
 فاخر پرسپولیس
مجتمع 500 واحدی مسکونی

واوان شهرک 

شرکت تعاونی  مسکن
کارکنان اداره کل امور اداری و استخدامی 

قوه قضائیه 



مجتمع مسکونی فاخر پرسپولیس - ۴ بلوک - 16 طبقه 
متراژ های متنوع  60- 90- 120 متری

نمای محوطه میانی  و پارکینگ نمای داخلی واحد



همانطــور کــه میدانیــد، از گذشــته هــا تــا امــروز یکــی از ســودآورترین 
ســرمایه گــذاری هــا در کشــورمان، خریــد ملــک و زمیــن بوده اســت که 
بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت هــا و رشــد تــورم در ســال هــای اخیر،این 
تــوان فقــط بــرای قشــر مرفــح جامعــه امــکان پذبــر بــوده اســت.البته 
دولــت ســعی کــرده بــا ســاخت پــروژه هــای مســکونی تحــت نــام هــا 
ــد  ــم درام ــر ک ــدن قش ــه دار ش ــرای خان ــیر را ب ــرایط متفاوت،مس و ش
جامعــه همــوار کنــد امــا همچنــان مشــکالت متعــددی بــر ســر راه ایــن 
مســیر وجــود دارنــد کــه بعــد از گذشــت حــدود 10 ســال از شــروع ایــن 
طرح،هنــوز بســیاری از هموطنانمــان نتوانســته انــد صاحب خانه شــوند.
از طــرف دیگــر عــده ای هــم کــه صاحــب خانــه شــده انــد،از امکانــات 
اولیــه ماننــد آب لولــه کشــی، گاز،مســیر آســفالت و امکانــات رفاهــی و 

ــی بهره هســتند.  ــی ب خدمات

در ایــن میــان حظــور اتحادیــه ها،تعاونــی هــا وهلدینــگ هایــی کــه در 
حــوزه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری ملکــی متنــوع از قبیــل 
امــالک مســکونی، تجــاری، گردشــگری، تفریحــی و بهداشــت درمــان 
فعالیــت مــی کننــد، مــی توانــد در امــر خانــه دار شــدن این قشــر،تاثیر 
بســزاو همچنیــن در بخــش ســرمایه گــذاری در حــوزه اماکــن مســکونی 
و تجــاری ،یــک راهــکار مناســب بــه جهــت جلوگیــری از خــروج ارز و 

رکــود اقتصــادی باشــد.
اتحادیــه تعاونــی هــای عمرانــی شــهر تهــران بعنــوان یــک هلدینــگ 
کــه در حــوزه معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری ملکــی متنــوع 
از قبیــل امــالک مســکونی، تجــاری، گردشــگری، تفریحی و بهداشــت 
درمــان فعالیــت مــی کنــد بــا ارائــه راهــکار هــای مناســب و منحصــر 
ــک،  ــده مل ــام ش ــت تم ــاس قیم ــاخت براس ــل س ــرد از قبی ــه ف ب
پرداخــت اقســاط ســاالنه بــر اســاس نــرخ تــورم اعــالم شــده توســط 
ــت و  ــته اس ــت برداش ــن جه ــدی در ای ــای بلن ــزی، گام ه ــک مرک بان
توانســته بهتریــن روش بــرای ســرمایه گــذاری هــای ملکــی ارائــه دهــد.

یکــی از فرصــت هایــی کــه جهــت ســرمایه گــذاری در حــوزه امــالک توســط 
اتحادیــه تعاونــی هــای عمرانــی شــهر تهــران در اختیــار ســرمایه گــذاران 
قــرار داده شــده، فرصــت ســرمایه گــذاری در شــهرک واوان اســت. پروژه 
مجتمــع مســکونی تجــاری فاخــر پرســپولیس کــه در شــهرک واوان قرار 
دارد،بــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی مناســب و قــرار گرفتن در مســیر 
ســرمایه گــذاری و رشــد اقتصادی،یکــی از بهتریــن فرصــت هــا بــرای 
ســرمایه گــذاری ملکــی و تجاری اســت و بائــث ایجــاد ارزش افــزوده برای 

ســرمایه گــذاران خواهــد شــد.

ــکونی  ــد مس ــپولیس دارای 500 واح ــر پرس ــکونی فاخ ــع مس مجتم
ــه  ــری ب ــراز هــای120،90،60،30 مت ــا مت ــوک و ب ــه در چهــار بل اســت ک
عالقــه منــدان ارائــه مــی شــود.یکی از راهــکار هــای منحصــر بــه فــرد 
ایــن هلدینــگ ارائــه قدرالســهم هــای یــک متــری بــرای آن دســته از 
ســرمایه گذارانــی اســت که تــوان مالــی باالیــی ندارنــد و نمــی توانند در 
ســرمایه گــذاری هــای ملکــی مشــارکت کنند.یــا مشــارکت بــه صــورت 
قدرالســهم هــای یــک متــری ســهامداران میتواننــد راحتــر از قبــل و 
بــر اســاس ســالیق و نیازهــای شــخصی خــود در ســرمایه گــذاری هــای 

ملکــی خــود، تنــوع ایجــاد کننــد.

