
 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 خراسان جنوبیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 ( 1)فرم شماره 

 ( 29آئين نامه اجرايي قانون معادن مصوب تيرماه سال  5ماده ( 1)وفق مفاد تبصره  )ي فرم تقاضاي ثبت محدوده اكتشاف

 

ي
ص حقيق

اشخا
 

 

 فرزند                   به شماره شناسنامه                 و باكد ملي   اينجانب                                         

 داراي شغل                         و ميزان تحصيالت               تولد تاريخ                                        محل صدور

 :به نشاني 

 تلفن همراهتلفن                                  (                                 رقمي 11)كد پستي 

ي
ص حقوق

اشخا
 مورخ                      به شماره ثبت                                                    شركت                                                        

 شناسه ملييخ                                       به ه تارثبت شده در                            ب

 :به نشاني 

 نمابر                                تلفن همراهتلفن                                                (                   رقمي 11)كد پستي 

هاي  نامه شها و بخ هاي اجرائي، دستورالعمل نامه هاي بعدي آن، آئين يه، اصالح1711با آگاهي كامل از مفاد قانون معادن مصوب سال 

، نداشتن (جهت اشخاص حقيقي)قانون  77هاي معدني در اساسنامه شركت ، عدم شمول ماده  ، درج موضوع فعاليتصادره از وزارت 

 منع ، عدم شمول قانون راجع به( قي جهت اشخاص حقيقي و حقو)محروميت از فعاليت هاي معدني در زمان صدور پروانه اكتشاف 

و ( جهت اشخاص حقيقي و حقوقي) 1771مصوب سال  يو كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشور ه وزرا و نمايندگان مجلسمداخل

 :به شرح زيرمي باشم، متقاضي صدور پروانه اكتشاف ( پيوست 9طبق فرم شماره ) دارا بودن حداقل توان فني و مالي 

                    6گروه                        5گروه                         4گروه                  7گروه                        9گروه                         1گروه 

مساحت تقريبي                                     به             951111/1توپوگرافي  واقع در نقشه    ضلعي          بصورت     محدوده اكتشافي

  :كيلومتر مربع و به ابعاد .......

AB=…………….  BC=……….. CD=…………. DE=………..EF=……………FG=…………. ,…………                                                       

   UTMو سيستم تصوير  WGS44 (مبناي مسطحاتي) نابراساس بيضوي مب محدوده مورد تقاضا مختصات جغرافيايي رئوس ضمنا

                                                                                                                        :عبارتند از

E D C B A رئوس 

     X 

     Y 

J I H G F رئوس 

     X 

     Y 

 

 
به تاريخ روز و ( دبيرخانه )محل مهر سازمان 

 با قيد ثبت ساعت و دقيقه

 مدارك فوق با اصل مطابقت دارد

شركت / تاريخ و نام و نام خانوادگي متقاضي 

 مهر شركت/ اثرانگشت/محل امضاء 



 

 ورد نيازمدارك م

 :اشخاص حقيقي 

   تصوير كليه صفحاتبه همراه  اصل شناسنامه 

  آنتصوير همراه با اصل كارت ملي 

  تصاوير مربوطه همراه بافني و مالي و  تواناصل مدارك مربوط به 

  كه محدوده مورد درخواست بر روي آن ترسيم شده باشد 1:  111/951يك برگ نقشه توپوگرافي. 

 

 :قياشخاص حقو

 1  (     با موضوع فعاليت هاي معدني)نسخه تصوير اساسنامه شركت 

 1 آگهي تأسيس و آخرين تغييرات شركت ننسخه تصوير روزنامه رسمي متضم 

 توان فني و مالي به همراه تصاوير مربوطه مدارك مربوط به اصل 

  ي آن ترسيم شده باشدكه محدوده مورد درخواست بر رو 1 :1111/951يك برگ نقشه توپوگرافي. 

كليه موارد بصورت خوانا و بدون قلم خوردگي تنظيم گرديده و مسئوليت ناشي از عدم درج صحيح مشخصات اعم از آدرس :  1نكته

عودت گرديده و درخواست مذكور خود به خود كان لم يكن  نقص در ارائه ، مداركبوده و در صورت  متقاضيبعهده ... تلفن تماس و 

 .گرددتلقي مي 

 1درفرم شماره مندرج ، مالك عمل مختصات در صورت مغايرت در محدوده ترسيم شده بر روي نقشه و مختصات اعالم شده: 9نكته 

 .نخواهد داشت باره بوده و سازمان استان مسئوليتي در اين          

 

به تاريخ روز و ( دبيرخانه )محل مهر سازمان 

 با قيد ثبت ساعت و دقيقه

 مدارك فوق با اصل مطابقت دارد

شركت / و نام خانوادگي متقاضي تاريخ و نام 

 مهر شركت/ اثر انگشت /محل امضاء



 زارت صنعت، معدن و تجارتو 

 خراسان جنوبیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  (2)شماره  فرم

 (آئين نامه اجرايي قانون معادن 5 ماده  4تبصره )فرم توان فني و مالي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت محدوده اكتشافي 

 :تشماره ثب/ فرزند:                                                                       شركت/ نام و نام خانوادگي متقاضي : اينجانب  

 .طبق مدارك پيوست واجد شرايط بند        رديف      بخشنامه توان فني ومالي مي باشم

 

ف
ال

- 
ي

ي و حقوق
ص حقيق

اشخا
 

 

