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  ................مورخ  ......ه الحاقیه شماره دو قرارداد شمار

بعنوان منتخبین اعضاء که مسئولیت امور اجرایی را برعهده دارد مسکن کارکنان حج و زیارت تعاونی شرکت هیات مدیره 

        منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی ساخت پروژه رضوان با درنظر گرفتن صرفه و صالح تمامی اعضاء  تاکنون تالش نموده تا به

معماري و تاسیساتی و تبدیل آن به نقشه  2و  1مهندسی فازهاي  -و انجام اقداماتی نظیر بهینه سازي و اصالح نقشه هاي فنی 

متر مربع می باشد حافظ منافع جمعی بوده  9/59611متر مربع به  3/57977ر زیربناي پروژه از هاي اجرائی که ماحصل آن تغیی

اگرچه نوسانات شدید بازار و افزایش قیمت سوخت و حامل هاي انرژي از سال . و در تسریع روند تکمیل پروژه همت گمارد

 وت مصالح ساختمانی، حقوق و دستمزد، عوارضتاکنون با تاثیر در بخش هاي مختلف مسکن ازجمله نرخ مابه التفا 1390

و نظایر آن موجب افزایش بهاي تمام شده در کشور گردیده و از سوي دیگر تغییرات  شهرداري و نظام مهندسی و مالیات

                هاي دستگاه هاي اجرائی و نظارتی همچون سازمان آتش نشانی، شهرداري  در قوانین، مقررات و دستورالعمل متوالی

ته در روند از خریداران موجب تاخیرات ناخواس تعداديو نظام مهندسی و کمبود نقدینگی ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات  

لیکن  به لطف و مدد الهی و همت اکثریت اعضاء مراحل ساخت وتکمیل پروژه تا مرحله کنونی  ،پیشرفت پروژه شده است

  .پیشرفت نموده است

تعهدات از سوي  ياجرا تبع آن و به مین منابع مالی به روش تعاونی تنها از طریق آورده نقدي صورت می پذیردأت از آنجاییکه

                . می باشد م به موقع تعهدات تمامی خریدارانتعاونی و تسریع در روند امور اجرائی مشروط به مشارکت مالی و انجا

می باشد  ن الحاقیه که جزء الینفک قرارداداد شفافیت بیشتر در تعهدات طرفین ایلذا به منظور نیل به این هدف جمعی و ایج

پس از امضاء مفاد آن براي طرفین  و تنظیم  گردیده است می شود  نامیده خریدارکه از این پس بعنوان بین تعاونی و متقاضی 

  .  الزم االجراء می باشد

  :زیر تغییر می یابدقرارداد به شرح  چهارماده  -1

  .تغییر می یابد 29/12/1395به  27/01/1393تاریخ اتمام قرارداد از  - 1/1



   یک واحد در طبقه همکف  ،واحد افزایش می یابد که از این تعداد 314واحد به  300تعداد واحدهاي مسکونی پروژه از  - 2/1

 .هر برج بعنوان سرایداري بصورت مشاع باقی خواهد ماند

 :ذیل اصالح می گرددبند یک ماده سه به شرح  -2

رسمی دادگستري جهت  لزوم اخذ نظر کارشناسو تکلیف هیات مدیره مبنی برتعاونی  بخش چهارم اساسنامه برمبناي - 1/2

بهاي تمام شده هر متر هزینه هاي باقی مانده، برآورد تقریبی براساس هزینه هاي انجام شده و  و بهاي تمام شده،تعیین قیمت 

به انضمام یک باب پارکینگ و یک باب  مربوطه مشاعاتهزینه خرید زمین و اخذ پروانه ساخت و مربع بناي مفید با احتساب 

بهاي تمام شده بدیهی است . می گرددتعیین بر اساس طبقه پایه ریال  000/760/26مبلغ در شرایط کنونی براي هر واحد انباري 

