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 3مشخصات پروژه نامی اریکه پارسیان 

  واحد  0بلوک هر طبقه شامل  4شامل 

 متری 177متری و  13731واحد  1بلوک شمال شرقی شامل 

 متری 177متری و  13731واحد  1بلوک جنوب شرقی شامل 

 متری 17331واحد  1متری و  13731واحد  1بلوک شمال غربی شامل 

 -متری 17331واحد  1متری و  13731واحد  1بلوک جنوب غربی شامل 

 هر واحد دارای تراس و خواب مستر می باشد3   -    

 سیستم گرمایش و سرمایش بصورت مرکزی )چیلر و فن کوئل( می باشد3 -

 دستگاه آسانسور سرعت باال  6دارای   -

 مجهز به سیستم اعالم و اطفاء حریق و چهار دستگاه پله فرار   -

 کلیه مشاعات مجهز به روشنایی هوشمند می باشد3 -

 کلیه مصالح مصرفی دارای استاندارد و مصرف بهینه انرژی است3  -    

 مزایا:

 در منطقه ای خوش آب و هوا و با امکانات و زیر ساختهای شهری مناسب 

 ای نوساز و در حال توسعه  مدرن شهری منطقه

 دسترسی آسان به مراکز تفریحی و خرید

 دسترسی آسان به شریان های اصلی غرب تهران

 نورگیری مناسب واحد ها

 همجواری به بوستان بزرگ غدیر و سرای محله

 سهولت دسترسی پیاده به ایستگاه مترو وردآورد

 زمین ورزش( –درمانگاه  –دسترسی آسان به امکانات رفاهی )مسجد 

 بسمه تعالی

)متعلق به کادر پزشکی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا333            1بحول و قوه الهی، نظر به اینکه پروژه مروارید شماره           
در مرحله اسکلت     0)عج(( در شهرک الهیه غرب )مروارید( در آستانه اتمام و تحویل می باشد و پروژه مروارید                      

، دارنده  247710باشد، شرکت نامی اریکه پارسیان)سهامی خاص( )عضو فعال انجمن انبوه سازان به شماره گواهینامه  می
سوئیس و گواهینامه رتبه بندی پیمانکاران از سازمان           BAFبراساس گزارش ممیزی      IPC2018جایزه بین المللی     

مدیریت و برنامه ریزی کشور( بنا دارد نسبت به آغاز پروژه ای دیگر در شهرک دانشگاه شریف با شرایط ویژه اقدام به                       
 عضوگیری نماید3

مترمربع با    41261با تراکم     002226026و پروانه ساختمانی به شماره      471402731این پروژه دارای پالک ثبتی به شماره      
 13731واحد مسکونی با متراژهای       0واحد که در هر طبقه        161طبقه شامل     06بلوک    4استعالمات الزم از شهرداری در      

پارکینگ ، سالن جلسات و سالن ورزش در طبقه همکف، البی مجلل، تاسیسات مرکزی 1متری با تامین  177یا  17331و 
، شش دستگاه آسانسور  با سرعت باال، سیستم اعالم و اطفاء حریق، پد هلیکوپتر و3333 می باشد که کلیه مراحل طراحی                       
آن بر اساس آخرین آئین نامه ها و استانداردهای داخلی و بین المللی انجام شده و در ساخت آن همچون پروژه گذشته،                      

 کیفیت مالک اصلی ساخت خواهد بود3 همچنین امکان بازدید از پروژه قبلی برای متقاضیان فراهم می باشد3

 

مبالغ مذکور حتمًا بعد از مراجعه به شرکت و پر کردن فرم ثبت نام با هماهنگی به حساب شرکت نامی اریکه پارسیان                        
نزد بانک انصار شعبه بقیه ا333 )عج( با شماره شبای                    1114-63-11111211-0شماره   )سهامی خاص( به       

742632111426311111211220IR                  واریز گردد3 ضمنًا با توجه به محدودیت ظرفیت، چنانچه واریزی افراد بدون
 هماهنگی و تکمیل فرم ثبت نام و یا پس از تکمیل ظرفیت صورت گیرد،  مبلغ واریزی عودت داده می شود 3

 مرحله دوم، عقد قرارداد ساخت -ب 

گردد که    ماه منعقد می    62الحساب و طی مدت  ریال به ازاء هر مترمربع بصورت علی 4102220222قرارداد ساخت با مبلغ   
 گردد3 شرح آن متعاقباً در زمان انعقاد قرارداد اعالم می

(، 22101223121( ، مهندس ریاضی ) 11606241 - 11622213ضمناً جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های شرکت ) 
 ( تماس حاصل فرمائید221214021603مهندس محمودوند )

 

 جهت

پیش پرداخت 

)ریال( فیش 

واریزی زمان 

 ثبت نام  

 قسط 

 اول )ریال(

یک فقره چک  

به تاریخ 

21722732 

قسط 

 سوم)ریال(

یک فقره چک  

به تاریخ 

22721732 

 

 قسط

 ششم )ریال( 

یک فقره چک  

به تاریخ 

22727732 

 قسط

 دوم )ریال( 

یک فقره چک  

به تاریخ 

21711732 

 قسط

 پنجم )ریال( 

یک فقره چک  

به تاریخ 

22721732 

 قسط

چهارم  

 )ریال(

یک فقره  

چک به تاریخ 

22723732 

 

متراژ 

 واحد

 50731 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 099.999.999 بلوک شرقی/ جنوبی

 57031 001.999.999 001.999.999 001.999.999 001.999.999 001.999.999 001.999.999 5.599.999.999 بلوک غربی/ شمالی

 50731 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 099.999.999 بلوک غربی/جنوبی

 577 101.999.999 101.999.999 101.999.999 101.999.999 101.999.999 101.999.999 5.599.999.999 بلوک شرقی/ جنوبی

 577 159.999.999 159.999.999 159.999.999 159.999.999 159.999.999 159.999.999 5.599.999.999 بلوک شرقی/شمالی

 50731 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 099.999.999 بلوک شرقی/شمالی

 50731 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 009.999.999 099.999.999 بلوک غربی/ شمالی

 57031 151.999.999 151.999.999 151.999.999 151.999.999 151.999.999 151.999.999 5.599.999.999 بلوک غربی/جنوبی

 فرآیند انجام کار شامل دو مرحله به شرح ذیل می باشد :

 روز کاری ( با هماهنگی و ثبت نام در شرکت نامی اریکه پارسیان 1مرحله اول، عضوگیری، ثبت نام ) فقط بمدت  -الف 

خیابان فرهنگ نبش خیابان عباسپور -ورودی شهرک دانشگاه شریف  -خیابان شهید اردستانی  22محل پروژه : منطقه   

1پروژه مروارید   



 

 

 5نمونه اجرا شده  مروارید  5نمونه اجرا شده مروارید 

پالن اولیه  - 3نامی اریکه  

2پروژه در دست اجرا مروارید  2پروژه در دست اجرا مروارید    


