بسم اهلل الرحمن الرحیم

خالصه ای از برنامه های اجرایی پروژه جبل الذراک
ٗوسٗتب :قطًت تؼبٛٝی ٗؿٌ ٚهٞاٗی ٚق٘بض3 ٟزضؾبّ  78اهسإ ث ٠ذطیس ظٗی ٚثؼٜٞاٗ200 ٙتط
ٝیالیی ٗیٜ٘بیس ً ٠زض ٘١ب ٙاثتسا ٝاُصاضی ق٢طزاضی ٜٗطو 6 ٠ث ٠ای ٚزٓیْ ً ٠ای ٚظٗی٢ٜب
ٝاُصاض قس ٟزضٗؿیط آة ضكتی هطاضزاضٛس اظؾبذت ٝؾبظ پیكِیطی ثؼْ٘ ٗی آیس  ٝثط ایٗ ٚجٜی
ثب پیِیطیبی ٗساٞٗ ٕٝضٞع زض ً٘یؿی١ ٙٞبی اؾتبٛساضی ٗططح ٗٝصٞة ٗیِطزز ً ٠ظ ٗیٚ
ٗؿٌٛٞی ث ٠ثبؽ ق٢طی ٗ 1000تطی تـییط ًبضثطی پیسا ًٜس ً ٠زضحی ٚاجطای ثطٛبٗ٠
١بی ثبؿك٢طی ً٘یت ٠آٗبیف اؾتب ٙث ٠زٓیْ ای ٠ٌٜظٗی٢ٜب ی ٜٗطو ٠پبؾرِٞی احساث
چب١بی ظیط ظٗیٜی ٘ٛی ثبقس .
ٗجسزاٗٞضٞع زضً٘یؿی٢ٛٞبی اؾتبٛی ٗططح ٗیكٞز  ٝثؼس اظ ُصقت حسٝز چٜس ؾبّ ثب
ٗٞاكوت ًٔیٗ ٠ؿئٓٞی ٚشیطثط ٗوطض ٗیِطزز ث ٠جبیِعیٜی ظٗی٢ٜبی ثبؽ ق٢طی ث٘تطاغ
ٗ 146000تطٗطثغ ظیط ثٜبی ٗلیس ٗؿٌٛٞی ث ٠تؼبٛٝی ٗؿٌ ٚهٞاٗی ٚا ذتصبل زازٟ
قٞز ً ٠پؽ اظ ًؿط ؾ٘٢ی ٠ق٢طزاضی  ٝزیِط ؾبظٗب٢ٛبی ٗطثٞطٗ ٠جٞظ ؾبذت ثصٞضت
اپبضت٘ب٢ٛبی

اػیبٛی

صبزض ٗیِطزز ً ٠زض

٢ٛبیت ثب ٗصٞثٗ ٠ج٘غ ػ٘ٗٞی ٗٞضخ

90/10/28ؾبذت ٝؾبظآپبضت٘ب٢ٛب زضزؾتٞض ًبض ١یئت ٗسیط ٟجسیس قطًت هطاض ٗیِیطز.
اظ ظٗبٗ ٙصٞثبت  90/10/28تبًٛ ٜٙٞیع ٗكٌالت ػسیس ٟازاضی ١ ٝچٜیٗ ٚؿیط ٗطاحْ ٗبٓی اظ
ؾبّ  78تبً ٠ً ٜٙٞزض زؾتٞض ًبض ًبضقٜبؾب ٙضؾ٘ی زازُؿتطی هطاض زاقت ٝ ٠ثح٘ساهلل

زضقطف ٛتیج٢ٛ ٠بئی ٗجبقس  .اظ تبضید قطٝع كؼبٓیت اجطائی ػ٘ٔیبت ثبش ٙحن تؼبٓی ثكطح
شیْ زض قطف اٛجبٕ ٗیجبقس .
توضیح درخصوص واحذهای اختصاص یافته:
ٗج٘ٞع ٝاحس ١بٝ 730احس اؾت ً ٠ثطای ١طٛلط صبحت اٗتیبظ ججْ آسضاى ثطاثط زكتطچ ٠صبزضٟ
حسٝز ٗ200تط ٗطثغ ٗلیس ٝحسٝز ٗ40تط ٗطثغ ٗكبػبت زض ٛظط ُطكت ٠قس ٟاؾت اظ ایٚ
ٝ730احس ثطای ٝ514احس اهسإ ث ٠ت٢یٛ ٠وكٗ ٠ؼ٘بضی –ؾبظٝ ٟتبؾیؿبت ث ٠تطتیت شیْ اهسإ
ُطزیس.
آق ٝ 256:احس زض8ثٔٞى 8طجوٝ32 ٠احسی ثبٗتطاغ حسٝز ٗ150تط ٗطثغ ٗلیس ٗؿٌٛٞی ٝؾ٠
ذٞاثٝ ٠زٝذٞاث ٠ثس١ ٙٝیچِ ٠ٛٞاٌٗبٛبت ضكب١ی
ة ٝ 258 :احس زض ز ٝثطج  24طجوٝ 129 ٠احسی ً ٠زاضای ٝاحس ١بی ٗرتٔق  ,2,3,4ذٞاث٠
ٗیجبقس  ٝزاضای اٌٗبٛبت ضكب١ی جبٛجی ث ٠قطح ظیط ٗیجبقس-1:پبضًی َٜذصٞصی ؾبًٜی-2 ٚ
پبضًیٗ َٜی٘٢ب -3 ٙكضبی ذسٗبتی (ظثبٓ, ٠پبض) -4اٛجبضذصٞصی ٝ -5ضٝز ی اصٔی اظ زاذْ
ؾبیت -6ؾبٓ ٚاجت٘بػبت ٗ ٝجبٓؽٗ -7ج٘ٞػ ٠تلطیحی ؾبٓٗ ٚطبٓؼٗ-8 ٠ج٘ٞػٗ ٠سیطیت ٝ
ثبظضُبٛی - 9