تفکیکی از نظر متراژ دقیق  به عضو پروژه برابر صورت مجلسمحاسبه و در زمان تحویل واحد  ،مام نهایی پروژهپس از اتقطعی 

  .تسویه حساب خواهد شدبا وي و  اعالم خریداربه هر واحد که توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تعیین می گردد، 

  :تعیین می گرددنیز به شرح زیر  خریدار انجام تعهدات مالی از سويروند ادامه  - 2/2

  .ریال به مبلغ چهل میلیون یکهر 25/12/92و   05/10/92 مورخپرداختی اقساط ) الف

  .ریال به ازاي هر سه ماه مبلغ پنجاه میلیون 1393قساط پرداختی در سال ا) ب

  .ریالهفتادوپنج میلیون  به ازاي هر سه ماه مبلغ  1394اقساط پرداختی در سال ) ج

درخواست خود از عضویت انصراف دهد و یا به دلیل عدم ایفاي  اجراي پروژه بهمدت در طول خریدار کهیتدرصور - 3/2

از زمان  ست حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روزتعاونی مکلف افسخ گردد ، قرارداد وي توسط تعاونی تعهدات در موعد مقرر

      اقدام به صورت علی الرأس به نسبت وجوه واریزي سود  % 10به اضافه  فسخ قرارداد نسبت به استرداد عین وجوه پرداختی 

  .و با خریدار تسویه حساب نماید

 :قرارداد حذف و متن زیر جایگزین آن می گردد 3از ماده  7و  6بندهاي   -3

 تعاونیهیات مدیره  کهخواهد بود  يامتیاز بند ،واگذاري واحد هاتخصیص و مالك بخش چهارم اساسنامه ا استناد به ب– 1/3

که مالك خواهد رساند به اطالع خریدار و تدوین  رادستورالعمل اجرائی آن  01/12/1394مصوبه مجمع عمومی مورخ براساس 

  .می باشداولویت امتیاز کسب شده توسط هریک از خریداران به نسبت سایرین  ی انتخاب و واگذاري واحدهااصل



چنانچه خریدار به منظور کمک در تسریع روند اجراء و تکمیل پروژه تا زمان تخصیص واحد ها اقدام به پرداخت مبالغی  - 2/3

گرفته و به امتیازات وي تعلق ازاي هر یک میلیون ریال در هر روز یک امتیاز مثبت به مازاد بر اقساط تعیین شده نماید به 

ت تاخیر در پرداخت هریک از اقساط مورد تعهد خریدار به ازاي هریک میلیون همچنین درصور .دردمی گمکتسبه وي اضافه 

  . امتیاز منفی به وي تعلق گرفته و از امتیازات مکتسبه وي کسر می گرددیک ریال تاخیر در هر روز 

  :احدها به روش ذیل انجام می گیردتخصیص قطعی و - 3/3

حداقل مبلغ و پرداخت  1394ام کلیه تعهدات تاپایان سال انجر به خریداتخصیص واحد امتیاز بندي جهت مبناي ) الف

  .می باشدریال واریزي  000/000/355/1

 واگذار گردیده  موجودبه آنان از محل واحد هاي  23/02/1392 که براساس مصوبه مورخحداقل واریزي براي کسانی ) ب

  .ریال نیز پرداخت نمایند 000/000/455/1مندرج در بند الف مبلغ  مبلغمیبایست عالوه بر 

  .می باشد 29/12/94تاریخ اولویت در انتخاب هر واحد به ترتیب باالترین امتیاز کسب شده تا ) ج

مکلف است باقیمانده قیمت تمام پس از تخصیص واحد خود خریدار  ،باتوجه به تفاوت متراژ، مرغوبیت و قیمت هر واحد) د

بدیهی است تعاونی در راستاي هزینه هاي . بصورت چک پرداخت نماید 1395شده واحد خود را در چهار قسط تا پایان سال 

مترتب بر پروژه چک هاي مذکور را هزینه می نماید لذا کلیه عواقب کیفري و حقوقی ناشی از عدم وصول چک بر عهده صادر 

