اطالعیه
تعاونی مسکن

ثبت نام  04واحد مسکونی
معرفی:
پروژه مسکونی نگار به آدرس :خ امام خمینی ،رو به روی گز سکه ،نبش کوچه  83به مساحت  61711متر مربع و  66111متر مفید دارای 1
طبقه با  16واحد مسکونی دارای پارکینگ و انباری ،آسانسور و...
تاریخ تحویل واحد ها  16ماه پس از عقد قرارداد
شرایط فروش:
 %83کل مبلغ به عنوان پیش پرداخت در حین تنظیم قرارداد
 %3کل مبلغ در حین تحویل واحدها
 %3کل مبلغ پس از تنظیم سند مالکیت در دفترخانه
 %33به صورت اقساط در  81قسط مساوی
قیمت هر متر مربع  16/111/111ریال
واحدهای مسکونی از  613متر مربع تا  681متر مربع به صورت دو خواب و سه خواب طراحی شده است.
شرایط ثبت نام:
عالقمندان به خرید تا تاریخ  68/61/63با واریز مبلغ یک میلیون تومان به حساب شماره  62111326861نزد بانک مسکن به نام تعاونی
مسکن کارکنان دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد واحد های آماده فروش باشد اولویت با افرادی است که زودتر و از قبل نیز به عضویت تعاونی
مسکن درآمده باشند.
تبصره :در صورت واریز وجه ثبت نام و عدم احراز شرایط مبلغ واریزی طی  81روز مسترد می گردد و یا در صورت تمایل واریز کننده به
عنوان عض ویت در تعاونی مسکن منظور و در پروژه های ساختمانی آتی مورد محاسبه قرار می گیرد.
شماره حساب  62111326861نزد بانک مسکن به نام تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه

جهت بازدید از پروژه به آدرس خ امام خمینی ،رو به روی گز سکه ،نبش کوچه  83مراجعه کنید.
 پروژه مذکور در پی توافق و مشارکت شرکت توسعه امید در معرض انتخاب همکاران محترم قرار گرفته است.
 تمامی همکاران شاغل دانشگاه می توانند ثبت نام نمایند.
 برای اطالعات بیشتر مطالب پیوست شامل مبالغ واحد ها ،نما و اطالعات واحد ها را مطالعه نمایید.
 لطفاً در هنگام ثبت نام و قبل از آن بابت در نظر گرفتن مبالغ واریزی و اقساط اعالم شده و توانایی در تامین وجه اقدام فرمایید.
 پروژه در حال حاضر فاقد وام مسکن می باشد.
 پس از پرداخت وجه جهت تکمیل فرم ثبت نام به دفتر تعاونی مسکن واقع در خیابان ابن سینا جنب مرکز بهداشت و یا به سایت
 http://maskan.mui.ac.irمراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل نمایید .تلفن تماس 82236132

تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه و
بیمارستان های تابعه

