
 9393/10  شماره آگهی :          

در روستاهای استان  طرح هادیاجرای پروژه    001شناسایی سرمایه گذار جهت واگذاری  فراخوان عمومی      

 گیالن)به شرح مشخصات جدول ذیل(

(لقتتتع  للا  تتتع لوردتتتالهتتت ادلوتتتعلقتتتع  لل   تتت  لو  تتتالا ل32رایتتتالهتتتعد ل جراستتت عمل بتتتسلوتتتعلدستتت  را  بسلا در

درلر ستتت ع عملاستتت علللاجتتترامل تتتر ل تتتعدمپتتتر   لل111درل  تتترلداردللاستتت عللنتتت  لللو  تتتعدله تتتالبلا قتتت  لاستتت هال,هقتتترراالهتتتع الد  تتت 

  ا تتتعیالهتتتع ال   ل للا له تتت ل تتتععلذیتتتسلرالوتتتعلستتترهعیعلنتتتواراللو تتت لدص  تتتال  قتتته تتت ررلدرلجتتت   لله  صتتتعالا   تتتعوتتتعل تتتر لنتتت  لل

ل بعی .ل انوارل, جرو عالهف  لورد ردارل     

 درلر س ع عملاس عللن  لل ر ل عدمپر   لاجراملل111لالف: موضوع و مشخصات پروژه:

 شهرستان مشخصات اولیه عنوان پروژه ردیف
اعتبار مصوب  محل اجرا

 )م.ر(

مدت 

 قرارداد

  110111 بیجاربین   آستارا )آستارا(احداث یک دهنه پل در روستای بیجاربین احداث یک دهنه پل در روستای بیجاربین  1

  200,11 آسیابشم اسالم   تالش (تالش) اسالم آسیابشم روستای حائل دیوار اجرای اجرای طرح هادی روستای آسیابشم اسالم  2

  706,6 مهویزان   صومعه سرا (صومعه سرا)مهویزان  روستایتکمیل پل  تکمیل پل روستای مهویزان  0

  00111 الکسار  صومعه سرا (صومعه سرا) الکسار روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای الکسار ,

  60,11 دهسر   آستانه اشرفیه (آستانه اشرفیه) دهسر روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای دهسر  ,

 اجرای طرح هادی پرکاپشت مهدیخانی  7
 پرکاپشت مهدیخانی روستای آسفالت واجرای تهیه

 (آستانه اشرفیه)
 60,11 پرکاپشت مهدیخانی   آستانه اشرفیه

 

 احداث دیواره حائل حفاظتی امام زاده اسحاق   6
احداث دیواره حائل حفاظتی امام زاده اسحاق  

 )شفت(
 60111 امام زاده اسحاق    شفت

 

  0111, بالنگه   املش (املش) بالنگه روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای بالنگه  8

  1707,1 هلو کله   رودسر (رودسر) کله هلو روستای پل دهانه دو اجرای اجرای طرح هادی روستای هلو کله  0

  200111 خسادان   رودسر (رودسر) خسادان روستای بندی گابیون اجرای اجرای طرح هادی روستای خسادان  11

  00111 قاسم آباد علیا   رودسر (رودسر)قاسم آباد علیا  روستای پل دهانه یک اجرای اجرای پل قاسم آباد علیا  11

  60111 مرزدشت   خمام (خمام) مرزدشت روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای مرزدشت  12

  60111 تیسیه   خمام (خمام) تیسیه روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای تیسیه  10

  60760 چاپارخانه   خمام (رودسر)چاپارخانه  روستای پل دهانه یک اجرای اجرای طرح هادی روستای چاپارخانه  ,1

  110111 اشمنان طالم   خمام (خمام)روستای اشمنان طالم آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای اشمنان طالم  ,1

  110111 نوشر   الهیجان )الهیجان(نوشرروستای  آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای نوشر  17

  110111 کتشال باال  الهیجان (الهیجان) کتشال باال روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای کتشال باال 16

