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 بسمه تعالی

 ................................متمم قرارداد مشارکت در ساخت به شماره

 "ل اِلّا اَن تَکونُ تجرة عن تراض مِنکمطینَکُم بِالبُلوا اَموالِکُم بَیا اَیُّهَا الَّذین امنوا تَاکُ"

 "با رضایت شما انجام گیرد رتیتجارید مگر اینکه واموال یکدیگر را به باطل نخ !ایدای کسانی که ایمان آورده"

  :مفاهیم و تعاریف

این قرارداد از باب حقوق و تعهدات ناشی از آن و نیز ضمانت اجراهای ناشی از تخلفات و در کل تمامی مباحث 

 ضمناً .نی تهیه و تنظیم گردیدهقانون مد ۱۰در چهارچوب اصل آزادی اراده در قراردادها و ذیل ماده  ،مطروحه

کار رفته در متن قرارداد صرفاً جهت تسهیل در مراجعه بوده و تاثیری در معنا و تفسیر های برفصلعناوین و س

  .اد نخواهد داشتفقانونی این م

 طرفین قرارداد مشارکت یک: ماده 

 مالک  :طرف اول

 :................صادره از .....................:...ملیبه شماره :.........................زارعی کاشانی فرزند جناب علیرضا :هاخانم /آقایان

 ۰۹۱۹2۱۳۰۳۰8: تلفن تماس ۹۵و  ۹۳پالک  ،سرو شمالی خ ،میدان بعثت ،کرج :ساکن :....................متولد

 سازنده  :طرف دوم

: دخلخال متول :صادره از ۵66۹48۳۵۳7: ملیمظفر به شماره :فرزند یکائیلیعلی م جناب :هاخانم /آقایان

  ۰۹۱226882۰۰: تلفن تماس ۳۱پالک  ،کوچه اسدنیا ،پامچال جنوبی ،کرج :ساکن ۰2/۰۹/۱۳۵8

  مشخصات و موضوع مورد مشارکت دو: ماده

 ،دریافت پروانه و جواز ساخت از مراجع ذیصالح و احداث حداکثر بنا ،گذاریسرمایه ،ست از مشارکتعبارت

فرعی  ۳۳۱4به پالک ثبتی  ،27بر حدودی  ،متر مربع 27۰به مساحت  ،ویالیی قطعه تمامی شش دانگ یک

و  ۹۳پالک  ،رو شمالیس خ ،میدان بعثت ،عظیمیه ،کرج :به آدرس ،در بخش کرج ،۳44 قطعه ،اصلی ۱6۱از 

  ؛که به رویت سازنده رسیده و از کم و کیف آن اطالع دارند ۹۵
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 منفی و اجتماعات سالن و البی قهبط یک و مسکونی طبقه 4 در مسکونی آپارتمان واحد 7 جاد( ایالف

 2۰۰ حدود و مالک و سازنده نظر طبق ساختمان متراژ که سقف 6 مجموع در ،مشاعات عنوانبه (زیرزمین)

  .ربع در هر طبقه استم متر

 و احداث یک عدد سرویس بهداشتی در البی و سالن اجتماعات ،ایجاد پارکینگ و انباری مجزا برای هر واحدب( 

لکیت و نیز موقعیت و شرایط ملک موصوف به رویت سازنده رسیده و مورد تایید ایشان واقع مدارک مااسناد و 

بودن ملک مشارالیه مسموع وصافدر خصوص خارج از الذا پس از امضای این قرارداد هرگونه ادعایی  ،شده

  .پذیرفته نخواهد شد

اف دیپیو  3dmax هایرا به صورت نقشه طرف دوم متعهد شدند تا نقشه معماری داخلی و نمای ساختمان

 ها و طراحی نما به امضاهصورت رنگی تا قبل از تخریب ساختمان ارائه نماید تا مورد توافق قرار گرفته و نقشب

 های اجرایی تهیه شده که مورد توافق طرفین قرار گرفته ها بر اساس نقشهاجرای کلیه بخشضمناً  .رسدطرفین ب

  .بایست با توافق کتبی طرفین صورت گیرددر اجرا نیز میاد هرگونه تغییری صورت پذیرد و ایج

  :های طرفین قراردادآورده سه:ماده 

 (متر عرض ۱۰ متر بر 27عرصه )متر مربع  27۰ژ یک باب خانه ویالیی در سه طبقه به مترا :آورده طرف اول

 ،دو خط تلفن ثابت ،انشعاب گاز سه واحدی  ،کنتور برق سه ،همراه آب سه واحدیعیانی بهمترمربع  4۵۰و 

میلیون تومان که کالً  دویستمیلیارد و  شانزدهو سایر منصوبات و متعلقات موجود در ملک به ارزش تقریبی 

  .گیردیطرف دوم قرار م و صرفاً جهت انجام تعهدات در اختیار

  .رف دوم استمربوط به ط ،عواید ناشی از تقریب و فروش مصالح ملک مورد نظر :تبصره

  ..................................:............................................................................................................................سایر توضیحات

. این گرددلک پرداخت مین بالعوض به ماتومان به عنوا ...........................پرداخت مبلغ( ۱ :آورده طرف دوم

  :گرددمبلغ به این شرح پرداخت می

  .....................چک به شماره بیعانه طیبه عنوان  ............................در تاریخ عقد قرارداد مبلغ -

