پیشنهاد فنی
امکان سنجی و توجیه اقتصادی چیست؟
طرح امکان سنج ی و توجیه فجی اقتصنا ی ،طرح و برنامهای اسن هه به برسسنی طرح س ابعا مختلف امکان پذیر بو ن و
اشنت برر وسی اقتصنا ی طرح با توجه به شنرای اقتصنا ی ،مالی و بازاس یک پروژ میپر از  .خروجی طرح امکان سنج ی و
توجیه فجی اقتصا ی ،یک سجد جامع اس هه شرای توجیهپذیری اقتصا ی یک طرح سا برسسی میهجد .یک طرح امکانسج ی
و توجیری فجی( ،به بیان یگر بیزیجس پل ) ،به طوس هلی اسای بخشهای اصلی زیر اس :
▪

مطالعات مقدماتی و شجاسایی وضع موجو

▪

قابلی سج ی و اسائه گزیجههای پیشجرا ی

▪

تریه هانسپ ح می و برنامه سیزی فیزیکی

▪

تدقیق اسزیابی اقتصا ی گزیجه نرایی

طرح امکان سنجی و توجیه اقتصادی چه کاربردی دارد؟
 -۱آگاهی بیشتر سرمایه گذار
سنرمایه گذاسان معموال نسنت به شنرای مختلف سنرمایهگذاسی خو آگاهی اسند پس ای مطالعات برای آنرای چه همکی
میکجد؟ سنرمایه گذاسان با وجو آگاهی از زوایای مختلف سنرمایه گذاسی خو  ،به لیل تمرهز بر سوی یک هسن و هاس موس نظر
خو  ،محی بازاس ،شنرای اقتصنا هنن و تحلیل سقتا سا س موس برسسنی قراس نمی هجد .ای مطالعات با همک ت ربه هاسشنجاسنان
مالی ،اقتصنا ی ،تحقیقات بازاس ،بازاسیابی و شنررسنتازی میتواند یک چشن انداز واقع بیجانه و قیق سا برای سنرمایهگذاس ترسنی
نماید .س ای چش ن انداز نحو تامی مالی ،برنامه زمانبجدی طرح ،قیقا مشننخم میشننو  .ای مواس به سننرمایهگذاسان همک
میهجد با چشنمانی باز واس عرصنه شنوند .به بیان یگر س ای طرح سنرمایهگذاس از آیجد سنرمایهگذاسی خو به طوس قیق مطلع
میشو و آگاهی مییابجد هه پروژ سا با چه عملکر و هاسبری پیش بتر  ،هاس سا باید از ه ا شروع نماید و برای شروع پروژ  ،چه
هزیجههایی اسند ،ای هزیجهها سا از ه ا تامی نمایجد و برآوس زمانی سآمد سا پیش بیجی میشو .
 -۲ارائه به ارگان ها و سازمان ها
برخی از طرحهنا و پروژ هنا ،منانجند م موعنههنای اقنامتی ،م موعنه هنای هتنل و تحریحی تحرجی ،م موعنههنای خندمنات بی
ساهی ،ل سنتیکپاسکها ،شنررک های صنجعتی ،و … برای گرفت م وزهای الزم باید طرح خو سا س همیسنیونها و هاسگرو های
مربوطه مطرح و از آن فاع هججد .با توجه به تخصننصننی بو ن ای اسگانها ،سننرمایهگذاسان میتوانجد نتی ه ای مطالعات سا به
سازمان های یمدخل ،اسائه هجد.
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 -۳ارائه به بانکها و مجموعههای مالی برای اخذ تسهیالت
بسنیاسی از اید های پروژ های موفق ،به لیل عدم تامی مالی مجاسن  ،به نتی ه نمیسسنجد .بر ای اسنا

س تمام هشنوسها

سوشهایی به مجظوس تامی پروژ هایی هه آیجد موفقی برای آن متصنوس اسن  ،از طریق تسنرینت بانکی فراه آمد اسن  .ای
سوشها س واقع یک بازی بر -بر -بر برای ای ا یک هسن و هاس موفق برای سنرمایهگذاس ،سنو هی مجاسن برای تامی هججد
مالی (بانک) و سشند اقتصنا ی و افزایش اشنتاا برای ول اسن  .ولی بانکها برای تامی مالی پروژ ها اوال باید اطمیجان هامل
اشنته باشنجد هه سنرمایه گذاس واقعا با نی تولید یا اشنتاا  ،اقدام به سیاف تسنرینت میهجد و وما باید اطمیجان نمایجد هه
طرحی هه سنرمایه گذاس س حا سنرمایهگذاسی سوی آن اسن واقعا به سنو هی مجاسنتی خواهد سسنید و سنرمایهگذاس توانایی
بازپر اخ تسنرینت سا اسا میباشند .مطالعات امکان سنج ی و توجیه اقتصنا ی یک گزاسش مدون اسن هه سوش سنرمایهگذاسی
و فرآیجد سو هی طرح سا به برای تامی هججدگان مالی (بانکها یا موسسات مالی) سوش میساز .
 -4تغییرات در کاربری زمین
با توجه به تاییر نیازهای شنرروندان و همنجی تمایل مالک زمی  ،س مواقعی پیش میایید هه مالک نیاز به تاییر هاسبری
زمی خو

اس  .س ای زمان پروژ های طرح توجیه فجی اقتصننا ی س هجاس تی فجی م رب برای فاع از طرح س همیسننیون

ما پجج ،به هاسفرما و سرمایهگذاس همک میهججد هه به اهداف خو

س پیدا نماید.

 -5تهیه یک چشم انداز دقیق از پروژه با در نظر واقعیات و تحقیقات بازار
س بسنیاسی مواقع خواسنته های هاسفرمایان و سنرمایه گذسان عرصنه امنک با شنرای اقتصنا ی و بازاس محلی مجطتق نیسن و
الزم اسن تا با مطالعات و تحقیقات بازاس نیازهای هاسفرما برسسنی قیق تری شنو  .بجابرای سنرمایه گذاسان الزم اسند تا قتل از
وسو به پروژ و شننروع طراحی  ،اید ها و نیازهای خو سا به صننوست یک سننجد هامل تدقیق هججد .ای سننجد س واقع یک یک
چش انداز هامل بر اسا

واقعیات و نیز شرای اقتصا ی و خواسته های هاسفرما به وجو می آوس .

طرح امکان سنجی و توجیه اقتصادی دارای چه شرح خدماتی است ؟
طرحهای امکان سننج ی و توجیه اقتصننا ی ،بر اسننا

پروژ محوس ،محصننو محوس یا خدمات محوس بو ن ،اسای شننرح

خدماتهای مختلحی هستجد .ولی س هر صوست مواس زیر عموما س ای شرح خدمات وجو
▪

مطالعات بازاس

▪

معرفی محصو طرح

▪

برسسی طرف عرضه

▪

پیشبیجی امکانات عرضه س آیجد

▪

تقاضا ( اخلی و خاسجی)

▪

پیش بیجی تقاضا

▪

مطالعات فجی

▪

ظرفی طرح

▪

مشخصات انش فجی موس نیاز

▪

پیش بیجی تولید و فروش

▪

گزاسش پیشرف فیزیکی پروژ

▪

هزیجه های سرمایهگذاسی طرح

اس .
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▪

زمانتجدی اجرا

▪

هزیجه های تولید

▪

مطالعات مالی

▪

تحلیل بازگش سرمایه

▪

اسزش خالم فعلی ()NPV

▪

نرخ باز هی اخلی ()IRR

چرا مهندسان مشاور هفت شهر آریا را برای طرح امکان سنجی و توجیه اقتصادی انتخاب میکنید؟
مطالعات طرح امکان سنج ی و توجیه اقتصنا ی ،صنرفا یک طرح مطالعات توجیه پذیر نیسن  .ای مطالعات به نوعی یک
مسنیر سا جر شنروع یک فرصن سنرمایهگذاسی مطمئ اسن  .مرجدسنان مشناوس هح شنرر آسیا با اشنت صننحی شنررسنازی و
همنجی برنامهسیزی فضننایی ،امکان اسائه یک طرح اید آ امکان سننج ی و توجیه اقتصننا ی سا به سننرمایهگذاس اسند .ولی ای
خدمات به تجرایی پاسنخگوی نیاز سنرمایه گذاسان نیسن  .مرجدسنان مشناوس هح شنرر آسیا ،با اشنت صننحی های معماسی ،سناز
و تاسیسات ،توانایی ا امه طرح و طراحی پروژ تا سسیدن به مرحله اجرا سا اسند .ای وجه تمایز مرجدسان مشاوس هح شرر آسیا
با سننایر فاتر اسائه هجد ایجگونه خدمات میباشننجد .ای مرجدسننان مشنناوس تا هجون پروژ های بس نیاسی از جمله م تمعهای
ت اسی ،هتلها ،م موعههای خدماتی ،م موعه های صنجعتی و … سا از مرحله مطالعات امکانسنج ی و توجیه اقتصنا ی شنروع
نمو و بنا اسائنه طرح نرنایی و جزیینات اجرایی طرح سا بنه پناینان سسنننانندنند .حتی طرحهنایی وجو

