  حساب کاربرن ای اد    ، دنادر سامانه کاداستر مع  است و

تایید هيان الزب و م يوز تنميی    الزب بران معدن مورد تقاضا را از مرجع ذیربط اخذ و همچنین

 هان صنعت، معدن و ت ارت استان مربوطه اخذانه مذکور یا سازمانسند صلح انتقال را از وزارتخ 

موارد الزامی درخواستی مراجع همچنین خواهد نمود و  و در زمان تنمی  سند صلح و انتقال ارائه

طرح بهره بردارن   -گواهی صالحیت فنی و مالی    از جمله  و در زمان اعالمی توسط آنها را  مذکور

و یا سازمان صينعت، نامه و تضامین الزب را به وزارتخانه مذکور  ضمانت  –قرارداد مسئول فنی    –

ارائه نماید و با انتقال پروانه بهيره بيردارن، تعهيدات و الزاميات معدن و ت ارت استان مربوطه  

  مربوطه، به انتقال گیرنده منتقل می شود. 
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برداري به متقاضی وجود نداشدته هرهامكان انتقال پروانه بفوق  كه بدليل عدم رعايت بند  : در صورتیتبصره 

 شود.باشد، سپرده شركت در مزايده ضبط شده و هزينه آگهی روزنامه از متقاضی دريافت می

 حاوي دو پاكت با عالئم »الف« و »ب« بشرح زير تسليم گردد. ،  دربسته هر پيشنهاد بايستی در يك پاكت   -7

برگ تكميل شدده شدرايط    ، يا ضمانت نامه بانكی واريز نقدي و  حاوي اصل يا اعالميه بانكی مبنی بر  پاکت الف:  

 رسيده است. شركت كننده در مزايده    به امضاء  كه ذيل آنها   شركت در مزايده 

و    شنهادي براي انتقال پروانه بهره برداري معددن بودورت صدري  ي حاوي پيشنهاد قيمت كه قيمت پ   پاکت ب:

مطلدب    ، پاكت پيشنهاد قيمت غير از بهاي پيشنهادي   روشم با عدد و حروف قيد گرديده است و چنانچه در 

قرار نگرفته و منحورًا مفاد و مواد شدرايط منددرج در  و قبول  وجه مورد توجه    يچ ه   و يا شرطی قيد شود به 

آنهدا بايسدتی هدر    در روي   و ذكر پاكت الف و ب   پاكات پس از بستم درب واهد بود. ايم فرم مالك عمل خ 

ماره تلفدم پيشدنهاد  ، شدنشانی ،  پاكت نام روي    ، بستم درب پاكت در يك پاكت قرار داده شده و پس از   ، دو 

  « قيد گردد.   ……………  برداري معدن  دهنده و عبارت »مربوط به مزايده واگذاري پروانه بهره 

قلدم خدوردگی باشدد اختالف يدا  با عدد و حروف نگاشته نشده و يا داراي    چنانچه پيشنهاد قيمت  تبصره:

 مردود شناخته خواهد شد. 

شرايط شركت   9به ترتيب مقرر در بند    1401/ 09/ 20مورخ    شنبه  يك  روز  13پيشنهادات رسيده در ساعت   -8

آنهدا  قانونی باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان  در مزايده در كميسيون مزايده

 در كميسيون آزاد است. 

الف پيشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبيق مبلغ ضمانتنامه بانكی يا   كميسيون مزايده ابتدا پاكت -9

چنانچده محتويدات   .ی نمايدد و نيز رسيدگی در مورد امضاي برگ شرايط م  سپرده نقدي شركت در مزايده

پاكت الف كامل و بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاكت ب خواهد نمود و چنانچده محتويدات پاكدت الدف 

ناقص و يا مشروط باشد پاكت ب باز نشده و ابطال و بايگانی خواهد شد و هيچگونه اعتراضی در ايدم مدورد 

 مسموع نخواهد بود.

