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        :شماره                                                                                                                        بسم اهللا الرحمن الرحيم  بسم اهللا الرحمن الرحيم  بسم اهللا الرحمن الرحيم  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                                                                                                                      

  :تاريخ                           احداث و واگذاري  مسكنقرارداد                                            

  

                                طرفين قرارداد: 1ماده 

في مابين شركت تعاوني مسكن اعضاي سازمان نظام مهندسي .................... اين قرارداد در تاريخ     

يان محي الدين اسعدي نام پدر محمد جواد به نمايندگي آقا 11742ساختمان استان قم به شماره  ثبت 

از اين  بعنوان مدير عامل و مجتبي دالوري پاريزي نام پدر محمد حسين بعنوان رئيس هيئت مديره  كه

 خانم/پس در اين قرارداد به اختصار شركت تعاوني ناميده ميشود از يك طرف و آقاي

تاريخ  ................................... شناسنامه  بشماره ...............................فرزند  ........................................

...........................................................................نشاني..............................كدملي........................تولد

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

كه دراين قرارداد به اختصار عضو ناميده .......................................همراه.....................منزلتلفن 

طرفين ضمن عقد حاضروضمن عقد خارج الزم كه .گر بشرح ذيل منعقد مي گردد ميشود از طرف دي

قانون مدني متعهد ،ملزم 10بصورت شفاهي بين طرفين انعقاد يافته و به استناد ماده  به اقرار عقد مزبور

  .به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد مي باشد 

  موضوع قرارداد: 2ماده 

 -4زمين  آماده سازي - 3 انجام امور اداري و طراحي تا اخذ پروانه ساخت – 2خريد زمين مشاع  – 1

شرايط اين ساير طبق تا مرحله تحويل واحد به عضو ) اماني يا پيماني(اجراي ساختمان به صورت 

  .تعهدات از سوي عضو انجام به موقعو بشرط قرارداد 

  



 

 

 

٢  

  مشخصات پروژه:  3ماده 

ميباشد كه  234/10593و235، پالك ثبتي  51انتهاي كوچه شماره زمين پروژه واقع در بلوار الغدير 

  .در حال تغيير كاربري ازصنعتي به مسكوني مي باشد

  .مراحل يك ، دو و سه موضوع قرارداد با مشاركت تعاوني مسكن جامعه ورزشكاران انجام مي شود

  مدت قرارداد: 4ماده 

ماه شمسي مي باشد كه اين مدت شامل  42قت تا مرحله تحويل مو 1/10/1391مدت قرارداد از مورخ 

  :مراحل زير است

 ماه 6خريد زمين و انجام توافق با شهرداري و مراحل طراحي و اخذ پروانه  -

  ماه 36اجراي پروژه  -

در صورت تصميم اكثريت اعضاء شركت كننده در پروژه امكان تغيير مدت ساخت فراهم : 1111تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

 .است

اداري اخذ پروانه و يا بروز شرايط فورس ماژور تاخير پيش آمده به در صورت تطويل مراحل : 2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .مدت قرارداد اضافه خواهد شد

  :مبلغ قرارداد:  5ماده 

مترمربع جمعا معادل  15/6514ريال به متراژ  3489327مبلغ خريد زمين از قرار هر متر مربع  – 1

كه ) ه جهت هر دو تعاوني مسكندرصد زمين خريداري شد 50معادل (ريال مي باشد  22730000000

بر اساس توافق بعدي با شهرداري و تعيين تعداد و متراژ واحدها ، سهم هر عضو از مبلغ زمين مشخص 

  )واحد در زمين مذكور انجام شده است 90محاسبات اوليه بر اساس طراحي ( خواهد شد



 

 

 

٣  

ز مجموع هزينه تمام شده هزينه ساخت شامل كليه هزينه هاي مربوطه بر اساس سهم هر واحد ا – 2

  .محاسبه خواهد شد

هزينه ها شامل هزينه اخذ پروانه ، طراحي و نظارت ، بيمه ، دارايي ، دفترخانه ، انشعابات  ::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

هزينه هاي باالسري ، اجراي ساختمان ، مشاعات ، محوطه سازي و آماده سازي زمين و . موقت و دائم 

  .ساير هزينه هاي مربوطه مي باشد

  نحوه پرداخت :  6اده م

مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال به ازاي هر واحد بابت علي الحساب هزينه خريد زمين محاسبه :الف

در تاريخهاي معين شده توسط هيئت  1391گرديده كه عضو موظف است اين مبلغ را تا پايان سال 