اس هنه هناسفرمنا فق نیناز بنه

طراحی اشنته ولی با پیشنجرا مرجدسنان مشناوس هح شنرر آسیا با یک شنرح خدمات تکمیل شند تر نسنت به شنرح خدمات
طراحی ساختمان ،سرمایه گذاسی م موعه خو سا تضمی نمو اند.
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شرح خدمات تدوین مطالعات امکانسجی طرحها

 -1بررسی طرح از جنبه اقتصادی (مطالعات بازار)
 -۱-۱معرفی محصوالت و کاربردهای آن

 -1-1-1معرفی هلیه هدهای  ISICمتعلق به محصوالت عمد موس برسسی
 -2-1-1معرفی ویژگیها ،مشخصات و استانداس محصو
 -3-1-1هاسبر محصوالت طرح
 -۲-۱مشخصات اقتصادی محل اجرای طرح
 -۳-۱دانش فنی پروژه
 -4-۱قیمت مواد اولیه و نحوه تأمین آن (مواد اولیه ،کمکی و مصرفی)
 -5-۱قیمت فروش محصوالت طرح
 -6-۱تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاستهای کالن اقتصادی کشور
 -7-۱عرضه

 -1-7-1تولید اخلی
 -2-7-1واس ات
 -8-۱تقاضا

 -1-8-1تقاضای اخلی
 -2-8-1صا سات
 -9-۱تحلیل موازنه پیشبینی امکانات عرضه و پیشبینی تقاضا
 -۱0-۱برنامه فروش و تعیین بازار هدف
 -۱۱-۱۱جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
 -۱۲-۱محاسبه شاخصهای اقتصادی
 -2بررسیهای فنی و تکنولوژیکی (تشریح) طرح
 -۱-۲هدف از اجرای طرح
 -۲-۲ظرفیت طرح
 -۳-۲بررسی محصول تولیدی
 -4-۲روش تولید
 -5-۲مشخصات دانش فنی تولید
-6-۲کنترل کیفیت
 -7-۲مالحظات زیست محیطی
 -8-۲پیشبینی تولید
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 -3مطالعات مالی طرح
 -۱-۳هزینههای سرمایهگذاری طرح (ثابت)

 -1-1-3هزیجه زمی
 -2-1-3هزیجه محوطه سازی
 -3-1-3هزیجه ساختمان
 -4-1-3هزیجه ماشی آالت
 -5-1-3هزیجه تأسیسات
 -6-1-3هزیجه لوازم و ت ریزات آزمایشگاهی و هاسگاهی
 -7-1-3هزیجه وسایل نقلیه
 -8-1-3هزیجه ت ریزات و وسایل ا اسی و خدماتی
 -9-1-3هزیجههای متحرقه و پیشبیجی نشد
 -10-1-3هزیجههای قتل از برر بر اسی
 -11-1-3زمانتجدی اجرای طرح
 -۲-۳هزینههای تولید (متغیر)

 -1-2-3هزیجه موا اولیه ،همکی و بستهبجدی
 -2-2-3هزیجه حقوق و ستمز
 -3-2-3هزیجه آب ،برق ،سوخ و استتاطات
 -4-2-3هزیجه تعمیر و نگرداسی
 -5-2-3هزیجههای متحرقه و پیشبیجی نشد تولید
 -6-2-3هزیجه استرنک
 -7-2-3هزیجه سرمایه س گر ش
 -۳-۳مقادیر فروش و ارزش تولیدات طرح
 -4-۳پیش بینی سود و زیان
 -5-۳پیش بینی گردش وجوه نقدی
 -6-۳پیش بینی ترازنامه
 -7-۳محاسبه شاخصهای مالی پروژه ( ،NPV ،IRRنقطه سر به سر ،دوره بازگشت سرمایه و غیره)
 -8-۳پیشبینی بازپرداخت سهمالشرکه بانک در عقد مشارکت مدنی
 -9-۳آنالیز حساسیت طرح

 -4ضمیمه (جداول و نمودارهای نتایج مالی حاصل از نرمافزار )COMFAR

مهندسان مشاور هفت شهر آریا 5

اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ  /آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ  /ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ

708108

ÃZ¼

1400/01/21

xËZe
dÂÌa

ÃÁZ»cZ»|ydÌuÔÄ»ZÀÌÅYÂ³
Ê¿ÂËZ¼ÅÃ{YºZÅMÉZ«M[ZÀm
ZËMÆd¨Åd¯¹fv»¶»ZË|»
231279d^iÃZ¼
10102723187Ê¸»ÄZÀ
d¯½MdÌuÔ|ÌËZeÁ¹ÓËYYuYÄ]ÄmÂeZ]Á½YËÁ¹fv»cPÌÅ1383/4/23wÂ»/Å28437c 20637ÃZ¼Ä]Â»Ä]{ZÀfYZ]
¹ÔYËs////Ä]ÃÁZ»cZ»|y¹Zn¿YÉY]d¯½MdÌuÔÄ¸ÌÁ¾ËYÄ],ÊËYmYÊÀ§¹Z¿¶»YÂdÌuÔÌze»ZmÄ¿Z»Z{
{{³Ê»
Zn»Z¯4{Y| eZ]

̶ϧΎϣέΩϭ̶ΗηΩϬΑˬ̶ηίέϭˬ̶ηίϭϣ̵ΎϬϧΎϣΗΧΎγιλΧΗ

3ÄËZa

Zn»Z¯4{Y| eZ]

3ÄËZa
̵ίΎγέϬηιλΧΗ
Z/mY½Z»{Zn»ÉZ¯dÌ§ÁÄÂ]»ÊËYmYÉZÅÄ»Z¿¾ÌËM,1387/11/17wÂ»130890ÃZ¼Ä]cZ«ZÀ»ÉY³]½Â¿Z«{Z¨»dËZ
dYÉÁd¯½MÂeZ¯

Ê Ì¨{Â »
½YÆe½ZfYÉËÄ»Z¿]ÁdËË|»½Z»ZÌW
|Z]Ê»^f »1404/01/21xËZeZej¯Y|uÁÊ]ZÌYÃÁ{½ZËZaZeÁ|xËZeYÄ»ZÀÌÅYÂ³¾ËY
{ÃZ»Ä¥j¯Y|u|ËZ],ÁMZÌf»Y½ZÀ¯Z¯ÁÃË|»cPÌÅ,¶»ZË|»½YÁMZÌf»YcZÔYÁd¯¹ZÆÁ½Z¯Y{ÌÌ¤eÄ¿Â³Å
{Âd^i http://sajat.mporg.ir cZmZÄ¿Z»Z
d^icZmZ/Ä¿Z»Z{|ËZ]Z»§Z¯|ÌËPeYa|Ë|mÉZÅdÌ ÁcÂÁ{Y{Y«{Z¬ ¿YYaÃZ»Ä¥j¯Y|u|Ë|m{Y{Y«Å
{ÂÂÀ»dÌ§ÉZ{YMÁ| ]ÃÁ{dÌuÔÌze¹Z´ÀÅZÆ¿MZÌf»YZe,{Â





