كد سرمايه گذاري ------- :

در راستاي عمران و آبادانی جزيره کيش ،به استناد آئين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع
ملی و دستورالعمل اجرايی سرمايه گذاري در منطقه آزاد کيش و پذيرش درخواست در
کميسيون اقتصادي و ارزشيابی زمين طی بند -----صورتجلسه کميسيون اموراقتصادي و
ارزشيابی زمين به شماره  ---مورخ ----و بند--صورتجلسه هيئت مديره محترم سازمان به
شماره  -----مورخ  ---و به استناد ماده  01قانون مدنی ،اين قرارداد بين سازمان منطقه
آزاد كيش به شناسه ملی 01820516800و کد اقتصادي  400042415054به نمايندگی
آقاي  ----------به اتفاق عضو هيئت مديره به نشانی کيش خيابان سنايی دفتر مرکزي که
از اين پس "سازمان"ناميده میشود و  -----فرزند  --- :به شماره شناسنامه --کد ملی --
--------به نشانی  ------ :کدپستی -----و تلفن همراه ----که در اين قرارداد"مستأجر"ناميده میشود و با شرايط و مقررات ذيل منعقد گرديد:
ماده  -1موضوع قرارداد :
اجاره يك قطعه زمين به مساحت  ----مترمربع به شماره پالك تفكيكی---واقع در شهرك
صنعتی شماره ---با کاربري  -----به صورت استيجاري  5ساله به شرح کروکی پيوست که
پس از رؤيت به امضاء طرف قرارداد رسيده و جزء الينفك اين قرارداد میباشد.
تبصره : 0نظارت بر اجراي فنی و ساخت و ساز و طراحی و محيط زيست در مووارد مورتبط بوا
واحد شهرسازي شورکت عموران  ،آو و خودمات شوهري کويش و معاونوت عمرانوی سوازمان
می باشد.
تبصره  :6زمين بصورت يكپارچه واگذار و غير قابل تفكيك بوده و تغيير کاربري و تغيير شوغل
داده نخواهد شد.

ماده  -2اسناد و ضمايم قرارداد:
 -6-0بند ----صورتجلسه کميسيون اموراقتصادي و ارزشيابی زمين به شماره  ----مورخ --
 -6-1بند---صورتجلسه هيئت مديره محترم سازمان به شماره  ------مورخ ----
 -6-4کروکی زمين به شماره ---واقع در شهرك صنعتی شماره ---
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 -6-5ضوابط ساخت.
 -6-2جواز تأسيس به شماره ------
ماده -3مدت قرارداد و دوره ساخت :
بند ----صورتجلسه کميسيون اموراقتصادي و ارزشيابی زمين به شماره ====== مورخ  ----و
بند --صورتجلسه هيئت مديره محترم سازمان به شماره  -----مورخ  ---6مدت قرارداد از
تاريخ ابالغ قرارداد به مدت  5سال شمسی و بصورت استيجاري میباشد.مستاجر موظف است
بر طبق برنامه زمانبندي قرارداد ،طبق ضوابط سازمان و واحد شهرسازي شرکت عمران  ،آو و
خدمات شهري کيش و مفاد اين قرارداد طرح را اجرا نموده و به مرحله بهره برداري برساند.
بديهی است که گواهی پايانكار اتمام عمليات ساختمانی مالك اتخاذ تصميم سازمان می باشد.
لكن چنانچه در اتمام هر يك از بخشهاي کار پيش بينی شده در برنامه زمان بندي به مدت
بيش از نصف مدت مقرر براي آن کار تاخير بوجود آيد و يا تأخيري در شروع بهره برداري يا
توقف در بهره برداري از طرح به مدت بيش از  2ماه از زمان تكميل (گواهی پايانكار اتمام
عمليات ساختمانی مالك اتخاذ تصميم سازمان می باشد) و اجراي طرح بوجود آيد سازمان
حق فسخ قرارداد را داراست.
اين تاخيرات موجب افزايش زمان قرارداد نمی گردد و مستاجر ملزم به جبران تاخيرات صورت
گرفته در هر يك از بخشهاي آتی کار خود خواهد بود .بديهی است گواهی پايانكار اتمام
عمليات ساختمانی مالك اتخاذ تصميم سازمان می باشد.
جدول زمان بندي اجراي طرح (دوره ساخت  06ماهه)توسوط طورف قورارداد بوه شورح ذيول
تكميل گرديد:

مدت زمان مورد نياز
براي هر مرحله

شرح

رديف

0

ارائه نقشه ها،تصويب و اخذ پروانه

6

پی کنی

1

اتمام فونداسيون

4

اتمام اسكلت

5

اتمام سقف

2

اتمام ديوارچينی و نصب چارچوو

7

اتمام تاسيسات

2

مدت زمان تجميعی
از تاريخ ابالغ
قرارداد

مدت زمان مورد نياز
براي هر مرحله

شرح

رديف

8

اتمام نازك کاري

9

محوطه سازي و اخذ پايانكار

01

نصب ماشين آالت وتجهيزات (خريد،حمل،ترخيص،نصب)

00

تهيه مواد اوليه (خريد،حمل،ترخيص)

06

راه اندازي آزمايشی  ،افتتاح و شروع بهره برداري

مدت زمان تجميعی
از تاريخ ابالغ
قرارداد

ماده  4ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

به استناد بند ----صورتجلسه کميسيون اموراقتصادي و ارزشيابی زمين به شماره  ----مورخ
 ---و بند--صورتجلسه هيئت مديره محترم سازمان به شماره  ----مورخ -----اجاره بهايزمين براي کل دوره  5سال به ازاي هر مترمربع ساليانه---ريال ( %5نرخ روز زمين  --ريال )
و براي  061مترمربع با افزايش ساليانه  %06جمعا" برابر با  ------ريال می باشد .

