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لیست تفاهم نامه ها

1

متراژ زمینکاربرینام پروژه
(مترمربع)

مدیرعاملنام شرکتآدرس

واحدی 500
مسکونی

مسکونی
تجاری
خدماتی

فاز دو شهر 23000
راتعاونی مسکن لشکر عاشوجدید سهند

انصاری
عشرتی

م مسکونی تراک
مسکونیخیلی کم

فاز سه شهر 29600
مهندسین مشاور فرازآب جدید سهند

صومی

مرکز محله
عمومی فضاهای

خدماتی
فضای سبز

فاز چهار شهر 
قراملکیبهین پارال ارکجدید سهند

مسکونی مجتمع سیمرغ
تجاری 
خدماتی

فاز دو شهر 24200
بنابصادقابتکار پیشنهادجدید سهند

مجموعه ورزشی 
ورزشیملی پوشان

فاز دو شهر 34000
سلطانیآوای نشاط آرازجدید سهند

فاز چهار شهر 34400مسکونیپروژه شمس
جدید سهند

حسابگرابنیه ساز نو اندیش

درمانیبهداشتیدهکده سالمت 
و سالمت

فاز پنج شهر 150000
جدید سهند

در تعاونی خدماتی بهداشتی و
زنسیم تبریمانی درمانگران

مرجانی



افتتاح شده در سال جاریپروژه



خدماتی ارشیا–مجتمع تجاری 
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دفاز سه شهر جدید سهنموقعیت پروژه

خدماتی-تجاری کاربری

7B-1B1322کد قطعه

مترمربع17500مساحت عرصه

مترمربع8661ل مساحت زیر بنای ک

%150تراکم

%100سطح اشغال

2تعداد طبقات سازه ای

خودرو186تعدا پارکینگ

باب128تعداد واحد تجاری

باب25تعداد واحد خدماتی

میلیارد ریال350هزینه کل پروژه 



پروژه های مشارکتی در حال اجرا



خدماتی پاتریس-پروژه مجتمع تجاری

3

فاز یک شهر جدید سهندموقعیت پروژه

خدماتی-تجاری کاربری

42B1113کد قطعه

مترمربع2680مساحت عرصه

مترمربع11900مساحت زیر بنای کل 

%400تراکم

%80سطح اشغال

5تعداد طبقات سازه ای

خودرو135پارکینگتعداد

باب29تعداد واحد تجاری

باب15تعداد واحد خدماتی



خدماتی پاتریس-پروژه مجتمع تجاری

4

خدماتی پاتریس-مجتمع تجارینام پروژه

فاز یک شهر جدید سهندموقعیت

خدماتی-تجاری کاربری

2.680(مترمربع)مساحت زمین 

67.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

11.900(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

3.538تجاری

1.608خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

70.752تجاری

11.256خدماتی

820.00(میلیارد ریال)فروش کل 

281.200(میلیارد ریال)هزینه کل 

538.880(میلیارد ریال)سود 

%192درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



دهکده ورزشی ملی پوشان
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فاز دو شهر جدید سهندموقعیت پروژه

تجاری-ورزشی کاربری

1s1223کد قطعه

مترمربع34.300مساحت عرصه

مترمربع43.000ل مساحت زیر بنای ک

%125تراکم

%60سطح اشغال

تعداد طبقات سازه
ای

5
ا ساختمان های بسایت دارای)

(طبقات متفاوت است

خودرو560تعدا پارکینگ



دهکده ورزشی ملی پوشان
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دهکده ورزشی ملی پوشاننام پروژه

فاز دو شهر جدید سهندموقعیت

تجاری-ورزشیکاربری

34.300(مترمربع)مساحت زمین 

85.750(میلیارد ریال)قیمت زمین

43.000(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

8.575تجاری

24.098ورزشی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

1.286.250تجاری

481.950ورزشی

1.768.200(میلیارد ریال)فروش کل 

859.750(میلیارد ریال)هزینه کل 

908.450(میلیارد ریال)سود 

%106درصد سود

48(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



سیمرغتجاری و خدماتی-مجتمع مسکونی

7

فاز دو شهر جدید سهندموقعیت پروژه

تجاری-خدماتی –مسکونی کاربری

86A1222کد قطعه

مترمربع24.200مساحت عرصه

مترمربع92.000مساحت زیر بنای کل  

%300تراکم

%40سطح اشغال

طبقه3+12تعداد طبقات سازه ای



تجاری و خدماتی سیمرغ-مجتمع مسکونی
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مجتمع سیمرغنام پروژه

