
 الرحمن الرحیم ّلل بسم ا
 تعاونی مسکن دانشگاهیان صنعتی اصفهان 5فراخوان پروژه شماره 

 

و حمایت  نجام شدها ها و مذاکراتیریگبا پیرساند، می یان دانشگاه صنعتی اصفهانبدینوسیله به اطالع اعضاء محترم تعاونی مسکن دانشگاه

پروژه یک بلوک  هایواحدخرید پیش  تفاهم، مالی و اداری دانشگاه محترم و همراهی معاونت ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان

قرارداد خرید  برای آماده شدن دارند تمایل به مشارکت در این پروژهمتقاضیانی که .  شده است انجام زیتون شاهین شهر با قیمت قطعی

دفتر تعاونی مسکن دانشگاهیان واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی به  02/9/0022حداکثر تا تاریخ  خود را اعالم آمادگی واحدها،

 این تاریخ آخرین مهلت است و امکان تمدید ندارد. .اعالم نمایید، دانشگاه

  :ات. فاصله )جاده مجاور درب شمالی دانشگاه(، ابتدای شاهین شهر، بعد از خیابان شاهد )جاده حاجی آباد( بزرگراه آزادگانآدرس 

خیابان شاهد مستقیم به داخل شاهین جنوبی مسیر  .استکیلومتر  2 تا ایستگاه مترو حدودو  (دقیقه 7)حدودا متر کیلو 01حدود دانشگاه 

 شود.م میتشهر خ

 ضلع شمال شرقی است که از سه طرف شرق، شمال و جنوب نورگیری دارد. ، موقعیت بلوک انتخابی دربلوک 00ها: تعداد بلوک  

 مجموعه دارای یک حصار  از بزرگراه قرار دارد. (راهمتری )فضای سبز اطراف بزرگ 54در فاصله شاهین شهر زیتون  تمع مسکونیمج

 این امنیت برای مجتمع شمال جانبی است که کل مجموعه از یک محل ورودی و خروجی دارد. بدین ترتیب دارای امنیت باالیی است.

 ترین بلوک است بیشتر تامین است.شرقی که داخلی

  طبقات فوقانیهر طبقه واحد در  6سه واحد در همکف و  :واحد 93  شامل ی همکف است.وطبقه ر 6بلوک انتخابی تعداد طبقات 

  گردد.واحدها با نظر کارشناسی تعیین میکه بر این مبنا قیمت مابقی است میلیون ریال برای طبقه اول  31متری قیمت تفاهم اولیه  

 .طبق تفاهم انجام پذیرفته تعاونی توانسته تخفیف خوبی روی آورده اولیه و همچنین قیمت قطعی واحدها اخذ نماید 

  پیش بینی فروشگاه های مورد نیاز ساکنین مجتمع برنامه ریزی شده است.در ضلع شرقی پروژه فضایی تجاری به صورت بازارچه با 

 :ت مهمانک

  حله اجرای فونداسیون، است.نتخابی در ابتدای مرحله ساخت، مربلوک ا .است 0519زمان تحویل سال 

  ایجاد نخواهد شدها ناشی از تورم ساالنه قیمت و پس از عقد قرارداد تغییری در استقطعی هزینه فروش.  

  سال است. این وام به اشخاصی  2ساله با تنفس اولیه  21درصد،  4ومانی با نرخ بهره میلیون ت 011واحدها در حال حاضر وام روستایی

فظ با ح ن وامنین افزایش مبلغ ایفاده نکرده باشند. همچاستبانک مسکن  مربوط بهمسکن وام گیرد که تاکنون از تسهیالت تعلق می

 میلیون تومان مصوب شده که امید است تا زمان عقد قرارداد اجرایی شود. 211تا  شرایط

 ت مازاد بر جود ظرفی، در صورت تمایل سایر همکاران در صورت وتعاونی مسکن دانشگاهیان است اولویت خرید با اعضای

 بنابراین این دسته متقاضیان از ابتدا اعالم آمادگی نمایند. اعضای فعلی، امکان خرید برای سایرین فراهم خواهد شد.

 اریز گردد، بنابراین اشخاصی که سریعتر نسبت به عقد قرارداد و وموقیت واحد هر متقاضی در ابتدای عقد قرارداد تعیین می

 هستند.انتخاب واحد  های بیشتری برایدارای گزینهمبلغ اولیه اقدام نمایند، 
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 پالن طبقه همکف

 
 پالن تیپ طبقات



 "تعاونی مسکن دانشگاهیان صنعتی اصفهان 5اعالم آمادگی مشارکت در پروژه شماره فرم "

 

 اطالعات شخصی:

  کد پرسنلی:  نام و نام خانوادگی:

  کد ملی:  تلفن همراه:

 سمت در دانشگاه و محل اشتغال :

 

 :مشخصات واحد انتخابی

دو خوابه                سه خوابه 

 

 :تومان(میلیون )به  مختلفپرداختی برای واحدهای حدودی مبالغ 

رداخت اول حداکثر پ تعداد مشخصات واحد

 0/00/0022تا 

 0/0020اقساط از مبلغ 

 قسط( 8) 00/0020تا 

 حدودی بلغم  احتمالی واممبلغ 

 واحد کل واحد

 902 211 44 911 2 همکفطبقه متری  001حدود دو خوابه 

 828 211 4/93 911 0 همکفطبقه متری  35حدود دو خوابه 

 905 211 624/44 911 5 اولطبقه متری  014حدود دو خوابه 

 0995 211 624/014 941 2 اولطبقه متری  044حدود خوابه  سه

 980 211 4/61 911 5 دومطبقه متری  014حدود دو خوابه 

 0052 211 4/002 941 2 ومدطبقه متری  044حدود دو خوابه 

 0200 211 24/64 911 5 سومطبقه متری  014حدود دو خوابه 

 0521 211 4/003 941 2 مسوطبقه متری  044حدود خوابه  سه

 0258 211 74/63 911 5 مچهارطبقه متری  014حدود دو خوابه 

 0510 211 4/026 941 2 مچهارطبقه متری  044حدود دو خوابه 

 0291 211 4/75 911 5 مپنجطبقه متری  014حدود دو خوابه 

 0108 211 4/099 941 2 مپنجطبقه متری  044حدود خوابه  سه

 0090 211 24/73 911 5 مششطبقه متری  014حدود دو خوابه 

 0160 211 4/051 941 2 مششطبقه متری  044حدود دو خوابه 

 

 د، پرداخت مبلغ به عهده متقاضی خواهد بوممبلغ وام شامل قسط آخر است که درصورت عدم تمایل یا امکان استفاده متقاضی از این وا. 

 گردد، بنابراین اشخاصی که سریعتر نسبت به عقد قرارداد و واریز مبلغ اولیه موقیت واحد هر متقاضی در ابتدای عقد قرارداد تعیین می

 هستند.انتخاب واحد  های بیشتری برایدارای گزینهاقدام نمایند، 

 

 ..............................امضاء ...............................:..........تاریخنام و نام خانوادگی متقاضی.......................................


