*** اطالعیه شماره هفت مورخ  09 / 90 / 31مربوط به اعضای پروژه مجتمع مسکونی نگارستان ***
احتراما"  ،با عنایت به جلسه مشترک هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن و هیئت امناا پاروژه مجتماع مساکونی نگارساتان در تااری
 09 / 90 / 33و توافقات انجام شده  ،جهت تسریع در انجام مراحل انتخاب واحدهای مسکونی توسط اعضا محترم پروژه مقرر گردید
به شرح موارد ذیل اقدام گردد .
 – 3کلیه اعضایی که تاکنون مبالغ مورد تعهد خود درزمینه اصل قرارداد  ،هزینه انشعابات و محوطه سازی و هزینه چیلر و فن کوئل را
پرداخت ننموده اند حداکثر تا تاری  09 / 90 / 19فرصت دارند نسبت به واریز نقدی آن به حساب شرکت تعاونی و ارائه اصال فای
واریزی به دفترشرکت تعاونی جهت ثبت در سیستم محاسبه امتیاز اقدام نمایند  .پس از پرداخت مبالغ مذکور بر اساا

امتیااز کسا

شده تا تاری  09 / 39 / 90اولویت بندی مشخص و از تاری  09 / 39 / 90لغایت  09 / 39 / 00جهت انتخاب اولیاه موقات و واحاد
مسکونی از اعضا محترم دعوت بعمل خواهد آمد .
 – 0انتخاب اولیه موقت و واحد مسکونی در صورتی جهت اعضا قطعی خواهد گردید که بر اسا

مفاد اطالعیه شماره ش

ماورخ

 09 / 90 / 31نسبت به پرداخت تعهدات مالی اعالم شده بابت عدم فروش واحدهای تجاری ظرف مهلت مشخص شده اقدام نمایناد و
در غیر این صورت این انتخاب کان لم یکن تلقی خواهد گردید .
 – 1در صورت عدم انجام تعهدات مالی اعالم شده در بند یک فوق توسط اعضای مربوطه  ،امکان انتخاب موقت واحد مسکونی جهات
آنها وجود نخواهد داشت و شرکت تعاونی در خصوص امتیاز متعلقه و اولویت انتخاب این اعضا هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشات .
لذا الزم است این اعضا جهت برخورداری از مزایای امتیاز و اولویت انتخاب خود بشرح فوق الذکر اقدام نمایند .
در خاتمه با توجه به اینکه تعیین تکلیف انتخاب واحدها به کرات مورد درخواست اعضای محترم پروژه بوده است لذا از کلیه عزیزان
درخواست می گردد جهات فاراهم شادن امکاان انجاام مطلاوب آن براساا

شارایط اعاالم شاده فاوق اقادام بموقاع و شایساته

معمول فرمایند .
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