فاز دو شهر جدید سهندموقعیت

خدماتی-تجاری-مسکونیکاربری

24.200(مترمربع) مساحت زمین 

435.600(میلیارد ریال)قیمت زمین

92.000(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
54.692مسکونی

10.648تجاری

7.260خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

1.586.070مسکونی

1.810.160تجاری

508.200خدماتی

3.904.430(میلیارد ریال) فروش کل 

2.091.600(میلیارد ریال)هزینه کل 

1.812.830(میلیارد ریال) سود 

%87درصد سود

60(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



مجتمع مسکونی  شمس

9

فاز چهار شهر جدید سهندموقعیت پروژه

مسکونی آپارتمانیکاربری

1A1413کد قطعه

مترمربع34400مساحت عرصه

مترمربع33.915ل مساحت زیر بنای ک

%240تراکم

%40سطح اشغال

5یتعداد طبقات سازه ا

399تعداد واحد مسکونی



مجتمع مسکونی شمس
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مجتمع شمسنام پروژه

فاز چهار شهر جدید سهندموقعیت

مسکونیکاربری

34.400(مترمربع)مساحت زمین 

86.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

33.915(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
30.524مسکونی

0تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

763.090مسکونی

0تجاری

0خدماتی

763.090(میلیارد ریال)فروش کل 

594.730(میلیارد ریال)هزینه کل 

168.360(میلیارد ریال) سود 

%28درصد سود

36(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



(پل تجاری)2مجتمع تجاری نفیس 
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.هزینه های قسمت پل جداگانه بر اساس طرح محاسبه می گردد*

اتصال محله سه فاز یک به محله موقعیت پروژه
یک فاز دومتخصصین

خدماتی-تجاری کاربری

-کد قطعه

مترمربع7.500مساحت عرصه

مترمربع10.000مساحت زیر بنای کل

%400تراکم

%100سطح اشغال

4تعداد طبقات سازه ای

خودرو286تعدا د واحد تجاری



(پل تجاری) 2مجتمع تجاری نفیس 
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(پل تجاری)2مجتمع تجاری نفیس نام پروژه

از دوفاتصال محله سه فاز یک به محله متخصصینموقعیت

خدماتی-تجاریکاربری

7.500(مترمربع)مساحت زمین 

375.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

10.000(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

8.250تجاری

4.125خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

990.000تجاری

288.750خدماتی

1.278.750(میلیارد ریال)فروش کل 

555.000(میلیارد ریال)هزینه کل 

723.750(میلیارد ریال)سود 

%130درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



تجاری و خدماتی گلدیس-مجتمع مسکونی
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فاز دو شهر جدید سهندموقعیت پروژه

خدماتی-تجاری -مسکونیکاربری

5AB1223کد قطعه

مترمربع23.400مساحت عرصه

مترمربع68.900مساحت زیر بنای کل 

%300تراکم

%40سطح اشغال

2+6تعداد طبقات سازه ای

خودرو380تعدا پارکینگ

باب20تعداد واحد تجاری و خدماتی

باب438تعداد واحد مسکونی



مجتمع گلدیس
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مجتمع گلدیسنام پروژه

فاز دو شهر جدید سهندموقعیت

تجاری-مسکونیکاربری

23.400(مترمربع)مساحت زمین 

163.800(میلیارد ریال)قیمت زمین

68.900(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
50.544مسکونی

2.808تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

1.465.780مسکونی

336.960تجاری

0خدماتی

1.802.740(میلیارد ریال) فروش کل 

1.404.000(میلیارد ریال) هزینه کل 

398.740(میلیارد ریال)سود 

%28درصد سود

60(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



بسته های سرمایه گذاری و مشارکتی



گردشگری –رفاهی مجموعه 
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سهندفاز سه شهر جدید : موقعیت

