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 در شهرستان محمودآباد یو تجار یمسکون یاحداث واحدها موضوع 

 عزت آباد یروستا -هیشهرستان محمود -استان مازندران اجرا محل
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 میلیون ریال 9407401 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال  9447904 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال  04619 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 4 گردش  در سرمایه 
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 سال 94 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 062767266
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 %00644 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2.74 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

متر مربع واقع در استان  14444هدف از اجرای این طرح7 ایجاد مجموعه تجاری7 اداری و مسکونی در زمینی به مساحت 

واحدهای اداری و واحد  ˓باشد که بصورت واحد های تجاری بزرگ و کوچکمازندران شهرستان محمود آباد 7 عزت آباد می

  های مسکونی می باشد.

 اقامتی و تجاری : ˓اهداف و مزایای اجرای طرح احداث مجتمع اداری

مطمئنا ایجاد این چنین مجموعه ای در شهری مانند محمود آباد که جاذبه های گردشگری دارد مزایای زیادی خواهد 

 طرح هستند7 برخی از این مزایا عبارتند از : داشت که این مزایا به عنوان بخشی از اهداف ایجاد این

 . اشتغال زایی در منطقه9

 . رونق کسب و کارهای مرتبط با این مجموعه در منطقه2

 . جذب سرمایه و رونق گردشگری3

 . افزایش سطح رفاه شهروندی در منطقه0

 . جذب سرمایه های سرگردان به منطقه0

 مازندران. رونق صنایع دستی و سوغات استان 6

 ایجاد مرکز تجاری متمرکز در شهر محمود آباد-7

 معرفی محل اجرای طرح-2

 روستای عزت آباد -شهرستان محمودیه -استان مازندران

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

و شکل دادن میان  فضایی است که در آن هنر آرایش و چیدمان ساختارها در زمین -مسکن جزئی از برنامه ریزی مکانی 

در واقع مسکن یک مقوله ذهنی و عینی و فعالیتی در فضا و زمان  .ها مطرح استونت و روابط و فعالیتفضاها برای سک

است که با یک هدف اجتماعی7 اقتصادی7 زیست محیطی7 اخالقی و زیبایی شناختی همراه بوده و تقویت کننده زندگی 

از این رو تقویت کننده  .در مسکن بر آزادی و اختیار مردم و ساکنان خانه استوار استروزمره مردم است و از آنجا که اصل 

  .باشد. با این توصیف7 مسکن بازتاب مسایل و ابعاد ساختاری هر جامعه انسانی استاحساس سرزندگی می



 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

آید همانطور که بیان شد مساحت ستان به احداث واحدهای مسکونی بدست میاز مقایسه عرضه و تقاضا میزان نیاز ا

مترمربع می باشد و میزان تقاضای شهرستان به احداث  20742برابر با  9313زیربنای شهرستان محمود آباد در سال 

رای ساخت واحدهای مترمربع برآورد گردیده است بدین ترتیب شکاف این دو میزان نیاز بازار ب 40426واحدهای مسکونی 

 مترمربع می باشد.  01200مسکونی را نشان خواهد داد که رقمی معادل 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 سطح اشغال:

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 360 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 2 شیفت کاری در روز

 ساعت 4 ساعت کاری در شیفت

 

 پیش بینی میزان تولید -7

 سال چهارم سال سوم سال دوم ال اولس سال / شرح

 %100 %0   عملی ظرفیت از استفاده درصد

 890000 216,000 170000 62,000 کل فروش

 واحد فروش فروش پیش فروش پیش فروش پیش مالی تامبن منبع

 

 

 مساحت )متر مربع( شرح قسمت ها

 32444 هاساختمان و ابنیه اشغال سطح

 20444 باز( رو هایمحوطه روها7پیاده ها7عمومی )خیابان معابر

 39444 سبز فضای کل



 تعیین شاخص های اقتصادی-8

 ارزش شرح شاخص

 %00644 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %00604 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 2674 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 062767266 (NPV) گذاریجریان نقدی کل سرمایهارزش خالص 

 97232709361 )زیان( در سال اول )میلیون ریال( میزان سود

 %1269 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %91462 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