  .مديره تعاوني پرداخت نمايد

از عضو  15/12/1391الحساب بابت هزينه هاي پروانه تا  مبلغ سي ميليون  ريال به صورت علي:ب

  .دريافت مي گردد

نحوه پرداخت ساير هزينه هاي ساخت توسط راي اكثريت اعضاء مشاركت كننده در پروژه مشخص :ج

  .خواهد شد

عضو موظف است مبالغ مورد تعهد را بر اساس مفاد  قرارداد طبق اعالم هيات مديره  در ابتداي ::::تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .ساعت فيش مربوطه را تحويل تعاوني نمايد 48رحله به حساب شركت واريز وظرف  هر م

  مشخصات واحد مورد واگذاري:  7ماده 

 ).3ماده (مورد واگذاري يك دستگاه واحد مسكوني آپارتماني بر روي زمين خريداري شده ميباشد 

اساسنامه نسبت به  56ماده مساحت مفيد هر واحد بر اساس واريزي هر عضو وامتياز كسب شده طبق 

  مورد نظر اقدام   واحد به انتخاب  به ترتيب اولويت نسبت  اعضا  كه   مي شود  مشخص اعضا   ديگر

  .متر مربع خواهد بود 120مينمايند و متراژ مفيد واحد ها طبق ضوابط شهرداري و در حدود 



 

 

 

٤  

نقشه هاي مصوب كه پس از اخذ  مشخصات هر واحد در هر بلوك و به همراه متراژ آن طبق ::::1111تبصره تبصره تبصره تبصره 

  . پروانه تهيه خواهد شدبه عنوان پيوست  شماره يك جزءالينفك اين قرارداد مي باشد

مساحت دقيق آپارتمان و مشاعات مطابق گواهي پايان كار شهرداري و صورت مجلس  ::::2222تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .گرفت تفكيكي اداره ثبت اسناد تعيين مي گردد كه مالك تسويه حساب نهايي قرار خواهد

نوع سازه و كليات مصالح مصرفي با نظر اكثريت اعضاء مشاركت كننده در پروژه مشخص  ::::3333تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

  .خواهد شد

  تخصيص واحد: 8ماده 

هر ( بر اساس امتياز كسب شده هر عضو مي باشد ) واحد ،بلوك ،طبقه،متراژ،پاركينگ(نحوه تخصيص 

و در موارد امتياز برابر و يكسان در ) امه اساسن 56ريال در روز يك امتياز  طبق ماده 1.000.000

  . واريزيها براساس قرعه كشي مي باشد

  شرايط عمومي قرارداد:  9ماده 

قطعه زمين تخصيصي متعلق  و قرارداد ساخت در   با توجه به اينكه جواز ساختماني واحد مسكوني  -1

جلوگيري از توقف كار و ضرر به صورت مشاع ميباشد، لذا به منظور   به شركت تعاوني مسكن بوده و 

 و زيانهاي احتمالي به ديگراعضاء، فقط شركت تعاوني به عنوان شخصيت حقوقي و نماينده تام

  .گيري خواهد كرد االختياراعضاء درخصوص نحوه ساخت و ساز و انعقاد قرارداد با پيمانكاران تصميم

خود حقي براي عضو از نظر مالكيت  و عقد اين قرارداد خود به عضو آگاهي كامل دارد كه امضاء  -2

برعرصه يا اعياني واحد مسكوني فوق را تحت هيچ شرايطي ايجاد نخواهد كرد و   يا حق انتفاع 

چنانچه عضو  .نمايدبدينوسيله وكالت بالعزل با حق توكيل غير به شركت تعاوني مسكن تفويض مي

رداخت ننمايد يا به ساير تعهدات اقساط اعالم شده توسط شركت تعاوني مسكن را در موعد مقرر پ

خود عمل نكند، به تشخيص هيات مديره از ديگر اعضاء شركت تعاوني مسكن متقاضي واجد شرايط 

از هر جهت از  گردد و بدينوسيله عضو حق هرگونه اعتراض و ادعائي رافرد ديگري جايگزين وي مي



 

 

 

٥  

به ايشان  ت وارده به تعاونينمايد و وجوه پرداخت شده پس از كسر خساراخود سلب و ساقط مي

  دگردمسترد مي

عضو تحت هيچ شرايطي اجازه واگذاري امتياز واحدهاي موضوع قرارداد به ديگر سهامداران و يا   -3

اشخاص ديگر به هيچ شكلي را ندارد مگر با تصويب هيات مديره شركت تعاوني مسكن و بر اسا س 

