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 مًقعیت طرح-2

ِ اًجام ضذُ تَسط هطااٍس اهاَس    فاص غفشبا تَجِ بِ هطالعات  -ساشهاه

اهي طشح ٍ هطاسکت ضْشداسی تبشهض )هٌْذسیي هطاٍس ًوَداس(  گزاسی

هحذٍدُ ضْشداسی هٌطقِ  -تبشهضضْشستاى  ضشقی آرسباهجاىدس استاى 

)هابیي هیذاى ابَسهحااى ٍ هیاذاى   ٍ دس لبِ جٌَبی کوشبٌذی آصادی  3

-های اجشا  هتش هشبع 3670اللِ( ٍ دس هحل فعلی باصاس سٍص بِ هساحت 

  گشدد.

 

 استان -2-1

تاشهي   تاشهي ٍ رشجوعیات   باضس   ضشقی آرسباهجاىاستاى 

اهاي  ضاَد.   هحساَ  های  اهشاى  غشبیضوال ِاستاى ًاحی

ٍ  ّاای آرسباهجااى   استاى اص سوت ضاوال باِ جوْاَسی   

غااش  بااِ اسااتاى غااش  ٍ جٌااَ اسهٌسااتاىا اص سااوت 

ٍ اص  غشبیا اص سوت ضاش  باِ اساتاى اسدبیال    آرسباهجاى

اسات.    هحذٍد ضاذُ  ضش  بِ استاى صًجاىسوت جٌَ 

 3محل اجرای پرريهٌ ر  مىقهرٍ   الصم بِ رکش اسات  

ضُررا ی کالوطُر تبریز ر  محل فعلی برااا   يا  

  باضذ.هی ضُرایه 

 

  ضُرستان -2-2

دس غذ اص هسااحت   76/4داسد کِ  کیلَهتش هشبع 2/2167ا ٍسعتی هعادل ضشقی آرسباهجاىْشستاى تبشهض هشکض استاى ض

ی استاى بِ خَد اختػاظ دادُ اسات. ضْشساتاى   ّا ىادٍاصدّن سا بیي ضْشست استاى سا دس بشگشفتِ ٍ اص اهي بابت ستبِ

 .ضاَد هحساَ  های   غاش  اص ًراش جوعیات    بضسگتشهي ضْش ضاوال بخص هیاًی استاى ٍاقع ضذُ ٍ بِ عٌَاى  تبشهض دس
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ضْشستاى اسكَ ٍ اص طشف ضش  باِ ضْشساتاى ّاشه  ٍ     ٍ اص جٌَ  بِ ٍسصقاىضْشستاى تبشهض اص ضوال بِ ضْشستاى 

 .گشدد بِ ضْشستاى ضبستش هحذٍد هی غش بستاى آباد ٍ اص طشف غش  ٍ ضوال

 

 مًقعیت پريهٌ -2-3

ٍ دس لباِ   3هحاذٍدُ ضاْشداسی هٌطقاِ     تبشهض ىضْشستاطشح جاسی دس هحل اجشای  هطاٍس اٍلیِ هطالعاتبا تَجِ بِ 

هتاش هشباع    3670جٌَبی کوشبٌذی آصادی )هابیي هیذاى ابَسهحاى ٍ هیذاى اللِ( ٍ دس هحل فعلی باصاس سٍص بِ هساحت 

  اسائِ ضذُ است: ًقطِ صهشّای دستشسی دس  هَقعیت هكاًی رشٍطُ ٍ ًقطِ ساُ .باضذهی
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  رالى ّوكف با کاسبشی تجاسی رالى طبقِ اٍل ٍ دٍم با کاسبشی تجاسی                             

    

 رالى تیپ طبقات سَم تا چْاسدّن با کاسبشی هسكًَی                   رالى صهش صهیي )راسکیٌگ(                     
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 رسترسی بٍ ایر ساخت َا-2-4

 هحل تاهیي صهش ساخت فاغلِ تا هحل رشٍطُ صهش ساخت هَسد ًیاص سدهف

 تبشهض 3ضْشداسی هٌطقِ  کیلَهتش 0 آ  1

 تبشهض 3ضْشداسی هٌطقِ  کیلَهتش 0 بش  2

 تبشهض 3ضْشداسی هٌطقِ  کیلَهتش 0 گاص 3

 تبشهض 3ضْشداسی هٌطقِ  کیلَهتش 0 هخابشات 4

 تبشهض 3ضْشداسی هٌطقِ  کیلَهتش 0 ساُ اغلی 5

 تبشهض 3ضْشداسی هٌطقِ  کیلَهتش 0 ساُ فشعی 6

 فشٍدگاُ بیي الوللی تبشهض کیلَهتش 10 فشٍدگاُ 7

 آستاسابٌذس  کیلَهتش 358 بٌذس 8

 ساُ آّي تبشهض کیلَهتش 9.4 اهستگاُ ساُ آّي 9

 