 .خصوص هیچگونه تعهدي نخواهد داشت و تعاونی در این د بودخواه آنکننده 

چنانچه خریدار در زمان تخصیص واحد ها داراي بدهی معوقه باشد بانظر تعاونی بصورت مشروط مجاز به انتخاب واحد  - 4/3

به منظور حفظ حقوق تعاونی  ،درصورت عدم پرداخت بدیهی است  .خود متناسب با امتیاز و اولویت مکتسبه خواهد بود

  .خواهد شد رفتاربا وي اساسنامه  58ماده بند الف مجاز به بازپس گیري واحد وي بوده و براساس سایرین 

  :تبصره

     به خریدار جدید  واحد توسط خریدارهرگونه نقل و انتقال و واگذاري خصیص واحد به خریدار بصورت مشروط، درصورت ت

تسویه حساب کامل و پرداخت معوقات به تعاونی صورت پذیرد در غیر اینصورت خریدار جدید می بایست با اطالع، موافقت و 

  .هیچگونه حقی در این خصوص نخواهد داشت



     او را از مفاد قرارداد و الحاقیه هاي آن  واگذاري واحد خود به خریدار جدیدکلیه خریداران مکلفند در هنگام فروش و  – 5/3

      بط تعاونی آگاه سازد و خریدار نیز با آگاهی از آن ضمن قبول کلیه شرایط تعاونی ملزم به رعایت  و همچنین شرایط و ضوا

  . باشدمی 

خریدار مکلف است در مهلت تعیین شده از سوي تعاونی نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نماید و درصورت عدم  - 6/3

یا خریداران بعدي داراي امتیاز و اولویت می باشد و خریدار حق اعتراض را انتخاب در زمان مقرر حق اولویت انتخاب با خریدار 

  .از خود سلب می نماید

بر اساس مصوبه امتیاز بندي مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده  31/02/1395تعاونی مکلف است حداکثر تا تاریخ  - 7/3

کلیه ست بدیهی .به تخصیص واحد ها اقدام نماید ر عضو با دعوت حضوري از وي نسبت اولویت ه برابر  01/12/1394مورخ 

مشاعات پروژه مانند بخش تجاري و پارکینگ هاي مازاد و نظایر آن که از طریق  ومتعلقات  ل از فروش اموال،درآمدهاي حاص

یان عملیات ساخت پروژه به نسبت مساوي مزایده و یا روش هاي دیگر حاصل گردد متعلق به تمامی خریداران بوده و در پا

  .میان خریداران تقسیم خواهد شد

صورت عدم انجام تعهدات در اینکه تعاونی در قراردادهاي خود با پیمانکاران جریمه تأخیر در نظر گرفته است با توجه به  - 8/3

  .ن تقسیم خواهد شد از سوي  هر یک از پیمانکاران  مبلغ جریمه محاسبه و به نسبت مساوي بین  خریدارا

  :متن زیر به قرارداد اضافه می گردد –4

در موارد پیش بینی نشده که در قرارداد و الحاقیه هاي آن ذکري به میان نیامده باشد مفاد اساسنامه جدید تعاونی که در 

  . به تصویب رسید مالك عمل خواهد بود 16/09/1394مجمع عمومی مورخ 

تعاونی شرکت بین  ................... خه که هرکدام حکم واحد دارند در تاریخنس دوتبصره در  دوو  ماده چهارمشتمل براین الحاقیه 

مفادآن به امضاء رسیده و  خریداربعنوان  .................. قراردادبه شماره ....................   خانم /آقايو مسکن کارکنان حج و زیارت 

  .می باشد الزم االجراءبراي طرفین 

  مدیرعامل                                                                                          خریدارنام و نام خانوادگی 
  شرکت تعاونی مسکن کارکنان حج و زیارت                                               امضاء و اثر انگشت                               

 مهر و امضاء                                                                                                                                         


