
 الرحمن الرحیم ّللهبسم ا
 تعاونی مسکن دانشگاهیان صنعتی اصفهان  6فراخوان پروژه شماره 

 
تسهیالت    انجام شده  ها و مذاکراتیریگبا پیرساند،  می  یان دانشگاه صنعتی اصفهانبدینوسیله به اطالع اعضاء محترم تعاونی مسکن دانشگاه

تمایل به  متقاضیانی که  .   شده است  فراهم  پروژه زیتون شاهین شهر با قیمت قطعی  باقیماندههای  واحدخرید    جدیدی برایوام  

دفتر تعاونی به   1140/ 2/ 20حداکثر تا تاریخ    خود را  اعالم آمادگی  برای آماده شدن قرارداد خرید واحدها،   دارند   مشارکت در این پروژه

الزم به ذکر است مدت زمان استفاده از این تسهیالت محدود  .، اعالم نماییدمرکزی دانشگاهمسکن دانشگاهیان واقع در طبقه همکف ساختمان 

 است. 

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

 شود. مسیر جنوبی خیابان شاهد مستقیم به داخل شاهین شهر ختم می  .استکیلومتر    2  تا ایستگاه مترو حدوددقیقه( و    7کیلومتر )حدودا    10حدود  
 

   د.بلوک، موقعیت بلوک انتخابی در ضلع شمال شرقی است که از سه طرف شرق، شمال و جنوب نورگیری دار 11ها: تعداد بلوک ➢

متری )فضای سبز اطراف بزرگراه( از بزرگراه قرار دارد. مجموعه دارای یک حصار جانبی    45مجتمع مسکونی زیتون شاهین شهر در فاصله   ➢

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

 است بیشتر تامین است. ترین بلوک که داخلی

 واحد در هر طبقه طبقات فوقانی   6سه واحد در همکف و  :واحد  39  شامل طبقه روی همکف است. 6تعداد طبقات بلوک انتخابی  ➢

 باشند. تمام واحدها دارای انباری و پارکینگ مختص به خود می ➢

 .سال گذشته بدون تغییر استقیمت قطعی خرید واحدهای باقیمانده نسبت به طبق تفاهم انجام پذیرفته  ➢

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

 

 : ات مهمنک
ها ناشی از تورم ساالنه و پس از عقد قرارداد تغییری در قیمت  استقطعی  هزینه فروش    است.  1403زمان تحویل سال   ➢

   .ایجاد نخواهد شد

گردد، بنابراین اشخاصی که سریعتر نسبت به عقد قرارداد یت واحد هر متقاضی در ابتدای عقد قرارداد تعیین میعموق ➢
 تند.های بیشتری برای انتخاب واحد هسو واریز مبلغ اولیه اقدام نمایند، دارای گزینه 

ساله   20درصد به صورت    5میلیون تومانی با بهره    200ساله و    4درصد به صورت    2میلیون تومانی با بهره    100دو وام   ➢
 است برای واحدها فراهم است. 1403ها از سال که اقساط آن 

 

 

 



 

 
 کروکی پروژه  

 
 
 



 

 

 
 
 
 



 
 پالن طبقه همکف 

 
 پالن تیپ طبقات 



 
 
 

 : )به میلیون تومان(  باقیمانده مختلفمبالغ حدودی پرداختی برای واحدهای  
  مشخصات واحد

 باقیمانده 
  8 حدودی مبلغ پرداخت اول   تعداد 

 2/1401قسط از 
  11/1402تا 

با بهره  وام 
  4درصد  2

 ساله

  5با بهره وام 
  20درصد 
 ساله

  مبلغ
  حدودی
 تحویل 

  مبلغ
کل   حدودی

 واحد  واحد
خوابه     110حدود  جنوبی  دو 

 طبقه همکف متری 
2 300 42 100 200 50 

خوابه    100  حدودشمالی  دو 
 متری طبقه اول 

2 300 32 100 200 45 

خوابه  100حدود    شمالی  دو 
 متری طبقه دوم 

2 300 38 100 200 5/47 

شمالی -جنوبیخوابه    سه
 متری طبقه دوم  155حدود 

2 350 97 100 200 75 

حدود   خوابه  متری   100دو 
 طبقه سوم 

2 300 44 100 200 50 

خوابه    100حدود  شمالی  دو 
 متری طبقه چهارم 

2 300 50 100 200 5/52 

 شمالی -جنوبی  خوابه  سه
 متری طبقه چهارم  155حدود 

2 350 120 100 200 85 

حدود   خوابه  متری   100دو 
 طبقه پنجم 

2 300 56 100 200 55 

خوابه    100حدود  شمالی  دو 
 متری طبقه ششم

2 300 56 100 200 55 

 


