بسمه تعالي

قرردارا تخصيص زمين برري رحدرث بناي غير صنعتي

در راستاي عمران و آبادانی جزيره کيش ،به استناد آئين نامه نحو ه اسوتااده ا موين و منواب
ملی و دست رالعمل واگذاري اراضی به م جب سند شماره  …………..و پذيرش درخ است
درکميسي ن ام راقتصادي و ار شيابی مين طی بند  …..مص به کميسوي ن امو ر اقتصوادي و
ار شيابی مين به شماره  ……….م رخ  ……….و بند ……..ص رتجلسه هيوا موديره
سووا مان بووه شووماره  ………….موو رخ  ………….و بنوود  ……..خووارا ا دسووت ر
ص رتجلسووه هيووا مووديره بووه شووماره ………… موو رخ  …………..و بووه اسووتناد
ماده………..قان ن مودنی ،ايون قورارداد بوين سوا مان منقهوه آ اد کويش بوا شناسوه ملوی
( )12151680111و کد اقتصادي ( )411145486164با نمايندگی آقاي علی اصورر م نسوان
رئيس هيا مديره و مدير عامل به اتااق عض هيا مديره به نشانی :جزيره کويش وو خيابوان
سنائی و دفتر مرکزي که ا اين پوس ‹‹ سازمان›› ناميوده موی شو د  …………….فر نود
 ............با کد ملی  .............صادره ا  ........و  …………….فر ند  ............با کود ملوی .............
صادره ا  ........و  …………….فر ند  ............با کد ملی  .............صادره ا  ........و شماره تلان
همراه  .............و شماره ثابت  ..........به نشانی  ................که ا اين پس"طرف قررردارا" ناميوده
میش د و با شرايط ذيل منعهد گرديد:
مااه  1ر موضوع قرردارا :
اختصاص ششدانگ يك ققعه مين به مساحت  ………..مترمربو بوا کواربري تجواري بوه
شماره تاكيكی  ............واق در  ................به شرح کروکی پي ست که پوس ا رييوت بوه امضوا
طرف قرارداد رسيده و جز اليناك اين قرارداد میباشد.
مااه  -2رسناا و ضمايم قرردارا :
...............................
 -4-0ض ابط ساخت
 -6-0کروکی مين
مااه  -3مبلغ قرردارا و ترتيب پرارخت :
مبلغ قرارداد با ت جه به بنود .............مصو به کميسوي ن امو ر اقتصوادي و ار شويابی موين بوه
شماره .............................................که به شرح ذيل در وجه سا مان پرداخت میگردد :
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رلف ..... -درصد بهاي مين بدون احتساب کارمزد اقساط برابر با  ................همزموان بوا امضوا
قرارداد و با ارايه چك بانكی دروجه سا مان .
ب -مابهی مبلغ  .........................طی مد  .................پرداخت می گردد .
تبصره : 1طرف قرارداد مكلف است همزمان با امضا قرارداد ا بابت هريك ا اقساط مبلغ
قرارداد در وجه سا مان چك صادر و تح يل ام رمالی سا مان نمايد .صدور چك در وجه
سا مان به منزله تبديل تعهد نيست بلكه تنها وسيله پرداخت می باشد و در ص ر منجر
شدن به عدم پرداخت کليه حه ق قراردادي سا مان نسبت به طرف قرارداد ا بابت تاخير
يا عدم پرداخت اقساط يا قسط به ق خ د باقی است.
تبصره : 2طرف قرارداد مكلف است بعد ا ابالغ قرارداد و محاسبه ع ارض و هزينههاي پروانه
ساخت نسبت به پرداخت مبالغ محاسبه شده به ترتيب مهرر ت سط سا مان اقدام نمايد،