  0611, صیقل بنه   الهیجان اجرای جدول و کانیوو روستای صیقل بنه)الهیجان( اجرای طرح هادی روستای صیقل بنه  18

  801,7 دیزبن  الهیجان پیاده رو سازی روستای دیزبن)الهیجان( اجرای طرح هادی روستای دیزبن  10

  70111 گاوکل)سعیدی سرا(  سیاهکل (سیاهکل)سیاه کاربن تعریض و شن ریزی روستای  اجرای طرح هادی روستای گاوکل)سعیدی سرا(  21

  110111 خرارود  سیاهکل (سیاهکل) گاوکل روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای خرارود  21

  110111 قشالق   سیاهکل (سیاهکل)قشالق  روستای پل دهانه یک اجرای اجرای طرح هادی روستای قشالق  22

  110111 سیاه کاربن   سیاهکل (سیاهکل)سیاه کاربن تعریض و شن ریزی روستای  اجرای طرح هادی روستای سیاه کاربن  20

  70111 ازبرم   سیاهکل (سیاهکلاجرای جدول و کانیوو روستای ازبرم) اجرای طرح هادی روستای ازبرم  ,2

2, 
)سنگ فرش ورودی اجرای طرح هادی روستای باالرود

  تی تی کاروانسرا(

 کاروانسرا روستای اجرای سنگ فرش ورودی تی تی

 )سیاهکل( رود باال
 20111 باالرود  سیاهکل

 

  70111 توتکی   سیاهکل (سیاهکل)توتکی  روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای توتکی )آسفالت معابر(  27

  هیدعیوضی(ش)آسفالت خیابان اجرای طرح هادی روستای کیارود 26
خیابان  کیارود روستای آسفالت واجرای تهیه

 (سیاهکل) هیدعیوضی(ش
 70111 کیارود  سیاهکل

 

  00,11 دیورش   رودبار دیورش)رودبار( روستای حائل دیوار اجرای اجرای طرح هادی روستای دیورش  28



  00111 انارکول   رودبار احداث دیوار حائل روستای انار کول)رودبار( اجرای طرح هادی روستای انارکول  20

  70,11 رشته رود   رودبار )رودبار(رشته روداجرای سنگفرش روستای  اجرای طرح هادی روستای رشته رود  01

  70,11 شهربیجار  رودبار )رودبار(شهربیجاراجرای جدول و کانیوو روستای  اجرای فاز دوم طرح هادی روستای شهربیجار  01

  00,81 نصفی   رودبار )رودبار(نصفیاجرای جدول و کانیوو روستای  اجرای طرح هادی روستای نصفی  02

  70211 شیشه گوراب   رشت (رشت) شیشه گوراب روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای شیشه گوراب  00

  0111, بازقلعه ملک   رشت (رشت)بازقلعه ملک  روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای بازقلعه ملک  ,0

  110111 امام زاده هاشم   رشت )رشت(اجرای دیوار حائل روستای امام زاده هاشم اجرای دیوار حائل روستای امام زاده هاشم  ,0

  110111 بیجاربنه   رشت )رشت(روستای بیجاربنهاجرای دیوار سنگی  اجرای طرح هادی در روستای بیجاربنه  07

  0111, دیورود   رودسر اجرای سنگفرش روستای دیورود )رودسر( اجرای طرح هادی روستای دیورود  06

  110111 باش محله   آستارا )آستارا(باش محلهاجرای سنگفرش روستای  اجرای طرح هادی روستای باش محله  08

 اجرای طرح هادی روستای گالشکالم لیالکوه  00
  100028 گالشکالم لیالکوه  لنگرود (لنگرود) لیالکوه گالشکالم روستای معابر سنگفرش اجرای

  110111 هراتبر  رودسر (رودسر) کله هلو روستای پل دهانه دو اجرای اجرای آسفالت روستای هراتبر  1,