  ........................ی توسط مالک و همزمان با تحویل سند به سازنده به مبلغبرگبعد از اخذ سند تک -
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سازنده به مالک  ز طرفا ................................و همزمان تا تحویل ملک مورد مشارکت با کلیه لوازم موجود مبلغ -

  .گیردگردد و ملک مورد مشارکت برای ساخت و ساز در اختیار سازنده قرار میپرداخت می

های الزمه در جهت انجام دقیق موضوع قرارداد و نیز و اخذ کلیه مجوزکلیه اقدامات اداری و قانونی  ( هزینه2

های های الزم در جهت اجرای صحیح مفاد قرارداد اعم از تخریب بنای موجود و هزینهتامین کلیه هزینه

های اداری جهت اخذ مجوزات الزم تا اتمام عملیات ساختمانی و عملیاتی تا احداث کامل بنا و نیز هزینه

و تحویل واحدهای احداثی مالک بر عهده  ،مجلس تفکیکی و سند رسمیبیل صورتاز ق ،نهایی ملک تحویل

  .باشدسازنده می

واحد آپارتمانی در چهار طبقه که مطابق موضوع  هفتمیزان مالکیت هر یک در  ینطرف با احتساب آورده( ۳

ی ذیل شرح جانمایدرصد برای سازنده به پنجاهدرصد برای مالک و  پنجاهاحداث خواهد شد بر مبنای  2ماده 

  :باشدمی

  .دوم و سوم سهم سازنده است هطبقطبقات اول و چهارم سهم مالک 

  .باشدها میو به تعداد واحد سهمالرنسبت قد تقسیم پارکینگ و انباری بین طرفین به( 4

پذیری تعداد علت تقسیماست بههایی که پس از تقسیم همه آنچه قابل تقسیم در تقسیم پارکینگ و انباری( ۵

در صورت عدم حصول توافق طرفین در تقسیم آنها در  .مانندها به طور مشاع باقی میر تعداد آپارتمانآنها ب

الشرکه مالک و سازنده بین ایشان یک مزایده اختصاصی بین طرفین فروخته شده و رقم حاصل به نسبت سهم

  .شودتقسیم می

 رایی اج هایعملیات زمانبندی جدول و قرارداد ایاجر زمان مدت: 4ماده 

  .بین طرفین منعقد گردیده است /   /            این قرارداد در تاریخ (الف

ایفای تعهدات سازنده  .باشدماه می ۳بینی شده جهت دریافت سند توسط مالک به مدت مدت زمان پیشب( 

طبقه سوم و برآورده  هعاداشهرداری و  صدسیون ماده سازی ساختمان موجود برابر رای کمیمبنی بر آماده

ها و اقدام الزم جهت اخذ سند اولیه از اداره و سازمان مربوطه و طراحی و تصویب نقشهکردن نظر شهرداری 
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پنج ماه از تاریخ  ،شروع عملیات اجرایی برو اخذ پروانه احداث بنا از شهرداری و کلیه اقدامات اداری مقدم 

  .باشدرارداد میامضای این ق

 ۱8شده و مشاعات به مالک ل واحدهای ساختهو تحوی مدت تکمیل عملیات اجرایی و اجرای کامل پروژهج( 

  .ماه شمسی از تاریخ تخلیه و تحویل ملک به سازنده تعیین گردیده است

  .باشدمیلیون تومان میبیست و پنج خسارات ناشی از عدم تعهد از این بند برای طرفین ماهیانه  -

ا بپردازند و بایست سهم خود از خالف رطرفین می ،چنانچه خالفی از سوی سازنده صورت گرفته باشدد( 

اقدام نماید  ،شدهو اصالح خالفی عنوان ،ماه فرصت دارد نسبت به رفع موانع موجود 6سپس سازنده حداکثر 

نام سازنده شود و تمامی سهم سندی که بسازنده خارج می ز یدصورت این قرارداد منفسخ شده و او در غیر این

  .شودنفع مالک عودت داده میتنظیم شده باشد باطل و ب

تا اخذ جواز  (دریافت برگ زمین شهری)برگی زمان شروع مشارکت و اجرای پروژه از تاریخ صدور سند تکه( 

نامه فکیکی و تقسیمس تمجلکار و صورتها و پایانباشد و مدت زمان دریافت مفاصا حسابماه می پنجساخت 

ها به یخ تحویل آپارتمانهشت ماه شمسی از تار ،و اسناد مالکیت و در کل انجام امور اداری پس از ساخت

  .مالک است

 تعهدات مالک و زمان انتقال سند از طرف اول به دوم  : 5ماده 

  :باشددر سه مرحله می قدرالسهمانتقال  ،طبق توافق طرفین

 ریزی سقف اول بتن ،اولز اتمام سقف یک دانگ پس ا( ۱

 ریزی سقف آخر پس از اتمام بتن دانگیک ( 2

  .یک دانگ ،کارهمزمان تحویل واحدها و اخذ پایان( ۳

های برگی از سازمانروز پس از انعقاد این قرارداد نسبت به اخذ سند تک ۹۰مالک حداکثر ظرف مدت . ۱

  .باشدمربوطه و تحویل سند به سازنده متعهد می

  .باشدماه شمسی می 28به مدت  عوضمدت وکالت کاری بال. 2
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ت پروانه ساخت و دریافت الباقی مبلغ دریاف با همزمان حداکثر را قرارداد موضوعملک  مالک متعهد است. ۳