سرمایه گذاری مجتمع مسکونی فاخر پرسپولیس

D پالن بلوک



مشخصات و پالن کلی مجتمع مسکونی فاخر پرسپولیس
مجتمع مسکونی عظیم500 واحدی فاخر پرسپولیس در 4 بلوک مستقل با طراحی و 
محوطه سازی بسیار خاص و فرامنطقه ای، با متراژهای متنوع از پروژه های شاخص 
منطقه واوان می باشد که در طرح جامع، با قابلیت پیش پرداخت و اقساط متنوع، حتی 
قدرالسهم یک متری، توانسته بستر مورد نیاز برای خرید اقشار مختلف با نقدینگی 

های متنوع را فراهم سازد.

مسکونی- تجاری- اداری نوع پروانه مورد تقاضا

8986 شماره پرونده

پالک ثبتی 54-4134-141

10056/33 متر مربع مساحت زمین طبق سند

آدرس ملک: اسالم شهر- واوان- بلوار هشت بهشت- بین فردوس و دلگشا- قطعه 141

پارکینگ

تجاری
مسکونی



PERSPOLIS
RESIDENTIALCOMPLEX

نمای باال و پالن کلی مجتمع مسکونی فاخر پرسپولیس



واحد 90 متری  

واحد 120 متری  

واحد 60 متری  

پالن واحد های مسکونی متراژهای 60-90-120 متری



مراحل پیشرفت  پروژه 
بروزرسانی : دی ماه 1400



خصوصیات شهرک واوان
ســرمایه گــذاری در شــهرک واوان بعنــوان شــهرکی کــه در مســیر رشــد و شــکوفایی اســت بــی شــک یکــی از موقعیــت هــای 
ایــده آل و  مناســب بــرای انــواع ســرمایه گــذارای ملکــی و تجــاری ســت کــه یــا خــود ارزش افــزوده یــا ســود باالیــی را بــرای 

ســرمایه گــذاران رقــم خواهــد زد.

دسترسی فوق العاده به شاهراه جنوبی کشور اتوبان تهران – قم، کمربندی آزادگان و …
عدم وجود ترافیک آزار دهنده

مدارس دولتی و غیر انتفاعی در سطوح مختلف تحصیلی
امکانات تفریحی مانند پارک ها و بوستان های متعدد و جذاب، باغ پرندگان

مراکز درمانی متعدد و پزشکان متخصص
دارای بافت فرهنگی و اجتماعی مناسب

بافت شهری مدرن و نوساز
قیمت مناسب مسکن نسبت به تهران و حومه تهران

فاصله بسیار کم با شهر تهران )حدود 30 دقیقه با وسیله نقلیه شخصی(

ایستگاه های اتوبوس و تاکسی برای نقاط مختلف شهر
فاصله با اولین ایستگاه مترو 20 دقیقه 

فاصله 10 دقیقه ای با دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر
فاصله ی 15 دقیقه ای با فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(

وجود متعدد فروشگاه های زنجیره ای همچون جانبو، کوروش و …
وجود مجموعه های ورزشی متعدد + پارک آبی

رشد سرمایه گذاری در پی ساخت و سازهای گسترده در شهرک واوان
رستوران ها و فست فود های متنوع

وجود ایستگاه بزرگ آتش نشانی



موقعیت مکانی پروژه



جهت اطالع از آدرس سایر دفاتر پذیره نویسی  و عاملیت مجاز اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در سراسر کشور

 به سایت اتحادیه مراجعه فرمائید.

www . e t o t . i r

اشرفی اصفهانی، روبروی باغ فیض، نبش  کوچه بیدکی، برج زمرد 
021-۴8000123  

معرف رفصت اهی رسماهی گذاری ملکی 

تعاونى عمرانى همگام عمران آسیا
شماره ثبت:528816

تعاونى همگام سازان عمران سازه همت

شماره ثبت:528809

HAMGAM SAZAN OMRAN
SAZE HEMMATتعاونى زمرد ساخت باران 

ZOMORROD SAKHT BARAN

شماره ثبت:527545

تعاونی عمرانی حماسه سازان فجر

شماره ثبت     341634
HEMASEH SAZAN FAJR

WWW.N.ZOMORROD.H.IR

شماره ثبت:527109