  110111 چایخانسر رودسر (رودسر) چایخانسر روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای آسفالت روستای چایخانسر 1,

 اجرای آسفالت روستای کویه علیا 2,
محله  پائین روستای آسفالت واجرای تهیه

 (خمام)دافچاه
 110111 کویه علیا آستارا

 

 اجرای طرح هادی روستای میرزا حسن لنگه  0,
 (رودسر)لنگه حسن میرزا روستای معابر سنگفرش اجرای

  120111 میرزا حسن لنگه   رودسر

  1701,0 رودبار چیره   فومن (فومن) چیره رودبار روستای حائل دیوار اجرای  دیواره سازی(رودبار چیره)اجرای طرح هادی روستای  ,,

 آسفالت معابر روستای تازه آباد خواچکین خمام ,,
تازه  روستای آسفالت واجرای تهیه

 (خمام)آبادخواچکین
 80111 تازه آباد خواچکین  خمام

 

 محله دافچاه خمامآسفالت معابر روستای پائین  7,
 محله پائین روستای آسفالت واجرای تهیه

 (خمام)دافچاه
 60111 پائین محله دافچاه   خمام

 

  60111 روستای فتاتو  خمام (خمام)فتاتو  روستای آسفالت واجرای تهیه آسفالت معابر روستای فتاتو خمام 6,

  60111 میانکل  خمام (خمام)میانکل  روستای آسفالت واجرای تهیه آسفالت معابر روستای میانکل خمام 8,

 آسفالت معابر روستای دهنه سر شیجان خمام 0,
دهنه سر  روستای آسفالت واجرای تهیه

 (خمام)شیجان
 60111 دهنه سر شیجان  خمام

 

  20111 بیجرود کل خمام تعریض و شن ریزی روستای بیجرودکل)خمام( شن ریزی معابر روستایی شهرستان خمام 1,

  110111 فشتکه   خمام (خمام)فشتکه  روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای فشتکه  1,

  120111 احمد آباد  رودسر (رودسر) آباد احمد روستای آسفالت واجرای تهیه معابر(  اجرای طرح هادی روستای احمد آباد)آسفالت 2,

  20811 فشتال   سیاهکل (سیاهکل)فشتال  روستای آسفالت واجرای تهیه اجرای طرح هادی روستای فشتال )خیابان شالیزار(  0,

  110111 راجیر   صومعه سرا )صومعه سرا(دیواره سازی روستای راجیر دیواره سازی روستای راجیر  ,,

  0111, کرگان   بندر انزلی )بندر انزلی(کرگاناحداث پل عابر پیاده  احداث پل عابر پیاده کرگان  ,,

  00,11 ناصران شفت اجرای طرح هادی روستای ناصران )شفت)  اجرای طرح هادی روستای ناصران )شفت)  7,

,6 

اجرای طرح هادی روستای پایین محله قاسم آباد 

(علیا )رودسر  

اجرای طرح هادی روستای پایین محله قاسم آباد 

(علیا )رودسر  
 رودسر

پایین محله قاسم 

 آباد
2,1 

 

(اجرای طرح هادی روستای رودسر )رضوانشهر 8, (اجرای طرح هادی روستای رودسر )رضوانشهر  وانشهررض    0111, رودسر 

,0 
(اجرای طرح هادی روستای دیوشل پشته )لنگرود (اجرای طرح هادی روستای دیوشل پشته )لنگرود    1107,1 دیوشل پشته لنگرود 

71 
(تعریض پل بهمبر )صومعه سر (اتعریض پل بهمبر )صومعه سر  اصومعه سر    110111 بهمبر 

71 

اجرای فاز دوم طرح هادی روستای طول الت 

()رودسر   

اجرای فاز دوم طرح هادی روستای طول الت 

()رودسر   
 00211 طول الت رودسر

 

شهرستان رشتآسفالت معابر روستاهای  آسفالت معابر روستاهای شهرستان رشت 72   ,,17602 شهرستان رشت  شهرستان رشت  

