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 قرارداد:شماره 

 2/11/1400قرارداد: تاریخ           

 خدابنام 

 مسکن

 

 مشارکت در ساخت قرارداد

قانون مدنی مابین طرفین مشروحه در ماده یک وفق شرایط و توافقات مندرج در مواد آتی در  190و  10قرارداد بر اساس ماده این 

 مشاور امالک مسکن

 

 قرارداد:موضوع 

خریب و احداث طبق قرارداد پس از رویت طرح مقدماتی و انجام مباحث فنی در خصوص پروژه موضوع قرارداد که تطرفین 

رارداد مشارکت در پالک ثبتی مربوطه و با متریال و مشخصات قید شده در این ق ادارات دولتیدستورالعمل شهرداری و با ضوابط 

شود در عرصه و اعیان ساختمانی که احداث میملین نمایند. متعامی نامهذکر شده در این قرارداد اقدام به عقد این قرارداد مشارکت

 باشند.ه تعیین خواهد شد سهیم میهایی کطبق ضوابط و نقشه معرفی شده به شهرداری منطقه و توافق چندگانه به نسبت

 

 ( طرفین قرارداد:-1ماده 

 یا )طرف اول(مالک 

 ملیکد  تولدتاریخ  صدورمحل  ش.ش. پدرنام  و نام خانوادگینام  ردیف

 4569275397 13/8/1337 سمنان 893 ماشااهلل احمدیفرهاد  1

 )طرف دوم( سازندگان:

 ملیکد  تولدتاریخ  صدورمحل  ش.ش. پدرنام  و نام خانوادگینام  ردیف

 0064879852 2/12/1353 تهران 10922 میکائیل رضا کرمیغالم 1

 0071355316 9/9/1355 تهران 6310 میکائیل کرمیمهدی  2

 09125138947 – 66120612           558به فاوامی پالک نرسیده  –، جمالزاده شمالی تهران آدرس:
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 ( مشخصات ملک مورد مشارکت:2ماده 

داثی و پنج به عالوه سه طبقه بنای کلنگی اح 8912/3741مترمربع به پالک ثبتی  67/400( دانگ یک قطعه زمین با مساحت 6)

باد هران، خیابان امیرآبه نشانی: ت -صفحه:  -دفتر:  3بخش:  043316دارای شماره سریال سند:  205متراژ  باب مغازه تجاری به

اشد که جزء بعدد کنتور گاز می 4عدد کنتور برق و  10عدد کنتور آب و  6به انضمام  104شمالی، خیابان شهید خکدری پالک 

 گردد.رارداد محسوب میمتعلقات ملک مورد مشارکت بوده و آورده طرف اول ق

 

 رای قرارداد( مدت زمان اج3ماده 

 باشد.ماه از تاریخ تنظیم وکالت کاری می 7( مدت زمان اخذ پروانه سخت 3-1

و دستور شروع ماه پس از اخذ پروانه ساخت  24های مهم طرف اول قرارداد مدت زمان اجرای کامل پروژه و تحویل آپارتمان (3-2

 باشد.به کارشماری می

 باشد(.ماه می 31ماه جمعا 24ها ماه و اتمام ساخت آپارتمان 7)پروانه ساخت 

ماه  8ها و پایان کار و اسناد مالکیت و انجام امور اداری پس از ساخت و تحویل واحدها ( مدت زمان دریافت مقاصا حساب3-3

 گردد.ین قرارداد میصورت عدم دریافت سند تفکیکی هر یک از واحدها شامل خسارت تاخیر در اباشد. در می

 

 ( تعهدات طیف اول:4ماده 

 گردد:اول قرارداد متعهد میطرف 

نسبت به تحویل  1/5/1401نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام نماید و در تاریخ  4/11/1400بایست تا تاریخ ( طرف اول می4-1

 ای به طرف دوم اقدام نماید.یب طی صورتجلسهساختمان تخلیه شده جهت عملیات تخر

و غیره فاضالب  –تلفن  –گاز  –برق  –های قانونی ملک مانند شهرداری دارایی وام قبوض آب ( مالک متعهد است کلیه بدهی4-2

 را تا زمان تحویل ملک و انتقال سند تسویه نماید.

اری در این خصوص ننماید و هر گونه واگذ ( مالک و سازنده متعهد است حقوق قانونی این قرارداد را تا پایان قرارداد به غیر واگذار4-3

 باشد.فاقد اعتبار قانونی می

گردد کلیه اسناد ملک مورد مشارکت همزمان با وکالت کاری جهت انجام امور مربوطه پس از دریافت ( طرف اول متعهد می4-4

 دهد. انت در اختیار سازنده قراررسید به صورت ام



 
 
 
 

 نمسک                        هود                       ش                   زنده                              سا                                           مالک
  
 
 
 
 

3 

 

نماید که ملک مورد مشارکت مستحق الغیر نبوده و منافع آن قبال به دیگری واگذار نشده و مشمول ( طرف اول قرارداد اقرار می4-5

 باشد.مصادره اموال و سرپرستی نمی

ق اظهار نظر مشورتی برای خود را محفوظ داشته لیکن حق دخالت در امور اجرایی را به هیچ وجه ممکن نخواهد ( طرف اول ح4-6

 رات طرف اول و داور برای بهبود شیوه ساخت مؤثر باشد.داشت مگر آنکه نظ

ای باشد که در این خصوص مالک هیچ هزینهندگان میهای انتقال قدرالسهم به سازندگان توسط مالک به عهده ساز( کلیه هزینه4-7

 پرداخت نخواهد کرد.