ؾبٓٚ

جٔؿبت ًٜ ٝلطاٛؽ -10اتبم پؿت-11ثبقِب ٟثسٛؿبظی-12ؾبٓٚ

تٜیؽ-13اتبم ثبظی -14ؾبٓ ٚثٔیبضز.

روش های انتخاب اعضاء جهت تعیین وتکلیف نهائی
ثب تٞج ٠ث ٠اٞٓٝیت اذتیبض زض تص٘یٖ ُیطی تٞؾط اػضب ٗحتطٕ زضشیْ ؾ ٠ضا ٟپیك٢ٜبز ُطزیس ٠ً ٟپؽ اظ
ٗطبٓؼٝ ٠ثطضؾی ١بی الظٕ ذٞا١كٜ٘س اؾت طی اٛتربة ٢ٛبئی ٛؿجت ث ٠زضیبكت كطٕ ٗطثٞط ٠اظ زكتط
تؼبٛٝی اهسإ

ثلطٗبئیس.

پیشنهاد وراه کاراول

 :ؾبذت ث ٠صٞضت اٛلطازی ً ٠زضای ٚضٝـ اػضب پؽ اظتؿٞی ٠حؿبة ًبْٗ

ثبقطًت تؼبٛٝی ٗؿٌ ٚهٞاٗی 3 ٚثبتكٌیْ ٝج٘غ تؼساز ٛلطات حساهْ یي ثٔٞى  8طجوٝ32 ٠احسی ث٠
تؼسازٛ 32لطٗیتٞاٜٛس ثبتبئیسازاض ٟتؼب ٙٝقیطاظ ٝپصیطـ ًٔیٗ ٠ؿئٓٞیت٢بی ازاضی ٝاجطایی اظ ُطكت ٚپطٝا٠ٛ
ؾبذت تب زضیبكت پبیبً ٙبض ً ٠ضاؾأتٞؾط ػض ٞاٛجبٕ ذٞا١س قس اهسإ ٞ٘ٛزٝ ٟای ٚتؼبٛٝی پؽ اظ اٛتربة ایٚ
ضٝـ تٞؾط ػض١ ٞیچِٗ ٠ٛٞؿئٓٞیتی ضازض هجبّ آ٢ٛبثجع ٘١بِٜ١ی ازاضی ٛرٞا١س زاقت.

پیشنهاد وراه کار

دومٗ.:حٞ٘ٛ ّٞزًٔ ٙی ٠اذتیبضات ازاضی ٝاجطایی ث ٠تؼبٛٝی زضهبٓت اٛؼوبز

هطاضزازهبٛٞٛی ً ٠طجن اػالٕ تؼبٛٝی ٝثب ضٝئیت ػض ٞاظ ضٛٝس كیعیٌی پطٝغ ٟاذص ذٞا١س قس ثبتٞضیح ای٠ٌٜ
زضثرف اضائ ٠تؿ٢یالت اػتجبضی ث ٠اػضبءج٢ت ٝصٝ ّٞإ ثطاؾبؼ تؼطك ٠ؾبّ  94ثبٛي ثطای ١ط ٝاحس ثب
ٛطخ ًبضٗعز ثبٌٛی ٝثبظپطزاذت تٞؾط ػض ٞپؽ اظ پبیب ٙؾبذت  ٝؾبظ اهسإ ذٞا١س قس ً ٠زض صٞضت
اذص ٝإ ٝیب زضیبكت ترلیلبت ٝیػ ٟاظ ًْ پطزاذتی

پیشنهاد و راه کار سوم:

صبحت اٗتیبظًؿطذٞا١سقس.

