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جاریپروژه های  عملکرد حوزه های ماموریتی  

گروه آمار و تحلیل اطالعات -مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی : گردآوری و تدوین  
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 عملکرد حوزه های ماموریتی

1 2 

 پروژه های جاری



 های جاریپروژه 

 1 تصفیه خانه شیرابه سراوانپروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

سازمان  
 مدیریت پسماند

 بهره بردار

 ریال 15/000/000/000 -1
 ریال18/000/000/000 -2

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 (مکعب متر 23000) پروژه استقرار محل خاکبرداری اجرای-2    دسترسی راه آسفالت و ریزی شن انجام -1

  غلتک، کوبش،) مناسب بستر به رسیدن و مترمربع2500 مساحت به مناسب زیرسازی اجرای و تنی 4500 مصالح تهیه -3
 (آزمایشگاه

 ژنرال رادیه فونداسیون آرماتوربندی اجرای -5   مربع متر 1500 مگر بتن اجرای -4

 فونداسیون ریزی بتن -7    فونداسیون بندی قالب -6

 فونداسیون روی بر نصب جهت سوله ساخت و طراحی -8

 معماری و عمرانی امورات انجام جهت مشاور مهندسین با قرارداد عقد -9

 خانه تصفیه امور جهت یکم مشاور مهندسین اخذ -10

 خانه تصفیه ورودی در پسماند آوری جمع حوضچه ساخت جهت ریزی برنامه -11 

 زرجوب رودخانه سمت به هدایت جهت خالص آب صورت به شیرابه تصفیه از پس آرامش حوضچه ساخت جهت ریزی برنامه -12

 درام روتاری خرید همراه به پیمانکار توسط خانه تصفیه نصب و ساخت پیگیری -13

  امور تسریع جهت تامین شورای و استانداری و فرمانداری در تخصصی جلسات در شرکت پیگیری -14



 های جاریپروژه 

 1 تصفیه خانه شیرابه سراوانپروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

سازمان  
 مدیریت پسماند

 بهره بردار

 ریال 15/000/000/000 -1
 ریال18/000/000/000 -2

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98ادامه وضعیت تا پایان آذرماه  

 برق اداره توسط (کیلومتر 1.5) پروژه محل تا KVA 400 خط اجرای جهت اعتبار تامین پیگیری -15

   شهرداری هزینه با رشت شهرستان برق توزیع شرکت از  KW 320 برق انشعاب خرید جهت پیگیری-16 

 دادگستری، کل رئیس جمعه، امام همچون استان متولیان همراه به پروژه اجرای روند از روزانه بازدیدهای انجام -17
 فرماندار و گیالن استانداری عمرانی و سیاسی معاونین بازرسی، سازمان رئیس

 کوه رانش از جلوگیری جهت متر6حداقل ارتفاع به سنگی حایل دیوار اجرای جهت ریزی برنامه و طراحی-18

  درصد 35 حفاظتی دیوار ساخت فیزیکی پیشرفت -19 

 2و1 سوله اسکلت اتمام-20

 2و1 سوله سقف پوشش اتمام-21

 1 سوله مرحله دو در متر 5.4 ارتفاع به ساخته پیش دیوار اجرای-22

 طول متر 60 تقریبی میزان به (رانشی های خاک) حفاظتی دیوار اجرای جهت خانه تصفیه جنوبی ضلع خاکبرداری-23

 شیرابه خانه تصفیه جنوبی ضلع حفاظتی دیوار فونداسیون خاکبرداری-24

 خانه تصفیه جنوبی ضلع در سنگ الشه حفاظتی دیوار فونداسیون اجرای-25



 های جاریپروژه 

 1 تصفیه خانه شیرابه سراوانپروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

سازمان  
 مدیریت پسماند

 بهره بردار

 ریال 15/000/000/000 -1
 ریال18/000/000/000 -2

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 پروژه ادامه جهت خاکبرداری عملیات و متر 30 طول به جنوبی ضلع در الشه سنگ حفاظتی دیوار اجرای-1

 ها سوله غربی و شمالی ضلع (ریزی مخلوط) جاده ترمیم-2

 2 و 1 های سوله به خانه تصفیه تجهیزات استقرار و انتقال-3

 درصد 60 باالی فیزیکی پیشرفت با رانش از جلوگیری جهت حفاظتی دیواره ایجاد -4

 استقرار محل به حمل و ثانیه بر لیتر نیم دبی با خانه تصفیه قطعات عمده ساخت -5

 شیرابه پمپاژ ایستگاه و آرامش حوضچه اجرایی عملیات آغاز -6

 ثانیه بر لیتر 3 دبی با خانه تصفیه پروژه اندازی راه جهت نیاز مورد دستگاههای و قطعات کلیه جانمایی و انتقال آغاز -7

 خانه تصفیه محل به گاز انتقال درخواست -8

 خانه تصفیه محوطه و ها سوله کامل روشنایی عملیات آغاز -9

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 87



 های جاریپروژه 

 2 ساخت سوله های تخمیر  -2تعمیر موقت، اورهال و افزایش ظرفیت کارخانه  -1: پروژه های کارخانه کود آلی 

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 .گردید متوقف نشدن، اورهال و ساله 17 کارکرد زمان مدت دلیل به ماه مهر 20 تاریخ در خط دو هر کار -

 ده مدت ظرف موقت تعمیر دستور) آلی کود کارخانه اعتبارات محل از و امانی بصورت 1خط موقت تعمیر :1 پروژه اول فاز -
  (شد شروع مجدد اندازی راه ماه آبان11 تاریخ در و شد ابالغ 98/7/30 تاریخ در روز

 منتقل سراوان به عضو و سهامدار شهرداریهای کمک با بود شده استفاده قابل غیر و فاسد که تخمیر های سالن های توده*
 .شد

 .شد اندازی راه و تعمیر شرکت داخلی اعتبارات با ترنر ویندرو دستگاه *

 . شود می انجام مستمر بصورت گیاهی سم با پاشی سم*

  ملی اعتبارات محل از خط دو هر اورهال :1 پروژه  دوم فاز -

 تومان میلیارد 5 مبلغ به ها شهرداری سازمان و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از اعتبار تامین :اعتبار دریافت 1گام -
 .باشد می مذکور اعتبار تخصیص گیر پی اکنون هم و است شده گرفته نظر در خط دو هر اورهال برای مهرماه در

   روز در تن 250 جدید خط دو ایجاد با روز در تن 1000 به روز در تن 500از کارخانه اسمی ظرفیت افزایش :1 پروژه سوم فاز -

 تومان میلیارد30 مبلغ به ها شهرداری سازمان و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از اعتبار تامین :اعتبار دریافت2گام -

 .(زباله پردازش تجهیزات) باشد می پیگیری حال در روز در تن 1000 به آلی کود کارخانه اسمی ظرفیت افزایش برای

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین



 های جاریپروژه 

 2 ساخت سوله های تخمیر  -2تعمیر موقت، اورهال و افزایش ظرفیت کارخانه  -1: پروژه های کارخانه کود آلی 

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98ادامه وضعیت تا پایان آذرماه  

 پیشرفت درصد 50 از بیش تاکنون که مترمربع 6000 مساحت به کدام هر سوله دستگاه دو ساخت به شروع :2 پروژه -
 .است داشته فیزیکی

  مبلغ به ها شهرداری سازمان و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از اعتبار تامین درخواست :اعتبار دریافت 3گام -
  جدید دستگاه خرید برای آن مازاد تومان میلیارد 3 که شد موافقت تومان میلیارد 13 با که تومان میلیارد 10

windrow turner  گردید اعتبار تامین. 

میلیارد تومان تامین  48میلیارد تومان برای کارخانه کود آلی،  50در مجموع از درخواست : خالصه تامین اعتبار -
 .اعتبار شده و با امضای وزیر کشور به سازمان شهرداریها ارسال گردید و در مرحله تخصیص اعتبار قرار دارد

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین



 های جاریپروژه 

 2 متر مربع  12000به مساحت   A – Bساخت سوله های تخمیر :  پروژه های کارخانه کود آلی 

98ادامه وضعیت تا پایان آذرماه  
 اقدامات پروژه 2:تکمیل ساخت دو دستگاه سوله هر کدام به مساحت 6000 مترمربع:

(98/09/30لغایت 98/4/01گزارش عملکرد شرکت فوالد سازه آروین از تاریخ )  

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین

 Bو  Aسوله عملیات خاکبرداری در انجام -1

 Bو  Aسوله فونداسیون  و رگالژ سطوح خاکبرداری شده جهت احداث تسطیح -2

 Bو  Aبندی فونداسیون سوله قالب -3

 Bو   Aریزی مگر فونداسیون در سوله بتن -4

 Bو  Aبندی فونداسیون مطابق نقشه های اجرایی در سوله آرماتور -5

 Bو  Aبتن ریزی فونداسیون در سوله اتمام -6

 Bو  Aسوله قالب بندی و بتن ریزی پدستال در اتمام -7

و همچنین  Cو  Aالزم به ذکر است ستون های محور .)که شامل پرلین ها و استرات ها می باشد 19الی  1محور در  Bو اجرای اسکلت در  سوله نصب  -8
 .(تا آخر نصب شده اند Bشکل محور  Yستون های 

 Bمحور  های سوله ستون گروت ریزی در زیر اجرای -9

 (در حال اجرا) 18تا آکس  Cو  Aدر محور   Aکرسی چینی و اجرای دیوار در سوله اجرای -10

در صورت تزریق مالی به پروژه پیمانکار قادر خواهد بود جهت ساخت ستون ها و فریم های باقی مانده در . مدت قرارداد یکسال می باشد: توضیحات
 .دو سوله اقدام نماید

 ریال B :467/386/826/52سوله  4صورت وضعیت موقت  ریال A :548/069/707/22سوله  4صورت وضعیت موقت 



 های جاریپروژه 

 2 ساخت سوله های تخمیر  -2تعمیر موقت، اورهال و افزایش ظرفیت کارخانه  -1: پروژه های کارخانه کود آلی 

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 بازسازی  مشاوره خدمات انجام جهت اندیش نو ابنیه مشاور مهندسین شرکت با قرارداد انعقاد حال در-
   گیالن آلی کود شرکت تجهیزات اورهال و

  شرکت بیولوژیکی و مکانیکی پردازش ظرفیت افزایش منظور به اسناد تهیه و مطالعات انجام حال در-
 اندیش نو ابنیه مشاور مهندسین شرکت با گیالن آلی کود

  A سوله  در  B محور در شکل Y ستون 6 نصب همچنین و  C و  Aمحور در ستون 12 اجرای و نصب-

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین

پیشرفت فیزیکی  
 Aسوله 

 درصد34

  پیشرفت فیزیکی
 Bسوله 

 درصد75



 های جاریپروژه 

 incinerator 3زباله سوز 

 قرارداد

1392/6/16 

 مشخصات فنی

طراحی، خرید، نصب، راه اندازی،  
بهره برداری و راهبری سایت 
نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 

 تن زباله در روز 600پذیرش 

 نوع اعتبار

     ملی 

 میلیارد تومان28: مرحله اول برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان10: مرحله دوم برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان5: مرحله سوم برای ساختمان

 .تاکنون رسماً ابالغ نشده است: مرحله چهارم

 کارفرما

شهرداری 

 رشت

مدت زمان  

تخمین اجرای  

 پروژه

 ماه 27

مبلغ  

خرید  )قرارداد

 (تجهیزات

40/030/273 

 دالر 

 سرمایه گذاری

سرمایه  40%
 TTSگذار

شهرداری از 60%
 طریق اعتباردولتی

98وضعیت تا پایان آذرماه  

  شهرستان و استان تامین شورای مستمر جلسات برگزاری-
 1398 مردادماه در استان دادگستری طریق از معارض رفع پیگیری-
 1398 شهریورماه در TTS شرکت به زمین تحویل-

 .است شده پرداخت صد در 18 از بیش کنون تا که دولت توسط پرداخت پیش وجه تکمیل پیگیری-
 محل از رشت شهرداری-کارفرما بعهده تومان میلیارد100 مبلغ ساختمان اجرای برای قرارداد طبق-

 یافته تخصیص تاکنون ریال میلیارد 150 آمده عمل به های پیگیری با که باشد می دولتی اعتبارات
 .است

  خدمات خرید نامه آئین 24 ماده استناد به (یکم مشاور مهندسین شرکت ) طرح مشاور انتخاب -
 مشاور

  TTS    شرکت از ساختمانی  تاسیسات و فنی ابنیه های نقشه اخذ-

 قانونی تشریفات براساس تاسیسات و فنی ابنیه ساخت ذیصالح، پیمانکار انتخاب مراحل انجام-

 مکان پروژهتصویری از 



 های جاریپروژه 

 incinerator 3زباله سوز 

 قرارداد

1392/6/16 

 مشخصات فنی

طراحی، خرید، نصب، راه اندازی،  
بهره برداری و راهبری سایت 
نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 

 تن زباله در روز 600پذیرش 

 نوع اعتبار

     ملی 

 میلیارد تومان28: مرحله اول برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان10: مرحله دوم برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان5: مرحله سوم برای ساختمان

 .تاکنون رسماً ابالغ نشده است: مرحله چهارم

 کارفرما

شهرداری 

 رشت

مدت زمان  

تخمین اجرای  

 پروژه

 ماه 27

مبلغ  

خرید  )قرارداد

 (تجهیزات

40/030/273 

 دالر 

 سرمایه گذاری

سرمایه  40%
 TTSگذار

شهرداری از 60%
 طریق اعتباردولتی

98اقدامات انجام شده دی ماه  

  های الیه شناسایی آزمایشات انجام جهت(استان خاک مکانیک آزمایشگاه) ژئوتکنیک آزمایشگاه انتخاب-

 زمین

  زباله ساخت زمین محوطه به اداری کارگاه و آلی کود دسترسی مسیر بازگشایی و خاکبرداری عملیات شروع-

 سوز

  احداث پروژه ساخت پیمانکار انتخاب برای ای مرحله دو کیفی ارزیابی اسناد فروش و فراخوان مراحل انجام-

 بویلرها اساس بر سوله

 پروژه عملکرد بررسی محوریت با استانداری در مکرر جلسات تشکیل-



 های جاریپروژه 

 4 عملیات زیرسازی و آسفالت راه دسترسی تصفیه خانه شیرابه سراوان

مبلغ 
 پیمان

 ریال 22/700/488/761

 تاریخ شروع اولیه

96/6/29 

نماینده 
 کارفرما

معاونت حمل 

و نقل و امور  

 زیربنایی

 مدت زمان اجرا

تا تاریخ  –ماه  6
تمدید   98/7/30
 .شد

 نام پیمانکار

سازمان عمران و  
بازآفرینی فضاهای  

 شهری

 ناظر مقیم

فناوری و  معاونت
 پژوهش دانشگاه گیالن

98وضعیت تا پایان آذرماه  

  روشنایی تیرهای نصب عملیات علت به که بوده متر 8 عرض و متر 800 طول به دوم بخش -

 . باشد می انجام و پیگیری حال در اکنون هم پروژه برق، اداره توسط

 جهت برق های تیر نصب عملیات و است رسیده پایان به مسیر روشنایی عملیات حاضر حال در-

 .باشد می اجرا دست در شیرابه کارخانه به رسانی برق

 پروژه فیزیکی پیشرفت .است گردیده دپو جاده مسیر محل در مخلوط (مصالح) تن 2534 مقدار-

 .می رسد کامل برداری بهره به بزودی و باشد می درصد61

 تصاویر اجرای پروژه

 پیشرفت فیزیکی

 درصد61

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 .برسد برداری بهره و اتمام مرحله به بهمن 22 ...ا ایام تا گردید مقرر-



 های جاریپروژه 

 5 ، آسفالت ، روکش و ترمیم نوار حفاری آسفالت شهر رشتزیرسازیعملیات 

 پروژهتصویری از 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 قرارداد مبلغ درصد 25 افزایش و مجدد بکار شروع ابالغ-

 مربوطه اجرایی جلسات صورت ابالغ و قبل سالهای در پیمانکار کارکرد بندی جمع -

 مساحت به تهران جاده مسیر آسفالت روکش و  تراش آسفالت اجرای با  مکانیزه مرمت عملیات انجام -
  مربع متر 5000

 .رسید خواهد اتمام به مذکور پروژه پیمان، اولیه مبلغ درصد 25 سقف تا سال، پایان تا مالی، تامین با-

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 مربع متر32000 مقدار به آسفالته و خاکی معابر روکش و زیرسازی عملیات انجام-

 مقدار به تهران جاده در خاکی الین آسفالت و زیرسازی آسفالت، روکش ، مکانیزه مرمت عملیات انجام-
 مربع متر 34000

  مربع متر 15000 مساحت به تهران جاده مسیر آسفالت روکش افزایش-

 مشخصات فنی

اجرای  زیرسازی و روکش آسفالت معابر  
 متر کل شهر رشت 10باالی 

 

 نام پیمانکار

 شرکت آبرود شمال
 

 تاریخ شروع اولیه

95/5/18 
 تاریخ شروع مجدد

98/5/24 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

465/045/596/498 

 ریال

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور  
 آرمان شهر شمال

 نماینده کارفرما

مناطق پنجگانه 
و معاونت حمل و  
نقل و امور زیر 

 بنایی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد95



 های جاریپروژه 

 6 میلیارد ریال 120رشت با ارزش سرمایه ای حدوداً تکمیل ساختمان آتش نشانی مسکن مهر 

 نام پیمانکار

سازه گروهه اسکان  

 تاریخ شروع

94: اولیه  

97/8/6: مجدد  

 مدت زمان  اجرا

 ماه12 

 مبلغ  پیمان

33/759/892/169 
 ریال

 ناظر مقیم

 مشاور

 (پادیر سازه عمران)

 نماینده کارفرما

 پروژهتصویری از 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 مشکالت رفع جهت و استخراج فلزی اسکلت ای سازه نواقص و گردید اقدام موجود وضع بررسی به نسبت -1
  .گردید ابالغ پیمانکار به مربوطه

   اسکلت روی بر کرومات زینک رنگ اجرای -2

  دوم و اول سقف دو ریزی بتن اجرای-4 است گردیده تکمیل چینی کرسی اجرای -3

 دوم و اول طبقات چینی آجر اجرای -6 ریزی بتن  جهت چهارم و سوم سقف اجرای-5

98اقدامات انجام شده دی ماه  

  چهارم و سوم سقف ریزی بتن اتمام-1
 چهارم و سوم طبقه چینی آجر اتمام-2

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 40

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی



 های جاریپروژه 

 7 و برنامه ریزی جهت تکمیل آنکانون هموفیلی پیگیری تحویل موقت پروژه ساختمان 

 مشخصات فنی

ساختمان درمانگاه کانون هموفیلی به 
مترمربع در سه  500متراژ تقریبی 

 طبقه با احتساب همکف

 نام پیمانکار

شرکت آریا صنعت 
 سوگند

 تاریخ شروع اولیه

96/3/22 

تحویل زمین   

 مدت قرارداد

 روز 88

 مبلغ  پیمان

 ریال 4.521.289.440

 نماینده کارفرما

سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای 

 شهری

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 به پروژه اجرائی صورتجلسات داشت وجود پیمانکار با که توافقی عدم به توجه با
 به عنایت با دیگر سوی از .گردید اموال اداره تحویل ساختمان و ابالغ پیمانکار

 تکمیل درخواست پروژه، بودن المنفعه عام و هموفیلی کانون با شهرداری توافق
 .پذیرفت صورت  باقیمانده کارهای پیوست به ساختمان

  مربوطه جلسه صورت و شد گرفته تحویل پیمانکار از پروژه  98/6/14 تاریخ در-1
 .گردید تنظیم

 .شده انجام گرمایش و سرمایش سیستم و پله راه نرده آسانسور، نواقص برآورد -2
 . است گرفته صورت مالی معاونت از خرید جهت استعالم درخواست-3
  اسالمی محترم شورای برای پروژه تکمیل جهت نیاز مورد اعتبار تامین الیحه-4