مترمربع166000: کل سایتمساحت 

سبزرفاهی و اقامتی و فضای -زمین برای دریاچه مصنوعی، محل تفریحیاختصاص 



گردشگری-مجموعه  رفاهی
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رفاهی و تفریحیمجموعه اقامتی،نام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

گردشگریکاربری

166000(مترمربع)مساحت زمین 

332.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

41.500(مترمربع)زیربنای کل 

(مترمربع)زیربنای خالص 
31.125مسکونی

10.375تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

1.245.000مسکونی

1.763.750تجاری

0خدماتی

3.008.800(میلیارد ریال)فروش کل 

1.079.000(میلیارد ریال)هزینه کل 

1.929.750(میلیارد ریال) سود 

%179درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

شهرک گلخانه ای
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سهندفاز سه شهر جدید : موقعیت
مترمربع85000:  مساحت کل سایت 



شهرک گلخانه ای
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شهرک گلخانه اینام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

85.000(مترمربع)مساحت زمین 

127.500(میلیارد ریال)قیمت زمین

59.500(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

0تجاری

76.500گلخانه

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

0تجاری

612.000گلخانه

612.000(میلیارد ریال)فروش کل 

365.500(میلیارد ریال) هزینه کل 

246.500(میلیارد ریال)سود 

%67درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

19

ورزشی فاز سه

فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت

1S1323: کد قطعه

63100: مساحت عرصه



ورزشی 
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ورزشی فاز سهمجموعهنام پروژه

فاز سه شهر جدید سهندموقعیت

ورزشیکاربری

63.100(مترمربع)مساحت زمین 

126.200(میلیارد ریال)قیمت زمین

75.720(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

7.572تجاری

68.148ورزشی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

757.200تجاری

1.362.960ورزشی

2.120.160(میلیارد ریال)فروش کل 

1.640.600(میلیارد ریال)هزینه کل 

479.560(میلیارد ریال)سود 

%29درصد سود

48(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



مسکونی تراکم خیلی کم



مجتمع ویالیی نسترن

21

فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت

متر مربع1200قطعه به متوسط مساحت 78: مساحت



مجتمع ویالیی نسترن
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مجتمع ویالیی نسترننام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

مسکونیکاربری

93.600(مترمربع)مساحت زمین 

187.200(میلیارد ریال)قیمت زمین

37.440(مترمربع)زیربنای کل 

(مترمربع)زیربنای خالص 
37.440مسکونی

0تجاری

74.880زفضای سب

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

1.123.200مسکونی

0تجاری

299.520زفضای سب

1.422.720(میلیارد ریال)فروش کل 

748.800(میلیارد ریال)هزینه کل 

673.920(میلیارد ریال)سود 

%90درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

مجتمع ویالیی پونه
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فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت

متر مربع800قطعه به متوسط مساحت 37: مساحت



مجتمع ویالیی پونه
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مجتمع ویالیی پونهنام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

مسکونیکاربری

29.600(مترمربع)مساحت زمین 

59.200(میلیارد ریال)قیمت زمین

11.840(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

11.840مسکونی

0تجاری

23.680سبزفضای

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

355.200مسکونی

0تجاری

94.720فضای سبز

449.920(میلیارد ریال)فروش کل 

236.800(میلیارد ریال)هزینه کل 

213.120(میلیارد ریال)سود 

%90درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



مجتمع ویالیی یاس
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فاز چهار شهر جدید سهند: موقعیت

متر مربع1200قطعه به متوسط مساحت 100: مساحت



مجتمع ویالیی یاس
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مجتمع ویالیی یاسنام پروژه