پيشنهادي دو يا چند نفر از شركت كنندگان مسداوي باشدد و بديم آندان در در صورتی كه قيمت    تبصره:

 مهلتی كه كميسيون مزايده تعييم خواهد نمود توافق نشود برنده مزايده با قيد قرعه تعييم خواهد شد. 

ي دعوت كتبی از پيشنهاد دهندگان مادام كه كتباً بعنوان برنده مزايده اعالم نشده اند هيچگونه حقدی بدرا  -10

 نمايد.پيشنهاد دهنده و تكليفی براي صندوق ايجاد نمی

 1401/ 09/ 20 مدورخ شنبه یکروز  15ساعت ليه پيشنهادات حداكثر تا كميسيون مزايده پس از بررسی ك  -11

 يكروز  16تا  15بيم ساعت شركت كنندگان در مزايده مكلفند نفرات اول و دوم برنده مزايده را مشخص و 

شدركت   سدپرده سداير  .اطالع حاصل نمايندد   نتيجه مزايدهبه صندوق مراجعه و از    1401/ 09/ 20مورخ    شنبه

 بعد از تعييم نفرات اول و دوم مسترد می گردد. 1401/ 09/ 22مورخ  شنبهسه كنندگان نيز از روز 
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نسبت به واريدز   1401/ 09/ 29مورخ    شنبهسه  روز    14)نفر اول  مكلف است حداكثر تا ساعت    برنده مزايده  -12

بده حسداب صدندوق بيمده سدرمايه   سپرده شركت در مزايده  مبلغ واريزي  درصد   5وجه پيشنهادي )با كسر  

ندزد باندك ملدت شدعبه بلدوار ناهيدد كدد   1922222233  به حساب جاري شماره  گذاري فعاليتهاي معدنی

به نام صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی اقدام و پس از واريز وجه مدذكور، در همديم   65276

مدت جهت انعقاد قرارداد )مطابق نمونه قرارداد پيوست  و انجام تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن 

در صدورتی كده برندده در محل صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی حاضر شدود. بدديهی اسدت  

صندوق او را در حكم مسدتنكف در ايم بند را در مدت ياد شده انجام ندهد،  مندرج)نفر اول  اقدامات   مزايده

همچنيم نفر دوم آورد. خواهد از انجام معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل 

بده صدندوق مراجعده و از نتيجده   30/09/1401شنبه  چهارروز    14تا    8بيم ساعت  برنده مزايده مكلف است  

اطالع حاصل نموده و در صورت واگذاري پروانه   اولنفر    بهمعدن  واريز وجه و انعقاد قرارداد و واگذاري پروانه  

در صورت عدم واگذاري پروانه معدن بده نفدر اول، ايد و زايده، سپرده خود را مسترد نممعدن به نام نفر اول م

به واريز وجه پيشنهادي نسبت    07/10/1401شنبه مورخ  چهارروز    14نفر دوم مكلف است حداكثر تا ساعت  

به حساب صندوق بيمده سدرمايه گدذاري فعاليتهداي  سپرده شركت در مزايده  مبلغ واريزي  درصد   5)با كسر  

  به حساب ياد شده اقدام و پس از واريز وجه مذكور، در هميم مددت جهدت انعقداد قدرارداد و انجدام معدنی

صدورت سدپرده وي در غير ايم  تشريفات واگذاري پروانه بهره برداري معدن در محل ايم صندوق حاضر شود.

  .گرددنيز به نفع صندوق ضبط می

در  عدم مراجعه شركت كنندگان در مزايده و برندگان نفرات اول و دوم مزايده در مهلت هاي مندرج:  تبصره 

تلقدی ايشدان  عدم اطالع ايشان نخواهد بود و به منزله انوراف    ، موجب ادعاي احتمالی12و    11بند هاي  

 گردد.می

پس از پرداخت تمامی مبلغ پيشنهادي از سوي برنده مزايده    از پروانه بهره برداري معدن   كليه حقوق و تعهدات ناشی   -13

 به اعطاء معرفی نامهصندوق نسبت به   و پس از آن   گردد با انعقاد قرارداد به برنده مزايده منتقل می   در مهلت مقرر و 

