
 بسمه تعالی 

 تفاهم نامه 

باغ ویالیی فاز    تأمیندر    مؤسسهبا توجه به عدم تعهد قراردادی   مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی کوثر )مجتمع    2و    1و اجرای شبکه گاز در قطعات 

 کاریزبوم( و در راستای انجام عملیات گاز رسانی به قطعات باغ ویالیی تفاهم نامه حاضر فیمابین طرفین بشرح ذیل منعقد گردید: 

 . طرفین قرارداد 1

هدشی )رئیس هیئت مدیره و ندگی آقایان غالمرضا منتظری به نمای 10840012333شناسه ملی یزد و  96ه شماره ثبت غیرانتفاعی کوثر یزد ب  مؤسسه 1-1

 03536882201تلفن  و    8914172066،  کدپستی    ،تفت، مجتمع کاریزبوم-محور یزد  5کیلومتر    ،یزدمدیرعامل( و علی اسالمی )مدیر اداری و مالی( به نشانی  

 . نامیده می شود  "طرف اول"که در قرارداد حاضر به اختصار 

ملی   کدملی/...............................فرزند............................................................................................آقای/خانم/شرکت  1-2 نشانی.......................  ......................................شناسه    ........................................................ .......................به 

باغ   اراضی.................. فاز   ..............................بوط به قطعه شماره کننده هزینه گازرسانی مر تأمینبه عنوان  ................................ .........................................................................................................................................................................................

 . نامیده می شود "طرف دوم"به اختصار   در قرارداد حاضرویالیی مجتمع فرهنگی، تفریحی و توریستی کوثر که 

 . موضوع تفاهم نامه 2

 فوق الذکرقطعه  معادل سهمگاز شبکه و توزیع هزینه اجرای عملیات  تأمین

 و نحوه پرداخت . مبلغ  3

زمانی که   میلیون تومان تعیین گردید. هزینه های اجرای کار تا  30بصورت علی الحساب حدود  مذکور  قطعه    آورد های تقریبی انجام شده سهمبراساس بر 

ه مشخص اهم نامقرارداد پیمانکار منتخب طرف اول تحویل قطعی نگردد به طور دقیق قابل تعیین نبوده و پس از تحویل قطعی هزینه مربوط به انجام موضوع تف

 اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود. ادعا و و طرف دوم حق هرگونه بر اساس رقم اعالمی طرف اول مبنای تسویه حساب خواهد بود و 

 نحوه پرداخت به شرح ذیل می باشد: تبصره: 

 ریال.  75،000،000غ به مبل............ .........................................................بانک ................. ...................................عهده جاری   04/1401/ 25  خمور.............. .......... ....................................... ...............................................چک شماره  -

 ریال.  75،000،000به مبلغ ................... ..................................................بانک .................. ..................................عهده جاری   07/1401/ 25  مورخ........................ ....................................... ...............................................چک شماره  -

 ریال.  75،000،000به مبلغ ................... ..................................................بانک .................. ..................................عهده جاری   10/1401/ 25  مورخ........................ ....................................... ...............................................چک شماره  -

 ریال.  75،000،000به مبلغ ................... ..................................................بانک .................. ..................................عهده جاری   01/1402/ 25  مورخ........................ ....................................... ...............................................چک شماره  -

 . مدت تفاهم نامه  4

دو ماه پس از   تاتفاهم حاضر  اعتبار  ماه شمسی تعیین گردید. در صورت انعقاد قرارداد از سوی طرف اول با پیمانکار مدت زمان    14انعقاد به مدت  از تاریخ  

 خواهد بود.  موقتتاریخ صورجلسه تحویل 

 تعهدات طرف اول. 5

 و به شرکت گاز ارائه شده است.توسط مهندسین مشاور سیال ثامن انجام شده که طراحی شبکه توزیع گاز  پیگیری اخذ تائیدیه شرکت گاز در خصوص1-5

 .   1-7قرارداد با پیمانکار پس از تحقق مفاد بند و انعقاد بنا به صالحدید خود انتخاب پیمانکار ذیصالح جهت اجرای عملیات گازرسانی  2-5

 تفاهم نامه  3مانکار و اعالم کتبی به مشارالیه در راستای اجرای مفاد ماده پس از اتمام کار توسط پی دومبرآورد دقیق حق السهم طرف  3-5

   1401ال  تعیین چگونگی نصب لوله انشعاب در محل پیاده رو مشرف به هر واحد و تصویب نقشه های اجرائی و بهنگام کردن متره و برآورد به نرخ های س  4-5

 مدیریت اجرایی پروژه و پیگیری و حل مسائل احتمالی و انجام هماهنگی های الزم در راستای انجام موضوع تفاهم نامه.  5-5