درص ر درخ است طرف قرارداد و م افهت و تاييد سا مان نسبت به تهسيط مبالغ ياد
شده اقدام و ا بابت هريك ا اقساط چك در وجه سا مان صادر و تح يل نمايد.
تبصره : 3طرف قرارداد متعهد است اقساط ف قالذکر را در سررسيد مهرر پرداخت نمايود و در
ص ر تاخير در پرداخت هر يك ا اقساط ،سا مان میت انود بوا اخقوار کتبوی  16رو ه
قرارداد را فسخ و مقابق مااد ماده  9قرارداد اقدام نمايد و طرف قرارداد بوه ايون وسويله
هرگ نه ادعا و اعتراض را در اين خص ص ا خ د سلب و ساقط نم د .
تبصره : 4درص ر عدم پرداخت اقساط ف ق الوذکر ،عودم فسوخ قورارداد منو ط بوه م افهوت
سا مان و پرداخت جريمه نهدي به ا ا هرماه استمهال اقساط مع قوه طبوق ضو ابط رو
سا مان خ اهد ب د .بديهی است اين امر ساقط کننده حق فسخ سوا مان نخ اهود بو د و
درص ر تعلل و قص ر طرف قرارداد در پرداخت هريك ا اقساط باقيمانوده و يوا جورائ
مرب طه ،سا مان می ت اند در هر مان و بوه تشوخيخ خو د بوا اخقوار کتبوی  16رو ه،
قرارداد را فسخ و مقابق مااد ماده  9اقدام نمايد.
تبصره : 5طرف قرارداد مكلف است همزمان با امضواي قورارداد معوادل  12درصود مبلوغ کول
قرارداد را به عن ان تضمين حسن انجام تعهدا به ص ر چك در اختيار سوا مان قورار
دهد که در ص ر  62درصد پيشرفت فيزيكی پروژه در دوره ساخت مجا قرارداد که به
تاييد واحد شهرسا ي رسيده باشد تضمين مزب ر با درخ است کتبوی طورف قورارداد بوه
نامبرده مسترد خ اهد شد و در ص ر عدم ايااي تعهدا و عدم پيشورفت فيزيكوی بوه
ميزان  62درصد پروژه  ،در مان تمديد و يوا اخوذ پروانوه سواختمان و بوا اعوالم واحود
شهرسا ي  ،تضمين مرب طه به نا سوا مان وصو ل خ اهود شود و طورف قورارداد حوق
هرگ نه ادعا و اعتراضی را ا خ د سلب و ساقط می نمايد و در ص ر فسخ قورارداد نيوز
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در ص ر عدم پيشرفت فيزيكی پروژه به ميزان ف ق الذکر عالوه بور وصو ل  12درصود
ضمانت نامه مذک ر  ،جريمه فسخ قرارداد نيز وص ل می گردد .بوديهی اسوت وکالتناموه
هايی که حق انتهال در آنها درا گرديده است به منزله فروش تلهی می گردد.
مااه 4ر تحويل زمين :
معاونت عمرانی سا مان ظرف مد چهار رو کاري پس ا صدور پروانه ساخت نامه تح يل
مين صادر و م ض ع را به واحد شهرسا ي شرکت سرمايه گذاري و ت سعه کيش ابالغ
می نمايد و جهت انجام ام ر عمرانی و ساختمانی  ،واحد نهشه برداري نيز م ظف است
ص رتجلسه تح يل مين و مختصا محدوده مين را آماده و به طرف قرارداد تح يل دهد ،
طرف قرارداد م ظف است ظرف مد  12رو کاري ا تاريخ صدور پروانه ساخت  ،جهت
تح يل مين به واحد شهرسا ي مراجعه و نسبت به تح يل مين و امضا ص رتجلسه مرب طه
طرح اقدام نمايد.
مااه 5ر مدت رجرري طرح
 -1-6طرف قرارداد متعهداست ا تاريخ ابالغ قرارداد حداکثرظرف مد ......طبق برنامه
مانبندي طرح به شرح پي ست ،کليه عمليا اجرائی را به پايان رسانيده و گ اهی پايانکار ا
واحد شهرسا ي دريافت نمايد و به بهره برداري برساند.
جدول مان بندي اجراي طرح ت سط طرف قرارداد به شرح ذيل تكميل گرديد:

رديف

شرح

1

ارائه نهشه ها،تص يب و اخذ پروانه

0

پی کنی

8

اتمام ف نداسي ن

4

اتمام اسكلت

6

اتمام سهف

5

اتمام دي ارچينی و نصب چارچ ب

7

اتمام تاسيسا

1

اتمام نا ك کاري

9

اتمام نما سا ي

12

مح طه سا ي و اخذ پايانكار

مد مان م رد
نيا براي هر مرحله

مد مان
تجميعی
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تبصره : 1طرف قرارداد متعهد به رعايت ض ابط سا مان در رابقه با صدور پروانه ساختمانی و
گ اهی پايان کارساختمانی و صدور سند مالكيت و پرداخت هزينههاي مرب طه میباشد.
تبصره : 0طرف قرارداد با اطالع کامل ا شرايط جررافيايی ،ج ي ،محيقی ،اداري ،ق انين و
مهررا و سايرشرايط م ثر در اجراي طرح ،مد مذک ر را جهت اجراي طرح پذيرفته و بعدا
در هيچ مرجعی نمی ت اند به اين معاذير مت سل ش د.
 -0-6طرف قرارداد متعهد است طبق برنامه مان بندي طرح ،شروع به اجراي طرح کرده و
ا طريق ارايه گزارش مكت ب اتمام هر يك ا بخشهاي کار پيش بينی شده در برنامه
مانبندي ،سا مان را در جريان پيشرفت طرح قرار دهد .اين گزارش بايد به تاييد مهندس
ناظري که داراي مج شهرسا ي است ،رسيده باشد.
 -8-6اگر در مان تح يل مين مانعی م ج د باشد؛ ا قبيل مزاح يا معارض يا م ان
طبيعی و فيزيكی و يا اعمال و اقداما سا مان  ،به هر عن ان که باشد طرف قرارداد بايد
حداکثر ظرف مد سی رو ا تاريخ تنظي ص رتجلسه تح يل مين  ،کتبا و بق رصريح
م ارد را به معاونت عمرانی سا مان اعالم نمايد و تهاضاي رف مان نمايد .همچنين چنانچه
پس ا دريافت پروانه ساختمانی و شروع عمليا اجرايی با م ان مذک ر رو به رو گردد بايد
ظرف مد  82رو ا تاريخ صدور پروانه مراتب را کتبا و بق ر صريح به معاونت عمرانی
سا مان اعالم نمايد در اينص ر اگرا ديدگاه سا مان ،ظرف مد دوماه مان مزب ر قابل
برطرف کردن نباشد  ،سا مان می ت اند به قرارداد حاضرخاتمه داده و قرارداد را فسخ نمايد،
يا مد اجرا را با ارسال نامهاي تمديد نمايد  .درص ر فسخ  ،اگرم ان مزب ر منتسب به
سا مان باشد مبالغ پرداختی بدون کسرمسترد میگردد ،درغير اينص ر طبق بند  6ماده 9
عمل میش د.
تبصره : 1درص رتی که طرف قرارداد به ترتيب ف ق عمل ننمايد ،بعدا به هيچ عن ان نمیت اند
در مراج اداري يا قضايی به معاذير ف قالذکر مت سل گردد.
تبصره : 0درص رتی که طبق نظر سا مان  ،مانعی وج د نداشته باشد يا به سا مان ارتباطی
نداشته باشد و يا ماهيت مان به گ نه اي باشد که با ت جه به برنامه مانی طرح در آن مهق
مانی در اجراي طرح م ثر و يا مرتبط نباشد ،طرف قرارداد بايد طرح را طبق برنامه مانبندي
شروع و اجرا نمايد در غير اينص ر عذر غير م جه تلهی و سا مان حق دارد طبق بند 6 -9
عمل نمايد.
 -4-6در ص ر عدم اتمام عمليا ساخت ظرف مهلت مهرر در اين قرارداد طرف قرارداد سه
ماه قبل ا پايان دوره ساخت مجا  ،مكلف است مج تمديد دوره ساخت را با مشخخ
نم دن مان افزايش يافته ا سا مان دريافت نمايد .تمديد دوره ساخت قرارداد درص ر عدم
استااده سا مان ا حق فسخ من ط به پرداخت خسار تاخير در ساخت به ميزان هر ماه يك
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درصد نرخ رو مين طبق قيمت مص ب سا مان خ اهد ب د  .بديهی است اين امر ساقط
کننده حق فسخ سا مان نخ اهد ب د و صرفا جهت تعليق اعمال حق فسخ میباشد و
درص ر عدم اخذ مج تمديد دوره ساخت مذک ر و يا تعلل و قص ر طرف قرارداد در اتمام
عمليا ساخت عليرغ دريافت مج ياد شده ،سا مان میت اند بعد ا خاتمه دوره مجا
ساخت قراردادي ،در هر مان و به تشخيخ خ د طبق مااد ماده  9قرارداد را فسخ نمايد.
 -6-6طرف قرارداد به اين امر واقف می باشد شان حاکميتی سا مان و ارکان يا سا مانها و
شرکتهاي وابسته و تابعه آن و اقداما آنها ا اين بابت جز نظاما عم می و قان نی (اعمال