 طريق مراجع ذيربط اقدام خواهد نمود.انتقال پروانه بهره برداري از برنده مزايده جهت انجام تشريفات قانونی 

به برنده مزايده تحويدل و كليده تعهددات و  15نعقاد قرارداد فی مابيم وفق بند اپس از  بديهی است معدن  

مسئوليت هاي معدن اعم از مسئوليت هاي فنی و ايمنی و مالی طبدق قدوانيم و مقدررات مربدوط بده برندده 

است انتقال رسمی و قطعی پروانه بهره برداري، مطابق قوانيم و مقدررات و بديهی  مزايده انتقال خواهد يافت.  

 آئيم نامه اجرايی قانون معادن خواهد بود. 47دستورالعمل هاي مربوطه از جمله ماده 

در مهلت مقرر در ايم اعالم شرايط از   تاريخ تنظيم و امضاي قرارداد بايد كل مبلغ قرارداد را  قبل از  خريدار  -14

بده ندام   65276نزد بانك ملت شدعبه بلدوار ناهيدد كدد    1922222233اريز به حساب جاري شماره  طريق و

 .صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی پرداخت و فيش واريزي را تحويل نمايد 
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 نحوه واگذاري معدن: -15

مددارك مربوطده مدی   وويل و تحول كه شامل تاريخ تحويل  تنظيم صورتمجلس تح  انعقاد قرارداد با  پس از

خريدار پس از انعقاد قرارداد حداكثر ظرف مدت يك هفته متعهدد بده  و گرددتحويل خريدار میمعدن  باشد،  

 .حضور و انجام ايم تعهد می باشد 

بهره بدردار  واگذاري پروانه بهره برداري معدن كليه تعهداتی را كه  انعقاد قرارداد  برنده مزايده متعهد است از تاريخ    -16

رعايدت ميدزان حدداقل اسدتخراج    –به عنوان بهره بردار معدن در زمينه پرداخت حقدوق دولتدی  سابق و صندوق 

انجدام عمليدات اسدتخراج و    -جلوگيري از تضييع ذخاير معدنی   -حفظ شبكه معدن   -مندرج در پروانه بهره برداري 

را    ه گماردن مسئول فنی بر عهدده داشدت   -و ايمنی رعايت اصول فنی    -بهره برداري مطابق طرح بهره برداري معدن 

و ساير تعهدات منددرج در پروانده انجام تعهدات نقل و انتقال  بديهی است تحويل معدن منوط به  بر عهده بگيرد.  

   باشد. می   توسط برنده مزايده بهره برداري طبق مقررات، 

انتقال پروانه بهره برداري به نام برنده مزايده هيچگونه الزامی براي ايم صندوق جهدت پرداخدت تسدهيالت   -17

تسدهيالت مندوط بده راه هدر گونده  ايجاد نخواهد كرد. لذا، پذيرش تقاضاي بهره بردار جديد جهت دريافت  

برابر ضوابط صدندوق هره بردار  اندازي معدن و ارائه عملكرد مثبت و سپس ارزيابی مجدد معدن و عملكرد ب

 خواهد بود.

 يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه احتياج به ذكر دنيلی باشد مختار است.   يا رد صندوق در قبول    -18

يدا انتقدال  مانع از انجام معامله قطعدی و اداري و قضايیهاي قانونی و يا ممانعت  فورا ماژور  چنانچه موارد  -19

 به برنده مزايده مسترد خواهد شد. دريافتیه ووجصرفاً گردد  پروانه

هاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال پروانه بهره برداري معدن از جمله تسدويه حقدوق كليه هزينه  -20

دولتی معوق و همچنيم بدهی مالياتی و بيمه تاميم اجتماعی معدوق و آتدی آن )در صدورت شدمول  بده 

 اهد بود.عهده برنده مزايده خو

، ماليداتی و بيمده تداميم اجتمداعی و جرايم یبده يكه قبل از انتقال به نام صندوق دارا یمعادن  تبصره: 

