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 شُزي باسآفزيىي مسيز در رشت شُزي فضاَاي تجزبٍ

 اقذام َايضزيرت ي اَذاف اس مختصز شزح -
 ٍ ّـبالوـبى هـشدم، ّـب،سـبختوبى اص يبفتـِاًتظـبم ايهجوَػِ جوؼـي، صًذگـي ًوبيـص صحٌـِ ػٌـَاى ثـِ سضـت ضـْشداسي هيـذاى

 تجذيـل حضـَس ثـشاي هىبًي ثـِ ٍ يبفتـِ هؼٌـب اجتوبػـي ٍ رٌّـي ػيٌـي، ػبهـل سـِ ّوضهبًي اص وـِ اسـت تبسيـخ طـَل دس سٍيذادّبيـي
 ًمص. اسـت ثـَدُ ضـْشًٍذاى آئيٌـي هشاسـن ٍ ّـبفؼبليـت ثـشاي هطـتشوي ثسـتش ٍ ضـْش تپٌـذُ للـت ديشثـبص اص هيـذاى ايـي. اسـت ضـذُ

 هيـذاى ايـي ضـْش، سـٌتي ثـبصاس ٍ هيـذاىسـجضُ ثـب ّوجـَاسي ٍ آى دس فشٌّگـي ٍ حىَهتـي اداسي، ّـبيسـبختوبى ٍجـَد آى، هشوضيـت
 دس ضـْش ثـِ اتَهجيـل ّجـَم ثـب ثبصآفشيٌـي، اص پيـص حـبل ايـي ثـب. اسـت وـشدُ تجذيـل ضـْشًٍذاى ٍ ضـْش دٌّـذُپيًَذ وبًَى ثـِ سا

 ســبصيساُپيــبدُ طــشح. ثــَد ضــذُ سٍحثــي ٍ ًباهــي ضــلَؽ، تشافيىــي گــشُ يــه ثــِ تجذيــل هيــذاى ايــي اخيـش، دّـِ چٌـذ
ـذاف ساسـتبي دس سضـت ضـْش هشوـضي هيــذاى  ػوَهـي، ًٍمـلحوـل ٍ هـذاسيپيـبدُ فشٌّـگ تشٍيـج ّـذف ثـب ٍ ضـْش ثبصآفشيٌـي ّا
 .اسـت پزيشفتـِ صـَست ضـْشًٍذاى سفتـبسي الگَّـبي دس تغييـش ٍ ضـْش تبسيخـي َّيـت تمَيـت ٍ حفبظـت

 رشت شُزداري ميذان پزيصٌ کلي اطالعات -
 دٍ هٌطمِ دس ضـْشداسي هيـذاى.ثبضذهي 4991 سبل آى اص ثشداسيثْشُ صهبى ٍ 4991 سبل ضْشداسي هيذاى سبخت الذاهبت آغبص صهبى

 اص خويٌـي اهـبم خيبثـبى ضـوبل، اص سـؼذي خيبثبى. اسـت گشفتـِ لـشاس ضـْش حيبتـي ضـشيبى چْـبس تمبطـغ دس ٍ سضـت ضـْشداسي
 گـشُ هْوتشيـي ٍ وـشدُ تاللـي ضْش ًمطِ ايـي دس غـشة اص طبلمبًي ٍ الْـذيػلـن خيبثـبى ٍ ضـشق اص ضـشيؼتي خيبثـبى جٌـَة،

 .اًذدادُ تطـىيل سا ضـْش ػولىـشدي

 پذيزفتٍ صًرت اقذامات خالصٍ ي باسآفزيىي ايذٌ -
 -ضـشلي تبسيخـي هحـَس ثبصآفشيٌـي. اسـت هطـبّذُ لبثـل صيـش دس ّبيـيايذئَگـشام صـَست ثـِ سضـت ضـْش ثبصآفشيٌـي طـشح ّـبيايـذُ
 دس. اسـت سضـت ثبصآفشيٌـي طـشح اصلـي ّـبيايـذُ اص تَسـؼِ هحـشن ّـبيپـشٍطُ هيـبى ايصًجيـشُ ضـجىِ يـه ايجـبد ٍ ضـْش غشثي
ٍليـي ػٌـَاى ثـِ سضـت ضـْشداسي هيـذاى فشٌّگـي ساُپيـبدُ پـشٍطُ هيـبى ايـي ثْـشُ ٍ احـذاث ضـْش دس تَسـؼِ هحـشن پـشٍطُ ا

ـش حـشم پيشاهـَى هحـذٍدُ طشاحـي آى اص پـس. اسـت ضـذُ ثـشداسي  تـبالة پيشاهـَى هحـذٍدُ طشاحـي ًيـض ٍ( ع) سضـب اهـبم خَّا
 .ثبضـٌذهـي الـذام حـبل دس ثبصآفشيٌـي ثؼـذي ّـبيگبم ػٌـَاى ثـِ ػيٌـه

