
بسمه تعالی	

	  

  »قرارداد اجاره « 

	  
														  
	  

  طرفین قرارداد: 1ماده 

که منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس	سازمان	ینب………..……………این قرارداد در تاریخ

به 		...................................ملیشناسه به ثبت رسیده به.............. در اداره ثبت	................مورخ		.................تحت شماره

نامیده می "سازمان"که در این قرارداد عسلویه، سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس –بوشهر  استاننشانی

عضو هیئت مدیره .............. و 	رئیس هیأت مدیرهنایب و 	بعنوان مدیر عامل....................... به نمایندگی آقایانشود 

از  نامیده می شود سازمانکه از این پس در این قرارداد موجرعنوان ..............................................ملی  شناسهبه 

به ثبت .............. اداره ثبتدر	................مورخ		.................که تحت شماره...............شرکت/خانم/آقا	یک طرف و

امضاء مجاز و تعهدآور به موجب آگهی 	دگاندارن	................ایندگی نمبه ...................................شماره ملی رسیده به

 "مستأجر"که در این قرارداد .... ..............................................به نشانی	..................مورخ	............روزنامه رسمی شماره

و مستأجر مصوب جر ومقانون مدنی و قانون روابط 	466		و	10			طرف دیگر، مستنداً به مواد			شود ازنامیده می

دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه و قوانین و مقررات خاص مناطق ویژه اقتصادي منعقد و 	1376	مرداد

  .باشندمتعهد به رعایت کلیۀ مفاد آن می	طرفین،پارسگذار منطقه ویژه اقتصادي انرژي 

  .نامیده می شوند "طرفین"و مجتمعا  "طرف"سازمان و مستاجر در این قرارداد منفرداً 

	  

  موضوع قرارداد: 2ماده 

ر مربع واقع در تم		.................اجاره عرصه یک قطعه زمین به مساحت  :موضوع قرارداد عبارت است از

بر اساس کروکی .................. ( و ............. شماره  پالك	منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس………………	سایت

به منظور سرمایه  د آن نزد طرفین معلوم و مشخص استکه حدو	)پیوست ................ مورخ ............... شماره

ات و دستورالعمل هاي سرمایه گذاري در منطقه گذاري مستاجر در محل مورد اجاره بر اساس قوانین و مقرر

  .ویژه اقتصادي پارس و شرایط مندرج در این قرارداد

  

  :تعاریف 3ماده 

دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه  تمامی تعارف مندرج در این قرارداد با تعاریف مندرج در

از طرف شرکت ملی نفت ایران که  25/3/99مورخ   87544/ویژه اقتصادي انرژي پارس ابالغی طی شماره م ع



، مگر اینکه در این قرارداد براي آن تعریف مشخصی منطبق می باشداست، یکی از اجزاء الینفک این قرارداد 

  .تصریح شده باشد

  کاربري مورد اجاره: 4ماده

انجام صرفاً جهت ..................................مورخ..................................شماره موافقت اصولی به استنادکاربري مورد اجاره

و هر گونه استفاده دیگر مطلقاً ممنوع است و در صورت تخلف 	است		................................................احداثعملیات 

در این صورت سازمان مستحق مطالبه خسارت و مستاجر موظف و  .حق فسخ قرارداد را خواهد داشت سازمان

  .متعهد به جبران خسارت می باشد

  

  مدت قرارداد: 5ماده

بر اساس برنامه زمانبندي تایید شده ماه 	...........بمدت. ...................تاریختا ..............مدت قرارداد از تاریخ

تموافقدر صورت باشد که پس از انقضاء این مدت با شرایط مندرج در این قرارداد و میپیوست قرارداد 

در صورت موافقت سازمان با تمدید، در .قابل تمدید است	سازمانتعیین شده از سوي اجاره بهاء با نرخ	،سازمان

یا در صورتی که قرارداد قبال نیز تمدید شده (به مبلغ اجاره بهاء ماه آخر قرارداد % 25هر مورد تمدید مدت، 

در صورت . اضافه و به عنوان اجاره بهاء مدت تمدیدي در نظر گرفته می شود) باشد، آخرین ماه دوره تمدید شده

، تعیین اجاره بهاء براي تمدید قرارداد با کمیته قیمت گذاري % 25یانه به میزانی بیش از افزایش قیمت پایه سال

  حقوق و اجاره بهاء سازمان می باشد

	  

  قرارداد مال االجاره مبلغ: 6هماد

دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه 6-2در قرارداد حاضر بر اساس بند االجارهمبلغ مال-6- 1

کمیته قیمت گذاري حقوق و .....................مورخ .........................شماره گزارش  طی اقتصادي انرژي پارسویژه 

ریال .......................................اجاره بهاء براي سال اول قرارداد از تاریخ انعقاد به مبلغ 

تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفت و مقرر شد مستاجر)ریال.....................................(..............................................

شعبه .............................نزد بانک .......................................................به ترتیب ذیل مبلغ اجاره را به حساب شماره 

  .متعلق به سازمان واریز و فیش واریز نقدي آن را درمقابل اخذ رسید تسلیم سازمان نماید ...........................

