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شناخت وضع موجود

مشخصات فنی پروژه

برنامه فیزیکی پروژه

همطالعات اقتصادی پروژ

ضمائم

هب انم دوست

فهرست مطالب



فصل اول

وضع موجود



موقعیت پروژه در شهر
 شهرداری شیراز و یکی از مناطق نوساز و رو به توسعه شهر می باشد  هده بادیاری از    4پروژه مورد نظر در منطقه

. شریانی های اصلی شهر را در خود جای داده است
 قامت جنوب و جنوب شرقی شهر شیراز استدر 4منطقه.
محور پاس اران به از شمال
به همربن ی و بلوار یاوراناز جنوب
به بلوارع الت    از شرق
 جنوبی منتهی میشودهمت از غرب به.
 هکتار2866: مااحت منطقه
نفر224373: جمعیت منطقه

مح وده پروژه

وضع موجود

مح وده پروژه



چشم ان از آتی منطقه                         

نقش و جایگاه مح وده شهر
ارتقددان نقددش منطقدده در حیددات  •

اقتصادی شهر
ارتقان شان اجتماعی منطقده و تدد یل آن بده    •

جایگاه اقشار متوسط منطقه

  انتظدداو و تعددادل بخشددی بدده
سدداختار هدد ن و اسددتخواندن ی 

منطقه
ارتقددان هیفددی فعالیتهددای موجددود در  •

هارگاهی -محورها و مح وده های صنعتی
موثر در ساختار ه ن منطقه

ی ارتقان همی و هیفی خ مات عموم•
در سطح منطقه، ناحیه و محله

 یه ن توسعه منطقه ارویکرد
هدای  هانونمنطقه به یکی از تد یل •

مهم جذب سرمایه گذاری شدهری و  
فراشهری

وضع موجود

 های منطقهماموریت
برداری بهینه از فرصت های توسعه ای پیش روی منطقهبهره •
نقش آن در سطح شهرارتقان •
با چشم ان ازها، اه اف و راهدردهای توسعه ه نشهر شیرازانطداق •



وضع موجود موقعیت سایت موردنظر در عکس هوایی

نن ه های جمع و پخش ه. بزرگراه رحمت و بلوار امیرهدیر و ع الت مایر دسترسی به سایت پروژه را تاهیل می نماین 
روژه متع د در اطراف سایت پروژه و مایرهای محلی مناسب با عرض های متناوب و متفاوت فرآین  اجرا و بهره برداری پ

.  در زمان ساخت و پس از ساخت را تاهیل می نمای 

بخش1754/10ثدتیشمارهبانظرموردپ ک
فلکه)بایجمی انحوالیدرشیراز4

.استگردی هواقع(سابقفرودگاه
.........................................................................

یرازششهرداریبهمتعلقپروژهاینمالکیت
.است

.........................................................................
ارهشمهوچهبایج،می اندرواقعپروژهاین
اقعومانن شطرنجیشدکهبابافتیدرو40

بهدسترسیموضوعاینههاستگردی ه
لحاظازونمودهتاهیلرامذهورپروژه

ی هبخشآنبهباالییظرفیترسانیخ مات
.است

درجههایراهباملکاینمجاورتهمچنین
ربلوارحمت،بزرگراهجملهازاصلیدوویک

پخشوجمعخیابانهایوع التوامیرهدیر
زاوح توسیاحتگرخیابانجملهازهنن ه
.استآنمزایایدیگر

می ان بایج



وضع موجودتحلیل نظاو هاربریهای مجاور سایت



وضع موجود مطالعات ترافیکی

شریانی درجه یک اصلیشریانی درجه دو اصلی

جمع و پخش هنن هدسترسی محلی

متروی شهر شیراز2مایرهای اصلی و خط
روژه با توجه به موقعیت قرارگیری سایت پد 

در محورهای شریانی اصلی درجه یدک و دو  
و وجود دسترسی هدای مناسدب محلدی و    
جمع و پخش هنن های مناسب بده انمدماو   
آن هه مایر خط دو قطار شهری شدیراز از  
جوار پروژه طراحی و در حال اجرا می باش ؛ 