 

 شذٌ اوجام اقذامات -

 کالبذي اقذامات 

 دست؛ ايه اس مًاردي ي شُزي مبلمان ساسي،کف: شامل فضاساسي 
 ٍ ضـذُ ثسـتِ خـَدسٍ حشوـت سٍي ثـِ ضـْش هشوـضي هيـذاى سضـت، ضـْش هشوـضي ثبفـت دس هـذاسيپيـبدُ تطـَيك ساسـتبي دس

 هوبًؼـت. اسـت گشفتـِ صـَست...  ٍ ًطـبًيآتـص خَدسٍّـبي ثـشاي اضطـشاسي هسـيش گشفتـي دسًظـش ٍ تؼشيـف ثـب هٌبسـت سـبصي وـف
ـن سا ساُپيـبدُ دس هٌبسـت هجلوـبى تؼجيـِ فشصـت هحـذٍدُ ايـي ثـِ خـَدسٍ ٍسٍد اص  ثـب حضَسپزيـشي، افضايـص ضوـي تـب وـشدُ فشّا

 هجسـوِ) ّـبالوـبى هٌبسـت جبًوبيـي ّوچٌيي. آٍسد پذيـذ ضـْشًٍذاى ثـشاي سا هحيطـي آسـبيص ساُ،پيـبدُ دس هىـج فضـبي ايجـبد
ٍليـي سـشٍيس رّـبة، ضـْذاي يبدثـَد جٌگلـي، خـبىوَچـه هيـشصا  .اسـت افـضٍدُ هيـذاى وبلجـذي ويفيـت ثـش...(  ٍ سضـت ضـْشداس ا

های اسالمی شهر و روستاها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 ارسشمىذ؛ تاريخي بىاَاي اس مجذد استفادٌ ي مزمت 
 طجـك. اسـت گشفتـِ لـشاس دسـتَسوبس دس ضـْش اسصضـوٌذ ٍ تبسيخـي ثٌبّـبي احيـبي ٍ هشهـت سضـت ضـْش ثبصآفشيٌـي ساسـتبي دس

هـي لـشاس اسـتفبدُ هـَسد اداسي صـَست ثـِ ايـي اص پيـص وـِ سضـت ضـْشداسي تبسيخـي سـبختوبى گشفتـِ صـَست ّبيسيضي ثشًبهِ
 سا ضـْشًٍذاى خـالق هطـبسوت ثـشاي ثسـتشي اجتوبػـي ٍ فشٌّگـي ػولىشدّـبي دسثـشگشفتـي ثـب ٍ ضـذُ تجذيـل سضت خبًِ ثِ گشفـت
ـن ـذ فشّا  تجذيـل ٌّـش گفتوبى خبًِ ثِ هشهـت اص پـس( فؼلـي ٌّـش ٍ فشٌّگ خبًِ) لذيـن اسـتبًذاسي سـبختوبى ّوچٌيـي. وـشد خَّا

بي. گـشددهـي  ثِ وِ اسصضـوٌذ ثٌبّـبي ٍ ّـبخبًِ اص تؼـذادي ٍ ضـذُ هشهـت لجلـي ّـبيوبسثـشي حفـظ ثـب ضـْش تبسيخـي وبسٍاًسـشّا
 ّـبيپـشٍطُ ػٌـَاى ثـِ سضـت تبسيخـي هسـيش دس اسصش ٍاجـذ ثٌبّـبي هشهـت. گشدًذهـي هشهـت ٍ احيـب اًذ،ضذُ سـپشدُ فشاهَضي
 .ّسـتٌذ ثبصآفشيٌـي آتـي ّبيثشًبهِ تشيـيهْـن اص ضـْش گشدضـگشي هحـَس دس تَسـؼِ هحـشن

 جذيذ؛ بىاَاي ساخت 
 حضـَس تبسيخـي، يگزضـتِ ثـِ ًْـبدى اسصش ضوـي ضـْشداسي سـبختوبى همبثـل ضـىلايدايـشُ تبسيخـي حـَض احيـبي ٍ جبًوبيـي

 ّوچٌيـي،. ثىطـذ تصَيـش ثـِ صهيـي فـشش سٍي ثـش سا جْـبى اص ًيوـي تـب وطـبًذُ صهيـي ثـِ سا آسـوبى اًؼـىبس هيـذاى، دس آة ػٌصـش
 ثـب وٌـذهـي حفـظ خـَد دل دس سا فؼلـي حـَض وـِ حبلـي دس( لذيـن اسـتبًذاسي) ٌّش ٍ فشٌّـگ خبًِ همبثـل هطـبثِ، آثٌوبيـي ايجـبد

 .گشديـذ احـذاث سـؼذي خيبثـبى هيبًي هحـَس ثـش هٌطجـك هشوـضي

 سايزاقذامات؛ 
 ثـِ هيـذاى يهيبًـِ اص جٌگلـي خـبىهيـشصاوَچـه يهجسـوِ اًتمـبل) هيـذاى دس لذيوـي الوـبى يـه ثـشاي جذيـذ جبًوبيـي -

