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نام خدا ب    

ری ب  مشارکتی سته سرماهی گذا  

کان       »  «ساختمان زپش
 

 

آذربایجانشرقی -ه گذاری و مشارکت شهرداری بناب سرمای واحد  

1401 فروردین    
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 صفحه فهرست مطالب :

 4 نام پروژه -1

 4 آدرس پروژه -2

 4 موقعیت روی نقشه -3

 5 سایتموقعیت  -4

 6 مساحت سایت -5

 6 بررسی حرایم الزم الرعایه -6

 6 وضعیت مالکیت -7

 6 وضعیت تاسیسات شهری -8

 7 مشخصات پروژه -9

 7 عملکرد -10

 7 نمایی از پروژه -11

 8  مشارکت پیشنهادی روش  -12

 8 برآورد هزیته های عملیاتی اجراء -13

 8 آورده سرمایه گذار -14

 8 آورده شهرداری -15

 9 جدول محاسبه فروش  -16

 9 جدول آورده ها و سهم الشرکه ها  -17

 9 پایه فراخوان  -18

 10 سایر توضیحات -19

 10 تماس با ما -20
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 ساختمان پزشکان    :  پروژهنام  -1
 

       . یبتنقطعات فعلی کارگاه محل  –جنب استخر شهرداری  –بلوار الله  –بلوار امام خمینی   –بناب شهر  :پروژهآدرس  -2
 

 :شهر روی نقشه استقرارمحدوده  موقعیت -3

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 شمال
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 :سایت  موقعیت -4
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 ساحت سایت: م -5

 است. جانمایی شدهمترمربع   13178با زیربنایی در حدود  مترمربع    2197.44  ای به مساحتدر عرصهسایت 

 

 
 طرح رعایت و طراحی بر اساس آن انجام یافته است.کلیه حرایم و عقب نشینی مورد نیاز  بررسی حرایم الزم الرعایه: -6

 فاقد معارض است.از این منظر بوده و  تعلق به شهرداری بنابم مالکیت ملک مورد نظر وضعیت مالکیت: -7
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 برخورداری از تأسیسات شهری: وضعیت -8

 محل تأمین زیر ساخت امکان دسترسی ساخت مورد نیاززیر

 پیرامون موجود شبکه نیازمند تامین اتشعاب آب

 شبکه موجود پیرامون نیازمند تامین اتشعاب برق

 شبکه موجود پیرامون نیازمند تامین اتشعاب گاز

 شبکه موجود پیرامون نیازمند تامین اتشعاب مخابرات

 شبکه موجود پیرامون الله بلوار   راه اصلی

 پروژه : مشخصات -9

 عرصه

 )مترمربع( 

 زیربنا

 )مترمربع( 

 کاربری های 

 پیشنهادی

 درصد 

 سطح اشغال

 درصد

 تراکم 

 تعداد 

 طبقات سازه ای

 پزشکان ساختمان 13178 2197.44
50%   

 
 طبقه هشتو  زیرزمیندو  % 400

 مسکونی آپارتمانی : عملکرد -10

  و کاربری زیر بناهای مختلف مساحت 

 مساحتمجموع  سطح اشغال انپزشک طبم پزشکیتجاری و البی   پارکینگ ردیف

 ودو کزمین یزیر 
 مترمربع 2197طبقه هر 

4394 - - 100٪ 4394 

 1098 ٪50 - 1098 - همکف

 تمفتا ه اول
 مترمربع 1098طبقه هر 

- - 7686 50٪ 7686 

 13178 - 7686 1098 4394 جمع

 نمایی از پروژه : -11
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  : مشارکت پیشنهادیروش  -12

  مشارکت مدنیبه روش  یسرمایه گذاری مشارکت -

 زمین و عوارض از شهرداری و ساخت از سرمایه گذار .   :ازنوع  -

 

 های عملیاتی اجرا:برآورد هزینه -13

 

 مهفتتا   همکفبقه ط  دو زیر زمین                                      مشخصات فنی        

 8      2                                           تعداد طبقه                 
 8784 4394                                     متراژ )متر مربع(               

