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 اطالعیه 

 بهارستانمسکونی پروژه  و تکمیل ظرفیتمرحله دوم   پذیره نویسی

واحد    142و ثبت نام  در خصوص پذیره نویسی مرحله اول پروژه مسکونی بهارستان    1400/ 12/07مورخ    14070  پیرو اطالعیه شماره
 : رسدموارد زیر به استحضار می ،  تایید نقشه های معماری پیشنهادی و مشخص شدن تعداد و نوع واحدها با توجه به  قبل در مرحله

   پروژه :موقعیت  - 1

 .بوستان و کوه بهارستانبلوار بهشت با دید و منظر بهارستان ، 
 

 

 :  واحدها مشخصات  - 2
   باشد و طبق جدول ذیل تفکیک می گردد .  واحد می 232تعداد کل واحدهای مسکونی در نقشه های تایید شده برابر  – 

  

 ( واحد)تعداد  )مترمربع(  متوسط مساحت واحد نوع واحد

   154   104 دوخواب 

  56   154 سه خواب فلت 

  17   203 سه خواب دوبلکس

  5   224 چهارخواب دوبلکس 

 

 می باشد .   ممکن امکان ثبت نام صرفا در ظرفیت های زیر با توجه به ثبت نام نوبت اول  – 3
 واحد دوخواب  82    – 

 سه خواب دوبلکس واحد  3  –
 دوبلکس  واحد چهار خواب 5  -

و مشروط به وجود  صرفا ثبت نام کنندگان سه خواب فلت در پذیره نویسی مرحله اول می توانند در صورت تمایل      -         
به سه خواب دوبلکس یا چهارخواب دوبلکس با پرداخت مابه التفاوت ) جدول    نسبت به تغییر انتخاب خود ظرفیت خالی  

 0( اقدام نمایند  1شماره  
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 زمان ثبت نام :  -4

  . در صورتیکه قبل از تاریخ نهایی باشد می) مشروط به وجود ظرفیت (  31/06/1401لغایت  16/06/1401ثبت نام از تاریخ  مهلت

تعاونی مسکن از ثبت نام خودداری می نماید و هیچگونه تعهدی در خصوص مراجعات  ظرفیت پروژه تکمیل گردد ،    ،  اعالم شده

 بعدی افراد نخواهد داشت . 

 :  ثبت نام شرایط الزم جهت  -5

 ثبت نام از متقاضیان تنها در صورت احراز شرایط زیر ممکن می باشد . 

 .  فوالد مبارکه باشند بازنشستگان یاشاغلین  از  متقاضیان بایستی حتماً -1

 . مند نشده باشنده  تعاونی مسکن بهر خدماتمتقاضیان تاکنون از هیچگونه   -2

 ، میتوانند در این پروژه ثبت نام نمایند.پس از انصراف از پروژه مذکور  ولیعصر-متقاضیان پروژه سرو -3

 بصورت مرحله ای انجام خواهد شد.  افراد، ثبت نام از سایر در موعد مقرر در صورت عدم تکمیل ظرفیت مطابق شرایط فوق -4

افرادی که حایز شرایط فوق بوده و   ،با توجه به اینکه استفاده از خدمات تعاونی مسکن نیازمند عضویت در تعاونی می باشد -5
 . در تعاونی در آیندبه عضویت  ،قبل از ثبت نامعضویت در تعاونی ندارند 

 

 پرداخت :  شرایط -6

 1با حضور در دفتر تعاونی نسبت به تکمیل پرونده و ارایه چک طبق جدول شماره    4متقاضیان پروژه طی مهلت مذکور در بند  

از متقاضیان ثبت نام شده در مرحله   14070پیوست اقدام نمایند . ضمنا با توجه به تغییر مساحت واحدها نسبت به اطالعیه شماره 

 اقدام نمایند .  1401/ 06/ 31حداکثر تا تاریخ  1نسبت به پرداخت مابه التفاوت طبق جدول شماره  اول درخواست می گردد

به صورت علی الحساب و براساس مساحت متوسط واحد بوده و پس از   1الزم به ذکر است مبالغ اعالم شده در جدول شماره  

 انتخاب واحد این رقم معادل مساحت دقیق آن محاسبه و اخذ می گردد .  

 

 :  مدارک الزم جهت تکمیل پرونده و پیش ثبت نام  – 7

 مه متقاضی اصل و کپی تصویر کارت ملی و شناسنا – 1

 اصل و کپی تصویر کارت پرسنلی فوالد مبارکه یا بازنشستگی – 2

   10260232923و ثبت چکها در سامانه چکاوک با شناسه ملی تعاونی مسکن به شماره  1ارایه چک طبق جدول شماره  – 3

 تکمیل فرم های مربوط به مشارکت در پروژه ) در هنگام ثبت نام در اختیار متقاضیان محترم قرار می گیرد . (  – 4

 
 

 

 با آرزوی سعادتمندی                                                      

 هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان

 جهت کسب اطالعات بیشتر : 

 031-36697144:  تلفن
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