گاه از لحاظ قرارگیری موقعیت سایت در جای
قوه پتانایل های بدال . ویژه و ممتاز می باش 

و دسترسی بازگشت سرمایه در میان مد ت 
.بلن  م ت را توجیح پذیر می نمای 

مح وده  
سایت

فاز اول قطار شهری

فاز دوو قطار شهری

مح وده  
سایت



فصل دوو

مشخصات فنی پروژه



مشخصات هلی پروژه

تجاری صلح-اداریمجتمع

زمین بایرهاربری موجود

ماکونیمجتمعهاربری پیشنهادی

منطقه ایمقیاس عملکرد

شهرداری شیرازمالکیتنوع

منطقه چهارشهرداریمنطقه

مترمربع956.10–مترمربع 982.00باقیمان ه-مااحت اولیه

مترمربع16.90مااحت مورد مایر

طدقه زیرزمین1احتااب طدقه با5تع اد طدقات

درص 35–درص  50(طدقه همکف و طدقات)سطح اشغال 

اسکلت فلزینوع اسکلت سازه

مشخصات فنی

مزایای بالقوه هاربری  ماکونی
 پیرامونمشابه در مح وده همدود موارد هشش مناسب تقاضا با توجه به برآورد
مجتمعشون ه در تقاضای باالی خ مات ارائه ریاک اقتصادی پایین به دلیل •
در منطقهبودن نوع و گونه هاربری به صورت مجموعه ج ی  •
هزینهتوجه به صرفه جویی زمان و مجتمع تجاری با گرایش عمومی مردو برای استفاده •
اجتماعیگروه های مختلف جمعیتی و خ مات در مجتمع ماکونی  جهت جذب امکان ارائه گاترده طیف هاالها و •
و ارتقدان سدطح نمایدانی   بمنظدور  دارا بودن ارتفاع و حجم شاخص نادت به هاربری های مجاور در مح وده ب فصدل  •

ایاثرگذاری نشانه 

پتانایل های سایت
و امیرهدیرمحور ارتداطی وجود •

مجاورت سایت مدورد  ع الت در 
نظر

ان نزدیکی به بلوار رحمت بعندو •
رینگ درونی شهر

وجود هانونهای در حال سداخت  •
پیرامون شهری

ار نزدیکی به ایاتگاه و خط قطد •
شهری

وجددود جمعیددت پشددتیدان در  •
ت منطقه به لحاظ قرارگیری سای

قابلیددت در منطقدده ماددکونی  
ها ایفای نقش منطقه ای عملکرد

با توجه به موقعیت نادی
شدکه معابر مناسدب بده لحداظ   •

دسترسددی و ظرفیددت هددای   
ترافیکی

ت از هموار ساینادتاً توپوگرافی •
منظر اجرایی

استقرار مناسب سایت •
ت نمایانی سای–خوانایی فرصت •

موقعیتمورد نظر با توجه به 



مشخصات فنینقشه برداری زمین

40هوچه –فلکه فرودگاه : تجاری موقعیت پروژه–ماکونی مجتمع : عنوان پروژه
سمت راست فرعی سمت راست ندش هوچه 

4-23-1-29-1-0-0و 4-23-1-29: ه  نوسازی
فرعی10اصلی ، 1754: پ ک ثدتی
مترمربع973.00: متراژ عرصه وضع موجود
 مترمربع956.10: باقیمان همتراژ عرصه

 طبق سندمساحت زمین:
مترمربع982

مساحت زمین در وضع موجود:
مترمربع973

مساحت زمین بعد از عقب نشینی :
مترمربع956.10



مشخصات فنی(ریطرح بازنگ)موقعیت سایت در اسناد فرادستی 

اسناددرسایتضابطه
(بازنگریطرح)فرادست

..................................................
S211-1پهنهدراستقرار

تجاریهانونهایوهاگاتره)
مقیاسباخ ماتیواداری–

تثدیتفعالیت،(ایمنطقه
درموردنظرسایتبرایش ه
میتفصیلیبازنگریطرح
.باش 

..................................................
به%320ساختمانیتراهم
طدقه9ح اهثرانمماو

