
 خالصه وضعيت پروژه

                                                                                                                   هعزفي پزٍصُ

 فزآٍردُ ّای واوتَس اپًَتیا بٌذی ٍ بستِ یفزآٍر عٌَاى طزح : -1

 بستِ بٌذی ٍ فزآٍری سیز بخص :                                                                   فٌاٍری ّای دارٍیي ٍ وطاٍرسیبخص :        - 2

 گیاّاى دارٍیي خذهات / تَلیذات : -3

ای، ٌیاٞی اعت چٙذ عاِٝ ٚ ٌٛؽتی وٝ در آب ٚ ٞٛای ٌزْ ٚ خؾه تا اعتفادٜ اس حذالُ رطٛتت خان رؽذ ٚ ٕ٘ٛ ٔی یاتذ ٚ تاج  واوتٛط ػّٛفٝ

تٛا٘ذ تحِٛی در ٔزاتغ تخزیة ؽذٜ ٔٙاطك ٌزٔغیزی وؾٛر  وٙذ. ایٗ ٌیاٜ تغیار ٔماْٚ ٚ وٓ تٛلغ تٛدٜ ٚ ٔی ای را تِٛیذ ٔی لاتُ ٔالحظٝرٚیؾی 

ٞای تغیار ؽیزیٗ ٚ ٔمٛی دارد ٚ در تزخی وؾٛرٞا، تاسار  ای یه ٌٛ٘ٝ چٙذ ٔٙظٛرٜ تٛدٜ وٝ ػالٜٚ تز ػّٛفٝ، ٔیٜٛ تٛجٛد آٚرد. واوتٛط ػّٛفٝ

ای وٝ تٝ ٚضؼیت ٘أغاػذ ٔحیطی اس جّٕٝ درجٝ  تا ٔماٚٔت ٚیضٜ اپٛ٘یىا وؾت واوتٛطٞذف اس ایٗ طزح را تٝ خٛد اختصاؿ دادٜ اعت. خٛتی 

تٗ در ٞىتار اعت،  ۰۲۲تا   ۰۲ػّٕىزد تاالی ایٗ ٌیاٜ وٝ رلٕی ٔؼادَ تاؽذ. ٔی حزارتٟای تاال، خؾىیٟای طٛال٘ی ٔذت ٚ خاوٟای فمیز دار٘ذ

 ٞا در اعتاٟ٘ایی وٝ تٝ دِیُ ٔحذٚدیتٟای الّیٕی تا ٔؾىُ وٕثٛد ٔٛاجٟٙذ، ٘مؼ ٔٛثزی داؽتٝ تاؽذ ر تأیٗ ػّٛفٝ ٔٛرد ٘یاس داْتٛا٘ذ د ٔی 

ٞىتار اس ٌیاٜ واوتٛط اپٛ٘تیٙا در فضای پارن ػّٓ ٚ فٙاٚری تصٛرت سراػی ٚ تا ٞذف تغییز اٍِٛی وؾت ٚ  ۰ٞذف اس ایٗ پزٚصٜ، اجزای وؾت 

ایٗ ػّٛفٝ ٔی تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ ٞاٖ تشییٙی عاسٌار تا ٔحیط وٓ آب در فضاٞای عثش تجای ٌیاٞاٖ تا ٘یاس آتی تاال ٔی تاؽذ. ٕٞچٙیٗ اعتفادٜ اس ٌیا

ٔطزح تِٛیذ ػّٛفٝ در ٔشارع تا ٞشیٙٝ ا٘ذن  غذای داْ ٔٛرد اعتفادٜ لزار ٌیزد ٚ ٔی تٛا٘ذ تزای رٚعتائیاٖ تٝ ػٙٛاٖ ػأُ رؽذ التصادی اس طزیك

 ٌزدد.

