
 ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی 
 برای طرح های کشاورزی ، تولیدی و غیرکشاورزی

 
 فهرست

 فصل اول ـ كلیات

 وابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و تولیديفصل دوم ـ ض
 فصل سوم ـ ضـوابـط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غیركشاورزي

 فصل چهارم ـ نظارت بر اجراي طرحها
 فصل پنجم ـ نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي

 فصل ششم ـ موارد تخفیف از فروش
 فصل هفتم ـ ساير مواد

 پیوستها

 قرارداد بیع -
 قرارداد رهني تخصیص تسهیالت بانكي در اراضي واگذاري دولت -

 قرارداد اجاره -
 عمل نمي باشد()فهرست جزء متن دستورال

 رؤساي محترم سازمان جهاد كشاورزي استانها

موضوع تفكیك وظايف امـور مربـوب بـه ممیـزي و واگـذاري اراضـي و بـه         21/1/1385مورخ  688/020پیرو رونوشت ابالغیه شماره  
ي و احیـاء اراضـي مصـو     نامـه اجرايـي حيحـه قـانوني الـالح حيحـه قـانوني واگـذار         آيـین  32و  31استناد اختیـارات حالـله از مـواد    

مجلس شـوراي اسـالمي و    28/12/1373قانون ولول برخي از درآمدهاي دولت مصو   84و  75شوراي انقال  و مواد  31/2/1359
 70قانون برنامه چهـارم توسـعه و مـاده     20قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفیذ شده در ماده  108ماده 

هـاي   هـاي كشـاورزي و تولیـدي و طـرح     كر، به پیوست دستورالعمل ضوابط واگـذاري اراضـي ملـي و دولتـي بـراي طـرح      قانون اخیرالذ
تبصــره بــه ضــمیمه قراردادهــا و مســتندات مربوطــه بــراي اجــراء ابــال  و كلیــه    54مــاده و  42فصــل و  7غیركشــاورزي مشــتمل بــر 

 گردد. احثر اعالم مي ستورالعمل مذكور ملغيها و ضوابط و مقررات مغاير با د ها، بخشنامه دستورالعمل

نظارت بر ُحسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان بـه عهـده رسـیس سـازمان جهـاد كشـاورزي و در مركـز بـه عهـده           
 باشد. مقتضي است ولول آن را به سازمان امور اراضي اعالم نمايید. رسیس سازمان امور اراضي مي

 حمدرضا اسكندريوزير جهاد كشاورزي ـ م
  

 دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي تولیدي و غیركشاورزي

  
 فصل اول ـ كلیات

 باشد: ـ تعاريف و الطالحات: تعريف الطالحاتي كه در اين دستورالعمل بكار رفته به شرح زير مي1ماده 
كه عمدتًا از درخت و درختچه همراه با ساير رسـتنیهاي خشـبي و علفـي خـودرو      ـ جنگل: زمیني )اعم از خشكي و آبي( است1

%( 5پوشیده شده باشد مشروب به آنكه مساحت آن كمتر از نیم هكتار و تاج پوشش درختي آن بطور طبیعي كمتـر از پـند درلـد )   

 نباشد.
از منشأ طبیعي، نباتي و حیواني لـر  نظـر   ـ جنگل يا بیشه طبیعي: مجتمعي متشكل از عرله و هواسي و مركب از موجودات 2

 از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخیل نبوده است.
كه به منظـور توسـعه    كاشت با محدوده معین ـ جنگل دست كاشت عمومي: عبارت است از يك مجموعه جنگل از درختان دست3

ست محیطي، تحقیقي، تفريحي، جلب توريسم، اقتصـادي و زيسـت محیطـي   فضاي سبز ايجادگرديده و در جهت تأمین هدفهاي زي
 گیرد. اداره و مورد استفاده عمومي قرار مي

ـ پارك جنگلي: عبارت است از يك مجموعه جنگلي طبیعي با محدوده معین كه در جهت تأمین هدفهاي تفرجي جلب توريسـم،  4

 گیرد. ار مياقتصادي و زيست محیطي اداره و مورد استفاده عموم قر
ـ بیشه: عبارت است از اراضي كه عمدتًا از درختچه و بوته خودرو پوشیده شده باشد و حداقل مساحت آن كمتـر از نـیم هكتـار      5

 نباشد.
اي مشخص از اراضي آماده شده متعلق به دولت كه با توجه بـه شـرايط خـاب آ      ـ نهالستان عمومي: عبارت است از محدوده6 

اسي هر منطقه به منظور كاشت بذور درختان و تولید نهال مرغو  قابل كاشت در عرله جنگلها و اراضـي مناسـب   و هواسي و جغرافی

 گردد. گیرد. نهالستانهاي عمومي برحسب ضرورت در داخل يا خارج از جنگلها احداث مي كاري تحت عملیات زراعي قرار مي جنگل
ن ظرفیت مرتع و فصل چرا، بنام دامـدار يـا دامـداران واجـد شـرايط هـر منطقـه        ـ پروانه چرا: مجوز موقتي است كه با در نظر گرفت7

 شود. براي تعلیف دام لادر مي
اي و  اي، بعضًا درختچـه  ـ مرتع: زمیني است با پوشش نباتات طبیعي خودرو كه پوشش گیاهي آن غالبًا علفي چند ساله، بوته  8 

گیرد و همچنین داراي كاركردهـاي متعـددي از قبیـل     عرفًا مورد تعلیف دام قرار مي به ندرت داراي درختان پراكنده بوده و در فصل چرا
 باشد. حفظ آ  و خاك، ارزشهاي زيست محیطي و در لورت فراهم بودن شرايط يكي از منابع تأمین غذاي دام اهلي و وحوش مي

ريت مراتـع بـا هـد  حفـظ، احیـاء، الـالح،       ـ طرح مرتعداري: سند مدوني است از مجموعه اقداماتي كـه بـه منظـور اعمـال مـدي     9 

هـاي معینـي از مراتـع كشـور توسـط سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداري تـدوين و تصـويب             برداري لحیح در محدوده توسعه و بهره
 شود. شود و براي اجرا در چارچو  قوانین موجود به مجريان واگذار مي مي

 حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد. ـ اراضي ساحلي: زمینهاسي است كه در مجاورت10
ها يا خشك شـدن تاحبهـا    ها و تغییر بستر رودخانه ـ اراضي مستحدثه: زمینهاسي است كه در نتیجه پسروي آ  درياها، درياچه11

 ايجاد شده باشد.

ات و اراضي كه به نحوي از انحـاء بـه دولـت    ـ اراضي دولتي: اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از اراضي مو12
المالك و غیره و نیز اراضي متعلق به دولـت كـه در اختیـار اشـخاب      منتقل شده باشد اعم از طريق الالحات ارضي، خالصه، مجهول

انـده شـده   حقیقي و حقوقي و يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده و يـا عـدم اجـراء مفـاد قـرارداد بـه دولـت برگرد       
 است.

ـ حريم قانوني تأسیسات دولتي: عبارت است از مقدار زمیني در مجاورت تسیسات دولتي كـه محـدوده و میـزان آن براسـا      13
 گردد. استعالم از ادارات ذيربط مشخص مي

صول معینـي بـه   نشینها: عبارت است از راه عبور احشام عشاير كوچ رو كه طبق عر  همه ساله در ف ـ راههاي مسیر كوچ ايل14

 گیرد. منظور رفت و آمد مورد استفاده عشاير و دامداران مهاجر قرار مي
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گردد كه ماده اولیه مصرفي آنها يكـي از انـواع محصـوحت دسـت      ـ لنايع تبديلي كشاورزي: به آن دسته از لنايعي اطالق مي15
 باشد. ده باحتر و قابلیت نگهداري بیشتر مياول كشاورزي )مواد خام كشاورزي( بوده و نتیجه آن محصولي با ارزش افزو

 كنند. لنايع تكمیلي و جانبي كشاورزي: عبارت از لنايعي است كه مستقیمًا از محصوحت كشاورزي استفاده نمي ـ 16
ربـوب از  ـ واگذاريهاي قبلي: عبارت است از كلیه واگذاريهاسي كه قبل از ابال  ايـن دسـتورالعمل و در اجـراي قـوانین و مقـررات م     17

 سوي وزارت جهاد كشاورزي به اشخاب حقیقي و حقوقي واگذار گرديده باشد.

باشـد   اي كه داراي توجیه اقتصادي مي ـ اراضي بزرگ با مقیا  اقتصادي: مقدار زمین مستعد با آ  قابل تأمین و قابل استفاده18
 گردد. اگذار ميو 108نامه اجرايي ماده  و جهت تولید انبوه براسا  ضوابط مقرر در آيین

هـاي كشـاورزي و منـابع طبیعـي،      هـا و دانشـكده   التحصـیالن آموزشـگاهها، هنرسـتانها، آموزشـكده     ـ نیروهـاي متخصـص: فـار    19
زمـین داراي مـدرك تحصـیلي ديـپلم و      زمـین و كـم   باشند. جوانان روستايي فاقـد شـغل و بـي    دامپزشكي و امور آ ، دام و آبزيان مي

 گیرند. هاي آموزشي و كسب مهارت در امور كشاورزي نیز متخصص تلقي شده و در اولويت قرار مي تر پس از طي دوره پايین
برداري كشاورزي: آن دسته از اراضـي منـابع ملـي، مـوات و دولتـي       هاي منابع طبیعي، ملي و دولتي قابل احیاء و بهره ـ عرله20

هاي مختلـف كشـاورزي و    برداري محصوحت بخش لید اقتصادي و بهرهبالمعارض كه با توجه به مطالعات انجام شده داراي استعداد تو

 دامي است.
هـاي شـغلي و تجهیـز منـابع بـالقوه       ـ كارآفرينان: كلیه اشخاب حقیقي و حقوقي كه هد  موضوع فعالیتهاي آنها ايجاد فرلت21

 اشند.ب براي تولید در بخش كشاورزي بوده و داراي توانايي حزم در امور طرحهاي تولیدي مي
بنـد، عشـاير    هاي بالمعارض منابع ملي و دولتي در يیالق و قشالق و میـان  ـ اراضي مستعد قابل واگذاري قلمرو عشاير: عرله22

داراي پروانه چرا و يا اراضي طرحهاي مرتعداري كه براسا  ضـوابط فنـي و مطالعـات انجـام گرفتـه، داراي اسـتعداد تولیـد اقتصـادي         

 شود. برداري به عشاير ذيحق واگذار مي شناخته شده و براي بهره
برداران مراتع كه بنا بر تأيید سازمان امور عشايري جزو نظـام خـاب اجتمـاعي عشـاير بـوده و       ـ عشاير ذيحق: آن دسته از بهره23

اي طرحهـاي مرتعـداري   برداري از مراتع )داراي پروانه چـراي دام( يـا انعقـاد قـرارداد اجـر      ذيحق بودن آنها منوب به دارا بودن مجوز بهره
 باشد. تأيید شده از سوي سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري كشور مي

 باشند. ـ احیاء و تبديل به احسن: عبارت است از عملیات اجرايي مورد نیاز طرحهاي مختلف طرحهاي تولیدي مي24
نـدرجات طـرح مصـو  تولیـدي خاتمـه يافتـه و       برداري: زماني كه عملیات اجرايي طرح و تبديل به احسن مطـابق م  ـ شروع بهره25

 تبديل به احسن آن مورد تأيید مرجع واگذاري قرار گرفته باشد.

ـ طرحهاي اقتصادي: عبارت اسـت از طرحهـاي مـدون زراعـي و باغبـاني، تحقیقـاتي، آموزشـي، خـدماتي، تولیـدي و لـنعتي           26
 طلو  بوده و از نظر اقتصادي توجیه داشته باشد.كشاورزي مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي كه داراي بازده م

ـ حريم روستا: مقدار زمین موات )اعم از مرتع و غیره( اطرا  روستا كه عرفًا به مصالح و منافع آن وابسته بوده و براي انتفـاع و  27
د نوعـًا دچـار زحمـت و مشـكل     گیرد به نحوي كه اگـر از اسـتفاده از آن منـع شـون     رفع نیازهاي طبیعي مورد استفاده اهالي قرار مي

 گردند.

ـ طرح مدون: عبارت است از مجموعه اطالعات فني، مـالي، اجتمـاعي و اقتصـادي و زيسـت محیطـي كـه در قالـب گزارشـات         28
 مطالعاتي گردآوري و تدوين گرديده است.

ذيـربط بـه تصـويب رسـیده     جانبه توسط دسـتگاههاي متـولي    هاي همه ـ طرح مصو : عبارت است از طرح مدون كه با بررسي29 
 است.

 ـ عر  محل: میزان زمیني است كه درآمد حالل از آن براي تأمین زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.30

نامه اجرايـي حيحـه الـالح حيحـه قـانوني واگـذاري و احیـاء         آيین 32و  31ـ مبناء واگذاري اراضي: موضوع اين دستورالعمل مواد 31
قانون برنامـه سـوم    108قانون ولول برخي از درآمدهاي دولت و نیز ماده  84و  75شوراي انقال  و مواد  31/2/1359اراضي مصو  

باشـد كـه در ايـن     قـانون برنامـه چهـارم توسـعه مـي      70قانون برنامه چهـارم توسـعه و مـاده     20توسعه اقتصادي... تنفیذي در ماده 
 شود. نام برده مي 108 و 84، 75، 70، 32، 31مواد   دستورالعمل به اختصار

  
 فصل دوم ـ ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و تولیدي

ـ به منظور بررسي و اتخاذ تصمیم در خصوب طرحهاي تقاضاي اشخاب حقیقـي و حقـوقي ايرانـي بـراي ايجـاد و توسـع        2ماده 

سته به آنها و لنايع تبديلي و تكمیلي وابسـته بـه بخـش كشـاورزي و نیـز      واحدهاي دامداري، پرورش طیور و آبزيان و تأسیسات واب
كمیســیوني در اسـتان متشـكل از اعضـاء زيـر تحـت عنــوان       108و  75، 70، 31طرحهـاي اقتصـادي زراعـي و باغبـاني موضـوع مـواد       

 گردد: شود تشكیل مي كمیسیون طرحهاي كشاورزي و تولیدي كه در اين فصل كمیسیون نامیده مي
 ( رسیس سازمان جهاد كشاورزي.الف

  ( مدير كل منابع طبیعي.

 ج( مدير امور اراضي.
 د( معاون يا مدير يا مدير كل ذيربط حسب مورد به تشخیص رسیس سازمان جهاد كشاورزي.

ابع هـ( يك نفر كارشنا  لاحب نظر به تشخیص رسیس سازمان جهاد كشاورزي ترجیحًا معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منـ 
 طبیعي.