ت ذکر شده در این ( طرف اول قرارداد در صورتی که پس از تنظیم قرارداد یا هر یک از عملیات ساختمانی به نحوی از تعهدا4-8

بایست بدون قید و های انجام شده توسط طرف دوم میماید و یا اقدام به فسخ یکجانبه نماید عالوه بر پرداخت هزینهقرارداد عدول ن

 %10ارزش ملک مورد مشارکت را به عنوان ضرر به طرف دوم قرارداد بپردازد که بر ذمه طرف اول قرارداد درصد  20شرط معادل 

 بوده.

 ( نحوه انتقال سند:4-9

امور باشد. انجام اتمام عملیات ساختمانی و تحویل واحدهای نوساز به طرف اول می کاری و یک دانگ بادانگ با اتمام سفت 8/0( 1

 ها جهت انتقال بعهده طرف دوم باشد.اداری و اخذ گواهی

ریال معادل دو میلیون تومان به عنوان  000/000/20( بابت هر روز تاخیر مبلغ 4-9طرف اول در ایفای تعهدات موضوع ماده ) تبصره:

 طرف دوم بپردازد.جریمه دیرکرد به 

 

 ( تعهدات طرف دو5ماده 

ری مربوط به اخذ پروانه ساختمان مطابق با های شهرداکشی و هزینههای محاسبات مهندسی نقشه( پرداخت تمامی هزینه5-1

 تهران 6ضوابط شهرداری منطقه 

کارگری، خرید، از  قبیل: هزینه مهندسی، معماری، بنایی. و  های مرتبط با احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان( تمامی هزینه5-2

 های تخریب ساختمان تا اتمام کاملهای مصوب شهرداری از شروع فعالیتتامین مصالح مورد نیاز نظارت بر اجرای دقیق نقشه

 اندازی تاسیسات ساختمان جدید و راه

شاغل در موضوع قرارداد و همسایگان مجاور های حوادث ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی برای کارکنان و کارگران ( کلیه هزینه5-3

 های آنان و پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی.و ساختمان
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دور سند مالکیت اختصاصی از اداره ثبت اسناد امالک مربوط برای هر های مربوط به تفکیک ساختمان به منظور ص( کلیه هزینه5-4

 یک از واحدهای احداثی ساختمان.

سئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی که منجر به های بیمه تامین اجتماعی، بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه م( کلیه هزینه5-5

 باشد مالک هیچ مسئولیتی ندارد.ه میفوت کارگر شود به عهده سازند

و صورت جامع مصالح مصرفی  های مصوب شهرداری( طرف دوم متعهد گردید ساختمان موضوع قرارداد را دقیقاً بر مبنای نقشه5-6

ه یم متعلقه را پرداخت نماید و کلیو زیر نظر مهندس ناظر احداث و تکمیل و مسئولیت هر گونه خالف در احداث بنا را پذیرفته و جرا

راجع به زلزله و  2800نامه آن و مقررات الزامی آیین 19ضوابط و مقررات قانونی از جمله مقررات ملی ساختمان خصوصاً مبحث 

 یت نماید.مقررات شهرداری شهرسازی را رعا

های شهرداری اعم از صدور پروانه، جواز ساخت، مهندسی ناظر، خرید تراکم، انشعاب آب و فاضالب جهت تامین ( کلیه هزینه5-7

کشی فاز جهت آسانسور، برق عمومی مشاعات، لوله 3ق اختصاصی واحدهای مسکونی، کنتور برق کلیه واحدها خرید و نصب کنتور بر

و خرید کنتورهای اختصاصی گاز، برای هر یک از واحدها تامین و تهیه تاسیسات با مشخصات ارائه شده، ساخت آپارتمان با مشخصات 

در این قرارداد هزینه کل حق اشراف و هزینه تفکیکی با تمام متعلقات )تا مرحله نهایی سند مالکیت به نام مالک( به عهده ذکر شده 

 باشد.سازنده می

مورد مشارکت به دیگران خودداری نماید ( طرف دوم متعهد گردید نسبت به کلیه مفاد قرارداد شخصا اقدام نماید و از واگذاری 5-8

 تمر و دائم در این مشارکت در ساخت در مدت مرقوم داشته باشند.و مدیریت مس

 ( بالعوض مبلغ: ندارد5-9

 پرداخت بالعوض: نداردحوه ن

ماه از تاریخ انمام ساخت  8ها و پایان کار و اسناد مالکیت و انجام امور اداری پس ازساخت مان دریافت مفاصا حساب( مدت ز5-10