 -4-0براساس بند  0دوازدهمين صورتجلسه کميسيون اموراقتصوادي و ارزشويابی زموين بوه
شماره  28/849641مورخ  ، 91/8/66دوره ساخت در قراردادهاي استيجاري صنعتی 5ساله و
کمتر به عنوان زمان تنفس در نظر گرفته شده و طی اين مدت از طورف قورارداد اجواره اخوذ
نمی گردد و در ازاي آن يك فقره چك به مبلغ اجاره بهاي اين دوره به سررسويد پايوان دوره
ساخت اخذ می گردد تا در صورت عدم اتمام ظرف مهلت مقورر ،چوك مزبوور وصوول گوردد
و بر اساس بند  -----صورتجلسه کميسيون اموراقتصادي و ارزشيابی زمين به شماره -----
مورخ  06 ، ----ماه دوره ساخت به عنوان زمان تنفس در نظر گرفته شده و اجواره اي اخوذ
نمی گردد  .در نتيجه مبلغ  ----ريال بابت اجاره دوره تنفس  ،طی يك فقره چك بوا سور
رسيد-----به امور مالی سازمان تحويل ميگردد تا در صورت اتمام عمليات سواخت و سواز در
دوره ساخت مجاز به طرف قرارداد مسترد می گردد و در صورت عدم اتمام عمليات سواخت و
ساز در دوره ساخت مجاز در سررسيد مذکور وصول می گردد .
نحوه پرداخت اجاره بهاي سال دوم تا پنجم به ترتيب ذيل صورت میگيرد :
الف  -اجاره بهاء سال دوم به مبلغ  ------ريال .
و  -اجاره بهاء سال سوم به مبلغ  -------ريال .
ج  -اجاره بهاء سال چهارم به مبلغ-------ريال.
د  -اجاره بهاء سال پنجم به مبلغ  ------ريال .
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 -4-6نحوه پرداخت اجاره بهاي سال دوم تا سال پنجم به ازاي هر سال  ،يك فقره چك در
وجه سازمان صادر و تحويل امور مالی میشود که سر رسيد اولين چك در ابتداي سال دوم
قرارداد بوده و جهت سالهاي بعد در ابتداي هر سال می باشد .
تبصره  : 1مستأجر مكلف است در صورت برگشت شدن هر يك از چكهاي مذکور از سوي
بانك محال عليه ،تا زمان پرداخت نقدي مبلغ هريك از آنها ،به ازاء هر روز تاخير مبلغی را که
ميزان آن براساس رويه هاي جاري و مصوبات سازمان تعيين می گردد  ،به عنوان وجه التزام
تأخير پرداخت نمايد .در صورت برگشت شدن بيش از يك چك  ،مبلغ وجه التزام تأخير
مذکور براي هر يك جداگانه محاسبه و مجموع آن عالوه بر وجه چك و خسارت تاخير قانونی
مقرره و ساير هزينههاي صورت گرفته ،از مستاجر اخذ می گردد.
تبصره  : 2صدور چك در وجه سازمان به منزله تبديل تعهد نيست بلكه تنها وسيله پرداخت
می باشد و در صورت منجر شدن به عدم پرداخت؛کليه حقوق قراردادي سازمان نسبت به
مستاجر از بابت تاخير يا عدم پرداخت اجاره بها به قوت خود باقی است.
ماده  - 5شرايط قرارداد:

 -5 -0مستأجر مورد اجاره را رويت نمووده و دربواره وضوعيت و موقعيوت مسوتحدتات آن از
جهات مختلف و مقررات مختلف حاکم بر آن و همچنين در خصوو امكوان بهورهبورداري از
مورد اجاره در کاربري و استفاده مورد نظر ،تحقيق الزم بعمل آورده و در صورتی کوه بوه هور
علتی از جمله به دليل نظامات دولتی و مقررات عمومی و امور فوقالذکر نتواند از مورد اجاره
استفاده مورد نظر را بنمايد ،حق فسخ و قطع رابطه استيجاري را ندارد و همچنين نمیتواند از
تحويل گرفتن مورد اجاره به معاذير فوق امتناع کند .مستأجر حق ابطال قرارداد را به اسوتناد
موارد فوقالذکر از خود سلب و ساقط نمود.
 -5 -6سازمان جهت تحويل زمين کتبا" از مستأجر دعوت بوه عمول خواهود آورد  .مسوتأجر
مكلف است ظرف مدت 01روز از تاريخ صدور پروانه ساخت  ،جهت تحويل گرفتن مورد اجاره
در محل سازمان حاضرشود  .تحويل به موجب صورتجلسهاي است که به امضاء طرفين خواهد
رسيد.مستاجر به اين امر واقوف موی باشود شوان حواکميتی سوازمان و ارگوان يوا سوازمانها و
شرکتهاي وابسته و تابعه آن و اقدامات آنها از اين بابت جزء نظامات عمومی و قوانونی (اعموال
حاکميتی و اداري) است و ارتباطی به حقوق و تكاليف سازمان ناشی از اين قرارداد خصوصوی
ندارد،از اينرو اقدامات مذکور در اين ماده اعم از لزوم ارائه طرح هوا و نقشوه هوا و غيوره اخوذ
پروانه ساختمانی يا اخذ ساير مجوزها و تاييديه ها،گواهی پايوان کوار ،پرداخوت هزينوه هواي
مربوطه و انجام خدمات عمومی که فارغ از اين قرارداد و به موجب نظامات عموومی و قوانونی
براي هرگونه عمليات ساختمانی ،اقتصادي يا ساير فعاليتهاي ذيربوط ضوروري اسوت و نحووه
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عملكرد سازمان و ارکان يا سازمانها و شرکتهاي وابسته و تابعه آن درباره اين امور هيچ تاتيري
به هيچ عنوان در اين قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از آن نودارد و مسوتاجر حوق نودارد در
مراجع قضايی با استناد به آنها حق فسخ سازمان را منتفی تلقی يا بوه عنواوين ديگور متعوذر
گردد.
 -5-1مستأجر متعهد است حداکثر ظرف مدت  01روز از تاريخ ابالغ قرارداد کتبا" از واحد
شهرسازي شرکت عمران  ،آو و خدمات شهري کيش درخواست ضوابط نمايد و بر اساس
طرح اوليه ،طرح تفصيلی شامل نقشه هاي فنی ،معماري و محاسباتی را به واحد شهرسازي
شرکت عمران  ،آو و خدمات شهري کيش ارائه نموده و پروانه ساختمانی دريافت و کليه
عمليات اجرايی را تحت واحد شهرسازي با رعايت ضوابط شهرسازي ظرف مدت  06ماه از
تاريخ ابالغ قرارداد انجام داده و با دريافت گواهی پايان کار به بهرهبرداري برساند.
تبصره  :مستأجر بايد کليه طرحها و نقشه ها را به شرح همين قرارداد قبل از اجراء به تأييد
کتبی واحد شهرسازي شرکت عمران  ،آو و خدمات شهري کيش برساند واحد شهرسازي
شرکت عمران  ،آو و خدمات شهري کيش حداکثر ظرف  11روز از تاريخ وصول نقشه ها
نظرات خود را به مستأجر اعالم خواهد نمود.
 -5 -4مستأجر متعهد به رعايت ضوابط سازمان منطقه آزاد کيش و سازمان در رابطه با صدور
پروانه ساختمانی و گواهی پايان کار ساختمانی و اخذ مجوز فعاليت اقتصادي و پرداخت
هزينههاي مربوطه میباشد و بايد در اجراي عمليات احداث موضوع قرارداد ،دستورات کتبی
سازمان را از نظر فنی به اجرا درآورد .تعهدات مستأجر در اين بند ارتباطی به رابطه
استيجاري ندارد و به موجب نظامات دولتی است.
تبصره  :مستأجر با اطالع کامل از شرايط جغرافيايی ،جوي ،محيطی ،اداري ،قوانين و مقررات
و ساير شرايط موتر در اجراي طرح ،مدت مذکور را جهت اجراي طرح پذيرفته و بعدا در هيچ
مرجعی نمیتواند به اين معاذير متوسل شود.
 -5-5مستاجر متعهد است اعيانات و تاسيسات پيش بينی شده در طرح مصوو را کالً به
هزينه و مسئوليت خود احداث نمايد و همچنين براساس بند  0دوازدهمين صورتجلسه
کميسيون اموراقتصادي و ارزشيابی زمين به شماره  28/849641مورخ  ،91/8/66مقرر گرديد
جهت قراردادهاي استيجاري  5ساله و کمتر تا پايان مدت  5سال بناي احداث شده متعلق به
طرف قرارداد بوده و در صورت اتمام عمليات ساخت و ساز و درخواست تبديل به قطعی يا
تمديد دوره قرارداد (جهت قراردادهاي کمتر از  5سال که با تمديد انجام گرفته مجموع مدت
قرارداد  5سال می گردد) ،ارزش اعيانی از ايشان اخذ نگردد .ضمن اينكه در صورتی که طرف
قرارداد در پايان مدت قرارداد ،تقاضاي تمديد ننمايد ارزش اعيانی مطابق نظر کارشناس
رسمی تعيين و به ايشان پرداخت گردد و چنانچه دوره قرارداد تمديد گردد (سال پنجم به
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بعد) اعيانی متعلق به سازمان بوده و در صورت ارائه درخواست تبديل به قطعی يا تمديد هاي
آتی  ،ارزش اعيانی می بايست براساس ضوابط سازمان توسط طرف قرارداد پرداخت گردد .