{Y{d·ZYÃZ´ËZacZÔŸ́http://sajar.mporg.irÃZ´ËZa{{ÂmÂ»cZÔYZ]Ä»ZÀÌÅYÂ³¾ËY\·Z»cËZ¤»cÂ{
|ÌËZ»§ÄmÂeÄ»ZÀÌÅYÂ³Äv¨dacZm|À»Ä]

ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺮﻓﻪاي

■ پروژه هاي مرتبط

فهرست كارهاي انجام شده و در حال انجام
نام پروژه

پیشرفت كار

تاریخ

(درصد)

ابالغ

وضعیت قرارداد

كارفرما

طراحی مرحله اول و دوم ساختمان آموزشی سپاه حفاظت پرواز

10

00/03

شروع

شركت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

طرح توجیهی فنی اقتصادي (بسته هاي سرمایه گذاري) شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

10

00/03

شروع

سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار

انجام مطالعات و تهیه طرح آماده سازي اراضی پیکره هفتم صنعتی منطقه آزاد چابهار

0

00/03

شروع

سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار

100

00/03

اتمام

بخش خصوصی

طرح امکان سنجی اراضی توریستی گردشگري ساحل دالرام بوشهر
طرح امکان سنجی اراضی توریستی گردشگري بندر گناوه بوشهر

100

99/03

اتمام

بخش خصوصی

مطالعات آسب شناسی و مناسب سازي فضاهاي شهر براي توانیابان در شهر جدید اندیشه

95

98/09

ادامه دارد

شركت عمران شهر جدید اندیشه

نوسازي و ایجاد زمینههاي الزم براي تحقق توسعه در محله فتح (منطقه  )9و محلههاي چیتگر شمالی،

100

98/6

اتمام

سازمان نوسازي شهر تهران

كارگزاري بازآفرینی و دفتر توسعه محله فتح واقع در منطقه  9شهرداري

100

97/8

اتمام

سازمان نوسازي شهر تهران

طرح امکان سنجی و توجیه اقتصادي لجستیک پارک شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

85

97/8

ادامه دارد

بخش خصوصی

طرح معماري چوبی ،اقامتگاه بومگردي لسکوكالیه گیالن

100

97/02

اتمام

بخش خصوصی

بهرهگیري از خدمات كارشناسی ،عمومی و كارگزاري در قالب دفتر توسعه محلهاي و مدیریت اجراي
ورآورد ،شهرک استقالل و دانشگاه تهران (منطقه )21

طرح بازنگري طرح تفصیلی شهر الیگودرز

30

96/12

ادامه دارد

اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان

طرح تفصیلی منطقه صنعتی پیکره هفتم منطقه آزاد چابهار

100

96/10

اتمام

سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار

طرح امکانسنجی و توجیه اقتصادي اقامتگاه بومگردي لسکوكالیه گیالن

100

96/2

اتمام

بخش خصوصی

انجام مطالعات و طراحی بازنگري مرحله اول و دوم مركز فرهنگی دفاع مقدس شهركرد

100

95/3

اتمام

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

انجام مطالعات و طراحی بازنگري مرحله اول و دوم مركز فرهنگی دفاع مقدس خرمآباد

100

95/3

اتمام

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

طرح بازنگري طرح تفصیلی شهر نورآباد

55

95/3

ادامه دارد

اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان

خدمات مشاوره مجموعه گردشگري  200هکتاري برنهشت دماوند

90

95/4

خاتمه یافته

شركت تعاونی مسکن كاال نفت

نظارت عالیه و كارگاهی مراكز فرهنگی دفاع مقدس خرمآباد
نظارت عالیه و كارگاهی مراكز فرهنگی دفاع مقدس شهركرد

100
100

94/7

اتمام

94/7

اتمام

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

طراحی مرحله اول و دوم ساختمان پست امداد آب و فاضالب و آزمایشگاه و مدیریت بحران

100

93/12

اتمام

شركت آب و فاضالب منطقه یک

مجتمع تجاري فرهنگی ایران

100

93/5

اتمام

بخش خصوصی

طرح مطالعاتی «تهیه شیوهنامه مطالعات بافتهاي ناكارآمد شهري»

100

93/5

94/7

شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران

طرح نوسازي و بهسازي بافت فرسوده بهشهر

100

93/4

اتمام

شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران

طرح امکانسنجی ملکالتجار (بوشهر)

100

93/4

94/11

شركت مادر تخصصی عمران وبهسازي شهري ایران

طرح توانمندسازي سکونتگاههاي غیررسمی قرچک

100

93/3

اتمام

شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران

طراحی حسینیه مركز فرهنگی دفاع مقدس استان آذربایجان شرقی (تبریز)

100

92/10

94

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس آذربایجان شرقی

نظارت عالیه و كارگاهی پروژه آمادهسازي سایت مسکن شركت تعاونی فرهنگیان دلفان

20

92/3

خاتمه یافته

شركت تعاونی فرهنگیان دلفان

طراحی ساختمان امور برق و تاسیسات شرق آب و فاضالب تهران

100

92/2

92/9

شركت تامین و تصفیه آب و فاضالب استان تهران

طراحی هتل  5ستاره ولیعصر

100

91/12

اتمام

بخش خصوصی

طراحی حسینیه دفاع مقدس استان لرستان (خرمآباد)

100

91/10

اتمام

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان لرستان

مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم فرهنگسراي تهرانسر

100

91/8

اتمام

موسسه هادیان شهر

تهیه طرح بهسازي روستاي حیدره داراالمام (همدان)

100

91/6

92/11

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان

پیشرفت كار

تاریخ

(درصد)

ابالغ

100

91/5

91/12

طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده مسجد سلیمان

60

91/4

خاتمه یافته

شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران

طراحی ساختمان اداري بنیاد حفظ آثار استان لرستان (خرمآباد)

100

91/4

اتمام

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان لرستان

نام پروژه
طراحی ساختمان پست امداد شبکه آب و فاضالب تهران

وضعیت قرارداد

كارفرما
شركت تامین و تصفیه آب و فاضالب استان تهران

طراحی پست امداد شبکه فاضالب

100

91/3

92/8

شركت تامین و تصفیه آب و فاضالب استان تهران

طرح جامع منطقه نمونه گردشگري نارین قلعه میبد (در همکاري با مهندسین مشاور ارگ بم)

90

91/3

خاتمه یافته

شركت خدمات توسعه و گردشگري بینالمللی نارین قلعه میبد یزد

طرح هادي روستاي استان مازندران ( 20طرح)

100

91

اتمام

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مازندران

برگزاركننده مسابقه المان حجمی گل گهر سیرجان

100

90

اتمام

شركت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان

برگزاركننده مسابقه معماري سر در مجتمع صنعتی گل گهر سیرجان

100

90

اتمام

شركت صنعتی معدنی گل گهر سیرجان

توجیه اقتصادي پروژه مقدس اردبیلی

100

90/11

اتمام

شركت ساختمانی بانک ملت

توجیه اقتصادي پروژه دریان ساز یکم

100

90/11

اتمام

شركت ساختمانی بانک ملت

طراحی محوطه باغ موزه مركز فرهنگی دفاع مقدس استان لرستان

100

90/10

اتمام

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان لرستان

طرح جامع شهر الیگودرز

100

90/4

94/6

مسکن و شهرسازي استان لرستان

طرح جامع شهر نورآباد

100

90/4

93/3

مسکن و شهرسازي استان لرستان

مطالعات امکانسنجی و تهیه كانسپت معماري اراضی سلمانشهر

100

90/4

شركت ساختمانی بهساز كاشانه

مطالعات امکانسنجی و تهیه كانسپت معماري اراضی شهر عباس آباد

100

90/4

شركت ساختمانی بهساز كاشانه

طراحی ساختمان اداري تصفیهخانه پنجم

100

90/2

اتمام

شركت تامین و تصفیه آب و فاضالب استان تهران

مطالعات امکانسنجی اراضی زرنان (تهران)