 ( رأي موافق، معتبر خواهد بود.4ـ تصمیمات كمیسیون با چهار )1تبصره 
روز مصوبه كمیسیون را بصـورت كتبـي بـه مجـري ابـال  نمـوده و        20ـ مديريت امور اراضي مكلف است حداكثر ظر  مدت 2تبصره 

ريخ ابـال ، دعـوت نمايـد. در لـورتیكه در مهلـت تعیـین       مجري را به منظور پیگیري موضوع انعقاد قرار داد اجاره ظر  مدت دو ماه از تا

شده متقاضي جهت انجام تشريفات انعقاد قرارداد اجاره مراجعه ننمايـد مصـوبه كمیسـیون لغـو و پیگیـري مجـدد آن مسـتلزم طـرح         
 باشد. دوباره پرونده در كمیسیون مي

سـیون بـه رياسـت رسـیس سـازمان جهـاد كشـاورزي        ـ دبیرخانه كمیسیون در مديريت امـور اراضـي اسـتان و جلسـات كمی    3تبصره 
 گردد. تشكیل مي

ـ كلیه اراضي منابع ملي و دولتي درحیطه اختیارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كلیـه ضـوابط مربـوب قابـل واگـذاري بـه       3ماده 

 باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقًا ممنوع است: واجدين شرايط مي
 هاي طبیعي. شهالف( جنگلها و بی

  ( مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخیص هیئت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروري است.
 ج( نهالستانهاي عمومي.

 د( پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت عمومي.
 هـ( حريم قانوني تأسیسات دولتي.

 نشینها و حريم مربوب به آنها. و( راههاي مسیر ايل كوچ



قرارداد بیع بـوده و تعیـین    108بصورت اجاره و به تجويز از ماده  75و  31گذاري زمینهاي موضوع اين فصل به استناد مواد ـ وا4ماده 
 باشد. موقعیت و مساحت، متناسب با طرح و ساير شرايط مربوب به آن در اختیار كمیسیون مي

نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلهـا   آيین 13لي كه ماده ـ در اجراي مقررات اين فصل لرفًا آن قسمت از اراضي منابع م1تبصره 
برداري از جنگلها و مراتع اجرا شده و يا سند مالكیت داشته باشد و همچنین اراضي دولتـي كـه    قانون حفاظت و بهره 39و نیز ماده 

 داراي سند مالكیت يا لورت مجلس تفكیك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.

قـانون تنظـیم بخشـي از مقـررات مـالي دولـت مـدرك         47مـاده   1برداري مراتع( به اسـتناد تبصـره    وانه بهرهـ پروانه چرا )پر2تبصره 
نامـه   برداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانـه چـرا براسـا  آيـین     معارض محسو  شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره

نامـه اجرايـي مـذكور خواهـد      آيـین  5حترم وزيران و دستورالعمل ماده هیئت م 13/8/1382هـ مورخ 26945/ ت33639اجرايي شماره 
 بود.

نامه اجرايي طرحهاي مرتعـداري اداره كـل منـابع طبیعـي نسـبت بـه ابطـال پروانـه چـرا           آيین 7ـ درلورت عدم رعايت ماده 3تبصره 
ذاري بـه متقاضـیان واجـد شـرايط بـراي      اقدام و اراضي مستعد فعالیتهاي كشاورزي از حیطه طرح مرتعـداري منفـك و بـه منظـور واگـ     

 گیرد. فعالیتهاي كشاورزي در اختیار مديريت امور اراضي قرار مي

بردار مشمول براي ابطال و يا الالح پروانه چرا همكاري ننمايد اداره كل منابع طبیعـي مكلـف اسـت پـس از      ـ چنانچه بهره4تبصره 
آزاد شده را عینًا تحويل مديريت امور اراضي داده تا پس از سیر تشريفات قـانوني  مذكور، اراضي  2بردار وفق تبصره برآورد حقوق بهره

 نسبت به واگذاري به اشخاب واجد شرايط اقدام نمايد.
بـرداري در چـارچو     كننده اراضي متعهد خواهند بود كه حداكثر ظـر  مـدت يـك سـال پـس از شـروع بهـره        ـ عشاير دريافت  5ماده 

مرجع واگذاركننده نسبت به تحويل اراضي مرتعي واقع در قطب مخـالف اسـكان اقـدام و از كـوچ بـه قطـب        هاي زير طبق تأيید تبصره

 مخالف اسكان خودداري نمايند.
نماينـد موظفنـد طبـق ضـوابط سـازمان جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداري          شده اسـكان پیـدا مـي    ـ عشايري كه در مناطق تعیین1تبصره 

 زين در قطب مخالف اسكان خود به سازمان ياد شده اقدام نمايند.بردار جايگ نسبت به معرفي بهره
بـردار جـايگزين    برداري از اراضي كشاورزي و معرفي بهره ـ سازمان يادشده موظف است ظر  يك سال پس از شروع بهره2تبصره 

شـاير ذينفـع و ابطـال پروانـه     در مراتع قطب مخالف توسط عشاير، نسبت به لدور اسناد قطعي از طريق سازمان امور اراضي بنام ع
بـرداري از   سـازي بهـره   برداري در قطب مخالف اسكان به طور همزمان اقدام نمايد. حداكثر دوره انجام اقـدامات زيربنـايي و آمـاده    بهره

 بردار جايگزين و لدور اسناد قطعي چهار سال خواهد بود. اراضي كشاورزي و معرفي بهره

بـرداري از اراضـي كشـاورزي نسـبت بـه معرفـي        داده شده ظر  مدت يـك سـال پـس از بهـره     ـ درلورتیكه عشاير اسكان3تبصره 
بردار جايگزين اقدام ننمايند سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري نسبت به ابطـال پروانه چرا اقدام و مرتـع مذكـور بالمعــارض و در   بهره

 آن كه توسط كمیسیون استعداديابي تعیین خواهد شد واگذار شود. گیرد تا متناسب با استعداد اختیار سازمان يادشده قرار مي
آوري اطالعــات موردنیــاز منجملـه اعــالم وضـعیت اراضــي منــابع ملـي و دولتــي، گــواهي     ـ دريافـت تقاضــاي زمــین و جمـع     6مـاده  

دبیرخانه )مديريت امـور اراضـي(   بالمعارض بودن اراضي، تكمیل پرونده، اراسه آن به كمیسیون و انجام كلیه مكاتبات مربوطه به عهده 

 باشد. مي
بايسـت طـرح خـود را بصـورت مـدون بـه همـراه جـدول          ــ متقاضـیان اراضـي در قالـب فعالیتهـاي كشـاورزي و تولیـدي مـي        1تبصره 

بندي اجراي آن متناسب با نوع فعالیـت و موقعیـت و میـزان زمـین و منـابع تـأمین اعتبـار اجـراي طـرح بـه همـراه توجیـه فنـي و               زمان
 اقتصادي به دبیرخانه كمیسیون اراسه نمايند.

 گردد. بصورت طرح مدون اراسه مي 108و  75بصورت طرح مصو  و مواد  31ـ طرحهاي واگذاري در قالب ماده 2تبصره 

 ـ7ماده 
 الف( شرايط متقاضیان و مدارك مورد نیاز براي اشخاب حقیقي و حقوقي:

قوقي بـه منظـور اجـراي فعالیتهـاي مربـوب بـه طرحهـاي موضـوع ايـن دسـتورالعمل           ـ واگذاري اراضي اعم از فردي و يا تشكل ح1 
 باشد. مستلزم اراسه درخواست به مديريت امور اراضي مي

گذاري درطرح پیشنهادي بـه همـراه    ـ اراسه درخواست كتبي واگذاري زمین با قید مساحت، محل وقوع اراضي، میزان كل سرمايه2
 باشد: مدارك زير مي

 طرح اقتصادي. ـ پیش1ـ2

 ـ اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغییرات شركت و مسؤولیتها در لورتي كه تشكل حقوقي باشد.2ـ2
 .4ـ تعهـدنـامـه محضـري مبنـي بر عـدم اشتغـال مديرعامل و هیـأت مديره در دستگاههاي دولتي با رعايت بند 3ـ2

 ن شاغل در دستگاههاي دولتي باشند.ـ مديرعامل و هیئت مديره شركت نبايستي از كارمندا3
ـ درلورت عضويت كاركنان دولت در شركتهاي تولیدي، رعايت مفاد حيحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نماينـدگان مجلـس   4

 الزامي است. 22/10/1337و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصو  

توانند به هر نحـوي از انحـاء در    و يا اشخالي كه در اين وزارتخانه سمتي دارند نمي ـ هیچ يك از كارمندان وزارت جهادكشاورزي  5
مشاركت اشخاب حقیقي و حقوقي شخصًا ذينفع باشند. متخلفین از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوب به تصر  در اموال دولتـي  

 و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.
گـذاري پیشـنهادي در طـرح     %( میـزان كـل سـرمايه   5ه )سرمايه( شـركت بايسـتي حـداقل پـند درلـد )     ـ ارزش سهام ثبت شد  6

 اقتصادي باشد.
سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافیت داسم براي اعضـاي   18ـ اعضاي اناث شركت بايد حداقل داراي 7

 ذكور الزامي است.

 ز معرفي زمین براي اشخاب حقیقي و حقوقي: ( شرايط و مدارك مورد نیاز بعد ا
 بندي اجراي طرح. ـ اراسه طرح داراي توجیهات فني و اقتصادي و جدول زمان1

 ـ گواهي استعـداد و قابلیت اراضي مورد معرفي لـادره از واحدهاي ذيربط حسب مورد.2
 اي. ههاي آ  منطق ـ گواهي امكان تأمین آ  كافي لادره از واحدهاي ذيربط سازمان3

 ـ گواهي مبني بر امكان توسعه باغات ديم با رعايت الول آبخیزداري برابر نظريه كمیسیون استعداديابي.4

 ـ ساير گواهیها حسب مورد درلورت لزوم. 5
بـا   ( متـر مربـع بـوده ابتـداء    100تبصره ـ میزان زمین مورد نیاز متناسب با نوع منبع تأمین آ  كه براي هر حلقه چاه حداكثر يكصـد )  

گـردد و بـراي سـاير طرحهـا مطـابق مجـوزات لـادره از ناحیـه سـازمانهاي آ            تصويب كمیسیون برابر قراردادهاي داخلي تحويل مـي 
بـرداري، طـرح كشـاورزي و تولیـدي مـورد نیـاز را تهیـه و بـه          اي تعیین و اعالم تا پس از اخذ مجوزات قانوني و اراسه پروانه بهره منطقه

 وب به مديريت امور اراضي اراسه نمايند.همراه ساير مدارك مرب
ـ پس از تصويب تقاضا در كمیسیون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفترخانه اسناد رسمي عامل مـنعكس و پـس از     8ماده 

اي متعلقـه  هـ  نمايـد. كلیـه هزينـه    تفكیك قطعه مورد واگذاري و تنظیم قرارداد اجاره، مدير امور اراضي نسبت به امضـاء آن اقـدام مـي   

 باشد. برعهده متقاضي مي



ـ محل مورد اجاره پس از جانماسي بر روي نقشه اجراي قانون ) اراضـي ملـي يـا دولتـي( و انجـام عملیـات تفكیـك بـا قیـد          1تبصره 
 شود. اي به مستأجر تحويل داده مي حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت امور اراضي طي لورتجلسه

امور اراضي مكلف است قبل از سپري شدن مهلت تعیین شده در قرارداد اجاره مراتب تمديـد قـرارداد يـا تعـديل      ـ مديريت2تبصره 
اجاره بها را بصورت كتبي به مستأجر ابال  نمايد و درلورت مراجعه مستأجر مديريت امـور اراضـي موضـوع را در كمیسـیون مطـرح و      

نمايـد و درلـورت عـدم مراجعـه براسـا  ضـوابط تعیـین شـده در فصـل چهـارم ايـن            پس از تعیین اجاره بها قرارداد رسمي را تمديـد  

 گردد. دستورالعمل اقدام مي
كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره از طريق موجر )مديريت امور اراضي( جهت تعـديل اجـاره بهـاء و تمديـد      ـ درلورتي3تبصره 

بايسـت بـا توجـه بـه نظريـه اخذشـده از        زمان مراجعه، مديريت امور اراضي مـي  قرارداد اجاره به مستأجر ابال  كتبي نشده باشد در
اين دستورالعمل نسبت به تعديل اجاره بهاء و انعقاد قرارداد اجاره رسـمي منـوب بـه اينكـه      9ذيل ماده  1كمیسیون براسا  تبصره 

 اجاره بهاء تعیین شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
اي(  ـ اجاره بهاء ساحنه اراضي واگذارشده براي طرحهاي موضوع اين فصل حـداكثر معـادل ارزش معـامالتي )قیمـت منطقـه     9ماده 

اي( مشـخص نباشـد اجـاره بهـاء زمـان       گردد، درلورتي كه ارزش معامالتي )قیمت منطقه زمان واگذاري توسط كمیسیون تعیین مي

 تعیین و با تأيید كمیسیون اعالم خواهد شد.واگذاري توسط سه نفر كارشنا  منتخب كمیسیون 
 اي( خواهد بود. %( ارزش معامالتي )قیمت منطقه10ـ حداقل اجاره بهاء ساحنه معادل ده درلد )1تبصره 

ـ در رابطه با دريافت اجاره بهـاء آن دسـته از اراضـي منـابع ملـي و دولتـي كـه واگـذاريهاي آنهـا مـورد موافقـت كمیسـیون             2تبصره 
 شود: رار گرفته و بنا به دحيلي منجر به قرارداد اجاره نشده به شرح ذيل اقدام ميمربوطه ق

كه اجاره بهاء تعیین شده توسط مجري طرح در موعـد مقـرر پرداخـت شـده باشـد، بـراي مهلـت باقیمانـده قـرارداد           الف( درلورتي

 گردد. اجاره رسمي تنظیم مي
پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجاره بهاء سـنوات گذشـته    ( هرگاه اجاره بهاء تعیین شده در موعد مقرر 

را براسا  مصوبات فعلي كمیسیون تعديل و با تنظیم قرارداد اجاره )عادي( دريافت و براي مـدت باقیمانـده، قـرارداد اجـاره رسـمي      
 منعقد نمايد.

