
                                                                    

 هؼاونت اقتصادی و سزهایه گذاری                                                 

 

       

                                                 

 

 باقز شْزبخش خصَصی با هشارکت شْزداری  هنطقه یا ساسهاى هتولی :                                                             احذاث هجتوغ آهَسشی : پزوصهػنواى 

 :هطخصات هلک

 

 

 هوقؼیت روی نقطه هوایی :                   کزوکی هحل و حذود اربؼه :  

 

 

   

 
 هتز  48.46بِ طَل ضزقا:                    هتز 54.36بِ طَل ضواال:

 هتز48.43بِ طَل غزبا:                     هتز  56.08بِ طَلجنوبا: 

 

 

 :درخصوظ هالکیت و اهکاى هطارکت  نظزیه اداره اهالک

 ًَع سٌذ هالکیت سهیي هَرد ًظز تک بزگ هی باشذ کِ تحت هالکیت شْزداری باقز شْز هی باشذ کِ هشارکت ٍ بْزُ بزداری بالهاًغ هی باشذ.

 

 

 جام مشارکت در سمین مذکور می باشد. توضیح اینکه تایید بزگ فوق به منشله بالمانع بودن ان 

 هی باشذ باقز شْزسهیي هَرد ًظز تحت هالکیت شْزداری  :هالکیت                                   هتزهزبغ55/2674 : ػزصه حتهسا                    3980/92  :پالک ثبتی

 ًبش سِ راّی بلَار بْشت سّزا)س( ٍ بلَار اهام خویٌی رُ-باقز شْز  : هوقؼیت پزوصه

 باقز ضهز اریضهزد اهالک  هحتزم  اهضاء هذیز

 باقز ضهزضهزداری 

 بسته هطارکتی فزصت سزهایه گذاری

اهالک: هخصوظ اداره  اولصفحه   

 تاریخ:

 ضواره:

 پیوست:

 2/11/98: کذپزوصه



 هحتزم ضهزساسی ضهزداری  باقزضهزاهضاء هذیز 

 

 هؼاونت اقتصادی و سزهایه گذاری                                                        

 

 

 

 نظزیه طزح و گذربنذی :     

 

 
 

 

 :  تؼذاد طبقات                             :  ضوابط هوجود 

 طبقِ ساسُ ای احذاث خَاّذ شذ 5پزٍصُ در 

 

ضَابط بز اساس هقزرات هلی ساختواى ٍ ضَابط هَجَد  کلیِ 

 شْزداری هٌطقِ هذکَر هی باشذ.

 

 :  سطح اضغال                       :  کاربزی هوجود

 آهَسشی  % هی باشذ50سطح اشغال  

 

 طنهادی پزوصه :جذول سطح و سطوح و کاربزی های پی

ضواره 

 طبقه

 (1کاربزی)

 کالسها و کارگاهها و آتلیه ها

 (2کاربزی)

 فضاهای هوایص

 (3کاربزی)

 کتابخانه
 پارکینگ  کاربزی

 جوغ سیزبنای طبقه

درصذسطح 

 اضتغال

 هساحت هتزهزبغ واحذ هساحت هتزهزبغ هساحت هتزهزبغ هساحت هتزهزبغ نسبت به ػزصه

 %50 1337 1337 50  -  - -  1هٌفی 

 ّوکف
کالسْای آهَسشی با 

 هتزهزبغ 500هساحت 
- 

با  ٍ کتابفزٍشی کتابخاًِ

 هتزهزبغ 837هساحت 
- - 1337 50% 

اٍل ٍ 

 دٍم

کالسْای آهَسشی با 

 هتزهزبغ 1337هساحت 
- - - - 2674 100% 

 - سَم
فضاّای ّوایشی ٍ 

سایت کاهپیَتز با 

 هتزهزبغ 1337هساحت 
- - - 1337 50% 

 1337 50 837 1337 3174 جوغ
 هجووع سیزبناء 

 هتزهزبغ 6685

هجووع 

 تزاکن

 درصذ 250

 
 

 

حی ًاهِ طزا بِ استٌاد آئیي ( هقزرات هؼابزشْزی )ػزض ٍ طَل ٍ پخ ٍ غیزُ  کلیِ ضَابط ٍ هقزرات طزح ٍ گذربٌذی)احذاث ٍ تَسؼِ هؼابز(