حاکميتی و اداري) است و ارتباطی به حه ق و تكليف سا مان ناشی ا اين قرارداد خص صی
ندارد  ،ا اينرو اقداما مذک ر در اين ماده اع ا لزوم ارائه طرح ها و نهشه ها و ...اخذ پروانه
ساختمانی يا اخذ ساير مج ها و تاييديه ها  ،گ اهی پايان کار  ،پرداخت هزينه هاي مرب طه
و انجام خدما عم می که فارغ ا اين قرارداد و به م جب نظاما عم می و قان نی براي
هرگ نه عمليا ساختمانی  ،اقتصادي يا ساير فعاليتهاي ذي ربط ضروري است و نح ه
عملكرد سا مان و ارکان يا سا مانها و شرکتهاي وابسته و تابعه آن درباره اين ام ر هيچ
تاثيري به هيچ عن ان در اين قرارداد و حه ق و تعهدا ناشی ا آن ندارد و طرف قرارداد حق
ندارد در مراج قضايی با استناد به آنها حق فسخ سا مان را منتای تلهی يا به عناوين ديگر
متعذر گردد.
 -6-5طرف قرارداد م ظف به انجام کليه تعهدا مالی تحت هر شرايط می باشد و هيچ عذر
و بهانه اي در خص ص عدم ايااي تعهدا مالی ا طرف قرارداد پذيرفته نخ اهد شد و طرف
قرارداد حق هر گ نه اعتراضی را در اين خص ص ا خ د سلب و ساقط می نمايد.
مااه  6ر صدود سند مالكيت:
طرف قرارداد پس ا اجراي طرح و دريافت گ اهی پايانکارمقابق ض ابط و مهررا شهرسا ي
و تس يه حساب با سا مان میت اند تهاضاي صدور سند مالكيت نمايد .
تبصره  : 1صدور سند مالكيت پس ا اتمام عمليا ساخت و سا و تس يه کليه بدهی ها
امكان پذير می باشد.
تبصره : 0پس ا صدور سند مالكيت چنانچه هرگ نه تخلای ا ض ابط شهرسا ي ص ر گيرد
به محض اعالم  ،طرف قرارداد مكلف است نسبت به رف آثار تخلف و جبران خسارا وارده
به تشخيخ شهرسا ي و طبق ض ابط آن اقدام نمايد و به م جب اين قرارداد به سا مان
منقهه آ اد کيش وشرکتهاي تابعه آن وکالت بالعزل باحق ت کيل به غيرول به ص ر کرار
می دهد که نسبت به رف تخلف (ول مكرر) به تشخيخ شهرسا ي وطبق ض ابط آن اقدام
نمايدو همچنين جبران خسار ا هر ن ع در مينه ساخت و سا غير مجا به عهده طرف
قرارداد می باشد که براساس وکالت ياد شده وکيل می ت اند ا هرگ نه مقالبا ايشان بدون
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نيا به مراجعه به مراج قضايی خسارا وارده را جبران نمايد و با امضاي اين قرارداد ايشان
حق هرگ نه اعتراض در اين خص ص را بق ر کامل ا خ د سلب و ساقط نم د و همچنين
چنانچه در آينده و پس ا اخذ پايانكار نسبت به تريير يا افزايش و تريير در بافت طرح و
ققعه بدون مج و اذن سا مان و برخالف مااد پايانكار صادره اقدام گردد ؛ سا مان و
همچنين شرکت سرمايه گذاري و ت سعه کيش می ت انند با وکالت ياد شده بدون نيا به
مراجعه به محاک قضايی راسا ت سط ع امل اجرايی خ يش نسبت به رف آثار تخلاا حادث
شده اقدام و طرف قرارداد حق هرگ نه اعتراضی را ا خ د سلب و درباب خسارا وارده
ادعايی نخ اهد داشت.ضمنا مالك سند رسمی مكلف است مراتب م ض ع اين تبصره را عينا
به خريدار جديد منتهل و درسند انتهال ت سط دفاتراسناد رسمی مرب طه قيد ش د.
مااه  7ر حق ورگذردي :
 -1-7انتهال مالكيت مين م ض ع قرارداد به طرف قرارداد من ط به پرداخت اقساط مبلغ
قرارداد و اخذ گ اهی پايانکار ساختمانی به ترتيب مهرر در اين قرارداد است و بات جه به
اينكه اجراي طرح با مباشر طرف قرارداد میباشد طرف قرارداد حق واگذاري اراضی م ض ع
قرارداد را جزئاً يا کالً ،تحت هيچ عن ان اع ا بي  ،وکالت ،صلح حه ق ،مشارکت و  ...قبل ا
اخذ سند رسمی و تس يه حساب کامل با سا مان ندارد.
 -0-7به استناد ماده  9ا آئين نامه نح ه استااده ا مين و مناب ملی ،فروش و انتهال
ققعی مين به اتباع خارجی و همچنين شرکتهايی که تمام يا بخشی ا سرمايه آنها متعلق
به اتباع خارجی باشد ،ممن ع است.
مااه 8ر ساير شرريط :
 -1-1تامين شبكه هاي تاسيسا يربنايی(آب،برق و فاضالب)مقابق با ض ابط و مهررا و
آيين نامه هاي تكميلی و ار نيرو و با ت جه به تبصره هاي ير ص ر می گيرد.