(اجرای طرح هادی روستای یاعلی گوابر )املش اجرای طرح هادی روستای یاعلی گوابر )املش 70   011 یاعلی گوابر املش 

(اجرای طرح هادی روستای آبدنگسر )لنگرود اجرای طرح هادی روستای آبدنگسر )لنگرود ,7   1,0111 آبدنگسر لنگرود 

(اجرای طرح هادی روستای امشه )رشت اجرای طرح هادی روستای امشه )رشت ,7   120111 امشه رشت 



77 
هادی روستای آبویار رضوانشهر  طرح اجرای هادی روستای آبویار رضوانشهر  طرح اجرای   00555 آبویار رضوانشهر 

 

شهرستان شفتآسفالت معابر روستاهای  آسفالت معابر روستاهای شهرستان شفت 76   370,37 شهرستان شفت شهرستان شفت 

(اجرای طرح هادی روستای چوکام )خمام اجرای طرح هادی روستای چوکام )خمام 78   00555 چوکام خمام 

70 

ه اجرای آسفالت معابر روستایی شهرستان آستان

 اشرفیه

ه اجرای آسفالت معابر روستایی شهرستان آستان

 اشرفیه

شهرستان آستانه 

 اشرفیه
شهرستان آستانه 

 000555 اشرفیه
 

  030555 سوستان الهیجان اجرای طرح هادی روستای سوستان )الهیجان اجرای طرح هادی روستای سوستان )الهیجان 61

رودسر وستای قاسم اباد سفلیر طرح هادیاجرای  61 رودسر وستای قاسم اباد سفلیر طرح هادیاجرای     00755 قاسم اباد سفلی رودسر 

62 

احداث دیواره حایل حفاظتی روستای امام زاده 

(ابراهیم )شفت  

احداث دیواره حایل حفاظتی روستای امام زاده 

(ابراهیم )شفت  
 00055 امام زاده ابراهیم شفت

 

(اجرای طرح هادی روستای ایشیان )لنگرود 60 (اجرای طرح هادی روستای ایشیان )لنگرود    0,0555 ایشیان لنگرود 

(احداث دو دهنه پل در روستای سروندان )رشت ,6 (احداث دو دهنه پل در روستای سروندان )رشت    050555 سروندان رشت 

(اجرای طرح هادی روستای سسمس )صومعه سرا ,6 (اجرای طرح هادی روستای سسمس )صومعه سرا    000555 سسمس صومعه سرا 

(اجرای طرح هادی روستای لیارج دمه )لنگرود 67 (اجرای طرح هادی روستای لیارج دمه )لنگرود    050555 لیارج دمه لنگرود 

(اجرای طرح هادی روستای گیالنده )تالش 66 (اجرای طرح هادی روستای گیالنده )تالش    750555 گیالنده تالش 

68 

اجرای طرح هادی روستای خشت مسجد مرکزی 

 رشت

اجرای طرح هادی روستای خشت مسجد مرکزی 

 رشت
 000555 خشت مسجد رشت

 

(اجرای طرح هادی روستای پونل) رضوانشهر 60 (اجرای طرح هادی روستای پونل) رضوانشهر     0555, پونل رضوانشهر  

(اجرای طرح هادی روستای میکال ) سیاهکل 81 (اجرای طرح هادی روستای میکال ) سیاهکل     70005 میکال سیاهکل  

  70755 لیالکوه لنگرود اجرای طرح هادی روستای لیالکوه اجرای طرح هادی روستای لیالکوه 81

(طرح هادی روستای مبارک آباد )رشتاجرای  82 (طرح هادی روستای مبارک آباد )رشتاجرای     70055 مبارک آباد رشت 

  00055 تربه بر بندر انزلی اجرای طرح هادی روستای تربه بر اجرای طرح هادی روستای تربه بر 80

طرح هادی روستای بازنشیناجرای  ,8   755 بازنشین رودسر اجرای طرح هادی روستای بازنشین 