ذيربط نسبت هاي سازمانو  باشند یم  یحقوق دولت داراي بدهیو همچنيم  جهاد كشاورزي، منابع طبيعی  

مدذكور بدا انتقدال پروانده از  یسازمان استان به واسطه بدهحساب نزم اقدام ننمايند و يا   به صدور مفاصا

ننمايد و يا حتی پس از انتقال رسمی پروانده بهدره بدرداري، سدازمان موافقت    دهيصندوق به نام برنده مزا

اسدت   ريدمخ  دهيمزا  برنده  يا مكاتبه مراجع ذيربط،استان    زمانسا  ی، با اعالم كتبذيربط اعالم بدهی نمايد 

از مدال و حسداب خدود )بددون  یمعوق بهره بردار قبلد  یحقوق دولتبدهی هاي مذكور و  راسأ با پرداخت  

و انتقال مربوطه را تثبيدت  هممعدن را به نام خود فرا يانتقال پروانه بهره بردار ط يرجوع به صندوق ، شرا

نسبت به استرداد وجدوه درصد مبلغ واگذاري باشد،  50چنانچه بدهی ها و ديون مذكور بالغ بر و يا    نمايد 

 .گردد یملغ يصندوق اقدام و قرارداد واگذار ازخود  یپرداخت

فاقد اعتبار بدوده و نيداز بده نيز براي معادنی كه پروانه بهره برداري آنها در زمان انتقال به نام برنده مزايده     -21

ه اسدناد و مددارك نزم و ئدو اراتمديد داشته باشد، انجام تشريفات مربوط به تمديد پروانه بهدره بدرداري  
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باشد و در صورت عدم موافقت سازمان صمت مربوطه و عدم انتقال به عهده برنده مزايده میهاي آن  هزينه

 دريافتی به برنده مزايده مسترد خواهد شد.پروانه بهره برداري، واگذاري ملغی و وجوه 

قدانون   141توانند در مزايده شركت نمايند كه مشدمول ممنوعيدت مقدرر در اصدل  پيشنهاد دهندگانی می  -22

اساسی جمهوري اسالمی ايران و نيز قانون منع مداخله در معدامالت دولتدی و كشدوري مودوب دي مداه 

بدا اصدالحات و تغييدرات  1377ن معادن مووب ارديبهشت قانو    33و نيز محدوديت موضوع ماده    1337

   د.ننباش  بعدي آنها

در صدورت كامل از كم و كيف معددن ) با علم و آگاهی نمايد كهشركت كننده با حضور در مزايده اقرار می  -23

به منزله قبول تمام شرايط و  شركت نموده و ارسال پيشنهاددر مزايده   و شرايط اعالمی   لزوم بازديد از آن

و ساير صندوق معامالت آئيم نامه يم نامه اجرايی آن و نيز ئآ قانون معادن و اختيارات و تكاليف مندرج در

 مقررات جاري صندوق است.

فدرم    و   امضاء كليه صدفحات   و با    شرايط فوق گانه    23و دقيق موارد    با مطالعه كامل   اينجانب ....................................   -24

ضمانتنامه بانكی شدركت در  فرم  شامل:    ، و اضافات   گرفتگی بدون هر گونه خط خوردگی و قلم    ، هاي پيوست آن 

كليده تعهددات  ضمم قبول كليه مفاد آن، با علم و اطالع كافی از كم و كيف آن    و نمونه قرارداد واگذاري،   مزايده 

 . م می نماي   مزايده شركت نموده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و در    را می پذيرم فوق الذكر  

 
معتبر تعیین سمت  روزنامه رسمی آخرین تصویر بران اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و بران اشخاص حقوقی ارائه  *

 الزامی است. نده اعالب شرایطسایر مدارك معتبر مدیران ذن سمت امضاء کن یامدیران به همراه تصویر کارت ملی 

 

 

 تاريخ :                                                                       نام و نام خانوادگی شركت كننده در مزايده:

 آدرا:

 كد پستی:

 شماره تلفم ثابت :

 امضاء :                             شماره تلفم همراه:
 مهر:   
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 بسمه تعالی  

 فرم ضمانتنامه  
 مزايده   در )شركت

 

 ضمانت نامه بانكی شماره

 

شماره شناسنامه/ شددماره ثبددت   فرزند ...................  دارايشركت .....................................    /ر به اينكه آقاينظ

................... صددددددادره / ثبددددددت شددددددده ............................. شهرسددددددتان ...........  بدددددده نشددددددانی 

مايل است در مزايده صددندوق بيمدده سددرمايه گددذاري فعاليددت هدداي .................................................................  