لي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجـددًا پرونـده   ج( اراضي منابع ملي كه به استناد مصوبات كمیسیون، بنا به دحي
برداري نسبت به تنظـیم قـرارداد     اي( دوره بهره در كمیسیون مطرح و پس از تعیین اجاره بها براسا  ارزش معامالتي )قیمت منطقه

 گردد. اجاره اقدام مي

قـرار گرفتـه و لـیكن مجـري بـدون قـرارداد اجـاره و لـورت         د( اراضي منابع ملي كه به استناد مصـوبات كمیسـیون، مـورد موافقـت     
مجلس تحويل و تحـول رأسًا اراضـي مذكور را در اختیار گرفته و عملیات اجرايي طرح مصو  را شـروع كـرده باشـد مجـددًا پرونـده در      

( تعیـین و مـديريت امـور    اي %( ارزش معامالتي )قیمت منطقـه 80كمیسیون مطرح و اجاره بها سالیانه حداقل معادل هشتاد درلد )
 نمايد. اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظیم مي

ـ كمیسیون نسبت به اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قـانون تعـاريف محـدوده    10ماده 

 د.نماي گیري مي مجلس شوراي اسالمي بررسي و تصمیم 14/10/1384و حريم شهر.... مصو  
( سـال  5حداقل پند ) 75نامه اجرايي ماده  آيین 5ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده11ماده 

( سال يك بار درلورت معتبربودن جواز تأسـیس يـا موافقـت الـولي و اجـراي تعهـدات،       5( سال تعیین و هر پند )30و حداكثر سي )
 گردد.  توسط كمیسیون تعديل ميتمديد و میزان اجاره بهاء 

( 15( سـال و حـداكثر پـانزده )   3حـداقل سـه )   31ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذارشده موضوع مـاده 1تبصره 

احجـاره   ( سال يكبار درلورت معتبر بودن جواز تأسیس يا موافقـت الـولي و اجـراي تعهـدات، تمديـد و میـزان مـال       3سال و هر سه )
 گردد. سط كمیسیون تعديل ميتو

ـ اجاره بها اراضي توسط مستأجر به حسا  تعیـین شـده از سـوي خزانـه واريـز و رسـید آن تحويـل مـديريت امـور اراضـي           2تبصره 
 شود. مي

ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي موضوع اين فصل مستلزم اراسه طرح مصو  يـا مـدون و اخـذ موافقـت     12ماده 
 باشد. ي يا جواز تأسیس از سوي واحدهاي ذيربط وزارت جهادكشاورزي ميالول

و  19ذيـل مـاده    2و  1هـاي   ـ میزان اراضي قابل واگذاري به متقاضیان با توجه به طـرح مصـو  يـا مـدون بـا رعايـت تبصـره       13ماده 

 گردد. شده توسط كمیسیون تعیین مي موافقت الولي )يا جواز تأسیس( اراسه
يت امور اراضي با توجه به نظـر كمیسـیون امكـان واگـذاري زمـین را بـه مراجـع لـادركننده موافقـت الـولي )يـا جـواز             تبصره ـ مدير 

 دارد. تأسیس( اعالم مي
 باشد: الرعايه مي ـ موارد اولويت در واگذاري راضي به متقاضیان از سوي كمیسیون به شرح زير حزم14ماده 

 یان بیكار ساكن در محل.زمین و روستاس زمین، كم الف( افراد بي

 برداران عرفي و عشايري، مجريان طرحهاي آبخیزداري. داران، بهره  ( مرتع
 ج( متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنین محل.

 هاي مرتبط با طرح. التحصیالن در رشته د( افراد با تجربه يا فار 
 د از خدمت و يا بازنشستگي.هـ( كارمندان دولت مشروب به ترك اشتغال، بازخري

 و( ساير اشخاب واجد شرايط.
هاي كشاورزي و منابع طبیعي ساكن در محل هستند و سـاير   ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصیلكرده1تبصره 

 ارند.تشكلهاي موضوع بند الف و  ، تعاونیها و تشكلهاي مختلف تولیدي در شرايط مساوي در اولويت قرار د

احجراء است كه عرله مـورد واگـذاري جهـت امـر زراعـت و باغبـاني و متناسـب بـا تعـداد           ـ اولويت بند الف در مواردي حزم2تبصره 
متقاضیان واجدشرايط ساكن در محل و در حد عر  بوده كه از سـوي شـوراي هیئـت هفـت نفـره واگـذاري زمـین هـر اسـتان انجـام           

 شود. مي
گردد و واگـذاري مجـدد منـوب بـه اجـراي كامـل طـرح         یقي و حقوقي فقط براي يك بار زمین واگذار ميـ به هر شخصي حق15ماده 

 باشد. مصو  قبلي و نبود متقاضي ديگر براي زمین مورد تقاضا مي

 كه مرجع لادركننده موافقت الولي و يا تصويب كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طـرح  تبصره ـ در لورتي 
 شود. باشد بنا به تشخیص كمیسیون، اراضي به مجري طرح واگذار مي

بـا مقیـا  اقتصـادي و نیـز متخصصـان و        ـ مرجع تصـويب واگـذاري اراضـي طرحهـاي كشـاورزي و تشـخیص اراضـي بـزرگ        16ماده 
 باشد. مي 2( ، كمیسیون موضوع ماده108كارآفرينان )موضوع ماده

و متخصصـان پـس از آگهـي در جرايـد رسـمي و كثیراحنتشـار و اطمینـان از تـأمین آ  كـافي          تبصره ـ واگذاري زمین بـه كارآفرينـان    
 باشد. پذير مي امكان



ـ كلیه واگذاريهاي قبلي در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعـديل اجـاره بهـا    17ماده 
هدات طبق مندرجات طرح مصو  و با رعايت مقررات مربوب به زمان واگـذاري و عنـداللزوم   يا تجديد قرارداد و در لورت اجراي كامل تع

 و تطبیق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
بـرداري از   قـانون حفاظـت و بهـره    3هكتـاري و مـاده   ده اي شـمال كشـور موسـوم بـه     ـ قراردادهاي اراضي جنگلـي و جلگـه  18ماده 

 باشد. جنگلها و مراتع از شمول اين دستورالعمل خارج مي

ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصار  كشاورزي و تولیدي در قالب قرارداد اجاره در مسـاحتهاي بـیش از پـند    19ماده 
( هكتـار در سـاير اسـتانها و منـاطق ضـمن      150ان و گلسـتان و بـیش از يكصـدوپنجاه )   ( هكتار در استانهاي گیالن، مازنـدران، تهـر  5)

 باشد. رعايت مفاد اين دستورالعمل منوب به تأيید وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي
نفـر حـداكثر    بـه ازاء هـر   75ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي اقتصادي )زراعت ـ باغباني( موضوع مـاده   1تبصره 

( هكتـار و بـیش از مسـاحت مـذكور     500( هكتار و در قالب تشكلهاي تولیدي متناسب با تعداد سهامداران، حداكثر پانصد )50پنجاه )
 باشد. با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوب به تاسید وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي

( و 50( بصـورت فـردي حـداقل پنجـاه )    108متخصصان و كارآفرينـان )موضـوع مـاده   ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به 2تبصره 

زاســي و تعــداد  ( هكتــار و در قالــب تشــكلهاي كــارآفرين متناســب بــا طــرح مربوطــه و میــزان اشــتغال 250حــداكثر دويســت و پنجــاه )
 باشد. ( هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي2000سهامداران و تخصص آنها حداكثر دوهزار )

در استانهاي گیالن، مازندران، تهران و گلستان منوب بـه تاسیـد وزيـر و يـا مقـام       2و1هاي  ـ واگذاري اراضي در اجراي تبصره3تبصره 
 باشد. مجاز از سوي ايشان مي

ق منـوب  ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرحهاي مختلف تولیدي موضوع اين دستورالعمل بـه مرتعـداران و عشـاير ذيحـ    20ماده 

 باشد. برداري مي بهره  برداري و لغو حق به الالح طرح مربوب و يا الالح و ابطال پروانه بهره
برداران عرفي و عشاير ذيحق در لورت الالح طرح و يا ابطال پروانه و  ـ میزان اراضي واگذاري به هريك از مرتعداران و بهره1تبصره 

كثر تا سه برابر عر  محل و بصورت رايگان و انتقال قطعي منـوب بـه اجـراي طـرح     تبديل دامداري سنتي به لنعتي حسب مورد حدا
 باشد. مي

بردار حداكثر تـا سـه برابـر عـر  محـل فقـط بـراي يـك بـار در يكـي از            برداري به هر خانوار بهره ـ در لورت ابطال پروانه بهره2تبصره 
 شود. مناطق يیالق يا قشالق زمین واگذار مي

 ط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غیركشاورزيفصل سوم ـ ضـوابـ

ـــ بـه منظــور بررسـي و اتخــاذ تصـمیم در خصــوب طرحهــاي تقاضـاي اشــخاب حقیقـي و حقــوقي ايرانـي بــراي مصــار        21مـاده  
ــوان كمیســیون طرحهــاي        ــر تحــت عن ــي كمیســیوني در اســتان متشــكل از اعضــاء زي ــابع ملــي و دولت غیركشــاورزي از اراضــي من

 گردد: شود تشكیل مي یركشاورزي كه در اين فصل كمیسیون نامیده ميغ
 الف( رسیس سازمان جهادكشاورزي.

  ( مديركل منابع طبیعي.

 ج( مديرامور اراضي.
 احختیار استانداري. د( نماينده تام

 هـ( مديركل متناسب با طرح ذيربط.
 رأي موافق معتبر خواهد بود. 4تبصره ـ تصمیمات كمیسیون با 

 ـ اراضي موردنیاز براي مصار  و فعالیتهاي غیركشاورزي عبارتند از:22ماده 

 سازي، ساختمانها و تأسیسات مسكوني بخش خصولي. ـ شهرك1
 ـ شهركها و نواحي لنعتي ـ شهرهاي جديد و بنیاد مسكن.2

 ها، كارخانجات، تأسیسات وابسته به لنايع. ـ پايانه3
هـاي اقـامتي و پـذيراسي و     تفريحي، تحقیقاتي، مذهبي و مؤسسـات ورزشـي، مجتمـع    ـ تأسیسات فرهنگي، هنري، آموزشي،4

 توريستي.
 ها، آسايشگاهها و ساير تأسیسات بهداشتي و رفاهي. ـ درمانگاهها، بیمارستانها، آزمايشگاهها، گورستانها، غسالخانه 5

اي نگهـداري كـاح و بـارگیري در بنـادر و مـوارد      ـ مراكز خدمات عمومي از قبیل: سـردخانه، انبارهـاي عمـومي و همچنـین فضـاه       6

 مشابه.
ها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نـام يـا تصـريح     ـ اراضي موردنیاز وزارتخانه1تبصره 

شي از مقررات مالي دولـت  ذيل آن موضوع قانون تنظیم بخ 5و  1هاي  و تبصره 69آن تابع قوانین و مقررات خاب است از طريق ماده
 اقدام خواهد شد.

باشد در قالـب   المقـدور اراضي منابـع ملي و دولتي را كه فاقد استعداد زراعي و باغي مي ـ كمیسیون موظف است حتي2تبصره 

 .هاي تولیدي، لنعتي و خدماتي مصو  و از واگذاريهاي پراكنده خودداري نمايد شهركهاي لنعتي و نواحي لنعتي و مجتمع
% سـطح مـورد   25محیطـي حـداقل    باشند براي توسعه منابع طبیعي و رعايـت مقـررات زيسـت    ـ مجريان طرحها ملزم مي23ماده 

 واگذاري را براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.
 د.اي( خواهد بو منطقه %( ارزش معامالتي )قیمت20بها سالیانه اراضي فوق معادل بیست درلد )  تبصره ـ حداقل اجاره

( سـال يكبـار در لـورت    3( سـال تعیـین و هرسـه )   15( سال و حداكثر پـانزده) 3ـ مدت اجاره اراضي واگذاري حداقل سه )24ماده 
 گردد. احجاره توسط كمیسیون تعديل مي معتبر بودن جواز تأسیس يا موافقت الولي و اجراي تعهدات، تمديد و میزان مال

ولتي براي مصار  غیركشاورزي به اشخاب حقیقي و حقوقي ايراني منوب به اراسه طـرح  ـ واگذاري اراضي منابع ملي و د25ماده 

 باشد. مصو  و موافقت الولي يا جواز تأسیس از دستگاههاي دولتي ذيربط مي
( 3ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصار  غیركشاورزي در قالب قـرارداد اجـاره در مسـاحتهاي بـیش از سـه )     26ماده 

( 50)  تار در استانهاي گیالن، مازندران، تهران، گلستان و شهرهاي شیراز، الفهان، تبريـز، اهـواز، مشـهد، كـرج و بـیش از پنجـاه      هك
 باشد. هكتار در ساير استانها ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوب به تأيید وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي

و  4هـاي ذيـل مـاده     و نیـز تبصـره   2مـاده  3و2هاي  اي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصرهـ كمیسیون موظف است در اجر27ماده 

 ازفصل دوم را رعايت نمايد. 20و  17، 15، 14، 13و مواد 11ذيل ماده 2 و تبصره 10و  9،  8،  7،  6مواد 
رد بـا كمیسـیون مربوطـه خواهـد     اين دسـتورالعمل حسـب مـو     3و  2ـ رفع هرگونه نقص از آراءكمیسیونهاي موضوع فصول28ماده 

 بود.
 فصل چهارم ـ نظارت بر اجراي طرحها

ـ به منظور نظارت براجراي كلیه طرحهاي موضوع اين دستورالعمل و تشخیص تعلل از اجراي طرح و يا تغییر كاربري طرح و 29ماده 
خلع يد از مجريان براسا  گزارش مديريت امـور   گیري در مورد فسخ و يا يا تخلف از مفاد قرارداد و عذرموجه مجريان طرحها و تصمیم

اراضي و ساير مراجع ذيصالح، كمیسیوني در استان متشكل از اعضاء ذيل تحت عنوان كمیسیون نظارت براجراي طرحهـا كـه از ايـن    

 گردد: شود تشكیل مي پس كمیسیون نامیده مي



 الف( رسیس سازمان جهادكشاورزي.
  ( مديركل منابع طبیعي.

 امور اراضي.ج( مدير 
 د( سیس اداره حقوقي سازمان جهادكشاورزي.

 هـ ( رسیس اداره حقوقي و يا كارشنا  حقوقي مديريت امور اراضي.