 .گردید ارسال شهر

 پروژهتصویری از 



 های جاریپروژه 

 7 و برنامه ریزی جهت تکمیل آنکانون هموفیلی پیگیری تحویل موقت پروژه ساختمان 

 مشخصات فنی

ساختمان درمانگاه کانون هموفیلی به 
مترمربع در سه  500متراژ تقریبی 

 طبقه با احتساب همکف

 نام پیمانکار

شرکت آریا صنعت 
 سوگند

 تاریخ شروع اولیه

96/3/22 

تحویل زمین   

 مدت قرارداد

 روز 88

 مبلغ  پیمان

 ریال 4.521.289.440

 نماینده کارفرما

سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای 

 شهری

 پیشرفت فیزیکی

 درصد85

98اقدامات انجام شده دی ماه  

  سوگند صنعت آریا شرکت 48 ماده اعمال-1

 آسانسور نصب و خرید جهت استعالم برگزاری-2

   باقیمانده کارهای جهت مالی حوزه به آن ارسال و برآورد تهیه-3

 شهر شورای از بودجه دریافت-4



 های جاریپروژه 

ساختمان، تهیه و اجرای کابلکشی، تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان  احداث 
 ملت

8 

 پروژهتصویری از 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 شروع عملیات ساخت ساختمان -1

 سفتکاریعملیات  اتمام -2

سربندی تماما-3  

نمااجرای عملیات سنگ   -4  

و خرید تابلو برق پیگیری و تامین اعتبار جهت  -5  

 اقالم مورد نیاز

 مشخصات فنی

کیلو ولت آمپر، تهیه  500تهیه و نصب ترانس 
و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با کابل 

حد فاصل اتاق فرمان و ترانس مذکور و  300
 سایر خدمات مندرج در برآورد

 نام پیمانکار

شرکت نور باران 

صنعتی لنگرود به 

نمایندگی اسماعیل 

 سلفی لنگرودی

 تاریخ شروع اولیه

 :تاریخ شروع اولیه

 97/12/8                                                

 تاریخ توقف

98/3/11 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6
 (مطابق قرارداد)

 مبلغ  پیمان

 ریال9/986/700/000

 

 نظارت

شرکت طراحان البرز 

مهندسین )سبز 

 (مشاور

 نماینده کارفرما

و  3شهرداری منطقه

سازمان سیما، منظر 

و فضای سبز شهری 

 شهرداری رشت

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 55



 های جاریپروژه 

 9 سازی محدوده حرم خواهر امام محورهای حاج سمیع،سوخته تکیه،نخجیری و مسگرانمحوطه 

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 زیبا اسکان کادوس

 تاریخ شروع اولیه

96/4/8 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

49/744/617/549 

 ریال

 ناظر مقیم

مشاورطراحان البرز 
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

98وضعیت تا پایان آذرماه  

  متر 180 طول به تکیه سوخته مسیر سطحی آبهای گذاری لوله اجرای-1

  متر 180 طول به تکیه سوخته مسیر فاضالب گذاری لوله اجرای-2

 تکیه سوخته مسیر در مترمربع700 میزان به (کیوبیک سنگ)سازی کف اجرای-3

 تکیه سوخته مسیر سازی کف نمودن آماده جهت ریزی بتن-4

 پروژه بر نظارت جهت مشاور انتخاب-5

 مسیر مبلمان نصب و دستگاه29 تعداد به فرهنگی میراث تایید مورد چوبی برق چراغ تیرهای نصب-6

 .برسد تومان میلیارد 6 به مطهری خیابان تا پروژه اجرای هزینه شود می بینی پیش-7

 مربع متر 200 میزان به روسازی پیاده اجرای-8



 های جاریپروژه 

 9 سازی محدوده حرم خواهر امام محورهای حاج سمیع،سوخته تکیه،نخجیری و مسگرانمحوطه 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد87

 نام پیمانکار

 زیبا اسکان کادوس

 تاریخ شروع اولیه

96/4/8 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

49/744/617/549 

 ریال

 ناظر مقیم

مشاورطراحان البرز 
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 کفپوش مکعب متر 100 اجرای-1

 تکیه سوخته مسیر ابتدای در برق اداره توسط برق کابل جابجایی-2

 به نسبت پیمان عمومی شرایط 32 ماده اساس بر پیمانکار توسط کار کندی بدلیل-3

  در استعالم انجام حال در باقیمانده کارهای و نواقص تکمیل جهت پیمانکار انتخاب

 .میباشد ستاد سامانه



 های جاریپروژه 

 10 شهراجرای عملیات الیروبی و تنقیح مجاری آب های سطحی درسطح 

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 60

 نام پیمانکار

 شرکت کارجویان شمال

 تاریخ شروع اولیه

95/5/23 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

44/962/866/746 

 ریال

 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 : جاری سال ماه تیر از اجرایی عملیات مجدد شروع

 انجام حال در و گرفته صورت اقدامات
 پامچال هتل روبروی (ره)امام بلوار -2  ترمینال پشت (ع)رضا امام بلوار-1

 و 142 خیابان گلسار- 4  هدایت کوچه تا کوچه ابتدای از 157 خیابان گلسار-3
173 

 دشت نقره اول جنگل سردار خیابان-5

 ...و 41 و 39 و 37 های کوچه رشتیان-6



 های جاریپروژه 

 11 معلم فاز  دوم -پروژه جمع آوری وهدایت آبهای سطحی مسیر قلی پور 

 پروژهتصویری از 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 در استادسرا پروژه به اتصال جهت گذاری لوله عملیات شروع -1
 بتن و متر 179 طول به  ویالنج راه سه به آباد حسین چهارراه محور
 حفاری نوار مسیر آسفالت مرمت و ریزی

 ترمیم جهت  زیرسازی و آمده بوجود های نشست نواقص اصالح -2

 آسفالتی

 به سال پایان تا پروژه مالی تامین صورت در شود می بینی پیش-3

 .برسد اتمام

 نام پیمانکار

 گیل بام پی

 تاریخ شروع اولیه

1397/3/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10

 مبلغ  پیمان

31/314/518/864 

 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین 
مشاورطراحان البرز 

 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی



 های جاریپروژه 

 11 معلم فاز  دوم -پروژه جمع آوری وهدایت آبهای سطحی مسیر قلی پور 

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 ورزشی مجتمع جنب کوچه-گمنام شهدای بلوار-خرمشهر کمربندی مسیر گذاری لوله عملیات انجام-1 
 اطالعات اداره روبروی

 مرکز شهرداری داخلی محوطه گذاری لوله عملیات انجام-2

 معلم مسیر در حفاری نوار مرمت عملیات انجام-3

 رشت شهر حفار ادارات هماهنگی با قلیپور مسیر تاسیسات شناسایی جهت سونداژ اجرای-4

 عملیات شروع جهت راهور پلیس مجوز اخذ حال در-5

 پیشرفت فیزیکی

 درصد78

 نام پیمانکار

 گیل بام پی

 تاریخ شروع اولیه

1397/3/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10

 مبلغ  پیمان

31/314/518/864 

 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین 
مشاورطراحان البرز 

 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی



 های جاریپروژه 

 (  فیبر نوری)و بهره برداری از تونل ارتباطی شروع عملیات احداث 

 از پروژهتصویری 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 98/5/8 تاریخ در پروژه اجرایی عملیات شروع -
 و حفاری عملیات کیلومتر 25 حدود در تاکنون مذکور پروژه از -

 و تختی های خیابان ، گلسار منطقه در نوری فیبر کانال اجرای
  از ( ره ) امام ،( آباد حاجی )انقالب ، (عج)ولیعصر بلوار ، احسانبخش

 از مقاطعی و شریف مهر خیابان مصلی، میدان تا شهرداری میدان
 و است شده انجام(ع)علی امام بلوار و مطهری شهید های خیابان

 سرمایه به و مشخص شهر سطح های دوربین های پایه نصب محل
 به که شده اخذ آنها نصب جهت نیز زمانبندی برنامه و ابالغ گذار

 .شد خواهد انجام زودی

 مشخصات فنی

کیلومتر در  100احداث تونل ارتباطی به طول ( 1
سطح معابر اصلی شهر رشت و فیبرگذاری در دو 

کور 24کاناله و رشته فیبر با حداکثر  7ساب داکت   

ایستگاه ،  77نصب دوربین های نظارتی در ( 2
در ( پالک خوان ) دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز 

 ایستگاه 11ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در  22

 نام پیمانکار

 شرکت فناپ تلکام
 

 تاریخ شروع اولیه

98/5/8 

 مدت زمان  اجرا

 15سال احداث و  1

 سال بهره برداری

 مبلغ  پیمان

757/775/000/000 

 ریال

 

 ناظر مقیم

سازمان فناوری  

اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری رشت

 ناظر عالی

سازمان سرمایه 

گذاری و مشارکت 

های مردمی 

 شهرداری رشت

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 25

12 

  ثبت های دوربین به مربوط دکل شش و فونداسیون ده تعداد -
 .گردید نصب شهر سطح در تخلف



 های جاریپروژه 

متر در محدوده  10عملیات ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول معابر باالی  
 منطقه سه

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 61

 نام پیمانکار

 ساختارسازان تیالر

 تاریخ شروع اولیه

97/9/19 
 تاریخ شروع مجدد

98/7/26 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

33/626/083/583 

 ریال

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاورژرفا نقش  
 محیط

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیر بنایی

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 آریا بیمارستان سمت به نماز گلباغ مسیر در مترمربع 53000 به آسفالت روکش میزان افزایش-
 ولیعصر بلوار در

13 

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 مسیر در کار اجرای سنجی امکان بر مبنی مجدد پایش بمنظور عملیات توقف (1
  98/7/26 لغایت 98/3/21 تاریخ از جایگزین

 بلوار در آریا بیمارستان سمت به نماز گلباغ مسیر در 98/7/26 تاریخ از پروژه(2
 مترمربع 40000 بمیزان 98/09/24 تاریخ تا و باشد می کار اجرای حال در ولیعصر
 اتمام به 98 سال پایان تا شود می بینی پیش و است گرفته صورت آسفالت روکش
 .برسد



 پروژه های جاری

 14 پروژه مطالعاتی گیل لند

 تصویری از پروژه

98وضعیت تا پایان آذرماه  

 آبی پارک احداث جهت گذاران سرمایه با رایزنی -

 شورا مصوبه دریافت-  شورا به طرح ارسال-

 مرزبانی جنب عرصه از برداری نقشه - ستاد سامانه طریق از مشاور انتخاب-

 رسید خواهد فراخوان مرحله به و رسد می پایان به مطالعه آینده ماه یک تا-

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 رسید خواهد فراخوان مرحله به و رسد می پایان به مطالعه آینده روز7 تا-

 مشخصات فنی

 مساحت به ای عرصه روی بر پروژه این
 کاربریهای دارای و هکتار 17 تقریبی
 زیربنا به آبی پارک و تفریحی و تجاری
 حال در مربع متر هزار 210 تقریبی
 .باشد می طراحی

 نام پیمانکار

پس از برگزاری  
مناقصه مشخص  

 خواهد شد

 مجری

شرکت  
 سایمان ویال

تاریخ شروع 
 مطالعات

98/9/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه 2

کل قرارداد مطالعه 
  (ریال)

490/000/000 

 ریال

 ناظر مقیم

معاونت فنی 
اجرایی سازمان 

گذاری و سرمایه 
مشارکت های 

 مردمی

نماینده  
 کارفرما

سازمان  
گذاری  سرمایه 

و مشارکت 
 های مردمی

 پیشرفت مطالعات

 درصد95 



 پروژه های جاری
 حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازار G5مسیر مطالعات بازگشایی 

 (EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش ) 
15 

 مشخصات فنی

محور محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل 
این محدوده امکان اتصال . متری می باشد 35

جاده و بلوار انصاری به سه راه جاده الهیجان 
می سازد پیربازار را ممکن   

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه36

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال1/370/000/000/000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 آج بیشه تا جاده پیربازار–مکان پروژه 

98تا پایان آذرماهوضعیت   

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 فراخوان اسناد تدوین-
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 ای منطقه آب با مذاکره -
 درصد 50 مطالعه در پیشرفت -

 درصد 85 مطالعه در پیشرفت -



 پروژه های جاری

 مسیر میدان ولیعصر به امام علیمطالعات بازگشایی 

 (EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش ) 
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 مشخصات فنی

 30محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور 
این محدوده امکان اتصال . متری می باشد 35و 

بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه 
بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می 

 سازد 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه 18

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال415/000/000/000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 ولیعصر به امام علی–مکان پروژه 

98تا پایان آذرماهوضعیت   

98اقدامات انجام شده دی ماه  

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 فراخوان اسناد تدوین-
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 شهر محترم شورای از نامه موافقت اخذ مرحله در و اطالعات تدقیق-
 درصد 100 مطالعه در پیشرفت-

 شهر اسالمی محترم شورای از مجوز اخذ مرحله در-



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

1 
اجرای عملیات روکش 

ناحیه آسفالت با مصالح 
 یک 

میالد  - - ماه6 98/05/10
 - 95 2/700/000/000 نصیری

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 خیابان ملت، کوچه باغ صفا –آفخرا، کوچه آمن – خیابان بحرالعلوم، جنب ناحیه یک 

 98/10/30الی  98/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

2 
اجرای عملیات روکش 

آسفالت با مصالح ناحیه 
 دو

ماه6 98/5/03 آذر نگین  - - 
 - 70 2/710/000/000 گیالن

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 تعطیلی کار پیمانکار به دلیل عدم دریافت مطالبات  

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

3 
اجرای عملیات روکش 

آسفالت با مصالح ناحیه 
 سه 

ماه6 98/5/03 2/800/000/000  داود نصیری  - -   90 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 تعطیلی کار به علت شرایط نامساعد جوی و مهیا نبودن مسیرها

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

4 

اجرای عملیات ترمیم ، 
لکه گیری و بهسازی  

معابر در محدوده ناحیه 
 دو  

ماه6 98/5/6 سخت سرا  - - 
 - 100 3/179/900/000 ساز خزر

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 14خیابان نادرصفایی بن بست 

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

5 
اجرای عملیات ترمیم 
کفپوش و جداول در 

یکمحدوده ناحیه   
ماه8 98/4/6 آذر نگین  - - 

 - 70 2/330/000/000 گیالن

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 تعطیلی کار پیمانکار به دلیل عدم دریافت مطالبات  

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

6 
اجرای عملیات ترمیم 
کفپوش و جداول در 

دومحدوده ناحیه   
ماه8 98/4/09 عمران عامر   - - 

 پارس
2/469/227/545 80 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 کفپوش گذاری پیاده روی خیابان ضیابری

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

7 
عملیات ترمیم و بهسازی  

سطح منطقه پیاده روهای 
 دو

ماه6 98/02/10 پیمانکاری  - - 
 95  2/470/000/000 وطن دوست

به دلیل شرایط جوی و 
محل های   مقطعی بودن

ترمیم، پروژه مذکور به 
 .مدت سه ماه تمدید شد

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت چله خانه به طرف چهارراه پورسینا، محدوده بازار، کفپوش گذاری پیاده رو

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

8 
عملیات بهسازی و 

ساماندهی محوطه بازار 
 رشت

ماه9 98/01/19  

به علت ناتمام ماندن احداث  
شبکه جمع آوری آبهای 
سطحی واقع در خیابان  

تختی و عدم امکان اتصال 
شبکه بازار به آن و در  

نتیجه تجدید نظر در طرح 
بازار و همچنین وجود  

کیلوولت فشار   20تاسیسات 
قوی در بخشی از مسیر لوله 
گذاری و لزوم جابجایی آن و 

 عدم اجرای آن تاکنون 

- 
ارکان بنای 

 پارس
 28/362/275/877  5 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

کیلو ولت فشار قوی در بخشی از مسیر لوله گذاری و لزوم جابجایی آن و عدم اجرای آن تاکنون  و  20وجود تاسیسات 
.همچنین نزدیکی به ایام پایان سال و رعایت حال شهروندان و بازاریان، پروژه مذکور دچار وقفه شده است  

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

ترمیم و بازسازی سرویس  9
 بهداشتی پارک شهر

ماه 6 98/7/23  - - 

پویش 
سازان 
عمران 
 درفک

1/449/000/000  100 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 بخشی از سربندی و نصب سقف کاذب داخل سرویس و نصب پرسیانای دوردامنه تعمیررنگ آمیزی و نصب شیرآالت، 

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه دو /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

مدت زمان  شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
 اجرا

علت توقف 
 عملیات

تاریخ شروع 
درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد

 وضعیت پیشین فیزیکی

10 

روکش آسفالت 
دستمزدی جهت معابر  
بازآفرینی در محدوده 

 ناحیه دو منطقه دو 

پویش سازان  - - ماه 8 98/07/23
 - 50 2/950/000/000 عمران درفک

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

.دلیل عدم تحویل آسفالت از سوی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری پروژه متوقف می باشد به  

 98/10/30الی  98/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

مدت زمان  شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
 اجرا

علت توقف 
 عملیات

تاریخ شروع 
 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد

درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

11 

اجرای عملیات ترمیم 
کفپوش و جداول با 

مصالح در محدوده ناحیه 
 سه

کامران عسکری  - - ماه 6 98/10/16
 - 20 2/162/165/757 السکی

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 کفپوش گذاری پیاده روی خیابان پرستار

 98/10/30الی  98/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

مدت زمان  شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

12 

همسطح گذاری، لوله 
سازی و ترمیم درب 

منهول در محدوده منطقه 
 دو

کیمیا سازه   - - ماه 6 98/10/11
 - 10 2/980/000/000 خزر

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 لوله گذاری محدوده بازار

 98/10/30الی  98/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

1 
ترمیم نوار حفاری معابر  

دو در محدوده ناحیه 
 منطقه

ماه3 98/6/12  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  مسعود  
 - 50 2/720/000/000 یاراحمدی

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 . تا اسفند ماه تمدید گردیده و فعال می باشد
 .زرجوب سرچشمه کوچه تقی زاده تمام شده است میدان

 .خاکبرداری و زیرسازی انجام شده است ازمقابل مدرسه تقوی تا سه راه شیر آب دیانتی

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 (ریال)

درصد پیشرفت 
 وضعیت پیشین فیزیکی

ترمیم نوار حفاری معابر در  2
منطقه سه محدوده ناحیه  ماه3 98/6/12   

عدم کارکرد 
پیمانکار در 

 یک بازه زمانی
98آذر   

مسعود 
 یاراحمدی

 
2/720/000/000 40 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 .تا اسفند ماه تمدید گردیده و فعال می باشد

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

3 
زیرسازی و آسفالت در 

محدوده ناحیه سه 
 منطقه 

ماه3 98/06/10  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  آذرنگین  
 - 90 2/650/000/000 گیالن

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 در حال بررسی صورت جلسات اجرایی
پیشرفت فیزیکی و اجرای فعالیت نداشته است و تا پایان بررسی دقیق صورتجلسات بدلیل احتمال افزایش مقادیر از میزان 

 .مراحل اجرایی متوقف می باشد ،قرارداد

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

زیرسازی و آسفالت در  4
ماه3 98/6/09 محدوده ناحیه دو منطقه   

عدم کارکرد 
پیمانکار در یک بازه  

 زمانی
98آذر   

آذرنگین 
 گیالن

 
2/660/000/000 90 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 در حال بررسی صورت جلسات اجرایی
پیشرفت فیزیکی و اجرای فعالیت نداشته است و تا پایان بررسی دقیق صورتجلسات بدلیل احتمال افزایش مقادیر از میزان 

 .مراحل اجرایی متوقف می باشد ،قرارداد

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

زیرسازی و آسفالت در  5
ماه3 98/6/09 محدوده ناحیه یک منطقه   

عدم کارکرد 
پیمانکار در یک بازه  

 زمانی
98آذر   

آذرنگین 
 گیالن

 
2/670/000/000 90 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 در حال بررسی صورت جلسات اجرایی
پیشرفت فیزیکی و اجرای فعالیت نداشته است و تا پایان بررسی دقیق صورتجلسات بدلیل احتمال افزایش مقادیر از میزان 