شهر جدید سهندفاز چهارموقعیت

مسکونیکاربری

120.000(مترمربع)مساحت زمین 

240.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

48.000(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
48.000مسکونی

0تجاری

96.000سبزفضای

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

1.440.000مسکونی

0تجاری

384.000فضای سبز

1.824.000(میلیارد ریال)فروش کل 

960.000(میلیارد ریال)هزینه کل 

864.000(میلیارد ریال)سود 

%90درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

آفتابمجتمع ویالیی 

27

مترمربع1000قطعه به متوسط مساحت 120: مساحت 

فاز چهار شهر جدید سهند: موقعیت



مجتمع ویالیی آفتاب

28

مجتمع ویالیی آفتابنام پروژه

شهر جدید سهندفاز چهارموقعیت

مسکونی  کاربری

120.000(مترمربع)مساحت زمین 

240.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

48.000(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
48.000مسکونی

0تجاری

96.000فضای سبز

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

1.440.000مسکونی

0تجاری

384.000فضای سبز

1.824.000(میلیارد ریال)فروش کل 

960.000(میلیارد ریال)هزینه کل 

864.000(میلیارد ریال)سود 

%90درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



مجتمع ویالیی مهتاب

29

فاز چهار شهر جدید سهند: موقعیت

متر مربع800قطعه به متوسط مساحت 51: مساحت



مجتمع ویالیی مهتاب

30

مجتمع ویالیی مهتابنام پروژه

شهر جدید سهندفاز چهارموقعیت

مسکونی  کاربری

40.800(مترمربع)مساحت زمین 

81.600(میلیارد ریال)قیمت زمین

16.320(مترمربع)زیربنای کل 

(مترمربع)زیربنای خالص 
16.320مسکونی

0تجاری

32.640زفضای سب

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

489.600مسکونی

0تجاری

130.560زفضای سب

620.160(میلیارد ریال)فروش کل 

326.400(میلیارد ریال)هزینه کل 

293.760(میلیارد ریال)سود 

%90درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



آپارتمانی-مسکونی تراکم باال



مجتمع مسکونی ستاره

31

فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت
A-2: کد قطعهA1314 ..........مترمربع2185.19:  مساحت عرصه
B-3: قطعهکدA1314.............مترمربع1391.91:  مساحت عرصه
C-4:کد قطعهA1314.............مترمربع11592.73: متر مربع                                      مساحت کل2076.95: مساحت عرصه
D-5: قطعهکدA1314.............مترمربع2734.07: مساحت عرصه
E-6: کد قطعهA1314.............مترمربع3204.61: مساحت عرصه

A B E

C
D



مجتمع مسکونی ستاره

32

مجتمه مسکونی ستارهنام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

مسکونی آپارتمانیکاربری

11.500(مترمربع)مساحت زمین 

34.500(میلیارد ریال)قیمت زمین

35.650(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
24.840مسکونی

0تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

720.360مسکونی

0تجاری

0خدماتی

720.360(میلیارد ریال)فروش کل 

569.250(میلیارد ریال)هزینه کل 

151.110(میلیارد ریال)سود 

%27درصد سود

48(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

33

مجتمع مسکونی باران

A

B

فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت
A-7: کد قطعهA1314 ..........مترمربع5719.01: مترمربع                                     مساحت کل 3492.04:  مساحت عرصه
B-8: قطعهکدA1314.............مترمربع2227.06:  مساحت عرصه



مجتمع مسکونی باران

34

مجتمع مسکونی باراننام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

مسکونی آپارتمانیکاربری

5.700(مترمربع)مساحت زمین 

17.100(میلیارد ریال)قیمت زمین

17.670(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

12.312مسکونی

0تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

357.050مسکونی

0تجاری

0خدماتی

357.050(میلیارد ریال)فروش کل 

282.150(میلیارد ریال)هزینه کل 

74.900(میلیارد ریال)سود 

%27درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



35

فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت
A-9: کد قطعهA1314 ..............مترمربع2511.92:  مساحت عرصه
B-10: کد قطعهA1314..............مترمربع3241.26:  مساحت عرصه
C-11:کد قطعهA1314...............مترمربع17152.52: متر مربع                                      مساحت کل2497.12: مساحت عرصه
D-12: کد قطعهA1314..............مترمربع2605.89: مساحت عرصه
E-13: کد قطعهA1314..............مترمربع3693.66: مساحت عرصه
F-14: کد قطعهA1314..............مترمربع2602.67: مساحت عرصه

