
 بسمه تعالی

 * های اعضای شرکت تعاونی اعالم شرایط تخصیص واحد *
 

های اعضای  هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی دایر بر تخصیص واحد تصمیم گیری های انجام شده توسطبا عنایت به 
بین شرکت تعاونی و اعضای  ما قراردادهای احداث بنای فیدر آن  3ج و تبصره -1از بند  2شرکت تعاونی مطابق ماده 

 : گردد العمل ذیل اعالم می طبق شرایط و دستورنحوه انتخاب و تخصیص واحدها محترم 

الحساب اعضای شرکت تعاونی و نحوه محاسبه امتیاز طبق اساسنامه شرکت تعاونی  های علی پرداخت با توجه به مبالغ (1

تعاونی انجام شده مورد تأیید اداره تعاون توسط افزار مالی و حسابداری  خرید نرم اقدام به که از ابتدای تأسیس شرکت با

ضور نماینده اداره تعاون و بازرسین شرکت تعاونی ها تا تاریخ شروع تخصیص واحدها بسته و با ح است کلیه اولویت

 .خواهد شدو اعالم بندی  صورت مجلس گردیده و بترتیب از شماره یک تا دویست و چهل اولویت

تا به ترتیب از اولویت یک  خواهد نمودمشخص تخصیص واحدها شرکت تعاونی بر اساس برنامه زمانی که به منظور  (2

 .ها اقدام خواهد نمود  مه کتبی نسبت به تخصیص واحدبا ارسال دعوت نادویست و چهل 

ها  گیرد و آدرس ها صورت می های موجود در قرارداد ابالغ به اعضای تعاونی به صورت پست سفارشی و به آدرس -1تبصره

مراتب د الزاماً قبل از شروع انتخاب واحدها بای ءتغییر آدرس اعضا هرگونه است و در صورت ءبه منزله آدرس واقعی اعضا

 .به اطالع تعاونی رسانده شود توسط عضو کتباً 

اطالع بصورت کتبی ها  که در دعوتنامهباشند در روز مقرر و رأس ساعت اعالم شده  ظف میوم اعضای محترم -2تبصره 

و در محل مورد نظر حضور بهم رسانیده و نسبت به  شخصاً و یا توسط وکیل قانونی جهت انتخاب واحدگردد  رسانی می

 .انجام تشریفات انتخاب واحدها اقدام نمایند 

ه افراد عجهت انتخاب واحد الزامی بوده و شرکت تعاونی از پذیرش یا مراجیا وکیل قانونی وی حضور عضو تعاونی  -3تبصره 

بدیهی است تعیین وکیل توسط عضو از طریق ارائه  .غیرعضو جهت انجام تشریفات انتخاب واحد خودداری خواهد نمود 

 .پذیرد  ها صورت میدنامه محضری و قبل از تاریخ شروع تشریفات انتخاب واح وکالت

در صورت عدم حضور عضو در تاریخ و زمان مشخص شده جهت انتخاب واحد تعاونی هیچگونه مسئولیتی  -4تبصره 

لذا کلیه . جایی و مساعدت در این مورد وجود نخواهد داشت  ه جابهدرخصوص حق انتخاب عضو نداشته و امکان هرگون

 .ترتیبی اتخاذ نمایند تا در تاریخ و زمان مورد نظر حضور بهم رسانند دقت نموده و بایست  اعضای محترم می

یا وکیل قانونی وی به هر دلیل در وقت تعیین شده جهت انتخاب واحد حضور بهم نرسانند در صورتیکه عضو  -5تبصره 

تنها واحدهای باقیمانده پروژه را در معرض انتخاب عضو یا هیچگونه مسئولیتی متوجه تعاونی نخواهد بود و شرکت تعاونی 

 . تعاونی نخواهد بودو هیچگونه اعتراضی در این خصوص مورد پذیرش  ونی وی خواهد گذاشتنوکیل قا



در راستای تأمین منابع مالی پروژه بر مبنای بودجه پیشنهادی مصوب تعاونی با توجه به متراژ و هزینه تمام شده  (3

اعالم هزینه و تقویم نحوه پرداخت  به های اعضای تعاونی نسبت انتخاببه الحساب با توجه  یبی و علیبصورت تقر

های مربوطه  از متراژ واحدها در زمان انتخاب واحد نسبت به وصول مبالغ و چک الحساب ناشی های علی التفاوت مابه

ها  پرداختخود در بایست در انتخاب واحدها با توجه به اولویت و توانایی مالی  لذا اعضای تعاونی می.  اقدام خواهد شد

 .ریزی الزم را بفرمایند  برنامه

از اینکه این امتناع بر اثر  از پرداخت به موقع وجوه مورد تعهد امتناع ورزند اعم ءچنانچه هر یک از اعضا -1تبصره 

به دیگری واگذار و ایشان با صالحدید خود انگاری یا جبری باشد شرکت تعاونی حق خواهد داشت که واحد وی را  سهل

 .های بعدی قرار دهد  را در اولویت

 جلوگیری از ونظمی در مدیریت اجرای پروژه بعد از انتخاب واحدها  بیدر راستای جلوگیری از هرگونه تداخل و ایجاد  (4

امکان مراجعه جهت  براساس تصمیمات هیئت مدیره ی محترم بعد از انتخاب واحدهااعضا غیرضروری مراجعات

یا ا وکیل یقرارداد توسط اعضای تعاونی  2از ماده  (د) طبق بندو انتخاب مصالح هرگونه بازدید و اعمال سلیقه شخصی 