 .مراحل اجرایی متوقف می باشد ،قرارداد

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

6 
روکش دستمزدی 

آسفالت در محدوده  
 منطقه 

ماه3 98/6/13  

شرایط نا مساعد  
جوی و عدم تأمین 
آسفالت از طرف 

 شهرداری

مهرداد فالح  -
 - 80 3/110/000/000 جوریانی

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 .تمدید گردیده است

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

7 
روکش و لکه گیری معابر  

 3در محدوده ناحیه 
 منطقه 

ماه3 98/6/11  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  سازه دژ  
 - 95 2/850/000/000 نامی

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 در حال بررسی صورت جلسات اجرایی

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

اصالح کامل هندسی در  8
ماه3 98/6/10 محدوده منطقه   

عدم کارکرد 
پیمانکار در یک بازه  

 زمانی
98آذر  زاهد وطن  

 - 70 2/830/000/000 دوست

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 .تا اسفند ماه تمدید گردیده و فعال می باشد
 .اجرا گردیده است( خطیبی)میدان شهدای رسانه  اصالح هندسی 

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

9 
ترمیم نوار حفاری معابر  

  1در محدوده ناحیه 
 منطقه 

ماه3 98/6/11  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  سازه دژ  
 نامی

 2/728/650/000  60 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 .تا اسفند ماه تمدید گردیده و فعال می باشد 

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

در محدوده  مناسب سازی  10
سهمنطقه  ماه6 98/5/26   - - 

سازه دژ 
 نامی

 
2/632/000/000 95 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 درحال بررسی صورتجلسات
پیشرفت فیزیکی و اجرای فعالیت نداشته است و تا پایان بررسی دقیق صورتجلسات بدلیل احتمال افزایش مقادیر از میزان 

 .مراحل اجرایی متوقف می باشد ،قرارداد

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی ه سدرحال اجرای منطقه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

11 
لوله گذاری و الیروبی و 

هدایت آبهای سطحی در 
 محدوده ناحیه سه منطقه 

ماه6 98/6/21 شفارود  - - 
 - 55 1/693/000/000 عمران

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 الیروبی و تعویض درب های چاهچه در کردمحله

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه یک /اجراشدهپروژه های 

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

12 
لوله گذاری و الیروبی و 

هدایت آبهای سطحی در 
 محدوده ناحیه یک منطقه 

ماه6 98/6/23 ساختار  - - 
تیالرسازان   1/679/000/000 65 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

متری گلستان 12تعویض و همسطح سازی درب های چاهچه و الیروبی شبکه فاضالب دیانتی و خیابان   

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه سه /اجراشدهپروژه های 

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

13 

گذاری، دیوارگذاری  نرده
و تعریض معبر پیاده 
حاشیه رودخانه بلوار 

 مصباح

ماه 3 98/10/12 آرون عرشه  - - 
 - 10 3/272/500/000 پل

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 خاکبرداری و تسطیح محل

 98/10/30الی  98/10/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

1 
عملیات روکش آسفالت 

متر و  10معابر زیر 
 همسطح سازی منهول ها

ماه 8 97/12/23  

عدم پرداخت 
  -مطالبات مالی

مشکالت تهیه قیر 
 در کشور

- 
باروساز 

 شمال
 

 در حال انجام 37  98/444/180/277  

 اقدامات انجام شده  
 و خیابان ابوالفضل در باقرالعلوم انجام شده است 25روکش آسفالت در خیابان های جمالزاده، آسایش هفت ، عبادی   98دی ماه

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

2 

روکش معابر آسفالتی 
اصلی و فرعی بدون 
مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه دو

ماه 3 98/4/26  
کمبود تامین مصالح  

آسفالتی توسط  
 سازمان عمران 

- 
آیدین دشت 

 سبالن
 

حال انجام در 100   2/133/309/823    

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 اتمام عملیات اجرایی
 در حال بررسی صورتمجالس اجرایی کار

 98/10/30الی  98/10/01چهار در بازه زمانی درحال اجرای منطقه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

3 

روکش معابر آسفالتی 
اصلی و فرعی بدون 
مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه یک

ماه 3 98/4/30  
کمبود تامین مصالح  

آسفالتی توسط  
 سازمان عمران 

- 

عمران گران 
سرزمین 

 اطلس
 

 2/215/350/000   
  

100 
 

 متوقف
 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 اتمام عملیات اجرایی
 در حال بررسی صورتمجالس اجرایی کار

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

4 

روکش معابر آسفالتی 
اصلی و فرعی بدون 
مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه سه

ماه 3 98/4/31  
کمبود تامین مصالح  

آسفالتی توسط  
 سازمان عمران 

گیتی سازان  -
 متوقف 100  2/235/000/000   پویا

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 اتمام عملیات اجرایی
 در حال انجام مقدمات تحویل موقت پروژه

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

5 

ساماندهی بلوار شهید 
افتخاری حدفاصل دخانیات تا 

نمایندگی محمودی شامل 
تعریض مسیر سواره رو به  

همراه جدول گذاری و پیاده 
روسازی واحداث کانیوو و 
 فونداسیون های روشنایی 

ماه 12 97/7/30  

عدم پرداخت 
مطالبات مالی و 
معارض اجتماعی 
در محل اجرای 

 پروژه

 در حال اجرا 50   41/743/128/572   التوم -

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 ادامه زیرسازی مسیر رفت و برگشت جاده فومن، ادامه جدولگذاری و کفپوش گذاری جهت احداث الین کندرو و پیاده رو

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

6 

عملیات الیروبی خطوط 
فاضالب و همسطح سازی 

و تعویض درب های  
 منهول در محدوده منطقه 

ماه 3 98/6/02  
افزایش حجم و 

مبلغ پیمان در قالب  
درصد25  

 در حال اجرا 98   3/055/500/000   خزر مرات -

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 15، خیابان بهبودی کوچه 19الیروبی همسطح سازی و تعویض درب منهول در قاسمیه دو کوچه 
 لوله گذاری و احداث منهول پشت بیمارستان رازی 

 و شقایق 3، شاهد 6الیروبی و همسطح سازی در خیابان شهدای 

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

7 
حفاری با نوارهای ترمیم 

مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه یک منطقه 

ماه 3 98/4/30  

 اجرایی مسیرهای ابالغ-
 های حفاری تناسب به

 شرکت توسط شده انجام
 حفار های

 مطالبات پرداخت عدم -
 مالی

ایمن راه   -
 متوقف 100   2/359/000/000   سازه کریچ

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 اتمام عملیات اجرایی
 در حال انجام مقدمات تحویل موقت پروژه

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

8 
بهسازی پارک های محله  

ای درمحدوده منطقه 
 چهار

ماه3 97/6/02  
عدم پرداخت 
 - مطالبات مالی

نوآوران 
طراح تاج 

 شمال
 

  2/401/390/294  
 در حال اجرا 25 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 جدول گذاری ، اجرای کفپوش و سنگ کاری در ورودی پارک ساالرمشکات
 تخریب و خاکبرداری در پارک رازی جهت آغاز عملیات کفپوش گذاری

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

9 

کف پوش گذاری و جدول 
گذاری در محدوده  

خیابان منظریه، فلکه گاز 
...و   

ماه 3 98/1/17  

عدم تهیه کفپوش -
 توسط کارفرما

عدم پرداخت -
 مطالبات مالی

آوین سازه  -
حال اجرا در 95   2/342/000/000   آناهید  

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 تکمیل جداول و آبروهای بتنی در انتهای مسیر اجرایی جنب منبع آب روبروی استقامت

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه چهار /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

1 
پیاده روسازی با کفپوش 
بتنی و جدولگذاری معابر 
 مسکن مهر و محله بیانی

ماه6 98/02/10  

 25افزایش
مقادیر طبق  درصد

پیمان انجام  29ماده
 شده است

- 
پیمانکاری 
 کریم صفری

 
2/487/000/000  100 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

.رسیده است به اتمام  

 98/10/30الی  98/10/01پنج در بازه زمانی درحال اجرای منطقه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از   
حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

2 
پروژه زیرسازی و آماده  

سازی معابر خاکی 
 محدوده منطقه پنج

ماه6 98/6/15  - - 
پیمانکاری 

مهدی 
 وظیفه

2/850/000/000 95 - 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

5، کوچه تاالر شکوفه ، کوچه شهید ولی پور ، انتهای باران  جماران 1قلعه سرا ، ندایی   

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی درحال اجرای منطقه پنج /اجراشدهپروژه های 

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

3 
پروژه شن ریزی و مناسب 
سازی معابر خاکی ناحیه 

 دو  منطقه پنج 
ماه6 98/09/17  - - 

شرکت کیمیا 
 - 50 3/190/000/000 سازه خزر     

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

کوچه حسین پور   مسکن مهر کوچه ولیعصر ، جاده الکان  

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی  5درحال اجرای منطقه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

4 
پروژه  بهسازی و ترمیم 

پیاده رو ها و جداول 
 منطقه پنج  رشت

ماه6 98/09/17  - - 
شرکت کیمیا 

 - 50 3/060/000/000 سازه خزر

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 بلوار امام خمینی ، مسکن مهر ، باهنر ، تعویض جداول عروسکی بلوار شهید بهشتی

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی  5درحال اجرای منطقه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

درصد پیشرفت  (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 وضعیت پیشین فیزیکی

5 

پروژه لوله گذاری و 
الیروبی و هدایت و دفع 

آبهای سطحی و همسطح 
سازی منهولهای محدوده  

 منطقه پنج 

ماه6 98/09/17  - - 
شرکت اسوه 
 - 80 2/540/000/000 ساز اندیش 

 اقدامات انجام شده  
 98دی ماه

 ،خیابان شریعت  3ندایی

 98/10/30الی  98/10/01در بازه زمانی  5درحال اجرای منطقه /اجراشدهپروژه های 

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 وضعیت فعلی مطالعاتی

1 

 پروژه مناقصه اسناد بررسی و مطالعات
 سطحی آبهای هدایت و آوری جمع

 های کوچه و جمهوری دانشجو، خیابان
 تاالب به منتهی

98/4/2 16/190/000/000 70 
قانونی مجوزهای اخذ پیگیری 
سازی لوله کارخانه با منعقده قرارهای پیگیری 

 گیالن

 98/10/30الی  98/10/01پروژه های مطالعاتی در بازه زمانی 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 وضعیت فعلی مطالعاتی

مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفاری   2
 گانه شهر رشت 5در مناطق 

98/8/19 
 2/192/242/629   

 (برای هر منطقه)
90 

،برگزاری برای ارسال و پروژه اسناد تکمیل و اصالح بررسی 
 پیمانکار تعیین جهت قیمت استعالم فراخوان

ماهه9 و است مناقصه برگزاری فرایند شروع در پروژه این 
 به مربوط کار مانده باقی درصد 10) .رسد می برداری بهره به

 (.است پیمانکار انتخاب
 

 98/10/30الی  98/10/01پروژه های مطالعاتی در بازه زمانی 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 وضعیت فعلی مطالعاتی

3 
 خیابان ورزشی زمین پروژه مطالعات

 واحدی 42 مجتمع در واقع جمالزاده
 پاسداران سپاه

98/8/19 
هنوز برآورد انجام 

 .نشده است
45 

و چهار منطقه شهرداری از ملک وضعیت پیگیری 
 معماری و شهرسازی معاونت

پروژه یک فاز های نقشه تهیه 

 98/10/30الی  98/10/01پروژه های مطالعاتی در بازه زمانی 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 وضعیت فعلی مطالعاتی

4 
 سرویس احداث پروژه مطالعات
 امام خواهر حرم محوطه در بهداشتی

 (س)
98/8/19 

هنوز برآورد انجام 
 .نشده است

45 
فرهنگی میراث اداره با مکانیابی وضعیت پیگیری   
پروژه یک فاز های نقشه تهیه 

 98/10/30الی  98/10/01پروژه های مطالعاتی در بازه زمانی 



 عملکرد حوزه های ماموریتی

1 2 

 پروژه های جاری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

  شده انجام اقدامات اهم 
 سوخته – مطهری) شهر سطح از نقطه 1 در همسطح پارکینگ احداث با موافقت و ترافیکی بررسی  

 (تکیه
نبش نفت، انبار از بعد (ع) علی امام بلوار در بنزین پمپ جایگاه احداث با موافقت و ترافیکی بررسی  

 بهارستان کوچه
 کشی خط و مخصوص عالیم تابلو نصب شامل معلوالن و جانبازان مخصوص پارک محل اجرای توسعه  

 (1تصویر)شهر معابر از نقطه شش در مصوب های نامه آیین برابر استاندارد
(2تصویر) انصاری شهید میدان عمومی پارکینگ مسیر هدایت تابلو نصب و تهیه 
(3تصویر) رشت شهر معابر سطح در پاک هوای روز مناسبت به ماه دی 29 مناسبت به بنر نصب 
(4تصویر)روز بازار مقابل - سعدی خیابان اتوبوس ایستگاه نصب 
(5تصویر)معین استاد و نماز بلوار در ترافیکی تابلوهای نصب 

 
 
 
 

 

 

 
   

 
 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

1تصویر 2تصویر  3تصویر   
4تصویر  

5تصویر  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 شده انجام اقدامات اهم ادامه 
 (1تصاویر)مهر مسکن محدوده در سرد رنگ با محوری کشی خط اجرای 

 (ع) علی امام میدان فاصل حد سنگر جاده رجایی، شهید بلوار سرد رنگ با محوری کشی خط اجرای  
 (2تصاویر)شهری حوزه انتهای تا

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

1تصاویر 2تصاویر   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 شده انجام اقدامات اهم ادامه 
 شهدا خیابان و فارس خلیج بزرگراه (جزئی دو رنگ با بستر آمیزی رنگ) عرضی کشی خط اجرای 

 (2و1تصاویر)

 (4و3تصاویر) پاسداران و مطهری رسالت، چمران، شهدا، معابر ممتد محوری کشی خط اجرای 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

1تصویر 2تصویر   

3تصویر 4تصویر   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 شده انجام اقدامات اهم ادامه 
 انصاری شهید و سعدی خیابان سرد رنگ با محوری کشی خط اجرای 

 الکانی و بهشتی شهید ،طالقانی گمنام، شهدای معابر در سرد محوری کشی خط اجرای 

  الکان جاده و پیربازار جاده سرد رنگ با ممتد محوری کشی خط اجرای   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

1تصاویر  

2تصاویر  

3تصاویر  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

طراحی و مطالعات انجام: 
 

محدوده در ترافیک و نقل و حمل جامع اطالعاتی بانک تهیه مطالعات پروژه اتمام 

 ( تکمیلی مطالعات ابالغی درصد  25 نیز و مطالعات درصد 100 پیشرفت) رشت شهر

چراغ بندی زمان سازی بهینه و هندسی اصالح ساماندهی، مطالعات تصویب و انجام 

 (عج) ولیعصر میدان راهنمایی های

  کوچه و پیرسرا معبر ترافیکی ساماندهی بررسی ترافیکی مطالعات تصویب و انجام 

 آن محدوده های

 شهدای بلوار پروژه شده گرفته درنظر بازشوهای و باندکندرو ترافیکی بررسی 

 گمنام

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 گزارش قراردادهای معامالت خرد
حمل و نقل و ترافیک 

 و امور زیربنایی

مهندسی و های در حال اجرای مدیریت پروژه  -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 98ترافیک دیماهایمنی 
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1 
مطالعات تغییر جهت معابر  
شبکه و ساماندهی تقاطعات  

 گلسار رشت

شرکت مشاور  
شرکت  

مهندسین  
 پرداراز  

معاونت حمل ونقل و 
 زیربناییامور 

97/9/12 250/000/000 97/9/12         100 0 250/000/000 * 

مطالعات تکمیل و پس از  
کمیته فنی در بررسی 

کارگروه ترافیک جهت اجرا  
 شد تصویب

2 
مطالعات تعیین عملکرد شبکه  

 معابر شهر رشت

مهندس  
مازیار  

 ابوالفضل زاده

معاونت حمل ونقل و 
 امور زیربنایی

97/11/25 247/686/593 97/11/25         100 0 247/686/593 * 

مطالعات تکمیل و پس از  
بررسی در کمیته فنی 

کارگروه ترافیک جهت اجرا  
 شد تصویب

3 
طراحی، تدوین و پیاده سازی  
اشکال ترافیکی خطوط عابر  

 مترمربع 1000پیاده به متراژ 
  

معاونت حمل ونقل و 
 امور زیربنایی

98/6/30 320/000/000 98/6/30         15 0 320/000/000   
معبر به متراژ  دو در 

 .اجرا شده استمترمربع 100

4 
تعمیر چراغ های راهنمایی  

   سطح شهر
معاونت حمل ونقل و 

 امور زیربنایی
 در مرحله انجام امور اداری * 320/000/000 0 100         98/1/27 320/000/000 98/1/27

5 
تعمیر فرمانده و معکوس شمار  

   چراغ های راهنمایی
معاونت حمل ونقل و 

 در سه نقطه اجرا شده است   320/000/000 0 0           320/000/000   امور زیربنایی

6 

مطالعات بازگشایی خیابان  
  اقتصاد و طراحی پایانه و

ممیزی معابر بن بست محدوده  
 طرح ترافیک

حمزه   سید
 حسینی

معاونت حمل ونقل و 
 امور زیربنایی

98/3/27 320/000/000 98/3/27 100 100 320/000/000 * 

مطالعات تکمیل و پس از  
بررسی در کمیته فنی 

کارگروه ترافیک جهت اجرا  
 شد تصویب

7 
تعمیر، مرمت ، نوسازی و  

   بهسازی ایستگاه های اتوبوس
معاونت حمل ونقل و 

 در سه نقطه اجرا شده است   300/000/000 0 70           300/000/000   امور زیربنایی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

ترافیکمدیریت مهندسی و ایمنی  -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

معاونت حمل و )ستاد 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  شرح
 مجموع (نقل و امورزیربنایی

 100 0 0 0 0 100 0 (تعداد)نصب استوانه ترافیکی در محدوده منطقه 

 2 0 0 2 0 0 0 نصب بشکه ترافیکی در محدوده منطقه

 0 0 0 0 0 0 0 (مترطول)خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس 

 0 0 0 0 0 0 0 (مترطول)خط کشی عابر پیاده و خط ایست 

تعمیر ، اصالح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و  
 9 9 0 0 0 0 0 (تعداد)کلیه متعلقات 

ساخت ، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر  
 30 30 0 0 0 0 0 (مترمربع)

ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای  راهنمایی  
 23 18 0 5 0 0 0 (تعداد)

 10 0 0 0 5 1 4 (تعداد)اصالح هندسی 

ترمیم و احداث سرعتکاه در سطح معابر  
 11 0 3 0 0 0 8 (تعداد)منطقه

 46750 46750 0 0 0 0 0 (مترطول)خط کشی محوری سرد 

 0 0 0 0 0 0 0 (مترمربع)انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی 

 0 0 0 0 0 0 0 (متر طول -دو جزئی)خط کشی محوری مکانیزه 

خط کشی عابر پیاده با طرح های خالقانه  
 40 40 0 0 0 0 0 (مترمربع)اختصاصی  

98دیماه-عملکرد ترافیکی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

نوری فیبر پروژه ذیربط عوامل با هفتگی جلسات برگزاری 

تلکام فناپ شرکت با قرارداد مورد های دوربین جانمایی 

که نوری فیبر زیرساخت ارتباط برقراری جهت روزی شبانه تالش  

  بود گردیده قطع اخیر حفاری دراثر

های دوربین به مربوط دکل 6 نصب و فونداسیون 10 تعداد اجرای 

 شهر سطح در تخلف ثبت

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اهم اقدامات انجام شده 
سازی لوله کارخانه با منعقده قرارهای پیگیری و قانونی مجوزهای اخذ پیگیری 

 دانشجو، خیابان سطحی آبهای هدایت و آوری جمع پروژه به مربوط گیالن
 تاالب به منتهی های کوچه و جمهوری