A

B

C

DE

F

مجتمع مسکونی شبنم 



مجتمع مسکونی شبنم

36

مجتمع مسکونی شبنمنام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

مسکونی آپارتمانیکاربری

17.100(مترمربع)مساحت زمین 

85.500(میلیارد ریال)قیمت زمین

53.010(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
36.936مسکونی

0تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

1.071.140مسکونی

0تجاری

0خدماتی

1.071.140(میلیارد ریال)فروش کل 

880.650(میلیارد ریال)هزینه کل 

190.490(میلیارد ریال)سود 

%22درصد سود

36(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



تجاری مراکز محالت و نواحی



2

37

پروژه احداث و تکمیل مرکز محله میخک

فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت
A-1: کد قطعهB1325 ..........مترمربع                                     791.27:  مساحت عرصه
B-2: کد قطعهB1325............متر مربع3172.4: مترمربع                                          مساحت کل789.71:  مساحت عرصه
C-3: کد قطعهB1325............مترمربع793.24: مساحت عرصه
D-4: کد قطعهB1325...........متر مربع798.18: مساحت عرصه

A B

C
D



پروژه احداث و تکمیل مرکز محله میخک

38

مجموعه تجاری مرکز محله  میخکنام پروژه

شهر جدید سهندفاز سهموقعیت

تجاریکاربری

3.200(مترمربع)مساحت زمین 

80.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

9.600(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

5.760تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

460.800تجاری

0خدماتی

460.800(میلیارد ریال)فروش کل 

252.800(میلیارد ریال)هزینه کل 

208.000(میلیارد ریال)سود 

%82درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



39

فاز دو  شهر جدید سهند: موقعیت
A-1: کد قطعهB1214...........مترمربع506.25: مساحت عرصه
B-2: کد قطعهB1214...........مترمربع420: مساحت عرصه
C-3: کدقطعهB1214............مترمربع420: مساحت عرصه
D-4: کد قطعهB1214...........مترمربع3358: مترمربع                                              مساحت کل637.50: مساحت عرصه
E-5: کد قطعهB1214...........مترمربع250: مساحت عرصه
F-6: کد قطعهB1214............مترمربع198: مساحت عرصه
G-7: کد قطعهB1214...........مترمربع420: مساحت عرصه
H-8: کد قطعهB1214...........متر مربع506.25: مساحت عرصه

پروژه احداث و تکمیل مرکز محله  رز

A
B

C
D

E

F
GH



رزمرکز محله پروژه احداث و تکمیل

40

مجموعه تجاری مرکز محله رزنام پروژه

شهر جدید سهندفاز دوموقعیت

تجاریکاربری

3.300(مترمربع)مساحت زمین 

66.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

9.900(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

5.940تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

445.500تجاری

0خدماتی

445.500(میلیارد ریال)فروش کل 

244.200(میلیارد ریال)هزینه کل 

201.300(میلیارد ریال)سود 

%82درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

41

پروژه احداث و تکمیل مرکز محله ونوس

فاز دو شهر جدید سهند: موقعیت
A-1: کد قطعهB1230 ..........مترمربع                                     746.90:  مساحت عرصه
B-2: کد قطعهB1230............مترمربع462.50:  مساحت عرصه
C-3: کد قطعهB1230............مترمربع462.50:  مساحت عرصه
D-4: کد قطعهB1230...........مترمربع4837.60: متر مربع                                         مساحت کل746.90: مساحت عرصه
E-5: کد قطعهB1230............مترمربع746.90: مساحت عرصه
F-6: کد قطعهB1230.............مترمربع462.50: مساحت عرصه
G-7: کد قطعهB1230............مترمربع462.50: مساحت عرصه
H-8: کد قطعهB1230............مترمربع746.90: مساحت عرصه