بایذ لحاظ ٍ اجزا گزدد. راّْای شْزی ٍ هقزرات شْزساسی ٍ هؼواری هصَب شَرای ػالی شْزساسی ٍ هؼواری ایزاى  

 

 بسته هطارکتی فزصت سزهایه گذاری

ضهزساسی  : هخصوظ دومصفحه 

 هناطق

 ضهزداری باقز ضهز

 اهضا هذیز هحتزم درآهذ ضهزداری باقز ضهز

 تاریخ:

 ضواره:

 پیوست:

 2/11/98: کذپزوصه



 
 

 

 

 

 تصاویر وضع موجود پروژه   

 

     

 

 کانسپت پیشنهادی پروژه

 

 

 

 

 

 ضهزداری باقز ضهز

 تصاویز وضغ هوجود و کانسپت پیطنهادی پزوصه: دومصفحه 

 هناطق

 تاریخ:

 ضواره:

 پیوست:

 2/11/98:  کذپزوصه

 

 

 

 



 

یؼاونت اقتصادی و سزهایه گذاره  

 

 

            

 

 B.O.Tهطارکت بصورت 

 گذار(حجن سزهایه گذاری پزوصه)آورده سزهایه 

 ارسش کل هشینه واحذ)ریال( هساحت)هتزهزیغ( نوع آورده ردیف

 133.700.000.000 هیلیَى 20هیاًگیي  هتزهزبغ  6685 ساخت بٌا ٍ تجْیش  1

 10.027.500.000 هیلیَى 5/7هیاًگیي  هتزهزبغ 1337 آهادُ ساسی ٍ تجْیش هحَطِ 2

 143.727.500.000 جوغ کل
 

 درآهذهای ساالنه پزوصه:

 ارسش کل درآهذواحذ)ریال( تؼذاد هساحت نوع ردیف

 باب 25 هتزهزبغ 1000 دراهذ حاصل اس کالسْای آهَسشی 1

 ّشار ریال 350بْای ّز تاین کالس 

 تاین 6تاین ّز رٍس تؼذاد 

 رٍس350ایام فؼال در سال

18.375.000.000 

 باب 10 هتزهزبغ 1000 دراهذ حاصل اس آتلیِ ّای ٌّزی 2

 ّشار ریال 700آتلیِ  بْای ّز تاین

 تاین 6تاین ّز رٍس تؼذاد 

 رٍس350ایام فؼال در سال

14.700.000.000 

 باب 10 هتزهزبغ 1000 دراهذ حاصل اس کارگاّْای آهَسشی 3

 ّشار ریال 700بْای ّز تاین کارگاُ 

 تاین 6تاین ّز رٍس تؼذاد 

 رٍس350ایام فؼال در سال

14.700.000.000 

 600.000.000 هیلیَى ریال 50اجارُ هاّاًِ  باب1 هتزهزبغ 837 ُ کتابخاًِ ٍ کتابفزٍشیدراهذ حاصل اس اجار 4

 720.000.000 هیلیَى ریال 60اجارُ هاّاًِ  باب 2 هتزهزبغ 337 دراهذ حاصل اس اجارُ سایت کاهپیَتزی 5

 49.095.000.000 جوغ:

 

 

 هشینه های ساالنه پزوصه:

 کلارسش  ارسش ریالی هقذار  نوع ردیف

 3.000.000.000 هیلیَى 25 10 پزسٌل 1

2 
% ّشیٌِ ّای ًگْذاری ٍ ّشیٌِ  20

 ّای هتفزقِ ٍ جاری اس دراهذ ساالًِ
- - 9.819.000.000 

 9.819.000.000 - - % سْن شْزداری اس دراهذ ساال20ًِ 

 22.638.000.000 جوغ کل

 

 

 

گذاری سزهایه فزصت هطارکتی بسته  

ارسیابی  : هخصوظ چهارمصفحه 

اآورده ه  

 ضهزداری باقز ضهز

 تاریخ:

 ضواره:

 پیوست:

 2/11/98: کذپزوصه



 هحاسبه سود و طول دوراى هطارکت:

 

 
 

 ریال خَاّذ بَد. 000/000/457/26سَد ساالًِ پزٍصُ

 

 

 
 

 هی باشذ. هاُ 2ٍ  سال 8ّواًطَر کِ هالحضِ هی گزدد طَل دٍراى هشارکت پزٍصُ 

 

 

 

 

 

 باقز ضهزضهزداری  سزهایه گذاری اهضاء هذیز 