تقویمی است سال همان این قرارداد صرفاً براي 6-1طرفین توافق کردند که اجاره بهاء ذکر شده در ماده  -6- 2

  .که قرارداد در آن منعقد شده است

دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري، قیمت  6- 2-2بند ماه هر سال مطابق تا آخر فروردینسازمان  

سال تاخیر آن چنانچه سازمان در اعالم اجاره بهاي . دبر اساس نرخ تورم تعدیل خواهد نموآن سالاجاره بهاء 

به عنوان علی ،آخرین اجاره بهاء تعیین شده را تا زمان اعالم اجاره بهاء سال جدید، ، مستاجر موظف استنماید

  .هر ماه بپردازد برايالحساب اجاره براي هر 



کارشناسیهايهزینهکلیهدستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري،  6-2- 2مطابق بند : تبصره

اجارهگذاريقیمتجهتنیزمبهاياجارهوحقوقيگذارمتیقتهیکمعضويدادگستریرسمکارشناسان

  . استمستاجرعهدهبهزمینيبها

  :خدمات زیربنایی تعهد شده که بهاي آن ها در تعیین اجاره بهاء لحاظ شده اند به شرح زیر می باشند -6- 3

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................  

سالیانه قبول  بهاء براي پرداخت اجاره همزمان با امضاء قرارداد از دو روش ذیل را یمخیر است یک مستأجر-6- 4

  :نماید

به ) براي سال اول (روز کاري بعد از عقد قرارداد  10حد اکثر ظرف مورد توافقاجاره  مبلغپرداخت:روش اول

، به مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري دستورالعمل  7-2- 1در این صورت با توجه به مفاد بند سازمان،  حساب

  .می گردداز وي اخذ مبلغ اجاره بهاء سالیانه درصد  90در مجموع جاي اجاره کامل

و مابقی در چهار روز کاري از زمان انعقاد قرارداد 10اجاره سالیانه حداکثر ظرف  مبلغ% 10رداخت پ :روش دوم

اخت اجور به میزان مبلغ رماهه از زمان شروع قرارداد به شرط ارائه سفته به عنوان تضمین پ 3قسط مساوي 

  . اعضاء هیات مدیره شرکت مستاجر به عنوان ضامن یاء باقیمانده با ظهر نویسهاجاره ب

اد حاضر براي هر رداخت مبلغ اجاره بهاء قراردنسبت به پ....................وش جر متعهد می گردد بر اساس رمستا

مستاجر می تواند در صورت  .روش دیگر ذکر شده در باال، در این قرارداد بالاثر می باشد .سال اقدام نماید

  .موافقت سازمان در اثناي اجراي قرارداد نسبت به تغییر روش پرداخت اقدام نماید

قطعی بوده و از اول  انعقاد قرارداد اجاره مبلغ اجاره بهاء تعیینی صرفاً تا پایان سال شمسی جاري -1تبصره 

ه ارارداد تعدیل و مستاجر متعهد به پرداخت مبلغ اجقر 6-2مبلغ اجاره بهاء طبق بند انعقاد قرارداد،  سال بعد

  . بهاء تعدیل شده از فروردین ماه سال بعد انعقاد قرارداد خواهد بود

زمین  حقوق و اجاره بهاءو توسط کمیته قیمت گذاريسالیانه اجاره بهاي زمین مورد اجاره بصورت  - 2تبصره 

تعیین می گردد و در صورتیکه مدت قرارداد اجاره بیش از یکسال باشد مبلغ اجاره بهاء براي هر سال بعد طبق 

تعیین و باتنظیم الحاقیه مبلغ قرارداد اجاره تعدیل خواهد  سازمان نظر کمیته قیمت گذاري حقوق و اجاره بهاء

قبول  و توسط کمیته یاد شده ره و حقوق را به روش فوقگردید و مستاجر با امضاء این قرارداد تعیین مبلغ اجا

  .نمود

  تبصره 

مستاجر متعهد شد همزمان با واریز اجاره بهاء یا اولین قسط مبلغ اجاره بهاء مبلغ  -3تبصره

6.2.2ماده 4ریال هزینه هاي کارشناسی تعیین اجاره بهاء و حقوق را طبق تبصره ..................................

  .دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس به حساب سازمان واریز نماید



خودداري و یا آن ، مورد تعهـد اجاره به موقع مبالغ  به هر دلیل و علتی، از پرداخت مستاجرچنانچه -4هتبصر

هفت صدم را به تعویق بیندازد، نسبت به مبلغی که در پرداخت آن تاخیر شده است وجه التزامـی معـادل روزانه 

نسبت به هر پرداخت از بابت عدم انجام تعهدات قراردادي بر ذمه وي تعلق خواهـد گرفـت کـه تعهد نمود به 

حـق و سازمان تاخیر داشته باشد،از اقساط اجاره دو قسط  پرداختدر مستاجربپردازد و در صورتی که  سازمان

اختیـار دارد بنـا بـه صالحدید و تشخیص خود بدون نیاز به هیچگونه اقدام قضایی و طی تشریفات خاص اداري 

ه جانب قرارداد حاضر را به طور یک،این قراردادبه آدرس مندرج در مستاجر بـه  مراتب فسخ کتبیابالغ و صرفاً با 

در این صورت سازمان مستحق مطالبه خسارت و مستاجر موظف و متعهد به جبران خسارت می  .نمایدفسخ 

  .باشد

برق، تلفن، گاز و یا سایر خدمات  مبالغ مندرج در این ماده شامل حق انشعاب یا امتیاز مربوط به آب،: 5ه تبصر

  .باشدسازي و آماده سازي زمین نمیهاي مصرف و نگهداري و نوو امکانات و همچنین هزینه

مشابه مربوط به اجراي طرح به 	يهاد، مدرك و هزینهاسناگونه ها وهرهاي مربوط به نقشهکلیه هزینه :6تبصره