در اينصورت فقط كليه تعهدات و حقوق ناشي از  ضوابط مندرج در اساسنامه شركت تعاوني مسكن كه

امتياز اختصاصي را به هيچ صورت  شود و در غير اينصورت حق انتقالاين قرارداد به خريدار منتقل مي

ولو به صورت صلح حقوقي، وكالت و غيره حتي به صورت نمايندگي جزئاً و يا كالً، مشاعاً و مفروزا 

مان تحويل موقت از خود سلب مينمايد و چنين اقدامي از نظر شركت ندارد و حق هر نوع انتقال را تا ز

تعاوني مسكن فاقد اعتبار است و با شخص خاطي مطابق مقررات و ضوابط و مصوبات هيات مديره 

  .برخورد خواهد گرديد و هيئت مديره حق خواهد داشت فرد ديگري را جايگزين فرد خاطي نمايد

ت بانكي مبلغ دريافتي از بانك به حساب پرداختي عضو منظور در صورت استفاده از تسهيال  -4 

قرارداد يا سند مشاركت با بانك در دفترخانه و هزينه در اينصورت كليه هزينه هاي تنظيم . شودمي

در مدت تقسيط تسهيالت و غيره به عهده عضو ) سود بانكي(مشاركت بانك در پروژه و كارمزد 

باشد بانكي و صدور سند مالكيت الزم مي مداركي كه براي اخذ وامعضو متعهد است اسناد و . باشدمي

  .وني مسكن قرار دهدتهيه و در اختيار شركت تعا

اي توسط شركت تعاوني مسكن واحد مسكوني موضوع قراداد رسماً و طي صورتجلسه  كهتا زماني -  5

ساز  ه ساخت واي در امور مربوط ب گونه تصرف و مداخلهاعضاء نشده است، عضوحق هيچ تحويل

 مجلس از طرف در صورت تصرف بدون تنظيم صورت. واحد مسكوني موضوع قرارداد را ندارد

شركت تعاوني مسكن، به منزله تصرف عدواني تلقي و شــــركت تعـــــاوني مسكن حق دارد از 

وارده به ها و خسارات  بديهي است كليه هزينه. طريق مراجع صالحه قضايي اقدام به رفع تصرف نمايد

  .عهده عضو متخلف بوده و مكلف به تاديه آن خواهد بود

  



 

 

 

٦  

  تعهدات طرفين:  10ماده 

شركت تعاوني در اجراي پروژه موظف به رعايت كليه اصول شهرسازي و معماري و مباحث  - 1

  . مقرراتي ملي ساختمان مي باشد

ر به تغيير نقشه  مصوب شركت تعاوني ناچا) شهرداري(چنانچه بر اساس نظر واحدهاي نظارتي  -2

  .باشد اعضا نيز ملزم به پذيرش اين تغييرات و تبعات هزينه اي آن مي باشند

شركت تعاوني بعد از تحويل آپارتمان و پايان دوره تضمين هيچگونه مسئوليت وتعهدي در  - 3

  .خصوص مفاد اين قرارداد در قبال عضو نخواهد داشت

  ت قانوني مفاد اساسنامه تعاوني و مصوبات مجمع عمومي ميباشدهيات مديره ملزم به رعايت مقررا - 4

در صورتيكه در طول اجراي اين قراردادتمام يا برخي از اعضاء هيات مديره تغيير نمايد تعهدات  -  5

تعاوني نسبت به عضو در اجراي اين قرارداد به قوت خود باقي است وهيات مديره جديد مسئول 

خواهد بود بديهي است چنانچه هيات مديره به تعهدات خود دراين اجراي  كليه تعهدات قبلي 

قراردادعمل نكند ضامن خسارت وارده بوده كه بر اساس اساسنامه تعاوني رسيدگي و تشخيص ميزان 

آن با اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان قم مي باشدو نظر كميته رسيدگي اداره كل براي 

  .همگان الزم االجراست

امضا اين  قرارداد به منزله الزام تحويل واحد مسكوني نبوده وتخصيص و تحويل واحد مسكوني   -  6

  .به عضو منوط به رعايت كليه تعهدات عضو و شرايط قرارداد مي باشد

را به تعاوني بپردازد  6در صورتيكه عضو مطابق اين قرارداد نتواند وجه درخواستي مذكور در ماده  - 7

روزه مي تواند قرارداد را يك 15دو اخطار كتبي به آخرين آدرس اعالمي به فواصل  تعاوني پس از

طرفه فسخ نمايد و عضو واجد شرايط ديگري را جايگزين وي نمايد و خسارت وارده را از سپرده 