100

90/2

90/4

بخش خصوصی

طرح جامع ـ تفصیلی شهر دستجرد

100

89/4

93/2

مسکن و شهرسازي استان قم

طراحی سایت گردشگري «چک چک» یزد

100

88/3

89/2

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان یزد

طرح بهسازي بافت فرسوده باقرشهر

80

89/11

اتمام

شركت مسکنسازان استان تهران ـ شهرداري باقرشهر

طرح بهسازي بافت فرسوده شهر خمین

100

89/5

94/2

شركت مسکنسازان استان مركزي

توجیه اقتصادي پروژههاي شهاب

100

89/2

89/11

شركت ساختمانی بانک ملت

توجیه اقتصادي پروژههاي جمشیدیه

100

89/2

89/11

شركت ساختمانی بانک ملت

توجیه اقتصادي پروژههاي الهیه

100

89/2

89/11

شركت ساختمانی بانک ملت

توجیه اقتصادي پروژههاي كن

100

89/2

89/11

شركت ساختمانی بانک ملت

طرح آمادهسازي باغ عالیخانی (مالرد)

100

88/3

88/11

شركت عمران و توسعه شاهد

طرح آمادهسازي باغ لبنانی (مالرد)

100

88/3

88/11

شركت عمران و توسعه شاهد

طراحی باغ موزه دفاع مقدس استان مازندران (ساري)

100

87/5

91/12

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان مازندران

توانمندسازي سکونتگاههاي غیررسمی (سبزوار)

100

88/4

90/3

شركت عمران و بهسازي شهري ایران

طرح بهسازي بافت فرسوده بابل

100

88/4

91/5

شركت عمران و بهسازي شهري ایران

طرح بهسازي بافت فرسوده شهر ساري

100

88/8

اتمام

شركت عمران و بهسازي شهري و شهرداري ساري

طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده كرمان

100

87/2

91

شركت عمران و بهسازي شهري

طرح جامع شهر ضیاءآباد

100

87/6

90/7

سازمان و مسکن و شهرسازي استان قزوین

بافت فرسوده گلستان (سبزوار)

100

87/8

88/12

سازمان نوسازي سبزوار (شهرداري سبزوار)

طرح مدیریت و امکانسنجی منطقه نمونه گردشگري چکچک

100

87/7

89/2

سازمان میراث فرهنگی یزد

طرح مجموعه گردشگري زهک

100

87/12

88/6

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان سیستان و بلوچستان

پیشرفت كار

تاریخ

(درصد)

ابالغ

طراحی سایت گردشگري كوشه (خاش)

100

87/12

88/6

طراحی مجموعه تجاري ـ تفریحی بلوار جمهوري كرمان

30

87/6

متوقف شد

بخش خصوصی

طرح جامع شهر اسفرورین

100

87/6

89/5

سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوین

طرح جامع خرمدشت

100

87/6

89/5

سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوین

ساماندهی و احیا سواحل كیش

100

87/2

88/2

سازمان منطقه آزاد كیش

نام پروژه

وضعیت قرارداد

كارفرما
سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان سیستان و بلوچستان

عامل چهارم طرحهاي بهسازي و نوسازي ایران (در همکاري با طرح و كاوش)

100

86

90

شركت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران

طرح بهسازي و نوسازي بافت قدیم اسفراین

100

86/9

89/2

شركت عمران و بهسازي شهري

طرح جامع شهر نراق

100

86/9

87/10

سازمان مسکن و شهرسازي استان مركزي

طرح بهسازي بافت روستاي باارزش وفس (اراک)

100

86/7

88/3

بنیاد مسکن استان مركزي

مطالعات راهبردي  21منطقه نمونه گردشگري یزد

100

86/10

88/5

سازمان میراث فرهنگی استان یزد

مجموعه ورزشی قزوین

100

86/3

87/6/1

سازمان مسکن و شهرسازي استان قزوین

طراحی مدرسه ده كالسه اسالم آباد زنجان

100

86/9

87/12

سازمان توسعه و تجهیز مدارس

طراحی مجموعه تجاري ـ تفریحی بلوار جمهوري كرمان

30

87/6

متوقف شد

بخش خصوصی

طراحی بیمارستان باتمانقلیچ (اردبیل)

20

85/5

متوقف شد

اوقاف اردبیل

طراحی هتل و مجموعه تفرجی بم

100

85/10

86/8/1

بخش خصوصی

طرح بهسازي بافت روستاي باارزش انجدان (اراک)

100

85/3

86/7

بنیاد مسکن استان مركزي

طراحی شهري خیابان طالقانی بم

100

84/1

85/2

ستاد بازسازي بم

طراحی شهري خیابان امام خمینی بم

100

84/1

85/7

ستاد بازسازي بم

تهیه شرح خدمات طراحی شهري

100

85/6

87/2/1

مركز مطالعات و تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازي

طراحی شهري اطراف بیت حضرت امام خمینی (ره) قم

100

85/8

87/3/1

سازمان مسکن و شهرسازي قم

تهیه طرح ساماندهی بازار تاریخی تسوج

50

85/5

متوقف شد

شهرداري تسوج

تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت مركزي بروجرد (در همکاري با مهندسان مشاور طرح و كاوش)

100

84/12

86/10/1

شركت عمران و بهسازي شهري

طراحی واحدهاي تجاري و تجاري -مسکونی بم

100

84/1

اتمام

ستاد بازسازي بم

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري  -اداري ﻟﺘﻤﺎن ﮐﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري  -اداري ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري  -اداري اﻟﻬﯿﻪ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري  -اداري ﺷﻬﺎب

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ درﯾﺎنﺳﺎز ﯾﮑﻢ
ﻃﺮح اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ اراﺿﯽ زرﻧﺎن  -ﻣﻨﻄﻘﻪ  18ﺗﻬﺮان

اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞﺳﺘﺎره ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮان

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -ﺗﺠﺎري ﻧﻮر )ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ(
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺣﺠﻤﯽ اراﺿﯽ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﺸﻬﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﺎرت ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﻠﮏ آﻗﺎي ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺎ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي  200ﻫﮑﺘﺎري دﻣﺎوﻧﺪ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اﻗﺘﺼﺎدي  -ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﻮﻻﯾﯽ

اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﭘﺎرك ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر

اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺮﮔﺎﻧﻪ ﺧﺮم آﺑﺎد  -ﻣﺴﮑﻦ اﻣﯿﺪ

اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮان

ﻃﺮح اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ اراﺿﯽ زرﻧﺎن  -ﻣﻨﻄﻘﻪ  18ﺗﻬﺮان

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﺠﺎرت آرﮐﺎ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻬﺴﺎز ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻬﺴﺎز ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ

اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ

اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده )ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮي(
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺮوﺟﺮد
ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮوﺟﺮد
)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﮐﺎوش(
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﮐﺮﻣﺎن
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن )ﺳﺒﺰوار(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح )ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم( ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﮐﺎوش(
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي وﯾﮋه ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﻔﺮاﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺳﺎري
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻗﺮﺷﻬﺮ
ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﭼﮏ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﻧﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺷﻬﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﻬﺸﻬﺮ

ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﺳﺎري

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﻧﮕﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺷﻬﺮ و ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﻬﺸﻬﺮ

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزان ﻣﺮﮐﺰي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦﺳﺎزان اﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي

ﺷﻬﺮﺳﺎزي
دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪاي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻧﻮﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي
ﭼﯿﺘﮕﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،وردآورد ،ﺷﻬﺮك اﺳﺘﻘﻼل و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )ﻣﻨﻄﻘﻪ (21
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاري در ﻗﺎﻟﺐ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪاي در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺘﺢ )ﻣﻨﻄﻘﻪ (9

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﻧﺮاق

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ اﺳﻔﺮورﯾﻦ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺿﯿﺎءآﺑﺎد
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ-ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺠﺮد
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ اﻟﯿﮕﻮدرز
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﻧﻮرآﺑﺎد
ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﻫﺎي آﻫﮏﭼﺎل ،ﭘﻠﻨﮓآﺑﺎد ﻋﻠﯿﺎ و ﺷﯿﺮوانﻣﺤﻠﻪ
ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﻫﺎي )ﺗﺎريﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﯿﺮاﺳﻢ ،اوﺟﺎك ،ﭘﻨﺒﻪﺟﺎر و ( ...
ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﻫﺎي )ﺳﺎﯾﯿﺞﻣﺤﻠﻪ ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺎس ،ﭘﻮﻟﮏرودﭘﯽ و ( ...
ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﻫﺎي )وﻧﻪﮐﻮه ،ﺳﯿﺪﮐﻼه و ( ...
ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎﻫﺎي )ﺟﻌﻔﺮآﺑﺎد ﻋﻠﯿﺎ ،ﮔﻠﻪوﯾﺲ ،ﻣﯿﺎنﺗﻨﮓ ﺳﻔﻠﯽ و ( ...
ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻼده

ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﻮرآﺑﺎد

ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ اﻟﯿﮕﻮدرز

ﻃﺮح ﻫﺎدي روﺳﺘﺎي ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻼده

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ  -ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ دﺳﺘﺠﺮد

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي »ﭼﮏﭼﮏ« ﯾﺰد )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻫﻨﺮﺳﺮاي ﯾﺰد(

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﻮﺷﻪ )ﺧﺎش(

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﯾﺰد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي زﻫﮏ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮي زاﻫﺪان

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻃﺮح آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎغ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ ﻣﻼرد

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ

ﻃﺮح آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎغ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﻼرد

ﺗﻬﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮك ﺻﺪف ﮐﯿﺶ

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻢ

ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻢ

ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎي ﺑﺎ ارزش اﻧﺠﺪان )اراك(

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎي ﺑﺎ ارزش وﻓﺲ )اراك(

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي اﻃﺮاف ﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻗﻢ
ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺳﺎري)ﻓﺎز  1و (2

ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد)ﻓﺎز  1و (2
ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻗﻢ
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎنﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﻃﺮح آﻣﺎدهﺳﺎزي اراﺿﯽ در ﺑﺮوﺟﺮد

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ زاﮔﺮس ﺳﮑﻨﺎ

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه

ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎارزش روﺳﺘﺎي ﺣﯿﺪره )ﻫﻤﺪان(
ﻃﺮح آﻣﺎدهﺳﺎزي روﺳﺘﺎي ﭼﻬﭽﮑﻮر
آﻣﺎدهﺳﺎزي اراﺿﯽ  53ﻫﮑﺘﺎري ﺑﻬﺎرآب
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﻠﻪ درب دﻻﮐﺎن و اﻣﺎﻣﺰاده زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﺮم آﺑﺎد
ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮوﺟﺮد

اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺷﻬﺮ ﻗﺮﭼﮏ

ﻃﺮح آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﺎغ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﻼرد

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺷﻬﺮداري ﻧﻮرآﺑﺎد
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎنﻟﺮﺳﺘﺎن
اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎنﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮداري ﻗﺮﭼﮏ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي و اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﻢ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺮحﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي )ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه(

ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ »اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ«
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي  21ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﯾﺰد

ﺷﻬﺮداري ﺑﻢ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﺳﺘﺎن ﯾﺰد

)ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻫﻨﺮﺳﺮاي ﯾﺰد(

ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺣﯿﺎء ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺶ )ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور آﺗﮏ(
ﻃﺮح راﻫﺒﺮدي دﻫﮑﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﺎرﯾﻦﻗﻠﻌﻪ ﻣﯿﺒﺪ )ﺑﺎﻫﻤﮑﺎري ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ارگ ﺑﻢ ﮐﺮﻣﺎن(

ﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﺤﻼت و ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي اﻟﯿﮕﻮدرز

ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﺣﯿﺎء ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﯿﺶ

ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﺎرﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯿﺒﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﺷﻮراﺋﯿﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎرﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯿﺒﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي
ﺷﻬﺮداري اﻟﯿﮕﻮدرز

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻟﺘﻤﺎن ﮐﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔـﺮﯾﺤـﯽ ﺗﺠﺎري ﻟﺘﻤﺎن ﮐﻦ ﺑﺎ 67000
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴـــــــــﺎﺣﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳـﻮد و ﻧﺤﻮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي
ﮐﻪ ﺑﯿﺸـــﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه وري اﻗﺘﺼـــﺎدي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ
زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ  2034ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴـــــــﺎﺣﺖ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺴــــــﺘﻘﯿﻢ ﻣﻠﮏ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ در
ﻗﺴــﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎدآور در ﻗﺴـــﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ از
اﯾﻦ دو ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮐﺎرﺑﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴــــﮑﻮﻧﯽ ﻫﻤﺠﻮار ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴـــــﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي
ﺗﺨﺼــــــﯿﺺ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري -ﻣﺴـــــــﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳـــﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺷـــﺮﮐﺖ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ( ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه در ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي
آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ -اﻗﺘﺼــــــﺎدي ﻃﺮح  ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش ﺣﺎل ،ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺣﺴــﺎﺑﺪاري
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﺷﻬﺎب
ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎري ﺷﻬﺎب ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  450000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،
واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادي ،ﺑﻠﻮار اﺳــــﺘﺎد ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻬﺮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺰان ﺳــــــﻮد و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴــــــﻨﺠﯽ ﻧﯿﺰ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻤﺸــﯿﺪﯾﻪ ﺑﺎ  35000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
زﯾﺮﺑﻨﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺳـﻮد و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ
ﺑﯿﺸـــﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼـــﺎدي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدﯾﺪ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه اﻟﻬﯿﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه و ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ -ﺗﺠﺎري اﻟﻬﯿﻪ ﺑﺎ 1400
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــــﺎﺣﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﯿﺰان ﺳﻮد و
ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎري
آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه وري اﻗﺘﺼـــﺎدي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ درﯾﺎن ﺳﺎز ﯾﮑﻢ
زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺷــــﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺒﯿﺐا...
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ  6943ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴـــــــﺎﺣﺖ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺳـــﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺣﺒﯿﺐ ا ،...ﺳـــﺘﺎرﺧﺎن و ﺑﺰرﮔﺮاه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم دارد و ﮐﺎرﺑﺮي
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﻤﺠﻮار ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي را ﺑﺮاي ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻃـﺮح ﯾﺎ ﭘـﺮوژه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧـﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐــﺮاﻓﯿﺎﯾــﯽ زﻣﯿﻦ
ﭘﺮوژه در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي آن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح،
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش ﺣﺎل ،ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و اﻋﻤﺎل ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اراﺿﯽ زرﻧﺎن ﺗﻬﺮان
ﺳـــــﺎﯾﺖ  10ﻫﮑﺘﺎري ﭘﺮوژه در ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ  18ﺷــــــﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺘﺢ واﻗﻊ ﺷـﺪه و ﻫﺪف ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮي
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼــــــــﺎدي اﺳﺖ .وﺳﻌﺖ ﺳﺎﯾﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن
اﯾﺠﺎد ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳــــــﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺷــﻬﺮي ﺗﻬﺮان ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷـــﺪه و
ﺳـــﭙﺲ  9آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺷـــﻬﺮ ﺗﻬﺮان و  6آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺗﺸــــﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي
آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزارﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در
اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻃﺮح اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -ﺗﺠﺎري ﻧﻮر  -ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  16.831ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ
در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻖ ﺳـﻮدآوري ﻣﻮﺛﺮ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار در ﺿــﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻃﺮحﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮي و ﺑﺼﺮي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺠﺎورت ﮐﻮﻫﺴـــﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﻣﺤﺪودهاي رو ﺑﻪ رﺷﺪ
ﻣﺤﺴــــﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران دارد وﻟﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ،آﭘﺎرﺗﻤﺎنﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴـــــــﺎز و ﺑﻔﺮوشﻫﺎ در ﻗﻄﻌﺎت
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳـﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز
ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آن در اﻃﺮاف ﺳـــﺎﯾﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـــﻮد.
ﻻزﻣﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﺗﻔﺼــﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي آن در
ﻣﺤﺪوده ،زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻌﻤﺎري اراﺿﯽ ﺳﻠﻤﺎنﺷﻬﺮ
ﭘﺮوژه ﺳﻠﻤﺎﻧﺸــﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴـــﺎﺣﺖ  12500ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـــﺎدي زﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ
ﺧﺼـــــــﻮﺻﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻮدآوري ﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد
ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي زﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺷـﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ .اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺷــﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ،
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي  ،دﺳـﺘﺮﺳـﯽ ﻫﺎ ،ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺿـﻮاﺑﻂ و دﺳـﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻃﺮح ﻫﺎ و اﺳـﻨﺎد ﻓﺮادﺳـﺖ در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﺣﻮزه
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﺼـــــﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎي زﻣﯿﻦ اﻋﻢ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ،دﯾﺪ و ﻣﻨﻈﺮ  ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن در ﺷـــــــــﻬﺮ و
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.در ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼـــﺎدي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼـــﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي
رﻗﯿﺐ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎس ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﻮ ،ﺑﺮج ﻫﺎي ﺳــــــــﺎﺣﻠﯽ ﻗﻮ و (...ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳـﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎي ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳــﺆات ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎي ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  ،ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﺗﺎﯾﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﮓ
ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻓﺼــــﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼــــﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن
راﻫﺒﺮﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي زﻣﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻌﻤﺎري اراﺿﯽ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد
ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺑﺎ  40000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــــــــــﺎﺣﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﭘﺘﺎﻧﺴــــﯿﻞ ﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـــــﺎدي زﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ
ﺧﺼـــﻮﺻﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﻮدآور ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼـــﺎدي و
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي زﻣﯿﻦ ﻃﺮح ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ.
در اﺑﺘﺪا زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺷــﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـــﺖ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ اﻗﺘﺼــﺎد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ،ﺟﺎذﺑﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮدﺷــﮕﺮي و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺿــﻮاﺑﻂ و دﺳـــﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻃﺮح ﻫﺎ و اﺳـــﻨﺎد
ﻓﺮادﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﺣﻮزه ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﻣﯿﻦ
اﻋﻢ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي ،دﯾﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن در ﺷﻬﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي
ﻫﻤﺠﻮار ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻗﺘﺼـــﺎدي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي رﻗﯿﺐ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﺎس ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻗﻮ ،ﺑﺮج ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﻮ و  ( ...ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺼـﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺆات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻫﺎي ﭘﯿﺸــــﻨﻬﺎدي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺎري ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼــﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن
راﻫﺒﺮﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي زﻣﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻫﺘﻞ  5ﺳﺘﺎره ﺗﻬﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره وﻟﯿﻌﺼـﺮ ﺑﺮ
اﺳـــﺎس ﺧﻮاﺳــــﺘﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ
ﺑﺮاي زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـــــــــﺎﺣﺖ  2200ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و
ﻣﺠﺎورت ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼــــــﺮ ﺗﻬﺮان )ﻣﺠﺎور ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﭘﺴـــــــﯿﺎن( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و
اراده ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده  5ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﻤﺎل
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﺘﻠﯽ ﻣﺠﻠﻞ و ﻫﻤﺠﻮاريﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼــﯿﻠﯽ
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﺿــﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات
ﺣﺎﮐﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎركﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴـــﯿﻮن
ﻣﺎده  5ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان رﺳﯿﺪه.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻬﺮك ﺧﻀﺮ ﻧﺒﯽ