جریمه تخلف از این تعهد روزانه مبلغ یک میلیون  .ای به سازنده تحویل نمایدجلسهبا تنظیم صورت ،بالعوض

  .باشدهزار تومان میپانصد و 

حق انتقال کل ملک یا قسمتی از  ،تمامی شرایط مندرج در قراردادق مالک تا اتمام عملیات اجرایی و تحق. 4

  .ین ملک موضوع مشارکت به غیر را نداردا

که  ها به ادارات دولتی و غیردولتیو سایر بدهی ،نوسازی ،دارایی ،تسویه حساب کامل عوارض شهرداری. ۵

های آب و د و همچنین پرداخت و تسویه هزینهرو ندار ای با جواز ساخت و عملیات ساختمانی پیشهمالزم

باشد ها به عهده مالک میرضایت همسایه .بر عهده مالک است ،ازندهبرق و گاز و تلفن قبل از تحویل ملک به س

  .گرددزنده تحویل میروی کار به ساها گرفته جهت پیشاز همسایهنامه محضری که رضایت

بنابراین  .معامله و در رهن بانک نیستالتوقیف و ممنوع ،ملک موضوع مشارکت هنمود نمالک ادعا و اعال. 6

پانصد در این خصوص مستوجب پرداخت جریمه روزانه به مبلغ یک میلیون و  بروز هر گونه فساد یا فکش

  .باشدادامه عملیات اجرایی توسط سازنده می یاام توقیف و امکان انجهزار تومان در حق سازنده تا رفع 

ر کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به حضور در دفتمالک متعهد است همزمان با تحویل واحدها و اخذ پایان. 7

در صورت عدم انجام  .نامه عادی اقدام نمایدنامه محضری بر طبق تقسیماسناد رسمی و تنظیم سند تقسیم

 .انصد هزار تومان در حق طرف مقابل استهد به پرداخت روزانه مبلغ یک میلیون و پاین تعهد مستنکف متع

  سازنده تعهدات: 6ده ما

که مورد تایید طرفین  هشهرداری و یا نقشه اجرایی مصوب نقشه مطابق را ساختمان ستا متعهد سازنده( ۱

بنا نموده و در این راستا حداکثر  شدباو لیست مصالح مندرج پیوست که جزء الینفک این قرارداد می ،باشدمی

  .بنای مفید را تامین نماید

لع بوده نماید از قوانین مربوط به کار در محدوده شرح وظایف خود طبق قرارداد حاضر مطسازنده تایید می( 2

  .باشدو متعهد به اجرای تمامی آنها می
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است که در اثر قصور وی عیب و نقصی  نمودن هرگونهماه از تحویل ملک مسئول برطرف 24سازنده تا ( ۳

  .باشدمی حرزو م روضکلی و اساسی تقصیر سازنده مف یوبدر ع .وجود آمده استبه

های مربوط به استفاده از خدمات مشاوره بابت ههای مربوط به اجرای قرارداد از جمله هزینکلیه هزینه( 4

 ،هزینه آزمایش خاک ،سازیس ناظر آمادهندمه، های مجریبرگه ،طراحی و نظارت سازمان نظام مهندسی

هزینه  ،سازیمحوطه ،نصب تاسیسات زیربنایی ،هزینه تهیه نقشه شهرداری ،هزینه اخذ مجوزهای شهرداری

 ،ساختمانی ،هرگونه هزینه اعم از اداری کار و کالًزینه اخذ پایانخرید و تفکیک انشعاب آب و برق و گاز و ه

در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با  که های باالسری پروژهدادی و هزینهو قرار اجرایی ،قانونی ،تشکیالتی

 و قرارداد موضوع ساختمانی و اجرایی عملیات یافتنپایان تا ابتدا از قرارداد موضوع پروژهاحداث  ساخت و

طرف اول بر عهده سازنده بوده و  الًک یمجلس تفکیکی و اخذ اسناد تفکیککار و تهیه صورتایانپ صدور

به هزینه خود برای  ،طرف دوم مکلف است ضمناً .گونه مسئولیتی در خصوص موارد مذکور نخواهد داشتهیچ

  .ی آب و برق سه فاز تهیه و خریداری نمایدانشعابات جداگانه ،مشاعات و آسانسور ساختمان

یق و صحیح جهت اجرای دقهای الزم در ها و هماهنگیقرارداد با پیمانکار ،مدیریت اجرای پروژه ساخت( ۵

تکمیل پروژه مطابق با قوانین و مقررات ملی ساختمان و مقررات عمومی کشوری در امور  ،موضوع قرارداد

 .هده طرف دوم استبر ع اًخاتمه عملیات ساختمانی تمام تاساخت و ساز و رعایت استانداردهای ساخت 

ها به ادارات نوسازی و سایر بدهی ،دارایی ،هرداریحساب عوارض شپرداخت هزینه آب و برق و گاز و تسویه( 6

بر عهده  کالًک حداث به مالاالتاریخ تحویل بنای جدید تا دولتی و غیردولتی از زمان تحویل ملک به سازنده

  .باشدسازنده می

ن عوامل و کارگرا هپرداخت حقوق کلی ،حوادث احتمالی در حین کار کلیه ،مسئولیت مدنی حقوقی و جزایی( 7