  .عضو كسر نمايد



 

 

 

٧  

يربط به منظور تسريع در روند امر واگذاري و ايجاد هماهنگي الزم با ادارات و ارگانهاي ذ - 8

عضو،كافه خيارات قانوني را از خود سلب واسقاط نموده و متعهد مي گرددهرگونه تصميمي كه از 

  . اتخاذ گردد را قبول نموده وآن را بپذيرد... سوي مراجع ذيربط در شهرداري،بانك،اداره تعاون،دارايي و

ن نامه و مقررات چنانچه هيئت مديره شركت تعاوني درهر مرحله متوجه گردد كه عضو از آيي - 9

داخلي شركت تخلف نموده و يادر پرداخت واريزي ها كوتاهي نموده، حق ابطال امتياز واگذرشده را 

  .به طور يك طرفه براي خود محفوظ مي دارد

شركت تعاوني در قبال خسارت ناشي از حوادث قهري پيش بيني نشده و اجتناب ناپذيرو خارج  -  10

  .هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت... بيل سيل،زلزله ،جنگ از اراده و اختيار آنها از ق

عضو هيچ گونه ادعايي در خصوص انتقال قطعي و تنظيم سند تا قبل از رفع موانع قانوني  -  11

  .وتفكيك و تسليم آپارتمان هاي مزبور نداشته و ندارد

ور به وارث قانوني درصورت فوت عضو امتياز وي  برابر مقررات ارث و ساير قوانين جاري كش -  12

بديهي است وارث قانوني،قائم مقام شخص متوفي بوده و ملزم به انجام .متوفي واگذارخواهد شد

تعهدات مورث خويش مي باشد و در صورت عدم ايفاي تعهدات توسط وارث يا ورثه ، شركت 

خسارات ... تعاوني حق فسخ قرارداد را خواهد داشت ووجوه واريزي عضو متوفي بعد از كسر هزينه و

وارده احتمالي به وارث قانوني متوفي پرداخت خواهد شد تصميم شركت در اين مورد قطعي و غير 

قابل اعتراض مي باشد و ورثه يا وارث مذكور در اين بند ملزم به تسليم برگه انحصار وراثت خود به 

  .شركت خواهند بود

كونت و محل كار خويش مراتب را عضو متعهد مي گردد درصورت تغيير آدرس وتلفن محل س - 13

فورا و كتباً به اطالع شركت تعاوني رسانيده و رسيد دريافت نمايد در غير اين صورت عواقب احتمالي 

  .بعدي ناشي از آن بر عهده عضو مي باشد و شركت تعاوني هيچگونه مسئوليتي در اينخصوص ندارد



 

 

 

٨  

در اجراي مفاد قرارداد ابتدا موارد توسط در صورت بروز اختالف ما بين عضو و شركت تعاوني  -  14

هيات داوري سه نفره  مرضي الطرفين بررسي و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم تمكين 

هريك از طرفين و اعتراض به راي هيات، طرف معترض مي تواند موارد را از طريق مراجع قانوني يا 

  .قضايي پيگيري نمايد

منزله پذيرش و آگاهي عضو از شرايط زمين وموقعيت جغرافيايي  امضا عضو درذيل قرارداد به -  15

  .زمين در محدوده و وضعيت ثبتي ميباشد و حق هيچ گونه اعتراضي در آينده را نخواهد داشت

  نسخ قرارداد:  11ماده

تبصره  تنظيم و  كليه مفاد و محتويات قراردادقرائت و طرفين اقرار به  7ماده و  11اين قرارداد در 

يم و قبول و سپس امضاء نمودند و آنچه در آن پيش بيني نشده باشد تابع قانون بخش تعاون،اقتصاد تفه

و قانون ثبت اسناد و امالك ،قانون مالياتها و ساير قوانين تابعه جمهوري اسالمي ايران و آيين نامه ها 

و مصوبات مجمع ،اساس نامه ها و دستور العمل هاي داخلي و قراردادهاي منعقده شركت تعاوني 

دردو نسخه متحدالمتن با اعتبار واحد تنظيم و ......................... عمومي تعاوني مي باشد كه در تاريخ 

 .    امضاءگرديد و هر نسخه نزد يكي از طرفين مي باشد 

 

  ..................................... :نام و نام خانوادگي عضو   مجتبي دالوري پاريزي                                                   : رئيس هيئت مديره

 :امضا                                                                                                :            امضا

  

  

  محي الدين اسعدي: مدير عامل

 :و مهر امضا


