سواالت متداول در مورد شهزجدید شیزین شهز:
 .۱وسعت و جمعیت شهز شیزین شهز چقدر است:
شْز جذیذ شیزیي شْز تا هساحت هحذٍدُ ّ 8001کتار ٍ حزین ّ 0000کتار در 72کیلَهتزی جٌَب غزتی کالى شْز اَّاس ،شزق رٍدخاًِ
کارٍى ٍ هزکش ثمل پٌج هجتوع تشرگ کشت ٍ صٌعت ًیشکز ٍالع گزدیذُ ٍ طزح جاهع آى در سال  8111تزای اسکاى جوعیت ً 20000فز
در  81هحلِ تزًاهِ ریشی ٍ تِ تصَیة شَرای عالی شْزساسی ٍ هعواری ایزاى رسیذُ است
 .۲چه اقوام و مذاهجي در شهز جدید شیزین شهز سندگي مي كنند؟ تزكیت جمعیتي شهز چگونه است؟
شْزّای جذیذ عوَها تا ّذف اسکاى سزریش جوعیت کالى شْزّا ایجاد هی شًَذ .شیزیي شْز ًیش غالثا پذیزای جوعیت سزریش کالى شْز
اَّاس است .تا ایي اٍصاف ،طثیعتا کِ اکثز جوعیت شْز را هْاجزیي اس شْز اَّاس ٍ رٍستاّای هجاٍر تشکیل هی دٌّذ ( .عزب  ،لز  ،تختیاری
) تیشتزیي الَاهی ّستٌذ کِ در ایي شْز سًذگی هی کٌٌذ .تواهی جوعیت شیزیي شْز شیعِ  87اهاهی ّستٌذ.
سئواالت متداول در مورد مسكن مهز:
 .۱كل سهمیه مسكن مهز شیزین شهز چقدر است و چند پزوژه و چند نوع مسكن مهز در شیزین شهز احداث شده است؟
شیزیي شْز هجوَعاٍ 0720احذ سْویِ هسکي هْز دارد کِ اس ایي تعذاد ٍ 7170احذ تفاّن ًاهِ سِ جاًثِ ٍ هاتمی تِ صَرت تعاًٍی ٍ یا
خَدهالك احذاث شذُ اًذ.
هٌظَر اس ٍاحذّای هسکي هْز خَد هالك شاهل ٍاحذّا ٍ پزٍصُ ّای ریش ٍ درشت هتعذد در ًماط هختلف شْز جذیذ شیزیي شْز است کِ
هتماضی اس سهیي را اس شزکت عوزاى خزیذاری ًوَدُ ٍ تزای احذاث ساختواىً ،یاسهٌذ ٍام هسکي هْز تَدُ است.
هتماضیاًی کِ اس طزیك سایت ٍ شزکت عوزاى شْز جذیذ شیزیي شْز الذام تِ ثثت ًام ًوَدُ اًذ ،پزٍصُ ّای هسکي هْز تفاّن ًاهِ سِ جاًثِ
ٍ دٍ جاًثِ ( تعاًٍیْا) تعلك گزفتِ است .ایي پزٍصُ ّا در لالة  70پزٍصُ در هحلِ ّای هسکي هْز ٍ ،الع در هحلِ هْز احذاث شذُ اًذ.
 .۲یك متقبضي مسكن مهز چگونه مي تواند واحد خود را تحویل ثگیزد؟
پس اس پزداخت تذّی ّا ٍ تسَیِ حساب هثالغ هزتَط تِ احذاث ساختواى ،در صَرتی کِ هتماضی چك تزگشتی ًذاشتِ ٍ کارت الساط ٍام
هسکي هْز خَد را اس تاًك هسکي دریافت کزدُ تاشذ ،هی تَاًذ تا هزاجعِ تِ شزکت عوزاى شْز جذیذ شیزیي شْزً ،اهِ تحَیل ٍاحذ هسکي
هْز خَد را دریافت کٌذ.
تعاًٍی ّا طزف لزارداد تاًك هلی پس اس هزاجعِ تِ تاًك ٍ اًجام کارّای هزتَطِ تَسط تاًك هلی هعزفی هی گزدًذ.
 .۳واحدهبي مسكن مهز شیزین شهز ثب چه امكبنبتي تحویل داده مي شوند؟ آیب آة و ثزق و گبس دارند؟
در هَرد آب ٍ فاضالبّ :ن اکٌَى تواهی اًشعاتات آب ٍ فاضالب ٍاحذّای هسکي هْز شیزیي شْز ٍصل شذُ ٍ ٍاحذّای پزٍصُ ّای آهادُ
تحَیل ،تواها دارای اًشعاب آب ٍ اًشعاب فاضالب هی تاشٌذ.
در هَرد تزق :اکثز پزٍصُ ّای هسکي هْز شیزیي شْز دارای اًشعاب تزق ّستٌذً .کتِ هْن ایي است توام پزٍصُ ّای آهادُ تحَیل ،کٌتَر تزق
دارًذ ٍ ّیچ ٍاحذی تذٍى اًشعاب تزق تحَیل دادُ ًوی شَد.
رٍاتط عوَهی شزکت عوزاى شْز جذیذ شیزیي شْز