A
B

C D

E
F

G

H



پروژه احداث و تکمیل مرکز محله ونوس

42

ونوسمحله مجموعه تجاری مرکزنام پروژه

شهر جدید سهندفاز دوموقعیت

تجاریکاربری

4.800(مترمربع)مساحت زمین 

96.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

14.400(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

8.640تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

648.000تجاری

0خدماتی

648.000(میلیارد ریال)فروش کل 

355.200(میلیارد ریال)هزینه کل 

292.800(میلیارد ریال)سود 

%82درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



43

فاز سه  شهر جدید سهند: موقعیت
A-3: کد قطعهB1313...........مترمربع819.89: مساحت عرصه
B-4: کد قطعهB1313...........مترمربع3279.56:مترمربع                                           مساحت کل819.89: مساحت عرصه
C-5: کدقطعهB1313............مترمربع819.89: مساحت عرصه
D-6: کد قطعهB1313...........مترمربع819.89: مساحت عرصه

B

A

C

D

پروژه احداث و تکمیل مرکز محله مینا



احداث و تکمیل مرکز محله میناپروژه

44

تجاری مرکز محله مینامجموعهنام پروژه

فاز سه شهر جدید سهندموقعیت

تجاریکاربری

3.280(مترمربع)مساحت زمین 

49.200(میلیارد ریال)قیمت زمین

9.840(مترمربع)زیربنای کل 

(عمترمرب)زیربنای خالص 
0مسکونی

5.904تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

442.800تجاری

0خدماتی

442.800(میلیارد ریال)فروش کل 

226.320(میلیارد ریال)هزینه کل 

216.480(میلیارد ریال)سود 

%96درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



45

پروژه احداث و تکمیل مرکز محله ارکید

فاز دو شهر جدید سهند: موقعیت
A-1: کد قطعهB1212 ..........مترمربع                                     582.50:  مساحت عرصه
B-2: کد قطعهB1212............مترمربع440:  مساحت عرصه
C-3: کد قطعهB1212............مترمربع240:  مساحت عرصه
D-4: کد قطعهB1212...........مترمربع4837.60: متر مربع                                         مساحت کل333.49: مساحت عرصه
E-5: کد قطعهB1212............مترمربع333.49: مساحت عرصه
F-6: کد قطعهB1212.............مترمربع440: مساحت عرصه
G-7: کد قطعهB1212............مترمربع240: مساحت عرصه
H-8: کد قطعهB1212............مترمربع562.50: مساحت عرصه

A
B

C D

E
F

GH



ارکیداحداث و تکمیل مرکز محلهپروژه

46

تجاری مرکز محله ارکیدمجموعهنام پروژه

فاز دو شهر جدید سهندموقعیت

تجاریکاربری

4.800(مترمربع)مساحت زمین 

96.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

14.400(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

8.640تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

648.000تجاری

0خدماتی

648.000(میلیارد ریال)فروش کل 

355.200(میلیارد ریال)هزینه کل 

292.800(میلیارد ریال)سود 

%82درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



تجاری محور مجهز شهری
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فاز سه  شهر جدید سهند: موقعیت
A-41: کد قطعهB1323...........مترمربع5937.99: مترمربع                                     مساحت کل3027.75: مساحت عرصه
B-42: کد قطعهB1323...........مترمربع2910: مساحت عرصه

مجتمع تجاری یاسمین

AB



مجتمع تجاری یاسمین

48

مجتمع تجاری یاسمیننام پروژه

فاز سه شهر جدید سهندموقعیت

تجاریکاربری

6.000(مترمربع)مساحت زمین 

150.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

31.200(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

10.560تجاری

0خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

1.584.000تجاری

0خدماتی

1.584.000(میلیارد ریال)فروش کل 

774.000(میلیارد ریال)هزینه کل 

810.000(میلیارد ریال)سود 

%105درصد سود

36(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

49

خدماتی رومینا-مجتمع تجاری

فاز سه شهر جدید سهند: موقعیت
A-7: کد قطعهB1311 ..........مترمربع                                    2493.1: مترمربع                                       مساحت کل1240.45:  مساحت عرصه
B-8: کد قطعهB1311............مترمربع1252.65:  مساحت عرصه