 35 35                    ریال(میلیون هزینه سازه و سفت کاری )    
 35 25           (    ریالمیلیون هزینه نازک کاری و تاسیسات )    
 70 60                               ریال(میلیونجمع هزینه واحد )    
 614.880 263.640                                   ریال(میلیون  جمع کل )     

    878.520 ریال(میلیون  )ها جمع کل هزینه اجرای ساختمان 
 

 

 

 
 

 گذار:آورده سرمایه -14
 

 )ریال(ارزش کل  ارزش واحد )ریال( مقدار)مترمربع( نوع آورده

 878,520,000,000 70- 60 13178 ساختمان  احداث

 10.000.000.000 - - نظام مهندسی و بیمه

 10.000.000.000 - - و انشعابات متفرقهمالیات   

 898.520.000.000  -  - جمع کل آورده سرمایه گذار
 

 

 

 

 ) سرمایه پذیر( : آورده شهرداری بناب -15

 ارزش کل )ریال( واحد )ریال(ارزش  مقدار)مترمربع( نوع آورده

 307.580.000.000 140.000.000 2197 با فرض کاربری مسکونیزمین 

 746.700.000.000 فروش %20 8784  تجاری عوارض پروانه

 - - - سایر  

 1.054.280.000.000  -  - جمع کل آورده شهرداری بناب
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 پروژه: فروش محاسبه جدول  -16

 و طبقه کاربری ردیف

زیربنای هر 

 طبقه

 مترمربع

زیر درصد 

بنای قابل 

 فروش

مساحت 

 مفید

فروش قابل 

 هر طبقه

 مترمربع

تعداد 

 طبقات
با   -واحد  ارزش

 پارکینگ

 بدون نصبیات

 متوسط

 ریال -فروش  ارزش کل

1 

درامد حاصل 

 از فروش 

 تجاری همکف

1098 

60٪ 

 

 

659 

 

 659.000.000.000 میلیارد ریالیک  1

2 
های اول مطب 

 تا هفتم
7686 

80٪  

6149 

 

 3.074.500.000.000 میلیون ریالپانصد  7

 - کل جمع  -

- - - 

- 3.733.500.000.000 

 

 (محاسبات به قیمتهای سال صفر – درصد آورده و سهم الشرکه طرفین )بدون لحاظ تورم و نرخ تنزیلمبلغ و   -17

 

 شرح ردیف
 سرمایه گذار شهرداری

 ریال - جمع
 درصد ریال  - مبلغ درصد ریال -  مبلغ

 1.952.800.000.000 ٪46 898.520.000.000 ٪64 1.054.280.000.000 آورده  1

 3.733.500.000.000 ٪46 1.717.410.000.000 ٪64 2.389.440.000.000 سهم الشرکه 2

 1.780.700.000.000 - 818.890.000.000 - 1.335.160.000.000 سود  پروژه 3
 

 توضیح اینکه :

قیمت فروش ( توسط کارشناس  – ساخت –بوده و الزم است هر سه عنصر مشارکت ) زمین و فرضی  تمام اعداد و ارقام مربوط به ارزیابی و قیمت گذاریها کامال تقریبی 

 رسمی دادگستری ارزیابی گردد و عنصر عوارض  توسط واحد درآمد شهرداری بناب ، محاسبه و اعالم خواهد شد .

 

 

 : شهرداری برای فراخوان عمومیپیشنهادی  سهم الشرکه پایه روش مشارکت و درصد  -18

 برای  فراخوان مشارکت شهرداریدرصد سهم الشرکه  روش مشارکت

 مشارکت مدنی 

 ( )  نوع : ملک وعوارض از شهرداری

 

 درصد از کل مستحدثات  64
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ی معروف استانی ویا کشوری در زمینه ساخت مجتمع های پیشنهاد میشود از برندها  سایر توضیحات الزم : -19

 دعوت به سرمایه گذاری شود . و یا از انبوه سازان معتبر تجاری یا پزشکی

 تماس با ما : -20
 

 ایمیل سایت دورنویس تلفن عنوان

 شهرداری بناب
 (و مشارکتها گذاریسرمایه )امور

7222010- 0412 7222010 - 0412 http://bonabcity.org.ir info@bonabcity.org.ir 

 


