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 موضوع : تاکید برپرداخت اقساط

 69جدول الزامات  پرداختی اعضای محترم  در نیمه اول و ابالغ  51/50/61احتراما پیرواطالعیه مورخ 

بخش اول جدول  مورد اشاره نیز تا تاریخ   )تصویر پیوست ( و با توجه به روزهای پایانی اردیبهشت ماه که الزام

ه دموجود خود ) بخش اول جدول ( نکر می باشد و برخی از اعضای محترم هنوز اقدام به تکمیلی 15/0/69

جه به موارد مطروحه مانند ) هنوز عملیات اجرایی شروع نشده است ...و یا اینکه وقتی ساخت و ساز ند و با توا

 06م در مجمع تاکید می شود برابر درخواست مکرر اعضای محترمجددا ...( شروع شود پرداخت می نماییم 

به تعاونی ( ، برنامه ریزی  ضرورت انتقال اسناد ملکی زمین ) از مترو با و مصوبه هیات مدیره محترم 61بهمن 

دامات ه است و اقجداول تامین منابع برای پرداخت مطالبات مترو از محل خرید زمین تهیه و ابالغ شد الزم با

طبق زمانبندی اعالم )الزم نیز برای انتقال اسناد زمین درجریان می باشد لذا ضمن تاکید بر پرداخت مبالغ 

  :ه اعضای محترم به اطالع می رساندو به جهت تنویر موضوع و توجی (شده

برای نقل و انتقال اسناد ملکی زمین )از مترو به تعاونی( وتامین منابع برای  "مبالغ قید شده درجدول صرفا-5

 عملیات اجرائی ندارد. ارتباطی به هزینه های ساخت و سازوهی تعاونی به مترو می باشد و پرداخت الباقی بد

زینه های انجام شده )قطعی شده قدرالسهم اعضاء از ه (15/20/69)تا اول جدولمبلغ قیدشده دربخش  -0

جزء بدهی قطعی شده اعضا به تعاونی می باشد لذا آن دسته ازاعضای محترم که است و (61آخربهمنتا

نسبت به تکمیل  15/0/61باید تا تاریخ "جدول می باشد لزوماشده در موجودی ایشان کمتراز مبلغ قید

)قابل ذکر است کسری موجودی وقدرالسهم هزینه این عزیزان تاکنون از محل  ود اقدام نمایندموجودی خ

 (.رداخت شده استزاد موجودی سایراعضای تعاونی پما

تا آخرشهریور  نطبق با برنامه پرداخت به مترو میباشد واینکه مجموع بدهی زمانبندی قیدشده درجدول م -1

تی نیست و برنامه پرداخت به مترو را دچار مشکل می نماید لذا رعایت یکجا قابل پرداخت باشد تصور درس

 جدول زمانبندی پرداخت ها مورد تاکید ومزید امتنان می باشد.

 مدیرعامل -رشادی     با احترام 