تبصره -1طرف قراردادم ظف است پس ا دريافت مين  ،به شرکتهاي تامين کننده تاسيسا
يربنايی مراجعه و مقابق با ض ابط و مهررا نسبت به خريد انشعاب اقدام نمايد.
تبصره -0شرکت آب و برق کيش متعهد می باشد درص ر درخ است طرف قرارداد نسبت
به واگذاري انشعاب آب وبرق م قت با دريافت هزينه هاي مرب طه طبق ض ابط و ار نيرو
اقدام نمايد.
تبصره-8کابل کشی و ل له کشی آب و فاضالب ا تابل هاي مح طه يا ا خق ط اصلی شبكه
تا قبل ا کنت ر برعهده طرف قرارداد می باشد.
تبصره -4در ص رتی که ديماند يا انشعاب م رد نيا و تهاضاي طرف قرارداد بيشتر يا مساوي
 062کيل وا در برق و همچنين بيشتر يا مساوي  1/6اينچ در آب و فاضالب باشد کليه
هزينه هاي احداث پست و تامين مين آن بر عهده طرف قرارداد می باشد.
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تبصره -6واگذاري انشعاب آب و برق دائ من ط به ارائه پايان کار می باشد و شرکت آب
وبرق کيش م ظف است پس ا ارائه پايان کار نسبت به واگذاري انشعابا دائمی آب وبرق
مقابق با ض ابط و ار نيرو با دريافت هزينه ها ا طرف قرارداد اقدام نمايد .
تبصره -5اتمام و شروع عمليا اجرايی طرف قرارداد من ط به اجراي تبصره هاي ،4،8،0،1،
 6ماده  1نمی باشد.
 -0-1طرف قرارداد جهت تح يل مين مكلف به ارائه پروانه ساختمان میباشد.
 -8-1با عنايت به ضرور ت سعه فضاي سبز ونيا به خاکهاي شيرين سقح جزيره کيش ؛
طرف قرارداد مالكيت خاکهاي شيرين کل پروژه را به م جب اين قرارداد به شرکت سرمايه
گذاري و ت سعه کيش واگذار نم د و حق هرگ نه ادعا و اعتراضی را در اين خص ص درحال و
آينده ا خ د سلب و ساقط می نمايد و به هيچ عن ان حق واگذاري آن را به اشخاص ثالث
نخ اهد داشت  .در اين خص ص طرف قرارداد می بايست ظرف مد يك هاته ا شروع
عمليا اجرايی نسبت به جم آوري خاکهاي شيرين اقدام ومراتب را به شرکت سرمايه
گذاري اعالم نمايد وهزينه نهل و انتهال م اد مرب طه بر عهده شرکت می باشد.
 -4-1درص ر م افهت سا مان با افزايش تراک مقابق ض ابط مرب طه ،هزينههاي مرتبط ا
طرف قرارداد دريافت میش د.
 -6-1طرف قرارداد مكلف است نسبت به جم آوري و انتهال کليه نخالههاي ساختمانی
ساخت و سا خ د ا محل م ض ع قرارداد به مكانهايی که سا مان تعيين مینمايد با هزينه
خ د قدام نمايد ،در غير اينص ر سا مان رأسا" اقدام و هزينههاي مرب ط به حساب طرف
قرارداد منظ ر میگردد.
 -5-1طرف قرارداد مكلف است حداقل  %76ا سقح اشرال و تراک مجا ض ابط شهرسا ي
را رعايت نمايد.
 -7-1طرف قرارداد متعهد به رعايت ض ابط سا مان در رابقه با کاربري تعيين شده براي
مين ،صدور پروانه ساختمانی ،گ اهی پايانکار ساختمانی و تنظي و صدور سند مالكيت
ب ده و پرداخت تمامی هزينههاي مرب طه ،برعهده وي است.
 -1-1ضمانت اجراهاي مهرر در اين قرارداد مانعه الجم نيستند و حه ق پيش بينی شده در
اين قرارداد براي سا مان با حه قی که در مهررا قان نی مختلف پيش بينی شده منافا
ندارد و همزمان قابل اعمال هستند.
 -9-1به م جب مص به شماره  06245 /40107ه م رخ  10/7/01هيا و يران در ارتباط
با ماده  41قان ن حااظت و بهره برداري ا جنگل ها و مرات  ،طرف قرارداد در ص ر قق
درختان سمر  ،با هماهنگی اداره محيط يست سا مان منقهه آ اد کيش  ،مشم ل جبران
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خسار و پرداخت جريمه  ،طبق ض ابط می گردد.ضمنا تعداد و مشخصا درختان سمر در
مين م رد نظر  ،ت سط معاونت عمرانی سا مان و در مان تح يل مين مشخخ می گردد.
مااه  9ر فسخ قرردارا :
الف  -در هر يك ا م ارد ذيل سا مان حق فسخ قرارداد را دارد:
 -1-9تاخير در انجام طرح به شرح مذک ر در ذيل:
 -1-1-9درص رتيكه طرف قرارداد ظرف مد مهرر در ماده چهار ،نسبت به تح يل مين
اقدام ننمايد.
 -0-1-9درص رتيكه در اخذ پروانه ساخت و يا شروع عمليا اجرائی (اجراي کامل