خیابان ورزشی زمین پروژه یک فاز های نقشه تهیه و ملک وضعیت پیگیری 
 پاسداران سپاه واحدی 42 مجتمع در واقع جمالزاده

بهداشتی سرویس احداث پروژه یک فاز های نقشه تهیه و ملک وضعیت پیگیری 
   (س) امام خواهر حرم محوطه در

مشاورین الزحمه حق و  وضعیت صورت به رسیدگی 

زمانی، تمدید از اعم مشاور مهندسان قراردادهای به مربوط امور به رسیدگی 
 ابالغ و بررسی

 طرح ها سنجی امکان و توجیه جلسات برگزاری 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت مطالعات فنی عمرانی و  -زیربناییمعاونت حمل و نقل و امور 
 ترافیک شهری



82 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های در حال اجرای مدیریت   -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 98مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری دیماه
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1 

مطالعات جمع آوری وهدایت  
آبهای سطحی خیابان دانشجو، 
جمهوری و کوچه های منتهی به 

 تاالب

 هیدرو
پژوهان 

 یکم
- 98/4/2 

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/4/2 

        

70 

    

- - -  
خیابان دانشجو، جمهوری 

و کوچه های منتهی به 
 تاالب

2 
مطالعات پروژه ترمیم نوارهای 

گانه شهر  5حفاری در مناطق 
 رشت

 98/8/19 - بهبودراه
سقف 

معامالت 
 کوچک

سطح مناطق پنج گانه   - - - 90 98/8/19
 شهر رشت

3 
مطالعات پروژه زمین ورزشی 

خیابان جمالزاده واقع در مجتمع 
 واحدی سپاه پاسداران 42

آتیه سازان 
 98/8/19 - محیط

سقف 
معامالت 
 کوچک

98/8/19 45 - - -  

خیابان  محله معلولین،
جمالزاده، واقع در مجتمع 

 واحدی سپاه پاسداران 42
  

4 
مطالعات پروژه احداث سرویس 

بهداشتی در محوطه حرم خواهر 
 (س)امام 

آتیه سازان 
 98/8/19 - محیط

سقف 
معامالت 
 کوچک

بلوار مطهری، محوطه   - - - 45 98/8/19
 (س)حرم خواهر امام 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اهم اقدامات انجام شده 
عمرانی جاری های پروژه های فعالیت ادامه در موجود موانع رفع پیگیری 

 درخصوص تامین شورای و فرمانداری استانداری، در تخصصی جلسات پیگیری 
   سراوان شیرابه خانه تصفیه احداث پروژه

 سوز زباله پروژه درخصوص استانداری در مکرر جلسات تشکیل 

 سراوان شیرابه پمپاژ ایستگاه و آرامش حوضچه اجرایی عملیات آغاز 

 تصفیه احداث پروژه های سوله غربی و شمالی ضلع (ریزی مخلوط) جاده ترمیم 
  سراوان شیرابه خانه

 انتخاب برای ای مرحله دو کیفی ارزیابی اسناد فروش و فراخوان مراحل انجام 
 سوز زباله پروژه در بویلرها اساس بر سوله احداث پروژه ساخت پیمانکار

به اداری کارگاه و آلی کود دسترسی مسیر بازگشایی و خاکبرداری عملیات شروع 
 سوز زباله ساخت زمین محوطه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -زیربناییمعاونت حمل و نقل و امور   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت کنترل و های در حال اجرای  پروژه  -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 98عمرانی دیماهنظارت بر پروژه های 
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1 

عملیات محوطه سازی 
محدوده پیرامون حرم 
خواهر امام محورهای 

سوخته -حاج سمیع
نخجیری و  -تکیه

 مسگران

زیبا اسکان 
 کادوس

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%87         96/4/8 ماه8 49،744،617،549 96/4/4      

پروژه بدلیل اختالفات پیش آمده  
های اجرا شده خصوص آیتم در 

 توسط پیمانکار بر اساس
نقشه های ابالغی میراث   

فرهنگی عقب تر از برنامه  
 .زمانبندی می باشد

با دبیرخانه شورای عالی  مکاتبه -
 فنی کشور 

بخشی از مطالبات  پرداخت -
 پیمانکار  

 کار در دو شیفتپیشنهاد -
توافق سه جانبه فی مابین  امضای -

شهرداری رشت ، اداره کل راه و 
 شهرسازی استان گیالن و پیمانکار  

  100اجرای -
 مترمکعب کفپوش

جابجایی کابل برق -
توسط اداره برق در 

ابتدای مسیر سوخته  
 تکیه

حل اختالف پیش  
 آمده

بین پیمانکار و   
 کارفرما

رشت، پیرامون حرم  
 مطهر خواهر امام رشت

2 
عملیات جمع آوری و  
هدایت آبهای سطحی  

معلم -خیابان قلی پور
 2فاز

 گیل بام پی
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

%78         97/3/6 ماه10 31،314،518،864 97/2/29  در حال انجام     

در صورت می گردد پیش بینی 
فاز دوم عملیات اجرایی  مالی، تامین 

پروژه که شامل لوله گذاری و اتصال 
معلم به سمت میدان قلی پور می  
باشد تا پایان سال جاری به اتمام 

 .برسد 

    
معلم، سرگل،  خیابان 

 شهید قلی پور 

3 
عملیات احداث دیوار 

حفاظتی حاشیه 
 رودخانه های شهر رشت

باروساز 
 شمال

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%30 متوقف       95/7/26 ماه9 41،409،202،037 95/7/8      

 نیاز به پرداخت
 مطالبات می باشد   

جهت ادامه عملیات احداث راه  
انحرافی که طی در خواست پیمانکار  

تن آسفالت و یک روز کاری  65
نیاز به است، گریدر درخواست شده 
مهندسی می  تمدید بیمه تمام خطر 

 باشد

در حال عملیات می  
 باشد

 الکان، بعد از جاده 
 شهرک مهندسین گیل  

4 

عملیات ترمیم روسازی 
و اجرای روکش و 

همسطح سازی منهول 
متر در  10معابر باالی 

 3محدوده منطقه 

ساختار 
 سازان تیالر

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%61         97/9/19 ماه8 33،626،083،583 97/7/16      

پروژه تراش مکانیزه آسفالت 
فرسوده و روکش آسفالت جدید  

در مسیر پل بوسار به سمت 
میدان فرزانه بمساحت تقریبی 

 مترمربع اجرا شده است 15000

    
پیش بینی می شود 
تا پایان سال به اتمام 

 برسد

روکش آسفالت معابر  
  10اصلی با عرض باالی 
متر در محدوده  

شهرداری منطقه سه  
 رشت

5 
جمع آوری و هدایت 
آبهای سطحی مسیر 

شهرک  -سمیهخیابان 
 فجر فاز اول

بینالود 
 سازان غرب

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%45         97/10/26 ماه6 51،701،871،350 97/10/17      

توقف پروژه بدلیل برخورد با خط  
 میلیمتر 1000انتقال آب 

و آب برگزاری جلسات با اداره 
فاضالب و ارسال نقشه و مشخصات  

 فنی مورد نیاز

بزودی عملیات  
اجرایی پروژه آغاز  

 .خواهد شد

  -بلوار شهید بهشتی
خیابان المپ سازی به  
سمت خیابان شهید  

 نظری

تکمیل ساختمان آتش   6
 نشانی مسکن مهر

اسکان سازه 
 گروهه

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%40         97/8/6 ماه12 33،759،892،169 97/6/31      

پروژه به کندی در حال اجرا می  
باشد و نیاز به تزریق منابع مالی  

 دارد

در صورت تزریق منابع مالی به  
پروژه پیوسته، صورت منظم و 

پیشرفت فیزیکی مناسبی خواهد 
 .داشت 

اتمام بتن ریزی سقف 
 سوم و چهارم

اتمام آجر چینی  
 طبقه سوم و چهارم

  
 مهر،مسکن رشت، 

 95انتهای خیابان مهر  

7 

عملیات احداث دیوار 
گابیونی در ساحل چپ 

رودخانه زرجوب در 
محدوده خیابان 

 رودبارتان

ارکان بنای 
 پارس

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%30 متوقف       98/1/20 ماه6 8،002،933،700 97/12/28      

 نیاز به پرداخت
 مطالبات   

 می باشد  

 در صورت تزریق 
 مالی پروژه فعال

 می گردد 
 

 عملیات اجرایی
 انجام خواهد شد 

پیش بینی میگردد  
در صورت پرداخت 

 ظرف مطالبات مالی، 
ماه پروژه به  6مدت 

 برسد  اتمام 

 رودبارتان، محله 
روبروی مسجد محمد  

 آباد
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احداث ورزشگاه  8
 سلیمانداراب شهر رشت

اسکان سازه 
 گروهه

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%3 بالتکلیف       96/3/7 ماه18 61،129،311،009 96/2/24      

به دلیل فسخ تفاهم نامه منعقده  
شهرسازی،  با اداره کل راه و 

 .پروژه متوقف شده است 

بر طبق راهکارهای پیشنهادی اداره 
کل راه و شهرسازی ، در اختیار  

گرفتن زمین پروژه با استفاده از یکی  
تملک با پرداخت اقساطی دو روش از 

بلند مدت و یا احداث به صورت 
سرقفلی بر اساس قرارداد هایی که 

مورد تایید اداره کل راه و شهرسازی  
 .باشند 

امکان از سرگیری  
روند اجرای پروژه بر 

روی زمین محل  
 احداث

خاتمه پیمان پروژه  
به پیمانکار ابالغ  
گردید و مراحل  

قانونی تحویل کارگاه 
و تنظیم صورتجلسه 
.در حال انجام است  

بلوار شیون  رشت، 
روبروی فومنی، 

خیابان  سلیمانداراب، 
 اتحاد

9 
عملیات جمع آوری و  
هدایت آبهای سطحی  

 مسیر استادسرا

ژئوسازان 
 بین الملل

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
               ماه3 38،469،875،310 97/10/25

ابالغ تحویل زمین پروژه انجام 
 پذیرفته  

 در صورت اتمام لوله گذاری  
اجرایی  قلیپور، قابلیت پروژه معلم 

 خواهد داشت
  

اخذ مجوز ترافیکی   
پلیس راهور توسط  
پیمانکار در حال 
.پیگیری میباشد  

 مسیر استاد سرا

10 
، عملیات زیر سازی

و ترمیم آسفالت، روکش 
نوار حفاری آسفالت شهر  

 رشت

 آبرودشمال
معاونت حمل و 

نقل و 
امورزیربنایی  

 ومناطق

 ماه9 465،045،596،498 95/5/25
95/5/2

5         95%      
پروژه بدلیل مطالبات مالی  

متوقف بود اما دوباره فعال شده 
 .است

 در صورت تامین مالی پروژه 
 به اتمام خواهد رسید

در صورت تامین  
 پروژه مالی، 

 به اتمام خواهد رسید

انجام عملیات  
زیرسازی و روکش 

معابر خاکی و 
آسفالته به مقدار 

 متر مربع32000

 سطح شهر 

11 
اجرای عملیات زیر سازی 
و آسفالت راه دسترسی 

تصفیه خانه شیرابه 
 سراوان

سازمان 
عمران و 
بازآفرینی 
فضاهای 
 شهری

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
 ماه6 22،700،488،761 96/6/29

96/12/
12         61%      

بدلیل نامناسب بودن مصالح دپو  
مسیر و عدم تهیه مصالح  شده در 

 .پروژه متوقف می باشدمناسب، 

در صورت تهیه مصالح مناسب و  
عملیات اجرایی ادامه  قیر،  وجود 

 خواهد یافت

در صورت تهیه  
 مصالح و حمل  

به محل کارگاه پروژه 
 .به اتمام خواهد رسید

  
 مسیر دسترسی به

 تصفیه خانه سراوان 

احداث سوله تخمیر کود  12
   2و 1آلی شماره 

فوالدسازه 
 آروین

عمران و سازمان 
بازآفرینی  

 فضاهای شهری  

97/11/2
1 

 ماه12 141،236،754،546
97/8/1

2         

سوله یک  
34%  

سوله دو 
75%  

    
پروژه با سرعت و روند مناسبی  

 باشددر حال انجام می 

ایجاد هماهنگی داخل کارگاه به 
منظور فراهم نمودن شرایط فعال 
شدن همزمان چند جبهه کاری به  

تسریع در روند اجرا و نیز  منظور 
پروزه نیازمند تامین مالی منظم تر و 

 .با مقدار بیشتری می باشد 

تحقق در تسریع 
   اهداف پروژه 

 از باالتر الکان ، 
پاسگاه الکان ، جنب  

 CNGپمپ 

الیروبی لوله های  13
 فاضالب سطح شهر

کارجویان 
 شمال

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
 ماه9 44،962،866،746 95/5/21

95/5/2
3         60%              

الیروبی مسیرهای   
گلسار و رشتیان صورت 
پذیرفته و هم اکنون  
لوله گذاری مسیر  

دباغیان در حال اجرا  
 میباشد

احداث ساختمان کانون  14
 هموفیلی استان گیالن

آریاصنعت 
 سوگند

سازمان عمران و 
 بازآفرینی

 فضاهای شهری 
 روز 88 4،521،289،440 96/3/20

96/3/2
2   *     85%  پروژه خاتمه یافته     

در دهه افتتاح پروژه 
 فجر

تهیه برآورد و ارسال -
آن به حوزه مالی  
جهت کارهای 

 باقیمانده 
دریافت بودجه از -

 شورای شهر

 روبروی خانه، چله 
 2شهرداری منطقه
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 : بازآفرینی حوزه
 ژاپنی باغ احداث پروژه برآورد بررسی 

 امام خواهر محله درخصوص پژوه تدبیر شار کارگزاری مشاور سوم مرحله گزارش بررسی 

 شهر تاریخی بناهای تک از برداری بهره و احیا مرمت، موضوع با گذاری سرمایه تشویقی الیحه بررسی 
 رشت

 در امام خواهر بقعه اطراف محدوده در عمرانی معاونت توسط بهداشتی سرویس پیشنهادی طرح بررسی  
 پارکینگ زمین

 آن تطبیق و شهری سبز فضای و منظر سیما، سازمان سبز فضای توسعه و احداث های پروژه بررسی 
 هدف محالت با
 فرهنگی راه پیاده نمایش سکوی و آبنما جانمایی از گزارش تهیه و بررسی 
 در شهرسازی و معماری معاونت محوریت با امالک مدیریت ها، سازمان و مناطق با جلسات برگزاری  

 بازآفرینی کارگروه تشکیل و بازآفرینی کارشناس معرفی خصوص

درخصوص بودجه و برنامه مدیریت و ها سازمان و مناطق با مشترک نشست و جلسه برگزاری 
 بررسی و مشترک اقدام های پروژه به رشت شهرداری بودجه و اعتبارات از بخشی تخصیص چگونگی

 در نوسازی و بهسازی جهت گران توسعه و گذاران سرمایه مالکان، تشویق جهت تشویقی ضوابط
 فرسوده بافت

 قرارداد عقد درخصوص معماری و شهرسازی معاونت و گذاری سرمایه سازمان با مشترک نشست برگزاری  
  هنر، و فرهنگ ساختمان و شهرداری عمارت برای اقتصادی های مدل و سناریوها تهیه خصوص در

   خورشید عمارت مطالعات مشاور توسط فنی پکیج ارائه همچنین
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 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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 : بازآفرینی حوزه ادامه
 شهرسازی و راه کل اداره به ارایه جهت زمین معرفی درخصوص مستغالت و امالک مدیریت با مکاتبه  

 نوجوان و کودک پارک و خانه احداث پروژه ازجمله مشترک اقدام های پروژه قالب در استان

به استان شهرسازی و راه اداره به ارائه جهت شهرداری اراضی و امالک معرفی درخصوص مناطق با مکاتبه  
   مشترک اقدام های پروژه اجرای منظور

مطالعات مشاور نظارت با استاک آزمایشگاه توسط شهرداری عمارت در گمانه و سونداژ عملیات انجام  
 شهری فضاهای بازآفرینی و عمران سازمان و «خورشید عمارت»

میراث به ارسال و زرجوب رودخانه تا امام خواهر حرم راه پیاده اصالحی و پیشنهادی طرح فنی پکیج تهیه  
 معماری و شهرسازی معاونت طریق از فرهنگی

و اقدام دست در های پروژه ارائه و رشت شهرستان فرمانداری در شهری بازآفرینی ستاد جلسه در شرکت  
 رشت شهرداری توسط بازآفرینی حوزه در دار الویت

کالبدی، ابعاد بررسی شامل مطالعات موضوع با صالح ذی مشاور های شرکت از خدمات شرح درخواست  
 و شهری عمومی خدمات اولویت با صدراالشاره ابعاد در پروژه تعریف و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی،

 5 ماده کمیسیون مصوب بازآفرینی هدف محالت محدوده در رشت شهر تفصیلی طرح با آن تطبیق

 آموزشی نظرسنجی فرم تکمیل   
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 نوع پروژه ردیف

 98/10/30الی  98/10/01از 

 مساحت پروژه  
 (متر مربع)

تناژ آسفالت 
 مصرفی

 0 0 پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری 1

 300 27.72 پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی 2

 797 151.48 پروژه های زیرسازی و آسفالت 3

 1097 179.2 مجموع

 6752 (مترمربع)مرمت مکانیزه   هایپروژه 

 1860.81 (تن)میزان آسفالت تولیدی و اجراشده در مناطق
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 شده اصلی آسفالت( معابر)مسیر های ردیف
 ضیابری ... مکانیزه بلوار آیت ا مرمت 1
 مرمت مکانیزه بلوار شهید قلیپور   2
 مرمت مکانیزه خیابان پاسداران 3
 مرمت مکانیزه پل انتظام به طرف میدان پل شهدای گمنام 4
 مرمت مکانیزه خیابان سردارجنگل 5
 مرمت مکانیزه خیابان طالقانی  6
 مرمت مکانیزه خیابان شهید حبیب زاده 7
 مرمت مکانیزه مسیر بیمارستان رازی به طرف پل انتظام 8
 بلوار خرمشهر  مسیر خیابان جنب اداره اطالعات 10
 اجرای آسفالت میدان امام حسین به سمت میدان نیروی دریایی، روبروی پمپ بنزین خانی 11

 ترمیم روکش آسفالت محور دیانتی 12

 ترمیم روکش آسفالت خیابان سام به سمت میدان رازی 13

 ترمیم روکش آسفالت خیابان سردار جنگل به سمت خیابان استقامت 14

 ترمیم روکش آسفالت خیابان سردار جنگل به سمت بیستون 15

 ترمیم روکش آسفالت محور بیستون به سمت ابتدای صفاری 16

 ترمیم روکش آسفالت خیابان ضیابری 17

 ترمیم روکش آسفالت خیابان ضیابری به سمت خیابان الکانی 18

 زیرسازی، تسطیح و آسفالت الین کندرو بلوار مدرس  19
 زیرسازی و تسطیح کوی پیرکالچای 20
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 برپایی تکیه عزاداری سپهبد قاسم سلیمانی در ابتدای پل یخ سازی 

 عنوان خبر و گزارش تصویری 21بروزرسانی پرتال سازمان  با 
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شده انجام اقدامات اهم 
سازمان درآمد افزایش جهت بالفعل به آن وتبدیل بالقوه آمدی در های ظرفیت بررسی 

 وتعمیرات نگهداری هزینه کاهش جهت باال بازده با هوشمند نگهداری و تعمیرات 

 و ها سازمان با تعامل نحوه و تعمیرات کار گردش فلوچارت تهیه و مستندات طراحی  
  مجموعه یکپارچه نگهداری و تعمیرات مدیریت سازی متمرکز جهت شهرداری مناطق

 شهرداری

و شده خریداری پیشگیرانه نگهداری تعمیرات افزار نرم تسری به مربوط مقدمات انجام  
 شهرداری مجموعه کلیه برای (TPM) مسافر و بار ونقل حمل مدیریت درسازمان اجرایی

آن سازی آماده مقدمات انجام و برقی نفربرهای اساسی طراحی مشکل رفع و سازی بهینه 
 1399 سال آغاز در (درخواستی بودجه تامین صورت در)بهتر خدمات ارایه برای

