توافقنامه شماره _____

در مورد همکاری در زمینه فعالیت سرمایه گذاری
بین دولت استان آستراخان و ____________

«__»________ سال 5102

شهر آستراخان

دولت استان آستراخان (از این پس – دولت) به نمایندگی ژیلکین آلِکساندر
آلِکساندرُویچ استاندار استان آستراخان بر اساس مقررات استان آستراخان ،از یک طرف و
_________ (از این پس – سرمایه گذار) به نمایندگی __________ مدیر عامل بر
اساس اساسنامه _________ ،مجری پروژه سرمایه گذاری «____________» ،از طرف
دیگر ،به عنوان طرفین ،قرارداد حاضر را به شرح زیر منعقد کردند:
ماده 1
هدف قرارداد حاضر همکاری طرفین در احداث _________________ در استان
آستراخان می باشد.
ماده 2
طرفین برای دستیابی به هدف توافقنامه در محورهای اصلی زیر همکاری می کنند:
 مساعدت در احداث __________________ در استان آستراخان؛ مساعدت در اجرای پروژه سرمایه گذاری«_________________» (از این پس– پروژه سرمایه گذاری)؛

 پایش ،تحلیل و تبادل متقابل اطالعات در مورد موضوعات اجرای پروژه سرمایهگذاری.
ماده 3
با هدف تحقق همکاری در چارچوب توافقنامه حاضر با در نظر گرفتن الزامات مقررات
حقوقی جاری فدراسیون روسیه و استان آستراخان طرفین تعهدات زیر را بر عهده می گیرند:
 .1.0سرمایه گذار موظف است:
سرمایه الزم برای اجرای پروژه سرمایه گذاری را حداقل به میزان _______ روبل(_________ روبل) جذب کند.
 .1.5دولت موظف است:
 در مورد موضوعات مربوط به اجرای پروژه سرمایه گذاری از سرمایه گذار حمایتاطالعاتی به عمل آورد؛
 در چارچوب قوانین جاری مشوق هایی را در جهت اجرای پروژه سرمایه گذاری ارائهکند؛
 بر اجرای بموقع اقدامات پروژه سرمایه گذاری نظارت داشته باشد.ماده 4
در زمان اجرای توافقنامه حاضر امکان امضای توافقنامه ها (قرارداد های) تکمیلی توسط
طرفین درباره فعالیت های مشترک وجود دارد .تهیه و تدوین این توافقنامه ها (قرارداد ها) بر
اساس قوانین جاری صورت می پذیرد.
ماده 5
اطالعاتی که در طول اجرای این توافقنامه دریافت شده و از جانب یکی از طرفین
محرمانه شمرده می شود ،باید توسط طرف دیگر هم به همان شکل تلقی شود.

ماده 6
توافقنامه حاضر بر حقوق و تعهدات طرفین ،که ناشی از شرکت آنها در توافقنامه ها
(قرارداد های) دیگر باشد ،اثر ندارد.
ماده 7
نمایندگان دارای اختیار طرفین در اجرای توافقنامه حاضر عبارتند از:
از طرف ___________  ____________ -مدیر عامل؛
از طرف دولت استان آستراخان – وزارت توسعه اقتصادی استان آستراخان.
در صورت جایگزینی نمایندگان دارای اختیار در اجرای توافقنامه حاضر ،طرفین بموقع
یکدیگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 8
 .1.0این توافقنامه در دو نسخه که هر کدام از اعتبار حقوقی یکسان برخوردار هستند
تنظیم شده است :یک نسخه برای سرمایه گذار و یک نسخه برای دولت.
 .1.5این توافقنامه از روز امضاء الزم االجرا بوده و تا _______ اعتبار خواهد داشت.

دولت استان آستراخان

____________

استاندار استان آستراخان

مدیر عامل

________ آ.آ .ژیلکین

____________

«__»________ سال 5102

«__»________ سال 5102