شامل خسارت نسبت به هر واحد سهمی مالک )طرف اول( باشد در صورت عدم دریافت سند تفکیکی و تحویل واحدها به مالک می

 گردد. تاخیر در این قرارداد می

 اولیه با توافق مالک و تایید کمیته نما به شهرداری ارائه گردد. ( نقشه معماری و نمای5-11

های آب و برق و گاز بعد از تحویل ملک مورد مشارکت تا پایان و تکمیل عملیات ساخت و ساز و تحویل ( پرداخت کلیه هزینه5-12

 باشد.ه طرف دوم میواحدی بر عهد
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تواند پس از اعالم کتبی روز مالک می 90غیر موجه یا غیبت سازنده در حین انجام پروژه بیش از  ( در صورت تعطیلی و تاخیر5-13

به انجام تعهد به سازنده و تنظیم صورت جلسه رسمی وضعیت موجود جهت ادامه عملیات ساختمان توسط خود با شخص ثالث 

قانون مدنی در صورت لزوم برای  222دارای صالحیت با تنظیم گزارشات دقیق مستندات کامل مداخله نماید و با استناد به ماده 

بت به فروش قدرالسهم اعیانی سهم سازنده با رای داوری با مراجع قضایی اقدام نمایند در این صورت عالوه بر تامین مخارج نس

خسارت تاخیر بشرح بند میزان  باشد.ده به مالک بر اساس مدارک و مستندات بر عهده سازنده میپرداخت جریمه تاخیر خسارت وار

 و خسارت عدم اجرای تعهدات مشخص شود.  5-10

ات ساخت و ساز و تحویل دوم قرارداد در صورت تاخیر در انجام تعهدات خود بابت هر روز تاخیر در تکمیل نهایی عملی طرف( 5-14

عنوان خسارت وارده دو میلیون تومان به ادل ریال مع 000/000/20 بلغبایست مو صورت مجلس تفکیکی می واحدها و اخذ پایان کار

 نسبت به هر یک از واحدهای مالک )طرف اول( به طرف اول پرداخت نماید.

 

 تقسیم واحدها بدین صورت به توافق طرفین رسید( نحوه 6ماده 

های احداث شده در ملک موصوفه به شرح ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت و ها و انباریها و پارکینگتقسیم آپارتمانشرایط 

 طرفین حق هر گونه اعتراضی در آن از خود ساقط نمودند.

 طرف اول:قدرالسهم 

 طرف دوم:قدرالسهم 

های تامین شده به صورت هر واحد ها و انباریها: مالک و سازندگان توافق نمودند که کلیه پارکینگها و انباریتقسیم پارکینگ -

 یک پارکینگ و یک انباری سندی مابین طرفین تقسیم گردد.

 باشد.(ها با طرف اول )مالک( میها و انباری)اولویت انتخاب پارکینگ

دد. گر( تقسیم می%30و  %70در صورت وجود پارکینگ و انباری مازاد بر تعداد واحدها به نسبت سهم طرف اول و طرف دوم ) تبصره:

 گردد.هایی که به مغازه تجاری تعلق به مالک میجز پارکینگبه 

 

 ( شروط قرارداد7اده م

( طرفین توافق نمودند که ساختمان از مصالح لوازم و وسایل قید شده در صورت جامع مصالح مصرفی که در این قرارداد ذکر 7-1

 بعدی در صورت موصوف باید با توافق کتبی طرفین انجام شود و تایید داور و نظریه مالک باشد.نه تغییر احتمالی شده است و هر گو
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اری و سایر دوایر دولتی ( در صورتی که بر اثر حوادث قاهره اعم از سیل، زلزله در دستورات و مجوزهای صادره از سوی شهرد7-2

م کار وقفه ایجاد گردد هیچ یک از طرفین مسئول تاخیرات به وجود آمده نخواهد بود و ادامه عملیات اجرایی حداکثر مرتبط در انجا

یت فورس ماژور و پس از مذاکره مجدد و توافقات حاصله و با رای داور پس از تنظیم صورت جلسه کتبی یک ماه بعد از پایان وضع

 شود.گیرد و مدت تعطیلی قهری در این حالت به مدت اجرای قرارداد افزوده میانجام می

 باشد.باشد و با نظریه داور و مالک می( کلیه مصالح حاصل از تخریب ساختمان فعلی منطبق به طرف دوم می7-3

( در صورتی که ملک موضوع قرارداد به هر علتی از قبیل رهن، مصادره عملیات اجرایی، غصبی بودن، حکم دادگاه و سایر مراجع 7-4

ظف به پرداخت جزاً، یا کالً عیناً یا منفعتاً مستحق للغیر شناخته شود و قانوناً یا عمالً قابل انتقال به سازنده نباشد مالک مو قانونی و ...

