
 

 

 " 4دماوند پروژه مسکونی  پذیره نویسی "                  

 (سهروردیخیابان )                            
 با شرایط ویژه       

 
ای انجام هرساند با پیگیریمی کارکنان ذوب آهن اصفهانمسکن محترم شرکت تعاونی  سهامدارانکلیه اعضا و بدینوسیله به اطالع 

نبش خیابان  واقع در ( سهروردیخیابان  ) 2دماوند واحدی  42ی مسکونی پروژهواگذاری  وخرید  شرایط ،توسط هیأت مدیرهشده 

فراهم گردیده است، متقاضیانی که شرایط مشارکت  بین کوچه ارغوان و آقا داوودی –نرسیده به خیابان باغ دریاچه  – سهروردی

 اساس مفاد ذکر شده در اطالعیه اقدام فرمایند.ن پروژه را دارند جهت ثبت نام بردر ای

زیر تماس تماس های  شماره بابه مراکز اعالمی مراجعه و یا  توانندمی بیشتر اطالعات کسب جهت محترم متقاضیان همچنین

 حاصل نمایند .

 تماس : شماره –ایثارگرانو  شهدا جنب ساختمان -کارخانه  :تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن شرکت دفتر مرکزی

13075755545 

 ان دی، ساختمراهی سیمین و اتوبان شهید میثمی ، حد فاصل سهخیابان کشاورزی،  : ) شعبه اصفهان ( دفتر شرکت تعاونی

 13035509100 - 19900717095شماره تماس :  –42طبقه سوم، واحد 

  19910103700 :شماره تماس –خیابان چمران ،ساختمان آسمان شهر مسکن استان اصفهان: تعاونیهای شرکتدفتراتحادیه 

 :دفتر کارگزاری خدمات مهندسی و تسهیل گری امور ساخت و ساز 
    شماره  – 5، واحد  55، جنب دفترخانه رسمی شماره 111ساختمان  – ابتدای خیابان هزار جریب  -میدان آزادی –شعبه مرکزی

 19900717095تماس 

 مراحل و شرایط ثبت نام و مشارکت در پروژه :

  احراز شرایط الزم و اخذ تائیدیه جهت مشارکت در پروژه مراجعه به دفاتر ثبت نام ، 

  و سایر مدارک شامل: )کپی تمام صفحات شناسنامه به تعداد اقساط خرید زمین و تراکم چک بانکی صیاد تحویل– 

 کارت ملی( در مدت زمان ثبت نام.  کپی –آخرین حکم حقوقی 

  تکمیل فرمهای مربوط به مشارکت در پروژه و دریافت برنامه زمانبندی مالی پروژه 

 شرایط الزم جهت داوطلبان مشارکت کننده : 

 مسکن  احراز عضویت در شرکت تعاونی. 

  ذوب آهن اصفهان ته یا شاغلنشسباز. 

 .عدم بدهی قبلی به شرکت تعاونی و داشتن حسن سابقه 

 های تعاونی مسکن استان یا دفتر کارگزاری خدمات مهندسی و تسهیل گری امور ی معرفی نامه از اتحادیه شرکتارائه

 برای مشارکت کنندگان غیرعضو ساخت و ساز

اقدام  رفیتتکمیل ظتوانند نسبت به خرید سهام و عضویت تا تعاونی هستند میمتقاضیانی که فاقد عضویت در شرکت  نکته:

 نمایند . 

 1اطالعیه شماره 

11/10/99 



 

 الف ( مشخصات پروژه :

 ی ارغوان و آقاداوودیبین کوچه –، نرسیده به باغ دریاچه  نبش خیابان سهروردیآدرس :  -

 اقساط تراکم و سفت کاریپرداخت پس از اتمام ماه  15زمان نازک کاری مدت  -

،  55،  55باب تجاری با متراژهای  2طبقه پارکینگ در زیرزمین، طبقه همکف با کاربری  2دارای  ، طبقه 11ساختمان  -

 121و  141 ، 141واحد دوخوابه به متراژهای  2طبقه روی همکف که در هر طبقه  1متری ، البی و .... و در  111و  15

 متری ساخته شده است . 125به و یک واحد سه خوا

مام رسیده و طبق برنامه ریزی انجام شده پس از تکمیل ظرفیت و قطعی شدن پروژه مقدمات کاری مجموعه به اتسفت  -

 اجرای نازک کاری صورت می پذیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماید.نهای سفت کاری و نازک کاری آن مشارکت میواحدهای مسکونی فقط در تراکم مفید مسکونی و هزینهسرمایه گزار  نکته :

تواند عالوه بر خرید واحد مسکونی از واحدهای تجاری باتوجه به خرید تراکم مسکونی و تجاری از فروشنده، مشارکت کننده می

 نیز سهام خریداری نماید .