سازمان در شهرداری مجموعه تعمیرات مدیریت تمرکز ساماندهی به مربوط مقدمات انجام 

 عملیاتی غیر اتوبوس یک سازی فعال   

 فنی نوین پایش روشهای از استفاده CM 

دقیق اجرای s5 و ضروری غیر گردشکارهای حذف و سازمان عملیاتی و اداری دربخش 
 فرآیندها سازی بهینه

 استاندارد استقرار برای مشاور جذب به مربوط مقدمات انجام ISo 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
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 (ریال)از آمار فروش شرکت های مسافربری شهر رشت گزارشی 

 

 

 
 

 
 

 شهر رشت( اتوبوس -مینی بوس -تاکسی های سواری و ون)شهری پایه حمل و نقل درون اطالعات 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

 نوع دستگاه

 تعداد
میانگین تعداد مسافر  
جابجاشده توسط یک 
 دستگاه در طول روز

میانگین کرایه  
در یک مسیر 

خارج از سرویس  (فعال)در سرویس  (ریال)شهری 
 جمع (غیرفعال)

 16122 100 5811 669 5142 تاکسی سواری

 10995 200 199 11 188 تاکسی ون

 7860 400 195 33 162 مینی بوس

 3000 500 177 97 80 اتوبوس

عوارض پنج درصد    کل فروش  شرح
 فروش بلیط 

وصولی عوارض پنج 
 درصد تحقق وصول درصد 

%75  1،018،437،245  1،362،551،125  27،251،022،500 98/10/30الی  98/10/01از   
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1منطقه 
مربع متر 1431 مساحت به یک منطقه سطح در آسفالت روکش 

مساحت به یک منطقه سطح در معابر آسفالت و زیرسازی  
 مربع متر2925

مساحت به یک منطقه سطح در آسفالتی معابر ترمیم و گیری لکه  
 مربع متر 1981

مربع متر 577 هندسی اصالح منظور به گذاری جدول 

مربع متر 1377 رو پیاده کفپوش نصب 

عدد 33 شده تعویض و سازی همسطح های چاهچه تعداد 

طول متر 140 یک منطقه سطح در سنتی فاضالب شبکه الیروبی 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

اهم اقدامات-مناطق پنجگانه  
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2منطقه 
یک، ناحیه ساختمان جنب بحرالعلوم خیابان مسیرهای در واقع آسفالت روکش 

 شریعتی درخیابان بزرگ بازار و صفا باغ کوچه ملت خیابان آمن، کوچه آفخرا

 کوچه حافظ خیابان مسیرهای در واقع نوارحفاری و آسفالت گیری لکه و ترمیم 
  نوار سرخبنده، تختی خیابان خمینی، امام خیابان فاطمی، کوچه و جاویدان

 درآفخرا شجاع کوچه نوارحفاری امام، خیابان فیبرنوری حفاری

محدوده پورسینا، چهارراه طرف به خانه چله مسیرهای در واقع گذاری کفپوش  
 رشت شهرداری فرهنگی راه پیاده و ضیابری خیابان پرستار، خیابان بازار،

بازار محدوده در گذاری لوله 

پرستار خیابان و راه پیاده مانند منطقه سطح های کفپوش بازسازی 

 شریعتی سمت بازار ورودی آسفالت روکش و گذاری لوله 

شهر پارک بهداشتی سرویس تعمیر عملیات تکمیل 

قدس پارک بهداشتی سرویس مرمت و بهسازی 

منطقه سطح آبگرفتگی رفع و گیری لکه ،ترمیم 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

اهم اقدامات-مناطق پنجگانه  
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4منطقه 
نمایندگی تا دخانیات حدفاصل در شهر ورودی ساماندهی عملیات ادامه 

 تعریض جهت زیرسازی انجام و گذاری جدول و رو پیاده احداث شامل محمودی
 رو سواره اصلی مسیر

 قربانی و ابولفضل خیابان در فینیشر اکیپ با آسفالتی روکش 

 25 عبادی ،13فروردین جانبازان، مسیرهای در دستی اکیپ با آسفالتی روکش   

خرسندی خیابان در رو پیاده احداث جهت گذاری جدول و تخریب 
 پانزدهم کوچه حمیدیان در ها منهول سازی همسطح و الیروبی عملیات 

 شقایق کوچه شهدا، خیابان نوزدهم، کوچه قاسمیه بهبودی،
 حسن خیابان در سطحی آبهای هدایت و آوری جمع جهت گذاری لوله عملیات 

 شقایق پارک و مفاخر پارک جنب زاده،
 رازی پارک روسای پیاده عملیات آغاز و مشکات ساالر پارک ورودی بهسازی 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

اهم اقدامات-مناطق پنجگانه  
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5منطقه 
مربع متر 150 الکان جاده آهن راه تقاطع رمپ ترمیم جهت آسفالت و زیرسازی 

الکان جاده در واقع آزادگان کوچه در رودخانه جداره ریز خطر رفع 

مصلی تا جماران از بهشتی شهید بلوار عروسکی جداول تعویض 

الکان جاده آهن راه تقاطع طرف دو در واقع شده مدفون سرعتکاههای اصالح 

 پور، کریم شهید ،3ندایی دلدار، خیابانهای در آبگرفتگی مشکل رفع و الیروبی  
 مربع متر 2000 از بیش باران کوی و

جاده آهن راه تقاطع طرف دو در واقع شده مدفون سرعتکاههای اصالح 
 (3و2و1تصاویر)الکان

  (4تصویر)الکان جاده  آهن راه تقاطع رمپ ترمیم جهت آسفالت و زیرسازی   

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

اهم اقدامات-مناطق پنجگانه  

 4تصویر 3تصویر 2تصویر 1تصویر 
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آسفالت انجام شده -مناطق پنجگانه  

 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  شرح
معاونت  )ستاد

حمل و نقل و 
 (امورزیربنایی

 مجموع

 48847 26000 804 11091 1654 2961 6337 ( مترمربع) شدهمساحت آسفالت اجرا 

 6650 3600 103 1530 331 249 837 (تن)تناژ آسفالت استفاده شده  
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معاونت   5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

حمل و  

 نقل

 مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

 1منطقه 

 2منطقه 
 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

معاونت حمل و 

 نقل

 مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 معاونت حمل و نقل 5منطقه  4منطقه 
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 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه یک  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 الین کندرو قلی پور به جهاد رجایی -کوی علی آباد
 (1تصویر)چهارم فرعی بهارستان، کوچه پور، بلوار قلی  کوی حسینی
 46کوچه حسینی، کوی  کوی حسینی

 کوچه بهارحسینی، کوی  کوی حسینی

 (2تصویر) 12شهریور 17شهریور،  17فالحتی، کوی  معلم

 کوچه پاییزحسینی، کوی  کوی حسینی
 10شهریور 17شهریور، روبروی  17فالحتی، کوی  معلم

 2تصویر  1تصویر 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 آسفالت انجام شده منطقه یک   -مناطق پنجگانه

 محل اجرای پروژه نام محله

 (1تصویر)کوچه روبروی پایتخت الین کندرو شهدای گمنام و  رجایی -کوی علی آباد
 1فرعی فرهنگیان، کوچه یاس، کوچه کشاورز، شهرک  رجایی -کوی علی آباد

 کوی حسینی ، سه راه یزدانی، کوچه شقایق کوی حسینی

 مسیر اصلی سیاه اسطلخ سیاه اسطلخ

 (2تصویر)مرادیانبلوار بوسار، کوچه  آزادگان

 ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک به صورت دستمزدی سطح ناحیه یک
 ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه دو به صورت دستمزدی سطح ناحیه دو
 به صورت دستمزدیسه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه  سطح ناحیه سه

 2تصویر  1تصویر 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه
 (1تصویر)ساختمان ناحیه یک جنب بحرالعلوم،  خیابان 

 (2تصویر)آمنکوچه آفخرا، 

 (  3تصویر)صفاکوچه باغ ملت، خیابان 

 نوار حفاری فیبرنوری خیابان امام 

 (4تصویر)شریعتیدرخیابان بزرگ بازار  

 1تصویر  کوچه شجاع درآفخرا 

 3تصویر  4تصویر  2تصویر 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 انتهای کوچه مرداد( ع)بلوار امام رضا  آزاد

 و دوربرگردان بلوار خرمشهر روبروی بلوار شهدا ی گمنام بریدگی هالل احمر

 بلوار شهید انصاری کوچه ارکیده پردیسان

 (تصاویر)بلوار شهید انصاری  بلواراحمدزاده کوچه دلجو  دیانتی

 حین اجرا حین اجرا بعد اجرا
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه چهار -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 15 ، کوچه عبادی7بلوار شیون فومنی، آسایش 

 (تصاویر)خیابان جمال زاده  حمیدیان،

 خیابان ابوالفضل بلوار شهید افتخاری،

 ، کوچه جانبازان21بلوار شیون فومنی، شهدا 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

  آسفالت انجام شده منطقه چهار -مناطق پنجگانه

 محل اجرای پروژه

 13فروردین  -5بلوار الکان شهرک فجر فرعی 

 کوچه حافظ-13بلوار الکان شهرک فجر فروردین 

 (تصاویر)بلوار شهید افتخاری، باقرالعلوم، خیابان قربانی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 روکش آسفالتی با فینیشر در خیابان ابوالفضل

چهارآسفالت انجام شده منطقه  -مناطق پنجگانه  

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 رفت و برگشتسنگر، جاده 

 مسیر اصلی گلهاالکان، بلوار 

 الکان، رفت و برگشت 

 17میدان اول مسکن مهر ،مهر 

زیرسازی و آسفالت جهت ترمیم رمپ تقاطع راه  
 آهن جاده الکان 

 محل اجرای پروژه

فاکه باهنر، ورودی سلطانی، ورودی پمپ بنزین 
 (1ناحیه )عباسی

 باال تر از استخر  بیانی، 

  7کوچه پیام نور، پیام 

 کوچه شهید موسویلک، محسن 

 جاده جیرده گلها

 جاده تهران، شهرک ایثارگران
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری  -مناطق پنجگانه  

 مجموع 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  شرح

 1197 100 510 0 10 577 (متراژ به طول)جدولگذاری

رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر  
 0 0 0 0 0 0 (متراژ به طول)منطقه 

 2322 150 150 0 645 1377 (مترمربع)کفپوش

0200400600800100012001400

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

 (مترمربع)مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق 

 1منطقه 

48% 

 2منطقه 

1% 

 3منطقه 

0% 

 4منطقه 

43% 

 5منطقه 

8% 

 (متر)مقایسه جدولگذاری مناطق 

 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انعقاد قرارداد -مناطق پنجگانه  

 پیمانمبلغ اولیه  ناظر کارفرما شرکت/پیمانکار عنوان پروژه ردیف
 (ریال) 

مدت  
 قرارداد

 پی شرکت گیل بام الین برگشت -ساماندهی مسیر پیر بازار فاز دوم 1
منطقه  

 یک
 شش ماه 63,980,000,000 یکمنطقه 

2 
در محدوده ناحیه یک   ترمیم و لکه گیری آسفالت

 (به صورت دستمزدی) منطقه سه 
 کریچ شرکت ایمن راه سازه

 منطقه
 سه 

- - - 

3 
در محدوده ناحیه دو   ترمیم و لکه گیری آسفالت

 (با مصالح) منطقه سه 
 سازه آراز شرکت ساختار

 منطقه
 سه 

- - - 

4 
در محدوده ناحیه سه  ترمیم و لکه گیری آسفالت

 (با مصالح)منطقه سه 
 سازه آراز شرکت ساختار

 منطقه
 سه 

- - - 

5 
ترمیم و اجرای کفپوش پیاده رو و جداول در 

 ناحیه یک منطقه سه محدوده
 راهکاراندیش گیالن شرکت

 منطقه
 سه 

- - - 

6 
ترمیم و اجرای کفپوش پیاده رو و جداول در 

 ناحیه دو منطقه سه محدوده
 راهکاراندیش گیالن شرکت

 منطقه
 سه 

- - - 

7 
ترمیم و اجرای کفپوش پیاده رو و جداول در 

 ناحیه سه منطقه سه محدوده
 دژه نامی شرکت سازه

 منطقه
 سه 

- - - 

 - روشنایی بلوار خرمشهر 8
 منطقه

 سه 
 هشت ماه 11,934.932,738 -

9 
ترمیم و لکه گیری معابر با مصالح آسفالتی در 

 محدوده ناحیه یک منطقه چهار
 آیدین دشت سبالن

منطقه  
 چهار

 ماه سه 2,450,000,000 -

10 
ترمیم و لکه گیری معابر با مصالح آسفالتی در 

 محدوده ناحیه دو منطقه چهار
 پیمانکاری مجتبی زیوری

منطقه  
 چهار

 ماه سه 2,300,000,000 -

11 
ترمیم و لکه گیری معابر با مصالح آسفالتی در 

 محدوده ناحیه سه منطقه چهار
 پیمانکاری محمدرضا وظیف

منطقه  
 چهار

 ماه سه 2,420,000,000 -

12 
عملیات لکه گیری و ترمیم معابر آسفالتی  

 محدوده منطقه پنج 
پیمانکاری مهرداد فالح  

 جویباری 
منطقه  

 پنج
- 3,100,000,000 - 

در مرحله انعقاد قراردادپروژه های   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار -مناطق پنجگانه  

 مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف
تاریخ 
شروع 
 مطالعات

برآورد پروژه مبلغ 
 (ریال)

زمان مدت 
تخمین اجرای 

 پروژه
 وضعیت فعلی

1 
و اجرای بلوک عابر پیاده به رنگ دو   تهیه

 جزیی در محدوده منطقه سه
- 

  منطقه
 سه

- - - - 

2 
تهیه و اجرای عالئم و تابلو های ترافیکی در 

 محدوده منطقه سه
- 

  منطقه
 سه

- - - - 

3 
 ترمیم ، اجرای و رنگ آمیزی  

در محدوده   سرعتگاه با رنگ دو جزئی
 منطقه سه

- 
  منطقه

 سه
- - - - 

4 
همسطح سازی منهول و درب چاهچه در 

 محدوده منطقه سه
- 

  منطقه
 سه

- - - - 

5 
روکش مکانیزه معابر اصلی با مصالح  

 آسفالتی در محدوده ناحیه یک منطقه چهار
- 

منطقه  
 چهار

 - سه ماه 1,526,843,747 98/10/01

6 
روکش مکانیزه معابر اصلی با مصالح  

 آسفالتی در محدوده ناحیه دو منطقه چهار
- 

منطقه  
 چهار

 - سه ماه 1,526,843,747 98/10/01

7 
روکش مکانیزه معابر اصلی با مصالح  

 آسفالتی در محدوده ناحیه سه منطقه چهار
- 

منطقه  
 چهار

 - سه ماه 1,526,843,747 98/10/01

8 
سبز باند   احداث سیستم آبیاری فضای
 کندروی جاده فومن

- 
منطقه  

 چهار
 - دو ماه 1,927,029,892 98/11/01

9 
ترمیم و لکه گیری معابر اصلی با مصالح  

 آسفالتی و با فالسک آسفالت
- 

منطقه  
 چهار

 - سه ماه 1,556,769,947 98/10/15

 پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار -مناطق پنجگانه
 های منعقد شده و شروع بکار نشدهپروژه                                                                

 مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف
تاریخ 
شروع 
 مطالعات

برآورد پروژه مبلغ 
 (ریال)

زمان مدت 
تخمین اجرای 

 پروژه
 وضعیت فعلی

10 
آوری و   احداث کانال بتنی مسلح جهت جمع

جاده  )هدایت آبهای سطحی در ورودی شهر 
 (فومن

شار تدبیر  
 پژوه

منطقه  
 - سه ماه 2,516,573,280 98/09/20 چهار

ترمیم و لکه گیری معابر اصلی با مصالح   11
منطقه   - (با کارفرما تامین)آسفالتی و با فالسک آسفالت

 - سه ماه 1,973,212,398 98/10/15 چهار

12 
عملیات کفپوش گذاری و جدول گذاری موردی  
در محدوده منطقه چهار جهت بهسازی پیاده  

 روهای محدوده منطقه
منطقه   -

 - سه ماه 2,123,512,784 98/10/15 چهار

خط کشی طولی و عرضی معابر اصلی و فرعی   13
ماه 6     2,319,562,085 - پنج منطقه - رشت 5در سطح منطقه   

در مرحله  
 انتخاب پیمانکار

نصب تابلو جداکننده و سایر عالیم عمودی   14
 ترافیکی

در مرحله   ماه 6  2,553,819,455 - پنج منطقه -
 انتخاب پیمانکار

های در مرحله انتخاب پیمانکارادامه پروژه   

 منعقدشده و شروع بکار نشدههای پروژه 

 /پیمانکار عنوان پروژه ردیف
مبلغ اولیه پیمان  ناظر کارفرما شرکت

 (ریال)
تاریخ انعقاد 

 قرارداد
مدت  
 قرارداد

عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی از   1
منطقه   - طریق لوله گذاری

 - - 2/987/116/638 - چهار

2 
( رنگ آمیزی دو جزیی)اجرای پوشش حفاظتی

 در تقاطع غیر همسطح شهدای گمنام
منطقه   -

 - - 3/127/700/000 - چهار

3 
اجرای روکش آسفالت در معابر واقع در 

محدوده مصوب بافت فرسوده و اسکان غیر  
 5رسمی منطقه 

  پیمانکاری
 وظیفه          مهدی 

منطقه  
 ماه6 98/10/22 000,000,100,3 - پنج
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   

اقدامات اهم 
مناطق جامع پروژه خط تهیه 
سبز بام اجرایی و فنی ضوابط تهیه   
مناطق در تفصیلی طرح اجرای شیوه هدایت و راهبری 
ضوابط اجرای ا،ه پروژه خط بررسی ،ها پهنه کد تدقیق ، تفصیلی طرح ضوابط بررسی ،بنا جانمایی 

(چپ سمت عکس) رشت شهری منظر و نما دستورالعمل ویرایش 

و رشت شهرداری نمایندگان از متشکل مستمر جلسه 7 برگزاری و تاریخی بافت کارگروه تشکیل  
 (راست سمت عکس) گیالن استان فرهنگی میراث

ماده کمیسیون به لند گیل آبی پارک تفریحی مجتمع  پروژه پرونده ارسال 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

 مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها -معاونت شهرسازی و معماری  

  اقدامات اهم 
و" بند تبصره اجرای خصوص در100 ماده دبیرخانه و پنجگانه مناطق بین الزم هماهنگی ایجاد" 

 (ها شهرداری به دولت بدهی تسویه)  98 سال کشور کل بودجه قانون 5 تبصره
 تخلفات از جلوگیری جهت ساختمان پلیس و محوری ناحیه خصوص در الزم هماهنگی ایجاد       

 ساختمانی

رشت شهر در ساختمان پلیس نمودن اجرایی جهت شده تهیه خدمات شرح 
عمومی اماکن در سازی مناسب ضوابط رعایت دستورالعمل 
چک صفحه در آن صفحات تعداد اعالم و صد ماده کمیسیون به پرونده ارسال نحوه دستورالعمل 

 مناطق توسط لیست
سپاه مهندسی معاونت همکاری با شهر سطح نظامی های ساختمان تخلفات تکلیف تعیین 

مناطق از مضاعف کنترل مستمر بازدیدهای 
(مضاعف کنترل) رشت شهر سطح در ساخت حال در امالک تصادفی بررسی 
مناطق در خدمت میز تشکیل با صد ماده آرای سازی شفاف 

صد ماده کمیسیون به ارسالی های پرونده در مالک نام درج تکلیف تعیین 
(زیر عکس) شهر خدمات معاونت همکاری با ساختمان پلیس بررسی روند 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 اقداماتادامه اهم 

 بحراندر جلسه ستاد مدیریت شرکت 

 (عکس سمت چپ)در جلسات کارگروه کمیته مناسب سازی شهرداری و استان شرکت 

 در جلسه با رییس کل دادگستری گیالن در خصوص ساخت و سازهای غیر مجازشرکت 

 مهندس ناظر متخلفامضای در خصوص عدم پذیرش گواهی با سازمان فاوا مکاتبه 

بازدید مشترک با بازرسی و مدیران مناطق و نواحی منطقه یک از ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه 

 (عکس سمت راست)تخلفات برگزاری جلسات کارگروه 

 

 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها -معاونت شهرسازی و معماری    

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 

 

 امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی -معماریمعاونت شهرسازی و 

سازی یکپارچه منظور به شهرسازی یکپارچه سیستم راهبری کارگروه جلسات برگزاری  

 (چپ سمت عکس)گانه پنج مناطق تجمیعی نسخه به نیل جهت رویه وحدت فرآیندها،

رشت شهر ممیزی خدمات شرح ارائه و تنظیم ،تهیه 

1-2-3 مناطق شهرسازی یکپارچه سیستم تجمیعی نسخه تهیه. 

