
 

 راهنمای انتخاب واحد

 

 باسالم

 ۲اعضای محترم پروژه غدیر 

یه  ماره پیرو اطالع نادگی جهت در خصووواع اعالم اط ووووا  اعرووووام نینرم و     ی   ۳شمم پروژه  انعقاد قرارداد آ

 ، تاضییاتی در ای  خصاع ارائه نی گردد: ۲دیرمممممممغ

نینرم بعال اا نطالعه کانل دسووونارالع ل ،یل، ا ووو ت به جهت ت وووریر در اان اا وا ال،  ام اسوووت  ر یع اا اعروووام 

 تک یل فرم نرباطه اطالام ا ای ال.

طرا وووی  وووال  واحمممد  ۰۲۱واحمممد و امعممما   ۴طبقممم  و در همممر طبقممم   ۵بلممم     ۶اقشوووه پوووالی اجرایوووی ارائوووه  وووال  در - 1

 است.

 را نطوواب  بووا اولایووت ب ووالم خوواد  واحممد ۰۵تعممداد  وور یووع اا اعرووا  ام اسووت براسوواد ننووراو ن ووالره در تاافوو  اانووه، 

 ث ت واعالم ا ای ال. 01/10/0010تا تاریخ  10/10/0010باا  م اناای نش ص  ال   اا تاریخ طی  ۰۵تا  ۰  از

در صووارع عووالم اان وواا وا وووال در ناعووال نقوورر تاسووع عروووا، بعووال اا تعیووی  وا ووال   وووه اعرووا، وا ووال باطی ااووال  بوووه 

 عرا نارد اظر تعل  نیگیرد. 

 نی ا ال.  و   ار  م وا ال در ط قه بلاک و ط قه   ار   ر وا ال به ترتیب براساد(  0-0

 )          (     ار  بلاک

 )          (     ار   ط قه

 )          (   در ط قه   ار   وا ال

 ابرای  ب به دلیل نشابهت ط قاع ا  ت به  م، اقشه یع ط قه جهت اان اا ارائه  ال  است.اضیح است  ام به ت( 0-2

ی ووال. ا ووا ان وواا  اظر را ا نارد  فقع کووافی ووووت ط قووه م  ان وواا وا ووال در ط قوواع دیگر،    ر یووع اا اعرووووا جهووت ا



 اا نیالودم تعالاد   وواا، خاش اعرووام با   را ی راسوونام در ااگرد سوواخن اای گرو  نالیریت تصوو یم بر ب ا (0-3

 ارعص به را،  ال  خریالارم ننراو النفاوع نابه نینااا ال داراال، را خاد م اولیه خریال اا با تر  ام ننراو خریال طصال که اعرا

 .ک  ال پرداخت نا ه ۵ چع فقر  یع

 ت فیف بهر  ن ال خاا ال  ال. %11طصال پرداخت اقالم را دا نه با  ال اا  چ اا ه  ر یع اا اعرا

 گرفنه  ال  است.تانای در اظر  004440444ننر نربر اضافه ننراو، ن لغ  1 ام به ،کر است به ااام  ر 

 .نیشاد داد  اخنصاع ننقایض اعرام به  ب الم اولایت اساد بر ویژ ،  رایع ای  که است بالیهی

ننرم  03، نی ای وووت اان اا  ام خاد را اا بی  وا ال  ام ننر خریالارم ا اد  ااال 01ننراو  که وا ال با ر یع اا اعروووا  -

  ننرم 002 وا ال خریالبه   نجاا افر 0 ، ننرم 001 وا ال خریالبه  نجاا  افر 0 اا بی  ای  اعرا،    ی   .اولایت ب الم ا ای ال

 .  ن ال ننرم 116 وا ال خریالبه   نجاا افر 2 و

ننرم  011 ام خاد را اا بی  وا ال  ام ، نی ای ووت اان اا ننر خریالارم ا اد  ااال  011نراو که وا ال با ن  ر یع اا اعرووا -

  خریالبه   نجاا افر ۵ و ننرم 002 وا ال خریال به نجاا افر ۵ اا بی  ای  اعروووا،    ی   .ننرم اولایت ب الم ا ای ال 000تا 