 صدور معرفی نامه جهت اخذ انشعاب از شرکت گاز در صورت انجام تسویه حساب نهایی  6-5

 . تعهدات طرف دوم 6



 لیست در مواعید مقرر بخش نقدی و اقساط مندرج در چک پرداخت 1-6

   3ماده انجام تسویه حساب نهایی مطابق مفاد  2-6

در مدت اجرای پروژه به دلیل حفاری آسفالت معابر در جریان تردد خودروها به خصوص خودروهای  سنگین و کامیون های حمل مصالح مشکالت و   3-6

اطالع رسانی خواهد شد. بنابراین و به ناچار در مدتی که عملیات حفاری، لوله گذاری، تست و محدودیت هایی به وجود خواهد آمد که البته در زمان مناسب 

خودرو و حمل مصالح امکان پذیر نخواهد بود لذا طرف دوم مکلف است برنامه های ساخت و اجرای خود را با   دتحویل در هرکوچه در جریان است عمالً ترد

 محدودیت فوق تنظیم نمایند. 

به منظور جلوگیری از حفاری های   می باشدحفاری عرض معابر، نصب لوله های انشعاب گاز و علمک ، یکی از مهمترین بخش های کار ه به اینکه با توج 4-6

جهت  طرف دوم مکلف است حداقل دیوار سمت معبر را    می باشدحفاری آسفالت معابر و لوله گذاری و نصب علمک    نیازمند  کهبرای اخذ انشعاب گازموردی  

 اجرا نماید. نصب علمک 

 توافقات طرفین شروط و . سایر 7

درصد از مالکین هر فاز متعهد به پیگیری انجام موضوع قرارداد برای مالکین آن فاز می باشد.   80پس از اعالم آمادگی و تحویل چکهای حداقل    اولطرف    1-7

طرف  ،انی در این خصوصهیچگونه مسئولیتی در خصوص انجام موضوع تفاهم نداشته و با اطالع رس مؤسسهدر صورتیکه نصاب مالکین به میزان مذکور نرسد 

 نخواهد داشت. اولو چکهای تحویلی اقدام نماید و از این جهت حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به طرف د جهت دریافت وجه پرداختی دوم می توان 

وجه التزام معادل و    مبلغبه دریافت اصل    اولدر مواعید مقرر امتناع نماید عالوه بر استحقاق طرف  های اقساط    چکاز تادیه وجوه    دومدر صورتیکه طرف    2-7

   شرکت گاز خودداری خواهد نمود. به، تا اتمام تسویه و پرداخت بدهی، از صدور معرفی نامه جهت اخذ انشعاب چکدرصد مبلغ آن  30

 نخواهد گردید.   اولدر صورت بروز حوادث غیرمترقبه یا فورس ماژور که موجب طوالنی شدن روند اجرای پروژه شود از این جهت مسئولیتی متوجه طرف    3-7

 مسئولیت های ناشی از این امر را عهده دار می باشد. دومپیگیر امور مندرج در تفاهم نامه حاضر بوده و طرف  دومصرفاً بعنوان نماینده طرف  اولطرف  4-7

تحویل ب به شرکت گاز  تاسیسات جهت بهره برداری و نگهداری و گازدار کردن و فروش انشعا  و شبکه ومی گردد  پروژه تحت نظارت شرکت گاز انجام    5-7

 .خواهد شد

در راستای تفاهم نامه حاضر بوده و اخذ انشعاب و پرداخت هزینه های   2مسئولیت طرف اول مدیریت اجرایی پروژه گازرسانی به قطعه مزبور در ماده    5-8

بر عهده طرف دوم خواهد   6-5ر بند  احتمالی مترتب بر آن مطابق ضوابط شرکت گاز و انجام تشریفات اداری مرتبط با آن پس از صدور معرفی نامه مذکور د 

 بود.

مطابق مدارک و مستندات مندرج در پرونده خریدار و ارائه  انعقاد تفاهم نامه حاضر از سوی طرف دوم دلیل بر مالکیت مشارالیه نبوده و احراز مالکیت    5-9

 ود.قرارداد فروش اولیه و ارائه مدارک رسمی مرتبط با نقل و انتقاالت بعدی میسر خواهد ب 

 در شهر یزد تنظیم و پس از امضاء فیمابین طرفین مبادله گردید............................................................ تفاهم نامه حاضر در دو نسخه متحدالمتن و متحداالعتبار در تاریخ 

 

 

 ........................................................................................................................................طرف دوم:                                    غیرانتفاعی کوثر                  مؤسسهطرف اول:                    

 عامل(  غالمرضا منتظری هدشی )رئیس هیئت مدیره و مدیر

 علی اسالمی )مدیر اداری و مالی(                      

 

 


