ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭘﯿﺸﺮو در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻤﺮاﻧ در ﺳﻄ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  97آﻏﺎز و
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎل  98در ﺣﺎل اﺟﺮا و ﯾﺎ در دﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻤﺮاﻧ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاه ﯾ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻟﯿﭙﺎر ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧ ﺑﻪ آن ﻣﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻟﯿﭙﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  36ﻫﺘﺎر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿ و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺑﻧﻈﯿﺮ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻟﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه
ﺳﺎل  97ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﺑﺮ  300ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎر واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﯿﺪ ﻣرود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾ ﭘﺮوژه ﻫﻢاﮐﻨﻮن  13درﺻﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﯿﻠ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ:
‐ ﺑﺨﺶ اول اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ
‐ ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ :ﻫﺘﻞ  5ﺳﺘﺎره ،ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری‐ﺗﻔﺮﯾﺤ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨ ﻃﺒﻘﺎﺗ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻓﺷﺎپﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ،
ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﺠﺘﻤ ﻓﺮﻫﻨ ،اﺳﻠﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ،ﮐﻠﻮپ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﮐﺮاﻧﻪ ،ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺮاﺣ و اﺟﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺎرک ﻟﯿﭙﺎر ،در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺎارزش و اﻗﻠﯿﻤ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﮐﯿﻔ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺤﯿﻂ ازﯾﻃﺮف و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ از ﻃﺮف دﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ و ﺗﻔﺮﺟﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﯿﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺮونﮔﺮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺟﻮد اﻣﺎﻧﺎت و ﮐﯿﻔﯿﺎت ﻫﻤﺨﻮان و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺎرک ﻋﻤﻮﻣ و
ﻣﻮﺿﻮﻋ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺮح ﺑﺎ ﯾ از ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﻫﺘﻞ  5ﺳﺘﺎره ﻓﺎﻧﻮس
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﭘﻬﻨﻪای ﮐﻪ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮدﺷﺮی‐ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮوژه دارای
ﻣﺴﺎﺣﺘ در ﺣﺪود  ۲۴۶۵۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﺑﻮده و ﺑﺎ روﯾﺮد ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮا و ﻣﻠﻬﻢ از ﻓﺮم ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾ ﯾ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ
در زﻧﺪﮔ روزاﻧﻪ ﭘﺎرک و ﻫﻢ در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺎﯾ و ﺟﻬﺖﯾﺎﺑ در ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﻫﻨﺠﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﻮام ﻣﺑﺨﺸﺪ.
ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻣﺎﻧﺎت داﺧﻠ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ دارﻧﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﯾ
زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠ ﻣﺗﻮان اﻧﻮاع ﻫﺘﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘ ،ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﮐﻠﻮپﻫﺎ
و ...ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد .در ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه رﯾﺰ ﻋﻤﻠﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ  8دﺳﺘﻪ ﮐﻠ ﺗﻔﯿﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮ ﯾ از ﻫﺘﻞﻫﺎ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ و ﯾﺎ رﯾﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ:
‐ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﻤﻮﻣ
‐ ﺑﺨﺶ اداری
‐ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮاﯾ
‐ ﺑﺨﺶ ﺿﯿﺎﻓﺖ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
‐ ﺑﺨﺶ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ورزش

‐ ﺑﺨﺶ اﻗﺎﻣﺖ
‐ ﺑﺨﺶ داﺧﻠ
‐ ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮاﯾ ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ورزش و ﺑﺨﺶ ﺿﯿﺎﻓﺖ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺗﻮرﯾﺴﺖ و اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی دارد .در ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﺗﻼش ﻣﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻋﻤﻮﻣ از ﮔﺮدﺷﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎص )ﮐﻤﭗﻫﺎی ورزﺷ ،ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ ،ﻓﺮﻫﻨ
و ﻫﻨﺮی و (...را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮔﺮدﺷﺮ را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺷﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺰﯾ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﺘﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳ اﺗﺎقﻫﺎ ﺳﺮاﻧﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﻫﺮ ﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﻣﺑﺎﺷﺪ:
‐ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﻤﻮﻣ 6 درﺻﺪ
‐ ﺑﺨﺶ اداری  0.7درﺻﺪ
‐ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮاﯾ 8 درﺻﺪ
‐ ﺑﺨﺶ ﺿﯿﺎﻓﺖ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ  4درﺻﺪ
‐ ﺑﺨﺶ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ورزش  8درﺻﺪ
‐ ﺑﺨﺶ اﻗﺎﻣﺖ  60درﺻﺪ
‐ ﺑﺨﺶ داﺧﻠ 7.6 درﺻﺪ
‐ ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻌﻤﯿﺮ  1.2درﺻﺪ
‐ ﻓﻀﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ و ﮐﻤ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮاﺣ 4.5 درﺻﺪ ﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮوﺷﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻟﯿﭙﺎر
در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوﺷﺎﻫ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻟﯿﭙﺎر ،ﻓﺮوﺷﺎﻫ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  155ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش
ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮراﮐ ،ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎری‐ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨ ،رﺳﺘﻮران ،ﺑﻮﻟﯿﻨ ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎزی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻠﯿﺎرد و ﮐﺎﻓﺷﺎپ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
 45درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﯿﭙﺎر را در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺎرﮐﯿﻨ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  390ﺧﻮدرو را دارا ﻣﺑﺎﺷﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮی از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،دﮐﻪﻫﺎی اﻏﺬﯾﻪ ﺳﺒ و ﺗﻨﻘﻼت اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ و اﯾﺮاﻧ را ﺳﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؛ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻫﺮﮐﺪام  15ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
‐ ﻣﺴﺎﺣﺖ واﮔﺬاری 155 :ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ
‐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎز 3.5 :ﻣﺘﺮ
‐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎز :ﻓﺮوش ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻋﺘﯿﻘﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻨﺮی ،ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮراﮐ وﯾﮋه و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ

ﺑﻨﺎی اﺟﻼس ﭼﺎﺑﻬﺎر
‐ ﮐﺎرﺑﺮی :ﻓﺮﻫﻨ
در ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎی ﻧﯿﻤﻪﮐﺎرهای ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺮد ﻓﻀﺎی ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻫﺎی ﺷﻬﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻣﻔﻬﻮﻣ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﻮاﻧﺎﯾ ﺟﺪی دارد .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ دارای زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۲۲۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨ ﻓﻀﺎﻫﺎی واﻧﻬﺎده ﺷﻬﺮی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺟ و ﻣﻘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ‐ﺗﻔﺮﯾﺤ دروازه اﻗﯿﺎﻧﻮس
‐ ﮐﺎرﺑﺮی :ﻓﺮﻫﻨ‐ﺗﻔﺮﯾﺤ
اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﺑﻨﺪه ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﺮاﻓﯿ ﺷﺮق ﻣﺤﺪوده ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪودهاش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺑﻪ  ۲۳۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﻣرﺳﺪ.

ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﯾﺪه ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺧﻮد در ﻧﺎه ﺑﻪ ﯾ دروﺗﺰه ﺑﺎﯾﺴﺘ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺮادات ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ و ﻋﺪم
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿ از آن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾ آن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾ ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻔﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﮐﺎرﺑﺮی :ﻓﺮﻫﻨ‐اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﯾ از وﯾﮋهﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺎرک ﻟﯿﭙﺎر ،ﺻﻔﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس در ﻣﯿﺎن درﯾﺎی ﻋﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺘ در ﺣﺪود  ۱۰۳۱۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﻣﺤﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﮐﻨﺴﺮتﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی‐ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻣﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﺗﻮان اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزه آﺑ ﻏﯿﺮﺻﻨﻌﺘ در آبﻫﺎی آزاد
ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ و وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﻨﻈﺮﯾﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دارد.

ﮐﺎﻓﻪرﺳﺘﻮران ﺑﺎغ ﻣﻄﺒﻖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺷﯿﺐ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﯾﺪه ﺑﺎغ ﻣﻄﺒﻖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﮐﻬﻦاﻟﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎغ ﺳﺎزی اﯾﺮاﻧ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮﺷﻫﺎی ﺑﺎغ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺴﺎزی ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  3125ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾ رﺳﺘﻮران ﺑﺎ درﺟﻪ
 VIPدر ﭘﺎرک را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﻮﻣ و ﻏﯿﺮﺑﻮﻣ و ﻣﻨﻮﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎﯾ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آن
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

رﺳﺘﻮران ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾ اﺳﻠﻪ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ روی اﺳﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﯿﻢداﯾﺮه ﺑﺮ روی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﺗﻤﺎﺷﺎ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  160ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ را ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻟﯿﭙﺎرک در ﭘﺎرک ﻟﯿﭙﺎر
ﻟﯿﭙﺎرک
اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺎت ﭘﺮدازش ﻣﻨﻈﺮﯾﻦ ،ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎرک
ﻟﯿﭙﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﺰاج واژﮔﺎن ﻟﯿﭙﺎر و ﭘﺎرک ،ﻋﻨﻮان ﻟﯿﭙﺎرک را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﻮاع روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺗﻔﺮﯾﺤ ،ﻓﺮﻫﻨ و
ﻏﯿﺮه در ﯾ ﻓﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﻈﺮ درﯾﺎ و ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻔﺎوت آب و ﺳﻨ در ﻓﻀﺎ ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﯿﻂ و
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