رسمی و  باشد عالوه بر این ضرر زیان موظف به عودت مبلغ هزینه کرد سازنده طبق نظر کارشناسزش ملک به سازنده میار 20%

 باشد.عودت کل مبلغ بالعوض می

های خود از ساختمان جدید مسئول پاسخگویی به هر گونه دعوی حقوقی و کیفری ( هر یک از طرفین نسبت به فروش آپارتمان7-5

 د.باشخریداران و تایید داور و مالک می

( هر گونه افزایش یا کاهش یا نوسانات قیمت و حدودث دیگر شرایط اقتصادی بر مدت قرارداد یا تقسیم واحدها و سایر شرایط 7-6

 ی نخواهد داشت.قرارداد تاثیر

 ( طرف دوم حق استفاده از وام مشارکت مدنی و ترهین مورد معامله را ندارد.7-7

 ( ملک مورد مشارکت در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ 7-8

 گذاری شد.طرفین حدودا قیمتتوافق 

م به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان حق انتقال و واگذاری سهم مشاعی زمین انتقال یافته به خود را به دیگری نداشته ( طرف دو7-9

 ال عادی یا رسمی تحت هر عنوان حتی پس از اتمام مراحل احداث ساختمان باطل و از درجه اعتبار ساقط است.و هر گونه انتق

 ( سازنده متعهد است با نماینده معرفی شده از طرف مالک همکاری نماید.7-10

ی به افراد های احداث شده پس از اتمام عملیات تفکیک ثبت( انتقال اسناد رسمی سهم اختصاصی هر یک از طرفین از آپارتمان7-11

 با نظریه داور و نظر مالک. دیگر بالمانع است

 توانند سهم اختصاصی خود از ساختمان را پس از تحویل تصرف نموده و یا اجاره دهند.( هر یک از طرفین می7-12

باشد و اجرای این قرارداد به عهده قیم و قائم مقام ( در صورت فوت هر یک از طرفین قرارداد قرارداد از درجه اعتبار ساقط نمی7-13

 بایست تعیین گردد و در مفاد قرارداد ذکر شده است.قانونی و وراث متوفی بوده که حداکثر ظرف مدت یک هفته می
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( تمامی وجه التزام مذکور در این قرارداد رافع لزوم ایفای اصل تعهد از جانب متعهد نبوده و تا زمان انجام تعهد یا اعمال حق 7-14

 جانب زیان دیده پرداخت وجه التزام روزانه باید ادامه پیدا کند. فسخ از

 تبا به آژانس مسکن اعالم نمایند.کباشند هر گونه تغییر آدرس و شماره تلفن را ( طرفین موظف می7-15

 %10از به هر دلیل توسط هر یک از طرفین موجب پرداخت مبلغ ( فسخ این قرارداد در مراحل اولیه قبل از تخریب و اخذ جو7-16

کننده ملزم رف فسخطباشد و کننده به طرف مقابل میهای انجام شده به عنوان ضرر و زیان از طرف فسخرابر هزینهارزش ملک و دو ب

 رده به طرف مقابل با نظریه داور خواهد بود.به پرداخت کلیه خسارات وا

باشد صورت پذیرد نامه میهای قید شده در این مشارکت( هر گونه عدل از تعهدات طرفین که منجر به پرداخت ضرر و زیان7-17

 باشد.کننده میها بر عهده و ذمه طرف عدولپرداخت کلیه ضرر و زیان

 

 ( پیش فروش8ماده 

پذیر است که در صورت تراضی و توافق طرفین و با اطالع چینی امکانهای سازنده بعد از پایان مرحله تیغه( یک واحد از آپارتمان1)

 پذیر است.فروش امکانو رضایت آنان انجام پیش

 

 ( وجه التزام:9ماده 

( چنانچه هر یک از طرفین از انجام هر یک از تعهدات قرارداد در حین ساخت و قبل از اتمام عملیات در موعد مقرر امتناع نماید 9-1

ریال معادل دو میلیون تومان به عنوان خسارت قرارداد به طرف مقابل بپردازد این مبلغ برای کلیه  000/000/20وزانه مبلغ مکلفند ر

شوند. این بینی شده و در صورت بروز تخلفات قراردادی مختلف خسارات با یکدیگر جمع میاین قرارداد پیشتعهدات طرفین در 

 مبلغ جایگزین تعهد اصلی نبوده و متخلف موظف به انجام تعهد خود خواهد بود.

 

 ( گارانتی:10ماده 

ها به مالک در صورت بروز هر گونه ماه پس از تکمیل و تحویل آپارتمان 12( سازندگان ملزم و متعهد شدند که در طول مدت 10-1

د و کلیه خسارت شی از قصور مالک در این مدت نباشد و طبق نظر کارشناس خبره تائید گردخسارت یا ایراد جزئی و کلی که نا

ذ هر گونه ناشی از استفاده از لوازم غیر استاندارد و محول کردن امور اجرایی به افراد ناوارد یا مبتدی و غیره را متقبل و بدون اخ

 ها را جبران نماید و به شکل سالم و قابل استفاده به مالک تحویل نماید. و نظر داوروجهی از مالک تعویض یا تعمیر و خرابی
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کشی آب سرد و گرم شوفاژ و سیستم ق و لولههایی اعم از خرابی در سیستم حرارتی و برودتی و برداخت خسارت خرابی( پر10-2

های تلفن و آیفن تصویری و آنتن مرکزی و جداگانه و کلید و کشیسیمبام و آسانسور ها پشتکاری سرویسفاضالب و سیستم عایق