جبران خسارت هرگونه حادثه  ،ظت از کارگاهحفاهای الزمه تماعی و مسئولیت و سایر انواع بیمهبیمه تامین اج

به ساختمانهای مجاور وارد  که های کلی و جزئیو اتفاق برای اشخاص ثالث و همچنین خسارت و آسیب

  .تمتوجه مالک نیس یتی در این خصوصگونه مسئولباشد و هیچبر عهده سازنده می کالً ،گرددمی
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سوزی با باالترین میزان پوشش و بیمه نمودن کار اعم از بیمه مسئولیت مدنی و آتشسازنده مکلف به بیمه( 8

در  یمالک ملزم به پرداخت خسارت ،کلیه عوامل و کارگران است و چنانچه به موجب حکم محاکم صالحه

من است که خسارت و ضرر و زیان وارده تعهد و ضاسازنده م ،گردد الذکر به اشخاص ثالثوص موارد فوقخص

  .را بپردازد

تهیه و تامین کلیه مصالح مورد نیاز در قسمت ابنیه و تجهیزات برقی و مکانیکی و تزئینی مورد نیاز جهت ( ۹

ا اخذ موافقت ب گردددر زمان اجرا نایاب قید شده یا نشده باشد ولی  صالحاحداث و تکمیل بنا که در لیست م

 .باشدمعادل لیست پیوست قرارداد با همان درجه کیفیت و کارایی بر عهده سازنده می ف دیگر از مصالحطر

های مختلف های مورد استفاده در قسمتسازنده موظف است نمونه کلیه مصالح و سنگ و سرامیک( ۱۰

  .ده وی برساندالک یا نماینرا به تایید کتبی مرا قبل از خرید و اج (مطابق لیست مصالح)ساختمان 

تر از آنچه که در قرارداد عنوان شده و مورد سازنده به هیچ عنوان حق استفاده از مصالح یا متریالی نازل( ۱۱

  .توافق قرار گرفته را ندارد

های مختلف ساختمان از سازنده موظف است که در کلیه واحدها و تمامی طبقات و مشاعات و قسمت( ۱2

  .ست مصالح مندرج در این قرارداد استفاده نمایدیمشابه مطابق با ل مصالح

شرایط بازدید مالک از ساختمان و عملیات اجرایی  ،سازنده متعهد است در صورت درخواست طرف اول( ۱۳

  .را فراهم آورد

 بایستسازنده می) .جزئی به دیگری ندارد یاصورت کلی سازنده حق انتقال حقوق ناشی از این قرارداد را ب( ۱4

  (ور قرار بدهداد و غیره را در اختیار مالک یا ،شهرداری ،وط به مراجع قضاییو مدارک مرب ناداس

فنی و تخصصی الزم جهت اجرای کامل و دقیق پروژه مطابق  ،مالی ،نماید توانایی اداریسازنده اعالم می( ۱۵

ی مربوطه و مقررات و حفاظت های ایمنینامهمفاد قرارداد و مقررات ایمنی و مقررات ملی ساختمان و آیین

  .ستها را دارامربوط به شهرداری

سازنده موظف است مدیریت مستمر و دائم در این پروژه تا اتمام و تحویل کامل واحدهای احداثی داشته ( ۱6

  .باشد
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  .سازنده متعهد به رعایت تمامی الزامات فنی و ضوابط و مقررات ملی ساختمان است( ۱7

  .باشدزلزله می 28۰۰ین نامه به رعایت آی سازنده متعهد( ۱8

  .باشدنده متعهد به رعایت مقررات شهرداری و شهرسازی میساز( ۱۹

 .های مجاز خارج از شهر گردیدها به محلطرف دوم متعهد به تخریب و گودبرداری اصولی و انتقال نخاله( 2۰

 تعهدات مشترک طرفین  :۷ماده 

کتبی گر با توافق )مفروش فروش و یا حق پیش ،خاتمه آن تا اردادعقاد این قراز لحظه ان ،طرفین قرارداد( ۱

یا دریافت هرگونه وام از اسناد ملک موضوع قرارداد و  ،گذاشتنوثیقه ،دنربهرگونه در رهن (،طرف مقابل

 به توکیل حق قرارداد این در مذکور هاینامهوکالت در چنین. همیا در حال احداث را ندارد واحدهای احداث

شارکت در اجرای مفاد این قرارداد به صورت کل ملک مورد مب انتقال حق سازنده همچنین .شودنمی لحاظ غیر

  .به غیر را ندارد ،ایشان منتقل شده

ای وی اساس تعهدات مرحلهمعلق بر انجام بر ،از آنجا که مالکیت سازنده بر سهم خود از عرصه و اعیان( 2

م کلیه ی سازنده تا انجالاتمحقسمتی از کارگاه ساختمانی به نفع طلبکاران الذا تامین یا توقیف کل یا  .باشدمی

  .پذیر نیستتعهدات این قرارداد و خاتمه آن امکان

را به انجام دهد بایستی مابه التفاوت بهای آناگر مالک بخواهد در واحدهای تحت مالکیت خود تغییراتی ( ۳

که این درخواست مشروط بر آن ،باشدصورت سازنده ملزم به اعمال این تغییرات میدر این .مایدسازنده پرداخت ن

  .زمان مناسب به سازنده ارائه گردددر 

بار اثبات انجام تعهد  ،تعهد به نتیجه است و در صورت بروز اختالف در انجام تعهد ،تمامی تعهدات طرفین( 4