ف نداسي ن) م ض ع قرارداد حداکثر تا يكماه پس ا مهلت مهرر در بندهاي يك تا سه برنامه
مانبندي پي ست تاخير ب ج د آيد.
 -8-1-9در اتمام هر يك ا بندهاي 4الی  12برنامه مانبندي طرح به مد بيش ا نصف
مد پس ا مان مهرر براي آن کار تاخير ب ج د آيد .بديهی است تاخيرا اين بند م جب
افزايش دوره ساخت قرارداد نمی گردد و طرف قرارداد ملزم به جبران تاخيرا ص ر گرفته
در بخشهاي آتی کار خ اهد ب د.
 -4-1-9تاخيردراتمام کار و اخذگ اهی پايانکار ظرف مهلت مهرر در بند 6-1ماده پنج
قرارداد.
تبصره  :در رابقه با بند اخير ،گ اهی پايانکار اتمام عمليا ساختمانی مالك اتخاذ تصمي
سا مان میباشد.
 -0-9در ص ر عدم پرداخت يك يا چند قسط ا اقساط راج به مبلغ قرارداد يا ع ارض و
هزينههاي صدور پروانه ساخت در م اعد معين .
 -8-9درص رتی که سا مان احرا نمايد طرف قرارداد برخالف تعهد مذک ر در بند يك ماده
 ، 7م ض ع قرارداد يا طرح را به هر عن ان به غير منتهل نم ده ،حق فسخ قرارداد حاضر را
دارد .درص ر اعمال حق فسخ ،سا مان حق دارد به تشخيخ خ د ا استرداد حداکثر نصف
مبلری که به عن ان مبلغ قرارداد دريافت کرده ،خ دداري نمايد.
 -4-9درص رتی که طرف قرارداد بدون دريافت مج ا سا مان نسبت به ترييرکاربري اقدام
نمايد.
 -6-9طرف قرارداد مكلف به رعايت هريك ا مااد و شروط قرارداد و انجام تعهدا قراردادي
ب ده و درص ر تخلف ا هريك ا مااد وشروط قرارداد  ،سا مان با اخقار کتبی  16رو ه
اختيار فسخ دارد .
ب -در م اردي که سا مان حق فسخ دارد بعد ا اعالم فسخ به شرح ذيل عمل مینمايد:
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 -1چنانچه عمليا اجرايی آغا شده ودرحد اجراي اسكلت باشد ،وج ه پرداختی بابت مبلغ
قراردادباکسروجه التزام مهرردربند8-5-9پس ا تح يل گرفتن مين واسنادو نهشههاي طرح ،
به طرف قرارداد مسترد میش د و بابت کارهاي انجام شده هيچگ نه هزينه ،خسار يا مبلری
به هيچ عن ان به طرف قرارداد پرداخت نمیش د و در ص رتی که اقداما انجام شده به جهت
تخريب يا خاکبرداري غير اص لی و  ...عرفا م جب اضرار سا مان باشد ،طرف قرارداد بايد
نسبت به جبران خسار سا مان نيز اقدام نمايد.
 -0چنانچه عمليا اجرايی شروع شده و به مرحله پايان سات کاري رسيده باشد،سا مان
عالوه برکسر وجه التزام مهرر در بند  8-5-9اعيانا احداثی را تملك نم ده و مابهی وج ه
دريافتی بابت مبلغ قرارداد را بعالوه  %72قيمت اعيانا احداثی و تأسيسا م ج د (که
ت سط کارشناس رسمی دادگستري منتخب سا مان ته ي خ اهد شد) به ص ر اقساط دو
ساله ا تاريخ تح يل گرفتن مين و اسناد و نهشههاي طرح ،به طرف قرارداد مسترد
مینمايد .در اين ص ر طرف قرارداد حق هرگ نه ادعا و اعتراضی را ا خ د سلب و ساقط
نم د .نظر کارشناس ف قالذکر براي طرف قرارداد ققعی و ال م االجراست.
 -8چنانچه ماشين آال و ام ال منه ل متعلق به طرف قرارداد در محل م ض ع قرارداد باشد،
طرف قرارداد متعهد است حداکثر ظرف مد يك ماه نسبت به انتهال ام ال مذک ر و تخليه و
تح يل ملك اقدام نمايد .درغير اينص ر سا مان نسبت به انتهال اين ام ال به محلی که خ د
تعيين نم ده اقدام و هزينههاي متعلهه را به حساب طرف قرارداد منظ ر و وص ل مینمايد .
بديهی است درص ر برو هرگ نه خسار در انتهال و نگهداري ،سا مان مسئ ليت نخ اهد
داشت.
ا -درص ر فسخ ،طرف قرارداد م ظف است يكماه ا تاريخ ابالغ فسخ ت سط سا مان  ،محل
را تخليه وتح يل نمايد ،در غيراينص ر تا مانيكه عمال"تخليه انجام ش د طرف قرارداد بايد
به ا ا هر ماه تاخير  %0مبلغ کل قرارداد را به عن ان جريمه به سا مان پرداخت نمايد .اين
مبلغ به مبلغ وجه التزام فسخ قرارداد مهرر در بند  8-5-9اضافه میگردد.
تبصره :چنانچه طرف قرارداد تهاضاي اقاله قرارداد را نمايد سا مان اختيار دارد با کسر % 6ا
مبلغ کل قرارداد با اقاله م افهت نمايد.