جامع سیستم به یابی دست هدف با شهرسازی الکترونیک خدمات راهبری کمیته تشکیل 

 (راست سمت عکس)شهروندی الکترونیک خدمات

سرا مکاتبات سازی یکپارچه و تجمیع منظور به جلسات تشکیل. 

صد ماده آرای شفافیت گزارش و ساختار تهیه در فاوا سازمان با همکاری. 

در 5 ماده کمیسیون به مربوط عوارض وصول کنترل برای اعتبارسنجی مرحله تعبیه و تعیین  

 ادارات استعالم بانک، استعالم های درخواست حسابداری واحد

5 ماده کمیسیون اجرایی روش» ویرایش و رسانی روز به» 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

واحد در 5 ماده کمیسیون به مربوط عوارض وصول کنترل برای اعتبارسنجی مرحله تعبیه و تعیین 
 ادارات استعالم بانک، استعالم های درخواست حسابداری

5 ماده کمیسیون اجرایی روش» ویرایش و رسانی روز به» 

 

 

 

 

 

اقدامات ارسال و یوها جی ان ، ها سمن و نهاد مردم موسسات تمامی رشت، شهرداری اقدامات گزارش تهیه  

 .رشت شهر شدن پایلوت جهت کشور وزارت به کودک حوزه در رشت شهر کلی

به پاییز ماهه سه در نوجوان و کودک حوزه های فعالیت خصوص در ها معاونت و ها سازمان گزارش تهیه 

 .فرمانداری و استانداری

 

 شهر دوست دار کودک -معماریمعاونت شهرسازی و 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 منطقه

تعداد پروانه 
 صادره

 بازه معین
 98سال  

 

تعداد پروانه 
 صادره

 بازه معین
 97سال  

 

درصد 
افزایش یا 

 کاهش

تعداد 
درخواستها
 ی ثبت شده

 بازه معین
 98سال 
 

تعداد 
درخواستها
 ی ثبت شده

 بازه معین
 97سال 
 

درصد 
افزایش یا 

 کاهش

مساحت  
زیربنا به 
 مترمربع

 بازه معین
 98سال  

 

مساحت  
زیربنا به 
 مترمربع

 بازه معین
 97سال  

 

درصد 
افزایش یا 

 کاهش

 %29- 17919 12638 %31 67 88 %30- 27 19 1منطقه

 %102 2784 5617 %11 28 31 %0 9 9 2منطقه

 %20- 8284 6664 %86 21 39 %27- 15 11 3منطقه

 %51- 8537 4181 %72 25 43 %73- 15 4 4منطقه

 %52- 6525 3122 %14- 21 18 %33- 12 8 5منطقه

 %27- 44049 32222 %35 162 219 %35- 78 51 مجموع

 
 
 
 

آمار مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه   -شهرسازی و معماریمعاونت 
1398در دی ماه سال شهرداری رشت   

 
 

0
50

100
150
200
250

بازه معین 
 98سال 

بازه معین 
 97سال 

 ثبت درخواست

Series10
20
40
60
80

100

بازه معین 
 98سال 

بازه معین 
 97سال 

 تعداد پروانه

Series1
0

10000
20000
30000
40000
50000

بازه معین 
 98سال 

بازه معین  
 97سال 

 مساحت زیربنا

Series1

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

صدکمیسیون ماده -شهرسازی و معماریمعاونت   

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

 مدت مشابه سال قبل 98سال دی ماه  شرح

 40 36 تعداد جلسات
 1164 1078 تعداد پرونده های رسیدگی شده

 210 85 تعداد جریمه بدوی
 70،500،103،500 59،059،166،864 (ریال)بدوی مبلغ جریمه 

 86 89 تعداد جریمه تجدیدنظر
 84،217،775،379 200،752،383،258 (ریال)تجدیدنظرمبلغ جریمه 

 339 269 تعداد تخریب بدوی
 22 67 تعداد تخریب تجدیدنظر

 377 366 تعداد تصمیم بدوی
 75 131 تعداد تصمیم تجدیدنظر

 12 8 (جریمه) تعداد آرای همعرض
 20،030،289،234 12،655،091،300 (ریال)همعرضمبلغ آرای 

 5 14 تعداد تخریب همعرض
 36 41 تعداد تصمیم همعرض
 9 16 تعداد آرای استنکافی

 174،748،168،113 272،466،641،422 (ریال)کلمبلغ 

0

1E+11

2E+11

3E+11

 مدت مشابه سال قبل 98دی ماه سال 

 (ریال)مبلغ کل
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

نام 
 دوره منطقه

مساحت  زیربنای  پروانه های صادر  تعداد پروانه های صادر شده
 مجموع (مترمربع)شده 

مبلغ تخفیفات 
اعمال شده 

 (ریال)

مبلغ 
دریافتی 
از دولت 

 (ریال)

طلب شهرداری از 
 (ریال)دولت  

 تجاری مسکونی
تجاری و 
 مسکونی

 تجاری مسکونی غیره اداری
تجاری و 
 مسکونی

 مساحت زیربنا تعداد غیره اداری

قه
نط

م
1 

الی  98/10/01از 
98/10/30 1 0 0 0 0 447 0 0 0 0 1 447 135،450،000 0 135،450،000 

مدت مشابه سال 
 206،654،500 0 206،654،500 1267 2 0 0 0 0 1267 0   0 0 2 گذشته

قه
نط

م
2 

الی  98/10/01از 
98/10/30 5 0 0 0 0 3416 0 0 0 0 5 3416 123،851،000 0 123،851،000 

مدت مشابه سال 
 248،749،500 0 248،749،500 1083 5 0 0 0 0 1083 0 0 0 0 5 گذشته

قه
نط

م
3 

الی  98/10/01از 
98/10/30 4 0 1 0 0 2524 0 395 0 0 5 2920 200،921،500 0 200،921،500 

مدت مشابه سال 
 17،991،000 0 17،991،000 3391 4 0 0 0 0 3391 0 0 0 0 4 گذشته

قه
نط

م
4 

الی  98/10/01از 
98/10/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مدت مشابه سال 
 11،583،000 0 11،583،000 364 1 0 0 0 0 364 0 0 0 0 1 گذشته

قه
نط

م
5 

الی  98/10/01از 
98/10/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مدت مشابه سال 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گذشته

وع
جم

م
 

الی  98/10/01از 
98/10/30 10 0 1 0 0 6388 0 395 0 0 11 6783 460،222،500 0 460،222،500 

مدت مشابه سال 
 484،978،000 0 484،978،000 6105 12 0 0 0 0 6105 0 0 0 0 12 گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

0

1

2

3

4

5

 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

نسبت به مدت  98/10/30الی  98/10/01مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 مشابه سال گذشته

 (97سال)مدت مشابه سال گذشته 98/10/30الی  98/10/01از 

11 

12 

10.410.610.81111.211.411.611.81212.2

 98/10/30الی  98/10/01از 

 (97سال)مدت مشابه سال گذشته

نسبت به مدت مشابه   98/10/30الی  98/10/01مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 سال گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پایانکارهای ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 
نام 

 دوره منطقه

 مجموع سایر تجاری-مسکونی تجاری مسکونی

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد

مساحت  
زیربنای  
مسکونی  

 (مترمربع)

مساحت  
زیربنای  
تجاری  

 (مترمربع)

مساحت  
پیش  
...  آمدگی و 

 (مترمربع)

 تعداد

مساحت  
زیربنای  

 کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

قه
نط

م
1 

الی   98/10/01از 
98/10/30 34 27548 1 67 5 5025 687 0 0 0 40 33326 

مدت مشابه سال  
 51969 60 0 0 0 1307 7745 11 444 2 42473 47 گذشته

قه
نط

م
2 

الی   98/10/01از 
98/10/30 17 7737 2 109 2 1109 227 0 0 0 21 9183 

مدت مشابه سال  
 17013 31 921 1 0 249 1349 5 179 4 14316 21 گذشته

قه
نط

م
3 

الی   98/10/01از 
98/10/30 14 9127 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9127 

مدت مشابه سال  
 9644 20 0 0 0 113 1312 3 904 3 7315 14 گذشته

قه
نط

م
4 

الی   98/10/01از 
98/10/30 18 9616 1 15 3 727 24   0 0 22 10382 

مدت مشابه سال  
 6197 12 0 0 0 385 851 2 33 1 4928 9 گذشته

قه
نط

م
5 

الی   98/10/01از 
98/10/30 7 15557 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15557 

مدت مشابه سال  
 29990 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29990 6 گذشته

وع
جم

م
 

الی   98/10/01از 
98/10/30 90 69584 4 191 10 6861 938 0 0 0 104 77575 

مدت مشابه سال  
 114813 129 921 1 0 2054 11257 21 1560 10 99022 97 گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

ساخت و سازهای غیرمجاز -مناطق پنجگانه  

نام 
 منطقه

 دوره
 سایر تاسیسات مسکونی

 مجموع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

قه
نط

م
1 

 52 %8 4 %0 0 %92 48 98/10/30الی  98/10/01از 

 91 %16 15 %0 0 %84 76 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

 48 %10 5 %4 2 %85 41 98/10/30الی  98/10/01از 

 58 %10 6 %5 3 %84 49 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3 

 78 %35 27 %0 0 %65 51 98/10/30الی  98/10/01از 

 45 %29 13 %0 0 %71 32 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

 106 %5 5 %0 0 %95 101 98/10/30الی  98/10/01از 

 177 %64 114 %1 2 %34 61 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5 

 40 %0 0 %0 0 %100 40 98/10/30الی  98/10/01از 

 - - - - - -  - مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

م
 

 324 %13 41 %0.6 2 %87 281 98/10/30الی  98/10/01از 

 371 %40 148 %1 5 %59 218 مدت مشابه سال گذشته
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

بازدیدهای تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

تعداد پرونده ارسالی به واحد  تعداد تشکیل پرونده تعداد بازدید شرح
 تخلفات ساختمانی

الی  98/10/01از 
98/10/30 

 154 178 208 1منطقه

 51 69 94 2منطقه

 52 52 857 3منطقه

 84 84 152 4منطقه

 40 43 81 5منطقه

 381 426 1392 جمع

 مدت مشابه سال گذشته

 150 168 184 1منطقه

 38 58 70 2منطقه

 46 46 661 3منطقه

 79 79 139 4منطقه

 38 36 73 5منطقه

 351 387 1127 جمع
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 

 واحد شرح ردیف

 مجموع 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

ز 
ا

98
/1

0/
01

 
ی 

ال
98

/1
0/

3
0

 

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

ز 
ا

98
/1

0/
01

 
ی 

ال
98

/1
0/

3
0

 

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

ز 
ا

98
/1

0/
01

 
ی 

ال
98

/1
0/

3
0

 

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

ز 
ا

98
/1

0/
01

 
ی 

ال
98

/1
0/

3
0

 

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

ز 
ا

98
/1

0/
01

 
ی 

ال
98

/1
0/

3
0

 

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

ز 
ا

98
/1

0/
01

 
ی 

ال
98

/1
0/

3
0

 

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

-  24 282 127 42 78 24 56 131 86 پرونده تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد  1  371 479 

-  0 251 98 0 0 2 2 4 3 پرونده (غیرقابل طرح)برگشت از کمیسیون ماده صد 2  103 257 

-  50 213 22 45 85 23 29 191 144 پرونده تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده 3  330 472 

تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صادر  4
-  5 199 158 15 24 4 7 199 144 مورد شده  338 417 

-  43 161 145 30 61 11 8 132 88 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده 5  345 334 

-  17 75 29 15 24 12 21 59 56 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده 6  147 161 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 رشتگانه شهرداری  55پاکسازی محالت طرح *

 
 

 

محیط زیست، فضای  
 سبز و خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  

دفعات پاکسازی 
 محالت

 مدت زمان

 1397دی ماه  سال  1

 1398دی ماه  سال  4

1 0 

4 

0 
0

1

2

3

4

5

 مدت زمان دفعات پاکسازی محالت

 دفعات پاکسازی محالت  

 "1398دی ماه سال  "1397دی ماه سال 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری--شهرمعاونت خدمات   

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

  شهروندان حال رفاه افزایش راستای در بهداشتی سرویس احداث جهت ریزی برنامه   
 و شـهر اسالمـی شورای مصــوب بودجه براساس بهداشتی های سرویس احداث جهت جدیدی مکانهای)

 می بـنا احـداث بـرای الزم های تایید کسب جهت قانونی مراحل در که گردیده تعرفه شده بینی پیش اعتبار
 (.باشد

 خدمات بابت ایجاد سامانکده سگها و حیوانات بالصاحبارائه 
 کانون توسط هزینه برآورد از بعد که است شده تهیه معاونت کارشناسی تیم توسط خصوص این در قراردادی)

 مربوطه فراخوان و ارسال نهایی نظر اعالم جهت پسماند مدیریت سازمان به دادگستری رسمی کارشناسان
 ، شد مقرر کنندگان شرکت استقبال عدم دلیل به و گردید بارگذاری ستاد سامانه در و تهیه حقوقی اداره توسط
 .گردد بارگذاری مجددا

 ریزی در خصوص نظافت و پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهررودبرنامه 
  در موجود های هزینه برآورد جهت که است شده تهیه معاونت کارشناسی تیم توسط خصوص این در قراردادی)

  عملیات اجرای به نیل آن اجرای از هدف و است شده ارسال دادگستری رسمی کارشناسان کانون به قرارداد
 رودخانه حاشیه و دیواره ، بسـتر در موجود جامـد های زباله کلـیه مداوم و مسـتمر پاکـسازی و آوری جمع
 (باشد می گوهررود و زرجوب های

 مناقصه برندگان تعیین  و مناقصه اسناد و روب و رفت خدمات شرح سازی آماده 

 مناقصه برندگان تعیین و مناقصه اسناد و سبز فضای خدمات شرح سازی آماده 

مکاتبات انجام و تجدیدپذیر انرژی پارک احداث مجری شرکت با مجدد قرارداد انعقاد خصوص در پیگیری  
   کارشناسی نظریه اخذ جهت دادگستری رسمی کارشناسان کانون با الزم
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

و رشت مهر مسکن در تجدیدپذیر انرژی تاسیسات اتاقک ساخت خصوص در پیگیری 
 سامانه در مراتب بارگذاری به توجه با مربوطه پیمانکار اخذ جهت قانونی مراحل طی
 ستاد

هم و است گردیده تهیــه فـوق پروژه مناقصه اسناد) :رشت شهر سطح در خام آب پروژه اجرایی روند 
 خمینی امام بلوار شامل پروژه اجــرای جهت شده گرفته نظر در مکانهای ضمناً باشد می دسترس در SETADIRAN.IR سامانه در اینک

 (متر 900 گمنام شهدای بلوار متر، 2500 افـتخاری بلــوار متر،1100 پور قـلی بلوار متر، 2000 طول به

. 

 

 

 
 
الکان در زباله تخلیه موقت ایستگاه میانی رمپ احداث تکمیل 

  هم گردید، 48 مـاده  مشمول قرارداد این که است گردیده منعقد پسماند سازمان توسط 95 سال در داد قرار) 
 مناقضه اسناد سازی آماده و بازطراحی مرحله در عمرانی معاونت طریق از محیط نقش ژرفا شرکت اکنون

 (.باشد می 

لیتری 660 مکانیزه زباله های سطل خرید 
  برگزاری به توجه با و است شده دریافت شهر اسالمی محترم شورا از اعتبار تعیین مجوز خصوص این در) 

 (.باشد می مخازن تحویل و ساخت جهت قانونی مراحل طی حال در قرارداد عقد ضمن مناقصه برنده مناقصه،

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری--معاونت خدمات شهر  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری--معاونت خدمات شهر  

جمع آوری روزانه سگ های بالصاحب توسط شرکت های زیر مجموعه حوزه خدمات شهری 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

همکاری و اقدامات ها، پیگیری: 
مدیریت همکاری با نواحی اجرایی چارت سازی آماده و محوری ناحیه طرح ارائه 

 اداری تحول و نوسازی
کمپوست کارخانه در وتیور گیاه کاشت طرح ارائه 

جهت مناطق به زمانی االجل ضرب تعیین و بارانی مواقع در آبگیر نقاط شناسایی 
 مشکل رفع

شهرداری بحران ستاد عملیاتی چارت رسانی روز هب   
سراوان دفنگاه به میانی رمپ از زباله انتقال قرارداد   
رشت شهر معابر سطح در سطحی آبهای شبکه نگهداری روشهای ابالغ و نظارت   
و سطحی آبهای آوری جمع شبکه نگهداری و پایش خدمات شرح و اسناد تهیه 

 و دیدگاه ارایه جهت بنایی زیر امور و نقل و حمل محترم معاونت حوزه به ارسال
 پیشنهادات و نظرات

عنوان به شهری سبز فضای و منظر سیما، و پسماند سازمانهای تعیین ابالغ 
 جلسات برگزاری و سبز فضای نگهداری و حفظ و روب و رفت قراردادهای مجریان

 امور اجرای فرآیند بررسی جهت

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری--معاونت خدمات شهر  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری--معاونت خدمات شهر  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

از جلوگیری راستای در رشت شهر محالت های منهول الیروبی و ها سرچاهچه ترمیم 
 آبگرفتگی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اقدامات اهم   
 98 اسفند در مجلس انتخابات دوره یازدهمین پشتیبانی کمیته خصوص در فرمانداری در نشست   

 98/10/16 مورخ

 رشت مراسم برگزاری خصوص در ورزشی و فرهنگی سازمان در نشست. 