  .به عهده متعهد است

  .ت زماندار طرفین در این قرارداد به صورت مطلوب در نظر گرفته شده استتمامی تعهدا( ۵

حق  ،مرحلهآن ولی پس از پایان  ،نظر خود را اعالم نمایدغییرات مدت یاهر مرحله نظرات تواند در مالک می( 6

  .اعتراض یا اعمال تغییر ندارد

 .باشدهزار تومان برای هر دو طرف می صدپانبرای تعهدات هر یک از مرحله کار جداگانه یک میلیون و ( 7
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 قوه قاهره  :۸ماده 

جزء  ،باشدوان و اراده سازنده میه رفع آن خارج از تجنگ ک ،زلزله ،بدیهی است حوادث غیر مترقبه مثل سیل

  .باشددر این قرارداد نمی شدهقیدزمان مدت

 تغییر اوضاع و احوال و تعدیل شرایط  :۹ماده 

های و سایر هزینه ،دستمزدها ،مصالح ،شامل قیمت ملک ،هاهر گونه افزایش و یا کاهش قیمت طرفین قبول دارند

گونه تاثیری در اجرای مفاد این قرارداد ندارد هیچ ،ژههای مربوط به پروههزین دارایی و کالً ،مربوط به شهرداری

صورت کتبی توسط طرفین بت بهو لذا هرگونه تعدیل مفاد این قرارداد صرفاً با جلب رضایت طرف مقابل و ث

  .قرارداد حاضر معتبر خواهد بود

 شدن طرفین ورجفوت یا مح :10 ماده

 ،نحالل قرارداد حاضر نداشته و وارث و فرزندثیری در فصل و یا اگونه تاشدن مالک هیچورجو یا مح فوت( ۱

 .دنباشمقام مالک در انجام تعهدات این قرارداد میئمقا .........:..........................ملیآقای مهدی زارعی کاشانی به کد

ادامه عملیات ساختمانی  ،عنوان نماینده سازندهب م سمیه مردیخان :شدن سازندهجوردر صورت فوت و یا مح( 2

قرارداد منحل شده و مالک  ،حداکثر ظرف سه ماه ،ندهرت عدم فعالیت نمایدر صو .را برعهده خواهند داشت

احداث ساختمان را به پایان رسانیده و مبلغ ریالی هزینه هایی ا همکاری سازنده دیگری عملیات به تنهایی یا ب

  .نمایدکه سازنده نموده را به وراث ایشان پرداخت می

 بطالن قرارداد انحالل و  ،انفساخ ،موارد فسخ :11ماده 

  .شودفساخ قرارداد میستگی سازنده در هر مرحله در هر مرحله یا مقطعی از کار موجب انورشک( ۱

 ،ادامه عملیات موضوع قرارداد ،کاره رها نماید و یا به هر نحو معلوم گردددر صورتی که سازنده کار را نیمه( 2

قرارداد  ،بیش از سه ماه متوقف گردد ر نیست و یا کارگاهمقدواز طرف ایشان از جهت توان مالی یا تخصصی 

اتمام رساندن کارهای باقیمانده  به پس از ،ساخ این قرارداد به هر دلیلگردد و در صورت فسخ یا انفمنفسخ می
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 2۰پس از کسر  ،گرفته توسط سازندههای صورتهزینه ،و اجرای کامل عملیات ساختمانی از طرف مالک

  .خواهد شد ردنده مستالباقی به ساز ،درصد

 ۱۵سازنده موظف است حداکثر ظرف مدت  ،تفاسخ و انفساخ و انحالل و یا بطالن قرارداد ،در صورت فسخ( ۳

ترک نموده و کلیه تجهیزات  ،کارگاه را بدون اینکه آسیبی به آن وارد نماید ،موارد روز از تاریخ ابالغ فسخ و سایر

له اذن در انتفاع از تجهیزات توسط مالک خصوص به منزدر اینو عدم اقدام الزم  یدنما خود را از آن خارج

  .خواهد بود

شده به  ءهای اعطاوکالت ،تفاسخ و نیز بطالن آنو یا  ،انفساخ سخ،صورت انحالل این قرارداد اعم از فدر  (4

  . شودموجب مفاد این قرارداد منحل می

ر این قرارداد به اطالع د صرحی و یا شیوه مقانون رقبایست به طیا اسقاط آن می فساخاعمال حق فسخ یا ان( ۵

  .دارای اثر خواهد بود ،بالغطرف مقابل برسد و بعد از ا

 .باشدپذیر میامکان ،صرفاً با توافق کتبی طرفین قرارداد حاضر از آنانفساخ این قرارداد یا قسمتی  یااقاله ( 6

  .ندنمود سلب خودلو افحش را از کلیه خیارات حتی خیار غبن و ،طرفین ضمن عقد خارج الزم( 7

خواهد شد در صورت  سخای مختلف این قرارداد که منجر به فهشده در قسمتموارد ذکرعالوه بر  :تبصره

های انجام بایست با احتساب کلیه هزینهدهنده میطرف پیشنهاد ،تمایل هریک از طرفین به فسق این قرارداد

های زیانرر و که این مبلغ به ض ........................................قرارداد و پرداخت این های ناشی از فسخو زیان گرفته

صورت مکتوب و گردد و در کل با جلب رضایت کامل طرف دیگر و بهشده اضافه میهای انجامزینهرسیده و ه