  .باشدعهده مستأجر می

چنانچه در مساحت قطعه زمین مورد اجاره در نتیجه اصالح احتمالی طرح تغییراتی حاصل شود به  :7تبصره

 جاره دراین قرارداد مبلغ ااجاره بهاء مقررنرخ  متناسب باتناسب افزایش یا کاهش مساحت زمین مورد قرارداد و 

تسویه هر سال قرارداد ر پایاند تعدیل و در حسابهاي طرفین منظور و بر اساس متراژ قطعی با مستاجربهاء 

لیکن چنانچه افزایش مساحت ناشی از اضافه تصرف مستاجر باشد مکلف است بالدرنگ . حساب خواهد شد

  .نسبت به رفع تصرف و جبران خسارت وارده اقدام نماید

  

  هاسایر هزینه: 7ماده

هزینه خدمات شامل (.بعهده مستأجر استبرداري و نگهداشت مورد اجاره کالً هاي مربوط به بهرهپرداخت هزینه

  )قوانین، مقررات و ضوابطعمومی وسایر هزینه هاي مصوب طبق 

  .هزینه توسعه امکانات زیربنایی و خدماتی اختصاصی کال بر عهده مستاجر می باشد

	  

  حق انتقال به غیر: 8ماده

و استیفاء  برداريصرفاً بمنظور بهرهاین قرارداد لذا مستأجر حق انتقال مورد اجاره به غیر را ندارد

تابع مقررات راجع و قرارداد اجاره حاضر باشدمی این قراردادبا شرایط مندرج در به صورت اجاره موقت منفعت

باشد و هیچگونه وجهی بابت حق واگذاري یا سرقفلی و حقوق نمی	1356		به روابط مؤجر و مستأجر مصوب

مدت  یا انقضاء و		پرداخت نشده است به همین جهت در صورت فسخسازماناز سوي مستاجر به  کسب و پیشه 

با این وصف از این بابت مستأجر ضمن  ؛اجاره قانوناً حقی تحت عناوین مذکور به مستأجر تعلق نخواهد گرفت

و تخلیه مورد در صورت فسخ قرارداد و یا انقضاء مدت قراردادتوافق نمود ، احتمالی آینده		اسقاط هرگونه حق



متعلق به سازمان می باشد و مستاجر ضمن اسقاط حق هرگونه ادعا و دعوایی حقوق  احتمالی اجاره هرگونه 

  .دراین خصوص، توافق نمود که در این رابطه هیچ گونه ادعایی نداشته و نخواهد داشت

	  

  کسورات قانونی: 9ماده

کسورات قانونی در صورت شمول به مورد اجاره  پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض دولتی و کلیه

  .است		در طول مدت قرارداد بعهده مستأجر

  .باشدمی سازماناالجاره به عهده مالیات متعلق به مالپرداخت	:تبصره 

  

  نماینده سازمان: 10ماده

کلیه جهت نظارت بر اجراي قرارداد مدیریت توسعه اقتصادي و جذب سرمایه می باشد و سازمان نماینده 

سازمان ابالغ  ارسال و  ابالغ می گردد در حکم ارسال و یا که از ناحیه وي به مستاجر و اخطاریه هایی  مکاتبات

  .  و مستاجر نیز موظف است کلیه مکاتبات خود را جهت مدیریت مذکور ارسال نماید .می باشد

	  

  تعهدات مستأجر: 11ماده

پرداخت مبلغ اجاره از تاریخ  روز		15			متعهد است حداکثر ظرف مدتمستأجر پس از امضاء قرارداد اجاره - 11- 1

نسبت به تحویل گرفتن زمین اول قرارداد و یا قسط اول اجاره بها در روش دوم پرداخت اجاره بهاء، روش در بهاء

عدم مراجعه در مدت مذکور مانع طرفین توافق کردند که .اقدام نماید با تنظیم صورتجلسه کتبی موضوع قرارداد

  . استحقاق سازمان براي دریافت اجاره بهاء نمی باشد

از تاریخ امضاي قرارداد نسبت به تحویل گرفتن زمین اقدام ننماید و یا  .........چنانچه مستاجر ظرف مدت : تبصره

را تحویل سازمان ننماید  11- 3ماه نقشه هاي ساختمانی موضوع ماده .... پس از تحویل گرفتن زمین ظرف مدت 

و یا نظر اصالحی سازمان را در مورد نقشه هاي ارائه شده ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول نظر اصالحی اعمال و 

راي اخذ تایید فسخ مراجعه به مراجع قضایی ببه بدون نیاز  ،نسبت به فسخ قرارداد ،ارائه ندهد، سازمان حق دارد

اعالمی در این قرارداد مستاجر، به آدرس ابالغ فسخ اظهارنامه صرفاً با ارسال دیگر و  و یا طی تشریفات قضایی

ظرف مدت مقرر مانع استحقاق گرفتن زمین از سوي مستاجرطرفین توافق کردند که عدم تحویل . اقدام نماید

  . سازمان براي دریافت اجاره بهاء نمی باشد

  

و پروانه بهره برداري تاسیسات و صدور پایان کار، تاسیس، پروانه احداث ساختمان، مرجع صدور پروانه  - 11- 2

از سازمان قبل از هرگونه و مستاجر متعهد به اخذ مجوز هاي الزماست سازمان ،مجوز فعالیت اقتصادي

  .فعالیت می باشد



حصار ساختمانی شامل پالن،هاي  نقشهامضاء قرارداداز تاریخ  ماه ....ظرف مدت مستاجر متعهد است - 11- 3

