باسمه تعالي
((شرایط پروژه مسکن شرکت تعاونی شهرآرا ))

الف  :مشخصات پروژه
 )1هر ساختمان حداکثر  11واحدی می باشد و پس از وصول وجه اولیه از ابتدا به نام افراد متقاضی قولنامهه و سهند
مالکیت زمین به صورت مشاعی تنظیم می گردد.
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حداکثر زمان ساخت  11الی 12ماه خواهد بود.
نوع ساخت برابرنقشه و تایید سازمان نظام مهندسی و پروانه اخذ شده از شهرداری می باشد
مساحت واحد ها حداکثر  111متر مربع می باشد با آسانسور و سیستم گرمایشی شوفاژ و تعبیهه سهرمایک کهولر
گازی خواهد بود .
برآورد مبلغ کل آپارتمان برابر فهرست بها و مبلغ اجناس در سال جهاری حهدود  2/111/111/111ریهال خواههد
بود و در صورت نغییر در وضعیت  ,مبلغ فوق تغییر خواهد نمود.
با توجه به اینکه در منطقه  11شهرداری در چند قطعه زمین و نقاط مختلف پروژه اجرا می شود جههت انتخها

محل باید به دفتر شرکت مراجعه کرد.
 )7شرکت تعاونی شهرآرا صرفا نظارت بر پروژه را بر عهده دارد واجرا توسط بخک خصوصی با عنوان پیمانکار خواههد
بود.
ب  :شرایط پرداخت
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در هنگام ثبت نام و تکمیل پرونده برای یک واحهد آپارتمهان مبلهغ 1/151/111/111ریهال بایسهتی بهه حسها
شماره  ................شرکت و ضمنا یک فقره چک مبلغ  151/111/111جهت اخهذ پروانهه حهداکثر یهک مهاه اخهذ
خواهد شد.
مبلغ  1/511/111/111ریال در پنج فقره چک هرکدام به مبلغ  511/111/111ریال در طی  15ماه
مبلغ تعیین شده براساس برآورد مبالغ فعلی است با توجه به نوسان مبلغ تعیین شهده بهه همهان نسهبت افه ایک
خواهد یافت .
شرکت از متقاضی با اخذ وکالت رسمی و هم مان با تنظیم سند زمین این اختیار را دارد چنانچه چک ها به موقع
پرداخت نگردید سهم متق اضی توسط شرکت به غیر واگذار شود و صرفا وجه پرداختی بهه متقاضهی مسهتردد مهی
شود.

ج  :مدارک مورد نیاز:
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متقاضی سهامدار شرکت باشد .
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی.
گواهی اشتغال به کار از سازمان متبوع و یا فتوکپی از قراراداد و یا حکم کارگ ینی .
چنانچه سهامدار درخواست نماید سند به نام یکی از اعضا خانواده تنظیم گردد از همهان ابتهدا مهدارز زم ارا هه
گردد.
تکمیل فرم درخواست در محل شرکت .
شرکت تعاونی شهرآرا

