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 تجاری ادبیات فاهیر–گیمجتمع فرهن

دانشگاه شیراز در راستای انجام ماموریت اجتماعی و فرهنگی خود و در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار نظر دارد تا در 

رفاهی و تجاری  مناسب با مشارکت  -زمین کنونی دانشگاه در ضلع شمال شرقی چهارراه ادبیات یک مجتمع فرهنگی

 بخش خصوصی احداث نماید. 

 مترمربع  3900مساحت عرصه:  بالغ بر 

 نوع کاربری: فرهنگی و تجاری

 میلیارد ریال 200ارزش زمین: در حدود 

 میلیارد ریال 200در حدود هزینه های تراکم و پروانه ساخت: 

 میلیارد ریال  450در حدود : جهت ساخت حجم سرمایه گذاری مورد نیاز
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 به نام خدا

 محل سایت

 متر 200فاصله تا حافظیه : 

 متر 1100فاصله تا دروازه قرآن و هتل شیراز: 

 متر 2200فاصله تا شاهچراغ: 

 کیلومتر 9فاصله تا فرودگاه: 

 واقع در بافت قدیمی شیراز.
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  بررسی دموگرافیک شیراز و گردشگران ورودی به شهرخالصه 

 

این شهر زندگی  3ت شهر شیراز در منطقه هزارنفر از جمعی 190سال سن دارند و بیش از  35درصد از جمعیت این شهر زیر  65

 شهرداری شیراز منطقه ای با تراکم باال ساخته است. 3درصد از جمعیت شیراز را تشکیل داده و از منطقه  14میکنند که این عدد 

با توجه به  93میلیون نفرشب براورد میگردد. در سال  8تعداد نفرشب اقامت برای شهر شیراز از محل گردشگران ملی بیش از 

هزار نفر از  150حدود در سه ماهه نخست سال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته, تعداد گردشگر خارجی درصدی  25افزایش 

ترین مقصد بازدید شده در شهر  سازمان گردشگری استان فارس, حافظیه بعنوان اصلی شیراز بازدید کرده و میکنند. طبق آمار

 شیراز بشمار میرود و یک چهارم از کل بازدیدهای انجام شده را به خود اختصاص می دهد.
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شهر, لیکن بعلت  با توجه به آمار و اعداد فوق میتوان نتیجه گرفت علیرغم واقع شدن قطعات مورد بحث این پروژه در بافت قدیمی

گری شیراز, مخاطب اصلی این پروژه در درجه اول میتواند گردشگران قرارگرفتن در همسایگی پر رفت و آمدترین مرکز گردش

 داخلی و خارجی و در درجه دوم شهروندان شیراز باشد.

 پیشنهاد ساخت 

 جدول کاربری ها و  ساختمان تجاری  

 فعالیت كاربری طبقه
 زیر بنای كل اشغالسطح  زیر بنا

 )متر مربع( )درصد( )متر مربع(

 %100,0 3900   پارکینگ -2زیر زمین 

17,940 

 %60,0 2340 کاربری های تجاری تجاری -1زیر زمین 

 %60,0 2340 کاربری های تجاری تجاری همکف

 %50,0 1950 کاربری های تجاری تجاری +1

 %50,0 1950 کاربری های تجاری تجاری +2

 %50,0 1950 کاربری های تجاری تجاری +3

 %50,0 1950 کاربری های تجاری رستوران گردان-کافی شاپ +4

 %40,0 1560 کاربری های تجاری رستوران گردان-کافی شاپ +5

     

 
 متر مربع 3,900   متراژ زمین ساختمان 

 
 متر مربع 17,940   کل متراژ :

 
 متر مربع 3,900   متراژ کل زمین :
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متری واقع در ضلع شمال شرقی چهارراه ادبیات به شرح و کیفیت  3900طراحی و ساخت قطعه  طرف سرمایه گذار , عهده دار

در قالب عقد  ,عوارضو هزینه های  شیراز به عنوان آورنده زمیندانشگاه و  دهعنوان طراح و سازنه بذکر شده در جدول باال 

ضمنا کلیه امور اداری و پیگیری های الزم جهت اخذ مجوزهای الزم برعهده طرف  به همکاری خواهند پرداخت. مشارکت مدنی

 سرمایه گذار خواهد بود.