بديهی است وکالتنامه هايی که حق انتقال در آنها درج گرديده بمنزله واگذاري تلقی
می گردد.
مستأجر حق واگذاري موضوع قرارداد را کال" يا جزئا" ،تحت هيچ عنوان اعم از اجاره  ،عقود
تمليكی ،مشارکت ،وکالت  ،صلح حقوق و غيره بدون اخذ مجوز از سازمان ندارد.
تبصره :ماشينآالت و تجهيزات کارگاهی مربوط به احداث موضوع قرارداد و ساير اموال
منقول (غير از تاسيسات منصوبه در محل) تماما" متعلق به مستأجر است.
 -5 -2مستأجر موظف است از موضوع اجاره منحصراً براي احداث و استفاده از طرح مصوو
موضوع قرارداد و درحدود مقرر در آن استفاده نمايد و حق تخطی از طرح مصوو و تبديل يا
تغيير ابنيه و تأسيسات و يا استفاده از آن براي منظور ديگر يا امورغير مرتبط را ندارد و
مستاجر حق واگذاري موضوع قرارداد يا سهام خود را کالً يا جزئاً ،تحت هيچ عنوان اعم از
اجاره ،عقد تمليكی ،مشارکت ،وکالت ،صلح حقوق و غيره بدون اخذ مجوز از سازمان ندارد در
غير اينصورت حق فسخ قرارداد حاضر و خلع يد مستاجر و متصرفين را دارد .سازمان می تواند
طبق ضوابط خود با دريافت مبلغی جريمه از اعمال حق فسخ سازمان از اين بابت صرف نظر
نمايد .بديهی است وکالتنامه هايی که حق انتقال در آنها درج گرديده به منزله واگذاري تلقی
می گردد.
 -5 -7سازمان حق بازديد و يا بازرسی به طرقی که سازمان تشخيص دهد از واحدهاي
احداتی را همواره در تمام مدت ساخت و بهره برداري دارا بوده و مستأجر همكاري الزم را در
اين مورد معمول خواهد داشت.
 -5 -8مستأجر مكلف است پس از اتمام عمليات ساختمانی و تأسيساتی و نصب ساير امكانات
الزم براي بهره برداري کامل ،کتبا" از واحد شهرسازي درخواست گواهی پايان کار نمايد.
بديهی است هرگونه بهره برداري از واحدهاي احداتی منوط به اخذ گواهی پايانکار کل
مجموعه و دريافت مجوز بهره برداري میباشد ،مگر آنكه حسب مورد در قرارداد ترتيب
ديگري توافق گردد .
 -5 -9با عنايت به ضرورت توسعه فضاي سبز و نياز به خاکهاي شيرين سطح جزيره کيش،
طرف قرارداد مالكيت خاکهاي شيرين کل پروژه را به موجب اين قرارداد به واحد شهرسازي
شرکت عمران  ،آو و خدمات شهري کيش واگذار نمود و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در
اين خصو در حال و آينده از خود سلب و ساقط می نمايد و به هيچ عنوان حق واگذاري آن
را به اشخا تالث نخواهد داشت .در اين خصو طرف قرارداد می بايست ظرف مدت يك
هفته از شروع عمليات اجرايی نسبت به جمع آوري خاکهاي شيرين اقدام و مراتب را به واحد
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شهرسازي شرکت عمران  ،آو و خدمات شهري کيش اعالم نمايد هزينه نقل و انتقال مواد
مربوطه بر عهده شرکت می باشد.
 -5 -01تامين شبكه هاي تاسيسات زيربنايی(آو،برق و فاضالو)مطابق با ضوابط و مقررات و
آيين نامه هاي تكميلی وزارت نيرو و با توجه به تبصره هاي زير صورت می گيرد.
تبصره -1طرف قرارداد موظف است پس از دريافت زمين  ،به سازمانهاي تامين کننده
تاسيسات زيربنايی مراجعه و مطابق با ضوابط و مقررات نسبت به خريد انشعاو اقدام نمايد.
تبصره -2شرکت آو و برق کيش متعهد می باشد در صورت درخواست طرف قرارداد نسبت
به واگذاري انشعاو آو و برق موقت با دريافت هزينه هاي مربوطه طبق ضوابط وزارت نيرو
اقدام نمايد.
تبصره -3کابل کشی و لوله کشی آو و فاضالو از تابلوهاي محوطه يا از خطوط اصلی
شبكه تا قبل از کنتور برعهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره -4در صورتی که ديماند يا انشعاو مورد نياز وتقاضاي طرف قرارداد بيشتر يا مساوي
 651کيلو وات در برق و همچنين بيشتر يا مساوي  6اينچ در آو و فاضالو باشد کليه هزينه
هاي احداث پست و تامين زمين آن بر عهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره  -5واگذاري انشعاو آو و برق دائم منوط به ارائه پايان کار می باشد و شرکت آو و
برق کيش موظف است پس از ارائه پايان کار نسبت به واگذاري انشعابات دائمی آو و برق
مطابق با ضوابط وزارت نيرو با دريافت هزينه ها از طرف قرارداد اقدام نمايد.
 -5 -00مستأجر مكلف است از مورد اجاره (زمين و اعيانی و تأسيسات) به نحو متعارف
استفاده نموده و در وضعيتی به سازمان تحويل نمايد که صحيح و سالم و در شرايط مطلوو و
مناسب و قابل استفاده باشد .
 -5 -06مستأجر تعهد کرد طرح مورد نظر به گونه اي طراحی و اجرا و مورد بهرهبرداري قرار
گيرد که تمام شئونات اسالمی و مقررات فنی و اجرايی در آن رعايت گردد و مسئوليت
پاسخگوئی جزايی و حقوقی ،مالی و غير مالی رعايت نشدن مراتب فوق به سازمان و ساير
اشخا تالث را پذيرفته و از اين رو در هيچ يك از مراحل نمیتواند به مشكالت ناشی از اين
امر متعذرگردد .ضمنا هيچگونه رابطه استخدامی بين پرسنل مستاجر و سازمان ايجاد نمی
گردد.
تبصره  :بديهی است مسئوليت کليه حوادث و خسارات احتمالی وارده و همچنين بيمه
اشخا