 . دارنده مجوز فعاليت هاي معدني شامل گواهي كشف، پروانه بهره برداري، فرآوري و صنايع معدني مي باشم  -1

گواهي كشف براي آنها صادر  ،بوده و به دليل كافي نبودن ذخيره دارنده مجوز برداشت كه قبالً داراي پروانه اكتشاف -9

 .نشده است، مي باشم

 .عضو سازمان نظام مهندسي معدن مي باشم -7

ساير اشخاص به شرطي كه ارزش دارايي آنها شامل مجموع ارزش تقريبي سهم سرمايه ، ارزش تقريبي ماشين آالت  -4

معدني مستقل از واحدهاي توليدي و خدماتي و ارزش رسمي اوراق بهادار و يا مجموع ميانگين گردش مالي حساب هاي 

 . باشم بانكي در يك سال گذشته باالتر از يك ميليارد ريال باشد، مي

-ب
 

ي
ص حقيق

اشخا
 

داراي حداقل كه فارغ التحصيل مقطع فوق ديپلم و باالتر و نيز كارگران داراي پروانه مهارت فني و حرفه اي از وزارت كار  -1

ارائه كليه مدارك الزم براي تشخيص سابقه كار مانند . )سال سابقه كار در فعاليت هاي معدني هستند، مي باشم 5

 .( ارائه پروانه مهارت فني و حرفه اي ضروري استپرداخت بيمه و يا 

ه اجرائي قانون آئين نام( 1)فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد و باالتر شغل هاي اصلي فعاليتهاي معدني طبق ماده  -9

 .مي باشم نظام مهندسي معدن

امه اجرايي قانون نظام مهندسي آئين ن( 1)هاي اصلي فعاليتهاي معدني طبق ماده  رشتهفارغ التحصيل مقطع كارشناسي  -7

 .، مي باشمبودهفوق ( 4)شرايط مالي بند % 51معدن ايران كه داراي 

-ج
 

ي
ص حقوق

اشخا
 

 

 .مشاور و پيمانكار معدني با داشتن حداقل سابقه يك قرارداد در فعاليتهاي معدني مي باشم

 

  گردد باشد، به پيوست ارائه مي كه  شامل موارد زير مي( يا مدارك برابر اصل )ضمناً اصل مدارك. 

1- 

9- 

7- 

4- 

 شركت/ تاريخ و نام و نام خانوادگي متقاضي                                                                                                         

 مهر شركت/  اثر انگشت/محل امضاء                                                                                                                



 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 خراسان جنوبیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  (3)فرم شماره 

 الزامات و تعهدات

 . ل انتقال به غير نمي باشددرخواست صدور پروانه اكتشاف قاب -1

تعداد تقاضاهاي ثبت محدوده در يك . انند بيش از يك تقاضاي ثبت محدوده يا پروانه اكتشاف داشته باشنداشخاص حقيقي نمي تو -9

 .شود مي زمان براي اشخاص حقوقي، طبق دستورالعمل وزارت تعيين

ز عمليات معدني موجب ابطال مجوزهاي صادره در هر مرحله امتقاضي،  آئين نامه اجرايي قانون معادن توسط  5عدم رعايت مفاد ماده  -7

 .خواهد شد

 .بعهده متقاضي خواهد بود (آئين نامه اجرايي قانون معادن 6موضوع ماده )مسئوليت پيگيري موارد در مهلت مقرر زماني   -4

، قطعي تلقي شده و  (فرم تقاضاي ثبت محدوده وصدور پروانه اكتشاف) 1كليه مكاتبات سازمان به نشاني درج شده در فرم شماره  -5

سازمان مسئوليتي در قبال عدم دريافت صورت  مكتوب ارائه نمايد در غير اينبصورت را وظف است هر گونه تغيير آدرس ي ممتقاض

 .مكاتبات ندارد

 .آئين نامه اجرايي قانون معادن خواهد بود 19حداكثر مساحت پروانه اكتشاف، منطبق با مفاد ماده  -6

نخواهد  درخواستي هيچ گونه حقي نسبت به محدوده متقاضي، ( 9)اره شم فرمدر صورت عدم احراز صالحيت فني و مالي وفق  -1

 .داشت

قانون معادن، موجب لغو مجوزهاي صادره در هر مرحله بوده و متقاضي هيچ گونه  6ماده  7و  9عدم پرداخت به موقع تبصره هاي  -4

 .نخواهد داشت درخواستيحقي نسبت به محدوده 

 .باشد ميسر نمي تغيير گروه مواد معدني -2

 .هاي مربوطه مي باشد متقاضي موظف به انجام عمليات اكتشاف طبق قانون معادن ، آئين نامه اجرايي وساير دستورالعمل -11

 .قانون اصالح قانون معادن رفتارخواهد شد 14حريم محدوده مورد درخواست در اختيار دولت بوده وبا متخلفين طبق ماده  -11

 

 شركت/ تاريخ و نام و نام خانوادگي متقاضي                                                                                                                                               

 مهر شركت/اثر انگشت/محل امضاء                                                                                                                                                                 

نتيجه بررسي: 

 مدارك مورد تاييد بوده وادامه مراحل بعدي كار بالمانع است.                   

 تاريخ، نام و نام خانوادگي مسئول بررسي كننده                                                                                                                           

 

 

 با توجه به نواقص زير ، مدارك مورد تاييد نمي باشد. 

1- 

9- 

7- 

4- 

 تاريخ، نام و نام خانوادگي مسئول بررسي كننده                                                                                                                             

 


