
                                                                    

 هؼاًٍت اقتصادی ٍ سزهایِ گذاری                                                 

 

       

                                                 

 

 باقز شْزبخش خصَصی با هشارکت شْزداری  هٌطقِ یا ساسهاى هتَلی :                                                             احذاث هجتوغ ٍرسشی : پزٍصُػٌَاى 

 :هشخصات هلک

 

 

 هَقؼیت رٍی ًقشِ َّایی :                   کزٍکی هحل ٍ حذٍد اربؼِ :  

 

 

   

 
 هتز  61.50 بِ طَل شزقا:                    هتز 56بِ طَل شواال:

 هتز  57.89بِ طَل غزبا:              هتز  55.76بِ طَلجٌَبا: 

 

 

 :درخصَص هالکیت ٍ اهکاى هشارکت  ًظزیِ ادارُ 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. ینکه تایید بزگ فوق به منشله بالمانع بودن انتوضیح ا 

 هی باشذ باقز شْزسهیي هَرد ًظز تحت هالکیت شْزداری  :هالکیت                                    هتزهزبغ02/3493 : ػزصِ حتهسا                      3981/92  :پالک ثبتی

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

 باقز شْز شْزداری اهالک  هحتزم  اء هذیزاهض

 باقز شْزشْزداری 

 بستِ هشارکتی فزصت سزهایِ گذاری

اهالکدارُ : هخصَص ا اٍلصفحِ   

 تاریخ:

 شوارُ:

 پیَست:

 1/11/98: کذپزٍصُ



 هحتزم شْزساسی شْزداری  باقزشْزاهضاء هذیز 

 

 هؼاًٍت اقتصادی ٍ سزهایِ گذاری                                                        

 

 

 

 ًظزیِ طزح ٍ گذربٌذی :     

 

 
 

 

 :  طبقاتتؼذاد                              :  ضَابط هَجَد 

 طبقِ ساسُ ای احذاث خَاّذ شذ 3پزٍصُ در 

 

ضَابط بز اساس هقزرات هلی ساختواى ٍ ضَابط هَجَد  کلیِ 

 شْزداری هٌطقِ هذکَر هی باشذ.

 

 :  سطح اشغال                       :  کاربزی هَجَد

 ٍرسشی  % هی باشذ57سطح اشغال  

 

 ٍصُ :جذٍل سطح ٍ سطَح ٍ کاربزی ّای پیشٌْادی پز

شوارُ 

 طبقِ

 (1کاربزی)

 باسی ّای چٌذهٌظَرُ سهیي 

 (2کاربزی)

 سهیي فَتبال چوي هصٌَػی

 (3کاربزی)

 استخز
 پارکیٌگ  کاربزی

 جوغ سیزبٌای طبقِ

درصذسطح 

 اشتغال

 هساحت هتزهزبغ ٍاحذ هساحت هتزهزبغ هساحت هتزهزبغ هساحت هتزهزبغ ًسبت بِ ػزصِ

 ّوکف
چٌذ  سالي ٍرسشی 

 هتزهزبغ 1000هٌظَرُ 

سهیي فَتبال رٍ باس 

 1000چوي با هساحت 

 هتزهزبغ

استخز سزپزشیذُ با 

 هتزهزبغ 1000هساحت 
- - 2000 57% 

اٍل ٍ 

 دٍم
 %114 4000 - - هتزهزبغ 2000سالي ّای ٍرسشی چٌذ هٌظَرُ با هساحت 

 - - 1000 1000 5000 جوغ
 هجوَع سیزبٌاء 

 هتزهزبغ 6000

هجوَع 

 تزاکن

 درصذ 171

 

 

 
 

 

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

بايذ لحاظ ٍ اجزا گزدد. راّْای شْزی ٍ هقزرات شْزساسی ٍ هؼواری هصَب شَرای ػالی شْزساسی ٍ هؼواری ايزاى  

 

 بستِ هشارکتی فزصت سزهایِ گذاری

شْزساسی  : هخصَص دٍمصفحِ 

 هٌاطق

 شْزداری باقز شْز

 اهضا هذیز هحتزم درآهذ شْزداری باقز شْز

 تاریخ:

 شوارُ:

 پیَست:

 1/11/98: کذپزٍصُ



 
 

 

 

 

 تصاویر وضع موجود پروژه   

 

     

 

 کانسپت پیشنهادی پروژه

 

 

 

 

 

 داری باقز شْزشْز

 تصاٍیز ٍضغ هَجَد ٍ کاًسپت پیشٌْادی پزٍصُ: دٍمصفحِ 

 هٌاطق

 تاریخ:

 شوارُ:

 پیَست:

 1/11/98: کذپزٍصُ

 

 

 

 



 

یؼاًٍت اقتصادی ٍ سزهایِ گذاره  

 

 

            

 

 B.O.Tهشارکت بصَرت 

 حجن سزهایِ گذاری پزٍصُ)آٍردُ سزهایِ گذار(

 ارسش کل ّشیٌِ ٍاحذ)ریال( هساحت)هتزهزیغ( ًَع آٍردُ ردیف

 90.000.000.000 هیلیَى 15هیاًگیي  هتزهزبغ  6000 ٌا ٍ تجْیش ساخت ب 1

2 
آهادُ ساسی ٍ تجْیش سهیي ّای ٍرسشی رٍباس ٍ هحَطِ 

 هجتوغ
 14.930.000.000 هیلیَى 10هیاًگیي  هتزهزبغ 1493

 104.930.000.000 جوغ کل
 

 

 درآهذّای ساالًِ پزٍصُ:

 ارسش کل درآهذٍاحذ)ریال( تؼذاد هساحت ًَع ردیف

 1 هتزهزبغ1000 استخزدراهذ حاصل اس  1

 ّشار ريال 150ًفز بلیط ّز 

 ًفز  150تؼذاد هزاجؼِ کٌٌذُ درّز رٍس

 رٍس 350ايام فؼال در سال 

7.875.000.000 

 سهیي 1 هتزهزبغ 1000 سهیي ٍرسشی رٍباسدراهذ حاصل اس  2

 ّشار ريال 750بْای ّز تاين ٍرسشی 

 تاين 6تاين ّز رٍس تؼذاد 

 رٍس 200فؼال در سالايام 

900.000.000 

3 
دراهذ حاصل اس سالي ّای چٌذ هٌظَرُ 

 ٍرسشی سزپَشیذُ
 سالي 4 هتزهزبغ 4000

 ّشار ريال 600بْای ّز تاين ٍرسشی 

 تاين 24تاين ّز رٍس تؼذاد 

 رٍس 350سال ايام فؼال در 

20.160.000.000 

 28.935.000.000 جوغ:

 

 

 ّشیٌِ ّای ساالًِ پزٍصُ:

 ارسش کل ارسش ریالی هقذار  َعً ردیف

 4.500.000.000 هیلیَى 25 15 پزسٌل 1

2 
% ّشيٌِ ّای ًگْذاری ٍ ّشيٌِ  15

 ّای هتفزقِ ٍ جاری اس دراهذ ساالًِ
- - 4.340.250.000 

 5.787.000.000 - - % سْن شْزداری اس دراهذ ساال20ًِ 

 14.627.250.000 جوغ کل

 

 

 

 

گذاری سزهایِ فزصت هشارکتی بستِ  

ارسیابی  : هخصَص چْارمصفحِ 

اآٍردُ ُ  

 شْزداری باقز شْز

 تاریخ:

 شوارُ:

 پیَست:

 1/11/98: کذپزٍصُ



 

 

 

 هشارکت: هحاسبِ سَد ٍ طَل دٍراى

 

 
 

 ريال خَاّذ بَد. 000/750/307/14سَد ساالًِ پزٍصُ

 

 

 
 

 هی باشذ. سال 11ّواًطَر کِ هالحضِ هی گزدد طَل دٍراى هشارکت پزٍصُ 

 

 

 

 

 

 باقز شْزشْزداری  سزهایِ گذاری اهضاء هذیز 