50%اشغالسطحوساختمانی
در%35وهمکفطدقهدر

طراحیامکانفوقانیطدقات
لحاظازراپروژهسایت
باشهریطراحیومعماری

میفراهمراباالاستان اردهای
.نمای 

مح وده  
سایت

.باش میمتر10برابرطرحبامطابقسایتجنوبیمحور*



مشخصات فنی(طرح بازنگری)بررسی ضوابط و مقررات 

(مشخصات هلی)با ه  سه رقمی زیر پهنه
ح اهثر تراهم  

(درص )ساختمانی 

ح اهثر تع اد  

طدقات

ح اقل مااحت  (درص )ح اهثر سطح اشغال 

قطعه و تفکیک

ح اقل عرض  

گذر در طدقات باالتردر طدقه همکف

S211-1
-ها و هانونهای تجاریگاتره

3209503580030(منطقه ای)اداری و خ مات 



فصل سوو

برنامه فیزیکی



برنامه فیزیکی برنامه فیزیکی پیشنهادی پروژه

سطح اشغالطدقه
(درص )

زیربنا
توضیحاتنوع فعالیتنوع هاربری(مترمربع)

واح 24پارهینگپارهینگ69.35681.1%زیرزمین اول

طدقه همکف

%59.45

ماکونی583.8
مترمربع83.8آساناور و راهروراه پله،

(واح 4)مترمربع 500ماکونی

طدقه
چهارواول تا

ماکونی2335.2
مترمربع83.8*4آساناور و راهروراه پله،

(واح  دفترهار4*4)مترمربع 500*4ماکونی

------سرپلهسرپله2.0320%پنجمطدقه

واحد مسکونی3620.120جمع کل
درصد300: تراکم ساختمانی

 مترمربع982: طبق سندمساحت زمین
مترمربع973: مساحت زمین در وضع موجود
مترمربع956.10: مساحت زمین بعد از عقب نشینی



ای ئوگراو هالد  فمایی

مجتمع ماکونی همکف

ا طدقه اول ت
چهارو

پارهینگ
زیرزمین 
اول

ماکونی

ماکونی

برنامه فیزیکی

%18.81
پارهینگ•

%69.06
ماکونی•

%12.13

راه پله، راهرو،  •
آساناور و سرپله

%100
مجموع•

یمسکون



فصل چهارو

مطالعات اقتصادی پروژه



مطالعات اقتصادیماکونیمحاسده هزینه های مجتمع 

پیش فرض های مهم طرح

واح  مق ار عنوان

درص  18 نرخ تنزیل

سال 2 دوره ساخت

سال 2 دوره فروش

--- 1398
سال شروع

مدنای زمان فعلی هه)
(تنزیل نمی شود

درص  14 رشد درآمدها

درص  14 رشد هزینه ها

برنامه زمانی تخصیص هزینه ها و درآمد

هزینه یا درآم 
سال

1397139813991400

----0%100%زمین

--%700%30%ساخت

----%1000%عوارض

--40%60%0%-1درآمد پارکینگ 

--40%60%0%درآمد مسکونی

--40%60%0%مشاعاتدرآمد

--40%60%0%درآمد مسکونی

--40%60%0%مشاعاتدرآمد

--40%60%0%رو اتاق آسانسودرآمد سرپله 



مطالعات اقتصادیماکونیمحاسده هزینه های ساخت مجتمع 

هزینه ساخت و درآم  فروش هر هاربری

مااحتنوع فعالیتطدقه
(مترمربع)

هزینه ساخت هر 
مترمربع

(میلیون ریال)

فروش هر درآم 
مترمربع

(میلیون ریال)

