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اطالعیه
پذیره نویسی پروژه مسکونی ساران (بهارستان)
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن فوالد مبارکه میرساند شرایط پذیره نویسی پروژه مسکونی ساران واقع در
بهارستان ،بلوار بهشت فراهم شده است .
متقاضیانی که شرایط مشارکت در این پروژه را دارند می توانند جهت ثبت نام از تاریخ  1400/07/17لغایت  1400/07/25بر اساس
مفاد ذکر شده در اطالعیه اقدام به ثبت نام نمایند.
اعضای محترم از واریز هر مبلغی قبل از ثبت نام در دفتر تعاونی مسکن جدا خودداری فرمایند.
موقعیت پروژه :

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

مشخصات پروژه :

مساحت زمین پروژه  12865/75مترمربع می باشد ،زیربنای مفید مسکونی پروژه بر اساس پروانه ابطال شده قبلی  28782مترمربع
و دارای  200واحد مسکونی می باشد ،تعداد طبقات  8طبقه شامل  5 :طبقه مسکونی روی همکف  ،طبقه همکف با کاربری
مسکونی و البی و رمپ و دوطبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری و مشاعات
 در پذیره نویسی اولیه ،پروژه شامل واحدهای دوخوابه با میانگین مساحت متراژ حدود  100متر و واحدهای سه خوابه با میانگینمساحت متراژ حدود  120متر میباشد.
 امکانا ت مجموعه شامل  :سالن اجتماعات  ،سالن بازی کودکان ،فضای سبز ،آسانسور ،آیفن تصویری  ،سیستم اعالم و اطفاءحریق
 پس از پذیره نویسی و تعیین انتخاب واحد (دو و یا سه خواب) توسط اعضا ،امکان تغییر در تعداد طبقات ،تعداد واحدها و متراژمفید واحدها وجود دارد .همچنین پس از نهایی شدن تعداد طبقات و توافق با شهرداری نسبت به پذیره نویسی و تکمیل ظرفیت
پروژه از اعضای لیست رزرو اقدام خواهد شد.
قیمت زمین و پروانه :

باتوجه به کارشناسی قیمت زمین و باتوجه به استعالم انجام شده از شهرداری و سازمان عمران بهارستان در خصوص هزینه های
تجدید پروانه قیمت هر مترمربع تراکم مفید مسکونی (سهم زمین و پروانه)  3,800,000تومان منظور میگردد.
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مدت ساخت :

مدت زمان ساخت پروژه از زمان اخذ پروانه به مدت  36ماه شمسی پیش بینی میگردد.
زمان ثبت نام :

زمان ثبت نام از تاریخ  1400/07/17لغایت  1400/07/25میباشد و به لحاظ محدود بودن تعداد واحدها در صورتیکه قبل از تاریخ
نهایی ظرفیت پروژه تکمیل گردد  ،تعاونی مسکن از ثبت نام خودداری می نماید و هیچگونه تعهدی در خصوص مراجعات بعدی
افراد نخواهد داشت .با توجه به افزایش احتمالی ظرفیت پروژه ،از اعضای مازاد بر پذیره نویسی اولیه به صورت رزرو ثبت نام به
عمل می آید ،بدیهی است که ثبت نام مازاد مذکور هیچگونه تعهدی برای این تعاونی ایجاد نخواهد نمود.
نحوه پرداخت مبلغ تراکم مسکونی :

پیش پرداخت  200,000,000 :تومان طی یک فقره چک به تاریخ  1400/07/28و مابقی طی اقساط  18ماهه به شرح ذیل
از متقاضی دریافت میگردد:
 واحدهای دوخواب  6 :فقره چک  30,000,000تومانی به فواصل  3ماه به تاریخهای ، 1401/01/15 ، 1400/10/151402/01/15 ، 1401/10/15 ، 1401/07/15 ، 1401/04/15
 واحد های سه خواب  6 :فقره چک  42,670,000تومانی به فواصل  3ماه به تاریخهای ، 1401/01/15 ، 1400/10/151402/01/15 ، 1401/10/15 ، 1401/07/15 ، 1401/04/15
• الزم به ذکر است که مبالغ اقساط فوق به صورت علی الحساب بوده و در صورت تغییر متراژ تراکم هر واحد ،قابل افزایش و یا
کاهش میباشد.
مراحل و شرایط ثبت نام و مشارکت در پروژه :

 مراجعه به دفتر شرکت تعاونی  ،احراز شرایط الزم قید شده در ذیل و اخذ تایید جهت مشارکت در پروژه ارائه چک بانکی پیش پرداخت به تاریخ  1400/07/28و چک های اقساط و سایر مدارک شامل کپی کارت ملی ،کپی تمامصفحات شناسنامه،کارت پرسنلی یا بازنشستگی  ،در مدت زمان ثبت نام به واحد مالی شرکت تعاونی مسکن فوالد مبارکه (همراه
داشتن اصل مدارک الزامی میباشد).
 تکمیل فرم های مربوط به مشارکت در پروژه.شرایط الزم جهت متقاضیان پروژه :

 -1متقاضیان بایستی حتماً از شاغلین و بازنشستگان فوالد مبارکه باشند.
 -2متقاضیان تاکنون از هیچگونه مزایایی از تعاونی مسکن بهره مند نشده باشند.
 -3متقاضیان پروژه سرو که تمایل به ثبت نام در پروژه ولیعصر هم ندارند ،میتوانند در این پروژه ثبت نام نمایند.
 -4در صورت عدم تکمیل ظرفیت مطابق شرایط فوق ،ثبت نام از سایر اعضا بصورت مرحله ای انجام خواهد شد.
با آرزوی سعادتمندی
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان
جهت کسب اطالعات بیشتر :

تلفن 031-32709099 :
نشانی اینترنتی www.tmfm.ir :