 کبابی های گاری جشنواره برگزاری خصوص در الملل بین امو و ارتباطات مدیریت دفتر در نشست   

موضوعات انتقال خصوص در  98/10/22 مورخ شهری خدمات معاونت دفتر در جلسه در شستن  

 وروب رفت و سبز فضای امور جدید قرارداد بودن رو پیش در به توجه با سازمانها به مناطق از اجرایی

 خصوص در شریف نیکوکاران موسسه با مشارکت خصوص در ورزشی و فرهنگی سازمان در نشست  

 .گرمخانه و سامانکده موثر رسانی خدمات

 ساماندهی سازمان امالک و ها بازارچه های غرفه واگذاری خصوص در پاکت بازگشایی در نشست 

 . کشاورزی  های فراورده و شهری مشاغل

 در دولتی ادارات پشتیبانی مسئولین حضور با فرمانداری ریزی برنامه معاونت  جلسه در نشست 

 98/10/26 درمورخ 98 اسفند در مجلس انتخابات دوره یازدهمین پشتیبانی کمیته خصوص

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اقدامات اهم ادامه   

ادارات حضور با گیالن استان انتظامی نیروی فجر سالن در غیرعامل پدافند جلسه در نشست  

 98 اسفند انتخابات در اقدامات و احتمالی آشوب و تجمع از پیشگیری خصوص در شهر مختلف

پلیس و محوری ناحیه موضوع با شهری تخلفات رفع و پیشگیری مدیریت دفتر در جلسه برگزاری  

   ساختمانی تخلفات از پیشگیری راستای در ساختمانی

کارشناسان و مدیران حضور با شهری تخلفات رفع و پیشگیری مدیریت دفتر در جلسه برگزاری 
  مشکالت بررسی و ساختمانی های پروژه مضاعف کنترل خصوص در  معماری و شهرسازی معاونت
 ناحیه موضوع با رشت شهر سطح در (ساز خالف) پروانه فاقد سازهای و ساخت کنترل و نظارت

                                                              ساختمانی پلیس و محوری

                                                                           

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

98 و 97 های سال ماه دی در شده ساماندهی و آوری جمع خانمان بی افراد و متکدیان ای مقایسه جدول  
 رشت شهرستان سامانکده مجتمع

-4

1

6

11

16

21

وروی تعداد 
متکدیان و بی 
خانمانهای جمع 

 آوری شده 

اعزام شهرستان  با قید تعهد آزاد خانواده گمپ تک اعتیاد دستگاه قضائی کمیته امداد بهزیستی زن مرد
 محل سکونت

 رسوبی

 98دی 97دی

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 زن مرد ورودی تعداد متکدیان و بی خانمان های جمع آوری شده ماه
19  98دیماه    16   3  

15  97دیماه    14   1  

 بهزیستی ماه
کمیته 
 امداد

دستگاه 
 قضایی

کمپ ترک  
 اعتیاد

 خانواده
با قید 

 تعهد آزاد
اعزام به 
 شهرستان

اعزام به 
شهرستان 

محل  
 سکونت

 متوفی رسوبی

مجموع  تعداد  
متکدیان و بی  

خانمان های جمع 
 آوری شده

  19 0   3  2  0  1  3 2  1  3   2 98دیماه 

  15 0   2  2 0   2  1 2  0   3  3 97دیماه 



137 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 
 
 
 
 
 

  98و  97دی ماه سال هایعملکرد ستاد رفع سد معبر جدول مقایسه ای 

0

2000

4000

6000

9 8 9 7 9 8 9 7 9 8 9 7 9 8 9 7 9 8 9 7 9 8 9 7 9 8 9 7 

م ال ق ا و ر  ی ا و  س ل  گ
ه ا ی  گ

و  ل  گ
ه ا ی  گ

و ک س ال و پ ک س ال ی پ ر ا ی گ ر ا و گ ز ا ر و ت ز ا ر ک ت ا ش و ک پ ا ش و ه   پ و ی م
ه  ر ت و 
ر  ا  ب

و  ه  و ی م
ر ا ب ه  ر  ت

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سایر اقالم گل و گیاه پالسکو گاری ترازو پوشاک میوه و تره بار ماه

 1867   87 513  43  147  552  9224  98دیماه 

 1853  49  594   45  146 2787   5316 97دیماه 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اقدامات اهم : 
دستورالعمل و ها طرح ارائه و تهیه 

چهار منطقه شهرداری به مترمربع 1500 مساحت به گمنام شهدای غیرهمسطح تقاطع سبز فضای بهسازی طرح ارائه 

گیالن استان شهرداریهای و همیاریها سازمان به ژاپنی باغ خصوص در گرفته صورت اقدامات گزارش 

مفاخر پارک طرح کتابچه روزرسانی به و مجدد مطالعات انجام 

پنج منطقه شهرداری به مترمربع 320 مساحت به (دلدار بلوار)باهنر بلوار انتهای سبز فضای طرح ارائه 

شهر سطح در خام آب پروژه اجرای  مناقصه برگزاری 

چهار منطقه شهرداری به آن ارسال و (بلوارافتخاری) فومن جاده سمت از شهر ورودی بلوار آبیاری اصلی شبکه برآورد و طراحی 

شهرداری گانه پنج مناطق به آن تحویل و سازمان محوطه در شهر سطح گیاهان از بخشی تامین 

شرایط واجد پیمانکاران انتخاب و مرکز شهرداری و مناطق هماهنگی با سبز فضای نگهداری و حفظ خدمات مناقصه برگزاری 
 حوزه این در

و گیالن استان طبیعی منابع کل اداره هماهنگی با (رضوانشهر طبیعی منابع) سدشفارود پشت از شده منتقل های نهال کاشت 
 انجیلی و افرا اصله 270 تعداد به رشت مسیر 2 خط آهن راه

ها درختچه و ها نهال زنی قیم ، ها درختچه بستن ، درختان خطر رفع و تاج پایین هرس ها، درختچه هرس 

الیحه چارچوب در شهر سطح درختان سربرداری و قطع روند بر نظارت جهت 7 ماده کمیسیون به مربوط جلسات تشکیل 
 شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ قانونی

پنج گانه مناطق ماهانه موقت صورت وضعیت های تائید و بررسی 

(ع) علی امام میدان دائم المان طرح خرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری



139 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 زیباسازیحوزه 
دیواری نقاشی انجام 

مقدس دفاع در زنان نقش موضوعیت با بوسار پل دیوار دیواری نقاشی ترمیم 
دانشجویی بسیج دیواری نقاشی 
قدس سپاه در واقع گمنام شهید آرامگاه نقاشی 

المان نصب و ساخت  
آذراندامی دکتر سردیس نصب و ساخت 
ابریشمچیان دکتر سردیس نصب و ساخت 
رشت روز مناسبت به رشت فونتی نوری موقت المان نصب و ساخت 
نوری گل المان نصب و ساخت 
رشت روز مناسبت به آدمکها موقت  المان نصب و ساخت 
سو شیرین چشمه بازسازی و ترمیم 
رشت روز مناسبت به  راه پیاده در موقت رنگی آویزهای نصب 
چتر المان نصب و ساخت 
آمیزی رنگ 

راه پیاده المانهای آمیزی رنگ و ترمیم 
الهدی علم  شهری مبلمان آمیزی رنگ و ترمیم 
مقدس دفاع میدان المان آمیزی رنگ 
سازمان اداره ساختمانهای امیزی رنگ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سازمانهای عمومی شاخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم آب مصرفی فضای سبز    

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 98/10/30الی  98/10/1از  واحد شرح ردیف

 6،176،495 مترمربع مساحت کل فضای سبز شهری 1

 1،668،804 مترمربع مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری 2

 تحت سبز فضای کل به خصوصی بخش توسط شده نگهداری سبز فضای نسبت 3
%100 درصد شهرداری پوشش  

 2.4 مترمربع سرانه فضای سبز به ازای هر نفر 4

 63،200 ریال هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز 5

 12،386،880 هزارریال مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری 6

 0 مترمربع میزان توسعه فضای سبز 7

 طراحی فضای سبز 8
 2 طرح

 1820 مترمربع

 زمان
مساحت فضای  

سبز تحت آبیاری  
 (مترمربع)با تانکر 

مساحت فضای  
سبز تحت آبیاری  

 (مترمربع)مکانیزه 

مساحت کل 
فضای سبز تحت  

 (مترمربع)آبیاری 

حجم آب  
 مصرفی با تانکر  

 (مترمکعب )

حجم آب مصرفی  
آبیاری مکانیزه  

 (مترمکعب)

حجم کل آب  
سبز  مصرفی فضای 

 (مترمکعب )

میانگین مصرف آب  
فضای سبز در هر  

 (لیتر )مترمربع 

  98/10/1از 
الی 

98/10/30 
4500 670 5170 90 28 118 22/82 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اهم اقدامات: 
  ریال 1.485.000.000عدد دستگاه تنفسی به ارزش سرمایه ای   20خرید 
ریال500.000.000 ای سرمایه ارزش به پروژکتور نصب بهمراه فلکسی تابلو عدد 14 خرید و تعویض 
ریال 450.000.000 ای سرمایه ارزش به رشت نشانی آتش 2 ایستگاه محوطه و ساختمان بازسازی 
ای سرمایه ارزش به نشانی آتش 125 فرماندهی ستاد دیواری های کمد خرید و ساخت  

 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 
 
 هاپیگیری: 

 
 450.000.000آتش نشانی رشت به ارزش سرمایه ای  4بازسازی ساختمان و محوطه ایستگاه  

 ریال
 

 
 
 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

خودرویی تجهیزات و تعمیرات: 
 سنگین و سبک خودروی 61 از بیش جوشکاری و کاری بتونه و نقاشی همچنین و پوسیدگی  رفع و تعمیر   
سنگین و سبک خودروی 23 از بیش کارواش و تعویض برق، سیستم نقص رفع و تعمیر 
ریال  320.000.000 ای سرمایه ارزش به سنگین و سبک خودروهای 70 بر بالغ روغن تعویض 

 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی به تفکیک  مناطق پنج گانه 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 نام منطقه

 مجموع خدمات ایمنی حادثه حریق

الی  98/10/1از 
98/10/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  98/10/1از 
98/10/30 

مدت مشابه سال 
 گذشته

الی 98/10/1از 
98/10/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  98/10/1از 
98/10/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

 57 88 23 30 17 31 17 27 1منطقه 

 26 33 7 8 15 15 4 10 2منطقه 

 119 82 27 13 24 21 68 48 3منطقه 

 103 63 17 11 27 11 59 41 4منطقه 

 82 51 20 3 17 14 45 34 5منطقه 

 1 75 0 8 1 4 0 63 خارج از محدوده شهری

 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرهای اطراف

 388 392 94 73 101 96 193 223 مجموع

0

100

200

300

 خدمات ایمنی حادثه حریق

 مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی 

 (97)مدت مشابه سال گذشته 98/10/30الی  98/10/01از 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 ایمنیمقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه وخدمات 
 

 

 

 
 

 

 

ایمنیهای ایمنی از اماکن و تاسیسات و صدور طرح های از بازدید  گزارشی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 ردیف
صدور طرح  

ایمنی  
 ساختمان

 بازدید و صدور
پایان کار  
 ساختمان

 بازدید از اماکن مختلف
ادارات، کارخانجات و  ) 

) ... 
 جمع

 549 3 148 398 98/10/30الی  98/10/1

 دوره زمانی

 میانگین زمان رسیدن به حریق
 (دقیقه وثانیه)

 میانگین زمان رسیدن به حادثه
 (دقیقه وثانیه)

باشهرهای اطراف و  داخل شهر
باشهرهای اطراف و  داخل شهر حومه

 حومه

 4.11 4.02 7.10 5.24 98/10/30الی  98/10/1از 

 4.48 4.47 4.53 4.53 (97)سال گذشتهمدت مشابه 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 های درون سازمانی  و برون سازمانیآموزش از گزارشی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 شرح
  

 تعداد آموزش دید گان  

 98/10/30الی  98/10/1از 

 2940 درون سازمانی

 3876 برون سازمانی

 6816 مجموع

 نمودار مقایسه تعداد آموزش دیدگان درون سازمانی و برون سازمانی

 برون سازمانی درون سازمانی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اجرایی اقدامات: 
 

رشتی کباب گاری جشنواره برگزاری در مشارکت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( فقره یازده)شهر سطح های مغازه و غرفه قرارداد تمدید و عقد 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

ها پیگیری: 
بازارچه احداث جهت شهرداری امالک از زمین درخواست 

مکاتبه انجام و ها کباب گاری ساماندهی 

کشتارگاره سهام تکلیف تعیین و وضعیت 

قرارداشت رازی بیمه اجاره در ماضی سنوات در که شهرداری ساختمان قرارداد 

 

ها نشست برگزاری: 
ها کباب گاری و فودکارها ساماندهی مورد در رشت شهرستان بهداشت مرکز با جلسه برگزاری 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی



148 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی
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محیط زیست، فضای 
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اجتماعی   –فرهنگی 
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

ها نشست برگزاری ادامه: 

فرماندار دفتر در رشت مختلف مناطق آب های چاه و ها چشمه بهداشتی وضعیت پایش لزوم جلسه  

 رشت شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

در شهرداری عملکرد درخصوص رشت فرماندار اجتماعی سیاسی معاون حضور با فرمانداری در نشست  

 پرندگان حاد فوق آنفلوآنزای با مبارزه

 

 

 
 
 
 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 اهم اقدامات 
            بازسازی و مرمت اتاق استراحت غسالخانه 

          واکسیناسیون پرسنل سازمان 

            تعویض پالک درهای سازمان 

 قیم زدن و قطع درختان   –بستن درختان 

  قبور پیش ساخته 

 تولیدات سنگ بلوک و سنگ لحد 

 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 تعداد واحد شرح

 113 نفر تعداد فوت شده های مرد

 132 نفر تعداد فوت شده های زن

تعداد فوت شده های نوزاد و جنین و 
 10 نفر اعضاء مقطوعه

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از 
 137 نفر سازمان

 50 نفر تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

 58 نفر تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

 آمار فوت شدگان به تفکیک جنسیت و محل دفن در شهر

 گزارشی از عملکرد سازمان 

 مقدار  واحد شرح

 1872 قالب تولید سنگ لحد

 1812 قالب تولید سنگ بلوک

 500 کیلوگرم مصرفی آهک

 33950 کیلوگرم مصرفی سیمان

 2095 قالب مصرفی سنگ بلوک

 1450 قالب مصرفی سنگ لحد

 154 عدد تعداد سنگ مزار نصب شده

 83 لحد پیش فروش قبور

 36 قالب نصب موزائیک

 44 لحد قبرسازی
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اهم اقدامات در سطح شهر 
   

 :برنامه ریزی، مدیریت و نظارت عالیه بر
 جمع آوری و حمل پسماند از سطح شهر 

نظافت روزانه سطح شهر 

  اجرای طرح تفکیک از مبدا در کل سطح شهر 

 بارانیرفع آبگرفتگی در روزهای 

 گانه با همکاری حوزه محترم خدمات شهری و مناطق پنچگانه 55پاکسازی محالت 

 
 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سراوانخانه شیرابه اقدامات انجام شده در خصوص تصفیه 

    60ایجاد دیواره حفاظتی جهت جلوگیری از رانش و پیشرفت فیزیکی باالی% 

 استقرارعمده قطعات تصفیه خانه با دبی نیم لیتر بر ثانیه و حمل به محل ساخت 

 عملیات اجرایی حوضچه آرامش و ایستگاه پمپاژ شیرابهآغاز 

 3مورد نیاز جهت راه اندازی پروژه تصفیه خانه با دبی دستگاه های انتقال و جانمایی کلیه قطعات و آغاز 

 لیتر بر ثانیه

 انتقال گاز به محل تصفیه خانهدرخواست 

 عملیات روشنایی کامل سوله ها و محوطه تصفیه خانهآغاز 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

دفنگاه سراوان 
شن ریزی و پوشش روزانه دفنگاه سراوان 

سمپاشی دفنگاه سراوان به صورت مستمر 

 تن 800دفن بهداشتی پسماند روزانه بیش از 

 در روزتن  3روزانه  تفکیک زباله در دفنگاه سراوان به طور متوسط 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سازمانهای فرهنگی، آموزشی برنامه 

زیست محیط و بازیافت کودک، محوریت با کودک های مهد در کودکان ویژه آموزشی های کالس برگزاری  

   پایه سنین برای

 

 

 

 

 

محیط و بازیافت کودک، محوریت با ابتدایی مدارس در آموزان دانش ویژه آموزشی های کالس برگزاری  

 (ابتدایی ششم تا اول پایه )سال 12 الی 7 سنین در زیست

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سازمانهای فرهنگی، آموزشی ادامه برنامه 
مبدا از تفکیک و پسماند موضوع با ای حرفه و فنی اداره کارکنان توانمندسازی آموزشی کارگاه برگزاری  

  و  آنان سازی آگاه جهت در کارمند 200 حدود حضور با رشت شهرداری پسماندهای مدیریت سازمان توسط
   ادارات در خشک پسماند تولید کاهش

 

 

 

 

 

 

تولید کاهش جهت مدارس در دیده آموزش پاکیاران ترغیب راستای در پاکیار زنگ برنامه ویژه اجرای  
 های سرود و شاد های برنامه و مسابقه نمایش، اجرای با برنامه ویژه این) .مبدا از تفکیک افزایش و پسماند

 (.گردد می ارائه آموزان دانش برای زیستی محیط

 

 

  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سازمانهای فرهنگی، آموزشی ادامه برنامه 
تفکیک و پسماند موضوع با کودک های مهد مربیان و مدیران سازی توانمند آموزشی کارگاه دومین برگزاری  

 های تاالب گیالر نهاد مردم موسسه و رشت شهرداری پسماندهای مدیریت سازمان مشارکت با مبدا از
   کاسپین

 

 

 

 

 

 

 پسماندبنرهای اطالع رسانی و آموزش های فرهنگ شهروندی با محوریت نصب 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

جلسات برگزاری   

  سازمان جاری امور و مسائل پیرامون مدیره هیأت جلسه چهارمین و هفتاد و چهارصد برگزاری 

در خشک پسماند آوری جمع پروژه گذار سرمایه جذب عمومی فراخوان پاکات بازگشائی جلسه برگزاری  

 شهر سطح

 مشاور مهندسین شرکت توسط شهر سطح های رودخانه الیروبی طرح بررسی موضوع با جلسه برگزاری  

 شمال آب پرند

خصوص در شیمی پیشگامان شرکت ارشد طراح و دار سهام ، کاسانی احمدی آقای با جلسه برگزاری  

 آزوال گیاه و ترسیب هوادهی، ترکیبی روش با زباله از ناشی شیرابه تصفیه

پاکیار رباتیک آموزش طرح نمودن نهایی جهت برتر هوش نهاد مردم موسسه  با جلسه برگزاری 

 احداث از حمایت پروتکل طرح اجرای خصوص در شهر پایدار توسعه تپش شرکت با جلسه برگزاری  

 زیست محیط با سازگار های ساختمان

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 

اقدامات سایر 

پنچگانه مناطق همکاری با شهر سطح از بالصاحب سگهای آوری جمع 

بالصاحب های سگ نگهداری سامانکده در سگ قالده 43  واکسیناسیون 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند



158 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 اهم اقدامات: 
 2آغاز عملیات اورهال فاز 

انتخاب مشاور اورهال 

 1000تن به  500انتخاب مشاور افزایش ظرفیت کارخانه از 
 تن

 بحرانساخت جایگاه گازوئیل برای مصارف داخلی و زمان 

 شروع به ساخت سوله تخمیرB 

 دیوار چینی سوله تخمیرA 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 شرکت کود آلی
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

برگزاری نمایشگاه: 

 ( 2و  1تصویر ()دی ماه12-10)خانه میرزا( اسناد بلدیه)برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی شهر رشت 

 دی  12و11-( شهرداری رشت)مشارکت در برگزاری نمایشگاه شهر خالق خوراک پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

 (3تصویر)ماه 

 (4تصویر)دی ماه  12لغایت 8 -نمایشگاه عکس بصیرت گالری خانه فرهنگ و هنر 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1تصویر  3تصویر  4تصویر   2تصویر    
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 

برگزاری مسابقات: 

لغایت7) رشت شهر مساجد  سطح در رشت روز مناسبت به ( ورزش محله مسجد،) طرح ورزشی مسابقات برگزاری 

 (2 و 1تصویر()ماه دی12

امیررضا” شطرنج بزرگ استاد و ملی تیم مربی حضور با (سیمولتانه) همزمان  شطرنج مسابقه برگزاری 

 (3 تصویر)جهان های ساله8 قهرمان یگانگی آریا از تقدیر و “پوررمضانعلی
 

 

 

 

 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1تصویر  2تصویر   3تصویر   
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تبلیغات محیطی: 
(ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده) سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار عزاداری مراسم برگزاری 

رشت مهدیه در سلیمانی قاسم سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار درگذشت روز سومین عزاداری مراسم برگزاری  

بقعه در قرآن با انس محفل با همراه سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار هفتم مراسم برگزاری  
 امام خواهر متبرکه

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اجرای نمایش: 
(دی12و11)رشت روز مناسبت به مردمی مسئول خیابانی تئاتر برگزاری 
(دی12 و11) رشت روز مناسبت به قدیمی کتاب تئاترخیابانی برگزاری 
(دی12و11) رشت روز مناسبت به عروس برای ایی نقشه خیابانی تئاتر برگزاری 
(دی12و11) رشت روز مناسبت به  پاکبان یک دردسرهای خیابانی تئاتر برگزاری 
(دی12و11) رشت روز مناسبت به بیافتد اتفاق هم شما برای شاید خیابانی تئاتر برگزاری 