A B



رومیناخدماتی-مجتمع تجاری

50

خدماتی رومینا-مجتمع تجارینام پروژه

فاز سه شهر جدید سهندموقعیت

خدماتی-تجاری کاربری

2.500(مترمربع)مساحت زمین 

62.500(میلیارد ریال)قیمت زمین

14.000(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

4.400تجاری

2.000خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

660.000تجاری

80.000خدماتی

740.000(میلیارد ریال)فروش کل 

314.500(میلیارد ریال)هزینه کل 

425.500(میلیارد ریال)سود 

%135درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

51

خدماتی زرین-مجتمع تجاری

فازیک شهر جدید سهندموقعیت پروژه

خدماتی-تجاری کاربری

کد قطعه

مترمربع15.000مساحت عرصه

مترمربع48.500مساحت زیر بنای کل 

%400تراکم

%80سطح اشغال

5تعداد طبقات سازه ای

خودرو416تعدا پارکینگ

باب321تعداد واحد تجاری

باب25تعداد واحد خدماتی



خدماتی زرین-مجتمع تجاری

52

خدماتی زرین-مجتمع تجارینام پروژه

فاز یک شهر جدید سهندموقعیت

خدماتی-تجاری کاربری

15.000(مترمربع)مساحت زمین 

375.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

48.500(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

19.800تجاری

7.200خدماتی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

3.564.000تجاری

432.000خدماتی

3.996.000(میلیارد ریال)فروش کل 

1.345.000(میلیارد ریال)هزینه کل 

2.651.000(میلیارد ریال)سود 

%197درصد سود

48(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



درمانی-بهداشتی



53

فاز سه  شهر جدید سهند: موقعیت

1HOS1324: کد قطعه

مترمربع32167.63: عرصهمساحت

بیمارستان فاز سه



بیمارستان  فاز سه

54

بیمارستان فاز سهنام پروژه

فاز سه شهر جدید سهندموقعیت

درمانی-بهداشتی کاربری

32.000(مترمربع)مساحت زمین 

80.000(میلیارد ریال)قیمت زمین

19.200(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

0تجاری

19.200درمانی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

0تجاری

1.152.000درمانی

1.152.000(میلیارد ریال)فروش کل 

502.400(میلیارد ریال)هزینه کل 

649.600(میلیارد ریال)سود 

%129درصد سود

36(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



2

55

چهاربیمارستان فاز

فاز چهار شهر جدید سهند: موقعیت

1H1416:کد قطعه

27170.07: عرصهمساحت



بیمارستان فاز چهار

56

بیمارستان فاز چهارنام پروژه

فاز چهار شهر جدید سهندموقعیت

درمانی-بهداشتی کاربری

27.000(مترمربع)مساحت زمین 

67.500(میلیارد ریال)قیمت زمین

16.200(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

0تجاری

16.200درمانی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

0تجاری

972.000درمانی

972.000(میلیارد ریال)فروش کل 

423.900(میلیارد ریال)هزینه کل 

548.100(میلیارد ریال)سود 

%129درصد سود

36(ماه)مدت بازگشت سرمایه 



57

فاز دو  شهر جدید سهند: موقعیت

1C1210:کد قطعه

مترمربع10595: مساحت عرصه

فاز دودرمانگاه شفا



دودرمانگاه شفا فاز

58

درمانگاه شفا فاز دونام پروژه

فاز دو شهر جدید سهندموقعیت

درمانی-بهداشتی کاربری

10.500(مترمربع)مساحت زمین 

68.250(میلیارد ریال)قیمت زمین

6.300(مترمربع)زیربنای کل 

زیربنای خالص 
(مترمربع)

0مسکونی

0تجاری

6.300درمانی

فروش هر متر مربع
(میلیارد ریال)

0مسکونی

0تجاری

504.000درمانی

504.000(میلیارد ریال)فروش کل 

206.850(میلیارد ریال)هزینه کل 

297.150(میلیارد ریال)سود 

%144درصد سود

24(ماه)مدت بازگشت سرمایه 