(اجرای طرح هادی روستای بی با الن )رودسر ,8 (اجرای طرح هادی روستای بی با الن )رودسر     705 بی با الن رودسر  

(رشت اجرای طرح هادی روستای باال گفشه )  اجرای طرح هادی روستای باال گفشه ) رشت 87   30555 باال گفشه رشت  

رودبار _اجرای طرح هادی روستای شهر بیجار  86 رودبار _اجرای طرح هادی روستای شهر بیجار     775 شهر بیجار رودبار 

(اجرای طرح هادی روستای چپرپرد پائین ) رشت 88 (اجرای طرح هادی روستای چپرپرد پائین ) رشت     00555 چپرپرد پائین رشت  

80 

(  2اجرای طرح هادی روستای چهار محل )فاز 

 رودبار

(  2اجرای طرح هادی روستای چهار محل )فاز 

 رودبار
 055 چهار محل رودبار

 

(اجرای فاز دوم طرح هادی روستای ماچیان )رودسر 01 (اجرای فاز دوم طرح هادی روستای ماچیان )رودسر     055 ماچیان رودسر  

(دره جیر )الهیجاناجرای طرح هادی روستای  01 (اجرای طرح هادی روستای دره جیر )الهیجان     00,55 دره جیر الهیجان  

02 

اجرای طرح هادی معبر اصلی روستای عنبران 

()آستارا  

اجرای طرح هادی معبر اصلی روستای عنبران 

()آستارا  
 050030 عنبران آستارا

 

00 

اجرای طرح هادی معبر اصلی روستای چلوند 

ا()آستار  

اجرای طرح هادی معبر اصلی روستای چلوند 

()آستار  
اآستار  00555 چلوند 

 

(اجرای طرح هادی روستای خاصکول )رودبار ,0 (اجرای طرح هادی روستای خاصکول )رودبار    705 خاصکول رودبار 

(اجرای طرح هادی روستای حسین آباد ) رودسر ,0 (اجرای طرح هادی روستای حسین آباد ) رودسر    770307 حسین آباد رودسر 

(اجرای 07 طرح هادی روستای علی نوده ) رشتاجرای  ( طرح هادی روستای علی نوده ) رشت    070555 علی نوده رشت 

(اجرای طرح هادی روستای گیلوادشتان )رشت 06 (اجرای طرح هادی روستای گیلوادشتان )رشت    000555 گیلوادشتان رشت 

(اسطلخ )رشت اجرای طرح هادی روستای شکار 08 (اجرای طرح هادی روستای شکار اسطلخ )رشت    050555 شکار اسطلخ رشت 

(طرح هادی روستای پشتکال)رودباراجرای  00 (طرح هادی روستای پشتکال)رودباراجرای     005 پشتکال رودبار 
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 اجرای طرح هادی روستای توسکا محله)دیواره سازی

(رودسررودخانه   

 روستای توسکا محله)دیواره سازیاجرای طرح هادی 

(رودسررودخانه   
 55, توسکا محله رودسر

 

(احداث دیوار حفاظتی در منطقه زیباکنار )رشت 111 (احداث دیوار حفاظتی در منطقه زیباکنار )رشت    0555, زیباکنار رشت 



(اجرای طرح هادی روستای دیوشل )لنگرود 112 (اجرای طرح هادی روستای دیوشل )لنگرود    750555 دیوشل لنگرود 

(آسفالت معابر روستای ناش )رودبار 110 (آسفالت معابر روستای ناش )رودبار    005 ناش رودبار 

(معابر روستای اسطلخ کوه )رودبار ,11 (معابر روستای اسطلخ کوه )رودبار    705 اسطلخ کوه رودبار 

(اجرای طرح هادی روستای چفل )الهیجان ,11 (هادی روستای چفل )الهیجاناجرای طرح     30555 چفل الهیجان 

