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نام خدا ب    

ری ب  مشارکتی سته سرماهی گذا  

 «اراضی تفکیکی شهرداری بناب  -    هن     قطعه شماره  »

 

 

 

 

آذربایجانشرقی -ه گذاری و مشارکت شهرداری بناب سرمای واحد  

1400 بهمن   
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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

 9 سایر توضیحات -19

 9 تماس با ما -20
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 اراضی تفکیکی شهرداری – نهآپارتمان مسکونی قطعه :  پروژهنام  -1
 

       . نهقطعه  – متری چای کنار12  -ابرار خیابان  -اراضی جنب شهرداری  –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   1308.5با زیربنایی در حدود  مترمربع 311.55ای به مساحت در 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

 

 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 فاصله اندک با بلوار  راه اصلی
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 پروژه : مشخصات -9

 عرصه

 )مترمربع( 

 زیربنا

 )مترمربع( 

 کاربری های 

 پیشنهادی

 درصد 

 سطح اشغال

 درصد

 تراکم 

 تعداد 

 طبقات سازه ای

 آپارتمانی مسکونی 1308.5 311.55
60%   

 
 طبقه پیلوت و شش % 360

 مسکونی آپارتمانی : عملکرد -10

  و کاربری زیر بناهای مختلف مساحت 

 کاربری ردیف

 مسکونی

کاربری 

 پارکینگ

سطح 

 اشغال

 مساحت طبقه

 186.9 ٪60 186.9 - همکف

 186.9 ٪60 - 186.9 اول

 186.9 ٪60 - 186.9 دوم

 186.9 ٪60 - 186.9 سوم

 186.9 ٪60 - 186.9 چهارم

 186.9 ٪60 - 186.9 پنجم

 186.9 ٪60 - 186.9 ششم

 1308.5 - 186.9 1121.6 جمع

 اختالف جزیی ارقام ، مربوط به گرد کردن اعداد است .

 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

 

 تا ششم  بقه اولط  پیلوت                          مشخصات فنی        

 6      1                                       تعداد طبقه                 
 1121.6 186.9                                    متراژ )متر مربع(               

 25 25                    ریال(میلیون هزینه سازه و سفت کاری )    
 25 15           (    ریالمیلیون هزینه نازک کاری و تاسیسات )    
 50 40                               ریال(میلیونجمع هزینه واحد )    
 56.080 7.476                                       ریال(میلیون  جمع کل )     

    63.556 ریال(میلیون  )ها جمع کل هزینه اجرای ساختمان 
 

 

 

 
 

 گذار:آورده سرمایه -14
 

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

 63,556,000,000 - 1308.5 ساختمان  احداث

 2.000.000.000 - - نظام مهندسی و بیمه

 2.000.000.000 - - و انشعابات متفرقهمالیات   

 67.556.000.000  -  - جمع کل آورده سرمایه گذار
 

 

 

 

 ) سرمایه پذیر( : آورده شهرداری بناب -15

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

 37.386.000.000 120.000.000 311.55 زمین 

 2.500.000.000 - - عوارض پروانه

 - - - سایر  

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

 و طبقه کاربری ردیف
 زیربنای هر طبقه

 مترمربع

 مساحت مفید

 قابل فروش هر طبقه

 مترمربع

تعداد 

 طبقات

با   -واحد  ارزش

 پارکینگ

 بدون نصبیات

 ریال -فروش  ارزش کل

1 
درامد حاصل از 

 فروش 
186.9 

 

170 

 

6 160.000.000 163.200.000.000 

 

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

 

 شرح ردیف
 سرمایه گذار شهرداری

 ریال - جمع
 درصد ریال  - مبلغ درصد ریال -  مبلغ

 107.442.000.000 62.8 67.556.000.000 37.2 39.886.000.000 آورده  1

 163.200.000.000 62.8 102.489.600.000 37.2 60.710.400.000 سهم الشرکه 2

 55.758.000.000 - 34.933.600.000 - 20.824.400.000 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  37.2

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 مسکونی

 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 

 