 ٞىتار اس اراضی پارن ػّٓ ٚ فٙاٚری ۰وؾت ٔىا٘یشٜ ٚ تحت فؾار واوتٛط اپٛ٘تیٙا در 

 تغطیح عطح -

 تؼٛیض خان -

 وٛد دٞی تٝ سٔیٗ -

 واؽت تزي واوتٛط در خان تٝ صٛرت ردیفی -

 دٚ تار آتیاری -

 تزداؽت ٔحصَٛ دٚ تار در عاَ -

 فزٚػ تٝ تاغثا٘اٖ ٚ دأذاراٖ ٚ ٔتِٛیاٖ فضای عثش -
 

 پارن علن ٍ فٌاٍری ساّذاى هحل اجزای طزح : -4

 ضزح پزٍصُ ) سهیي ، ساختواى ، تاسیسات سیزبٌایي ، ًحَُ تَلیذ ٍ ...( :  -5

 تَلیذ اس طزیك دستگاُ ّای اتَهاتیه در فضای وارگاّي پارن علن ٍ فٌاٍری

 

 تي 100 ظزفیت تَلیذ ساالًِ : – 6

 

 ٍضعیت پزٍصُ

 درغذ 100هَرد ًیاس طزح اس داخل :  دستزسي بِ هَاد اٍلیِ -7

 فزٍش : -8

 درغذ 20باسار داخلي پیص بیٌي ضذُ  -



 درغذ 80باسار خارجي پیص بیٌي ضذُ  -

 یه سال : تا سهاى ضزٍع فعالیتْای تجاری ( ى هَرد ًیاس بزای پزٍصُ ) اس ابتذا ول سها – 9

 

 ٍضعیت طزح : - 10

           ليب    ؟ اهىاى سٌجي طزح در دستزس است -

           بلي  سهیي هَرد ًیاس تْیِ ضذُ است ؟  -

 خیز      هجَسّای لاًًَي ) جَاس تاسیس ، سْویِ ارسی ، هحیط سیست ٍ غیزُ ( اخذ ضذُ است ؟ -

 خیز           لزارداد هطاروت با ضزیه داخلي یا خارجي هٌعمذ ضذُ است ؟ -

 خیز        ت ؟لزارداد تاهیي هالي پزٍصُ هٌعمذ ضذُ اس -

 خیز       با پیواًىار داخلي یا خارجي لزاردادی هٌعمذ ضذُ است ؟ -

         بلي  تسْیالت سیزبٌایي ) بزق رساًي، آب رساًي هخابزات ، سَخت ، جادُ ٍ غیزُ ( فزاّن ضذُ است ؟ -

 بلي  فْزستي اس داًص فٌي ، هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ ّوچٌیي ضزوتْای فزٍضٌذُ یا ساسًذُ هحػَل هطخع ضذُ است؟ -

 خیز  لزارداد خزیذ هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ داًص فٌي هٌعمذ ضذُ است ؟   -
 

 

 ساختار هالي

 

 ساختار هالي: -۰۰

 ضزح

 پَل داخلي هَرد ًیاس
پَل خارجي 

 هَرد ًیاس

لغ بِ ول هب

 هیلیَى یَرٍ
هعادل بِ هیلیَى  ًزخ بزابزی هیلیَى ریال

 یَرٍ

     2500 سزهایِ ثابت

سزهایِ در 

 گزدش

3000     

ول سزهایِ 

 گذاری

5500     

 ارسش هاضیي آالت ٍ تجْیشات خارجي .................................................................... هیلیَى یَرٍ -

  هیلیَى ریال 4100ارسش هاضیي آالت ٍ تجْیشات داخلي  -

 ارسش داًص فٌي ٍ تخػػي خارجي ........................................................................ هیلیَى یَرٍ -

 .............. هیلیَى یَرٍارسش داًص فٌي ٍ تخػػي داخلي ............................................................ -

 هیلیارد ریال 10  خالع ارسش فعلي : -

 درغذ 25 ًزخ باسگطت داخلي : -

 درغذ 24 ًزخ باسگطت سزهایِ : -



 درغذ 30حذالل ًزخ سَد هَرد اًتظار :  -

 