دوم قرارداد بوده آالت و خرابی شیرآالت و غیره به کلیه منصوبات و لوازم و مصالح ساختمانی مصرفی پروژه بر عهده طرف پریز و آهن

 تحویل واحدها قابل دریافت است.ماه پس از  12و تا 

و هم زمان با امضاء  ه طور جداگانه بر عهده بگیرندالزحمه مشاور امالک را بکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بوده حق (11ماده 

 د داشت.الزحمه نخواهبه ذکر است فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حققرارداد مبلغ را پرداخت نمایند. الزم 

 پروژه به امانت سپرده خواهد شد. اسناد مالکیت نزد سازندگان )پس از دریافت رسید( تا پایان (12ماده 

قانون مدنی و با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی معامالت و در کمال صحت  190و  10قرارداد با توجه به ماده این  (13ماده

باشد و از هر د گردید و دارای جنبه قطعیت کامل بوده و نسبت به ورثه و قائم مقام قانونی الزم االجرا میو سالمت جسم و عقل منعق

 کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین در حال و آینده بعمل آید.باشد. اسقاط حیث مورد توافق و تراضی طرفین می

احد ماده و به انضمام کلیه مفاد و شرایط و توضیحات مربوطه تنظیم گردید که هر یک ارزش و حکم و 13نسخه و  9قرارداد در این 

 باشد.امضاء و اثر انگشت طرفین قرارداد و مهر و امضاء آژانس مسکن دارای اعتبار می را دارد که پس از
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 توضیح:

باشد که سازنده متعهد شده ظرف مدت پنج ماه متر تجاری می 205مورد مشارکت دارای پنج دهنه مغازه به متراژ ملک  (1

های بهداشی( به همراه کرکره و شیشه میرال های مورد ذکر را تکمیل )کف و دیوار سنگ شده با انتخاب مالک و سرویسمغازه

آب و برق و گاز مغازه همزمان با تحویل مغازه باید هزینه طرف دوم و حقوق و تحویل طرف اول انشعابات به مالک تحویل دهد. 

ازه خسارت تعیین ها روزانه مبلغ دو میلیون تومان بابت هر مغتحویل مغازهالزم به ذکر است در ازای هر روز تاخیر در که  گردد.

ی تجاری نخواهند داشت اعم از حقوق گردیده است و سازندگان هیچگونه حق و حقوق و دخل و تصرفی را در مورد واحدها

 ها. صنفی و ملکیت مغازه

نظریه باشد. با ها تامین شود متعلق به مالک میقبول نمودند بدون قید و شرط هر تعداد پارکینگ و انباری پشت مغازهسازندگان  (2

 داور و مالک

باشد و نیز یک واحد واحد( متعلق به سازندگان می 3عاً )جم 2و  1باشد و طبقات کال متعلق به مالک می 5و  4و  3طبقات  (3

 باشد و نظر داور.با انتخاب مالک می 2و  1دیگر مالک در طبقات 

های مشاغل و های آب، برق، گاز و ماملیاتد همزمان با تحویل ملک به سازندگان برای تخریب کلیه مفاصا حساببایمالک  (4

دارایی تجاری را به سازندگان تحویل دهد و مالک تا زمان اتمام ساخت و تحویل و دریافت سندهای تفکیک شده هیچگونه 

شود و نخواهد شد که در این خصوص سازندگان قبول نمودند تا پایان کار و تفکیکی ساختمان کلیه ای را متقبل نمیهزینه

 ها را پرداخت نمایند.هزینه

را به عنوان حکم مرضی الطرفین داور انتخاب نمودند که  008155239ای علیرضا احمدی به شماره ملی این قرارداد آقطرفین  (5

 باشد.خرید صورت مصالح و همه موارد قید شده حضور حکم الزامی می الزم به ذکر است در هنگام

های ساخته شده ماهیانه شش میلیون هد شدند از زمان تخلیه مالک تا زمان تحویل آپارتمانبه ذکر است سازندگان متعالزم  (6

 نمایند.تومان بابت اجاره به مالک پرداخت 

 احداث بنای سازندگانتعهدات  (7

  متعهد شدند ساختمان مشارکت را در هشت طبقه که به ترتیب:سازندگان 

  فضای کسری ها و پیلوی فضای پارکینگ 1منفی زیرزمین  - های مسکونی و انباریفضای پارکینگ 2فی منزیرزمین

 باشد.ها نیز متعلق به مالک میها و انباری مغازههای مغازهپارکینگ

 مایند.ت دریافت و احداث بنا نپیلوت، هر طبقه دو واحد مسکونی مجوز ساخ طبقه باالی نج پ 

ساخت و ساز ساختمان ایجاد نمایند موظفند ضمن پرداخت مبلغ پنجاه سازندگان به دلیل مشکالت مالی تاخیری در چنانچه  (8

ادامه کار ساخت را با هماهنگی با حکم به شخص  نه در ساخت به مالک نیز مالک حق داردمیلیون ریال خسارت تاخیر روزا

 دیگری واگذار نماید. 