ناظر نما، مقاطع، جانمایی و موقعیت خروج پساب فاضالب و غیره را بر اساس ضوابط و مقررات  پیرامونی،

سازمان تسلیم  و تاسیسات، احداث ساختمانپروانه وساز تهیه و جهت بررسی و اعالم نظر و صدور ساختبر

یه و ساختمان و پروانه احداث ابن و)واحدهاي تولیدي صنعتیمخصوص (جواز تاسیس اخذ ت بهنسبونماید

در مدت مجوز هاي مذکوردر صورت عدم اخذ  .ماه از تاریخ امضاء قرارداد اقدام نمایدتاسیسات ظرف مدت شش

  .حق فسخ قرارداد را خواهد داشت سازمانیاد شده

، می باشدقرارداد  تایید طرفینمورد که  این قرارداد مستأجر متعهد است طبق برنامۀ زمانبندي پیوست - 11- 4

تحت  راقرارداد 4ماده در  مندرجسرمایه گذاري اصولی  تموضوع موافقو پروژه کارهاي اجرایی را آغاز و طرح

در صورتی که مستاجر .برداري برساندبه بهرهاجراء و نظارت سازمان و یا سایر دستگاه هاي مورد نظر سازمان 

بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز متناسب با نوع یا و  تایید شده نقشه مهندسیبدون 

رأساً نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز اقدام حق دارد سازمان، نماید اقدام به احداث بنا و تاسیسات ،کاربري

، اعاده زمین به حالت استرداد زمینیک جانبه قرارداد ، فسخ  به اقدام حق داردسازماننموده و عالوه بر آن 

در این صورت سازمان  .سابق بدون پرداخت هر گونه وجهی اعم از خسارت یا هزینه اقدامات انجام شده نماید

  .مستحق مطالبه خسارت و مستاجر موظف و متعهد به جبران خسارت می باشد

را در زمینه  )بهداشت، ایمنی و محیط زیست(است کلیۀ ضوابط فنی و مهندسی و ایمنیمستاجر متعهد  - 11- 5

مهندسین مشاور ذیصالح به عنوان ناظر  بکارگیريمتعهد به براي این امر و احداث بنا و تأسیسات رعایت نموده

قرارداد نظارت مذکور را منعقد و  ،همچنین مستاجر متعهد است قبل از شروع عملیات اجراییمی باشد وفنی 

ضمن نظارت بر اجراي طرح، نماید؛متعهد  منتخب راناظر  داده وقرارسازمان را در اختیار از قرارداد  یک نسخه

به سازمان حداکثر طی بازه سه ماهه مصوب را  نقشه هايطباق و انحراف اجراي طرح با پیشرفت و انگزارش 

نبوده و سازمان حق بر اجراي طرح و عوامل وي سازمان  مستقیم مانع نظارت ،نظارت ناظر مذکور .ارائه نماید

مهندسی و و یلیکن مسئولیت عدم اجراي ضوابط و مقررات فن .اجراء را خواهد داشت تمامی مراحل نظارت بر

  .استی از آن بر عهده مستاجر و ناظر مذکور و حوادث ناش)بهداشت، ایمنی و محیط زیست(ایمنی

طبق طرح مصوب و پروانه احداث بنا اقدام مستاجر متعهد است  نسبت به احداث ساختمان و تاسیسات  - 11- 6

به نسبت موافقت سازمانو  از اقدام با اخذ نظر ناظر پروژهتغییرات قبل  هر گونه ایجادنماید و در صورت نیاز به

در هر  .اي آن را پرداخت نمایدهدرخواست اصالح نقشه ها و طرح ها و جواز احداث بنا وتاسیسات اقدام و هزینه 

  .سازمان خواهد بودحال هر تغییر و اصالحی منوط به موافقت سازمان حسب تشخیص و صالحدید 

دراحداث بنا کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مقاوم سازي در برابر زلزله ، حریم  ،مستاجر متعهد گردید - 11- 7

هرگاه . و سایر مقررات الزامی را که سازمان اعالم می کند رعایت نماید محیطی هاي قانونی ، مقررات زیست 

در صورت طور کتبی به وي اعالم و موضوع را بهسازمانوساز تخلف نماید از ضوابط و مقررات ساخت مستاجر

چنانچه رفع .نمایدو تأسیساتی جلوگیري  از ادامه عملیات ساختمانی ، سازمان حق داردتخلفرفع  خوداري از



متعهد است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مستاجر تخلف مستلزم تخریب تمام یا قسمتی از مستحدثات باشد 

ملیات ساختمانی موکول به اقدام نماید و ادامه عنسبت به تخریب اعیان و تأسیسات مذکور سازماناخطار کتبی 

مدت توقف کار به دلیل تحقق موارد  .حق اعتراض ندارد مستاجرباشد و درهرحال  می سازمانزه مجدد اجا

زمانبندیهاي مندرج در این و مندرج در این بند به زمانبندي مندرج در قرارداد و پروانه ساختمانی اضافه نشده 

  .قرارداد و پروانه ساختمانی پا بر جا خواهد بود

طور کتبی به وي اعالم  موضوع را بهسازمان وساز تخلف نماید از ضوابط و مقررات ساخت مستاجرهرگاه : تبصره

بدون آنکه قرارداد را ، سازمان عالوه بر حقوق مندرج در این ماده حق داردرفع خالف خوداري ازدر صورت و

و  فسخ نمودهو اخذ تنفیذ فسخ و یا حکم به تخلیه از مراجع قضایی باشد، نیازي به مراجعه به مراجع قضایی 