در اين خصو

به عهده و هزينه مستأجر می باشد .

 -5 -01مستأجر مكلف است نسبت به جمع آوري نخاله هاي ساختمانی و حمل آنها به نقاط
مشخصی که براي اين منظور در جزيره تعيين گرديده اقدام نمايد .در غير اينصورت سازمان
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رأسا" اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه بعالوه  ( %51پنجاه درصد ) اضافی طبق تشخيص
سازمان بعهده مستأجر است.
 -5 -04مستأجر اقرار می نمايد هيچگونه وجهی بابت حق کسب و پيشه و سرقفلی و غيره به
سازمان پرداخت نكرده و متعهد است پس از انقضاء مدت يا لدي الفسخ يا ابطال قرارداد،
بالفاصله و بدون قيد و شرط نسبت به تخليه و استرداد موضوع قرارداد به سازمان اقدام و حق
مطالبه وجهی از اين بابت ندارد و حق چنين ادعايی را از خود ساقط نمود.
تبصره  :در صورت تأخير در تخليه ،مستأجر مكلف است عالوه بر اجرت المثل ،به ازاء هر
روز تأخير مبلغ 051درصد از مبلغ روزانه اجاره بها سال آخر محاسبه و به عنوان وجه التزام
پرداخت نمايد .اجرت المثل تعيين شده از سوي کارشناس منتخب سازمان براي مستاجر الزم
االتباع می باشد.
 -5 -05مستأجر حق برداشت ازمعادن جزيره و يا حق نصب و استفاده از تجهيزات سنگ
شكن و ساير تجهيزاتی که موجب آلودگی و صدمه به محيط زيست می شود را ندارد .در غير
اينصورت سازمان با ابالغ اخطاريه فسخ و مهلت اعطايی 61روزه نسبت به توقف طرح؛ اقدام
به فسخ آن خواهد نمود.
 -5 -02مستأجر مكلف است در زمان انقضاء مدت قرارداد اجاره و يا در زمان فسخ يا ابطال
آن ،تمام نقشه ها ،طراحی ها و دستورالعمل هاي مربوطه به بهره برداري و راه اندازي
تأسيسات را مجاناً در اختيار سازمان قرار دهد.
 -5-07در صورت فسخ يا انقضاء مدت قرارداد و قطع رابطه استيجاري ،مستأجر مكلف است
کليه ماشين آالت و اموال منقول خود را طبق همين قرارداد از محل موضوع قرارداد خارج
نمايد ،در غير اينصورت سازمان مخير است که هر طور که مصلحت بداند در مورد آنها اقدام و
هزينه هاي متعلقه را به حساو مستأجر منظور و وصول نمايد و در صورت ورود خسارت به
اين اموال سازمان هيچ گونه تعهد و مسئوليتی ندارد.
 -5 -08مستأجر موظف است در پايان مدت قرارداد يا درصورت فسخ آن و قطع رابطه
استيجاري،مفاصا حساو مربوط به مصرف آو وبرق وغيره را به سازمان ارائه نمايد .
 -5-09مستأجر موظف است نمايندهاي تاماالختيار و مقيم در جزيره به عنوان مدير مسئول
در رابطه با موضوع قرارداد به سازمان معرفی نمايد و چنانچه به هر دليلی محل موضوع
قرارداد فاقد فعاليت باشد و يا فعاليت مربوطه قطع گردد ،سازمان مجاز است قرارداد را پس از
اخطار کتبی جهت انجام مفاد و تعهدات قراردادي ظرف مدت  61روز بطور يكطرفه فسخ و
مستأجرحق هيچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 -5 -61درصورت قرارگرفتن زمين مورد اجاره در طرحهاي شهرسازي و يا تصويب قوانين و
مقررات جديد که سازمان را ملزم به انجام آن نموده و عرصه لزوما" میبايست از يد مستأجر
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خارج شود  ،سازمان حق فسخ يكطرفه قرارداد را داشته و مراتب را کتبا" به مستأجر اعالم
می نمايد و مستأجر متعهد و مكلف است بدون هيچگونه اعتراضی حداکثر تا  05روز از تاريخ
فسخ ،نسبت به تخليه مورد اجاره و تسويه حساو با سازمان اقدام کند .هزينه هاي انجام
شده جهت احداث مستحدتات جديد که صرفا"مطابق طرح مصوو و ضوابط شهرسازي و
موافقت سازمان و پروانه مأخوذه صورت گرفته باشد برابر نظر کارشناس رسمی دادگستري
منتخب سازمان پرداخت می گردد .
تبصره  :درصورت عدم تخليه در زمان مقرر توسط مستأجر ،سازمان میتواند نسبت به تخليه
مورد اجاره اقدام و هزينه هاي انجام شده توسط مستاجر بر اساس مالك همين بند ظرف
مدت  6سال از تاريخ تصرف سازمان در مورد اجاره به مستاجر پرداخت میگردد.
 -5-60مستاجر متعهد است طبق برنامه زمان بندي طرح ،شروع به اجراي طرح کرده و از
طريق ارايه گزارش مكتوو اتمام هر يك از بخشهاي کار پيش بينی شده در برنامه زمان
بندي،سازمان را در جريان پيشرفت طرح قرار دهد.اين گزارش بايد به تائيد مهندس ناظري
که داراي مجوز شهرسازي است  ،رسيده باشد.
 -5-66اگر در شروع يا ضمن اجراي طرح مانع موقت يا دايم وجود داشته باشد  ،از قبيل
مزاحم که مستاجر آنرا منتسب يا قابل انتساو به سازمان بداند،بايد ظرف مدت سی روز از
تاريخ اطالع ،کتبا و بطور صريح موارد را به اطالع سازمان رسانده و تقاضاي رفع مانع نمايد.در
اينصورت اگر از ديدگاه سازمان ،ظرف مدت دو ماه مانع مزبور قابل برطرف کردن
نباشد،سازمان می تواند به قرارداد حاضر خاتمه داده و قرارداد را فسخ نمايد يا مدت اجرا را با
ارسال نامه اي تمديد نمايد .در صورت فسخ،اگر موانع مزبور منتسب به سازمان باشد مبالغ
پرداختی بدون کسر مسترد می گردد واال طبق ماده  2عمل میشود.
تبصره :1در صورتی که مستاجر به ترتيب فوق عمل ننمايد بعدا به هيچ عنوان نمی تواند در
مراجع اداري يا قضايی به معاذير فوق الذکر متوسل گردد.
تبصره :2در صورتی که طبق نظر سازمان ،مانعی وجود نداشته باشد و يا ماهيت مانع به گونه
اي باشد که با توجه به برنامه زمانی طرح در آن مقطع زمانی در اجراي طرح موتر و يا مرتبط
نباشد،مستاجر بايد طرح را طبق برنامه زمانبندي شروع و اجرا نمايد و اال عذر غير موجه تلقی
و سازمان حق دارد طبق ماده  2عمل نمايد.
 -5 -61در صورت عدم استفاده از حق فسخ توسط سازمان  ،جريمه تاخير در ساخت
قراردادهاي استيجاري بر اساس  %0اجاره ساليانه زمين به ازاي هرماه تاخير درهنگام اتمام
عمليات ساخت محاسبه می گردد .
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 -5-64چنانچه مستاجر تقاضاي اقاله قرارداد را نمايد ،سازمان اختيار دارد با کسر  %01از
مبلغ کل اجاره بها ،با اقاله موافقت نمايد.
 -5-65با توجه به قانون مبارزه با پولشويی مصوو  0182/00/06مجلس شوراي اسالمی و
آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايی آن  ،طرف قرارداد متعهد و ملتزم به رعايت مفاد قانون
مزبور بوده و از هرگونه اقدامی که منجر به پولشويی گردد خودداري نمايد .
ماده  – 6فسخ قرارداد :
در هر يك از موارد ذيل ،سازمان حق فسخ قرارداد را دارد :