بددراي مبلددغ ............... در مقابددل صددندوق  ايد لذا ايم بانك از شركت/ آقدداي .....................معدنی شركت نم

به محددد دريافددت اولدديم و    تعهد می نمايدريال  .......................... .....)..............................  ...................................

دور اظهارنامه يا ص ت استنكاف يا اقامه هيچگونه دليلبدون اينكه احتياجی به اثباصندوق  تقاضاي كتبی  

بالدرنددد در .. ريددال را  …………………مبلددغ  اداري يا قضايی داشته باشددد    يا اقداماتی از مجاري

 وجه صندوق بپردازد.  

معتبر بددوده و بنددا بدده درخواسددت صددندوق ...................مورخ ....................ايم تعهد تا آخر ساعت اداري روز  

براي مدتی كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتی كه بانك نتواند يا نخواهد مدددت ايددم 

ديددد را فددراهم نسددازد و بانددك را متعهد را تمديد كند و يا شركت /آقدداي ................................... موجبددات ت

در ايم صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتيدداجی بدده مطالبدده مجدددد باشددد موافق با تمديد ننمايد  

 مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد صندوق پرداخت كند. 

 
 شعبه :                                           بانك : 
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 برگ پيشنهاد قيمت 
 

 

 صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدنی

 
 
   

  احتراما           
اينجانب 

شركت 
  .....................................................   

دارنده  كد  ملی 

ثبت  شده  به  شماره 
    .......................................

صادره  از

در ادراه ثبت 
 

فروش  ضمم اطالع و پذيرش كامل تعهدات مندرج در شرايط شركت در مزايده  ..................................  

معدن   برداري  بهره  پروانه  واگذاري  و  انتفاع  مورخ    ...................................حق  مزايده  آگهی  موضوع 

فر  ،............................ امضاء  و  معدن  مزايده  در  شركت  شرايط  صفحات  كليه  امضاء  با  آن،  و  پيوست  هاي  م 

جهت خريد موضوع مزايده  و نمونه قرارداد واگذاري معدن  مانت نامه بانكی شركت در مزايده  شامل فرم ض

به   مبلغ   ،مذكور
عدد 

حروف 
               نمايم. میريال پيشنهاد  .................................................... 

                                                           

 
 تاريخ:  

 امضاء:   

 مهر: 
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 بسمه تعالي

 واگذاری حق انتفاع پروانه بهره برداریقرارداد 

 

بهره برداري بههه حق انتفاع پروانه    قانون مدني) اصل آزادي قراردادها( پيرامون واگذاري  10قراداد حاضر در اجراي ماده  

 23د شماره ........................ مورخ................ معدن.............................و کليه تجهيههتاو و ملاتههاو مربوهههه بههه شههر  ب هه 

.................. شرایط متایده که انتتال گيرنده موظف بوده از کههو و کيههف آن اهههلع حاصههل نمایههدا واقهه. در ا ههتان ......

 شهر تان...................... ا وفق شرایط زیر م عتد ميگردد.

 مشخصات طرفين قرارداد: -1ماده

با  29/8/1380مورخ  180714ثبت شده ذیل شماره  (ا هامي خاص): ص دوق بيمه  رمایه گذاري فعاليتهاي معدني  1-1

مههدیر مامههل و نایهه  هيههاو ریي.ههه و......................................................   ..………………………  امضاء آقایههان

 "انتتههال ده ههده"کههه در ایهها قههرارداد اخت ههارا     22به نشاني تهران بلوار آفریتاا خيابان گلدانا پلك    مضو هيأو مدیره

 ناميده مي شود.