  .عمل نماید 15بق ماده مطا

اجر حق واگذاري و انتقال حقوق ، تعهدات و موضوع قرارداد را به غیر به هر صورت اعم از رسمی ، مست- 11- 8

غیر رسمی ، مشاعاً ، مفروزاً ، جزاً، کالً و تحت هر عنوان اعم از مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق ، وکالت و غیر 

بند انتقال گیرنده را به رسمیت نخواهد  و سازمان در صورت تخلف از این. را در طول مدت این قرارداد ندارد

مشروط به دریافت گواهی پایان کار توسط ،سازمان با درخواست واگذاريموافقت شناخت مگر در موارد 

بال مانع بودن انتقال به شخص معین مورد تایید  سازمان مبنی بر ابالغ کتبیو نیزميکاربرتیرعا، مستاجر

  .سازمان

کلیه حقوق و تعهدات سازمان با انتقال موضوع قرارداد به شرح فوق موافقت نماید، درصورتی که : 1تبصره

کامل مستاجر  موافقت کتبی سازمان بطور کامل و یکجا پس از تسویه حساب ید باناشی از این قرارداد با مستاجر

  .منتقل شود شخص جدید به الحاقیه به قرارداد حاضرتنظیم  از طریق، با سازمان

هزینهاستموظفمستاجر با انتقال موضوع قرارداد به شرح فوق موافقت نماید، درصورتی که سازمان :2تبصره 

يهانهیهزریسانیهمچنوشدهجادیاانیاعشدهیکارشناسمتیقدرصد) 1(زانیمبهبهراقراردادانتقال

  .نمایدپرداختسازمان،بهندیفرآنیاانجامبابتسازمانيحسابداردفاتردرشدهثبتمیمستق

اموال منقول و  مستأجر متعهد و مکلف است که هرگونه خسارتی از ناحیۀ خود یا عوامل و کارکنان او به		-11- 9

وارد آورد  و یا مجاور آن و تجهیزات در محل مورد اجاره	تأسیسات از جمله سازمان و یا اشخاص ثالث غیر منقول

  .نمایدجبران 

محدوده منطقه ویژه با هماهنگی قبلی عوامل  بهورود و خروج افراد و کارکنان و هر نوع کاالي مستأجر  -10-11

  .مجاز خواهد بودسازمان گمركو امنیتی و حراستی 

 پرداخت هر گونه مالیات، بیمه، عوارض دولتی و کلیه کسورات قانونی و رعایت مقررات قانون کار -11-11

  .باشددر طول مدت قرارداد به عهدة مستأجر می ...وتامین اجتماعی و



مستأجر موظف است در زمینه فعالیت هاي مرتبط با طرح خود در منطقه طبق قوانین و مقررات جاري  -12-11

  .مجوزهاي الزم از مراجع ذیربط اقدام نماید تمدید و کشور نسبت به اخذ

موافقت مندرج در ...........................مستاجر متعهد است صرفاً از زمین موضوع قرارداد براي  احداث  -13-11

  .فاده خارج از مجوز هاي صادره را نداردتصادره استفاده نماید و حق  تغییر کاربري و اسو جواز تاسیس اصولی 

ذکور در قانون منع مداخله در معامالت مشمول ممنوعیت ممستاجر رسماً اعالم می نماید که  -14-11

نمی باشد و تعهد نموده است که تا پایان اجراي قرارداد مفاد قانون  1337دیماه  22دولتی مصوبه 

در صورتی که محرز شود مستاجر مشمول قانون مزبور بوده و یا . مزبور را کماکان مراعات نماید 

در این  .ان حق فسخ قرارداد را خواهد داشتبرخالف تعهدات فوق الذکر رفتار نموده است سازم

  .صورت سازمان مستحق مطالبه خسارت و مستاجر موظف و متعهد به جبران خسارت می باشد

مستاجر تایید و تعهد می نماید که در رابطه با انعقاد و اجراي این قرارداد ، واسطه اي وجود نداشته و  --15-11

پاداش یا تحفه و هدیه و یا رشوه و یا نظایر آن را بصورت نقدي ، جنسی حق داللی یا کمیسیون یا حق العمل یا 

، ارائه خدمت و سهیم کردن در منافع خود یا به هر طریق دیگري نپرداخته و چنانچه خالف این مطلب  به 

معلوم شود، سازمان حق خواهد داشت ، قرارداد را فسخ نموده  و طبق اقدامات پس از فسخ  ءنحوي از انحا

در صورتی که مستاجر مرتکب یکی از اعمال . قرارداد نسبت به استرداد اراضی اقدام نماید15درج در ماده من

 30374–ت /73377مندرج در ماده یک آئین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائی به شماره 

در  .به فسخ قرارداد اقدام نمایدنسبت مصوب هیات محترم وزیران شود سازمان حق دارد  22/12/83هـ مورخ 

  .این صورت سازمان مستحق مطالبه خسارت و مستاجر موظف و متعهد به جبران خسارت می باشد

مستاجر متعهد است نسبت به پرداخت هزینه هاي خدماتی و نگهداري، هزینه هاي اختصاصی و هزینه -16-11

مقرر مندرج در صورتحساب ارسالی که از طرف  هاي نوسازي و بازسازي تاسیسات محدوده صنعتی، ظرف مهلت

مستاجر حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و . اقدام نمایدسازمان تعیین و اعالم می گردد

  .ساقط نمود

هرگونه آلودگی هاي کمی و کیفی فاضالب واحد صنعتی مستاجر بیش از حد مجاز مندرج در ضمیمه -17-11