 ؛(سـؼذي خيبثـبى ٍسٍدي
ليـي لـَح طشاحـي -  .ضْشداسي هيذاى ساُپيبدُ وـف دس سضـت ّـبيٍا
 

 فزَىگي -اجتماعي اقذامات 

 فزَىگي؛ رييذادَاي ي َابزوامٍ بزگشاري  
 ثشگضاسي طشيك اص سضت ضْش دس ثبصآفشيٌي اّذاف اص هشدم سبصي آگبُ ٍ فشٌّگي ساُپيبدُ دس «سضتهي» ووپيي ّبيغشفِ جبًوبيي. 4

 ثبص فضبي دس ًوبيطگبُ
 سضتهي ّبيغشفِ ّذايت ٍ اًذاصيساُ دس گيالى داًطگبُ داًطجَيبى هطبسوت اص استفبدُ. 2
 ثبصآفشيٌي آهَصش هحتَاي ثب ّبييوتبثچِ ٍ ثشٍضَس هبّيبًِ ٍ ّفتگي چبح. 9
 (خيبثبًي ًوبيص ٍ تئبتش ثشگضاسي) سضت سٍص هشاسن. 1
 ٍ سٌتي ثبصاس ضْشداسي، هيذاى اطشاف يجذاسُ هشهت ٍ احيب ثشاي هشدهي هطبسوت جلت ٍ ثبصاسيبى ثب تَجيحي جلسبت ثشگضاسي. 1

 سضت وبسٍاًسشاّبي
 سضت فشٌّگي ساُپيبدُ افتتبحيِ هشاسن ثشگضاسي. 6
 وطَس ثٌبم ٌّشهٌذاى حضَس ثب سضت فشٌّگي ساُپيبدُ دس داستبى ضت ٍ ضؼش ضت ثشگضاسي. 7
 سجض فيلن جطٌَاسُ ثشگضاسي. 8
 خيشيِ هشاوض ًفغ ثِ فشٌّگي ساُپيبدُ دس دستي آحبس فشٍش ٍ سفبلگشي آهَصضي وبسگبُ ثشگضاسي. 9
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 خَاًيوتبة ٍ وتبة سٍص هشاسن ثشگضاسي. 41

 جمعي؛ سوذگي تشًيق ي حمايت 
 .ثبضذهي ضْش للت دس هشدم تجوغ ثشاي هىبًي ًَس ٍ آة ثبصي اًذاختي ساُ ثِ ثب ضْشداسي سبختوبى همبثل ضىل ايدايشُ حَض -
 .وشد جوغ هطتشن يسفشُ يه دٍس ثِ سا ضْش هشدم اص ًفش 9111 افطبس، يسفشُ ثضسگتشيي هشاسن ثشگضاسي -
 .سبصدهي اًگيضخبطشُ ّوگبى ثشاي سا هحيط ٍ وشدُ جوغ خَد دٍس ثِ سا هشدم خيبثبًي هَسيمي ٍ ًوبيص هشاسن ثشگضاسي -

 اقذامات؛ سايز 
 ّتل ٍ لذين استبًذاسي تلگشاف، ٍ پست ضْشداسي، سبختوبى ًظيش ضْش، تبسيخي ياثٌيِ ٍ آحبس احيبي يٍاسطِ ثِ ًيض احش فشٌّگي وبلجذ دس

 فشٌّگي استمبي تَاى هي گشدضگشي، اطالػبت ياسائِ هشوض ثِ ثٌبّب ايي اص يىي اختصبظ ثب ٍ ثَدُ تَسيست جزة ضبّذ تَاىهي ايشاى،
ذ ثش دس سا وليذي ًمطي اصلي ثبصيگشاى ػٌَاى ثِ ّب آى هطبسوت جلت ٍ هشدم ًيض ػشصِ ايي دس. وشد هطبّذُ سا هحذٍدُ  .داضت خَّا

 

 اقتصادي اقذامات 
 دستفشٍضبى؛ استمشاس ٍضؼيت سبهبًذّي -
 خشد؛ ٍوبسّبيوست ثْجَد آى ًتيجِ دس ٍ ضْشًٍذاى تشدد تسْيل ٍ ساُپيبدُ ثِ هسيش تجذيل -
 .ساُپيبدُ پيشاهَى تجبسي ثذًِ سشلفلي ليوت ضذى ثشاثش سِ -
 

 محيطيسيست اقذامات 
 ضْش؛ هشوض دس ًمليِ ٍسبيل تشدد اص ًبضي آلَدگي وبّص -
 .هشوضي ساُ پيبدُ هحذٍدُ دس صيست هحيط ثب ّوسبص ًمليِ ٍسبيل اص استفبدُ ٍ سٍيپيبدُ ثِ ضْشًٍذاى تطَيك -
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