 -2 -0مستأجر مكلف به رعايت هريك از مفاد و شروط قرارداد بوده و در غير اينصورت
سازمان با اخطار کتبی 61روزه ،اختيار فسخ قرارداد را دارد.
 -2 -6در مواردي که سازمان نسبت به فسخ قرارداد اقدام می کند بعد از اعالم فسخ  ،به
شرح ذيل عمل می نمايد:
الف -چنانچه قبل از اعالم مراتب فسخ قرارداد ،عمليات اجرائی آغاز نشده باشد و هيچ دخل و
تصرف و تغيير شكلی در اراضی صورت نگرفته باشد( %01 ،ده درصد ) کل مبلغ اجارهبها براي
کل دوره قرارداد (مطابق ماده سه اين قرارداد) ،به عنوان خسارت از مستأجر دريافت می شود.
و -چنانچه عمليات اجرائی قبل از اعالم مراتب فسخ قرارداد؛آغاز شده ولی هنوز ازمرحله
فونداسيون خارج نشده باشد( %01 ،ده درصد ) کل مبلغ اجاره بها براي کل دوره قرارداد
(مطابق ماده سه اين قرارداد) ،به عنوان خسارت از مستأجر اخذ می شود و به ازاي روزهائی
که زمين در اختيار مستاجر بوده ،مشمول اجرت المثل (به عنوان وجه التزام)،به تشخيص
کارشناس سازمان می باشد.
ج -چنانچه از مرحله فونداسيون گذشته باشد ولی سفت کاري خاتمه نيافته باشد ،عالوه بر
دريافت ( %61بيست درصد ) کل مبلغ اجاره بها براي کل دوره قرارداد) به عنوان خسارت اخذ
می گردد  ،اجرتالمثل در اختيار داشتن زمين نيز بر اساس بند و محاسبه و از مستاجر اخذ
می شود.
د -چنانچه فسخ قرارداد در طول مدت کمتر از يك پنجم از کل مدت قرارداد (که در ماده دو
اين قرارداد تعيين شده است) ،صورت گيرد و حسب نظر کارشناس رسمی دادگستري
منتخب سازمان( %41 ،چهل درصد) کل پروژه تكميل شده باشد ،خسارت و اجرت المثل از
مستأجر اخذ ميشود ليكن سازمان ،هفتاد درصد قيمت تاسيسات و ابنيه موجود که توسط
کارشناس رسمی دادگستري منتخب سازمان تقويم خواهد شد ،را پس از گذشت ( 1سه ) ماه
از تاريخ فروش يا واگذاري مستحدتات مذکور ،در  64قسط مساوي ماهانه به مستأجر
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پرداخت خواهد نمود .چنانچه فسخ قرارداد در طول مدت کمتر از يك چهارم از کل مدت
قرارداد صورت گيرد ،خسارت و اجرت المثل از مستأجر اخذ می شود معهذا  ،پنجاه درصد
قيمت تاسيسات و ابنيه موجود به نحو مذکور در فوق به مستأجر پرداخت خواهد شد .بديهی
است چنانچه فسخ در طول مدت بيش از يك چهارم از کل مدت قرارداد (که در ماده دو اين
قرارداد تعيين شده است) صورت گيرد ،هيچگونه وجهی بابت تاسيسات و ابنيه موجود در
محل مورد اجاره به مستأجر تعلق نمی گيرد.
ه -در مواردي که سازمان حق فسخ دارد میتواند با ارسال اخطاريه اداري در قالب نامه
سفارشی يا اظهارنامه رسمی ،به مستأجر 61روز مهلت دهد تا نسبت به رفع موجب فسخ
اقدام نمايد .در اين صورت اگر مستأجر ظرف مهلت موصوف نسبت به رفع موجب فسخ اقدام
مقتضی بعمل نياورد ،سازمان قرارداد را فسخ خواهد کرد .سازمان می تواند بدون نياز به
ارسال اخطاريه فوق الذکر ابتدائاً به اعالم فسخ اقدام نمايد.
و -درمواردي که قرارداد فسخ می شود ،سازمان حق هر گونه واگذاري مورد اجاره را به همراه
طرح و نقشههاي مربوطه به شخص تالث با هر شرايطی را دارد.
ز -چنانچه ماشين آالت و اموال منقول متعلق به طرف قرارداد در محل موضوع قرارداد باشد ،
طرف قرارداد متعهد است حد اکثرظرف مدت يكماه نسبت به انتقال اموال مذکور و تخليه و
تحويل ملك اقدام نمايد .درغير اينصورت سازمان نسبت به انتقال اين اموال به محلی که خود
تعيين نموده اقدام و هزينههاي متعلقه را به حساو طرف قرارداد منظور و وصول مینمايد .
بديهی است در صورت بروز هر گونه خسارت در انتقال و نگهداري سازمان مسئوليت نخواهد
داشت.
 -6 -3شيوه اعمال حق فسخ:

 -2 -1 -0در کليه موارد حق فسخ پيش بينی شده دراين قرارداد ،سازمان بوا ارسوال اخطوار
کتبی حق خود را اعمال می نمايد و فسخ قرارداد به محض ابالغ از ناحيوه سوازمان ،معتبور و
مورد پذيرش و تاييد مستأجر میباشد به نحوي که نياز به تاييد مجدد مراجع محترم قضوائی
نخواهد داشت .بديهی است متعاقب فسخ قورارداد ،مسوتأجر مكلوف اسوت نسوبت بوه تخليوه
موضوع قرارداد و تحويل آن به سازمان اقدام و سازمان از مستأجر خلع يد نموده و از ورود وي
يا عوامل و افراد منتسب به محل اجراي طرح ،جلووگيري مویکنود و ضومن تصورف در آن ،
نسبت به هر نوع اقدام مالكانه در مورد اجواره اعوم از زموين و مسوتحدتات و تاسيسوات
منصوبه در آن ،شامل واگذاري به صورت بيع ،صلح ،اجاره ،وکالوت يوا رهون آن و غيوره و يوا
واگذاري طرح به غير و يا واگذاري اجراي طرح به هر صورت به هر شخص حقيقی يا حقووقی
مبادرت می نمايد؛ ضمن آنكه سازمان اختيار دريافت خسارات و جرائم مربوطه را بعد از فسخ
از محل هريك از مطالبات يا اموال مستأجر نزد خوود و يوا هور طريوق مقتضوی ديگور را دارا
میباشد و مستأجر درخصو انجام اقدامات موضوع اين بند به سازمان وکالت بالعزل با حوق
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توکيل به غير ولو به نحو کرار اعطاء نمود و حق هرگونه ادعا و اعتراض تحوت هرعنووان را در
اين خصو از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره  : 1از آنجائيكه جهت تامين اهداف و برنامههاي عمرانی  ،اجراي طرح مورد نظر مطابق
با برنامه زمانی اجراي آن و انجام تعهدات قراردادي ،براي سازمان وحدت مطلوو دارد ،از اينرو
حق فسخ قرارداد به استناد عدم پرداخت مبلغ اجاره بها يا عدم انجام يا پيشورفت کوار طبوق
برنامه زمان بندي طرح و انجام تعهدات قراردادي ،راسوا و مسوتقيما از طريوق سوازمان قابول
اعمال است ،بدون اينكه نياز به اجبار قبلی به اجراي طرح موضووع قورارداد و انجوام تعهودات
قراردادي ازطريق دادگاه باشد.
تبصره  : 2سازمان حق دارد با دريافت مبلغی که بموجب ضوابط سازمان تعيوين موی گوردد
استمهال مستأجر را پذيرفته و اعمال حق فسخ ناشی از اين ماده را به تعويق انودازد .در ايون
حالت حق فسخ سازمان از بين نرفته و درصورت قصور در پرداخت اقساط اجاره بهاي معوقه يا
آتی و يا جرايم مربوطه ،سازمان می تواند با اخطار کتبی  ،اقدام به اعمال حق فسوخ نمووده و
وجه التزام خسارت فسخ را از مستأجر دريافت نمايد.
تبصره  :3اعمال حق فسخ فوريت ندارد و زمان اعمال حق فسخ در اختيار سازمان است و در
کليه موارد مذکور در اين قرارداد ،اعمال حق فسخ يا اسقاط آن صرفا با اعالم اراده صوريح در
قالب نامه سفارشی به آدرس مذکور در قرارداد انجام می گيرد و اعمال يا اسقاط ضمنی حوق
فسخ ،بخصو به جهت هر گونه اقدامی کوه در موورد چوك مسوتأجر و وصوول مطالبوات از
مستأجر انجام می گيرد ،به هيچ عنوان پذيرفته نيست و فاقد هور گونوه بوار و اتور حقووقی و
قضايی است .اداره امور مالی سازمان صرفا متولی امور مالی سازمان است و درباره اعمال حوق
فسخ يا اسقاط آن يا ساير آتار حقوقی اختياري ندارند و لذا صرف واريز وجه به حساو سازمان
حتی با توافق امور مالی سازمان فاقد هر گونه اتر حقوقی است.
