
 »تفاهم نامه « 
 
  

 طرفین تفاهم نامه  - 1ماده 

به  180714ثبت شده به شماره ) سهامی خاص ( صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی : بیمه گر  -1-1
علی اسماعیل زاده  نمایندگی آقایان محمدرضا شهاب الدین  به سمت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره،

بلوار   -تهران : این پس صندوق نامیده می شود ، به آدرس  به سمت عضو هیأت مدیره که ازمقري 
   22خیابان گلدان  پالك   -نرسیده به بزرگراه مدرس   -آفریقـا 

 به نمایندگی   ...............  ثبت شده به شماره    ...............   شرکت: شرکت مهندسین مشاور -1-2
به کد    ...............   متولد   ...............  صادره    ...............  به شماره  شناسنامه   ...............  

              ...............   :به آدرس   ...............  به سمت   ...............  ملی

 سایر اشخاص مرتبط با این تفاهم نامه - 2ماده 

  .خصوصی داراي پروانه عملیات معدنیکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی  -بیمه گذار -2-1
باشد   تسهیالت دهنده بانک و یا موسسه اعتباري مالی و داراي مجوز بانک مرکزي  می -تسهیالت دهنده -2-2

صندوق بیمه سرمایه  گذاري اکتشاف سرمایهگذار بر اساس بیمه نامه  که حاضر به ارائه تسهیالت به بیمه
  .باشد گذاري فعالیتهاي معدنی می

  موضوع تفاهم نامه  -3ماده 
  .گذار در قالب شرح خدمات پیشنهادي صندوقانجام عملیات اکتشاف معدنی براي بیمه       

  مدت تفاهم نامه - 4ماده 
 .باشدبوده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید میمدت تفاهم نامه یک ساله   

  

  مدارك و مستندات الزم جهت انعقاد تفاهم نامه-5ماده 
  :به شرح زیر می باشد مشاورتعهدات  - 5-1
اساسنامه، آگهی تأسیس، روزنامه رسمی، آگهی چارت سازمانی، مدارك رسمی شرکت شامل ارائه   -5-1-1

  آخرین تغییرات و شناسه ملی 



  بندي از معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوريدارا بودن گواهی صالحیت و رتبه -5-1-2
  .باشدشناسی و یا اکتشاف ضروري میدر رشته زمین 2و  1براي عملیات اکتشافی دارا بودن رتبه  :تبصره
  .باشددر رشته ژئوفیزیک ضروري می 2و  1براي انجام عملیات ژئوفیزیکی دارا بودن رتبه  :تبصره

  المللی بین استانداردهاي با مطابق و روز به کامالً کیفیت داخلی کنترل نظامنامهارائه  -5-1-3

  ارائه لیست تجهیزات موجود در شرکت - 4- 1- 5

  آنها اريکارکنان کلیدي و سوابق کارائه لیست  - 5- 1- 5

  ارائه سوابق و تجربیات کاري مرتبط با موضوع فعالیت - 6- 1- 5

  ارائه تأییدیه و رضایت نامه حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی - 7- 1- 5

   اعالم توانمندي مالی و تعهد انجام عملیات اکتشافی مطابق استاندارد  - 8- 1- 5

  ارائه مشخصات کامل شرکت همکار و یا ارائه تفاهم نامه داراي اعتبار به مدت حداقل یکسال - 9- 1- 5

م ، انجاژئوشیمیایی شرح خدمات عملیات اکتشافی شامل مواردي مانند انجام آنالیزبخشی از در مواردي که  :تبصره
خارج از توان فنی مشاور باشد، مشاور بایستی ) گیريپودري یا مغزه(عملیات ژئوفیزیک و عملیات حفاري 

هاي طرف تفاهم نامه با صندوق بیمه قرارداد همکاري منعقد کرده و مراتب را به صندوق تنها با شرکت
  .اعالم دارد

  
  تعهدات- 6ماده 

 گذار به  صندوقاکتشافی و مستندات مالی ارائه شده توسط بیمه ارائه یک نسخه از قرارداد ارائه خدمات -6-1

ارش کارشناسی عملیات اکتشافی مطابق شرح خدمات پیشنهادي صندوق که در بیمه نامه صادره و گز انجام - 2- 6
  درج شده است

که، با توجه به نتایج حاصله در هر مرحله از اکتشاف، عدم کشف کانه اقتصادي محرز شود،  درصورتی :1 تبصره 
  .نمایداعالم و دارنده پروانه مشاور بایستی بالفاصله مراتب را به صندوق بیمه 

درصورتیکه شرح خدمات پیشنهادي صندوق به هر دلیلی نیاز به اصالح داشته باشد، مشاور بایستی  :2 تبصره
  .نسبت به ارائه پیشنهادات اصالحی به همراه دالیل مستند به صندوق اقدام نمایدروز کاري  10ظرف  حداکثر



  .  قبل از شروع عملیات صحرایی مراتب را به صندوق اعالم داردحداقل یک هفته مشاور بایستی  - 3- 6

  . از عملیات اکتشافی بصورت میدانی بازدید نظارتی به عمل آورداي، صندوق مخیر است بصورت دوره :تبصره

، صندوق مخیر است نسبت به فسخ تفاهم نامه اقدام نموده و عملیات اکتشافیدر صورت پایین بودن کیفیت  :تبصره
 . گونه اعتراضی نخواهد داشتحق هیچ مشاور

  .حق اعمال هیچ نوع افزایش قیمتی را نخواهد داشت مشاورگذار، پس از واریز وجه توسط بیمه :تبصره
   اکتشافیخدمات روز بهارائه لیست هزینه  -6-4
 انجام شده به صندوق بالفاصله پس از آماده شدن نتایج عملیاتاي از نتایج ارائه نسخه -6-5

  ارائه تخفیفات به متقاضیان تا حد امکان -6-6

  به صندوق و دارنده پروانه اکتشاف لت مشخص شده در شرح خدماتعملیات اکتشافی در مهنتایج تحویل  -6-7
متعهد به پرداخت خسارات وارده به تشخیص  مشاوردر صورت عدم ارائه نتایج در مهلت مقرر،  :تبصره

 .صندوق می باشد

روز داشته باشد، صندوق مخیر است تفاهم  30در سه نوبت کاري، تأخیر بیش از  مشاورکه  در صورتی :تبصره
  .حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت شرکت مشاورنامه را فسخ نموده و 

  فسخ تفاهم نامه  -7ماده
د یک ماه قبل از تاریخ انقضاء تفاهم نامه نطرفین تفاهم نامه به هر دلیل اعم از قهري و یا اختیاري، می توان

در این شرایط، کلیه قراردادهاي . طالع طرف دیگر تفاهم نامه برساندخود، مراتب درخواست فسخ را به ا
که در طول دوره اعتبار این تفاهم نامه صادر شده است مشمول این تفاهم نامه  عملیات اکتشافیانجام 

  .بوده و طرفین جهت 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 -8ماده
  

  نسخ تفاهم نامه -9ماده



ماده و یک تبصره تنظیم و با امضاء طرفین رسیده و هر دونسخه داراي  9این تفاهم نامه در دو نسخه شامل   
  . باشد اعتبار برابر می

  
  مشاور                                                   

    ...............                        صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی                                   
   
 


