
                                                                    

 هؼبًٍت اقتصبدی ٍ سزهبیِ گذاری                                                 

 

       

                                                 

 

 ببقز شْزبخش خصَصی بب هشبرکت شْزداری  هٌطقِ یب سبسهبى هتَلی :                                                             احذاث هجتوغ ٍرسشی : پزٍصُػٌَاى 

 :هطخصبت هلک

 

 

 هَقؼیت رٍی ًقطِ َّایی :                   کزٍکی هحل ٍ حذٍد اربؼِ :  

 

 

   

 
 هتز 29.42بِ طَل ضزقب:                    هتز 50.53بِ طَل ضوبال:

 هتز  32.38 طَل بِ غزبب:              هتز  54.36 طَل بِجٌَبب: 

 

 

 :درخصَظ هبلکیت ٍ اهکبى هطبرکت  ًظزیِ ادارُ اهالک

 ًَع سٌذ هبلکیت سهیي هَرد ًظز تک بزگ هی ببشذ کِ تحت هبلکیت شْزداری ببقز شْز هی ببشذ کِ هشبرکت ٍ بْزُ بزداری بالهبًغ هی ببشذ.

 

 

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

 هی ببشذ ببقز شْزسهیي هَرد ًظز تحت هبلکیت شْزداری  :هبلکیت                                   هتزهزبغ38/1738 : ػزصِ حتهسب                  3979/92  :پالک ثبتی

 ش سِ راّی بلَار بْشت سّزا)س( ٍ بلَار اهبم خویٌی رًُب-ببقز شْز  : هَقؼیت پزٍصُ

 ببقز ضْز ضْزداری اهالک  هحتزم  اهضبء هذیز

 ببقز ضْزضْزداری 

 بستِ هطبرکتی فزصت سزهبیِ گذاری

اهالک: هخصَظ ادارُ  اٍلصفحِ   

 تبریخ:

 ضوبرُ:

 پیَست:

 3/11/98: کذپزٍصُ

 



 ری  ببقزضْزهحتزم ضْزسبسی ضْزدااهضبء هذیز 

 

 هؼبًٍت اقتصبدی ٍ سزهبیِ گذاری                                                        

 

 

 

 ًظزیِ طزح ٍ گذربٌذی :     

 

 
 

 

 :  اد طبقبتتؼذ                             :  ضَابط هَجَد 

 طبقِ سبسُ ای احذاث خَاّذ شذ 4پزٍصُ در 

 

ضَابط بز اسبس هقزرات هلی سبختوبى ٍ ضَابط هَجَد  کلیِ 

 شْزداری هٌطقِ هذکَر هی ببشذ.

 :  سطح اضغبل                       :  کبربزی هَجَد

 فزٌّگی  % هی ببشذ70سطح اشغبل  

 

 پزٍصُ : جذٍل سطح ٍ سطَح ٍ کبربزی ّبی پیطٌْبدی

ضوبرُ 

 طبقِ

 (1کبربزی)

  سیٌوب

 (2کبربزی)

 سبلي ّبی ّوبیص ٍ آهفی تئبتز

 (3کبربزی)

 ًوبیطگبُ ٍ گبلزی ٍ ًگبرخبًِ
 پبرکیٌگ  کبربزی

 جوغ سیزبٌبی طبقِ

درصذسطح 

 اضتغبل

 هسبحت هتزهزبغ ٍاحذ هسبحت هتزهزبغ هسبحت هتزهزبغ هسبحت هتزهزبغ ًسبت بِ ػزصِ

 %70 1216 1216 48 - -  - 1هٌفی 

 ّوکف
سیٌوب بب هسبحت 

 هتزهزبغ  1216
- - - - 1216 70% 

 - اٍل 

سبلي ّبی ّوبیش ٍ 

آهفی تئبتز بب هسبحت 

 هتزهزبغ 1216
- - - 1216 70% 

 - - دٍم

ًوبیشگبُ ٍ گبلزی ٍ 

 1216ًگبرخبًِ بب هسبحت 

 هتزهزبغ
- - 1216 70% 

 1216 48 1216 1216 1216 جوغ
 هجوَع سیزبٌبء 

 هتزهزبغ 4864

هجوَع 

 تزاکن

 درصذ 280

 

 
 

 

ًبهِ طزاحی  بِ استٌبد آئیي ( هقزرات هؼببزشْزی )ػزض ٍ طَل ٍ پخ ٍ غیزُ  ٍ تَسؼِ هؼببز(کلیِ ضَابط ٍ هقزرات طزح ٍ گذربٌذی)احذاث 

