
بازار تخصصی طال، جواهر و سنگ های  قیمتی 
بازار تخصصی موبایل ،کامپیوتر و تجهیزات جانبی
 مجتمع تجاری اداری چند منظوره و هایپر مارکت



سرمایه گذاری
در بازارهای تخصصی

طال و جواهر،  موبایل و کامپیوتر،  مجتمع  اداری تجاری و هایپر مارکت

پول شما استحقاق بیشتری دارد
بــا ســرمایه گــذاری ملکی-تجــاری شــما بــا 
همــان مقــدار ســرمایه به نســبت مســکن 
بازخــورد و ســودآوری مالــی باالتــری 
خواهیــد، بــا گذشــت زمــان ســرمایه شــما 
ــود و  ــد ب ــری خواه ــتهالک کمت دارای اس
بــر خــالف آپارتمــان، ارزش ملــک تجــاری 
ــدا  ــش پی ــوس افزای ــکل ملم ــه ش ــما ب ش

ــرد. ــد ک خواه
بــرای موفقیــت در ســرمایه گــذاری ملکــی-
تجــاری میبایســتی از قبــل جوانــب مختلفی 
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه شــود، از جملــه 
ــد  ــطح درآم ــی، س ــی محل ــت شناس جمعی

ــد. خانوارهــای محلــی و الگوهــای خری
در پــروژه هــای معرفــی شــده از ســوی مــا، 
ســرمایه گــذاران نیــازی بــه دانــش و صــرف 
زمــان بــرای ایــن کار ندارنــد، معرفــی فرصت 
ــت،  ــص ماس ــذاری تخص ــرمایه گ ــای س ه
کارشناســان مــا بــا بررســی تمــام فاکتورهای 
موفقیــت در ســرمایه گــذاری ملکی-تجــاری 
خیــال شــما را بابت ســرمایه گــذاری مطمئن 
راحــت کــرده انــد، بازارهــای تخصصــی طــال 
و جواهــر،  موبایــل و کامپیوتر،مجتمــع  اداری 
ــپولیس،  ــر پرس ــت فاخ ــاری و هایپرمارک تج
یکــی از ســود آورتریــن ســرمایه گــذاری هــا 

در منطقــه واوان خواهــد بــود.

افــراد قدیمــی جمله هــای آموزنــده زیــادی را بــه نســل های جدیــد انتقــال دادنــد کــه یکــی از آن هــا مثــل معــروف »از مغــازه می شــود 
بــه خانــه رســید، امــا از خانــه نمی تــوان بــه مغــازه رســید« اســت.این جملــه قطعا بــه دلیــل تاکیــد بــر اهمیــت داشــتن یک کســب و کار 

بــوده کــه منبــع ایجــاد و افزایــش ثروت اســت.
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شامل : بازار طال ، بازار موبایل ، هایپر مارکت و 
مغازه ها در ارتفاع منفی 1.6 و منفی 2.55 متر 

از سطح زمین
- بازار طال با متراژ حدودی 2700 متر مربع و 

بیش از 100 باب مغازه
-بازار موبایل با متراژ حدودی 2000 متر مربع 

و بیش از 40 باب مغازه
-هایپر مارکت با مساحت تقریبی 650 متر مربع

-4 قسمت هایپر شاپ با مغازه های متنوع 

شامل : بازار طال ، بازار موبایل ، هایپرشاپ ، 
باشگاه ورزشی و کافی شاپ

-بازار طال با بیش از 100 باب مغازه
-بازار موبایل با بیش از 50 باب مغازه

-هایپرشاپ ها با بیش از 70 باب مغازه
-باشگاه ورزشی با متراژ حدودی 850 متر مربع

-کافی شاپ با متراژ حدودی 180 متر مربع

شامل : بازار طال ، بازار موبایل ، مجموعه 
فروشگاه ها ، باشگاه ورزشی بانوان و فودکورت 

