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حاضیِ ًطیٌی تِ ػٌَاى سُ آٍسد صٌؼتی ضذى
خَاهغ ،گشیثاًگیش اکثش کالًطْشّای دًیا ضذُ است.
دس ایي هیاى ضْش سضت ًیض تِ دلیل تشخَسداسی اص
ضشایط ٍیژُ اللیوی ،تا ایي پذیذُ دست ٍ پٌدِ ًشم
هی کٌذ .ایي پذیذُ ،تدلی فمذاى تشآٍسدُ ضذى ًیاص
هسکي ٍ سشپٌاُ الطاس کن دسآهذی است کِ دس
فضای سسوی ٍ تشًاهِ سیضی ضذُ ضْش خایی ًذاسًذ ٍ
دس فشاس اص هحذٍدیت ّای لاًًَی خاسج اص تَاى خَد،
تِ تشپایی سکًَت گاّْای ًاتساهاى دس حاضیِ ضْش،
هی پشداصًذ تِ اهیذ آًکِ تِ فشصت ّای ضغلی تا
دسآهذ هستوش ضْشی دستشسی پیذا ًوایٌذ ٍ ،ضاهل
افشاد ٍ خاًَاسّایی هی ضَد کِ دس هحذٍدُ ی
فیضیکی ٍ التصادی ضْش صًذگی هی کٌٌذ ٍلی ٌَّص
خزب ًظام ضْشی ًطذُ ٍ اص تسیاسی خْات تا تافت
اصلی ضْش تفاٍت داسًذ

شهرداری رشت

تحمیك حاضش تا ّذف تشسسی پذیذُ حاضیِ ًطیٌی دس
هحذٍدُ کوشتٌذی خشهطْش تا سٍیکشدی تَصیفی
تحلیلی ٍ تا تکیِ تش هطالؼات اسٌادی ٍ ًیض هطالؼات
هیذاًی اًدام گشفتِ استً .تایح تحمیك ًطاى هی دّذ
کِ ضاخص تشیي هطکالت هحذٍدٍُ ،خَد آسیة ّای
اختواػی دس تیي ساکٌاى ،تاالتَدى هیضاى صهیي ّای
هَسد استفادُ تشای ساخت ٍ ساص تا هالکیت ًسكً ،ثَد
خذهات ضْشیٍ ،ضؼیت ًاهٌاسة تْذاضت ٍ لشاسگیشی
دس خاسج اص هحذٍدُ ضْشی دس صهاى ضکل گیشی است.
ػوذُ تشیي هطکالت تِ تشتیة اٍلَیت ػثاستٌذ اص:
ٍضؼیت ًاهٌاسة آسفالتً ،ثَد اهکاًات ٍسصضی ٍ ٍخَد
افشاد هضاحن کِ دس ایي هیاى ٍخَد پاتَق ّای اسارل ٍ
اٍتاش دس ایي هحلِ ٍ خشیذ ٍ فشٍش هَاد هخذس ،اصلی
تشیي ػاهل ًثَد اهٌیت تشای صًاى ٍ کَدکاى تِ ضواس هی
سٍد.
ػاللوٌذاى تِ هَضَع هی تَاًٌذ خْت تکویل اطالػات
خَد ،تِ پایاى ًاهِ همطغ کاسضٌاسی اسضذ سضتِ خغشافیا
ٍ تشًاهِ سیضی ضْشی آلای اکثش سیفی تا ػٌَاى ػولکشد
هذیشیت ضْشی دس خلَگیشی اص سضذ تی سٍیِ حاضیِ
ًطیٌی دس ضْش سضت کِ دس سال 1395تِ داًطگاُ
آصاد اسالهی ٍاحذ سضت اسائِ گشدیذُ ٍ ًسخِ ای اص آى
دس کتاتخاًِ اداسُ هطالؼات ٍ پژٍّص ضْشداسی سضت
هَخَد هی تاضذ سخَع ًوایٌذ.
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