 .باشد  مقدور نمی وی ونینماینده قان

الحساب  های علی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره تعاونی به منظور تأمین به موقع منابع مالی پروژه نحوه پرداخت (5

التفاوت متراژ واحدها توسط عضو با شرایط ذیل صورت خواهد پذیرفت که الزم است کلیه مدارک خواسته شده به  مابه

 .راجعه جهت انتخاب واحد تهیه و ارائه گردد هنگام م

گیرد و در ظهر چک فرد معتبر دیگری پرداخت  چک صورت می ارائه التفاوت متراژ بصورت ی بابت مابهتهای آ پرداخت( الف
 .نماید  وجه چک را تضمین می

بایست قبل از مراجعه جهت انتخاب واحد  و عضو میبایست مورد قبول شرکت تعاونی باشد  ضامن پرداخت چک می( ب
 .اخذ نماید  ضامنموافقت شرکت تعاونی را جهت پذیرش 

ها اخذ یا از چک افراد معتبر مورد  از بانک قبل از انتخاب واحد متعهد فاقد دسته چک باشد الزم است که ی کهدر صورت (ج
، بدیهی است در گردد ءبایست ظهر چک بوسیله متعهد امضا یدر این صورت نیز م. تأیید شرکت تعاونی استفاده نمایند

های الزم را با شرکت تعاونی بعمل  شده برای انتخاب واحد هماهنگی و اعالم بایست قبل از تاریخ تعیین اینصورت عضو می
 .آورد 

، بدیهی است کلیه  ک از طرف تعاونی قابل پذیرش استدر صورت تمایل متقاضی یا عضو وثیقه ملکی معتبر به جای چ  (د
 .در راستای پذیرش وثیقه ملکی بر عهده عضو خواهد بود  های اداری و پیگیری های مربوطه هزینه

به اینکه بین شرکت تعاونی و اعضاء محترم نظر  ما ای فیج از ماده دو قراردادهای احداث بن-1بند  3با توجه به تبصره  (6

نمایی شده است انتخاب های معماری پروژه جا باشد که در نقشه می هر واحد دارای پارکینگ و انباری مختص به خود

جایی با درخواست عضو توسط  بوده و بعد از آن هیچگونه تغییر یا جابهنیز  واحد به منزله انتخاب پارکینگ و انباری

 .  نخواهد پذیرفتتعاونی صورت 



مصرفی  مشخص شدن مصالحو پس از  ارداد متعاقباًالحاقیه قر ، ءبین تعاونی و اعضا ما بر اساس مفاد قراردادهای فی (7

توسط تعاونی تهیه و به امضای طرفین خواهد رسید و منضم به قراردادهای کاری توسط هیئت مدیره شرکت  نازک

     . گردیداحداث بنای اعضای تعاونی خواهد 

های خود به شرکت  کلیه بدهیباشند که  تخاب واحد میبر اساس تصمیمات هیئت مدیره تعاونی اعضایی مجاز به ان (8

مشابه از  که البته این امر نافی اعمال جرایم و اقدامات)نامه تسویه نموده باشند  تعاونی را تا حداکثر زمان ارسال دعوت

 .لذا بر همین اساس امکان انتخاب واحد برای اعضای بدهکار وجود نخواهد داشت  (طرف تعاونی نخواهد بود

جایی و تغییر و تبدیل در واحدهای انتخاب شده بعد  دیره محترم تعاونی امکان هرگونه جابهبر اساس تصمیمات هیئت م (9

بایست نهایت دقت را در انتخاب  پذیر نبوده و کلیه اعضای محترم می از انتخاب واحد برای تعاونی به هیچ وجه امکان

 .واحد خود بنمایند 

نظمی در امر  منظور جلوگیری از هرگونه اخالل یا بیبر اساس تصمیمات هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی به  (11

 .از آوردن همراه اکیداً خودداری گردد  ءبرگزاری تشریفات انتخاب واحدهای اعضا

واحد و از  241داران شرکت در  و سهام ءبر اساس مصوبات مجامع عمومی شرکت تعاونی واحدهای مختص اعضا (11

های پروژه تعیین گردیده و در همین راستا انتخاب و تخصیص واحدها بین اعضای محترم  طبقات اول تا پانزدهم بلوک

 .بین واحدهای مسکونی مورد اشاره صورت خواهد پذیرفت از 

باشد  افزار مالی شرکت تعاونی می های سیستم امتیازبندی نرم اولویت ءبا توجه به اینکه مالک انتخاب واحد برای اعضا (12

بایست حداکثر  باشد می ها و یا امتیازبندی می گردد چنانچه ابهام یا اعتراضی نسبت به اولویت م میلذا بدینوسیله اعال

 های الزم فقط جهت رسیدگی و بررسیتوسط عضو ظرف مدت یکهفته از تاریخ انتشار این دستورالعمل مراتب اعتراض 

 .به دفتر تعاونی ارائه گردد بصورت کتبی 

گویی به ابهامات و یا اعتراضات غیرکتبی و یا ارائه شده  تعاونی از بررسی و رسیدگی و یا پاسخشرکت بدیهی است  -تبصره 

 .باشد  پس از مهلت اعالم شده معذور می

رساند چنانچه قبل از شروع و یا درحین اجرای تشریفات انتخاب واحدها نیاز به صدور  ضمناً به اطالع اعضای محترم می

بعدی و طبق مقررات تعاونی  یاه عالم نشده باشد مراتب طی اطالعیهین دستورالعمل اموارد دیگری باشد که در ا

 .رسانی خواهد گردید  اطالع

 شرکت تعاونی مسکن سازمان

 استان مرکزی نظام مهندسی ساختمان


