
ویــــژه شـــرکت های دانـــش بنیـــان
 بـــا ارائـــه تســـهیالت از ســـوی
نـــوآوری  صنـــدوق 
شـــکوفایی و 

فراخوان مرحله جدید واگذاری واحدهای
برج فناوری طرشت
مرداد 1398



شرایط پرداخت

20  درصدپیش پرداخت

70 درصد )تا سقف تسهیالت
20 میلیارد  ریال(

5 درصدزمان تحویل

5 درصدزمان انتقال سند

هفتـــاد درصـــد مبلـــغ هـــر واحـــد )تـــا ســـقف بیســـت میلیـــارد ریـــال( 
بـــا حمایـــت صنـــدوق و نـــوآوری و شـــکوفایی بـــه شـــرکت هـــای دانـــش 

ـــردد. ـــت می گ ـــهیالت پرداخ ـــان تس بنی
•نرخ تسهیالت: 13/5 درصد  
•دوره بازپرداخت: 48 ماهه  

•بانک عامل: بانک آینده  



     ضمانـــت  تســـهیالت دریافتـــی، قـــرارداد پیـــش خریـــد واحـــد اســـت و در 
صـــورت عـــدم پرداخـــت اقســـاط توســـط شـــرکت ها، قـــرارداد مشـــمول 
شـــرایط فســـخ خواهـــد شـــد. پـــس از آمـــاده شـــدن اســـناد مالکیـــت 
ـــک  ـــن بان ـــهیالت در ره ـــاط تس ـــام اقس ـــا اتم ـــه ت ـــند مربوط ـــا، س واحد ه

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــل ق عام
ـــا  ـــد. ام ـــداری نماین ـــد خری ـــد واح ـــا چن ـــک ی ـــد ی ـــی توانن ـــا م ـــرکت ه      ش
ـــا  ـــد اعط ـــک واح ـــت ی ـــط باب ـــان فق ـــش بنی ـــرکت دان ـــر ش ـــه ه ـــهیالت ب تس

ـــد. ـــد ش خواه
     روال درخواســـت خریـــد، عقـــد قـــرارداد و دریافـــت تســـهیالت، طبـــق 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــردش کار ارائ گ
     شـــرکت هـــای متقاضـــی بایـــد طـــی یـــک نامـــه بـــه پـــارک نســـبت بـــه 
درخواســـت و اعـــالم آمادگـــی جهـــت خریـــد و پرداخـــت پیـــش پرداخـــت و 
ـــت  ـــد. اولوی ـــدام نماین ـــد اق ـــد واح ـــت خری ـــت جه ـــه اولوی ـــاب س ـــز انتخ نی
جانمایـــی بـــا متقاضیانـــی اســـت کـــه ســـریعتر آمادگـــی عقـــد قـــرارداد 

ـــند. ـــته باش داش
ـــه  ـــرام نام ـــد، م ـــرارداد خری ـــد ق ـــا عق ـــان ب ـــد همزم ـــا بای ـــرکت ه ـــه ش      کلی

ـــد. ـــا نماین ـــریف را امض ـــاوری ش ـــم و فن ـــارک عل پ
ـــت  ـــد، باب ـــر واح ـــه ازای ه ـــال ب ـــون ری ـــی میلی ـــغ س ـــد مبل ـــان بای      متقاضی

ـــد. ـــت نماین ـــروژه، پرداخ ـــارت پ ـــای اداری و نظ ـــه ه هزین
     تعداد واحدهای قابل واگذاری 31 واحد است.

     تاریخ تکمیل پروژه و تحویل واحدها 99/04/31 است.
     قـــرارداد پیـــش فـــروش بیـــن خریـــداران و شـــرکت ســـازنده منعقـــد 
ـــته  ـــر داش ـــهیل گ ـــش تس ـــا نق ـــریف صرف ـــاوری ش ـــم و فن ـــارک عل ـــده و پ ش

ـــدارد. ـــا ن ـــرارداد ه ـــن ق ـــوص ای ـــی درخص ـــئولیت و دخالت و مس
ـــت و  ـــکونی اس ـــاختمانی مس ـــه س ـــا پروان ـــق ب ـــاختمان مطاب ـــری س      کارب

ـــود. ـــد ب ـــکونی خواه ـــا مس ـــی واحده ـــناد نهای اس
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واحدهـــای قابـــل عرضـــه مرحلـــه ســـوم پیـــش فـــروش 
بـــرج فنـــاوری طرشـــت بـــه همـــراه قیمـــت هـــر واحـــد

)مرداد 1398(

ــا شـــماره  ــتر بـ جهـــت کســـب اطالعـــات بیشـ
09336879519 تمـــاس حاصـــل فرماییـــد

طبقه 6طبقه 5طبقه 4طبقه 3طبقه 2طبقه 1مساحتواحد
183,600,000188,200,000فروخته شدهفروخته شده170,500,000فروخته شده1133
185,400,000190,100,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شدهفروخته شده2127
187,200,000191,900,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شدهفروخته شده3101
187,200,000191,900,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شدهفروخته شده4113
189,000,000193,800,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شدهفروخته شده5102
181,700,000186,300,000فروخته شدهفروخته شده6110170,000,000170,000,000
183,600,000188,200,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شدهفروخته شده7133
185,400,000190,100,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شدهفروخته شده8131
187,200,000191,900,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شده998175,000,000
187,200,000191,900,000فروخته شدهفروخته شدهفروخته شدهفروخته شده10115
189,000,000193,800,000فروخته شده179,900,000فروخته شدهفروخته شده11100
181,700,000186,300,000فروخته شدهفروخته شده12111170,000,000170,000,000

1- اعداد به ریال است.
2- قیمت ها به ازای هر مترمربع آپارتمان است.


