
  

 مشخصات پروژه

تعین سود 
 طرفین

مدت 
 برداریبهره

 مدت
سهم و میزان  سپرده زمان اجرا

 مشارکت شهرداری
پیش بینی و برآورد حجم 
سرمایه گذاری مورد نیاز 

 بخش خصوصی )ریال(
 تعداد

اجاره 
ماهیانه 

شهرداری 
میلیون 30

 تومان

    200.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

ری   رپوژه سرماهی گذا

 

 مرکز تجاری 
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 ویژگی های پروژه: 

د. توسعه باش یآن م یو اجتماع یزیکیاز رشد ف یبازتاب ی،مجموعه شهر یکدر  یحیو تفر یمرکز تجار یستأس یشهاند

و  یشهرساز تازه در یها یشهاند ییبه همراه شکوفا یگرد یشهر از سو یاسیو س یسو و رشد اجتماع یکشهر از  یزیکیف

و  یردل گشک یدجد یها یو ... کاربر یهشهر، محله، ناح یها یبند یماست که در تمام تقس یدهموجب گرد ینیشهر نش

 یتجار یمع هادر تمام مجت ی.خواسته اصلیابد یصو ... تخص یحیتفر -یتجار یها یبه کاربر یاز شهر به نوع ینقاط خاص

 جدید، یصرفماست.در جامعه  یاجتماع یازن یکبرآورد  یزخدمات و ن یافتکاال و در یدخر یبرا یندخوشا یطیمح یجادا

از  یذب مشترج یبزرگ برا یداز مراکز خر یاریتجارت و فراغت مبهم و لغزنده شده است.بس یح،قلمرو کار و تفر یمرزها

 یبرا یه مکانها ب یچون شهرباز یحیمراکز تفر یگرد یکنند.از سو یخود استفاده م یدکنندگانبازد یبرا یستعنوان تور

 یدد از معنامج یرو تفس یدو پهلو است که هم کار و هم فراغت است.واساز یعمل ید،شده اند. نفس خر یلتبد یزن یدخر

 یرو یاردو مکان در معم ینا یقبه تلف یبه نوع یو فراغت در زمان حال موجب شده است که جوامع مدرن غرب یدخر

 آورند

ی در تولید کاربری های شهری، در کنار توسعه اقتصاد شهری، نقش مهم مجتمع های تجاری به عنوان یکی از مهم ترین

برای تولید  فضاهای جدید شهری ایفا می کنند. امروزه ایجاد مجتمع های تجاری چندمنظوره در شهرها راهکار مناسبی

ه مولفه ان بهسته های جدید شهری محسوب می شود. در برنامه ریزی برای ایجاد مجتمع های تجاری جدید توجه همزم

 .های دسترسی مناسب، طراحی فضاهای فراغت و گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد
 :  و اثرات اجرای طرح در شهر نتایج 

را بروز داده و از  یدیجد یانسان یتشکل، هو ییرتغ یندر دوران معاصر که ا یشهر یدو بروز عناصر جد یصنعت یددر عصر جد

و با گسترش حساب نشده شهرها  یشهر یخدمات یساخت فضاها یثابت در مناطق مختلف برا یالگو یکاستفاده از  یطرف

و  یدر مدل شهرساز ییراتشوند، منجر به تغ یمرکز شهر ظاهر م یابانهایپراکنده در امتدادخ یمراکز به صورت واحدها ینا

 یتهو یکپارچگیمعاصر، کاهش وحدت و  یشهرها یکالبد یآن شاهد آشفتگ یجهشده که در نت یشهر یعموم یفضاها

 یگزینیجا اهم ب یگرد یشود. از طرف یم یطمح یفیترفتن روح فضاها، سنت ها و ک ینساکنان باعث از ب یفرهنگ -یاجتماع

منجر شده  یفرهنگ -یبا عملکرد مهم اجتماع یسنت یشهر یاز فضاها یاریآمد و شد به از دست رفتن بس یبرا ییفضاها

 است. 

 عبارتند از:انجام این پروژه در مهریز نتایج حاصل از 

 جلوگیری از تردد شهری اضافه 

 تجمیع تخصصی کسب وکارهای گوناگون 

 تسهیل نظارت و ساماندهی مشاغل 

 

 