قرارداد و ترک تعهدات  سخیک از طرفین مجاز به فدر حضور داور مبادرت به فسخ این قرارداد نماید و هیچ

د ایشان مجاز به استفاده جعه به داور و تاییا مراصورت طرف دیگر بجانبه نیست و در اینمربوط به صورت یک

  .باشدهای اجرایی تعهدات طرف مقابل میاز ضمانت

 محرمانگی  : حفظ12 ماده
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صورت دقیق و مانند اطالعات طرفین متعهد شدند که اطالعات طرف مقابل راجع به این قرارداد را به( ۱

ثالث قرار  و معرض استفاده شخصمقابل در اختیار  شخصی خود محافظت نموده و آنها را بدون رضایت طرف

  .ندهند

دسته از کسانی قرار طرفین متعهد شدند که اطالعات طرف مقابل راجع به این قرارداد را فقط در اختیار آن( 2

  .دهند که برای انجام خدمات موضوع قرارداد نیاز به دانستن اطالعات دارند

رارداد مورد ف ذکر شده در این قرف مقابل را جز در راستای اهدامتعهد شدند که اطالعات ط ینطرف( ۳

  .استفاده قرار ندهند

 فروش شروط ضمن عقد و پیش :13ماده 

و یا الزم  ،شدهبینیدر تمامی مواردی که در اجرای مفاد این قرارداد مراجعه به دفتر اسناد رسمی پیش( ۱

جنب  ،لقانیطا میدان ،عظیمیه ،کرج آدرس به کرج شهر در اقعو ۹۳منظور دفتر اسناد رسمی به شماره  ،است

  .باشدمی (فرهاد شهسواری)کرج  ۹۳دفترخانه  ،و رانندگی راهنمایی

شده به خود را تا واحدها و خصوصاً واحدهای اختصاص دادهیک از فروش هیچپیش حق لکاسازنده و م( 2

باطل  ،فروش سازنده و مالک با غیرقرارداد پیش کامل قرارداد از خود سلب و ساقط نموده و هرگونه هخاتم

فروش صورت و پیشاعالم کتبی نمایند که در این ،فروشرضایت یکدیگر را بابت پیش مگر اینکه طرفین .ستا

هیچگونه تغییری در تعهد و  ،به هر تعداد از هر یک از طرفین قرارداد (در صورت رضایت کتبی)واحد ها 

  .د این قرارداد نخواهد داشتآنان در مفا هایمسئولیت

های مرحله اخذ جواز بر عهده مالک است و کلیه هزینه ذکور در قرارداد تاهای منامههزینه تنظیم وکالت( ۳

ی و دارایی و شهرداری و غیره بر عهده ثبتبعد از اخذ جواز اعم از  هانامهوکالتاین تنظیم سند قطعی بر مبنای 

  .باشدسازنده می

 اختالفات  :14 ماده

طرفین  ،جرای پروژهنظر در مدت اختالفدر صورت بروز اختالف در تفسیر هر یک از مفاد قرارداد یا هرگونه ا

باشد االجرا میموضوع اختالف را به حکم داور مرضی الطرفین خود ارجاع خواهند نمود و نظر داور مذکور الزم
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مراجع قضایی ارجاع شده و  به موضوع مورد اختالف ،وراما در صورت عدم توافق هر دو طرف در اجرای نظر دا

فقط  ،مابینو به منظور جلوگیری از بروز اختالفات فی کننده خواهد بودیندر نهایت رای دادگاه ذیربط تعی

  .دارند ،نباشد هحق نظارت و مشورت در امور یکدیگر را به روشی که مداخل

 تعطیلی پروژه : 15ماده 

طرف  ،ماه تعطیل نماید ۳کار را بیش از  ،طرف دوم قرارداد ری،غیر از موارد قانونی و قه یچنانچه به هر دلیل

 (سازنده)و طرف دوم قرارداد  (حکم)اخیر و تخلف را به طور مستند صورتجلسه و به داور ول قرارداد موارد تا

طرف اول  ،رفع نگرددهدایت داور  و اعالم و چنانچه موارد تاخیر و تخلف پس از تشکیل جلسه حل اختالف

ی انجام هاو هزینه ،نموده سخمنف راداد قرار ،شده رسمی دادگاهقرارداد مجاز خواهد بود با نظریه کارشناسی

شده را های کارشناسیهزینه ،های وارده به خودشده توسط طرف دوم قرارداد را برآورده و با احتساب خسارت

د نمایند و ادامه کار را رعنوان ضرر و زیان مستدرصد ب 2۰کسر با  داًبه طرف دوم قرارداد ضمن خلع ید نق

  .ه تمام رسانندوقی دیگر انجام و بشخصاً و یا با هر شخص حقیقی یا حق
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 اجرایی و مصالح  ،مشخصات عمومی ساختمان و لیست فنی :16ماده 

 .باشدمی صورت کامل با ذکر برند شرکت سازنده و نوع دقیق آنمشخصات عمومی به

 پیشنهاد مالک های ساختمانیقسمت ردیف

 یا طبق نظر مهندس مربوطه 4۰۰عیار  اسکلت ۱

 

2 

 

 سقف
 عایق مربوطه از جنس مرغوبتیرچه بلوک و یونولیت و  -

 کاری و با نور مخفی و هالوژنتسسقف رابی -

 