تبصره  : 4انصراف سازمان از اعمال حق فسخ خود از يك جهت مسقط حق فسخ سازمان بوه
جهات ديگر ،در صورت تحقق ،نيست.
 -2 -1 -6ضمانت اجراهاي مقرر در اين ماده مانعه الجمع نيستند و حقوق پيش بينوی شوده
در اين قرارداد براي سازمان با حقوقی که در مقررات قانونی مختلف پيش بينی شده منافوات
ندارد و همزمان قابل اعمال هستند.
ماده -7تضمين حسن انجام تعهدات:
مستأجر يك فقره چك به مبلغ  ----ريال معادل دو برابر کل اجاره بهاء به شماره (----به
استناد بند  1کميسيون اقتصادي وارزشيابی زمين به شماره  09/791871مورخ
)90/4/01بابت تضمين حسن انجام تعهدات مذکور در اين قرارداد و جبران خسارات احتمالی
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و تضمين تخليه کامل مورد اجاره در موعد مقرر و طبق شرايط مذکور در اين قرارداد والحاقيه
هاي آن در اختيار سازمان قرار داد که بعد از تسويه حساو کامل و انجام تعهدات قراردادي
به مستأجر مسترد خواهد شد .سازمان براي جبران خسارات ناشی از نقص تعهدات قراردادي
و عدم تخليه مورد اجاره در مواعد مذکور در اين قرارداد از تضمين فوق استفاده می نمايد و
مستأجر حق هيچ گونه اعتراض و ادعايی را نخواهد داشت.
ماده  - 8فورس ماژور :
چنانچه در اتر حوادث طبيعی و غيرطبيعی عمليات آمادهسازي طرح با وقفه مواجه گردد،
مستأجر موظف است حداکثر ظرف يك ماه مراتب را با ذکر مورد کتبا" اعالم نمايد تا مورد
رسيدگی قرار گيرد.
تبصره  :1حادته فورس ماژور درصورتی قابل استناد است که عامل غيرقابل پيشبينی و
غيرقابل اجتناو و رفع بوده و در تاخير موتر و مرتبط بوده و مورد تأييد مقامات محلی قرار
گيرد.
تبصره  : 2نوسانات بازار از جمله موارد مشمول فورس ماژور نيست.
ماده  -9حل اختالف :
موارد اختالف و دعاوي ناشی از اين قرارداد از طريق مراجعه به مرجع قضايی کيش حل و
فصل خواهد شد .
ماده  -10اقامتگاه قانوني طرفين :
اقامتگاه قانونی طرفين از لحاظ اجراي اين قرارداد همان است که در صفحه اول قراردادآمده و
طرفين متعهدند در صورت هرگونه تغيير در نشانی فوق مراتب را با ذکر نشانی جديد کتبا"
ظرف يك هفته به طرف مقابل اعالم نمايند در غير اينصورت ارسال کليه مكاتبات و اخطارها
به نشانی فوق از طريق پست سفارشی به منزله ابالغ رسمي خواهد بود حتی اگر به هر علتی
به دست ارسال شونده نرسد .
ماده  - 11قانون حاكم بر قرارداد:
اين قرارداد مشمول مقررات قانون مدنی در باو اجاره و قانون روابط موجر و مستأجر مصوو
 0172می باشد.
قرارداد حاضر در  00ماده و ضمائم پيوست در  4نسخه متساوي االعتبار تنظيم و امضاء
گرديد که پس از ابالغ قرارداد داراي اعتبار خواهد بود.
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سازمان منطقه آزاد كيش

مستأجر

سيروس عيدي پور
عضو هيات مديره و سرپرست سازمان عضو هيات مديره

------

شاهد اول:

شاهد دوم:

سرپرست معاونت
توسعه مديريت

معاون عمرانی و
زيربنائی

معاون اقتصادي و
سرمايه گذاري

مدير امورمالی

سرپرست امور
حقوقی ،قراردادها
و امالك

مدير صنايع

کارشناس تنظيم
قراردادها

ضرغام
ترابی

رامين
افشاري

علی
جيرفتی

ضرغام
ترابی

سيد سعيد
موسوي سوها

سيد رضا
صمدي

شيده
اميرزاده

14