در ارتفاع 6.9  متری سطح زمین
-بازار طال با بیش از 100 باب مغازه به متراژ 

تقریبی 2700 متر مربع
-مجموعه فروشگاه ها با بیش از 100 باب 

مغازه به متراژ تقریبی 600 متر مربع
-باشگاه ورزشی بانوان به متراژ حدودی 250 

متر مربع
-فود کورت دو طبقه همراه با تراس باالیی رو 

باز به مساحت حدودی 420 متر مربع



اولین قطب تخصصی طال ، جواهر و سنگ های زینتی در منطقه  به واسطه تنوع و تعدد واحد های تجاری.
بررسی ها و تحقیقات انجام شده بر روی موضوع کاربری تخصصی، از جمله جمعیت شناسی و الگوهای خرید محلی،  
نیاز به چنین بازاری در منطقه را کامالً  توجیه می کند. با توجه به تراکم جمعیتی و شرایط پرداخت اقساطی در طرح 

جامع، این سرمایه گذاری به نسبت قیمت های منطقه و کاربری ویژه آن، کامال توجیه پذیر می باشد.
واحد هایی با متراژ و شرایط پرداخت متنوع برای این مجتمع تخصصی دیده شده که می تواند پاسخگوی ورود هر 

سرمایه گذار بر اساس مقدار سرمایه وی باشد.

مزایای سرمایه گذاری دربـازار تخصصـی 
طال، جواهر و سنگ های قیمتی

  Jewelry Market  Jewelry Market



بازار تخصصی طال و جواهر 
به متراژ تقریبی 4000 متر مربع



تغییر سبک زندگی در سال های اخیر و چشم انداز توسعه فضای مجازی فقدان چنین بازاری در منطقه را نمایان می سازد 
که نیاز شهروندان جهت مراجعه به مراکز تخصصی موبایل، کامپیوتر و تجهیزات جانبی تهران را رفع خواهد کرد.

وجود فروشگاه های متنوع قطعات کامپیوتر و لوازم جانبی موبایل همچنین کنسول بازی و گیم نت ها قطعاً یک 
بازار تخصصی با بازدیدکنندگان متنوع و گسترده را در آینده به همراه دارد و دلیلی برای رونق کسب و کار در این 

مجتمع خواهد بود.

مزایای سرمایه گذاری دربـازار تخصصـی 
موبایل، کامپوتر و تجهیزات جانبی

  Mobile And Computer Market  Mobile And Computer Market



بازار تخصصی موبایل و کامپیوتر و 
تجهیزات  جانبی 

به متراژ تقریبی 4000 متر مربع



برای تامین نیازهای روزانه جمعیت منطقه، به ویژه مجتمع مسکونی500 واحدی مجاور، وجود یک هایپر مارکت مجهز و 
بزرگ امری ضروریست. این پتانسیل منطقه نویدبخش رشد سریع اقتصادی هایپرمارکت درکوتاه مدت خواهد بود.

نظر به تنوع بازارهای تخصصی همجوار این مجتمع تجاری -  اداری فضای مورد نیاز برای شرکت ها و کسب و کارهای 
دیگر نیز مهیا شده است که عالوه بر رونق فضاهای فروشگاهی، واحدهای اداری نیز به همان تناسب تقاضا خواهند داشت.

مزایای سرمایه گذاری درمجتمع 
تجاری اداری چند منظوره و هایپرمارکت

  MULTIFUNCTIONAL COMMERCIAL COMPLEX  MULTIFUNCTIONAL COMMERCIAL COMPLEX



مجتمع تجاری  اداری چند منظوره و
هایپر مارکت  

به متراژ تقریبی 4000 متر مربع



خصوصیات شهرک واوان
ــی شــک یکــی از  ــرار دارد ب ــه در مســیر رشــد و شــکوفایی ق ــوان شــهرکی ک ــذاری در شــهرک واوان بعن ســرمایه گ
موقعیــت هــای ایــده آل و  مناســب بــرای انــواع ســرمایه گــذارای ملکــی و تجــاری ســت کــه بــا 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.

w w w . e t o t . i r

اشرفی اصفهانی، روبروی باغ فیض، نبش  کوچه بیدکی
021-48000123  

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