۳ 

 

 دیوارهای خارجی

 دیوارهای داخلی

 دیوارهای خارجی از سفال درجه یک -

 کدیوارهای داخلی از سفال درجه ی -

 ایدر طبقات منفی و حیاط، آجر کوره -

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

پوشش نهایی دیوارها، 

 واحدها

دیوار البی تا سقف تماماً سنگ از نوع مرمریت درجه یک روشن یا معادل آن،  -

 های بروز منطقهزی مطابق ساختمانهمراه با نورپردا

دار یا معادل آن و هماهنگ با تراورتن و طرحدیوار حیاط با ترکیب دو سنگ  -

 های موجود در مشاعات و غیرهسنگ

 ها و آشپزخانه کاشی درجه یک طبق نظر مالکدیوارهای سرویس -

 یوارها.دیوارهای زیرزمین تا سقف، سنگ مرمریت درجه یک روشن و متناسب با د -

 ها سرامیک درجه دو یا معادل آن.دیوار انباری -

انداز پشت بام و دیوارهای خارجی خرپشته و ساختمان یک الیه سیمان دستدیوار  -

 سیاه با روکش سیمان سفید.

بام مشخص با یک الیه بندی پوکه و سیمان شیب پشتبام با کرومکف پشت -

 دار.متری فویلمیلی 4رده قیرگونی و یک الیه ایزوگام درجه یک فش

 

۵ 

 

های قیرگونی کف و دیواره

 اهسرویس

سانتیمتر و پوشش نهایی کف سرامیک  ۱2۰یرگونی تا ارتفاع حداقل دو الیه ق -

 درجه یک

 

 

6 

ی پنج الیه نیوپایپ و یا مشابه و شیرفلکه قطع از رایزر آب سرد و گرم با لوله - کشیلوله

 گردد.بندی میعایقدار اصلی داخل آپارتمان و عایق سرد فویل

 نسوز و لوله خرطومی نسوز سیویکشی برق لوله پیلوله -



 امضا و اثر انگشت سازنده: نام و              شاهد اول:                 شاهد دو:                  ر انگشت مالکین   ثنام و امضا و ا

 سپاهان یا سپنتا APIکشی گاز لوله درجه یک لوله -

 هادو انشعاب گاز یکی در آشپزخانه و دیگری در بابکن -

 لوله فاضالب از نوع پلیکا جنس درجه یک. -

 ولیکشی هواکش و هود آشپزخانه از جنس معملوله -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 هادرب

دار از نوع درجه یک یا معادل ان از جنس چوب طرحدرب ورودی نفررو ساختم -

 آن. )یا استیل درجه یک(

بازکن برقی مارک سیماران دار با دربپروفیل طرح و(ردرب ورودی حیاط )ماشین -

 تی ایرانی یا مشابه آنافیا بی

 سرقت ایرانی ئرجه یک یا مشابه.ضد ورودی واحدها هایدرب -

 اف درجه یک.دیها از جنس اچدرب اتاق -

 های سرویس و حمام از جنس ضدآب درجه یک.درب -

 های انباری، پروفیل متناسب با مشاعات و درخور.درب -

 فلزی - هاچهارچوب 8

 ابه.تک یا هافمن یا مششرکت وین UPVCدوجداره  - هاپنجره ۹

 

 

 

 

 

۱۰ 

 

 

 

 هاپوشش کف

نگ گرانیت درجه یک سنگ مرمریت درجه یک یا سو پارکینگ و حیاط البی  -

 . دارچینی طرحمتر الشهسانتی 2حداقل رنگ روشن 

 ها سنگ مرمریت یا دهبید.پلهکف راه -

متری درجه یک روشن ترجیحاً گرانیت روشن یا سانتی ۳.۵سنگ پله حداقل  -

 .با ابزار مناسب و درخورمرمریت روشن همراه 

پذیرایی از نوع سرامیک درجه یک  ها، هال وها، سالنها، آشپزخانهکف اتاق خواب -

 متر به انتخاب مالکسانتی 6۰*6۰و  8۰*8۰

 و مشاعات.دو همرنگ با سنگ پارکینگ ها سنگ درجه کف انباری -

 سازی.استفاده از پوکه معدنی یا فوم بتن جهت کف -

 

۱۱ 
سیستم اعالم و اطفاء 

 حریق

 آن.سیستم اعالم و اطفاء حریق هوشمند ایرانی یا معادل  -



 امضا و اثر انگشت سازنده: نام و              شاهد اول:                 شاهد دو:                  ر انگشت مالکین   ثنام و امضا و ا

نشانی که سازمان آتش ، درجه یکآبی برای پارکینگ سیستم اعالم و اطفاء حریق -

 تأیید نماید.

