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سات                                        :عنوان پروژه مان  ر سا ا و و، د مان    و  ی  ر ده   ا کانوزه د و   م

  بخش سیمکان جهرممحل اجرا: 
  استانی: تامین اعتبار

  متر مربع 1070: زیر بنا 
  1394: اجراتاریخ 
  1396: بهره برداريتاریخ 

  درصد 100 پیشرفت فیزیکی:درصد 
   11000اعتبار هزینه شده(میلیون ریال): 

  مهندس حقدان: ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه

  



٢ 
 

ی                                       :عنوان پروژه ک کال ت   ا ھد   خا 

  بخش سیمکان: محل اجرا
  تفاهم نامه بهداشتی: تامین اعتبار

  متر مربع 110: زیر بنا 
  1395: اجراتاریخ 
  1396: بهره برداريتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
   1650اعتبار هزینه شده(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس : ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  

 

ت                                        :عنوان پروژه ا ھد و خا    آر

  سیمکانبخش محل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 110: زیر بنا 
  1395: اجراتاریخ 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  1650هزینه ها(میلیون ریال): پیش بینی 
  سبوییمهندس : ناظر ابنیه 

  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات
  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه

  

 

 

 

 



٣ 
 

  

 

 

ت                                        :عنوان پروژه ا ھد   ھارطاق خا 

  

  سیمکانبخش محل اجرا: 
  هم نامه بهداشتیتفا تامین اعتبار:

  متر مربع 110: زیر بنا 
  1396: اجراتاریخ 

  درصد 55 درصد پیشرفت فیزیکی:
  2000پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس : ناظر ابنیه 
  مهندس ذوالفقاري : ناظر تاسیسات

  مهندس شاهین: ریزي و کنترل پروژه برنامه
  



٤ 
 

  

  

 

ون                                          :عنوان پروژه    دوزهپا

  سیمکانبخش محل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 300زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  4500پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس ناظر ابنیه : 
  ذوالفقاريمهندس   ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه
  



٥ 
 

  

ون                                       :عنوان پروژه لپا ا تد   د

  

  سیمکانبخش محل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 100زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 100 پیشرفت فیزیکی:درصد 
  1500پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس ناظر ابنیه : 
  ذوالفقاريمهندس   ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه
  

  

ون                                         :عنوان پروژه   جان  پا

  

  سیمکان بخشمحل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 100زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  1500پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس ناظر ابنیه : 
  ذوالفقاريمهندس   ناظر تاسیسات: 

  هینمهندس شاریزي و کنترل پروژه : برنامه
  



٦ 
 

  

 

  

ون                                         :عنوان پروژه   تپا

  سیمکانبخش محل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 100زیر بنا : 
  1395تاریخ اجرا: 

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  1500پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس ابنیه :  ناظر
  ذوالفقاريمهندس   ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه
  

ون                                       :عنوان پروژه و پا   آر

  

  سیمکانبخش محل اجرا: 
  تفاهم نامه بهداشتی تامین اعتبار:

  متر مربع 100زیر بنا : 
  1395ریخ اجرا: تا

  درصد 100 درصد پیشرفت فیزیکی:
  1500پیش بینی هزینه ها(میلیون ریال): 

  سبوییمهندس ناظر ابنیه : 
  ذوالفقاريمهندس   ناظر تاسیسات: 

  مهندس شاهینریزي و کنترل پروژه : برنامه
  