ان نصب پیش تصفیه را ضروري بداند، مستاجر باید با تهیه و نصب دستگاه پیش تصفیه، قرارداد باشد و سازم

فاضالب را قبل از دفع، به تاسیسات اختصاصی خود هدایت نموده و پس از تصفیه اولیه و رساندن به مقادیر 

ست میزان مجاز مستاجر متعهد ا. مجاز مندرج در ضمیمه قرارداد، یا آنچه اعالم می گردد، آن را دفع نماید

آلودگی در پسابهاي خروجی یا سایر ضایعات خروجی بصورت مایع، جامد یا گاز را بر اساس ضوابط زیست 

محیطی و جدولی که از طرف سازمان تعیین میشود رعایت نماید و در غیر اینصورت سازمان می تواند نسبت به 

  .قطع انشعاب آب و فاضالب و خدمات مربوط اقدام نماید



تشخیص و تعیین میزان بدهی مستاجر به سازمان در کلیه موارد مذکور در قرارداد با سازمان است و  -18-11

حق بالغ مورد مطالبه سازمان گردیده و متعهد به پرداخت مو مستاجر تشخیص سازمان را مورد قبول قرارداده 

  .هرگونه اعتراض و ادعایی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود

مستاجر در طول مدت اجراي این قرارداد و قبل از عقد قرارداد اجاره بلند مدت و صدور پروانه بهره -19-11

دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه طبق برداري و پرداخت کامل حقوق سازمان 

  .اقتصادي انرژي پارس حق درخواست صدور سند اعیانی را ندارد

  		سازمان	تعهدات		--21

6-4طبق روش هاي مندرج در بند  پرداخت اجاره بهاءاز 		روز 15	متعهد است حداکثر ظرف	سازمان				-21- 1

هاي اي که حاوي مساحت دقیق و نقاط و نشانهبه موجب صورت جلسه مستاجرزمین به دادن نسبت به تحویل 

  .نمایدرسد اقدام نمایندگان طرفین می ءمشخصات دیگر آن بوده و به امضازمین و 

روز گردد سازمان مستحق  10چنانچه تاخیر بیش از  ،در صورت تاخیر در تحویل زمین از سوي سازمان		-12- 2

ه بهاء مدت تاخیر در تحویل در صورت پرداخت از اردریافت مبلغ اجاره بهاء در مدت تاخیر نخواهد بود و اج

بت تاخیر به وجود آمده گردید و مستاجر با سوي مستاجر در انتهاي سال قرارداد محاسبه و تسویه حساب خواهد

  .نداردرا خسارت دیگري  حق مطالبه

را به تدریج تا پایان برنامه  6-3بند سازمان متعهد است امکانات زیربنایی و خدماتی عمومی بر اساس - 12- 3

  . زمانبندي قرارداد ایجاد و تامین نماید

پاسخگویی و حل و فصل دعاوي مطروحه احتمالی از سوي شخص ثالث نسبت به زمین مورد اجاره بر  - 12- 4

لیکن در صورت عدم امکان حل و فصل دعاوي و اختالفات، سازمان حق دارد قرارداد  .می باشد سازمانعهده 

عقد قرارداد جدید در تعیین اجاره بهاء و  تحاضر را فسخ و زمین جایگزینی براي اجراي طرح با طی تشریفا

مستاجر حق هرگونه اعتراض در این این موضوع مورد قبول مستاجر می باشد واختیار مستاجر قراردهد و 

  .خصوص را از خود سلب و ساقط نمود

	  

  سایر شرایط -13ماده

و با رعایت اولویت ها و برنامه زمانبندي خویش حد امکانموجود بودن و درموافقت و  در صورت  سازمان- 13- 1

به طور که هزینه هاي آن  نماید، برق و گاز و تلفن را براي مستأجر فراهم تسهیالتی از قبیل آبمی تواند 

این اختیار تعهدي براي . دتماماً بعهده مستأجر می باشسازمان محاسبه و پرداخت آن تعرفه انه بر اساس جداگ

  .تامین امکانات مذکور براي مستاجر فرآهم نمی کندسازمان به منظور 

از سوي مستأجر و بعد از تسویه حساب کامل و اجراي مندرج در این قرارداد پس از انجام کلیه تعهدات  - 13- 2

ساله  دهمتعهد است نسبت به تنظیم قرارداد اجاره  سازمان،شروع بهره برداري صدور پایان کار و کامل طرح و

با پایان هر سال از قرارداد  کمیته قیمت گذاري حقوق و اجاره بهاء درنظر اجاره بهاء طبق شرط تعدیل عرصه با 



دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسطبقاخذ حقوق سازمان، 

تدوام بهره برداري و تولید محصول قرارداد اجاره مذکور تا  تحقق شرایط و بدیهی است در صورت .اقدام نماید

طبق نظر ،تعدیل اجاره بهاءشرط سال یک بار با  دههر  واعتبار پروانه بهره برداري زمان تداوم بهره برداري

  . تجدید خواهدگردید سازمانکمیته قیمت گذاري حقوق و اجاره بهاء

مکلف به  ،تجدید قراردادتمدید و یا در صورت عدم وجود شرایط  قراردادمدت از اتمام پسمستأجر - 13- 3

  .با وي رفتار خواهد شد قرارداد15در صورت عدم تخلیه و تحویل طبق ماده تخلیه و تحویل مورد اجاره بوده و 

	  