درص  قابل فروش هر
هاربری

%681.10124062-1پارهینگ زیرزمینطدقه 

همکفطدقه 

%4501640100ماکونی

%133.812.5400مشاعات

طدقه اول تا چهارو

%1935.21640100ماکونی

%400.012.5400مشاعات

%201200سرپله و اتاق آساناورطدقه پنجم

---------3620.10مجموع



مطالعات اقتصادیماکونیبرآورد هزینه های ثابت مجتمع 

(میلیون ریال)برآورد هزینه زمین 

هل هزینه
هزینه  
واح 

مااحت  
(مترمربع)

شرح ردیف

27244 28 973 عرصه  
پروژه 1

27244 جمع هل

(المیلیون ری)هزینه پروانه 

درص  سایر هزینه ها 
از ساخت

هزینه محوطه سازی 
(ریالمیلیون )

4551.52

%5

744.6

برآورد هزینه عوارض پروانه ساختمانی

میلیون ریال4207.13عوارض خ مات ساختمانی

میلیون ریال224.80عوارض ص ور پروانه

میلیون ریال119.59سایر عوارض

میلیون ریال4551.52مجموع ب ون تخفیف
1397سالپایهبرساختمانیپروانهعوارضهزینه

.باش میپیوستبهومحاسده



(میلیون ریال)هزینه ساخت 

درصدکل هزینههزینه واحدمساحتشرحردیف

%681.1128173.215.35-1پارهینگ 1

%450167200.013.52ماکونی همکف2

%133.812.51672.53.14مشاعات همکف3

%1935.21630963.258.15ماکونی فوقانی4

%40012.55000.09.39مشاعات فوقانی5

%2012240.00.45سرپله و اتاق آسانسور6

53248.9100-3620.10مجموع

مطالعات اقتصادیمجتمع ماکونیبرآورد هزینه های 

27244

(میلیون ریال)زمین 

هل هزینه زمین

(میلیون ریال)مجوع هزینه های سرمایه گذاری پرو  ژه برآورد 

درص هل هزینههزینه واح مااحتشرحدریف

%9732827244.030.80بهای زمین و هزینه آزادسازی1

%4551.55.15--هزینه پروانه2

%53248.960.20--هزینه ساخت3

%3407.03.85--سایر هزینه ها4

%88451.5100--مجموع



فروش مجتمعدرآم  حاصل از برآورد 

درص مدلغبهای واح مااحت قابل فروشدرص  قابل فروشامااحت زیربنشرحردیف

%422.340.016891.315.04%681.1062-1درآمد پارکینگ 1

%450.040.018000.016.03%450100درآمد مسکونی همکف2

%133.80.000.040.00.00.00مشاعات همکفدرآمد3

%1935.240.077408.068.93%1935.2100فوقانیدرآمد مسکونی 4

%400.00.001058.440.00.00.00فوقانیمشاعات درآمد5

%200.000.040.00.00.00و اتاق آسانسوردرآمد سرپله 6

112299.3100-2807.5-3620.10مجموع

یماکونبرآورد درآم های حاصل از فروش مجتمع 
مطالعات اقتصادی



ها و درآم ها به تفکیک هر سالهزینه 

جمع1398139914001401140214031404شرح

21300319490000053249هزینه ساخت

4551.50000004552هزینه عوارض

2724400000027244هزینه زمین

13632044000003407سایر هزینه ها

54458339940000088451هر دوره نق خروجی جمع جریان 

010134.86756.5000016891-1درآم پارهینگ 

0108007200000018000درآم  ماکونی همکف

046444.830963.2000077408درآم  ماکونی طدقات

067379.644919.70000112299هر دورهنق ورودی جمع جریان 

000023848 44920 33386 54458-جریان نق  خالص طرح

-1.0001.1801.3921.6431.9392.2882.700فاهتور تنزیل

54457.928293.232260.600006096-ارزش فعلی جریان نق  خالص

54457.928808.10.0000083266ارزش فعلی هزینه ها

0.057101.332260.6000089362ارزش فعلی درآم ها