ببیذ لحبظ ٍ اجزا گزدد. راّْبی شْزی ٍ هقزرات شْزسبسی ٍ هؼوبری هصَة شَرای ػبلی شْزسبسی ٍ هؼوبری ایزاى  

 

 بستِ هطبرکتی فزصت سزهبیِ گذاری

ضْزسبسی  : هخصَظ دٍمصفحِ 

 هٌبطق

 ضْزداری ببقز ضْز

 اهضب هذیز هحتزم درآهذ ضْزداری ببقز ضْز

 تبریخ:

 ضوبرُ:

 پیَست:

 3/11/98: کذپزٍصُ



 
 

 

 

 

 تصاویر وضع موجود پروژه   

 

     

 

 کانسپت پیشنهادی پروژه

 

 

 

 

 

 ضْزداری ببقز ضْز

 تصبٍیز ٍضغ هَجَد ٍ کبًسپت پیطٌْبدی پزٍصُ: دٍمصفحِ 

 هٌبطق

 تبریخ:

 ضوبرُ:

 پیَست:

 3/11/98: کذپزٍصُ

 

 

 

 



 

یؼبًٍت اقتصبدی ٍ سزهبیِ گذاره  

 

 

            

 

 B.O.Tهطبرکت بصَرت 

 حجن سزهبیِ گذاری پزٍصُ)آٍردُ سزهبیِ گذار(

 ارسش کل ّشیٌِ ٍاحذ)ریبل( هسبحت)هتزهزیغ( ًَع آٍردُ ردیف

 هتزهزبغ  4864 سبخت بٌب ٍ تجْیش  1
ٍ  هیلیَى 13 کبربزی پبرکیٌگ هیبًگیي

 هیلیَى 35هببقی کبربزی ّب 
143.488.000.000 

 3.907.500.000 هیلیَى 5/7هیبًگیي  هتزهزبغ 521 آهبدُ سبسی ٍ تجْیش هحَطِ 2

 147.395.500.000 جوغ کل
 

 

 درآهذّبی سبالًِ پزٍصُ:

 ارسش کل درآهذٍاحذ)ریبل( تؼذاد هسبحت ًَع ردیف

 ببة2 هتزهزبغ1216 سیٌوبدراهذ حبصل اس  1

 ریبل  ّشار100ًفز بلیط ّز 

 ًفز  150تؼذاد هزاجؼِ کٌٌذُ درّز رٍس

 رٍس 350ایبم فؼبل در سبل 

10.500.000.000 

 ببة2 هتزهزبغ 1216 سبلي ّوبیش ٍ آهفی تئبتزدراهذ حبصل اس  2

 هیلیَى ریبل 80 اجبرُ ٍاگذاری ّز هزاسن 

هزاسن)در  15تؼذاد هزاسن در ّز هبُ هیبًگیي 

 هزاسن( 180سبل 

28.800.000.000 

3 
دراهذ حبصل اس اجبرُ ًوبیشگبُ ٍ گبلزی ٍ 

 ًگبرخبًِ ٍ...
 2.520.000.000 هیلیَى ریبل بزای ّز سبلي 70اجبرُ هبّبًِ  ببة 3 هتزهزبغ 1216

 41.820.000.000 وغ:ج

 

 

 ّشیٌِ ّبی سبالًِ پزٍصُ:

 ارسش کل ارسش ریبلی هقذار  ًَع ردیف

 4.500.000.000 هیلیَى 25 15 پزسٌل 1

2 
% ّشیٌِ ّبی ًگْذاری ٍ ّشیٌِ  15

 ّبی هتفزقِ ٍ جبری اس دراهذ سبالًِ
- - 6.273.000.000 

 8.364.000.000 - - % سْن شْزداری اس دراهذ سبال20ًِ 

 19.137.000.000 جوغ کل

 

 

 

 

 

گذاری سزهبیِ فزصت هطبرکتی بستِ  

 ارسیببی : هخصَظ چْبرمصفحِ 

اآٍردُ ُ  

 ضْزداری ببقز ضْز

 تبریخ:

 ضوبرُ:

 پیَست:

 3/11/98: کذپزٍصُ



 

 

 هحبسبِ سَد ٍ طَل دٍراى هطبرکت:

 

 
 

 ریبل خَاّذ بَد. 000/000/683/22سَد سبالًِ پزٍصُ

 

 

 
 

 هی ببشذ. هبُ 9ٍ  سبل 9ّوبًطَر کِ هالحضِ هی گزدد طَل دٍراى هشبرکت پزٍصُ 

 

 

 

 

 

 ببقز ضْزضْزداری  سزهبیِ گذاری اهضبء هذیز 