       تَسعِ ٍ تىویل                                       تاسیس                                                    ای ٍ واربزدیتَسعًَِع طزح:     -12

 ضزوت داًص بٌیاى در حال فعالیت در پارن علن ٍ فٌاٍری ساّذاى خالغِ ٍضعیت ضزوت : -

 پیطزٍاى سالهت طبیعت سبش ًام ) اضخاظ حمیمي / حمَلي ( : -

 فزآٍری گیاّاى دارٍیي فعالیت جاری ضزوت : -

 پارن علن ٍ فٌاٍری -ًطگاُخیاباى دا آدرس : -

 فاوس :                                                                         09151446209تلفي :         -

                                                                                                     :ٍب سایت                asiiye.shahraki@gmail.com        پست الىتزًٍیىي :                                                

                                                                                                         خػَغي                                          ساختار لاًًَي ضزوت :   دٍلتي  -

 

   حهطالعِ اهىاى سٌجي طز   

  هجَسّای لاًًَي ) جَاس تاسیس ، هجَس سزهایِ گذاری خارجي ٍ غیزُ(     

 اپٛ٘تیا یا ا٘جیز تیغی یىی اس ٔؼزٚفتزیٗ ٌٛ٘ٝ ٞای واوتٛط اعت. واوتٛط اٚپٙتیا وٝ واوتٛط راوتی ٘یش ٘اْ دارد در تزٌیز٘ذٜ واوتٛعٟای

درؽت ٚ وٛچه ٔی تاؽذ. پزٚرػ ایٗ ٌیاٜ ٔا٘ٙذ آب خٛردٖ ، راحت اعت! ایٗ واوتٛط در ٔٙاطك ٔذیتزا٘ٝ ای ٚ تزي پٟٗ ، راوتی 

ٔتز تٝ خٛتی رؽذ ٔی وٙذ ، رً٘ ٌُ ٞای تزاق آٖ سرد ٚ ٌاٜ ٘ار٘جی اعت. در ایٗ تخؼ اس ٌُ  ۰.2تا  ۰ٌزٔغیزی تٝ ػٙٛاٖ ٌیاٜ سیٙتی حذٚد 

 !ؽٙا ؽٛیذٚ ٌیاٜ ٕ٘ٙان تا پزٚرػ ا٘جیز تیغی آ

 

 .اپٛ٘تیا جٙظ تغیار تشرٌی اس واوتٛط ٞا اعت وٝ تٛٔی آٔزیىا ٞغتٙذ. ایٗ جٙظ تیؾتز تٝ خاطز ا٘جیز تیغی ؽٙاختٝ ؽذٜ اعت

 

واوتٛط ا٘جیز تیغی خٛرد٘ی اعت ٚ تٝ خاطز ٕٞیٗ ٞٓ تغیار ٔؼزٚف ٔی تاؽذ. ٔیٜٛ ٞای واوتٛط، خٛراوی ػادی تزای ٔزدْ ٔىشیه ٚ 

عا٘تی ٔتز طَٛ دارد.  6. ٔیٜٛ آٖ وزٚی ٚ ٔتٕایُ تٝ رً٘ ارغٛا٘ی لزٔش در داخُ ٚ در خارج، ٘شدیه تٝ عفیذ اعت ٚ تا جٙٛب آٔزیىا ٞغتٙذ

لثُ اس ٔصزف ٔیٜٛ ایٗ ٌیاٜ ،تایذ آٖ را خٛب تٕیش وزد ، چزا وٝ خارٞای رٚی آٖ ٍٞٙأی وٝ ٚارد پٛعت ٔی ؽٛ٘ذ ، تغیار درد٘ان ٞغتٙذ. 

 .ٔی تٛا٘ذ تزای ٘ٛؽیذٖ، درعت وزدٖ آتٙثات ٚ عاخت صِٝ ٔصزف ؽٛدآب لزٔش ٔیٜٛ ا٘جیز تیغی 

 

 