اٛجبٕ ًبض ثصٞضت ٗكبضًتی ٗبثی ٚػض ٝ ٞقطًت ؾبظٛس ٠ً ٟزض

ای ٚضٝـ ًبض اجطایی طجن ٗؼیبض١بی ٜٗظٞض قس ٟزض هطاضزاز كی ٗبثیٞٗ ٚضز تٞاكن ططكی ٚاٛجبٕ
ذٞا١س قس ض٘ ٚای ٠ٌٜزضای ٚضاؾتب الظٕ ث ٠شًط اؾت ً ٠ططكی ٚهطاض زاز ؾبذت  ٝؾبظ ١بی قطاًتی
ثبیؿتی اظ جعییبت ضٞاثط حوٞهی ایٞٛ ٚع هطاضزاز١ب ًبٗال آُب١ی زاقت ٝ ٠صطف تٞج ٠ثًٔ ٠یبت ٝظٞا١ط
اٗط ,چٜبٛچٗ ٠كٌالت پیف ثیٜی ٛكس ٟای ثطای ١ط زٝططف ایجبز قٞز  .تؼبٛٝی ١یچِٗ ٠ٛٞؿئٓٞیتی زض
هجبّ تٞاكوبت ططكیٛ ٚرٞا١س زاقت الً ٚاٛتربة ؾطٗبیُ ٠صاض  ٝیب پی٘بٌٛبض ٝاجس قطایط اظ ططین
ٜٗبهص ٠تٞؾط قطًت تؼبٛٝی اٛجبٕ ٗیِطزز.

هشخصات بزج 42طبمِ ٍ941احذی

ساخت ٍ 452احذ هسکًَی دردٍ بزج 42طبمِ ٍ 941احذی کِ دارای ٍاحذ ّای هختلف
 ,4,3,2خَابِ هیباشذ کِ هتزاصهفیذ ساختواًْا بویشاى  2,3,4اطاق خَابِ هتفاٍت بَدُ
باحذالل  492هتز هزبع ٍ حذاکثز آى 242هتزهزبع هیباشذ کِ در سهاى تحَیل طبك هحاسبِ
ضزیب تزاکن ٍ همذارهساحت اطالْا ًزخ توام شذُ ساختواى لیوت گذاری خَاّذ شذ .
بِ اطالع اعضاء هحتزم هیزساًذ بزجْا دارای اهکاًات رفاّی جاًبی بِ شزح سیز هیباشذ :
 -9پارکیٌگ خصَصی ساکٌیي  -4پارکیٌگ هیْواى  -3فضای خذهاتی (سبالِ  ,پار)
-2اًبارخصَصی ٍ -5رٍدی اصلی اسداخل سایت
 -2سالي اجتواعات ٍهجالس -7هجوَعِ تفزیحی سالي هطالعِ -2هجوَعِ هذیزیت ٍ
باسرگاًی -1سالي جلسات ٍ کٌفزاًس  -91اتاق پست  -99باشگاُ بذًساسی-94سالي
تٌیس-93اتاق باسی -92سالي بلیارد .
هشخصات ساختواى هسکًَی  2طبمِ ٍ 34احذی
ساخت ٍاحذ هسکًَی  2طبمِ ٍ 34احذی کِ دارای ٍاحذ ّای هختلف 4,3خَابِ هیباشذ
کِ هتزاصهفیذ ساختواًْا هتفاٍت بَدُ ٍ حذالل 925هتز هزبع ٍ حذاکثز آى 415هتزهزبع
هیباشذ کِ در سهاى تحَیل طبك هحاسبِ ضزیب تزاکن ٍ همذارهساحت اطالْا ًزخ توام شذُ
ساختواى لیوت گذاری خَاّذ شذ .

نحوه پرداخت های اولیه واقساط آتی
ثب تٞج ٠ث١ ٠عی١ ٠ٜبی ٗٞضز ٛیبظ زٝائط شیطثط زٓٝتی زض ذصٞل اذص پطٝا ٠ٛؾبذت
ٗوطض ُطزیس اػضبءٗحتطٕ ٛؿجت ثٝ ٠اضیعٗجٔؾ زٗ ٟیٔی ٙٞتٗٞب ٙتب تبضید 94/2/20
ج٢ت اذص پطٝا ٠ٛثب ػٜٞا ٙهؿط ا ّٝث ٠ق٘بض ٟحؿبة ثبٛي هٞاٗی ٚقؼج ٠ؾ٘ی٠
قیطاظ ث ٠ق٘ب ض ٟحؿبة ٝ 80300/80/880000/80اضیع ٝاصْ كیف ٝزٝثطٍ ًپی
اظآ ٙضاث ٠زكتطقطًت تؼبٛٝی ٗؿٌ ٚهٞاٗیٝ3 ٚاهغ زض ثٞٓٞاض ١جطت ضٝثطٝی ثبٛي
صبزضات تحٞیْ ٘ٛبیٜس.