  فسخ قرارداد - 14ماده

فسخ به نسانی مستاجر مندرج در این ا ابالغقرارداد از تاریخ  .در موارد زیر قرارداد را فسخ نمایدحق دارد سازمان

  .قرارداد، فسخ می شود

  ماه از تاریخ عقد قرارداد 6ظرف مدت و جواز تاسیس واحد تولیديدر صورت عدم اخذ پروانه احداث بنا - 14- 1

 قرارداد یابیش از یک دهم مدت اولیه  طرح و یا توقف عملیات اجراییاجرایی تاخیر در شروع عملیات  - 14- 2

.کمتر استهر کدام که،دو ماه
و عدم پرداخت هزینه هاي  قرارداد 6ماده  4طبق تبصره  االجارهمالاقساطتاخیر در پرداختدر صورت -3-14

  خدماتی و نگهداري، هزینه هاي اختصاصی و سایر مطالبات سازمان ظرف مهلت هاي مقرر

سهام  شرکت مستاجر به سایر % 50و یا انتقال بیش از  مستأجر صورت انحالل یا ورشکستگیدر  - 14- 4

  بدون اخذ موافقت رسمی سازماناشخاص 

  بدون اخذ موافقت رسمی سازمانثالث	واگذاري موضوع قرارداد از طرف مستأجر به اشخاص		در صورت - 14- 5

  قرارداد 3ماده مندرج در اجاره  موضوع قرارداد کاربري زمین و خارج ازهرگونه تغییر در نوع  -6-14

  ضمیمه قراردادتایید شدهدرصدي در پیشرفت فیزیکی واقعی نسبت به برنامه زمانبندي بیست تاخیر  - 14- 7

حق العمل،پاداش یا  سازمانبه عوامل و یا تصویب طرح زمینبراي تحصیل  مستاجرهرگاه ثابت شود - 14- 8

  منافع خود سهیم کرده استیا واسطه هاي آنها را در و هدایایی داده است یا آنها

  .1337دیماه  22شمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوبه  - 14- 9

  .عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی -10-14

عدم اقدام مستاجر جهت تمدید اعتبار مجوزهاي الزم جهت احداث و بهره برداري از طرح حداکثر  -11-14

  پس از اتمام مهلت قانونی مجوزها یکماه

  مستاجرتوسطقرارداديتعهداتهر یک از اجرايعدمصورتدر-12-14

  .درخصوص سایر مواردي که در این قرارداد براي سازمان حق فسخ پیش بینی شده است -13-14

  



سازمان حق فسخ که قرارداد  اینمندرج در ماده و دیگر مواد  در تمامی موارد فسخ مندرج در این: تبصره

و اخذ تنفیذ فسخ و یا حکم به تخلیه از به مراجعه به مراجع قضایی سازمان حق دارد، بدون نیاز ،داردقرارداد را 

، در چهارچوب این قرارداد نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام و مورد اجاره را به سایر اشخاص مراجع قضایی

ول نمود و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط این شرایط را قب مستاجر واگذار نماید و

  .نمود

  

  قضاء مدت قرارداد اقدامات پس از فسخ و یا ان - 15ماده 

چنانچه موضوع تمدید قرارداد یا عقد قرارداد جدید از سوي سازمان مورد تایید واقع نگردد و یا قرارداد توسط 

در زمان تصرفات قانونی خود اعیانی را در زمین ایجاد کرده باشد، سازمان از هر مستاجرسازمان فسخ گردد و 

  . جهت اختیار کامل دارد بدون اخذ تنفیذ فسخ و یا حکم به تخلیه از مراجع قضایی به شکل ذیل عمل نماید

ام عملی مستاجر قرارداد، در صورت عدم اقدمدتانقضاءیاقرارداد وتاریخ فسخازحداکثر تا شش ماه پس) الف

گذار جدیدي که صالحیت وي مطابق فرآیند مندرج در در واگذاري و انتقال اعیانی ایجادي به سرمایه

به تایید سازمان برسد و یا دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

 ، قرار نگیرد، به منظور حفظ حقوق و منافعسازمان گذار جدید مورد تایید درصورتی که صالحیت سرمایه

ماهه جهت  3مرحله فراخوان عمومی مزایده در فواصل  3نسبت به انجام مستاجر به نیابت و وکالت از سازمان

تایید  شرطگذار داوطلب و به در صورت وجود سرمایه. نمایدگذاران دیگر اقدام میواگذاري این اعیانی به سرمایه

دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي انرژي مطابق با آنو صالحیت اهلیت

مبلغ بهاء اعیان واگذار شده متعلق به % 10به میزان . شودگذار برنده انجام می، این واگذاري به سرمایهپارس

و مطالبات سازمان و  سازمان بوده و الباقی پس از کسر هزینه هاي فروش و واگذاري، حق الزحمه کارشناسی ها

اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تاخیر در تخلیه و مطالبات سایر مراجع قانونی به مستاجر پرداخت خواهد 

  .گردید

مرحله فراخوان عمومی به هر دلیلی، سازمان  3در صورت عدم وجود متقاضی و یا عدم انجام واگذاري طی ) ب

در غیر . نماید تا اعیانی خود را قلع نمایداعطاء می مستاجره به مهلت یک ماه، مستاجرضمن اعالم مراتب به 

اقدام و  و ضایعات حاصل و فروش بقایامستاجر نسبت به قلع و قمع اعیان تواند با هزینه اینصورت سازمان می

، اعم از اجاره بهاء، اجرت المثل، خسارات پس از فروش ضایعات، عواید حاصل را پس از کسر مطالبات سازمان