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري  -اداري -ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﻔﺎﺋﯿﻪ ﯾﺰد
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮدر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮﯾﺲ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغﺑﺎزار ﺳﺒﺰوار

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮدر و ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮﯾﺲ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻗﻢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﯾﺰد
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮداري ﺳﺒﺰوار
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري
ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎزار ﺗﺴﻮج )ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي و ﻣﻌﻤﺎري(
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺗﻤﺎﻧﻘﻠﯿﭻ )اردﺑﯿﻞ(
اوﻗﺎف اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ
ﻃﺮاﺣﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺗﺠﺎري-ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻢ
ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺘﻞ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﺟﯽ ﺑﻢ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺰوﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
دﺑﺴﺘﺎن  17ﺷﻬﺮﯾﻮر زﻧﺠﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺪارس
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎري-ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﺮﻣﺎن
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺳﺎري
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزﺷﻬﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎنﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد
ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳﺘﺎنﻟﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره  5ﺗﻬﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري اﻣﻮر ﺑﺮق و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮق ﺗﻬﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻫﮑﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻬﺮان
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺎﺷﻮراﺋﯿﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮاي ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ
ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ  21ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞﺳﺘﺎره ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮان
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري  -ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻟﺒﺮز ﺗﺎت
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب و اداري ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺗﻬﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮﮐﺮد و ﺧﺮم آﺑﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻣﻮر ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر
ﺷﻬﺮداري ﺗﺴﻮج

و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮﮐﺮد

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻣﻮر ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر
و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﻣﻮر ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر

و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري  -ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد  -ﺗﻬﺮان