 زانه بپردازد. واحدهای تخصیصی مالک رو هر یک از جای پنجاه میلیون ریال بیست میلیون نسبت بهبه 
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 و مصالحمتریال 

 توضیحات جنسنوع  مورد استفادهبخش  ردیف

 نظر مهندس ناظر شهردای با انتخاب مالکا ب بر(های معت)تهیه بتون از شرکتبتونی  اسکلت .1

 نامه استانداردآیینطبق  با نظریه داورل واف سقف .2

 بندی با داورعایقبا  سبک یا سفال )درجه یک(بلوک  دیوارها . 3

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  )دیوار نورگیر( سنگ تراورتن ساختمان شمالنمای  .4

 تایید کمیته نمای شهرداریطبق  تراورتن یا ترکیبی انتخاب مالک و داورسنگ  ساختمان جنوبنمای  .5

 انتخاب مالکبا  سرقت ایرانی )یراق ترک(ضد  ورودی آپارتماندرب  .6

 شوندگیقابلیت رنگبا  با انتخاب مالک و داور HDF های آپارتماناطاقدرب  .7

 80در  80 رانی با انتخاب مالکیک ایدرجه  سالنکف  .8

  یک ایرانی با انتخاب مالکجه در اطاق خوابکف  .9

 تک یا ویستابست یا هافمنوین  استاندارد درجه یک انتخاب مالک UPVC پنجره .10

 باشدمتر می 3سقف طبقات تمامی  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  خانهسالن اتاق و آشپزسقف  .11

 یک با انتخاب مالک و داوردرجه  نصب طبقه و کشو MDF دیواریکمد  .12

 یک با انتخاب مالک و داوردرجه  ترکیه MDF آشپزخانهکابینت  .13

  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  سرویس بهداشتیکاشی  .14

  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  هاکف سرویسسرامیک  .15

 استحکام باالبا  درجه یک با انتخاب مالکاستیل  راه پلهنرده  .16

 رنگ و طراحی مد روزبا  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  پلهسنگ  .17

 رنگ و طراحی مد روزبا  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  دیوار راه پلهسنگ  .18

 رنگ و طراحی مد روزبا  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  دیوار پارکینگ سنگ  .19

 رنگ و طراحی مد روزبا  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  کف پلهسنگ  .20

 رنگ و طراحی مد روزبا  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  کف پاگردسنگ  .21

 رنگ و طراحی مد روزبا  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  کف پارکینگسنگ  .22
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 رنگ و طراحی مد روزبا  با طراحی زیبا با انتخاب مالکفلزی  ورودی پارکینگدرب  .23

  درجه یک با انتخاب مالکایتالیایی  درب پارکینگاتومات  .24

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  درجه یکسحر  آمیزی ساختمانرنگ .25

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  یکدرجه  –جهان  –مهسان  –دلند  و پریزد کلی .26

 اینچ رنگی قابلیت ضبط تصویر 10مانیتور با  با انتخاب مالکتابا  –کوماس  تصویریآیفون  . 27

  یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  هواکش .28

 نصب کامل کولرآبی با انتخاب مالکبا  آبی داکت اسپیلتکولر  سرمایشسیستم  .29

 رادیاتور یا بوتانایران  ب مالکبا انتخاپکیج  گرمایشسیستم  .30

 درجه یک با انتخاب مالک استاندارد  یا قهرمان یا شایان یا راسانشبیه  شیرآالت .31

 یکدرجه  و فرنگی و چینیایرانی  بهداشتیسرویس  .32

 انتخاب مالکبا  درجه یک برای داکت اسپیلتگالوانیزه  کشیکانال .33

و گیربکس ایتالیایی ساسی یا جم + موتور  آسانسورمشخصات  . 34

 کابین استیل با طراحی زیبا

 VVFبلک اوت و دارای 

 مالکانتخاب 

 طراحی مد روزبا  با انتخاب مالک  داور با طرح نماهماهنگ  ورودینورپردازی  .35

 تایید مهندس گازبا  استاندارد شرکت گاز انتخاب مالکمطابق  رای هر واحدکشی گاز بلوله .36

 البتایید مهندس آب و فاضبا  ضوابط اداره آب و نظریه داورمطابق  انشعابات آب برای هر واحدگرفتن  .37

 یا کرمان با نظر داورسان خرا )مطابق تایید مهندس برق(استاندارد  مانیتورکلید  .38

 یا کرمان با نظر داورسان خرا )مطابق تایید مهندس برق(استاندارد  برقسیم  .39

 یا کرمان با نظر داورسان خرا )مطابق تایید مهندس برق(استاندارد  هاکابل .40

 انتخاب مالک و نظر داوربا  الیه قیر و گونی + موزاییکدو  سازی واحدها و پشت بامکف . 41

 طراحی زیبا و مد روزبا  با طرح نما با انتخاب داورهماهنگ  و نورپردازی نماروشنایی  . 42