 و( يك نفر كارشنا  با معرفي دستگاه ذيربط و با حكم رسیس سازمان جهادكشاورزي.
باشـد.   انـه در مـديريت امـور اراضـي مـي     ـ جلسـات كمیسیون به رياست رسیس سـازمان جهـاد كشــاورزي و محــل دبیرخ    1تبصره 

 باشد. ها جهت رسیدگي و دعوت از كمیسیون به عهده دبیرخانه مي سازي پرونده تكمیل و تنظیم و آماده
تواند عنداللزوم از مشاورين و كارشناسان مرتبط با طرح حسب مـورد جهـت شـركت در جلسـات دعـوت و       ـ كمیسیون مي2تبصره 

باشـد. تصـمیم كمیسـیون     ح بازديد نمايد. عضو دعوت شده به عنوان عضو مشورتي و بدون حق رأي ميدر لورت نیاز از وضعیت طر
 احجرا است. ( رأي قطعي و حزم4با حداقل چهار )

 ـ حضور مستاجر و يا مجري طرح با نظركمیسیون در جلسات بالمانع است.3تبصره 

شده و يا انجـام تشريفات برابر مقررات و دستورالعمل مربوطـه لـورت    گیري دچـار اشتبـاه ـ چنـانچـه كمیسیون در تصمیم4تبصره 
گیـري مجـدد كمیسـیون منـوب بـه اخـذ مجـوز از رياسـت سـازمان           سازمان امور اراضي اعالم و تصمیم بايست مراتب را به نگرفته مي

 باشد. مي
ر  قـرارداد حـق اعتـراض بـه آن را نـدارد.      ـ چنانچه كمیسیون تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد اين تصمیم قطعي اسـت و طـ  30ماده 

مديريت امور اراضي با اعالم نظريه كمیسیون به دفترخانه اسناد رسمي نسبت به فسخ يك جانبـه قـرارداد اقـدام خواهـد كـرد و در      

از طريـق   لورتي كه طر  قرارداد در محدوده اجراي طرح تصرفاتي داشته باشـد خلـع يـد از آن بـا مالحظـه مفـاد قـرارداد عنـداللزوم        
 پذيرد. مراجع قضاسي انجام مي

 تبصره ـ مديريت امور اراضي موظف است پس از فسخ قرارداد نسبت به اخذ تأمین دلیل اقدام نمايد.
ـ در لورت تصمیم كمیسیون مبني بر فسخ قرارداد اجاره چنانچه در عرله مورد اجاره، تأسیسـات و مسـتحدثات موضـوع    31ماده 

آيد و چنانچه مجري از تسهیالت مالي بانكهـا   رعايت ضوابط مربوب و مفاد قرارداد اجاره، خلع يد به عمل مي طرح ايجاد شده باشد با
هیئـت محتـرم وزيـران اقـدام      17/4/1370مـورخ   122290و  9/5/1369مـورخ   31466استفاده نموده باشد براسا  مصوبات شـماره  

 خواهد شد.

هـاي مسـتحدثه براسـا  قیمـت كارشناسـي روز توسـط        مسـتأجر، ارزيـابي اعیـاني    ـ درلورت خلع يد زمین مورداجاره از1تبصره 
گیرد و از سوي متقاضي يا مجري واجد شرايط ديگر به مستأجر اولیـه پـس از كسـرحقوق     كارشنا  رسمي دادگستري لورت مي

از طريـق رديفـي كـه در بودجـه     قانوني پرداخت خواهد شد. در لورت عدم اجاره از سوي مديريت امور اراضي، قیمت ارزيابي شـده  
 شود. گردد به مستأجر پرداخت مي بیني مي سنواتي پیش

ـ در لورت اعتراض به نظريه كارشناسي، ارزيابي اعیانیهـاي مسـتحدثه مجـددًا توسـط سـه نفـر از كارشناسـان رسـمي         2تبصره 

 ل خواهد شد.دادرسي مدني عم  گیرد و در لورت اعتراض مجدد وفق قانون آيین دادگستري انجام مي
الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري در مرحلـه اول برعهـده مـديريت امـور اراضـي و در       هاي مربوب به حق ـ كلیه هزينه3تبصره 

 باشد. مرحله تجديدنظر بر عهده شخص معترض مي
 فصل پنجم ـ نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي

براسا  شرايط ذيـل لـورت    108و  84، 75، 70و دولتي به استناد موادـ تصمیم در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي 32ماده 

 گیرد: مي
برداري رسیدن كامل طـرح و تاسیـد عوامـل     بهره  طبـق قـرارداد پس از اجـراء يا به 75و 32و  31الف( زمین واگـذارشـده موضـوع مواد

گردد. انتقال قطعي ظر  مـدت تعیـین    ستأجر اعالم مينظارتي و در لورت درخواست متقاضي به قیمت روز تقويم و ارزيابي و به م
 پذيرد. شده و پس از واريز وجه در مهلت قانوني لورت مي

 گردد: تقويم و ارزيابي قیمت روز توسط هیئت كارشناسي متشكل از سه نفر كارشنا  بصیر و مطلع با تركیب زير انجام مي
 الف( كارشنا  سازمان جهادكشاورزي.

لالحیت سازمان نظام مهندسي كشـاورزي و منـابع طبیعـي و يـا كارشـنا  واجـد لـالحیت سـازمان نظـام           ( كارشنا  واجد 

 دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمانهاي مذكور.
 ج( كارشنا  رسمي ذيربط دادگستري.

رزش افـزوده ناشـي از   ـ تقويم و ارزيابي قیمت روز اراضي براسا  قیمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح و بـدون ا 1تبصره 
 پذيرد. گذاري مجري طرح كه در عرله هزينه شده باشد لورت مي سرمايه

ـ در لورت اعتراض موجر يا مستأجر به قیمت ارزيابي شده ارزيابي مجدد توسط سـه نفـر از كارشناسـان رسـمي ذيـربط      2تبصره 

 سي مدني عمل خواهد شد.دادر   گیرد و در لورت اعتراض مجدد وفق قانون آيین دادگستري انجام مي
الزحمـه كارشناسـان رسـمي دادگسـتري در مرحلـه اول برعهـده        هـاي مربـوب بـه انتقـال سـند و تأديـه حـق        ـ كلیه هزينـه 3تبصره 

 باشد. مستأجر و در مرحله تجديدنظرخواهي به عهده معترض مي
بـا رعايـت    26هاي ذيل آن و مـاده   و تبصـره 19ه ـ انتقـال قطعـي اراضي منابع ملي و دولتي به میزان سطـوح مقرر در ماد4تبصره 

مقررات مربوب و با تصـويب كمیسیونهاي ذيربط توسط رسـیس سـازمان جهادكشـاورزي و انتقـال بـیش از آن بـا تأيیـد رسـیس سـازمان          
 پذيرد. اموراراضي لورت مي

 باشد. انتقال قطعي مي ـ مستاجر موظف به پرداخت اجاره بهاء اراضي واگذاري تا قبل از تنظیم سند 5تبصره 

اي( سـال واگـذاري بـرآورد و بـه      بـر مبنـاي دو برابـر ارزش معـامالتي )قیمـت منطقـه       108 ( قیمت زمین واگذار شده موضوع ماده
 باشد. برداري از اراضي واگذار شده مي گردد. انتقال قطعي اراضي منوب به احیاء و بهره مجري طرح اعالم مي

بـرداري رسـیدن، قیمـت اراضـي را كـه توسـط هیئـت         پـس از اجـراي طـرح و بـه بهـره      32و 31وادــ مجـري طـرح موضـوع مـ     1تبصره 
بصـورت   108و  75حسـا  مربـوب در خزانـه واريـز و در خصـوب طرحهـاي موضـوع مـواد          شود بصورت نقدي به كارشناسي تقويم مي

واريـز و    شود بـه خزانـه   ر اراضي كتبًا اعالم ميساله كه توسط مرجع مربوب تعیین و از سوي مديريت امو 5نقدي و يا اقساب حداكثر 

 نمايد. اي از رسید يا فیش واريزي را به مديريت مذكور تحويل مي نسخه
برداران عرفي و عشايري تا سه برابر عر  محل رايگـان   داران و بهره ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع2تبصره 

 خواهد بود.
مراحل عملیـاتي اقـدام    32بند الف ماده  4ور اراضي موظف است براي اخذ مجوز فروش اراضي موضوع تبصره ـ مديريت ام33ماده 

 هر پرونده را همراه نظريه كمیسیونهاي مربوب به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.
 فصل ششم ـ موارد تخفیف از فروش



نامه اجرايـي مـاده    آيین 3مستند به ماده 75و ماده  32و  31مواد ـ اعمال تخفیف در مورد قیمت اراضي واگذاري در اجراي 34ماده 
درلـد بـراي طرحهـاي    30هـاي كشـاورزي و تولیـدي و     درلـد بـراي طـرح    50قانون ولول و ضوابط اين فصـل حـداكثر تـا     84و ماده 75

 غیركشاورزي خواهد بود.
پـس از بررسـي توسـط     21و  2اي موضـوع مـواد  هـ  ـ رسیدگي به درخواست تخفیف متقاضیان انتقال قطعي در كمیسـیون 1تبصره 

 مديريت امور اراضي و با تأيید رسیس سازمان جهادكشاورزي لورت خواهد گرفت.

ظف است حداكثر ظر  مدت بیست روز مدارك و مستندات حزم را تهیـه و   ـ در لورت موافقت رسیس سازمان، متقاضي مو2تبصره 
ز پس از بازديد از محل اجراي طرح و بررسي مدارك و مسـتندات مربوطـه، پرونـده را جهـت     به دبیرخانه اراسه و مديريت امور اراضي نی

 احجراست. نمايد. رأي كمیسیون قطعي و حزم اظهارنظر در كمیسیون مطرح مي
پذير است كه طرح مصـو  و يـا مـدون مربوطـه طبـق اهـدا  آن بـه لـورت          ـ رسیدگي به درخواست تخفیف، زماني امكان3تبصره 

 برداري رسیده و تعهدات مستاجر يا مستاجرين مطابق مفاد قرارداد انجام شده باشد. اجرا و به بهره كامل
ـ اراضي كه در محدوده و حريم شهرها واقع شده و مالكیت آن به وزارت مسكن و شهرسازي منتقل گرديده و نیز اراضـي  4تبصره 

 باشد. ل تخفیف نميواقع در استانهاي گیالن، مازندران، گلستان و تهران مشمو

 به شرح ذيل و جدول مربوب عبارتند از: 34ـ عوامل موثر در اعطاي تخفیف قیمت اراضي موضوع ماده35ماده 
علت حادث شـدن عوامـل قهـري و غیرمترقبـه از قبیـل       الف( عوامل قهري و حوادث غیرمترقبه ـ چنانچه مجري يا مجريان طرحها به 

امراض و ...( بنا به اراسه گـواهي از سـتادحوادث غیرمترقبـه اسـتان متحمـل ضـرر و زيـان شـده         )زلزله ـ سیل ـ خشكسالي ـ آفات و    
 5هـاي غیركشـاورزي حـداكثر     درلـد و طـرح  20دستورالعمل براي طرحهاي كشـاورزي حـداكثر    21و  2باشند. با تأيید كمیسیون مواد

 مند خواهند شد. درلد از تخفیف بهره

بـرداري رسـیده و ديـون خـود را نیـز بـه        زمانبندي شده به بهـره   یكه به ازاي هرماه زودتر از برنامههاس  ( اجراي به موقع طرح ـ طرح 
  گردنـد و در لـورتي كـه مطـابق برنامـه      ( درلد تخفیف برخوردار مي10موقع پرداخت نموده باشند هر ماه يك درلد و مجموعًا از ده )

 مند خواهند شد. درلد تخفیف با تأيید دستگاه يا واحد مربوطه بهره 8اكثر از برداري رسیده باشند حد زمانبندي شده اجرا و به بهره
درلد كه به ازاي هر نفر شـاغل در   5( حداكثر 31و ماده  75هاي كشاورزي و تولیدي )موضوع ماده  زاسي طرح ـ در طرح  ج( اشتغال

ي ايجـاد اشـتغال هـر پـند نفـر در طـرح يـك درلـد         هاي غیركشاورزي به ازا طرح يك درلد تخفیف در نظر گرفته شده است و در طرح
 مند خواهدشد. گذاري استان بهره درلد در لورت تأيید دبیر كارگروه اشتغال و سرمايه 5تخفیف و حداكثر 

منـد   زايـي بـدون احتسـا  تعـداد اشـتغال بهـره       درلد تخفیف اشتغال 5تبصره ـ براي طرحهاي خدماتي آموزشي و فرهنگي میزان  

 خواهندشد.
 مند خواهندشد. درلد تخفیف بهره 5ايثارگران ـ ايثارگران حداكثر از  د(

هـ( ايجاد امكانات زيربنايي ـ چناچه محل اجراي طرح فاقـد امكانـات زيربنـاسي ماننـد راه، آ ، بـرق و....... باشـد و مجـري طـرح بـا           
را با تأيید دستگاه ذيربط فراهم نموده باشـد از   گذاري از محل اعتبارات تسهیالتي طرح يا با سرمايه شخصي امكانات مذكور سرمايه

 مند خواهدشد. درلد تخفیف بهره 3میزان 

 
يافتـه )براسـا     هـاي اجراشـده كشـاورزي و تولیـدي در منـاطق كمتـر توسـعه        يافتـه ـ طـرح    و( روستاها و دهستانهاي كمتر توسـعه 

درلـد   2هـاي غیركشـاورزي در مـوارد مشـابه از      و طـرح  درلـد تخفیـف   3ريـزي اسـتان( حـداكثر از     گواهي سازمان مديريت و برنامـه 
 مند خواهندشد. تخفیف بهره

التحصیل رشته كشاورزي و منابع طبیعي در طرح  التحصیالن رشته كشاورزي و منابع طبیعي ـ به ازاي عضويت هر نفر فار   ز( فار 

 مند خواهندشد. درلد تخفیف بهره 4يك درلد و حداكثر از 
  

 در تخفیف جدول عوامل مؤثر
  

ــع  جمـ

 درلد

رد نوع طرح عوامل موثر در تخفیف

 يف

50%   

  %20عوامل قهري و غیر مترقبه: -

 %10اجراي بموقع طرح:  -

   %5زاسي تعداد نفرات:  اشتغال  -

  %5 ايثارگران:  -

 %3ايجاد امكانان زيربنايي:  -

 %3يافته: ها كمتر توسعه روستاها و دهستان  -

ــ  فـــار   ته كشـــاورزي و منـــابع  التحصـــیالن رشـ
   -%4طبیعي:

  

  

كشاورزي و 

 تولیدي

1 

  

  

30% 

  

  

 %5عوامل قهري و غیرمترقبه: -

  

غیركشــاورز
 ي

2 



  %10اجراي بموقع طرح: -

  %5زاسي تعداد نفرات:  اشتغال -

 %  5ايثارگران: -

 %  3 ايجاد امكانات زيربنايي: -

 %2يافته: ها كمتر توسعه روستاها و دهستان -

التحصـــیالن رشـــته كشـــاورزي و منـــابع     فـــار  

   ---طبیعي:

    

 فصل هفتم ـ ساير مواد 
ـ مديريت امور اراضي موظف است مصوبات كمیسـیونهاي موضـوع ايـن دسـتورالعمل را اجـرا نمـوده و هـر سـه مـاه يكبـار           36ماده 

اعضــاء كمیســیونها برســاند و يــك نســخه آن را بــه ضــمیمه   گــزارش عملكــرد فعالیتهــا را مطــابق فرمهــاي مربــوب تهیــه و بــه اطــالع 
 لورتجلسات به سازمان امور اراضي ارسال نمايد.

