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 تعاونی مسکن دانشگاهیان صنعتی اصفهان 3پروژه شماره  -واریز وجهفراخوان 

 

هاي با ر روي زمینب هاي انجام شدیريگبا پیرساند، می یان دانشگاه صنعتی اصفهانبدینوسیله به اطالع اعضاء محترم تعاونی مسکن دانشگاه

شهرك چشمه توتی (واقع در از  طبقه روي همکف 4پروانه ساخت  دارايمتري  800 زمین یک قطعهخرید  تفاهم نامه ،کیفیت

تحویل نسبت به  5/11/1400حداکثر تا تاریخ ، دارند تمایل به مشارکت در این پروژهمتقاضیانی که .  فراهم شده است پشت ترمینال صفه)

ه امکان . با توجه به تفاهم منعقد شدمسکن دانشگاهیان اقدام نمایندمتناسب با طرح انتخابی به مدیرعامل تعاونی  چک هاي مورد نیاز

در سالن اجتماعات هتل برگزار می  14:30ساعت  4/11/1400 مورخ اي یکشنبهدر این ارتباط جلسه  تمدید زمان اعالمی نیست.

 گردد.

  :پشت ترمینال صفه، اتوبان دستگرديآدرس   

   :مترمربع تراکم خالص (مفید) 2000مترمربع داراي حدود  806 متراژ زمین      

 میلیون تومان  21: هر مترمربع مفید آپارتمان هزینه خرید زمین به ازاي 

  است. میلیون تومان 11برابر با امروز  و به نرخ حدوديبه صورت  هر مترمربع مفیدقیمت ساخت نسبتا با کیفیت براي 

 درجه  ا مصالحب همه ، نماي ساختمان و البی، لوله کشی تاسیسات الکتریکی و مکانیکیکاري، نازك کاري هزینه ساخت شامل سفت

 واحدها است.  يارککنافهاي بهداشتی و آالت و سرویسها، هزینه شیرجرهها و پنرب، هزینه تهیه و نصب دو عالی یک

  است.ماه  30در حدود مدت زمان حدودي ساخت 

 
 قرمز رنگ) محدودهیکی از پالك هاي کروکی محل پروژه (



 متر مربعی 145اقساط خرید زمین براي واحدهاي سه خوابه بزرگ 
 به حروف (ریال) مبلغ بابت موعد

 صد میلیون ریالششیازده میلیارد و   11و600و000و000  مبلغ خرید اول در هنگام مبایعه نامه 14/11/1400
 یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 175و000و000 بابت کارهاي اداري  14/11/1400

 ریالیک میلیارد و پانصد میلیون  1و500و000و000 چک وام* 14/2/1401
 میلیون ریال صد و هفتاد و پنجسیدو میلیارد و  2و375و000و000 بابت تحویل زمین 1/3/1401
 یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال 1و750و000و000 بابت سند 1/5/1401

 میلیون ریال هفده میلیارد و چهارصد 17و400و000و000 جمع 
 

 متر مربعی 125 معمولیاقساط خرید زمین براي واحدهاي سه خوابه 
 به حروف (ریال) مبلغ بابت موعد

 ده میلیارد ریال 10و000و000و000  مبلغ خرید اول در هنگام مبایعه نامه 14/11/1400
 یکصد و پنجاه میلیون ریال 150و000و000 بابت کارهاي اداري  14/11/1400

 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 1و500و000و000 چک وام* 14/2/1401
 میلیون ریال پنجاهصد و هشتمیلیارد و  یک 1و850و000و000 بابت تحویل زمین 1/3/1401
 یک میلیارد و ششصد میلیون ریال 1و500و000و000 بابت سند 1/5/1401

 پانزده میلیارد ریال  15و000و000و000 جمع 
 

 متر مربعی 105خوابه  دواقساط خرید زمین براي واحدهاي 
 به حروف (ریال) مبلغ بابت موعد

 ریالو دویست و بیست میلیون میلیارد  هشت 8و220و000و000  مبلغ خرید اول در هنگام مبایعه نامه 14/11/1400
 میلیون ریال سییکصد و  130و000و000 بابت کارهاي اداري  14/11/1400

 میلیارد و پانصد میلیون ریالیک  1و500و000و000 چک وام* 14/2/1401
 میلیون ریال پانصدمیلیارد و  یک 1و500و000و000 بابت تحویل زمین 1/3/1401
 میلیون ریالدویست و پنجاه یک میلیارد و  1و250و000و000 بابت سند 1/5/1401

 ریالو ششصد میلیون  دوازده میلیارد 12و600و000و000 جمع 
 

است.  14/2/1401درصد است که شروع اقساط آن از تاریخ  12ماهه و نرخ  60میلیون تومانی با اقساط  150عدد وام  8* زمین داراي 
 نمایند.را فراهم  14/2/1401در تاریخ را چک وام مبلغ کل متقاضیانی که تمایل به اخذ وام ندارند، الزم است زمینه الزم براي وصول 

 

 ) دانگ) را می تواند خریداري نماید. 6تا  3واحد ( 3دانگ یک واحد) و حداکثر تا  3هر متقاضی حداقل نیم واحد 

 ها است.بر طبق اساسنامه اولویت واگذاري بر اساس امتیاز شرکا است که تابعی از زمان پرداخت و مقدار پرداخت آن 

 صاحب یک واحد کامل شوند. هم می توانند با سایر شرکا صاحب یک واحد شوند. بدیهی است  شش دانگبا خرید توانند شرکا  می
امکان فروش واحد راسا توسط مالکین فراهم  صاحب بخشی از یک واحد باشند، متقاضی در صورتیکهپس از احداث کامل واحد، 

 ست.امیسر یشان سهم هر شریک بر اساس سهم ات پرداخو  تعاونی با توافق مالکین واحد است. همچنین امکان فروش واحد توسط

 

  می تواند به مدیرعامل تعاونی مسکن مراجعه و یا تماس   متقاضیانهر یک از داشتن سوال، در صورت
 .) برقرار نماید09123116557(