 نظر داور با  الیه قیر و گونی + موزاییک و یک ال ایزوگامدو  پشت بامکف  .43

 نظر داوربا  مطابق تایید مهندس تاسیساتاستاندارد  کشی شوفاژلوله .44

 نظر داوربا  مطابق تایید مهندس تاسیساتاستاندارد  کشی آبرسانیلوله .45
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ها با نصب فاضالب شهری واحدها و مغازهو  مطابق تایید مهندس تاسیساتاستاندارد  کشی فاضالبلوله .46

 باشدسازندگان می

  نظر داوریک ایرانی با درجه  کشی تلفنسیم . 47

 نظر داوربا  کفشور )کف و دیوارها سنگ(دارای  بالکن .48

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  توافقبا  گاردنروف  .49

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  برای کلیه مشاعاتهوشمند  روشنایی .50

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  نورپردازی زیبا و طراحی مد روزبا  سازیمحوطه .51

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  با دسترسی به تاسیسات فاضالب PVC سرویس بهداشتی و حمامسقف  .52

 یک ایرانی با انتخاب مالکدرجه  درجه یک یا مشابهبهریزان  آالتو یراقدستگیره  .53

 نظر داوربا  پمپ آب با قدرت باال و مناسبنصب  آبپمپ  .54

 نظر داوربا  الیه قیر و گونی تا ارتفاع مناسدو  ها و آشپزخانهکاری سرویسعایق .55

 تایید مهندس تاسیساتبا  رادیاتور یا بوتان با نظر داورایران  پکیج .56

 نظر داوربا  درجه یک MDFیا  PVC قرنیزها .57

 نظر داوربا  برای کلیه واحدهانصب  و ماهواره مرکزیآنتن  .58

 

 

 توضیحات:

صورتی که مالک تمایل به اجرای متریال باالتر از موارد تعیین شده در این قرارداد را جهت واحدهای خود در 

 التفاوت آن را به طرف دوم پرداخت نماید.بایست مابهداشته باشد می
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 های قید شدهمتریال و مصالح ساختمان نسبت به شمارهاصالحیه 
 . نمای ساختمان جنوب سنگ یا ترکیبی طبق تایید کمیته نمای شهرداری و انتخاب مالک2

 شوندگی و انتخاب مالکبا قابلیت رنگ HDFهای آپارتمان . درب اتاق7

بری برای کاری همراه با هالوژن و نور مخفی و گچو کناف. سقف سالن و اتاق و آشپزخانه جنس درجه یک ایرانی با انتخاب مالک 11

 هانتمام آپارتما

 تا سقف با انتخاب مالک و نظریه داور MDF. کمد دیواری و طبقات و کشو 12

 ها با جزیره با انتخاب مالک. کابینت آشپزخانه ممبران درجه یک در کل آپارتمان13

 ف. کاشی سرویس بهداشتی درجه یک ایرانی با انتخاب مالک تا زیر سق14

 الک با رنگ و طراحی مد روز تا زیر سقف و نظر داور. سنگ راه پله درجه یک ایرانی با انتخاب م18

 یک ایرانی با انتخاب مالک با رنگ و طراحی مد روز و نظر داور. سنگ دیوار پارکینگ درجه 19

 دار با انتخاب مالک و نظر داور. درب ورودی پارکینگ با طراحی زیبا جک23

 ها درجه یک ایرانی پارس خزر با خارجی و نظر داور. هواکش سرویس28

 . سیستم گرمایش و سرمایش مورد توافق نصب داکت اسپیلت از نوع درجه یک با نظر داور29

 دل پکیج بوتان یا ایران رادیاتور با نظر مالک. انتخاب م30

 . شیرآالت شبیه یا قهرمان یا شایان یا راسان استاندارد درجه یک به انتخاب مالک31

 . سرویس بهداشتی ایرانی فرنگی ایرانی درجه یک یا چینی درجه یک به انتخاب مالک32

 ه مفاد درج شده به عالوه ایستگاه نهایی تا پشت بام در صورت تایید شهرداری با نظر مالک و با تایید داور. مشخصات آسانسور کلی34

 . نورپردازی ورودی هماهنگ با طرح نما با طراحی مد روز با نظر مالک35

 ی یک الیه ایزوگام + موزاییک یا سنگ به انتخاب مالکسازی واحدها و پشت بام دو الیه قیرگون. کف41

 ک. کلیه مفاد درج شده با نظر مال42

 متر به انتخاب مالک 2. پشت بام دو الیه قیرگونی یک الیه ایزوگام + موزاییک یا سنگ و دورچین دیوار پشت بام یک / 43

 . کلیه مفاد درج شده تا سقف با نظر داور48

 . ظرفشویی تمام طبقات از نوع دو لگنه استیل اخوان با انتخاب مالک60

 . هود آشپزخانه با انتخاب مالک61

ید انجام شود که در این خصوص در حضور حکم باید خریداری . کلیه صورت مصالح قید شده در این قرارداد به انتخاب مالک با62

 ورشود و با نظر دا
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در صورتی که طرف دوم قرارداد نتواند در مدت زمان تعیین شده بدون عذر موجه واحدهای سهم طرف اول را در ؟؟؟ به مالک  -1