شـده بـه مـديريت امـور اراضـي تـا زمـان واگـذاري بـر عهـده اداره كـل منـابع طبیعـي               ـ مسئولیت حفاظت از اراضي تحويـل 37ماده 

 باشد. مي
قابل اجرا بوده و در مواردي كه نسـبت بـه    108و  75، 70، 32، 31موضوع مواد  ـ اين دستورالعمل در موردكلیه واگذاريهاي38ماده 

باشـد و در   هاي اجرايي مصو  مربوطـه مـي   نامه بیني نشده باشد مالك عمل آيین موضوعي ترتیب خالي در اين دستورالعمل پیش
 الك عمل خواهدبود.لورت عدم احصاء و وجود موارد ابهامي در اين دستورالعمل نظر وزير جهادكشاورزي م

 باشد. ـ فرمهاي موردنیاز و نمونه قراردادهاي اجاره، ترهین و فروش جزء حينفك اين دستورالعمل مي39ماده 
طرح طوبي مرجع واگذاري زمـین نبـوده و نـاظر بـر اعطـاي       27/10/1383مورخ  011/19754ـ دستورالعمل الالحي شماره40ماده 

باشـد كماكـان مفـاد آن     هاي مشـمول طرح فوق مـي  رحها و رعايت الول لحیح كشت گونههاي فني مجريان ط تسهیالت و هدايت

 الرعايه خواهدبود. حزم
 باشند. هاي مغاير ملغي مي ها و بخشنامه ـ از تاريخ ابال  اين دستورالعمل ساير دستورالعمل41ماده

 باشد. احجراء مي خ ابال  حزمتبصره تهیه و از تاري 54ماده و  42فصل و  7ـ اين دستورالعمل در 42ماده
 

 محمدرضا اسكندري                                        خداكرم جاللي                             علیرضا اورنگي

 وزير جهاد كشاورزي                           معاون وزير و رسیس سازمان       رسیس سازمان امور اراضي
 بخیزداري كشورجنگلها، مراتع و آ

 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
  

 پیوستها :
 قرارداد بیع

  

قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي،       108نامـه اجرايـي مـاده     آيـین  7اين قرارداد در اجراي بند )هـ( قسمت چهـارم مـاده           
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه      20 هیأت وزيران تنفیـذ شـده در مـاده    6/9/1379اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصو  

 گردد: اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به منظور اجراي طرحهاي تولیدي اقتصادي، با شرايط زير منعقد مي
 

 ـ طرفین قرارداد:1ماده 

ــتان        ــاورزي اســــ ــاد كشــــ ــازمان جهــــ ــاورزي )ســــ ــاد كشــــ ــابین وزارت جهــــ ــرارداد فیمــــ ــن قــــ ــدگي   ايــــ ــا نماينــــ ( بــــ
نامـــــه  داراي شـــــماره شناسنامه.............لـــــادره از..........بـــــه موجـــــب معرفـــــي فرزنـــــد............. .................آقـــــاي.......

مورخ..............لادره از..................به عنوان نماينـده وزارت جهـاد كشـاورزي كـه در ايـن قـرارداد مرجـع واگـذاري          شماره.............
 كننده زمین: طر  و دريافت شود از يك نامیده مي

  

ــد  ــنامه.........  الـــــــــــــــــــــف( آقاي.........................فرزنـــــــــــــــــــ  ............. داراي شـــــــــــــــــــــماره شناســـــــــــــــــــ
 لادره از............. متولد...........

  
 ( شــــركت/ مؤسســــه......................... ثبــــت شــــده در دفتــــر ثبــــت شــــركتهاي بــــه شــــماره...........كه مركــــز الــــلي 

كـه بـر طبـق     .ن........................................است با نمايندگي آقاي...............فرزنـد...............داراي شـماره شناسـنامه.........   آ
شـود   باشد به عنوان متعهد و خريدار كه در اين قرارداد )مجري طرح( نامیده مـي  اساسنامه شركت حق امضاء اين قرارداد را دارا مي

 گردد. ز طر  ديگر با رعايت مفاد ساير شرايط مندرج در اين قرارداد منعقد ميا

  
 نشاني كامل مرجع واگذاري:.............................................................................

 .....................نشاني كامل مجري طرح: ...........................................................
  

 ـ موضوع قرارداد:2ماده

موضوع قرارداد عبارت است از انجام عملیات احیـاء و تبـديل بـه احسـن زمـین موضـوع قـرارداد توسـط مجـري طـرح و تعهـد مرجـع             
 رداد عبارتند از:واگذاري به انتقال قطعي زمین پس از اتمام احیاء كل اراضي و دريافت كل ثمن معامله، بنابراين اركان موضوع قرا

 الف ـ مورد معامله:



عبـــارت از واگـــذاري تمامـــت/ قســـمتي از قطعـــه زمـــین اراضـــي ملـــي/ دولتـــي بـــه مســـاحت...........هكتار/ مترمربـــع تحـــت   
ــتان.....................    ــع درروستاي.......................بخش...............اسـ ــلي واقـ ــدود   ..پالك..............فرعـــي از............الـ ــا حـ بـ

 جنوبا..............................شرقًا.......................................... اربعه:شماًح..................................
داد بـه تصـر    غربًا.....................................كه در نقشـه پیوست قرارداد ترسیم و ابعـاد آن مشخص شده و با امضــاء ايـن قـرار   

 مجري طرح درآمده است:

   ـ عملیات احیاء و تبديل به احسن:
باشـد( و در   مجري طرح متعهد و مكلف است مطابق مندرجات طرح تولیدي مصو  پیوست اين قرارداد )كه جزء حينفك قرارداد مي

درج در اين قرارداد به طور كامـل اقـدام   مدت تعیین شده نسبت به عملیات احیاء و تبديل به احسن زمین مولو  با رعايت شروب من
 نمايد.

 ج ـ ثمن )قیمت(:
ريـال معـادل مبلـغ )بـه حرو (.....................................ريـال       قیمت زمین موضوع قرارداد مبلغ )به اعـداد(............................. 

بـه اقسـاب مسـاوي اخـذ        از تاريخ............... الـي...............  برداري باشد كه پس از اجراي طرح و همزمان با شروع دوره بهره مي

خواهدشد و مجري طرح موظف است مبلغ مذكور را به حسا  اعالم شده از ناحیه مرجـع واگـذاري واريـز و الـل فـیش پرداختـي را       
كسـب مجـوز حزم، نسـبت بـه انتقـال       تحويل نمايد و مرجع واگذاري نیز پس از دريافت آخرين قسط و اتمام احیاء كل اراضـي پـس از  

 قطعي اراضي به مجري طرح اقدام خواهد نمود.
  

 ـ شروب قرارداد و تعهدات طرفین:3ماده 

ـ مدت اجراي طرح و اتمام عملیات احیاء و تبديل به احسن از تاريخ تنظیم ايـن قرارداد..........سـال هجـري شمسـي اسـت كـه       1
مدت اراضي موضوع قرارداد را به نحو احسن و بر اسا  مندرجات طـرح تولیـدي مصـو     مجري طرح موظف و متعهد است ظر  اين 

 احیاء و عمران نمايد.
ـ مجري طرح حق تبديل، تغییركاربري، تفكیك، افراز، انتقال اعیان به اشخاب ثالث، فروش و انتقال حقوق تصرفي خود را جـزًا يـا   2

 كتبًا و با پذيرش شرايط مورد نظر مرجع واگذاري. كاًل به هیچ وجه ندارد مگر به اذن مرجع واگذاري
ـ در لورتي كه بنا به تشخیص مرجع واگذاري، مجري طرح بدون عذر موجه در ظـر  مـدت مقـرر نسـبت بـه اجـراي طـرح اقـدام         3

رر موفـق بـه   گردد در لورتي كه به دحسل مختلفي مجري در مهلت مقـ  ننمايد قرارداد بیع منفسخ و اراضي عینًا به دولت مسترد مي

ماه دحسـل خـود را كتبـًا بـه مرجـع واگـذاري اعـالم نمايـد          2اجراي طرح و اتمام احیاء اراضي نشده باشد بايستي حداكثر ظر  مدت 
 تشخیص عذر موجه در لالحیت مرجع واگذاري است.

بازديـد و احیـاء و تبـديل بـه     نمايـد از اجـراي عملیـات طـرح      ـ پس از احیاء كامل طرح مجري طرح از مرجع واگذاري درخواست مي4 
 احسن زمین را تأيید نمايد.

در لورتي كه طبق گزارش مأمورين اعزامي توسط مرجع واگذاري، طرح به مرحله اجرا كامل رسیده باشد مرجع واگـذاري نسـبت   

سـت نسـبت بـه پرداخـت     برداري آغاز و همزمان با شـروع ايـن دوره مجـري طـرح موظـف ا      به تأيید آن اقدام و در اين زمان، دوره بهره
بهاي اراضي مطابق اقساب تعیین شده اقدام نمايد و پس از پرداخت آخرين قسط، مرجع واگذاري متعهد است نسـبت بـه فـروش و    

 انتقال قطعي مورد معامله به مجري طرح پس از كسب مجوز حزم اقدام نمايد.
رارداد تعلل و يا تخلف ورزد، با توجه بـه شـرايط ضـمن عقـد،     ـ در لورتي كه مجري طرح نسبت به انجام تعهدات مندرج در اين ق  5

وسیله پست سفارشي به نشاني مجري طـرح مـذكور در ايـن قـرارداد ارسـال خواهـد        اخطاريه در دو نسخه تهیه و يك نسخه آن به

اي از اخطاريه يـا   د نسخهباشد در لورتي كه بانكها در قرارداد مذكور بنحوي مشاركت داشته باشن شد و اين نامه در حكم ابال  مي
 دهنده نیز ارسال خواهد شد. اعالمیه براي بانك وام

ـ چنانچه معادن مندرج در قانون در مورد واگذاري وجود داشـته و يـا كشـف شـود كـه دولـت اسـتخراج آن را مجـاز بدانـد و عمـل             6
توانـد قـرارداد بیـع را فسـخ و يـا محـدوده مـورد         يبرداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود, مرجـع واگـذاري مـ    بهره

احتیاج را از مورد واگذاري خارج نمايد در اين لورت قرارداد بیع نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي اسـت و چنانچـه در   
سـتري بـه   خسـارت وارده بـر اسـا  نظريـه سـه نفـر كارشـنا  رسـمي دادگ         اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مجري طرح شود.

بردار  باشد كه در اين لورت حقوق مكتسبه بهره گردد. هزينه كارشناسان به عهده مجري طرح مي انتخا  مرجع واگذاري تعیین مي

باشد تخلف مجري طرح از اين بنـد موجـب    و خسارات وارده و دستمزد كارشناسي از سوي دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت مي
 فسخ قرارداد خواهد بود.

ـ مرجع واگذاري حق دارد به منظور تحقق به موقع تعهدات مجري طرح در مراحل مختلف اجراي طرح، بر عملیـات اجرايـي جهـت    7
هاي مختلف آبیاري و ساير تعهـدات مجري در طـرح پیشـنهادي نظــارت نمايـد      سازي اعم از حفر چاه، انتقال آ  و ايجـاد شبكه آماده

كر در مدت زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل ننمايد قرارداد بیع تنظیمي فسـخ شـده تلقـي    الذ فوق 3در لورتي كه مطابق بند 

 گردد. مي
ـ نمايندگان مرجع واگذاري كه حكم مأموريت بازديد از طرح را دارند با اراسه حكم مربوطه مجازند به محدوده اراضي مـورد قـرارداد     8

لیات اجرايي طرح مصو  را مـورد بررسـي و ارزيـابي قـرارداده و نتیجـه ارزيـابي و       )جهت نظارت بر مراحل اجراء طرح( وارد شده و عم
روز دحسـل تـاخیر در    15روز به مجري طرح كتبًا ابـال  و مجـري طـرح نیـز مكلـف اسـت حـداكثر ظـر           15نظارت را حداكثر ظر  مدت 

 عملیات اجرايي را به مرجع واگذاري اعالم نمايد.
جهت استفاده از تسهیالت اعتباري، كلیه بانكهاي كشور مكلفند اراضي و اعیان طرحهـاي موضـوع   ـ در لورت تمايل مجري طرح 9

نامه را به عنوان رهن و وثیقه پذيرفته و با اولويت نسـبت بـه اعطـاي تسـهیالت اعتبـاري اقـدام نماينـد. مرجـع واگـذاري نیـز            اين آيین

مقـام   ت فسخ معامله، بانك مرتهن با پذيرش تعهدات مجـري طـرح، قـاسم   مكلف است اراضي را در رهن بانك عامل قرار داده و در لور
 مجري طرح خواهد بود.

ـ خسارت وارده ناشي از تخلف مجري طرح در اجراي لحیح اين قرارداد و به تشخیص كارشنا  مرجع واگـذاري قابـل مطالبـه    10
 است.

شركاء، نقل و انتقال سهام، كاهش سرمايه، ادغام يـا انحـالل   ـ ايجاد هرگونه تغییرات در شركت موضوع اين قرارداد نظیر تغییر 11

 شركت ممنوع است مگر با اجازه كتبي و قبلي مرجع واگذاري، تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد خواهد بود.
و آن را ـ در لورت فسخ قرارداد، مجري طرح موظف است حداكثر ظر  يك ماه نسبت به عودت زمین و رفع يـد آن اقـدام نمايـد    12

به همان لورت كه در ابتدا تحويل گرفته )از نظر مساحت و حدود( به مرجع واگذاري تحويل نمايد در لورت تـاخیر در تخلیـه و تحويـل    
يد از مجري طرح اقدام و مطالبـات خـود و خسـارات وارده را     تواند با لدور اجرايیه نسبت به خلع ظر  مدت مذكور مرجع واگذاري مي

آحت و ساير اموال منقول و غیرمنقول بالمعـارض مجـري طـرح، اسـتیفاء نمايـد. مجـري طـرح بـه موجـب           ت و ماشیناز محل تاسیسا
همین قرارداد تشخیص و تعیین میزان بدهي توسط كارشنا  منتخب مرجع واگذاري را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخت مبـالغ  

 و ادعاسي را از خود سلب و ساقط نموده است.مورد مطالبه گرديد و حق هرگونه ايراد و اعتراض 



ـ در لورتي كه مرجع واگذاري به تمام يا قسمتي از اعیان و تاسیسات موجود در اراضـي مـورد واگـذاري، احتیـاج داشـته      1تبصره 
ء امـوال مـذكور طبـق    نمايد. در اين لورت بها باشد مراتب را حداكثر ظر  يك ماه از تاريخ فسخ قرارداد، كتبًا به مجري طرح ابال  مي

يـاد شـده، بـه     12نظر كارشنا  رسمي دادگستري منتخب مرجع واگذاري پس از وضـع بـدهیها و خسـارات حالـله بـه شـرح بنـد        
مجري طرح پرداخت خواهد شد و در لورت انتقال اعیاني به اشخاب ثالث از سوي مجري طرح، وكیل )مرجع واگذاري( حق خواهد 

اعیانیها از طريق مراجع لالحیتدار و بعد از لدور حكم قطعي نسبت به انتقال تاسیسات و اعیانیها بـه   داشت اقدام به ابطال انتقال

 نام خود و يا ساير اشخاب حقیقي يا حقوقي نمايد.
ـ نشاني همان است كه در اين قرارداد درج شده در لورت تغییر، مجري طرح مكلف است كتبًا به مرجـع واگـذاري اطـالع    2تبصره 

 دهد.
ـ مجري طرح در تمام موارد زير و در مدت عقد قرارداد ضمن عقد خـارج حزم، مرجـع واگـذاري را وكیـل بالعـزل خـود بـا اختیـارات         13

 تامه حزمه قرار داده است.
الف ـ در لورتي كه به تشخیص مرجع واگذاري مجري طـرح و شـريك او )بانكهـا و موسسـات اعتبـار دهنـده( متفقـًا يـا منفـردًا بـر            

تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعـد مقرر اجراء نكنند و اراضي مورد قرارداد را بدون عـذر موجـه    خال 

يـد و جـايگزين    دهد تـا نسـبت بـه فسـخ قـرارداد و خلـع       معطل بگذارند مجري طرح به موجب اين قرارداد به مرجع واگذاري اختیار مي
گـذاري انجـام شـده توسـط مجـري طـرح را بـه قیمـت روز يـا           ي وي اقدام و معادل پنجاه درلد سـرمايه نمودن اشخاب ديگري به جا

گـذاري بیشـتر نباشـد پـس از كسـر       قیمت تمام شده )هركدام كه كمتر باشد( بـه اقسـاطي كـه مـدت آن از دو برابـر مـدت سـرمايه       
 بدهیهاي بانكي، مالیات و غیره به مجري طرح مسترد نمايد.