  ..………………صههادره از     ………… امه به شههماره ش ا هه  ..………………فرزند    ………………………………: 1-2

 –..………شهر ههتان  – ……………ا ههتان بههه نشههاني   ..………………………کههد ملههي  ……………………متولههد 

تلفکههههههههه :    ..…………………………کدپ.هههههههههتي : – .……………………………………………………………

 ناميده مي شود.       "انتتال گيرنده"که در ایا قرارداد اخت ارا    ……………………همراه : تلفا  –  ..……………………

 : موضوع قرارداد   -2ماده 

معههدن .........................   مههورخانتتههال کليههه حتههوق و امتيههازاو پروانههه بهههره بههرداري بههه شههماره ............................  

شرایط متایده که انتتال گيرنده موظف بههوده از کههو و   23تاو مربوهه به شر  ب د  ....................  و کليه تجهيتاو و ملا 

 وفق شرایط زیر م عتد ميگردد.  واق. در ا تان .............. شهر تان.........................ا کيف آن اهلع حاصل نمایدا
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  :شرايط پرداخت آنو مبلغ معامله  -3ماده

در وجههه انتتههال ده ههده ریال که به شر  زیههر    ا ت از .............................. ).............................(مبلغ مورد معامله مبارو  

 .گردد و پرداخت مي کار ازي

ماههل  ( م.ههتتر در  POSاز هریههق د ههتگاه کههارو خههوان) از هرف انتتال گيرنده ) مبلغ ...................... ).......................( ریال   -

نتد بانك ملت شعبه بلههوار    1922222233به ح.اب جاري شماره  و یا  پرداخت  انتتال ده ده  ( به ح.اب    امور مالي ص دوق 

 گردیده ا ت. به نام ص دوق بيمه  رمایه گذاري فعاليت هاي معدني واریت  65276کد   -ناهيد 

انتتههال ر ههمي و قههانوني  ن.بت به هماه گي انتتال گيرندهابا ثما معامله وصول  پ  از انتتال ده ده متعهد ا ت  :  1تبصره  

 .اقدام نماید معدن مذکور پروانه بهره برداري

تو ط انتتههال ده ههده و هم  ههيا بلمههان. بههودن  وصول مبلغ معاملهانتتال ر مي و قطعي موضوع قرار داد پ  از  :2تبصره

 انتتال از  وي مراج. قانوني مربوهه ميباشد. 

بههر مهههده انتتههال گيرنههده   ا کل هتی ههه مههذکورانجام موضوع قرارداد  جهتهتی ه اي  ورو وجود هرگونه  در ص  :3تبصره  

 ميباشد.

 :  ط قرارداد اي شر -4ماده

انتتال گيرنده با امضاي ایا قرارداد اقرار و اذمان دارد که از معدن و کليه تجهيتاو و متعلتاو آن بازدید نموده و   -4-1

 داشته و و هيچ گونه ادمایي ن.بت به تغييراو و ک.ري احتمالي نخواهد داشت.از کو و کيف آن اهلع 

تعهداو و متوني که انتتال گيرنده به شر  شرایط شرکت در متایده معدن موضوع قرارداد پذیرفته و امضا نمههوده -4-2

 ا ت جتء الی فك ایا قرارداد تلتي شده و انتتال گيرنده موظف به ایفاي آنها ميباشد.

پ  از ت ظيو صورتمجل  تاویل و تاول که شامل تاریخ تاویل معدنا امکاناوا تجهيتاو و مدارك مربوهههه   -4-3

ميباشد ا با حضور انتتال ده ده و انتتال گيرنده ا تاویل انتتههال گيرنههده گردیههده  و کليههه م.ههنوليت هههاي ناشههيه امههو از 

یافته و انتتال ده ده هي گونه م.نوليت قههانونيا حتههوقي و مههالي از   قانونيا ف يا ایم يا مالي و ... به انتتال گيرنده انتتال

 تاریخ انتتال پروانه بهره برداري نخواهد داشت.
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برابر شرایط شرکت در متایده انجام و یا م وط به ارایه ا  اد مثبتههه از جملههه معرفههي م.ههنول ف ههي و  تاویل معدن تبصره:

تتال گيرنده  به  ازمان ص عتا معدن و تجارو ا تان ....................... مي ارایه تضميا پرداخت حتوق دولتي از ناحيه ان

 باشد.

