
 
 
 

 حوزه شهرسازي و معماري پروژه هاي مطالعاتي و سرمايه گذاري

 
 يافته و آماده  سرمايه گذاري استكه خاتمه طرح هاي موضعي شهري  :الف 

 
به مبلغ  23/12/84-20124/331/به شماره قرارداد الف توسعه و عمران استخر عينك مطالعات -1

 .به اتمام رسيد 1388ريال كه در سال  000/660/362
-9135/331/به شماره قرارداد ب) تقاطع تختي تا بلوار معلم(بهسازي و نوسازي محور صيقالن  طرح -2

 .به اتمام رسيد 1389 كه در سالريال  620/201/439به مبلغ  20/08/85
-5365/به شماره قرارداد بساماندهي حريم رودخانه هاي زرجوب و گوهررود شهر رشت  طرح -3

 .به اتمام رسيد 1389ريال كه در سال  000/600/959/1به مبلغ  16/05/86
 
 كه در دست انجام است يشهر موضعي طرح هاي :ب 

بـه مبلـغ   و  هكتـار  23بـه مسـاحت حـدودي     بهسازي بافت محدوده اطراف مرقـد خـواهر امـام   مطالعات     -1
 ريال 000/000/530

 )طراحي(مو سازمان فضايي از مرحله دو )شناخت( اول تصويب مطالعات مرحله  :پيشرفت فيزيكي
 
هكتار و به مبلغ  13به مساحت حدودي  بهسازي بافت محدوده آرامگاه ميرزا كوچك خانانجام مطالعات    -2

 ريال  000/000/495
  . 5در مرحله تصويب طرح در كميسيون ماده  :پيشرفت فيزيكي

 
  000/000/890هكتـار و بـه مبلـغ     32احت حـدود  سبه م بافت بازار مركزي شهر رشت ساماندهيمطالعات     -3

 ريال
كه مقرر گرديده مطالعات توسط مشاور ارائـه   ارائه گزارش مرحله دومتصويب مرحله اول و  :پيشرفت فيزيكي

 .گردد
 

هاي منتهي به ميدان شـهرداري و مطالعـه تبـديل خيابـان علـم       مطالعه زيرگذرهاي عابر پياده خيابان    _4
 ره آزما توسط شركت مهندسان مشاور  الهدي به عابر پياده

 . 5در كميسيون ماده نقشه هاي معماري تصويب  در مرحله   :پيشرفت فيزيكي



 
 
 

در حال انجـام اصـالحات طـرح    مشاور اده خيابان علم الهدي به گذرگاه عابر پيدر خصوص پروژه تغيير كاربري 
 .مي باشدكه از جانب شهرداري اعالم شده 

 
 طرح تفصيلي جديد شهر رشت : ج

اداره كل راه و شهرسازي استان   89ابالغ  طرح جامع جديد شهر رشت  در خرداد ماه سال  به دنبال تصويب و
گيالن با مشاركت شهرداري رشت و معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري گيالن نسبت به عقد قرارداد 

  952/157/402/7با شركت مهندسان مشاور طرح و كاوش به مبلغ   89براي تهيه طرح تفصيلي در بهمن ماه سال 
 90در بهمن ماه سال  به دنبال نارضايتي به وجود آمده و عدم انجام تعهدات ار جانب مشاور.ريال اقدام نمود

قرارداد مذكور به خلعيت رسيد و هم اكنون مشاور نقش جهان پارس مشاور برگزيده اداره كل راه و شهرسازي 
 .براي انجام طرح تفصيلي شروع به كارنموده است

 
 پروژه هاي مهم سرمايه گذاري مشاركتي شهرداري با بخش خصوصي: د 

طبقه زيرزمين به  2طبقه و  13پروژه جام جم در مشاركت شهرداري با سازمان تبليغات اسالمي در  -1
 آدرس خيابان امام ، جنب بانك مسكن 

 4و  3و  10 و 5/9بلوك  7شامل ) زمين ترابري شهرداري ( پروژه مشاركتي با شركت تراز پي ريز  -2
 طبقه به آدرس كمربندي شهيد بهشتي، سه راه المپ سازي

 طبقه روي زيرزمين به آدرس بلوار شهيد انصاري 6پروژه مشاركتي شهرداري با شركت تراز پي ريز در  -3
طبقه روي پيلوت و زيرزمين واقع  11پروژه مشاركتي با شركت عمران و مسكن سازان ايران به صورت  -4

 ابق منبع آبدر گلسار، زمين س
طبقه روي تجاري و زيرزمين  8پروژه احداث مجموعه تجاري و فرهنگي آقاي امير برنجيان به صورت  -5

 164واقع در گلسار، بلوار گيالن، نبش خيابان 
 

 )بخش خصوصي(سرمايه گذاري در شهر رشتدرحال پروژه هاي مهم : ه  

 ازطبقه واقع در نبش بلوار نم 11-اداري-احداث مجموعه تجاري -1
طبقه روي پيلوت واقع در گلسار، جنب پمپ  24احداث مجموعه پاركينگ طبقاتي و فضاي اداري در  -2

 بنزين
 طبقه ديلمان گيل، واقع در بلوار نماز، روبروي سناتور 20احداث پروژه ساختمان  -3



 
 
 

طبقه روي بانك و زيرزمين واقع در خيابان  6مسكوني بانك پاسارگاد در -احداث پروژه تجاري -4
 مطهري

طبقه روي بانك و زيرزمين واقع در ميدان  11مسكوني بانك پاسارگاد در -احداث پروژه تجاري -5
 صابرين

 طبقه روي زيرزمين واقع در جاده فومن  4تختخوابي قائم به صورت  120احداث بيمارستان  -6
 ورطبقه روي زيرزمين واقع در بلوار شهيد قلي پ 6تختخوابي پارس به صورت  120احداث بيمارستان  -7
طبقه روي  13به صورت ... فرهنگي و -تفريحي–پاركينگ -ورزشي-اداري-احداث مجموعه تجاري -8

 زيرزمين واقع در جاده تهران، روبروي ترمينال مسافربري
مترمربع  680/648/1واحد مسكوني و به متراژ  16674عدد و در  226صدور پروانه احداث بنا به تعداد  -9

 )پروژه مسكن مهر ( هكتاري سپيدرود  400ضي طبقه در ارا 6الي  4در بلوكهاي 
 طبقه واقع در سبزه ميدان 4احداث پاركينگ طبقاتي و تجاري در  -10
 طبقه واقع در خيابان امام 8احداث پاركينگ طبقاتي و تجاري در  -11
طبقه واقع در انتهاي پارك ملت، تقاطع خيابان امين الضرب و  3احداث تاالر بزرگ شهر رشت در  -12

 احمدزادهخيابان شهيد 
پروژه مجتمع بزرگ فرهنگي پارك انديشه كه در مرحله طراحي نقشه هاي اجرايي جهت طرح در  -13

 .مي باشد 5كميسيون محترم ماده 

 
 

 

 

 

 

 