جري طرح از هريك از شروب فـوق و اسـتنكا  وي از انجـام بـه موقـع تعهـدات، موجـب فسـخ قـرارداد از ناحیـه مرجـع              ـ تخلف م 

باشد و تشخیص مرجع واگذاري در مورد اجراء يا عدم اجراء طرح در موعد مقرر، لزوم يا عدم لـزوم فسـخ قـرارداد و خلـع      واگذاري مي
گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مجري طرح و نیز ساير مـواردي   ابي سرمايهيد از مستاجر و تعیین جانشین و تقويم و ارزي

كه در اين قرارداد تشخیص موضوع به عهده مرجع واگذاري گذاشته شده قطعي و غیرقابل اعتراض بـوده و مجـري طـرح بـه موجـب      
 اين شرب حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

  
 به امضاء طرفین رسیده است. بند )شرب( تنظیم گرديده و در تاريخ................. 13ماده و  4قرارداد در ـ اين 4ماده 

  

 امضاء مجري طرح......................                                        امضاء مرجع واگذاري.......................
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

  
 تخصیص تسهیالت بانكي در اراضي واگذاري دولت قرارداد رهني

  

 نظر به اينكه:        
س الــف( شــركت..........................ثبت شــده بــه شمـــاره.....................در اداره ثبــت شهرســتان.....................كه از ايــن پــ  

ــي   ــده مــ ــتري نامیــ ــارًا مشــ ــاي.................   اختصــ ــدگي آقــ ــا نماينــ ــود بــ ــادره  شــ ــماره شناسنامه............لــ .......داراي شــ
 متولد........... از...........فرزند............

ــه     ــه بــــــ ــادره از..........فرزند............متولد..........كــــــ ــماره شناسنامه..........لــــــ ــاي.....................داراي شــــــ  ( آقــــــ

ـوده و طبـــق آگهـــي منـــدرج در روزنامــه رسمـــي شــماره............مورخ..............حق  ...................شــركت بــ ترتیــب................و
 باشند. امضاء اسناد تعهدآور شركت را با مهر شركت دارا مي

ــانم................  ــاي /خـــــ ــد.........   ج( آقـــــ ــادره از..........فرزنـــــ ــماره شناسنامه..........لـــــ ــد.......... داراي شـــــ     متولـــــ
شود,از بانـك كشـاورزي    .........................................................................كه از اين پس اختصارًا مشتري نامیده ميساكن.....

شـود، تقاضـاي تخصـیص تسـهیالت      شعبه.................)تمام شعب بانك عنداحقتضاء در حكم واحد هستند( كه ذياًل بانك نامیده مي
نجام معامالت باني براسا  قانون عملیات بانكي بدون ربـا داشـته و بانـك نیـز بـا تقاضـاي وي موافقـت نمـوده اسـت. ايـن           مالي و ا

 قرارداد به منظور انجام درخواست مشتري منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن گرديدند.

  
 مبلغ قرارداد:  ـ1ماده 

شــتري در جهــت اجــراي طرحهــاي مختلــف تولیــدي كشــاورزي، تولیــدي و  ـــ بانــك بــه موجــب ايــن قــرارداد موافقــت نمــود كــه م 1
 غیركشاورزي مبلغ...........................ريال از تسهیالت مالي بانك در قالب عقوداسالمي مندرج در قانون عملیات بانكي بدون ربـا و 

نمايـد و از   كه از اين به بعد بـا بانـك منعقــد مـي    براسا  ضوابط بانك استفاده نمايد و مشتري در عملیات و معامالت و قراردادهاسي 

شود تا مبلـغ مزبور به عالوه كارمزد و سود و خسارات متعلقه به بانك بدهكار گـردد.   اين پس اختصـارًا قراردادهاي فرعـي نامیده مي
نامـه نیـز    بانك نظیر لدور ضـمانت توضیح اينكه تضمین تعهدات و ديون اشخاب ثالث در قبال بانك و استفاده از ساير خدمات اعتباري 

 مشمول ديون موضوع اين قرارداد خواهد بود.
ـ مشتري قبل از تصفیه بدهي خود )تشخیص تصـفیه بـدهي بـا بانـك اسـت( ناشـي از ايـن قـرارداد و قراردادهـاي فرعـي حـق            2

اختیار انجام هرگونه معامله ناقله و يـا   واگذاري هیچگونه حقي از حقوق خود نسبت به عین يا منافع مورد / موارد رهن و وثیقه و نیز
از قطعي، شرطي، رهنـي، لـلح حقـوق، اقـرار، شـركت، وكالـت،         نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنواني اعم

شـود، باطـل   قرارداد و غیره را جزسًا يا كاًل ندارد و هر قراردادي كه بر خال  اين ماده با هر شخص حقیقي يا حقوقي تنظیم و مبادلـه  

 يكن خواهد بود. لم و كان
ـ مسئولیت حفظ و نگهداري و هر نوع هزينه تعمیرات و بطور كلي هر نوع مخارج كـه مربـوب بـه مـورد / مـوارد رهـن از هـر نـوع و         3

را  كیفیت و هر جهت يا بابت كه باشد، به عهده مشتري بوده و چنانچه مشتري نسبت به تأديـه مخـارج تعلـل نمايـد و بانـك هزينـه      
 باشد. پرداخت كند، كلیه وجوه پرداختي از ناحیه بانك مورد قبول و جزء بدهي مشتري بوده كه نامبرده مكلف به پرداخت آن مي

ـ مشتري به نحو غیرقابل برگشت به بانك حق و اختیار دارد كه بانك در لـورت تمايـل تمـام يـا قسـمتي از اقسـاب قراردادهـاي        4 

ر خود ناشي از قراردادهاي مذكور از هر يك از حسابهاي مشتري و يا هر نوع وجـه بـا سـپرده و طلـب     فرعي يا هرگونه مطالبات ديگ
 نامبرده نزد بانك برداشت يا پاياپاي نمايد.

ـ مشتري ضمن قرارداد حاضر تا تسويه كامل بدهي خود ناشي از قراردادهاي فرعـي بـا شـرب عـدم عـزل و عـدم ضـم امـین و         5 
فويض اختیار و وكالت نمود كه پرداختیهاي وي را بابت هر يـك از قراردادهـاي فرعـي كـه لـورت گرفتـه باشـد،        وكیل و غیره به بانك ت

 ها و متفرعات مربوطه منظور و سپس بابت الل اقساب بدهي به هر نحوكه لالح بداند، منظور نمايد. ابتدا بابت خسارات و هزينه
راردادهاي فرعي در سررسیدهاي مقرر از تاريخ سررسید تـا تـاريخ تصـفیه    بیني شده در ق ـ در لورت عدم پرداخت اقساب پیش  6

كامل الل بدهي مبلغي بر ذمه مشتري تعلق خواهد گرفت. از اين رو مشتري با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد عالوه بر بـدهیهاي  

مانـده بـدهي بـراي هـر سـال بـه بانـك         % در سـال نسـبت بـه   6تأديه نشده خود به بانك مبلغي معادل نرخ سود متعلقه به اضـافه  



پرداخت نمايد. به همین منظور مشتري ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانك اختیار داد كه از تاريخ سررسید تا تـاريخ  
میـزان از سـاير    تسويه كامل مانده بدهي، بانك معادل مبلغ يادشده را از هرگونه وجود ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا بـه همـان  

 داراسیهاي مشتري تملك نمايد.
ـ نرخ سود مورد انتظار تسهیالت بانك معادل...........درلد در سال تعیـین شـده اسـت كـه برابر.................قراردادهـاي فرعـي       7

 باشد.منعقده قابل افزايش يا كاهش )منوب به اجراي كامل تعهدات( مي

ــرك           ــاز شـــ ــاء مجـــ ــاحبان امضـــ ــره ـ لـــ ــت     تبصـــ ــاء هیئـــ ــاير اعضـــ ــالوه ســـ ــه عـــ ــوق( بـــ ــان فـــ ــديره  ت )نامبردگـــ مـــ
نظر از سمت و مشاركت خود در شـركت مشـتري، كلیـه ديـون و تعهـدات       شامل.............................................................لر 

 ناشي از اين قرارداد را منفردًا و متضامنًا با شركت تقبل و تعهد نمودند.
  

 تعهدات:ـ 2ماده 
همزمان با قرارداد حاضر، قراردادي تحت عنوان..................با مشتري منعقد گرديد كه جزسیات طرح مورد نظر و تعهـدات مشـتري   

تواننـد در   در قرارداد مذكور تعیین گرديده است. در اجراي طرح مذكور )پس از تصويب بانك( و در طول اعتبار قرارداد حاضر، طرفین مي

 وداسالمي هر تعداد قرارداد كه حزم باشد )تحت عنوان قرارداد فرعي( منعقد نمايند.قالب عق
 

 ـ سررسید: 3ماده  
مشتري اقرار نمود كه ذمه وي به میزان مندرج در ماده يك در قبال بانك مشغول بوده و مبلغ مذكور دين عندالمطالبه وي بـه بانـك   

اي فرعي سررسیدهاي جديد تعیین نموده و با توافـق طـرفین، سررسـیدهاي مـذكور را     تواند برابر قرارداده باشد، لیكن بانك مي مي

 تغییر داده يا تمديد نمايد.
 

 ـ زمان: 4ماده 
مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ تنظیم لغايت..................تعیین گرديـد و مـادام كـه مشـتري كلیـه تعهـدات موضـوع ايـن قـرارداد و          

ي را انجام نداده و مطالبات بانك ناشي از قراردادهاي مرقوم را تصفیه ننمـوده اسـت، الزامـات ايـن قـرارداد بـه       ساير قراردادهاي فرع
 قوت و اعتبار خود باقیست.

  

 ـ شرايط عمومي: 5ماده 
ــاده     ــوع مـ ــن موضـ ــد رهـ ــمن عقـ ــتري ضـ ــود.      9مشـ ــل نمـ ــر را تقبـ ــرايط زيـ ــًا شـ ــر، خصولـ ــرارداد حاضـ ــواد قـ ــه مـ ــراي كلیـ  اجـ

ت حسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلـف از هـر يـك از شـرايط و مقـررات و      ـ دفاتر و لور1
باشـد. لـر  اظهـار بانـك درخصـوب       تعهدات ناشي از اين قرارداد و قراردادهاي فرعي ديگر و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانك مي

آور بـوده و از نظـر لـدور اجرايیـه يـا       و اعالم بانك در وقـوع تخلـف بـراي مشـتري الـزام     میزان طلب اعم از الل و متفرعات و تشخیص 

محاسبات بعدي در جريان عملیات، در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و دواير و ادارات اجراي ثبت و سـاير مراجـع ذيصـالح    
 باشد. كافي مي

ي بـا بانـك اسـت( ناشـي از ايـن قـرارداد و قراردادهـاي فرعـي         ـ مشتري قبـل از تصـفیه بـدهي خـود )تشـخیص تـا سـقف بـده        2
تواند هیچگونه حقي از حقوق خود نسبت به عین يا منافع مورد / موارد رهن و وثیقه و نیز اختیار انجام هرگونه معاملـه ناقلـه و    نمي

قـوق، اقـرار، شـركت، وكالـت،     يا نتیجه بخش نقل از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، للح ح

قرارداد و غیره را جزسًا يا كاًل ندارد و هر قراردادي كه برخال  اين ماده به هر شخص حقیقي يا حقوقي تنظیم و مبادله شود، باطل و 
 يكن خواهد بود. لم كان

د / مـوارد رهـن از هـر نـوع و     ـ مسئولیت حفظ و نگهداري و هرنوع هزينه تعمیرات و بطور كلي هر نوع مخـارج كـه مربـوب بـه مـور     3
كیفیت و هر جهت يا بابت كه باشد، به عهده مشتري بوده و چنانچه مشتري نسبت به تأديـه مخـارج تعلـل نمايـد و بانـك هزينـه را       

 باشد. پرداخت كند، كلیه وجوه پرداختي از ناحیه بانك مورد قبول و جزء بدهي مشتري بوده كه نامبرده مكلف به پرداخت مي
يـا قسـمتي از اقسـاب قراردادهـاي       ري به نحو غیرقابل برگشت به بانك حق و اختیار داد كه بانـك در لـورت تمايـل تمـام    ـ مشت4

فرعي يا هرگونه مطالبات ديگر خود ناشي از قراردادهاي مذكور را از هر يك از حسابهاي مشتري و يا هر نوع وجه يا سپرده و طلـب  

 نمايد. نامبرده نزد بانك برداشت يا پاياپاي
غیره به   ـ مشتري ضمن قرارداد حاضر تا تسويه كامل بدهي خود ناشي از قراردادهاي فرعي با شرب عدم ضم امین و وكیل و   5