 مطخصات فىی طرح-3

 ياحد َای مسکًوی-3-1

  طبقِ 12اص طبقِ سَم تا چْاسدّن جوعا دس 

  هتشهشبع 1000هساحت کل ّش طبقِ هعادل 

  هتشهشبع 854هساحت خالع هسكًَی ّش طبقِ هعادل 

  ٍِاحذ 6تعذاد ٍاحذ دس ّش طبق 

  هتش هشبع 142هساحت ّش ٍاحذ 

  (12*6ٍاحذ ) 72تعذاد کل ٍاحذ ّای هسكًَی 

  با  72تعذاد راسکیٌگ هَسد ًیاص )تاهیي ضذُ دس صهش صهیي دٍم( هعادل 

 (12*1000هتش هشبع ) 000ا12طبقات هسكًَی  هساحت ًاخالع کل 

 

 ياحد َای تجا ی -3-2

  طبقِ اٍل ٍ دٍم( اطبقِ )ّوكف 3تعذاد طبقات هعادل 

  هتش 4.3استفاع ّش طبقِ  اهتشهشبع 1835هساحت ّش طبقِ هعادل 

  (1835*3هتش هشبع ) 5505هساحت ًاخالع کل طبقات تجاسی 

  با  110هتش هشبع(  50راسک بِ اصای ّش تعذاد راسکیٌگ هَسد ًیاص )با احتسا  هحل 
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  :هتش هشباع ٍ عاشؼ دٌّاِ     14بِ هتشاط هتَسط ّش ٍاحذ ٍاحذ تجاسی خشد )هغاصُ(  33طبقِ ّوكف تجاسی

هتش هشبع بِ تشتیب با عشؼ دّاًاِ   195ٍ  285ٍاحذ تجاسی بضس  )ّاهپش هاسکت( بِ هتشاطّای  2هتش /  3.5

 هتش )سٍ بِ داخل راساط( 20هتش  7

 3.5هتش هشبع ٍ عاشؼ دٌّاِ    14ٍاحذ تجاسی خشد )هغاصُ( بِ هتشاط هتَسط ّش ٍاحذ  47ِ اٍل تجاسی: طبق 

 هتش )سٍ بِ داخل راساط( 7هتش هشبع با عشؼ دّاًِ  280ٍاحذ تجاسی بضس  )ّاهپش هاسکت( بِ هتشاط  1هتش / 

  :3.5تش هشبع ٍ عاشؼ دٌّاِ   ه 14ٍاحذ تجاسی خشد )هغاصُ( بِ هتشاط هتَسط ّش ٍاحذ  47طبقِ دٍم تجاسی 

 هتش )سٍ بِ داخل راساط( 7هتش هشبع با عشؼ دّاًِ  280ٍاحذ تجاسی بضس  )ّاهپش هاسکت( بِ هتشاط  1هتش / 

 

 پا کیىگ -3-3

  ِهتش هشبع 1835هساحت ّش طبق 

  با  91تعذاد راسکیٌگ تاهیي ضذُ دس ّش طبقِ هعادل 

  با  182تعذاد کل راسکیٌگ تاهیي ضذُ هعادل 

  ّای تجاسی جوعا هعاادل   با  بشای ٍاحذ 110با  بشای ٍاحذ ّای هسكًَی ٍ  72تعذاد راسکیٌگ هَسد ًیاص

 با  182

 

 ویااَای طرح -3-2

 َای مً ر ویاافضا ي ایر ساخت -3-2-1

 هطخػات صهیي طشح 

 هطخػات
هساحت 

 هشبع()هتش

بْای ّش هتش سبع 

 )سهال(

 ّضهٌِ

ی اًجام ضذُ ّا ّضهٌِ

 سهال( )هیلیَى

هَسد ًیاص 

 )هیلیَى سهال(

جوع )هیلیَى 

 سهال(

 447040 447040 0 1270007000 37670 صهیي

 87808 87808 0 % اسصش صهیي(20رشٍاًِ ساختواًی )حذٍد 

 527848 527848 0 جوع کل

 است.  برآي ر ضدٌّضهٌِ رشٍاًِ ساختواًی ضْشداسی  چٌیي ّن*قیوت صهیي هحل اجشای طشح ٍ    

 

 