 -6-9شيوه رعمال حق فسخ:
 -1-5-9در کليه م ارد حق فسخ پيش بينی شده در اين قرارداد ،سا مان با ارسال اخقار
کتبی  16رو ه حق خ د را اعمال مینمايد و فسخ به محض ابالغ ا ناحيه سا مان معتبر و
م رد پذيرش و تاييد طرف قرارداد میباشد به نح ي که نيا به تاييد مجدد مراج محترم
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قضائی نخ اهد داشت .بديهی است متعاقب فسخ قرارداد ،طرف قرارداد مكلف است نسبت به
تخليه م ض ع قرارداد و تح يل آن به سا مان اقدام و سا مان ا طرف قرارداد خل يد نم ده و
ا ورود وي يا ع امل و افراد منتسب به محل اجراي طرح ،جل گيري میکند و ضمن تصرف
در آن ،نسبت به هر ن ع اقدام مالكانه در ملك و مين م رد نظر اع ا واگذاري به ص ر
فروش آن ،صلح ،اجاره ،وکالت يا رهن آن و ...و يا واگذاري طرح به غير و يا واگذاري اجراي
طرح به هر نح به هرشخخ حهيهی يا حه قی مبادر نمايد ؛ ضمن آنكه سا مان اختيار
دريافت خسارا و جرائ مرب طه را بعد ا فسخ ا محل هريك ا مقالبا يا ام ال طرف
قرارداد نزد خ د و يا هر طريق مهتضی ديگر را دارا میباشد و طرف قرارداد بدين وسيله
درخص ص انجام اقداما م ض ع اين بند به سا مان وکالت بالعزل باحق ت کيل به غيرول به
نح کراراعقا نم د و حق هرگ نه ادعا و اعتراض تحت هر عن ان را در اين خص ص ا خ د
سلب و ساقط نم د.
تبصره :ا آنجائيكه جهت تامين اهداف و برنامههاي عمرانی  ،اجراي طرح م رد نظر مقابق با
برنامه مانی اجراي آن و انجام تعهدا قراردادي وحد مقل ب دارد ،ا اينرو حق فسخ
قرارداد به استناد عدم پرداخت مبلغ قرارداد يا ع ارض يا تاخير در شروع ،عدم انجام يا
پيشرفت کار طبق برنامه مانبندي طرح و انجام تعهدا قراردادي ،راسا" و مستهيما ا
طريق سا مان قابل اعمال است ،بدون اينكه درخ است الزام طرف قرارداد به اجراي طرح
م ض ع قرارداد و انجام تعهدا قراردادي ا طريق دادگاه ال م باشد.
 -0-5-9در ص ر صدور گ اهينامه عدم پرداخت ت سط بانك محال عليه براي هر يك ا
چكها ،سا مان میت اند قرارداد را فسخ و صرفا با ارائه الشه چك و گ اهينامه عدم پرداخت
آن ،ا دايره اجراي اسناد ال م االجرا اداره ثبت يا مرج قضائی تهاضاي خل يد طرف
قرارداد را درخ است نمايد.
 -8-5-9در کليه م ارد حق فسخ پيش بينی شده در اين قرارداد در ص ر اعمال حق فسخ،
سا مان 12درصد ا کل مبلغ قرارداد را به عن ان وجه التزام خسار فسخ ا طرف قرارداد
دريافت مینمايد.
تبصره :1چنانچه قرارداد قبل ا رسيدن به  62درصد پيشرفت فيزيكی به هر دليل مندرا
درقرارداد نيز فسخ گردد ،سا مان عالوه بر12درصد خسار مندرا در بند 8-5-9تضمين
مذک ر در تبصره  6ماده  8را به نا خ د ت قيف و وص ل می نمايد و طرف قرارداد هرگ نه
ادعا و اعتراصی را ا خ د سلب نم د.
تبصره :0سا مان حق دارد با دريافت مبلری که در اين قرارداد تعيين گرديده و درص ر عدم
تصريح در قرارداد ،ت سط سا مان تعيين میگردد ،استمهال اقساط طرف قرارداد را پذيرفته و