بانك تفويض اختیار و وكالت نمود كه پرداختیهاي وي را بابت هر يك از قراردادهاي فرعي كه لورت گرفته باشد، ابتدا بابت خسـارات  
 ات مربوطه منظور و سپس بابت الل اقساب بدهي به هر نحو كه لالح بداند، منظور نمايد.ها و متفرع و هزينه

بیني شده در قراردادهاي فرعي در سررسیدهاي مقرر از تاريخ سررسید تـا تـاريخ تصـفیه     ـ در لورت عدم پرداخت اقساب پیش  6

با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد عالوه بر بـدهیهاي  كامل الل بدهي مبلغي بر ذمه مشتري تعلق خواهد گرفت. از اين رو مشتري 
% در سـال نسـبت بـه مانـده بـدهي بـراي هـر سـال بـه بانـك           6تأديه نشده خود به بانك مبلغي معادل نرخ سود متعلقه به اضـافه  

اريخ سررسید تا تـاريخ  پرداخت نمايد. به همین منظور مشتري ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانك اختیار داد كه از ت
تسويه كامل مانده بدهي، بانك معادل مبلغ يادشده را از هرگونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا بـه همـان میـزان از سـاير     

 داراسیهاي مشتري تملك نمايد.
كه برابر قراردادهاي فرعـي منعقـده   ـ نرخ سود مورد انتظار تسهیالت بانك معادل....................درلد در سال تعیین شده است 7

 باشد. قابل افزايش يا كاهش )منوب به اجراي كامل تعهدات( مي

بـه    آحت و مسـتحدثات آن،  برداري لحیح و متعار  از طـرح و ماشـین   ـ با توجه به مسئولیت مشتري در حفظ و نگهداري و بهره8 
 باشد. كامل مياي  منظور كاهش خطر، مشتري موظف به استفاده از پوشش بیمه

قانون مدني، مشتري قبول و تعهـد نمـود در لورتي كه به هر دلیل ولو حوادث قهري خسـارتي متوجـه   558ـ با عنـايت به ماده 9
امـوال خـود مجانـًا      نمايـد، از  گذاري بانك گردد، خسـارت وارده به الـل سرمايه بانك را به میزاني كه بانك تعیین و اعالم مي سرمايه

 نك تملیك نمايد.به با

 
 ـ ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات: 6ماده 

كه مشتري از هر يك از تعهدات قرارداد حاضر يا قراردادهاي فرعي تخلف نمـوده يـا هـر يـك از اقسـاب بـدهي خـود را در         در لورتي
دارد مطالبـات خـود ناشـي از    سررسیدهاي مقرر پرداخت ننمايد، كلیه ديون موجل وي به بانك تبديل به دين حال شده و بانـك حـق   

تمامي قراردادهاي منعقده اعم از اقساب گذشته و آينده و متفرعات كه برذمه مشتري مستقر شده اسـت را طبـق دفـاتر و اسـناد     
 خود از طريق لدور اجرايیه يا هر طريق قانوني ديگر كه لالح بداند، مطالبه و ولول نمايد.



عهدات يا تأخیر در پرداخت اقساب مورد قبـول مشـتري بـوده و بـراي ادارات ثبـت و عنـداللزوم       اظهار و اعالم بانك در وقوع تخلف از ت
مراجع قضاسي كافي و معتبر خواهد بود. مشتري حق هرگونه اعتراض در اين خصوب )تشخیص تخلف و اقدامات اجرايي بانـك( را از  

 خود سلب و اسقاب نمود.
هـاي   هـاي اجرايـي، هزينـه    التـزام عـدم انجـام تعهـدات، هزينـه      خسارت تأخیر تأديه، وجـه تبصره ـ منظور از متفرعات در اين قرارداد  

گـردد و مشـتري    ها و عوارض قانوني است كه بانك جهت ولول مطالبات خود متحمل مي الوكاله وكیل و ساير هزينه دادرسي و حق

 هاي مذكور را تقبل نمود. با امضاء قرارداد حاضر، پرداخت هزينه
  

 ـ تضمین: 7ماده 
بـــه منظــــور تضــــمین اجــــراي تعهــــدات و بازپرداخــــت ديــــون خـــود ناشــــي از قــــرارداد حاضــــر، عرلــــه يــــك قطعــــه زمــــین   

ــمي    ــناد رســ ــماره.....................مورخ.............دفتر اســ ــب سندشــ ــه موجــ ــامل:................................................كه بــ  شــ
رت اجـاره واگــذار شـده اسـت، توســط مرجـع واگــذاري در رهـــن بـانــك كشــاورزي قرارگرفــت.        شـماره.............به مشـتري بــه لـو   

همچنین مشتـري حقـوق خود نسبت به قرارداد واگذاري زمین و اعیـان و مسـتحدثات آن بـه انضـمام كلیـه سـاختمانها، تأسیسـات        

احداث شده يا خواهـد شـد، بـه عـالوه كلیـه امتیـازات       آحت و هر آنچه به موجب طرح در اراضي مذكور  اححداث، ماشین موجود و آتي
مربوطه شامل آ ، برق، تلفن، گاز و هر آنچه براي ساختمانهاي محل اجراي طرح خريداري گردد را در رهـن و وثیقـه بانـك قـرارداد و     

 آن استیفاء منافع نمايد.بانك پس از قبول و قبض مورد رهن، آن را در تصر  اماني مشتري قرارداد كه تا اخطار ثانوي بانك، از 
الالحي قـانون ثبـت اعـالم داشـته و در اجـراي مـاده مـذكور،         34قید و شرب خود را با اجراي ماده  ـ مشتري موافقت بي  1تبصره 

 وكالت و اختیار حزم را به لورت غیرقابل عزل به سازمان ثبت و بانك منفردًا تفويض نمود.

هايي كه در مورد رهن ايجاد و يـا   آحت و تأسیسات و ساير اعیاني ا منفصل از قبیل ماشینـ هرگونه زيادتي اعم از متصل ي2تبصره 
الـالحي قـانون ثبـت و مقـررات مربوطـه       34احداث و يا به موجب طرح خريداري گردد، جزء مورد وثیقـه بـوده و مـانع از اجـراي مـاده      

 نخواهد بود.
گونه تخلف از مفاد و شرايط اين قرارداد يا قرارداد سابق و توسل بانـك بـه   ـ مشتري قبول و موافقت نمود كه در لورت هر  3تبصره 

اقدامات اجرايي جهت تملیك وثاسق تمامي موارد رهن )اعم از اموال موجود و اموالي كه بعدًا به آن اضافه شود( در قبال هر مقدار از 
حسـا  مربوطـه برداشـت نشـده باشـد( بـه تملـك         تسهیالت اعطاسي بانك كه مصر  شده باشد )اگرچه تمامي مبلغ تسـهیالت از 

 بانك درآيد و نامبرده حق مطالبه هرگونه وجهي بابت باقیمانده تسهیالت در مان تملك را از خود سلب و اسقاب نمود.

  
 ـ شرايط اختصالي: 8ماده 

اگـذاري( و همچنـین تخلفـات    ـ در لورت تخلف مشتري از هر يك از تعهدات و شروب قرارداد واگذاري زمین )به تشـخیص مرجـع و  1
تواند از مرجـع واگـذاري زمـین، فسـخ قـرارداد واگـذاري )مـذكور در         مشتري از قرارداد حاضر )تشخیص تخلف با بانك است(، بانك مي

( مربوب به مشتري و انعقاد قرارداد واگذاري جديـد بـه نـام بانـك يـا فـرد معرفـي شـده از سـوي بانـك را تقاضـا نمايـد. مرجـع              7ماده 

ذارنده زمین بدون نیاز به اثبات تخلف يا هیچگونه اقدام قضاسي يا اداري از سوي بانـك، بـه لـر  تقاضـاي بانـك، قـرارداد قبلـي را        واگ
فسـخ، از مشتري )مجـري( خلـع يد نموده و پس از تسـويه حسـا  اجور معوقه، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري جديد به نام بانك 

ن شرايط و ضوابط مورد عمل مرجع واگذاري( نسبت به انتقال رسمي و قطعي عرله به بانـك اقـدام خواهـد    يا )در لورت فراهم بود
 نمود.

مشتري موافقت خود را با اقدامات فوق اعالم و به نحو غیرقابل برگشت، اختیار و وكالت حزم جهت اجراي مراحل فوق را به بانـك  

 و مرجع واگذاري منفردًا تفويض نمود.
در لورت انتقال عرله به بانك، سهم مشتري از اعیان و مستحدثات و كلیه حقوق احتمالي وي ناشي از اجراي طـرح يـا   تبصره ـ  

 قرارداد حاضر، به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهدات به بانك تعلق خواهد گرفت.
تواند از روشـهاي فـوق يـا سـاير طـرق       ميـ تفويض اختیارات فوق به بانك، جنبه تكلیف نداشته و بانك جهت ولول مطالبات خود 2

 قانوني از جمله لدور اجرايیه توسط سازمان ثبت و تملك وثیقه يا بازداشت ساير اموال مديون استفاده نمايد.
 30نمايـد( بـراي مـدت     ـ مشتري كلیه حقوق ناشي از قرارداد واگذاري زمین را در قبال يك هزار ريال )كه به دريافت آن اقـرار مـي  3

 به بانك كشاورزي للح نمود.سال 

ـ مرجع واگذاري زمین موافقت خود را با مشـاركت بانـك در اجـراي طـرح اعـالم داشـته و در لـورت اجـراي طـرح و فـراهم شـدن            4
الشـركه تنظـیم نمـوده و يـا )در      موجبات انتقال قطعي عرله به مشتري، اسناد مربوطه را به نام بانـك و مشـتري بـه نسـبت سـهم     

 انك( اسناد را به نام مشتري و همزمان در رهن بانك قرار خواهد داد.لورت موافقت ب
كـه بـه موجـب نامـه شمــاره.............مورخ..............سازمان جهـاد         ـ مـديـريت امـور اراضـي با نمـاينــدگي آقـاي.................    5

 نمايد. عقد رهن موضوع ماده فوق اعالم مي اند، موافقت خود را با معرفي شده  كشاورزي استان..................

ـ در لورتي كه قرارداد اجاره مشتري از سوي مرجع واگذاري زمین فسخ و از وي خلع يد شده و قرارداد واگذاري جديـد بـه نـام      6
ي زمین )به شـرح  بانك يا فرد معرفي شده از سوي بانك منعقد گردد، بانك و قاسم مقام احتمالي متعهد به پرداخت اجور معوق و بها

باشند. هرگونه تغییر كاربري احتمـالي بايـد بـا موافقـت مرجـع واگـذاري        ( بوده و ملزم به حفظ كاربري و اجراي طرح مصو  مي7بند 
 نمايد نیز باقي خواهد بود. الالحي قانون ثبت اقدام مي 34زمین لورت گیرد. اين تعهد در مواردي كه بانك در اجراي ماده 

ه بانك جهت ولول مطالبات خود اقدام به لدور اجرايیه از طريق اجراي ثبت نموده و عملیات اجرايي ثبت منجر بـه  ـ در لورتي ك7
برداري رسیدن طرح توسط مرجع واگـذاري بـه     تملك يا حراج وثیقه گردد ) و يا محل اجراي طرح برابر ضوابط واگذاري و پس از به بهره

ه مـديريت امـور اراضـي را بابـت اجـور معـوق و بهـاي زمـین را بـه میـزان اعـالم مرجـع مـذكور              بانك منتقل گردد( بانك ديون مشتري ب

 الشركه خود و بدهي مشتري منظور نمايد. تواند چنین پرداختي را به حسا  افزايش سهم پرداخت خواهد نمود. بانك مي
  

 ـ اقامتگاه: 9ماده 
 اقامتگاه بانك:

 اقامتگاه مشتري و متعهدين:

 اهن:اقامتگاه ر
 

 امضاء مشتري:                                                                          امضاء راهن:
 

 امضاء متعهدين:                                                                                امضاء بانك: 
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

  

 قرارداد اجاره



  
قـانون ولـول    75نامه اجرايي حيحه قانوني الالح حيحه قانوني و واگـذاري احیـاء اراضـي/    آيین 32و  31رارداد در اجراي ماده اين ق

 گردد: برخي از درآمدهاي دولت با شرايط ذيل منعقد مي
 

 ـ موجر: 1ماده 

ــا نم    ــتان........................( بـــــــ ــاورزي اســـــــ ــاد كشـــــــ ــازمان جهـــــــ ــاورزي )ســـــــ ــاد كشـــــــ ــدگي وزارت جهـــــــ اينـــــــ
بـــــــــــه موجـــــــــــب  آقاي.........................فرزنـــــــــــد..............داراي شـــــــــــماره شناسنامه...........لـــــــــــادره از............

 شماره...................مورخ..................... نامه................... معرفي
 

 ـ مستأجرين:2ماده 
ــده   ــركت.........................ثبت شـــ ــف( شـــ ــلي      الـــ ــز الـــ ــماره................كه مركـــ ــه شـــ ــركتها بـــ ــت شـــ ــر ثبـــ در دفتـــ

آن.............................اســـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــا نماينـــــــــــــــــــدگي آقـــــــــــــــــــاي/ خـــــــــــــــــــانم/ آقايـــــــــــــــــــان/ 

شـركت   ساسـنامه خانمها............................................فرزند..........................داراي شماره شناسنامه.............كه بر طبـق ا 
 باشند. باشد/ مي حق امضـاء اين قرارداد را دارا مي

 ( فـــــرد/ مشـــــاع/ نـــــام و نــــــام خانوادگي........................عضـــــو مشـــــاع................فرزند...............داراي شــــــماره      
هكتــار از   اره آبـي/ ديـم................  شناسنامه............لادره از............متولد............سهم مشـاعي مسـتأجر از زمـین مـورد اجـ     

 باشند. نفر مي هكتـار و تعــداد اعضــاء مشاع.............        میزان كل اراضـي مـورد اجـاره به مسـاحت

 
 ـ مورد اجاره:  3ماده 

ه...............فرعي قطعه زمیني به مساحت...........هكتار/ مترمربع تمامت/ قسمتي از اراضـي ملـي/ دولتـي تحـت پـالك شـمار      
الـــــــــــلي واقـــــــــــع در روســـــــــــتاي.................بخش.................. اســـــــــــتان....................با حـــــــــــدود   از................

ــماًح:..........................................  اربعه:شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرقًا:....................................جنوبًا:.................... ــه   ......................غربًا:....................................شـ ــي/ نقشـ ــه در كروكـ كـ

 پیوست قرارداد ترسیم و ابعاد آن مشخص شده و با امضاي اين قرارداد به تصر  قانوني مستأجر درآمده است.