- 23848 23848 23848 23848 23848 21072- 54458-تجمعیجریان نق  خالص 

- 6096 6096 6096 6096 6096 26165- 54458-عیتجمتنزیل ش ه نق خالص جریان 

یماکونتحلیل درآم ها و هزینه های مجتمع 
مطالعات اقتصادی



مطالعات اقتصادیتعیین سهم الشرهه های پروژه ب ون احتااب تورو

مدلغ قراردادریالمیلیون 88451.5
درص 100•

سهم مشارهت مالک زمینریالمیلیون 27244
درص 30.80•

سهم مشارهت پرداخت هنن ه عوارضریالمیلیون 4551.5
درص 5.15•

سهم مشارهت سازن ه پروژهریالمیلیون 56655.9
درص 64.05•

های اقتصادیجمع بن ی شاخص 

NPV6096ارزش فعلی خالص 

IRR26.51%نرخ بازده داخلی 

B/C1.07نادت منافع به هزینه 

ماه3سال و 2دوره بازگشت سرمایه

-54458 

33386 

44920 

0 0 0 

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

1398 1399 1400 1401 1402 1403

جريان نقد خالص

30.80%

5.15%64.05%

سهم الشرهه  سرمایه گذار و مالک

سهم مشارکت مالك زمین سهم مشارکت پرداخت کننده عوارض
سهم مشارکت سازنده پرو ژه



هزینه ها با احتااب تورو
جمع2تورو سال 1تورو سال هاربریردیف

3269.35590.58859.7-1پارهینگ طدقه زیرزمین: 1ناو هاربری 

2880.04924.87804.8ماکونیطدقه همکف: 2ناو هاربری 

669.01144.01813.0مشاعات ماکونیطدقه همکف: 3ناو هاربری 

12385.321178.833564.1ماکونیطدقات فوقانی: 4ناو هاربری 

2000.03420.05420.0مشاعات ماکونیطدقات فوقانی: 5ناو هاربری 

96.0164.2260.2سرپله و اتاق آساناورپنجمطدقه : 6ناو هاربری 

21299.5636422.2557721.8هزینه ساختجمع 

4551.5-4551.52هزینه عوارض

27244.0-27244هزینه زمین

1065.01821.12886.1سایر هزینه ها

54160.138243.492403.4جمع  

مطالعات اقتصادیبرآورد درآم ها و هزینه های پروژه با احتااب تورو

با احتااب تورودرآم ها 
جمع3تورو سال 2تورو سال 1تورو سال هاربریردیف

0.011553.68780.820334.4-1پارهینگ طدقه زیرزمین: 1ناو هاربری 

0.012312.09357.121669.1ماکونیطدقه همکف: 2ناو هاربری 

0.052947.140239.893186.8ماکونیچهاروتا اول طدقات: 5ناو هاربری 

0.076812.758377.7135190.4جمع  



مدلغ قراردادریالمیلیون 92403.4
درص 100•

سهم مشارهت مالک زمینریالمیلیون 27244
درص 29.48•

سهم مشارهت پرداخت هنن ه عوارضریالمیلیون 4551.5
درص 4.93•

سهم مشارهت سازن ه پروژهریالمیلیون 60607.9

شاخص های اقتصادی

 NPV19722.30ارزش فعلی خالص 

IRR44.22%نرخ بازده داخلی 

B/C1.23نادت منافع به هزینه 

چهار ماهدوسال و دوره بازگشت سرمایه

سال2م ت ساخت

مطالعات اقتصادی

درص 65.59•

تعیین سهم الشرهه های پروژه با احتااب تورو

4.93%

29.48%

62.47%

3.12%

تعیین سهم الشرکه های سرمایه گذار و مالک

هزینه عوارض هزینه زمین جمع هزینه ساخت سایر هزینه ها



ضمائم و پیوست ها



(سن )اسناد و م ارک 
ضمائم



(سن )اسناد و م ارک 
ضمائم



(نقشه برداری)اسناد و م ارک 
ضمائم



(دستور نقشه-موافقت اصولی)اسناد و م ارک 
ضمائم



ضمائم
(محاسده عوارض)اسناد و م ارک 



(محاسده عوارض)اسناد و م ارک 
ضمائم