 آیفون تصویری مارک سوزوکی یا سیماران یا معادل با قابلیت ارتباط بین واحدها. - آیفون و سیستم ارتباطی ۱2

 تانک توکار از جنس مرغوب ایرانی.فالش - تانکفالش ۱۳

 با سلیقه طرفین. MDFیا  PVCاز جنس  - قرنیز ۱4

 - بامپشت ۱۵

 

۱6 

 

 سیستمهای حفاظتی

 کشی جهت تعبیه سیستم حفاظتی برایلوله خرطومی مخصوص و سیم -

-یدوربین مداربسته درجه یک ایرانی )در صورت انتخاب مارک خارجی، مالک م -

 (التفاوت آن را بپردازد.بایست مابه

 های ضدسرقت از جنس ترک درجه یک مرغوب.الت دربآقیرا - آالتیراق ۱7

 آالت سایر دربهای مربوط به واحدها از جنس مرغوب ایرانی.قفل و یراق -

 

۱8 
پله، پله، دیوار راهالبی، راه

 دیوار پارکینگ و مشاعات

دار )فرفوژه یا ها از نوع فلز طرحپله و مشاعات و تراسها و پشت پنجرههای راهنرده -

 یل(.پروف

 کلیه دیوارهای مربوط به واحدها از نوع روغنی درجه یک. - نقاشی ۱۹

 

2۰ 
تاسیسات حرارتی و 

 برودتی

 سیستم برودتی داکت اسپیلت بدون نصب دستگاهفقط  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2۱ 

 

 

 

 

 تاسیسات برقی

ها از کنتور عمومی سه فاز و برای هر یک از مشاعات، آسانسور و انباریبرق کلیه  -

 آمپر تک فاز 2۵یا  ۳2واحدها کنتور 

های عمومی، چراغها با استفاده از تایمر و بصورت پله، و قسمتروشنایی راه -

سنسوردار و هوشمند، البی همراه با نورپردازی و البی با لوستر مناسب و سایز 

 اجرا گردد.مناسب 

د مهندس باشد. مورد تائیکشی برقِ کلِ ساختمان بصورت استاندارد میسیم -

 مربوطه گردد.

 نصب فیوزهای مینیاتوری از نوع درجه یک و جعبه فیوز برای هر واحد -

 کشی جهت آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی از بهترین نوع باشد.سیم -



 امضا و اثر انگشت سازنده: نام و              شاهد اول:                 شاهد دو:                  ر انگشت مالکین   ثنام و امضا و ا

 .معادل آنکلید و پریز مارک ویرا یا دلند یا  -

 نصب کلید محافظ جان در هر واحد. -

 

 

 

 

 

22 

 

 

 کابینت

 از جنس ممبران درجه یک ترک ر مربوط به طرف اول،واحد طبقه آخ -

 سینک ظرفشویی دو لنگه ایرانی مارک اخوان یا مشابه -

 هود ایرانی -

 گاز رومیزی مارک کَن یا مشابه -

 التفاوت آن را بپردازد(بایست مابهخارجی، مالک می )در صورت انتخاب مارک

 

 

 

2۳ 

 

 شیرآالت

 ماماً از نوع اهرمی مارک کالر یا مشابهشیرآالت مربوط به واحد مالک ت -

 توالت فرنگی مارک ایساتیس یا مروارید یا چینی کرد درجه یک یا مشابه -

دار از جنس -ورت کابینسنگ توالت از جنس درجه یک ایرانی و روشویی بص -

 مروارید یا مشابه درجه یک

 

 

 

24 

 

 آسانسور

ای با نفر با کابیت طالیی و نقره 6 اتوماتیک )بدون لرزش( با ظرفیتآسانسور تمام -

بایست از طرف وی التفاوت آن میموتور بهران )در صورت تغییر از سوی مالک، مابه

با نمای داخلی و همچنین حفر چاه و کف آسانسور سنگ متناسب پرداخت گردد( 

 ارت.

 

 

 

 

2۵ 

 

 

 نمای ساختمان

بصورت تلفیقی با آجر،  به آنو یا مشا آبادآباد یا حاجیسنگ تراورتن سفید عباس -

همرنگ با سنگ، با طرح و نقشه معماری نوین، همراه با نورپردازی برای نمای شب 

 مورد تایید آرشیتکت.

 ان با نما.ومتناسب و همخحیاط ساختمان و مشاعات  -

 حفره چاه جهت آب باران - های موردنیاز ساختمانچاه 26

 ایرانی.استفاده از گچ درجه یک  - گچکاری 27

 

28 

 

 سازیمحوطه
 سازی همخوانرو. و محوطهتعبیه فضای مناسب جهت اجرای فضای سبز و پیاده -

 با نما و مشاعات

 

2۹ 
ای سقف کاذب درجه یک با طرح موردنظر مالک برای سقف آشپزخانه و البی اجر - سایر موارد

 و مشاعات



 امضا و اثر انگشت سازنده: نام و              شاهد اول:                 شاهد دو:                  ر انگشت مالکین   ثنام و امضا و ا

 نصب هواکش مناسب برای سرویس و حمام -

 ا شامل آب و برق و گاز برای هر واحدانشعابات مجز -

 در طبقه همکف همراه با لوستر مناسب و شکیل. ۳احداث البی به ارتفاع  -

 بایست مورد توافق و تراضی طرفین باشد.ح ساختمانی میتغییر مشخصات و مصال *

 

 توضیحات:

صفحه در صحت و سالمت جسمی و عقلی و با رعایت موازین شرعی و قانونی  ۱7 ماده و 6۱این قرارداد طی 

ضایت و اراده شخصی طرفین تنظیم و صیغه صحیحه و شرعیه مشارکت و عقد بیع جاری شد و اسقاط و با ر

عمل آمد و متعاملین با علم و اطالع و با رضایت از مفاد افیه خیارات حتی خیار غبن فاحش از متعاملین بهک

 اند.ء آن نمودهاین قرارداد مبادرت به امضا

 