داخت نمایند، به دلیل عدم پربدیهی است مشارکت کنندگان بخش مسکونی یا تجاری که طی این اطالعیه مبادرت به ثبت نام می

 مازاد صرفا در همان بخش مسکونی یا تجاری سهیم هستند . یهزینه

 گردد.قرارداد مشارکت در بخش مسکونی و تجاری بصورت کامال مجزا تهیه ، تنظیم و مبادله می 

 ی فایل نمونهPDF های شرکت تعاونی در سایت قرار داده شده است و متقاضی با ثبت نام در این پذیره قرارداد یکی از پروژه

 نماید که شرایط قرارداد شرکت تعاونی را پذیرفته است .اقرار می نویسی

  توانند تقاضای باشد . متقاضیان میتومان می 5501110111فروش واحدهای تجاری به صورت مقطوع و از قرار هر مترمربع

شد ( از واحدهای تجاری بامترمربع می 5سهم ) هر سهم معادل  2تجاری و یا خرید حداقل واحد خود را برای خرید یک باب 

 اعالم نمایند.

 باشند.اولویت با کسانی است که متقاضی یک باب واحد تجاری می 

در صورت فروش سهام واحدهای تجاری به اعضاء ) در صورت عدم استقبال از خرید واحد کامل تجاری ( بر اساس تاریخ و مبلغ 

زمان پایان کار، واحدهای تجاری بر اساس اعالم قیمت گروه کارشناسان گردد و در واریزی اعضاء سیستم امتیازبندی ایجاد می

 گردد.شود و بر اساس امتیاز و سهم هر فرد قدرالسهم ایشان واریز میرسمی دادگستری به مزایده گذاشته می

 

 

 



 

 

 موقعیت پروژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 ب ( شرایط ثبت نام :

ی و نحوهتومان  0001110111حدود مفید مسکونی برای هر مترمربع  به انضمام سفت کاری مفید مسکونیتراکم  ی قدرالسهمهزینه

 باشد.طبق جدول پیوست میپرداخت 

 .تومان پیش بینی شده است  507110111 مفید مسکونی به ازای هرمترمربع نازک کاریی ی علی الحساب قدرالسهم هزینههزینه

اساسنامه ، کلیه هزینه ها تا پایان ساخت و صدور اسناد به صورت علی الحساب می باشد و  ) الزم به توضیح است : بر اساس 

 شرکت تعاونی موظف است واحد را به قیمت تمام شده به اعضا  واگذار نماید.(

میباشد و به لحاظ محدود بودن تعداد واحد ها در صورتیکه قبل از  30/15/0399لغایت  01/15/0399زمان ثبت نام از تاریخ 

 .ظرفیت پروژه تکمیل گردد تعاونی مسکن هیچگونه تعهدی درخصوص مراجعات بعدی افراد نخواهد داشت 30/15/0399تاریخ 

اوران خبره با به کارگیری مش باشد، شرکت تعاونیپروژه دارای پروانه ساختمانی و به صورت سفتکاری میبا عنایت به اینکه  نکته:

 نماید.نسبت به اصالح پالن معماری و نمای ساختمان اقدام می

 ها در آن تغییر نماید .در این خصوص ممکن است متراژ مفید واحدها و یا تعداد اتاق

 

 

 



 

 : مشخصات عمومی و امکانات پروژه
 نبش خیابان اصلی 

 گذاری سرمایه جهت باال افزوده ارزش و رشد به رو ای آینده دارای 

 درصدی خواهد داشت. 111ی با انجام تحقیقات میدانی در محل سرمایه گذاری در این پروژه ارزش افزوده 

