
 

 

 گزارش  خالصه
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 یطبقات نگیو پارک یاحداث مجتمع تجار موضوع 

 استان تهران و شهر تهران اجرا محل
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 میلیون ریال 3371144.. کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 3423144.. ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 114473 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 34764 گردش  در سرمایه 
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 سال .3 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 4.1.77
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 2141% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 141 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول(
24% 

 نفر7. اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

ای فضهای تجاری مدرن، هایپر مارکت، پارکینگ اختصاصی، رستوران، کافی شاپ، فودکورت، ه تجاری شامل واحداین پروژ

ز یکی ا عنوان به یتجار ،یحیتفر مجتمع نام با برتر ییفضا جادیا میعظ پروژه نیا اجرای از هدف می باشد. ورزشی و...

 یانداردهااست با مطابق یها تیفعال ریسا و یسرگرم و حیتفر تجارت، د،یخر یبرا برجسته یمکانتجاری و  قطب نیمجهزتر

 ،یادار ،یتجار مناسب یها رساختیز یدارا و افتهی توسعه و رشد حال در فرد، به منحصر یا منطقه در که است یجهان

 . است شده واقع یفرهنگ ،یخدمات

 : تجاری ˓یحیتفر مجتمع احداث طرح یاجرا یایمزا و اهداف

 منطقه در ییزا اشتغال .3

 منطقه در مجموعه نیا با مرتبط یکارها و کسب رونق .2

 یگردشگر رونق و هیسرما جذب .1

 منطقه در یشهروند رفاه سطح شیافزا ..

 منطقه به سرگردان یها هیسرما جذب .6

 ایجاد مرکز تجاری متمرکز -4

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 .باشد یم تهران و شهر تهران استان در واقع مذکور پروژه یاجرا محل

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 تشریح امکانات پروژه

 واحد های تجاری 

 پارکینگ 

 هایپر مارکت 



 فود کورت 

 

 بازاربررسی -4

هم خود معضل است و هم موجب  که آنها ترین اصلی و ترین گسترده  شهر تهران مشکالت اجتماعی زیادی دارد که

به دلیل اینکه دامن اکثریت مطلق مردم این شهر را می گیرد دغدغه های  ترافیکمعضالت دیگری می شود ترافیک است. 

شهروندی که در اثر مسئله ترافیک  .فراوانی با بار اجتماعی، فرهنگی و مشکالت جسمی و روانی برای آنها ایجاد می کند

جسمی در او اثر کند و بعد هم به لحاظ و به لحاظ روحی و روانی اذیت می شود ممکن است این مشکل به شکل استرس 

رزش یکی از مهمترین دغدغه های همچنین و .یا اینکه با اطرافیان و خانواده خود در اثر این مشکل بد رفتاری نماید

ها، کم بودن سرانه پایتخت محسوب می شود. در البالی همه مشکالت ریز و درشت پایتخت، یکی از بزرگترین دغدغه

فدراسیون های ورزشی و تیم ها  تجمعه نوعی پایتخت ورزش ایران محسوب می شود و ورزشی تهران است. پایتختی که ب

و باشگاه های ورزشی به نوعی تهران را مرکز ورزش کشور قرار داده اما به رغم این مرکزیت سرانه فضای ورزشی در تهران 

 .بسیار پایین است

سانتیمتر است که  14تا  .1سانتیمتر و در شهر تهران  2.به گزارش تابناک تهران سرانه فضای ورزشی در استان تهران 

سرانه فضای ورزشی برای هر نفر به طور استاندار باید بیش از یک متر . فاصله زیادی تا رسیدن به میزان استاندارد دارد

نظر ورزشی  استان تهران به شدت از .باشد که متاسفانه این میزان سرانه در استان تهران بسیار کمتر از نیاز مردم است

  .محروم است و برای توسعه ورزش در این استان باید فکری به حال آن کرد

لذا احداث این چنین مجتمع هایی عالوه بر توسعه گردشگری استان می تواند موجب افزایش سرانه ورزشی و تجاری استان 

 ر تهران باشد.تهران و فضایی جهت افزایش رفاه شهروندان تهرانی برای فرار از معضالت کالنشه

 

 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 مساحت واحد )متر مربع( شرح موقعیت

 زیر زمین منهای دوم
 466 تجاری

 .2،17 هایپر 

 زیر زمین منهای یک
 1..،2 تجاری

 ..1 تجاری

 همکف 

 3،1.2 تجاری

 ..1 تجاری

 .46 بالکن تجاری

 طبقات اول تا ششم
 .16،.2 پارکینگ و فضای مازاد 

 ..3،2 انباری تجاری 

 .1،33 تجاری هفتم 

 هشتم 
 3،4.1 فود کورت

 ...،3 فودکورت

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار رحش

 روز .11 تعداد روز کاری

 نوبت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 1 زمان هر شیفت

 

 

 

 

 

 

 



 پیش بینی میزان تولید -7

 کاربری تیپ طبقات
متراژ قابل فروش در 

 اولسال 

متراژ قابل فروش در 

 دومسال 

متراژ قابل فروش 

 سومدر سال 

 .4 .4 .4 انباری تجاری  

 313 313 313 تجاری 2زیرزمین منهای 

 3زیرزمین منهای 
 3446.. 3446.. 3446.. تجاری

 .4 .4 .4 تجاری

 همکف

 14.4.6 14.4.6 14.4.6 تجاری

 .4 .4 .4 تجاری

 .31 .31 .31 بالکن تجاری

 ..2 ..2 ..2 انباری تجاری  

 4114.3 4114.3 4114.3 تجاری هفتم

 

 کاربری تیپ طبقات

متراز قابل 

اجاره در 

 اولسال 

متراز قابل 

اجاره در 

 دومسال 

متراز قابل 

اجاره در 

 سومسال 

متراز قابل 

اجاره در 

 چهارمسال 

 .32 .32 .31 ..2 انباری تجاری  

 2زیرزمین منهای 
 242 242 131 .62 تجاری

 .217 .217 .217 .217 هایپر

 3زیرزمین منهای 
 13341 13341 3221436 341144 تجاری

 .32 .32 .31 ..2 تجاری

 همکف

 72.43 72.43 3.13416 341..3 تجاری

 .32 .32 .31 ..2 تجاری

 .24 .24 .13 .62 بالکن تجاری

 .1. .1. .72 .34 انباری تجاری  

 3274431 3274431 333.427 2662414 تجاری هفتم

 هشتم
 34.1 34.1 34.1 34.1 فودکورت)سالن ورزشی و...(

 ...3 ...3 ...3 ...3 تبدیل به فودکورت

 

 



 تعداد پارکینگ
متوسط زمان پارک به 

 ازای هر خودرو در روز

ساعت کار پارکینگ 

 در شبانه روز 

ظرفیت اسمی 

پارکینگ در شبانه 

 روز 

 ضریب اشغال 
ظرفیت عملی 

 روزانه 

3.1 . 2. 6..1 3.% .3.142 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-8

 ارزش شرح شاخص

 2141% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 2246% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال141 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 4.1.77 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %24 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %.2 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 .317111 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 2..34.6 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %73 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %72 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

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

 %63 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