هر یک  بایست به ازای هر روز تاخیر از خاتمه مدت قرارداد مبلغ دو میلیون تومان به عنوان خسارت وارده نسبت بهتحویل نماید می

 ول پرداخت نماید.از واحدهای مالک به طرف ا

 باشد.دن دالیل تاخیر در انجام قرارداد به عهده داور قرارداد میتشخیص موجه یا عدم موجه بو -تبصره -2

طرف دوم موظف به تجهیز کامل کارگاه ساختمانی و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی در ساخت پروژه در طی عملیات ساختمانی  -3

 باشد.باشد و رعایت حقوق مجاورین و همسایگان میمی

 و فاضال موجود در ملک متعلق به طرف دوم خواهد بود.برق  –کلیه حقوق انشعابات آب و گاز  -4

نوسانات ایجاد شده در طول مدت اجرای قرارداد که باعث افزایش و کاهش ملک و مصالح ساختمانی و غیره شود هیچگونه خللی  -5

 ن قرارداد و صحت اعتبار یکایک مفاد آن نخواهد داشت.یدر روند اجرای ا

 کبه انتخاب مال 1ولی درجه هریسن طبرای راه پله تا زیر سقف سنگ  -6

آمیزی شده یا ها نرده فلزی رنگاظ بالکنآمیزی شده با حسب توافق طرفین با استیل و حفاسب رنگنحفاظ پله نرده فلزی م -7

 استیل و شیشه با انتخاب داور

های استاندارد و تعیین شده توسط مهندس ناظر و ؟؟؟ نصب شیر و فلکه مناسب کشی آب سیستم گرمایش و سرمایش با لولهلوله -8

 داورقطع و وصل آب برای هر واحد به طور مستقل با نظر 

 ها به بام پلی اتیلن فشار قوی درجه یک با نظر داورکشی و انتقال هوای سرویسلوله -9

ی الزم در طبقه به انتخاب مالک به مشابه آن هر واحد به اندازه 1سیستم گرمایش و سرمایش داکت اسپیلت از برندهای درجه  -10

 با انتخاب مالک  1تهیه و نصب شیرآالت درجه 

های مهندس ناظر تهیه و نصب سیستم کامل اعالم و اطفاء حریق در تمامی واحدهای مسکونی و تجاری و مشاعات برابر نقشه -11

سیستم آبرسانی  نشانی و منابع ذخیره و پمپاژ آب مورد نیاز سیستم مذکور با نظریه داور و انتخاب مالک تهیه و نصبو مشاور آتش

 ؟؟؟اظر های ؟؟؟ مهندس نمسکونی و تجاری و مشاعات برابر نقشهو پمپاژ آب به واحدهای 

به تایید مهندس ناظر ؟؟؟  LGو بوتان  –های ایران رادیاتور تهیه پکیج مناسب برای هر واحد مسکونی و یا تجاری از مارک -12

 .تاسیسات و با نظریه داور

 کشی آساسنور قوی درجه یک با خارجی با نظر داورکابل -13

آالت المانی و دو مرحله باز با شیشه دوبل درجه یک در صورت لزوم خارجی از برند شیشه سکوریت با یراق VPVEهای پنجره -14

 .شود

 با نظریه داور  1کن مورد تایید شرکت گاز درجه کشی گاز با لوله و شیرآالت قطعلوله -15

 دار از نوع درجه یک چینی؟ و فرنگی و روشویی کابینتنصب توالت ؟؟ -16

 و انتخاب مالک و یا داورکابینت 

 عی برای ساختمانخرید انشعاب برق سه فاز جم -17
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 نشعاب برق سه فاز برای هر واحد مسکونی و تجاریخرید ا -18

 رید انشعاب گاز و کنتور مجزا برای هر واحد با نظر داورخ -19

 نتخاب داوران ملک دو طرف ساختمان به عهده طرف دوم و تایید نوع موزاییک به سازی پیراموپیاده -20

های مصوب ساختمان و تاسیسات و استفاده از پیشنهادات اصالحی و نظرات مهندس ه رعایت نقشهطرف دوم متعهد و ملزم ب -21

 باشد با تایید داورناظر تعیین شده از سوی نظام مهندسی می

 

 

 : حکمیت )داوری(12 ماده
های آن ابتدا موضوع از طریق مذاکره صورت بروز هر گونه اختالف بین طرفین قرارداد یا نیاز به تفسیر مفاد این قرارداد و متممدر 

        ی بین طرفین حل و فصل خواهد شد در صورت عدم توافق موضوع اختالف به حکم )داور( مرضی الطرفین جناب آقا

           شماره تماس   متولد  صادره  ش ش  کد ملی  فرزند

 ارجاع خواهد شد.          به نشانی 

های صدر قرارداد ابالغ خواهد شد. صادره به صورت کتبی به نشانیباشد. رای داور مذکور برای طرفین قرارداد الزم االجرا میرای 

باشد بدون هیچ گونه داور مورد تایید دو طرف میتغییر آدرس خود را کتبا به اطالع داور قرارداد خواهند رساند. نظریات طرفین 

 اعتراضی

  


