
  5/3/1400 :   تاریخ                                                                                                                                                                                     
  

  51/137/400  :شماره                                 توزیعی فرهنگیان استان اصفهان  تولیدي شرکت تعاونی                                                                         
  

  

        )14فرهنگ ( پروژه صمدیه  واحدهاي آپارتمانیفروش  پیش                                       

  
          را بـا مشخصـات زیـر  جهـت      خیابـان صـمدیه غربـی   مجموعه جدیـد واحـد هـای آپارتمـانی واقـع در       ،  شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان استان اصفهان 

    :نماید پیش فروش به شرح زیر اعالم می 
  

  

 )مترمربع و پروانه چهار طبقه روی پیلوت 650متراژ زمین حدود(ین پروژه را واگذار می نمایداواحد آپارتمانی  18واحد از  12شرکت  :مشخصات پروژه : الف 

  ... )آسانسور و  ،راه پله  ،پارکینگ ، البی  ، دارای انباری(  متر مربع  100حدود  متراژ تقریبی هر واحد

 : پروانه ساخت و، تراکم  جدول پرداخت هزینه زمین : ب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       
                                                                    

  
  ی ـدیه غربـصم بلوار                                         

  
  

  
  ملک مورد نظر               
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  :شرایط ثبت نام :  ج

  
  

  

سـایر  خـرداد   20 و  19 روزهـای   که تاکنون از این شرکت واحد مسـکونی خریـداری ننمـوده انـد و    ویژه سهامداران استان  1400 خرداد  18  لغایت  خرداد 5 از تاریخ )1

 : پذیر است ه سه روش زیر امکانب و پرداخت اولیه در ضمن ثبت نام  .اقشارسایر سپس هان و تان اصففرهنگیان محترم اسسهامداران و 

 و تکمیل فرم ثبت نام ، توسط کارت بانکی بصورت حضوری در شرکتپرداخت  �

و صرفاً در تاریخ های ذکـر شـده و ارسـال تصـویر فـیش واریـزی و فـرم         )760170000000200707149003شبا ملی (واریز وجه به شماره حساب  �

 09134127199درخواست پیوست از طریق واتساپ به شماره 

 . و ارسال تصویر فرم درخواست به شماره واتساپ ذکر شده ) tcfar.ir ( نه شرکتاز طریق درگاه الکترونیکی ساما �

 ،  از بین متقاضیان بصورت حضوری قرعه کشی و از بین برندگان   19/03/1400  صبح روز 11، در ساعت  نفر باشد 21بیشتر از  سهامداردر صورتی که تعداد متقاضی   

 .) تحویل چک در روز قرعه کشی الزامی است( .مسترد خواهـد شـد   روز 3سایر افراد ظرف  اولیهدریافت و مبلغ )طبق جدول فوق (همزمان چهار قطعه چک اقساط بعدی

  .گردد در غیر اینصورت متقاضی حذف می

 .)طبق جدول فوق(می باشد   تومان   4,950,000  حدود) پروانه  زمین ، تراکم و( مسکونی هزینه یک متر مربع مفید  )2

  .وطی حدود دوسال ونیم دریافت خواهد شدطی قراردادهای جداگانه و بصورت مرحله ای  ...و هزینه های ، سفت کاری و نازک کاری   )3

واحـد   می باشد و قیمت قطعی هرو پس از پایان اقساط جدول فوق و براساس مفاد قرارداد کلیه دریافتی ها از اعضاء تا پایان ساخت و صدور اسناد به صورت علی الحساب   )4

 .تعیین خواهد شد قراردادهای منعقده طبق  )درصد  15( مدیریت پیمان به عالوه هزینه های  هزینه های تمام شده در پایان کار و براساس

از  روز  15حـداکثر ظـرف    و چـک هـا  کنندگان نخواهد داشت و مبالغ اولیـه   در صورت عدم تکمیل ظرفیت ، شرکت مسئولیتی در برابر ادعای خسارت از طرف ثبت نام )5

 .   عیناً مسترد خواهد شد تاریخ ثبت نام 

 پرداخـت ننماینـد ،    برنامـه زمانبنـدی  ساخت و ساز اعالم شده را طبـق  یا  و) تراکم(سهم زمین وپروانه  در صورتی که هر یک از متقاضیان در مراحل اجرا اقساط مربوط به  )6

و پـس از کسـر    امتیاز واحد مربوطه را به داوطلب دیگری واگذار و یا در سهم شرکت منظـور نمایـد و وجـه پرداخـت شـده را بعـد از واگـذاری         شرکت مجاز خواهد بود

 . عیناً عودت خواهد نمود  خسارات

طبقه به طبقات موجود ، واحدهای اضافه شده متعلق به شرکت خواهد بود  درصورت امکان اصالح پروانه و افزایش یک. صادر شده پروانه بصورت چهار طبقه روی پیلوت  )7

 .در ضمن در صورت اصالح نقشه ها میزان تقریبی تغییر به نرخ جدول فوق و قبل از شروع سفت کاری مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. 

نـرخ منـدرج در ایـن اطالعیـه مـالک عمـل       و صرفاً است ، هزینه های باالسری بابت زمین و تراکم از اعضاء دریافت نخواهد شد  )سهامداران( چون ملک متعلق به شرکت )8

 هـ/ .خواهد بود
 

  مجیـد مظفري -مدیرعامل                                                                                                                                                               
  

  
  

  031 - 32688771: تلفن   - ساختمان الماس، طبقه اول)  )ع(مسجد امام جعفر صادق( 16خیابان هشت بهشت غربی ، حدفاصل خیابانهاي ملک وگلزار، نبش بن بست  -اصفهان: آدرس شرکت 

       * info@Tcfar.com                #20200*6655پست الکترونیک           tcfar.ir: سایت شرکت 

  تقریبیمتراژ

  )متر مربع (

  تعداد

  واحد

مبلغ اولیه                  

  )میلیون  تومان ( 

  )تومانمیلیون ( چک

  3/4/1400تاتاریخ 

  )تومانمیلیون ( چک 

  3/5/1400تاتاریخ 

  )تومانمیلیون (  چک

  3/6/1400تاتاریخ 

  )تومانمیلیون ( چک

  3/7/1400تاتاریخ 
  جمع مبالغ

  میلیون تومان  495  97  97  121  140  40  12    100
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