  .نمایدپرداخت قانونی به مستاجرو سایر مراجع ... و  هزینه هاي قلع و قمع، فروش



این  درمندرجتعهداتایفايعدمدلیلبهجدیدقراردادعقدیاتمدیدعدموقراردادفسخصورتدر: 1تبصره 

سويازتحویل بایدوتخلیهروزتاقراردادفسختاریخاززمینتصرفایامالمثلاجرتمستاجر،جانبازقرارداد

تعیین  نیحقوق و اجاره بهاي زم گذاريمتیق تهیکم نظرباالمثلاجرتمبلغ. گرددپرداختسازمانبهمستاجر

وجودعدمصورتدروشودمیوصولسازمان و یا موجود در زمین،نزداموالمحلازیاومستاجر مطالباتازو

اجرت المثل در هر حال نباید  .خواهد گردیداقدامتصرفایامالمثلاجرتوصولبهنسبتدعوااقامهبامطالبات

  .از اجاره بها آخرین سال قرارداد پیشین که فسخ شده است، کمتر باشد

وکالت مستاجر متعهد است همزمان با عقد قرارداد حاضر به منظور اجراي مفاد این ماده از قرارداد : 2تبصره 

اختیارات الزم براي اجراي این ماده از قرارداد با و ضم وکیل و امینرسمی با اسقاط حق عزل وکیل نامه

  .اعطاء نماید 

  تخلیه زمینخسارت تاخیر در -16ماده

ماه مندرج در بند  6در مدت  اجارهمورداجاره و یا فسخ آن و عدم تخلیه  قرارداد در صورت انقضاء مدت - 16- 1

در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه و تحویل پس از انقضاء مدت مذکور مستأجر مکلف و متعهد است ، 15الف ماده 

کمیته قیمت گذاري حقوق و تعیینی از سوي  المثلعالوه بر اجرتروزانه، 	اجرت المسمیمبلغ 	%50مورد اجاره 

  .براي تخلیه نخواهد بود  خود براياستفاده سازمان از اختیارات این امر مانع بپردازد سازمانبه  رااجاره بهاء 

مستاجر متعهد است نسبت به پرداخت تمامی هزینه هاي تخلیه مورد اجاره و قلع و قمع اعیان احداثی  		-16- 2

وضع صورت می گیرد را  دهااعکه به جهت خودداري مستاجر از تخلیه و تحویل از سوي سازمان براي تخلیه و 

بنا به تشخیص سازمان پرداخت نماید و سازمان نیز حق دارد این هزینه ها از محل مطالبات و یا فروش اموال 

پیوست این دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسمستاجر طبق 

  .قرارداد  از مستاجر وصول نماید

  

  پیوست هاي قرارداد اجاره -71ماده

  قانون تشکیل و ادراه مناطق ویژه اقتصادي  - 17- 1

  موافقت اصولی طرح سرمایه گذاري- 17- 2

  نقشه اراضی تخصیصی براي اجراي طرح - 17- 3

  )در صورت وجود(موافقت اصولی- 17- 4

  نقشه هاي اجرایی مصوب  - 17- 5

  اجراي طرح تایید شدهبرنامه زمانبندي- 17- 6

  دستورالعمل مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس - 17- 7



  تالف قراردادي وزارت نفت خشیوه نامه حل ا 17- 8

و تمامی  در صورت تعارض بین اسناد یاد شده قرارداد حاضر بر تمامی اسناد و مدارك اولویت دارد-1تبصره 

سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در این دستورالعمل مدیریت طرح هاي مندرج در فیرتعا

مدیریت طرح هاي سرمایه گذاري منطقه ویژه ر موارد سکوت قرارداد دستورالعمل قرارداد ساري و جاري است د

  .در روابط بین طرفین حاکم خواهد بوداقتصادي انرژي پارس

تمامی پیوست هاي قرارداد باید به امضاء و مهر طرفین قرارداد رسیده و جزء الینفک قرارداد می  -2تبصره 

  . باشند

  

  اقامتگاه -18ماده

هاي مذکور بمنزله ابالغ هرگونه مکاتبه یا ابالغ به آدرس. باشدقرارداد می	1	اقامتگاه طرفین بشرح مندرج در ماده

فوت وقت به مؤجر 			مستأجر در صورت تغییر اقامتگاه خود موظف است کتباً آنرا بدونگردد و قانونی تلقی می

  .اطالع دهد

	  

  حل اختالف و قانون حاکم بر قرارداد - 19ماده

و فصل موضوع با حاکمیت ، حل و یا تفسیر آن ء، اجرابین طرفین درخصوص در موارد بروز اختالف

و در ابتدا از طریق گفتگو و مذاکره نمایندگان طرفین		1376	مرداد		مستأجر مصوب مردادو موجر	روابط	قانون

قراردادي شرکت ملی  هیات حل اختالفصورت عدم حل آن از طریق گفتگو، رسیدگی به اختالف در صالحیت 

  .بودخواهد امه حل اختالف قراردادي وزارت نفت شیوه ن طبقو نفت ایران

	  

  نسخ قرارداد -20ماده

تبادل تنظیم و کلیه نسخ حکم واحد دارند و پس از امضاء بین طرفین  ماده 20	نسخه و.... این قرارداد در

  .گردید

	  
	  

  شرکت	:مستأجر																								منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس		سازمان: موجر 

	  
  :مدیرعامل			                  																																																															:مدیر عامل 

	  
  :	مدیرهرئیس هیئت			    																																																										:عضو هیئت مدیره 

	  
	  