قههانون    25و    14م ههاب. هبيعههي  مههرتبط  بهها مههواد    % 3انتتال گيرنده متعهد ميگردد از تاریخ تاویل معدن حتههوق دولتههي و     -4-4

 پرداخت نماید. ه مراج. ذیربط را ب معادن و  ایر تعهداو مالي از جمله تعهداو حاصل از فعاليت معدن  

رمایههت ميههتان   -انتتال گيرنده متعهد ا ت از تاریخ تاویل معدن کليه تعهداو مربوط به پرداخت حتوق دولتي   -4-5

جلوگيري  از تضيي.   ذخایر معدنيا انجام مملياو  -حفظ شبکه معدن   -حداقل ا تخراج م درج در پروانه بهره برداري

گماردن  م.ههنول  -رمایت اصول ف ي ا ایم ي و زی.ت مايطي  -ي مطابق هر  بهره برداري معدنا تخراج و بهره بردار

 بهره برداري را هبق مترراو مربوهه انجام دهد .  ف ي و...  را ایفاء نموده و نيت  ایر تعهداو م درج در پروانه

انتتال ده ده املم مي نماید که در داخل مادوده پروانههه بهههره بههرداري معههدن مههذکور هي گونههه واگههذاري بههه   –4-6

 اشخاص ثالث جتا یا کل انجام نگرفته ا ت. 

انتتال گيرنده اقرار و امتراف مي ماید از کو و کيف مورد معامله کامل مطل. بوده و هيچ نکته مبهمههي از ایهها نظههر   -4-7

 ده ا ت.باقي نمان

و انتتههال گيرنههده بهها ملههو و    مههد از هههرفيا بعمههل آ   ا تاط کافه خياراو خ وصا  خيار غبا به هر درجه و متدار که باشد   -4-8

 اهلع و وقوف کامل از مورد معامله مبادرو به امضاء ایا قرار داد نمود. 

ن. از انجام معامله قطعي یا انتتال پروانههه گههرددا  چ ان ه موارد فورس ماژور و یا دالیل قانونيا دولتيا قضایي و نظارتي ما -4-9

و یا پ  از انعتاد قرارداد حاضر یا انتتال پروانه به نام انتتال گيرنده ا مشخص گردد تمام یا ق.ههمتي از موضههوع قههرارداد متعلههق  

( صههرفا  مههاده معههدن د)با ا حق دیگري بوده و یا پروانه و تجهيتاو مذکور م.تاق للغير درآید و یا نتي ه و ک.ري حاصههل شههو 

ایا قرارداد به انتتال گيرنده م.ترد خواهد شد و انتتال گيرنده هرگونه ادمایي در خ ههوص    3وجوه دریافتي مشروحه در ماده  

 مطالبه هرگونه مابه ازایي مازاد بر مبلغ ایا قرارداد را تات هر م واني از خود  ل  و  اقط مي نماید. 



 11                                                                           امضاء متقاضي:                                                                                 نام متقاضي:                      

 

ير و تعبير مفاد ایا قرارداد بدوا  هرفيا از هریق  ازش  عي در حل اختلف مي اختلف در تف.در صورو بروز  -4-10

 نمای د. در غير ای  ورو مرج. ذی ل  قضایي صالح به ر يدگي مي باشد. 

ا امضههاء و ن.خه متادالمتا بههيا هههرفيا ت ظههيو 3پ ج ماده و در ایا قرارداد در تهران در نشاني ص دوق بيمه در  -  5ماده  

 ن.خه از امتبار یک.ان برخوردار ا ت.  3مبادله گردید که هر 

 

 انتقال گیرنده      انتقال دهنده    

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

 

 

 