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺳﺎري
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻣﻨﻈﺮ
ﻓﺎز اول ﭘـــﺮوژه ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  15ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸـــــــﯽ از
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﻧﻮار ﺳـــﺎﺣﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آن در ﺷـــﻬﺮ ﺳـــﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰي
ﺑﺮاي ﮔﺴـــــــــــﺘﺮش ارزشﻫﺎي دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮح راﻫﺒـﺮدي ﭘـﺮوژه ،اﯾﻦ ﺑﺎغ-
ﻣﻮزه ﻣﺘﺸـــﮑﻞ از  8ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از  8ﺳـﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ،ﻣــﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﻟﻔﺠــﺮ  8و
ﻓﺘﺢ ﻓﺎورا رواﯾﺖ ﻣـــﯽﮐﻨﺪ .ﺑـــﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻓﺎز ﻧﺨﺴـﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﺮﺻــــﻪ  8ﺗﺎ  8آن را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
روﯾﮑــــــﺮدي ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﮐﻨﺎره اروﻧﺪ رود
)ﺳـــــﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت( ،ﻋﺒﻮر از اروﻧﺪرود
)وﯾﮋﮔﯽ اﺻـﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت( ،ورود ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ
ﻓﺎو )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( و
ﭘﺎﮐﺴــــــﺎزي آن را در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ و
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد
ﭘﺮوژه ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳــﺘﺎن در راﺳــﺘﺎي
اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﻣﻮزهﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـــــﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه.
زﻣﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـــــــﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغ ﻣﻮزه
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮم آﺑﺎد  ،ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﻣﺸــــﺮف ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﺸــــــﻢ اﻧﺪاز ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﻃﺮاف
دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﺷـــﺎﻣﻞ :ورودي واﻟﺤﺎﻗﺎت ،ﻣﯿﺪان
رواﯾﺘﮕﺮي ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺣﺴـــــــــﯿﻨﯿﻪ،
ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎم ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮداري اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
و رزﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺟﺒﻬﻪ و
رزم ﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ذﺧﻞ و ﺗﺼـﺮف
در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻـــــــــﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺟﻨﮓ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺷﻬﺎدت ﺗﻘﺴــــﯿﻢ ﺷﺪه .ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﻄﻘﻪ اوج
ﺑﺼـﺮي ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﺪاي
اﺳﺘﺎن ﻣﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎم و ﺣﺴـــــﯿﻨﯿﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده
اﺳﺖ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  -ﺗﺠﺎري اﯾﺮان )ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد(
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ  168000ﻣﺘـــﺮ ﻣــــﺮﺑﻊ
ﻣﺴــــﺎﺣﺖ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺳـــــــﻌﯿﺪي و ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺷـــﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻫﺎﯾﭙﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ،
ﺷـــــﻬﺮﺑﺎزي و ﺳـــــﺎﻟﻦﻫﺎي ﻏﺬاﺧﻮري
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراي  5ﻃﺒﻘﻪ روي زﻣـﯿﻦ
و  4ﻃﺒﻘﻪ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻃــﺮاﺣـــﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم
ﮔـﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ زﯾـﺮﺑﻨﺎﯾــﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
راه ﭘﺮ ازدﺣﺎم و ﺷـــــــــﻠﻮغ ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد
ﺑﺪﻫﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻗﺴـــــﻤﺘﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳــــﺎﮐﻨﯿﻦ
ﻣﺤﺪوده اﻃﺮاف از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ ـ
ﺗﻔــﺮﺟــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨــﯽ از ﮐﻞ
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞﺳﺘﺎره ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮان
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ و دو ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  22000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﻫﺘﻞ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﭘﻨﺞ در ﺳﺎل  92آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺘﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮ اﺳــﺎس اﺳـــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺘﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
و ﺿـــــﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳــــــﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دﯾﺎﮔﺮام ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﻔﻆ درﺧﺘﺎن و اﺳــﺘﻘﺮار ﻋﻤﻮدي ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـــﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎز ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺳﺎزه و ﺗﺎﺳﯿﺴـــﺎت ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺘﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺪه
ﻃﺒﻘﻪ روي زﻣﯿﻦ و ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷـﺮح زﯾﺮ اﺳـﺖ :ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ :ﻻﺑﯽ ،ﻃﺒﻘﺎت
ﺑﺎﻟﮑﻦ ،اول و دوم :رﺳﺘﻮران ،ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴـــــــﺎت و اداري ،ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻮم ﺗﺎ دوازدﻫﻢ:
واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﯽ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :رﺳﺘﻮران ،ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴـــﺎت ،ﻃﺒﻘﻪ
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ورزﺷﯽ ،زﯾﺮزﻣﯿﻦ اول و دوم :ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت و زﯾﺮزﻣﯿﻦﻫﺎي ﺳﻮم
ﺗﺎ ﻧﻬﻢ :ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺷﻬﺮﮐﺮد و ﺧﺮمآﺑﺎد
اﯾﻦ ﻃــــــﺮح ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺎﻟــــــﯽ-
اﻗﺘﺼــــﺎدي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري -ﻣﺴـــــﮑﻮﻧﯽ ﻣﻘﺪس
اردﺑﯿﻠﯽ« از ﻃﺮف ﺷــــــﺮﮐﺖ ﺳــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸـــــﺎور
ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ آرﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷـــــﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻘﺪس
اردﺑﯿﻠﯽ و ﺣﺪ ﻏﺮﺑﯽ آن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷــﺎدآور ﻣﻨﺘﻬﯽ
اﺳﺖ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺴـــــﺘﻘﯿﻢ ﻣﻠﮏ از ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ در ﻗﺴــــــــﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﺎدآور در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد
ﭘﺮوژه ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳـﺘﺎن ﻟﺮﺳــﺘﺎن در راﺳــﺘﺎي
اﺣﺪاث ﺑﺎغ ﻣﻮزهﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـــــﺘﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه.
زﻣﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـــــــﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغ ﻣﻮزه
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮم آﺑﺎد  ،ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﭙﻪ ﻣﺸــــﺮف ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﺸــــــﻢ اﻧﺪاز ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﻃﺮاف
دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﺷـــﺎﻣﻞ :ورودي واﻟﺤﺎﻗﺎت ،ﻣﯿﺪان
رواﯾﺘﮕﺮي ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺣﺴـــــــــﯿﻨﯿﻪ،
ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎم ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮداري اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
و رزﻣﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺟﺒﻬﻪ و
رزم ﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ذﺧﻞ و ﺗﺼـﺮف
در ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺮﺻـــــــــﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺟﻨﮓ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس و ﺷﻬﺎدت ﺗﻘﺴــــﯿﻢ ﺷﺪه .ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﻄﻘﻪ اوج
ﺑﺼـﺮي ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﺪاي
اﺳﺘﺎن ﻣﺰار ﺷﻬﯿﺪ ﮔﻤﻨﺎم و ﺣﺴـــــﯿﻨﯿﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده
اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره ﮐﻞ ﺑﺎ  1600ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴـــــــﺎﺣﺖ در
ﺑﺨﺶ ورودي ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻗــــﺮار ﮔـــــﺮﻓﺘﻪ.
ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴــﯿﻢ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه دﺳﺘﺮﺳـﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﺑﯿﺮون دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﺳﻪ ﺳﻄﺢ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ:
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،ﺗﺎﺳﯿﺴــﺎت ،اﺗﺎق ﺑﺮق و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺳﺮﺑﺎزان،
ﻣﺄﻣﻮر ﺳــــﺮاي  ،1ﻣﺄﻣﻮر ﺳــــﺮاي  ،2اﻧﺒﺎر ،ﺳــــﺮوﯾﺲ
وﺿـــــﻮﺧﺎﻧﻪ ،آﺑﺪارﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،آرﺷـــــﯿﻮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﺳﻤﻌﯽ و ﺑﺼــﺮي ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴــﺎﺟﺪ ،ﻣﺴـــﺌﻮل
ادﺑﯿﺎت و ﻣﺴـﺌﻮل ﻫﻨﺮي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﺸـﺎورﯾﻦ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳــــــﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﺑﺨﺶ اداري و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ...

ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد
در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺧﺮمآﺑﺎد و
در ﻣﺠﺎورت ﻣﺰار ﺷﻬﺪاي ﮔﻤﻨﺎم ﺗﺠﻤﻌﺎت روزاﻧﻪ و
ﻫﻔﺘﮕــﯽ اﺗﻔﺎق ﻣـــﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اداره ﺣﻔﻆ
آﺛﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﭘﺮوژه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺷﻤﺴﻪ 12
ﭘﺮ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺰار ﺷـــــــــــﻬﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  .اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ  1600ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ،ﮐﺸــﯿﺪﮔﯽ
اﻓﻘﯽ دارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻮر ﻧﺸﺪن دﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ از ﻣﺴـــﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﺰار در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎزار ﺗﺴﻮج
ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﻨﺎرﯾﻮي اراﺋﻪ ﺷـﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــﺎس
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻓﺎو ﺑﻪ
“ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺎرم” ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷـﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺿـــﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اداري اﺳـــﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺎي ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻫﺘﻞ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﺟﯽ ﺑﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺘﻞ در ﺷــﻬﺮ ﺑﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ
ﺳﺎل  1383ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت
ﺷﻬﺮي و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮي ﻣﻬﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  2000ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮ ﺑﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸــــﺎور و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــــﻮﺻﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺰوﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﺎرﮔﺮﻧﺸــﯿﻦ ﺗﺎزه ﺳﺎز ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﻗﺮار
داﺷﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ و ﻧﻮع ﺧﯿﺎﺑﺎنﮐﺸــﯽﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن آدرس را در ﻣﺤﻞ ﻣﺸـــــــﮑﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار ﺷﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﻟﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ورزﺷﯽ ﺑﺼـﻮرت ﯾﮏ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮي
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺣﺠﻢ ﭘﺮوژه از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺷــــــﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و
ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮك و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻀـــﺎﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﺎزي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻪ  3600ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴـــــــﺎﺣﺖ دارد ،ﯾﮏ زﻣﯿﻦ روﺑﺎز،
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپ ﺑﺎ ﭼﺸــــــــــــﻢاﻧﺪاز ﻣﺠﺎور در اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ  17ﺷﻬﺮﯾﻮر زﻧﺠﺎن
ﮐﺎﻧﺴــــﭙﺖ ﻓﻀـــــﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﻌﯿﻦ ﺷـــﺪه و از ﺳـــﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺎ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﺼـــﻮرت ﺧﻄﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﯾﺪ
زﻧﺠﺎن ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در
ﻣﯿﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرﺳـﻪ و در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر ﺷــﺮﻗﯽ-ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪرﺳــﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺷﺮق ﮔﺸــﻮده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﯿﺸﻪ اي آن ،ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﺎداﺑﯽ ،ﮔﺮﻣﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ
و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻓﻀـﺎي داﺧﻠﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﻪ ﺷـــﮑﻞ ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﻤﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ و اﺻــــﻮل
ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮاﻧﯽ ﺳــﺒﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺪرﺳــﻪ
دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻟﻄﯿﻒ و اﻣﺮوزي ﻣﯿﺸﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب
ﭘﺴــــــــﺖ اﻣﺪاد ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ رﻓﻊ
ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 600ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺤﺴــــﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺴــــــــــــﺖ اﻣﺪاد ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ اداري،
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮدروﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷـــــــــــﯿﻔﺖﻫﺎي
اﻣﺪادي و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﯿﻔﺖﻫﺎي اﻣﺪادي ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳـﻪ ﻃﺒﻘﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه ،ﺑﺨﺶ اداري در ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﻤﮑﻒ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷــﺪهاﻧﺪ و ﺑﺨﺶ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﯾﻨﺪو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺠﺰا از
ﺑﯿﺮون دارد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره  5ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺗﺼـــﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺼـــﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ و در
ﻣﺠﺎورت ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻠﻮار ارﺗﺶ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
واﻗﻊ ﺷـﺪه اﺳــﺖ .ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺷــــﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ،ﺳــــﺎزه
ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﻧﺪاﺷــﺖ .در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮوژه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و
 800ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺷـــﯿﻮه ﺑﺎز ) (Open Oﬃceﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ،ﻻﺑﯽ و ﻓﻀــﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﻃﺒﻘﺎت اداري ﻃﻮل
ﯾﮏ وﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰي و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﻢ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻪ ﺷـــﻤﺎﻟﯽ وﯾﺪ
ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺮاﺳﺮي دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻓﻀــﺎي ﻣﺮﮐﺰي و ﭘﻠﮑﺎن،
دﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري اﻣﻮر ﺑﺮق و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮق ﺗﻬﺮان
اﻣﻮر ﺑﺮق و ﺗﺎﺳﯿﺴــــــﺎت ﺗﺼـــــــﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻮﻟﻪ و ﯾﮏ
ﺳـــــﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در ﺳـــــﺎﯾﺘﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮب ﺷـــــﺮق ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎي رﺳـﺎﻟﺖ و ﺻـﯿﺎد ﺷـﯿﺮازي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  430ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺑﺮي در ﺑﺨﺶ
ﻣﺠﺰاي اداري و اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻀـــﺎﻫﺎي اداري اﺗﺎقﻫﺎي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ را ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد و ﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﮐﻪ در
زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻮاره ﻣﺠﺰا دارد.
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف  90درﺟﻪاي دﺳـــــﺘﺮﺳـــــﯽ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اداري و
دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺳـﻮاره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﻓﺮم ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻘﺶ
ﻣﺒﺪل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ آﮐﺲ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب و اداري ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ اﻣﺪاد آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ  1ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  4200ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در  5ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ  4ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴـــــــﺖ اﻣﺪاد ﻓﺎﺿﻼب ،ﭘﺴـــــــﺖ اﻣﺪاد آب،
آزﻣﺎﯾﺸـــــــﮕﺎه آب و ﺑﺨﺶ اداري ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎي ﻣﻮردﻧﯿﺎز
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ورودي ﭘﯿﺎده اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﺐ ﺑﺴـــــﯿﺎر زﯾﺎد در ﺳﻤﺖ
ﺷﻤﺎل و در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دو ورودي در ﻃﺒﻘﻪ  -1ﺑﺮاي
ﭘﺴــــﺖ اﻣﺪاد ﻓﺎﺿﻼب و در ﻃﺒﻘﻪ  -2ﺑﺮاي ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺳﺎري
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻣﻨﻈﺮ
ﻓﺎز اول ﭘـــﺮوژه ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  15ﻫﮑﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸـــــــﯽ از
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﻧﻮار ﺳـــﺎﺣﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آن در ﺷـــﻬﺮ ﺳـــﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰي
ﺑﺮاي ﮔﺴـــــــــــﺘﺮش ارزشﻫﺎي دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮح راﻫﺒـﺮدي ﭘـﺮوژه ،اﯾﻦ ﺑﺎغ-
ﻣﻮزه ﻣﺘﺸـــﮑﻞ از  8ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ از  8ﺳـﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠـﯽ ،ﻣــﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﻟﻔﺠــﺮ  8و
ﻓﺘﺢ ﻓﺎورا رواﯾﺖ ﻣـــﯽﮐﻨﺪ .ﺑـــﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻓﺎز ﻧﺨﺴـﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﺮﺻــــﻪ  8ﺗﺎ  8آن را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
روﯾﮑــــــﺮدي ﻧﻤﺎدﯾﻦ ،ﮐﻨﺎره اروﻧﺪ رود
)ﺳـــــﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت( ،ﻋﺒﻮر از اروﻧﺪرود
)وﯾﮋﮔﯽ اﺻـﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت( ،ورود ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ
ﻓﺎو )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﻨﺪر اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ( و
ﭘﺎﮐﺴــــــﺎزي آن را در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ و
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺳﺎري
ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
 6750ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳـﻨﺎرﯾﻮي
اراﺋﻪ ﺷــــﺪه در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳــــــــﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در
ﺟــﺰﯾــﺮه ﻓﺎو ﺑﻪ “ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺎرم” ﻣﻌـــﺮوف
ﺑﻮده اﺳـــﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷــــﮑﻞ
ﻇﺎﻫﺮي آن ﺑﻪ ﺻــﻮرت اﺳــﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
اداري اﺳﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳـﺎﻟﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ،ﮔﺎﻟـــــــﺮيﻫﺎ و
ﻧﻤﺎﯾﺸـــــــــــــﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎي
ﻣﯽدﻫﺪ.
از اﯾﻦ ﺳـﻪ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ،اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ
آﻣﻔﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺧﺘﺼـــــــﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
اﺳــﺘﻮاﻧﻪ وﺳـــﻄﯽ اداري و اﺳـــﺘﻮاﻧﻪ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸــــــﮕﺎه و ﮔﺎﻟﺮي را در
ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﮐﻪ ﺑﻮﺳـــﯿﻠﻪ راﻫﺮوﻫﺎ و
ﭘﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎغﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﭘﺮوژه ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﺮوﺳﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت،
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻧﻘﺸـــــﻪﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ )اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ،اﻟﮕﻮي ﺣﺮﮐﺖ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﻃـﺮاﺣـﯽ( ،ﻣﻌـﺮﻓـﯽ رﯾـﺰ ﭘـﺮوژهﻫﺎ و ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿـﺰﯾﮑــﯽ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎغ ﻣﻮزه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎرك ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ اﺳـــﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ارزشﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را از ﻃـــﺮﯾﻖ اﺑــــﺰار
ﻫﻨﺮي دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻـــــــــــــــﻠﯽ آن ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎي دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮزهﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ رﯾﺸـﻪ دار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻤﺎري آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺸـﺖ ﺑﺮج در
دور ﺗﺎ دور ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳــــﺎﻟﻬﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷــــﺪه .در ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﻀــــــــﺎي ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ از ﻃﺮح ﻓﺮش ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻃﺮح راﻫﺒﺮدي دﻫﮑﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺮي دﻫﮑﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ 13
ﺷــــﻬﺮداري ﺗﻬﺮان و در ﺣﺎﺷــــﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼــﺎر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح راﻫﺒﺮدي دﻫﮑﺪه
ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﭘﺮوﺳــــﻪاي ﺷــــﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊآوري
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳـــــــــــﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺸــﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀــﺎﯾﯽ )اﻟﮕﻮي
ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮي ،اﻟﮕﻮي ﺣﺮﮐﺘﯽ ،اﻟﮕﻮي ﮐﺎﺷـﺖ( ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
رﯾﺰ ﭘﺮوﮋهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷــــــــﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ آﻏﺎز ﮔﺸـﺘﻪ و
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸــــﻢ اﻧﺪاز ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻫﮑﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺪهاﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳـﺎﯾﺖ در دو ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﺣﻮزه
ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳــــﯽ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداران ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه در ﺳــﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﯿﻄﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺖ
و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﭼﺸــــــﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﯾﮏ
ﺑﺎزه ده ﺳﺎﻟﻪ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻃﺮح ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در
ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺸـــــﻪ  1.500ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺮح و
ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼـﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر را ﺗﺸـﮑﯿﻞ
داد.