 خالصه برآورد هزینه های ساخت و سرمایه گذاری 

 خالصه برآورد هزینه های سرمایه گذاری به شرح ذیل است:

 مبلغ )ارقام به میلیون ریال ( شرح

 195,000 زمینارزش 

 192,807 عوارض تراکم و پروانه ساختمانی

 448,500 ساخت و اجرا 

 11,213 % هزینه های اجرا(2,5طراحی  )

 847,520 جمع

 

بوده و آورده  سرمایه گذارآورده دانشگاه شیراز زمین و پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری مطابق با طرح و نقشه های توافقی با 

  میباشد. و انجام کلیه مراحل اداری و انجام امور مربوط به اخذ مجوزهای الزم , طراحی, ساخت و تجهیز پروژهسرمایه گذار

 سال در نظر گرفته شده است. 3طول مدت دوره ساخت 

 کلیه اعداد و ارقام فروش برابر با ارزش فعلی آنها ارزش گذاری گردیده اند. کلیه اعداد میلیون ریال هستند.

الزم به ذکر است این قیمت ها با توجه به پروژه های مشابه در حال اجرا و یا پروژه ینی فروش نیز به شرح ذیل میباشد. جدول تخم

های اجرا شده و در حال بهره برداری در نقاط مختلف شیراز تهیه و برآورد شده اند. بدیهی است که فروش این واحدها میتواند 

 وع پروژه آغاز گردد.بصورت پیش فروش از همان ابتدای شر
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 پیش بینی فروش      

 قیمت كل فروش بهای واحد متراژ قابل فروش درصد قابل فروش سطح زیر بنا)متر مربع( كاربری

 6,630 65% 4,310 250 1,077,375 (Goldتجاری )

 1,950 65% 1,268 200 253,500 (Silverتجاری )

تجاری 

(Bronze) 
1,950 85% 1,658 175 290,063 

 89,505 100 895 %85 1,053 کافی شاپ گردان

 208,845 100 2,088 %85 2,457 رستوران گردان

 19,500 10 1,950 %50 3,900 پارکینگ

    
 1,938,788 جمع :

 

 

 برآورد سود پروژه نیز به شرح ذیل است: 

 دانشگاه شیراز سرمایه گذار كل شرح

 387,807 459,713 847,520 مبلغ آورده

 %45.8 %54.2 %100 درصد آورده

 887,148 1,051,639 1,938,788 سهم از فروش

 499,341 591,927 1,091,268 سهم از سود  )بدون لحاظ هزینه های فروش(
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 %53 نسبت سود خالص پروژه به فروش 

 %114 نسبت سود خالص به كل هزینه های سرمایه گذاری 

 %47 نسبت كل هزینه های سرمایه گذاری به فروش 

 

  سایر خدمات 

ات مخدبر عهده گرفتن , طرف سرمایه گذاردر راستای برند سازی و ارتقاء پروژه و اعتماد سازی میان مشتریان یکی از خدمات 

 شامل موارد ذیل می شود :مدیریت بهره برداری پروژه می باشد . این خدمات بالفاصله بعد از اتمام پروژه قابل ارائه بوده و 

 الزامات مدیریت مجموعه و فضاهای مرتبط با آن .1

 نظافت, امنیت و ...بازسازی و تغییرات ساختمانی, تعمیر و نگهداری , عملیات  و اجرای  تدوین برنامه و سیاستهای کلی .2

 راهنمای واگذاری و طراحی داخلی واحد های تجاری .3

 تهیه پیشنهادات و طرح نمای موقت در هنگام تغییر دکوراسیون واحدهای تجاری یا عملیات عمرانی .4

 در صورت در خواست شریک / شرکاءو مستاجرین ارائه خدمات مدیریت اجاره  .5

 