(اجرای طرح هادی لیسه رود)لنگرود 117 (اجرای طرح هادی لیسه رود)لنگرود    055 لیسه رود لنگرود 

(اجرای طرح هادی روستای بلوردکان)لنگرود 116 (اجرای طرح هادی روستای بلوردکان)لنگرود    00055 بلوردکان لنگرود 

(دوم طرح هادی روستای کمنی )سیاهکلاجرای فاز  118 (اجرای فاز دوم طرح هادی روستای کمنی )سیاهکل    00555 کمنی سیاهکل 

(آسفالت معابر روستای کالیه )رودبار 110 (آسفالت معابر روستای کالیه )رودبار    70005 کالیه رودبار 

(آسفالت معابر روستای علی آباد )رودبار 111 (علی آباد )رودبارآسفالت معابر روستای     705 علی آباد رودبار 

(احداث دیوار حفاظتی روستای جورگوابر )املش 111 (احداث دیوار حفاظتی روستای جورگوابر )املش    30555 جورگوابر املش 

)املش(اجرای طرح هادی روستای موسی کالیه 112 )املش(اجرای طرح هادی روستای موسی کالیه     055 کالیه املش  

110 

پل( اجرای طرح هادی روستای جورکاسر) بازسازی  

 املش

پل( اجرای طرح هادی روستای جورکاسر) بازسازی  

 املش
 055 جورکاسر املش

 

(اجرای طرح هادی روستای چوشل )سیاهکل ,11 (اجرای طرح هادی روستای چوشل )سیاهکل     005 چوشل سیاهکل  

11, 

ت بافبازگشایی حرایم و زیرسازی خیابان های داخل 

 تابستان نشین روستای

فت بازگشایی حرایم و زیرسازی خیابان های داخل با

 تابستان نشین روستای
 055 تابستان نشین املش

 

(احداث یک دهنه پل روستای میانبر)صومعه سرا 117 (احداث یک دهنه پل روستای میانبر)صومعه سرا    30055 میانبر صومعه سرا 

(روستای آهندان)الهیجاناجرای دیوار حفاظتی در  116 (اجرای دیوار حفاظتی در روستای آهندان)الهیجان    70055 آهندان الهیجان 

118 

راهیم دیواره سازی حاشیه راه روستایی تنیان )سید اب

صومعه سرا(جلیلی  

راهیم دیواره سازی حاشیه راه روستایی تنیان )سید اب

صومعه سرا(جلیلی  
 70555 تنیان صومعه سرا

 

 شرایط پیشنهاد دهندگان: -ب

 های راه  و ترابری و ساختمان و ابنیهدارا بودن صالحیت در رشته -

اولویت در انتخاب سرمایه گذار دارای سابقه موفق و مورد تایید توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن براساس اجرای  -

 پروژه های مشابه و همچنین سرمایه گذار بومی می باشد.

ر  لل2پ   هعدلد   نعللهال  ا   لا ل عریخلدررلآنهالفراد اللوعله ال: زمان تحویل دریافت اسناد فراخوان و تحویل آنمحل و  -ج

لاق ا ل بعی  .http://gilan.bonyadmaskan.ir دریعف لاس عدلا لپعیگع لا  علرسع الو  عدله البلا ق  لاس هالن  للوعلآدرسلوعل  ب ل

س اوقل عرمله عوعل ل....ل ل بچ  بلو  لاس عدلل–و ع گرل  ح  لسرهعیعلنوارل عهسلو  لاس عدلف ال عهسلن ا ال  ح  لر بعلو  مللآدریبلههل ل   یسلاس عد

ن  لل اقعلدرلر  للد عوعللاهع لدب  ال رس   للوعلدو ردع علو  عدله البلا ق  لاس هال32/13/1041هع ا اس عدهثب علدرلدص صل  ا عیالهع السرهعیعلنوار(ل عل عریخل

لوعله  اللن سلهالوع  .

 ن  لاس عللو  عدله البلا ق  لاس هالر اوطل ب هال

ل