 فرهنگی و تفریحی و ..... –آموزشی  –درمانی  –رفاهی  –ی مراکز خدماتی دسترسی آسان به کلیه  

 غربی - جنوبی، شرقی –ی واحدهای شمالی چشم انداز بسیار مناسب کلیه  

 و مترو BRTدسترسی آسان به ایستگاه   

 دسترسی آسان به رینگ ترافیک شهری  

 جنوب : پالک و گذر –متری  15شمال : گذر  –غرب : گذر سهروردی  –متری  15شرق : گذر  -بر (  2) ای پالک جزیره 

 ناژوانپارک بزرگ دسترسی آسان به  

 نزدیکی به رینگ سبز رودخانه زاینده رود 

 

 باشد.(میلیون تومان می  51تا   05بین  ( نبش خیابان اصلی ) ی مورد نظر)میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در محدوده

 

باشد. مبنای امتیازبندی، بر اساس در زمان تحویل واحد ، بر اساس سیستم امتیازبندی میی مسکونی مالک انتخاب واحدها 

در روز یک امتیاز مثبت قابل محاسبه خواهد بود. الزم به ذکر است : واریز وجوه بیش از مبالغ و  ریال 001110111پرداخت هر 

پیش از زمانهای اعالمی در جدول پرداخت مالی ابالغ شده، جهت کسب امتیاز بیشتر و انتخاب واحد بهتر تا سقف باالترین 

 متراژ بالمانع خواهد بود .

ی مشارکت ط مشارکت کننده با شرکت تعاونی، پرداخت وجوه از طرف ایشان به منزلهدرصورت عدم عقد قرارداد ساخت توس 

ی وجوه را به حساب مشارکت کننده عودت و نسبت در پروژه محسوب نخواهد شد و شرکت تعاونی پس از اعالم اخطار، کلیه

 نماید .به جایگزین عضو جدید اقدام می

صورت برآور  شده در اطالعیه به  ساب قیمت اعالم  سویه ح سبه و ت شد و مالک محا سط واحدها می با د تقریبی و متراژ متو

 باشد . ثبت می یاداره نهائی، قیمت تمام شده و متراژ ثبتی واحدهای انتخابی مشارکت کنندگان طبق صورتمجلس تفکیکی

ضیان اقدام می گردد.  در زمان ثبت نامبا توجه به اختالف متراژ بین واحدهای دوخوابه و سه خوابه   سبت به گروه بندی متقا ن

 بدیهی است اولویت انتخاب با کسانی است که سریعتر نسبت به ثبت نام و تکمیل وجوه واریزی اقدام نموده اند .

 وبا عنایت به اینکه مشارکت افراد در پروژه یک کار جمعی و کامالً مرتبط با حقوق دیگران است و طبعاً پیشرفت فیزیکی کار  

زمانبندی مطلوب، مشررروط به اجرای درسررت و به موقع تعهدات مالی کلیه اعضررای پروژه خواهد بود ، چنانچه عضرروی به 

سنامه سا ساس ا گردد. الزم به ذکر از پروژه اخراج و فرد دیگری جایگزین می ،شرکت یتعهدات مالی خود تمکین ننماید بر ا

 به ایشان عودت داده خواهد شد.است فقط و فقط عین مبالغ واریزی عضو اخراجی 

عمل در بند ذیل مراحل ثبت نام ومشررارکت در پروژه  ینحوه پرداخت وتعهدات مالی طبق جدول پیوسررت می باشرردکه نحوه 

 مشخص گردیده است. 

ده هامکان واگذاری امتیاز پیش از تکمیل وجه مربوط به تراکم و سفت کاری به هیچ عنوان امکان پذیر نیست . در صورت مشا 

پذیرد و اصل وجه پرداختی به حساب مشارکت لغو عضویت صورت میتوسط شرکت تعاونی از متقاضی خاطی تخلف بالدرنگ 

 گردد.کننده واریز می

 ی شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان مشارکت کننده ضمن ثبت نام، پایبند به تمامی قوانین و مفاد اساسنامه 

 باشند.آن در سایت شرکت درج شده است ( و به طور کلی قوانین بخش تعاون می PDF) که نسخه 

 با آرزوی سعاتمندی

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان و مدیرعامل هیأت مدیره