اعمال حق فسخ ناشی ا اين ماده را تعليق نمايد .در اين حالت حق فسخ سا مان ا بين
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نرفته و درص ر قص ر درپرداخت اقساط مع قه يا آتی و يا جراي مرب طه و يا انجام تعهدا
قراردادي ،سا مان میت اند با اخقارکتبی  16رو ه ،اقدام به اعمال حق فسخ نم ده و وجه
التزام خسار فسخ را نيز ا طرف قرارداد دريافت نمايد.
تبصره :8اعمال حق فسخ ف ريت ندارد و مان اعمال حق فسخ در اختيار سا مان است و در
کليه م ارد مذک ر در اين قرارداد ،اعمال حق فسخ يا اسهاط آن صرفا با اعالم اراده صريح در
قالب نامه ساارشی به آدرس مذک ر در قرارداد انجام می گيرد و اعمال وادعاي اسهاط ضمنی
حق فسخ ،بخص ص به جهت هر گ نه اقدامی که در م رد چك طرف قرارداد و وص ل
مقالبا ا طرف قرارداد انجام میگيرد ،به هيچ عن ان پذيرفته نيست و فاقد هر گ نه بار و
اثر حه قی و قضايی است .اداره ام ر مالی سا مان صرفا مت لی دريافت وجه و ارائه رسيد مالی
به طرف قرارداد میباشد و درباره اعمال حق فسخ يا اسهاط آن يا ساير آثار حه قی اختياري
ندارند و لذا صرف واريز وجه به حساب سا مان حتی با ت افق ام ر مالی سا مان فاقد هر گ نه
اثر حه قی است.
تبصره :4انصراف سا مان ا اعمال حق فسخ خ د ا يك جهت مسهط حق فسخ سا مان به
جها ديگر ،در ص ر تحهق ،نيست.
مااه  11ر فودس ماژود :
چنانچه در اثر ح ادث طبيعی يا غيرطبيعی  ،شروع يا اجراي طرح با وقاه م اجه گردد ،طرف
قرارداد م ظف است حداکثر ظرف  12رو مراتب را با ذکر م رد کتبا" اعالم نمايد تا م رد
رسيدگی قرار گيرد.
تبصره  :1حادثه ف رس ماژور در ص رتی قابل استناد است که م رد تائيد مهاما محلی قرار
گرفته و طبق نظر کارشناس خبره رشته مرب ط مستهيما" و بدون واسقه م جب تاخير در
شروع يا خاتمه عمليا اجرائی يا بهرهبرداري گرديده باشد
تبصره : 0ن سانا با ار ا جمله م ارد مشم ل ف رس ماژور نمی باشد .
مااه 11ر حل رختالف :
م ارد اختالف و دعاوي ناشی ا اين قرارداد ا طريق مراجعه به مرج قضايی کيش حل و
فصل خ اهد شد.
مااه  12ر رقامتگاه قانوني طرفين :
اقامتگاه قان نی طرفين ا لحاظ اجراي اين قرارداد همان است که در صاحه اول قرارداد آمده
و طرفين م ظاند در ص ر هرگ نه تريير در نشانی ف ق مراتب را با ذکر نشانی جديد کتبا"
ظرف يك هاته به طرف مهابل اعالم نمايد در غير اينص ر ارسال کليه مكاتبا و اخقارها
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به نشانی ف ق ا طريق پست ساارشی به منزله ابالغ رسمی خ اهد ب د حتی اگر به هر علتی
به دست ارسال ش نده نرسد.
مااه  13ر نسخ قرردارا:
اين قرارداد در  18ماده و در  4نسخه متساوي االعتبار تنظي و امضا گرديد که پس ا ابالغ
داراي اعتبار خ اهد ب د.
طرف قرردارا

سازمان منطقه آزرا كيش
مدير عامل و دييس هيات مديره

عضو هيات مديره

علي رصغر مونسان
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