 .  ن ال  ننرم 116 وا ال

 ننرم  011 ام خاد را اا بی  وا ال  ام ، نی ای ووت اان اا ننر خریالارم ا اد  ااال   001راو که وا ال با نن   ر یع اا اعرووا -

  خریالبه   نجاا افر ۵ و ننرم  002 وا ال خریال به نجاا افر ۵اا بی  ای  اعروووا، .    ی  اولایت ب الم ا ای الننرم  000تا 

 .  ن ال ننرم 116 وا ال

 ننرم  002 ام خاد را اا بی  وا ال  ام  ، نی ای ت اان ااننر خریالارم ا اد  ااال  02۵نراو که وا ال با ن ر یع اا اعرا  -

 .نی ا  ال  ننر 116 ننراو با وا ال خریال به نجاا افر ۵  ت ها اعرا،اا بی  ای   ننرم اولایت ب الم ا ای ال.     ی  001تا 

ست  ا بی  ناارد اان ااباد  و افاطال اعن ار   صارع اگرفنه با ال، ساد اکاع فاق، بر ا که اان اا وا ال  ایی بالیهی ا

  ذف نیگردد. ال  تاسع عرا، 

نیاسوو ه و جهت اطالب به  ر یع اا اعرووا در  0۵/3/0010اولایت اان اا وا ال اعرووا بر اسوواد ن الغ پرداخ  تا تاریخ  -2

را نینرم ارسویال  10/10/0010تاریخ  ست. چ اا ه به  ر دلیلی پیانع نذکار به دست ع صارع پیانکی اعالم  ال  ا ب

 است، در اسرب وطت با وا ال ارت ا  با نشنرم ت اد  اصل فرناییال.



ن تعیی  برریس و انتخاب واحد بر اساس اول یت بندی پایان تاریخپس از اان اا وا ال اهایی  ر یع اا اعرام نینرم، 

 خ اهد شد.

که بر اسووواد  ووواخصوووهام تاثیرگذار  ناا ال ) ووو ار  م ،  ر یع اا وا ال ا دارام    اننیاا نرغابیِت وا ال نی ا وووال (2-0

 ط قه، چشم ااالاا وا ال، اارگیرم وا ال، اارگیرم خاابها و ...( نیاس ه گردیال  است.

روا کارم اطالام به پرداخت    نرغابیت  1 ووورکت، هرف نالع اا طرف  اییاعروووا ناهف   ووون ال پع اا اعالم  اه( 2-2

عروووا اان اا وا ال   باد  و ر ای صوووارع اان اا وا ال  کای لم یکوا ال و     ی   تفاوع ننراو ا ن الی ا ای ال. در غی

 نش ص خاا ال  ال. اان اا وا ال اهایی اعرا، اا بی  وا ال  ام باطی نااال  پع اا 

 را به   را  دا نه با  ال. ت افق نام  اولی  اان اا وا ال ر یع اا اعرام نینرم  ام است در انای   -3

در صارتی که ت ام اولایت  ام اان اا  ال  یع عرا تاسع عرا  ایی که اننیاا با ترم داراال اان اا  ال  با ال،  -0

 نجالد، تاسع وا ال ارت ا  با نشنرم با ایشای ت اد گرفنه خاا ال  ال.پع اا پایای ث ت اام، به ن ظار اان اا 

 

 ت اد  اصل ا اییال.  (00الی  0آطام علی سل اایای نالیر وا ال ارت ا  با نشنرم در ساعاع ) 90074582990جهت ک ب اطالعاع بیشنر با   ار  تلف  

 عیه به دفاتر فین به اشاای ایر نراجعه فرناییال: الچاپی اس اد نارد ایاا در ای  اطجهت تهیه ا  ه 

 12۵31۳0۳223تلف    -و خیابای تراا اجف ااد ، دفنر چاپ فراگراف 23بلاار ب یج بی  کاچه  -0

 12۵320101۵3تلف   -،دفنر فین انی  30بلاار انی  ج ب کاچه  -2
 