  
 

 ـ مدت اجاره: 4ماده 
اجاره است و پس از انقضاء مدت اجاره در لورتي كه طرح مصـو /   مدت اجاره............سال هجري شمسي از تاريخ امضاء سند

بـرداري طـرح را گـواهي     اقتصادي/ مشاع به طور كامل اجراء شده باشد و كارشنا  يا كارشناسان منتخب موجر قابلیت ادامه بهـره 

هـاسي كـه از طـر  كارشناسـان مـذكور )يـا       برداري طرح را گواهي نمايد( اجاره به مدت و با اجاره ب نمايد )يا موجر قاطعیت ادامه بهره
موجر( تعیین شده است به تقاضاي مستأجر تجديد خواهد شد و پرداخـت دسـتمزد كارشـنا  يـا كارشناسـان بـه عهـده مسـتأجر         

 است.
تبصره ـ در لورتي كه مستأجر قصد استفاده از تسهیالت بانكي را براي اجـراي طـرح داشـته باشـد و بانـك مربـوب مـدت اجـاره را          

 افي نداند مدت اجاره براسا  گزارش توجیهي بانك الالح خواهد شد.ك

 
 ـ اجاره بهاء: 5ماده 

ــه اعـــــــداد(..............................ريال معـــــــادل )مبلـــــــغ بـــــــه          ــاره بهـــــــاء ســـــــالیانه مقطوعـــــــًا مبلـــــــغ )بـــــ اجـــــ
ن منتخـب مـوجــر تعیـین گرديـده و پرداخـت      باشـد كـه بـا جلـب نظـر كارشـنا  يـا كارشناسـا        مي حرو (..................................

گـردد   دستمزد كارشنا  يا كارشناسان منتخب در اين مـورد به عهده مستأجر است و اين مبلغ هر سه / پند سال يكبار تعديل مي
 كه اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است.

 

 ـ موعد پرداخت اجاره بهاء: 6ماده 
داري سال اول را حداكثر يكسـال بعـد از تنظـیم قـرارداد بـه شـماره حسـا .....................خزانه       مستأجر حزم است اجـاره بهـاي

كل نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران پرداخت و يك نسخه از رسید )و الل نسخه رسید بـانكي( را بـراي گـرفتن عـین قـبض      
 بعد را نیز به ترتیب مذكـور تا پايان هر سال بپردازد.اقساطي مربوب به موجر تسلیم دارد و اجـاره بهـاي سالهـاي 

 ـ شرايط ضمن عقد: 7ماده 

ـ مستأجر به هیچ نحو از انحاء بدون موافقت كتبي و قبول موجر حق واگذاري منافع، تمام يـا قسـمتي از عـین مسـتأجره را بـه      1 
 غیر ندارد.

پـس از سررسـید آن بـه مـوجر بپـردازد و در لـورت عـدم پرداخـت،         ـ مستأجر مكلف است اقساب اجاره بهاء را حداكثر تا يك مـاه  2
 موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ـ مستأجر حق تبديل و تغییر كاربري، تفكیك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد مگر با رعايت مقررات مربوب و موافقت وزارت جهـاد  3
 كشاورزي.

مبـادرت به فروش عین مستـأجره بـه غیـر بـه لـورت اسـناد عـادي نمايـد مشـمول         ـ در لورتي كه مستأجر در طول مدت اجاره 4

 باشد. فروش مال غیر و در حكم كالهبردار بوده و طبق قانون مجازات اسالمي قابل پیگرد و تعقیب كیفري مي
ر و مراجع ذيربط اطـالع  ـ مستأجر مكلف است در لورت كشف آثار و ابنیه باستاني در عین مستأجره مراتب را بالفالله به موج  5

 باشد. دهد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي
تبصره ـ مستأجر مكلف است كلیه قوانین مربوب به آثار و ابنیـه باسـتاني مكشـوفه در مـورد اجـاره را بـه موقـع اجـراء بگـذارد و در           

ین مسـتأجره بـه لحـاا قـانوني متعـذر باشـد مكلـف        برداري مسـتأجر از عـ   لورتي كه طبق مقررات مربوب و با تأيید موجر ادامه بهره

بـردار و خسـارت وارده و دسـتمزد     است عین مستأجره را رفع تصر  و به موجر تحويـل نمايـد، در ايـن لـورت حقـوق مكتسـبه بهـره       
 باشد. تعیین و از سوي دستگاه اجرايي ذيربط قابل پرداخت مي 7ماده  6كارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند 

انچه معادن مندرج در قانون در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود كه دولت اسـتخراج آن را مجـاز و حزم بدانـد و    ـ چن  6
تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مـورد احتیـاج را    برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح بشود موجر مي عمل بهره

در اين لورت عقد اجاره نسبت به باقي اراضي كماكان به قوت خود باقي اسـت و چنانچـه در اجـراي ايـن      از مورد اجاره خارج نمايد.
گـردد   اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات وارده براسا  نظريه كارشنا  رسمي دادگستري به انتخا  موجر تعیین مـي 

 باشد. كه هزينه كارشناسي برعهده مستأجر مي



ت حقوق ارتفاقي اشخاب از لحاا عبور رودخانه و انهار و مجـاري سـیال  و قنـوات و غیـره را طبـق قـوانین       ـ مستأجر مكلف اس7
 موضوعه و عر  محل مراعات نمايد و در لورت تخلف مسئول خسارات وارده به اشخاب خواهد بود.

 قابل مطالبه است. ـ خسارات وارده ناشي از تخلف مستأجر در اجراي لحیح مواد اين قرارداد از طر  موجر8 
كننـده   ـ مستأجر متعهد است طرح توجیه فني و اقتصادي و طرحهاي تفصیلي و برنامه اجرايي را كـه مـورد تأيیـد مراجـع تصـويب     9

بندي مصوبه در مواعد منـدرج در طـرح مصـو      باشد به نحو كامل و طبق برنامه زمان طرح قرارگرفته و پیوست حينفك اين قرارداد مي

احجل متناسب كه با جلب نظر مرجـع فنـي نـاظر بـه اجـراي طـرح )يـا         د و در لورت استنكا  و تخلف، موجر با تعیین ضر اجراء نماي
خواهد كه به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مـدت تعیـین    شود از مستأجر مي برحسب نظر كارشنا  منتخب خود( تعیین مي

 خواهد داشت. شده و ادامه استنكا  موجر حق فسخ قرارداد را
توانند به محدوده مـورد اجـاره    ـ نمايندگان موجر كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با اراسه كارت شناسايي و حكم مربوب مي 10

وارد شوند و موضوع طرح مصو  را بررسي و ارزيـابي نماينـد و مسـتأجر حـق ممانعـت را نداشـته و بايسـتي اطالعـات را در اختیـار          
ر بگذارد. در لورتي كه مستأجر مانع از ورود و بازديد مأمورين مـذكور شـده و يـا اطالعـات مـورد درخواسـت را در اختیـار        نماينده موج

آنان قرار ندهد موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد يا تسلیم اطالعات تعیین خواهد كرد و در لـورت اسـتنكا  مجـدد،    

 .موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت
ـ موجر مجاز اسـت بـه منظـور تحقـق بـه موقـع تعهـدات مسـتأجر در مراحـل مختلـف اجـراي طـرح بـر عملیـات اجرايـي اعـم از                 11

برداري از اراضي موضوع اين قرارداد نظارت نمايد و در لورتي كه مدت زمان تعیـین شـده در طـرح جهـت شـروع و       سازي و بهره آماده
 به فسخ قرارداد به لورت يك طرفه اقدام نمايد. انجام عملیات اجرايي رعايت نگردد نسبت

ـ مستأجر با علم و اطالع از قوانین و مقررات لدرالذكر و دستورالعملهاي مربوطه نسبت به انعقاد و امضاي اين قرارداد مبادرت 12

 نموده و مكلف است نسبت به اجراي كامل تعهدات خود اقدام نمايد.
جاسي سهام شركت به افراد غیـر   و هرگونه جابه  تأيید مرجع واگذاري، حق فروش و انتقالـ مستأجر )شركت( بدون موافقت و 13

 را ندارد.
ـ مستأجر مكلف است حداقل ظر  يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواسـت  14

جر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره حـداكثر ظـر    تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و در لورت عدم مراجعه مستأ
سه ماه از تاريخ انقضاء مدت اجاره از مورد اجاره رفع يد نمايـد و آن را بـه همـان لـورت كـه در ابتـداي اجـاره تحويـل گرفتـه ) از نظـر           

حويـل ظـر  مهلـت مـذكور میـزان مبلـغ اجـاره بهـاء از         مساحت و حدود( به موجر تسلیم و تحويل نمايد. در لورت تأخیر در تخلیه و ت

تواند با لدور اجرايیه نسبت بـه خلـع يـد از مسـتأجر اقـدام و مطالبـات        تاريخ انقضاء يا فسخ، دوبرابر خواهد بود و به عالوه موجر مي
سـتأجر كـه در مـورد اجـاره     آحت و سـاير امـوال منقـول و غیرمنقـول بالمعـارض م      خود و خسارات وارده را از محل تأسیسات و ماشین

موجود است براسا  ارزيابي كارشنا  منتخب خود با منظور داشتن هزينه كارشناسي كه برعهده مستأجر است اسـتیفاء نمايـد   
گردد تشخیص و تعیین میزان بدهي مستأجر منحصرًا با مـوجر اسـت و    كه در لورت عدم پرداخت، به كل بدهي مستأجر اضافه مي

مین قرارداد اجاره، تشخیص مذكور را مورد قبول قرارداده و ملزم به پرداخـت مبـالغ مـورد مطالبـه گرديـد و حـق       مستأجر به موجب ه

 هرگونه ايراد و اعتراض و ادعايي را از خود سلب و ساقط كرد.
اشته باشـد مراتـب   ـ در لورتي كه موجر به تمام يا قسمتي از اعیان و تأسیسات و ساير اموال مذكور در اين بند احتیاج د1تبصره 

نمايد و در ايـن لـورت بهـاي امـوال مـذكور طبـق نظـر         را حداكثر ظر  يك ماه از تاريخ انقضاء يا فسخ اجاره كتبًا به مستأجر ابال  مي
 كارشنا  رسمي دادگستري منتخب موجر پس از وضع بدهیهاي مستأجر به وي پرداخت خواهد شد.

طرح خود از تسهیالت مالي يكي از بانكهاي جمهوري اسالمي ايران استفاده كـرده   ـ در لورتي كه مستأجر براي اجراي  2تبصره 

نامه را فسـخ و اقدام  باشد و بانك مذكور اقدام به فسخ مشاركت يا لدور اجرايیه علیه مستأجر كند )وزارت جهـاد كشـاورزي( اجاره
حیه بانك مذكور كه مورد قبول وزارت جهاد كشاورزي باشـد خواهـد   نامه جديد به نام بانك يا نماينده معرفي شده از نا به تنظیم اجاره

نمود. بديهي است در اين لورت بانك يا نماينده معرفي شده از ناحیه بانك در اجراي قرارداد اجاره با كلیه شـرايط و تعهـدات منـدرج    
 در آن قاسم مقام مستأجر اولیه خواهد بود.

يا باحتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیاني را تحت هر عنوان اعم از بیع يا للح ـ مستأجر و يا شركاي ايشان به تنهايي 15
يا وكالت و يا ولیت و نظاير آن به غیر واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايـل شـوند و تغییراتـي در طـرح و مسـتحدثات بـه       

ورت تخلف، موجر حق فسخ قرارداد را به لورت يك طرفـه و بـدون   عمل آورده و يا تأسیسات غیرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و در ل

 هیچگونه اخطار قبلي خواهد داشت.
ـ مستأجر ضمن عقد اين قرارداد، موجر را در تمام موارد زير و در مدت اجاره ضمن عقد خارج حزم وكیل بالعزل خود با اختیـارات  16

 تامه حزمه قرارداده است.
شخیص موجر مستأجر و شريك او )بانك و يا مؤسسه اعتباردهنده( متفقًا يـا منفـردًا بـرخال  تعهـدات     ـ در لورتي كه به ت1تبصره 

برداري ننمــايد مستــأجر بـه     مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعـد مقرر اجـرا نكند و از اراضـي مورد اجـاره بهره

ا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن اشخاب ديگري به جـاي وي اقـدام   دهد ت موجب اين قرارداد به موجر اختیار مي
گذاري انجام شده توسط مستأجر را به قیمت تمام شـده بـه اقسـاطي كـه مـدت آن از دو برابـر        %( سرمايه50درلد ) و معادل پنجاه

 یره به مستأجر مسترد نمايد.گذاري بیشتر نباشد، پس از كسر بدهیهـاي بانكـي، مالیـاتي و غ مدت سرمايه
وكیل، حق خواهد داشت اقدام به ابطـال سـند انتقـال غیرمجـاز اعیـاني از       7ذيل ماده  15ـ در مورد تخلف مستأجر از بند 2تبصره 

طريق مراجع لالحیتدار نموده و بعد از لدور حكم قطعي نسـبت بـه انتقـال تأسیسـات و اعیـاني مسـتحدثه بـه نـام خـود يـا سـاير            
 حقیقي يا حقوقي طبق تبصره يك اين بند اقدام نمايد.اشخاب 

ـ تخلف مستأجر از هر يك از شروب فوق و استنكا  وي از انجام بـه موقـع تعهـدات خـود موجـب فسـخ قـرارداد از ناحیـه مـوجر          17

ع يـد از مسـتأجر و   باشد و تشخیص موجر در مورد اجراء يا عدم اجراي طرح در موعد مقرر لزوم يا عدم لـزوم فسـخ قـرارداد و خلـ     مي
گذاري انجام شده و مبلغ قابل استرداد به مستأجر و نیز در ساير مواردي كه در ايـن قـرارداد    تعیین شخص جانشین و تقويم سرمايه

تشخیص موضوع به عهده موجر گذاشته شده قطعي و غیرقابل اعتراض بوده و مستأجر به موجب اين شرب حـق هرگونـه اعتـراض    
 ساقط نمود.از خود سلب و   را

  

اي كه از طر  موجر به مستأجر بر طبق اين قـرارداد و شـروب آن حزم اسـت بـه عمـل آيـد در دو        ـ هر نوع اخطار يا اعالمیه  8ماده 
باشـد. در   ايـن قـرارداد ارسـال خواهـد شـد و ايـن نامـه در حكـم ابـال  مـي            نسخه به وسیله پست سفارشي به نشاني مذكور در

دهنـده نیـز ارسـال     به بانك وام  اي از اخطاريه يا اعالمیه به مستأجر، رداد مذكور مشاركت داشته باشد نسخهلورتي كه بانك در قرا
 گردد. مي

تبصره ـ نشاني مستأجر همان است كه در اين قرارداد درج شده و در لورت تغییر، مستأجر مكلف است مراتب را كتبـًا بـه مـوجر     
 اطالع دهد.

 بند در............نسخه تنظیم گرديد كه همگي حكم واحد را دارند. 17تبصره و  7ماده و  9ـ اين قرارداد در  9ماده 
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