 

 

 

 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 برگزاری جشنواره ها به مناسبت های مختلف: 
 ابوذر  با سازمان بسیج رسانهای مشارکت در برگزاری  پنجمین  جشنواره رسانه 
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 هابرگزاری رویدادها و همایش 
 زنگ روز رشت و امضاء تفاهم نامه شهردار مدرسه فی مابین شهرداری رشت و اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 (1تصویر )دی ماه  12-دبیرستان پیک نور 

 

 

 

 

 

 

 (2تصویر)دی ماه 12-افشانی گلزار شهدا به مناسبت روز رشت گلزار شهدای رشت عطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1تصویر   

2تصویر   



164 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 هارویدادها و همایش ادامه برگزاری 
به مناسـبت روز رشـت بـا حضـور هنرمنـدان اسـتان بـالکن خانـه فرهنـگ و هنـر           (اینجا رشت است ) برگزاری رادیو آوا-

 (3تصویر)دی ماه12و11

 
 

 

 

 
 تصویر  )دی 12 -(شهرداری رشت)نویسی اساتید خوشنویسی با مضمون روز رشت پیاده راه فرهنگی  شهدای ذهاب بداهه

4) 

 

 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

3تصویر   

4تصویر   

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

ادامه برگزاری رویدادها و همایش ها 
 با همکاری انجمن نجوم ثاقب پیاده راه فرهنگی  ( تماشای شگفتی های فضا و آسمان شب در روز رشت)ایستگاه نجوم

 (5تصویر)دی ماه 12-( شهرداری رشت)شهدای ذهاب 

 

 

 

 

 

 

 (6تصویر )از تمبر روز رشت در تااالر مرکزی شهر رشت رونمایی 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

5تصویر   

6تصویر   

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

ادامه برگزاری رویدادها و همایش ها 
 
 دی  9در برگزاری  حماسه مشارکت 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

برگزاری تورها و نشست ها 
(رشت فرهنگ و علم فرهیختگان حضور با رشت شهر تاریخی پیشینه از شفاهی روایت) پژوهی رشت علمی نشست 

 (1تصویر) ماه دی 10 - گیالن دانشگاه شناسی گیالن پژوهشکده 

بین و ملی ممتاز  قاریان حضور با رشت روز و (س) زینب حضرت والدت مناسبت به قرآن با انس محفل برگزاری 
 (2تصویر)ماه دی10- (س) اخری فاطمه حضرت مقدسه المللیآستان

ماه دی11-   االنبیاء خاتم مجتمع رحمدل سالن رشت روز مناسبت به “باران ایستگاه” عنوان با شعر عصر نشست  

رشت شهر مردم آفرینی حماسه از شفاهی روایت و مقدس دفاع یادگاران حضور با” ماندگار نسل ” خاطره عصر محفل 
  ماه دی 11-هنر حسینیه مقدس دفاع سال  هشت در

دی12  -  گیالن دانشگاه شناسی گیالن پژوهشکده رشت روز مناسبت به مادری زبان نشست 

دائم خیابانی تئاتر پروژه قالب در حوزه این اساتید حضور با تئاتر آموزشی کارگاه برگزاری 
 

 

 

 
 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1تصویر  2تصویر    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 ها برگزاری سوگواره: 
(1تصویر(()رضایی مصطفی شهید))امنیت شهید  معظم خانواده با دیدار 

(2تصویر()ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده) سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار عزاداری مراسم برگزاری 

(3تصویر)رشت مهدیه در سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار عزاداری سوم مراسم برگزاری 

قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار شهادت پی در رشت شهرداری کارکنان عزاداری دسته برگزاری در مشارکت 
 رشت مصلی سمت به سلیمانی

بقعه در استان قرآنی جامعه مشارکت با سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار شهادت هفتم مراسم برگزاری 
 امام خواهر متبرکه

های پایگاه و مساجد ، ها هیات برای رزمانش هم و سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار  پوستر و بنر چاپ 
 ...و بسیج

سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم سرافراز سردار شهادت پی در صلواتی های ایستگاه برپایی در مشارکت  

هوایی سانحه در عزیزمان هموطنان درگذشت پی در رشت شهر سطح در تسلیت بنر چاپ    

 

 

 

 
 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1تصویر  2تصویر   3تصویر    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

(محله سرای در) آموزشی مختلف های دوره برگزاری 
 رشت روز مناسبت به گیالن دانشگاه پزشکی علوم دانشگاه مشارکت با ، مساجد در شهروندان رایگان ویزیت طرح اجرای -   

 (1تصویر()رشت شهرداری) ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده و رشت شهر مساجد سطح در

 (2تصویر)معلم محله سرای در زندگی های مهارت آموزشی  کارگاه برگزاری-
 

 
 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1تصویر  2تصویر    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اهم اقدامات 
  با حوزه های مربوطه 1399برگزاری جلسات متعدد بودجه ای در خصوص پیش بینی بودجه سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست های آن و ارسال به شورای به همراه میلیارد تومان  875الیحه بودجه پیشنهادی شهرداری رشت با مبلغ تنظیم
 محترم اسالمی شهر

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت برنامه و بودجه–معاونت برنامه ریزی   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

اقدامات اهم 
مدیریت سایت در جستجو امکان قابلیت با کیفیت مدیریت سیستم مستندات بارگذاری 

 رشت شهرداری اداری تحول و نوسازی
 
و مستمر بهبود راستای در رشت شهرداری های حوزه کلیه مصوب وظایف شرح بازنگری 

 به ارسال و بازرسی و حقوقی شهرسازی، های حوزه پیشنهادی وظایف شرح تدوین و بررسی
 وظایف شرح بهبود جهت جلسات برگزاری نیاز صورت در و مجدد بررسی جهت ها حوزه آن

 حوزه همان
 
مدیریت سیستم کنترل تحت مستندات از مندی بهره جهت محترم همکاران به رسانی اطالع  

 آیین ویژه به رشت شهرداری (ها فرم و اجرایی ،روش ها نامه آئین ها، دستورالعمل) کیفیت
  کارکنان پژوهشی های طرح از حمایت دستورالعمل رشت، شهرداری پیشنهادات نظام نامه

 .... و رشت شهرداری
 
اجرایی روش مانند اجرایی فرآیندهای تدوین جهت کارشناسی جلسات برگزاری و بررسی 

 از بخشی شهر، اسالمی شورای در لوایح و ها طرح شکایات و ها درخواست به رسیدگی
  سبز فضای بر نظارت و نگهداری فرایند و مسافر و بار نقل و حمل مدیریت سازمان فرایندهای

ت
یال

شک
ت
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
ت

یال
شک

ت
 

اقدامات اهم ادامه 
 
همراه به کرج شهرداری کارشناسی و فنی نظرات نقطه و تجارب از مندی بهره جلسه در شرکت 

 یکپارچه سیستم بررسی جهت رشت شهرداری الکترونیک خدمات راهبری کمیته محترم اعضای
 شهروندان به شهرداری آن الکترونیک خدمات ارائه فرآیند و شهرسازی

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

   پژوهش و مطالعات اداره اقدامات اهم

 دانشجویان نامه پایان ،(نامه پایان 6 تعداد) همکاران های نامه پایان بررسی جهت پژوهش کمیته جلسات برگزاری
 دریافتی پژوهشی های طرح های پروپوزال و بیرونی

  رشت روز مناسبت به رشت شهر دارالحکومه آفرینی باز نمایشگاه از بازدید

 این در سابقه با اساتید سخنرانی با رشت شهر تاریخی پیشینه از شفاهی روایت پژوهی رشت علمی نشست برگزاری
  ی د 10 تاریخ در گیالن دانشگاه شناسی گیالن پژوهشکده و شهرداری ورزشی و فرهنگی سازمان مشارکت با حوزه

98 

 مربوطه موضوعات بررسی و آفرینی باز جلسات در شرکت

 به ارائه جهت اوراسیا در ایران اقتصادی جایگاه بهبود در گیالن جایگاه پژوهی آینده پاورپوینت و گزارش تهیه
 شهردار

 نشست های تخصصی طرح های پژوهشی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی  شرکت درجلسات

 سالمندی شورای پژوهشی و آموزشی فرهنگی، امور و حقوقی رفاهی، امور تخصصی های کمیته جلسه در شرکت
   گیالن  استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره محل در 98/10/18 مورخ استان

 پژوهش و مطالعات اداره کتابخانه ساماندهی

 ،... و نیاز مورد مطالعات مجالت، درخواست نظیر حوزه مطالعاتی نیازهای خصوص در ها نگاری نامه و پیگیری
 محوله امور سایر انجام و دریافتی مختلف های نامه به پاسخ و بررسی

ش
وه

پژ
و 

ت 
عا

طال
م
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

 اقدامات 98/10/30تا  98/10/1بازه مطالعات در دست انجام و بررسی شده در 

 بررسی گزارشات ارسالی تبیین سند راهبردی بازآفرینی محدوده محله های پیرامون خواهر امام 

جداره میدان و معابر متصل به آن در بافت مرکزی  )شرح خدمات طراحی فضای شهری
(شهر رشت   

 ت  باز نویسی شرح خدما

راهبردی شهرداری رشت و تبادل نظر با  -پیگیری و بررسی موضوع برنامه عملیاتی
 سازمان شهرداری ها و سایر شهرهایی که در این خصوص فعالیت داشته اند

 پیگیری مستمر

 مطالعات غذا از منظر مطالعات فرهنگی و قوم نگاری در شهر رشت،  شهر خالق غذا
حوزه مالی پیگیر ی از 

 جهت انجام مطالعه

تحلیل اسنادی پژوهش ها با موضوعیت ابعاد کالبدی و زیست محیطی توسعه پایدار 
 (شهر رشت: مطالعه موردی)شهری 

حوزه مالی پیگیر ی از 
 جهت انجام مطالعه

 ترجمه متن کامل دانشنامه برومبرژه
حوزه مالی پیگیر ی از 

 جهت انجام مطالعه

 بررسی فرصت های کارآفرینی در مناطق کم برخوردار شهر رشت
حوزه مالی پیگیر ی از 

 جهت انجام مطالعه

 شرح خدمات برنامه ریزی بافت مرکزی شهررشت با رویکرد شهرسازی تاکتیکی
حوزه مالی پیگیر ی از 

 جهت انجام مطالعه

 طرح مطالعاتی جانمایی و راه اندازی خیابان غذا
حوزه مالی پیگیر ی از 

 جهت انجام مطالعه

ش
وه

پژ
و 

ت 
عا

طال
م
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 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

 

 اداری تحول و نوسازی مدیریت پرتال در بارگذاری و آذر پایان الی تیر اول از عملکرد و آمار تهیه•

 رشت شهرداری

 کتاب چاپ و طراحی جهت الملل بین امور و ارتباطات مدیریت به مذکور عملکرد پاورپوینت فایل ارائه•

 عملکرد

 شده چاپ نمونه در عملکرد اطالعات صحت بررسی جهت الملل بین امور و ارتباطات مدیریت با همکاری•

 کتاب

 JPG فایل دریافت جهت رشت شهرداری تابعه های حوزه و ها سازمان مناطق، معاونتها، با هماهنگی•

 عملکرد تصاویر

 شهرسازی معاونت به ارائه و پنجگانه مناطق از متخلف ناظر مهندسین لیست گردآوری•

 پرتال در آذر پایان الی تیر اول از عملکرد بارگذاری جهت الملل بین امور و ارتباطات مدیریت با مکاتبه•

 رشت شهرداری

 فرمها کلیه ارسال و آماری افزار نرم درخواست خصوص در فاوا سازمان با مکاتبه•

 فرمهای قالب در صد ماده های کمیسیون 98ماهه نه آمار ارائه درخصوص پنجگانه مناطق با مکاتبه•

 استانداری درخواستی

 آذر پایان الی تیر اول از عملکرد اطالعات صحت تایید جهت رشت شهرداری های حوزه کلیه با مکاتبه•
 

مار
آ
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ش

وز
آم

 

در ریزی برنامه اصول) های دوره همچون خدمت ضمن آموزشی دوره 29 اتمام و برگزاری  

  و ثبت اداره استعالمات به پاسخ نحوه سبز، فضای گیاهان مهم آفات سوانح، و بحران مدیریت

 سازمان کاربردی علمی مرکز همکاری با (.... و 101 ماده شهر، اسالمی شوراهای با آشنایی امالک،

 گیالن استان های شهرداری  ها همیاری

و شهری اراضی و امالک تملک و رایان حساب افزار نرم) آموزشی دوره 3  برگزاری حال در 

 همیاری سازمان کاربردی علمی مرکز با (قانونی مراجع در ها طرح و لوایح تنظیم و تهیه نحوه

 گیالن استان های شهرداری

و کار سازی متوازن  و هیجانی هوش)  همچون آموزشی دوره 5برگزاری جهت ریزی برنامه 

 گیالن استان های شهرداری همیاری سازمان کاربردی علمی مرکز با (... و شاغل زنان زندگی

توسعه ها، تقاطع سازی مدل) های دوره همچون خدمت ضمن آموزشی دوره 6 اتمام و برگزاری 

 آموزشی مرکز همکاری با (...و میکروبی و آزمایشگاهی های روش داده، مرکز سرویس نگهداری و

 گیالن استان دانشگاهی جهاد
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

افزار نرم) همچون آموزشی دوره 7 برگزاری حال در EPLAN، پیشرفته افزار نرم ArcGIS،  

  آموزشی دوره 1 برگزاری برای ریزی برنامه و (... و گذار سرمایه جذب مذاکرات فنون و اصول

 گیالن استان دانشگاهی جهاد آموزشی مرکز با دیگر حضوری

آموزشی دوره 2 برگزاری برای ریزی برنامه و حضوری غیر آموزش دوره 13 برگزاری 

 پایان تا گیالن استان های شهرداری همیاری سازمان کاربردی علمی مرکز با دیگر غیرحضوری

 جاری سال

ش
وز

آم
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  اقدامات اهم 
منابع انتصابات کارگروه محترم، شهردار دستور اساس بر کارکنان برای خدمت محل تعیین های ابالغ صدور 

 موجود انسانی های سرمایه از بهینه استفاده جهت در تالش و رشت شهرداری مصوب چارت و انسانی

اداره و اداری عدالت دیوان در مطروحه دعواهای خصوص در دفاعی لوایح تنظیم و کارشناسی نظرات ارائه  
 ... و اجتماعی رفاه و کار تعاون،

پرسنلی حوزه در ابهامات رفع منظور به ذیربط های حوزه از الزم استعالمات اخذ   

غیردولتی و دولتی نهادهای سایر و استانداری ، کار اداره به مربوط امور پیگیری 

غیره و سازمانی پست ، فعلی شغل ، خدمت محل اساس بر روز به و مختلف پرسنلی آمار های گزارش تهیه  
 نیاز مورد واحدهای به هئارا جهت

های دهیاری و شهرداریها سازمان پستخانه شهرداری، الکترونیکی پست طریق از ها نامه ارسال  و دریافت  
 دولت شبکه طریق از ادارات برخی مکاتبات دریافت و ارسال همچنین و کشور

موانع رفع جهت در تالش و گرانقدر ایثارگران و شهدا معزز خانواده های با دیدار منظور به مدون ریزی برنامه  
 آنها معضالت سایر و بیمه ای

سطح سوزی آتش موارد معرفی پرسنل، تکمیلی بیمه نام ثبت فرایند تکمیل منظور به الزم اقدامات انجام  
  دریافت جهت مستمر پیگیری همچنین و خسارت دریافت جهت آسیا بیمه به می باشند بیمه فاقد که شهر

 یلدا شب هدیه های کارت

ساختمان روزانه نظافت و عمرانی امور پیگیری همچنین و مرکز شهرداری داخلی محوطه نورپردازی  
 رشت شهر اسالمی شورای و ساعت ساختمان مرکز، شهرداری

جاری سال انتخابات کمیته پشتیبانی جهت ماه ازیک بیش مدت به فرمانداری به خودرو دو اعزام 
 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   
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صورتجلسات تنظیم 

بالعکس و ها شهرداری سایر به رشت شهرداری از کارمندان مأموریت 

استخدامی اداری شورای جلسه در طرح منظور به انتصاب و گروه ارتقاء 

کارگزینی احکام صدور 

موقت قرارداد قراردادی، کارمندی،کارگری، از اعم 98 سال پرسنلی 

مندی عائله /فرزند تعداد افزایش /تحصیلی مدرک تغییر 

بررسی و کنترل 

  شورای جلسه در طرح منظور به خبره و ارشد کارشناس و پیمانی و رسمی کارکنان شغلی ارتقاء های پرونده  

 استخدامی و اداری

کارکنان مرخصی ذخیره 

کارکنان شبکاری دریافت وضعیت 

مربوطه ضوابط صحیح اجرای جهت مناطق و سازمانها دبیرخانه بر نظارت و اداری مکاتبات دستورالعمل با ها نامه 

نیاز صورت در پرسنل تأخیر و غیبت های گزارش 

 

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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  استخدام و مقایسه با چارت ه تفکیک نوع برشت شهرداری آمار نیروی انسانی 

 

 

 

 

 

 

 و مقایسه با چارت سطح تحصیالت نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک آمار 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   

 محل خدمت

 نوع استخدام

 مجموع
تعداد 

براساس 
کارگر  کارمند رسمی چارت

 رسمی
کارمند 
 پیمانی

قرارداد 
 کارگری

قراداد 
 کارمشخص

قرارداد 
 سایر کارمعین

 490 731 3 18 176 161 126 141 106 مناطق پنجگانه

 851 772 4 52 109 225 251 50 81 سازمانها

 376 477 10 18 139 50 112 47 101 شهرداری مرکز

 1717 1980 17 88 424 436 489 238 288 مجموع

 محل خدمت

 تحصیالت

 مجموع
تعداد 

براساس 
فوق  دکترا چارت

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس لیسانس

 490 731 168 146 56 236 125 0 مناطق پنجگانه

 851 772 105 322 85 178 82 0 سازمانها

 376 477 50 71 31 181 140 4 شهرداری مرکز

 1717 1980 323 539 172 595 347 4 مجموع
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 اقدامات اهم

جهت ریزی برنامه:   
 اجرایی سیاست های و خط مشی تعیین و شهری اقتصاد و مالی زمینه های در شهرداری اهداف تعیین و تشخیص  

  کلی هدف های و سیاست ها چارچوب در مافوق نظارت اخذ با

بهترین انتخاب و مالی  حوزه در رشت شهر اسالمی شورای به شهردار شده ارائه برنامه  اجرایی روش های شناخت  
  مورد این در الزم دستورالعمل های صدور و واحد ها وظایف انجام جهت ممکن روش

نظارت و شهرداری درآمد وصول زمینه در ذیربط واحدهای از واصله پیشنهادات مورد در تصمیم اتخاذ و رسیدگی  
  ذیصالح مراجع و مافوق مقام تصویب جهت الزم طرح های تنظیم و تهیه بر

 اصول رعایت با شهرداری نیاز مورد وسایل و ملزومات تدارک و تهیه طرح ها، مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی 
 کلی هدف های چارچوب در و شهرداری صالح و جویی صرفه

 حصول منظور به آن کنترل و واحد ها به آن ها ابالغ و کار مختلف معیارهای و ردهاااستاند هیته بر نظارت  
 آن ها صحیح اجرای از اطمینان

  در با ضروری اصالحات انجام لزوم صورت در و تابعه واحد های توسط شده تنظیم برنامه های پیشنهادات بررسی  
 شهرداری کلی هدف های و سیاست ها گرفتن نظر

 چه هر هماهنگی ایجاد جهت در موجود تنگناهای و مشکالت رفع منظور به تابعه واحد های با مرتب جلسات  
 بیشتر

  شهرداری در جهت پیشبرد اهداف و ن یمعاونهمکاری و هماهنگی و همفکری با سایر
 یرشهرداسیاست های 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 معاونت مالی و اقتصادی
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درآمدی منابع پایدار سازی جهت در اقدامات: 
ها شهرداری سایر تجارب از استفاده با رشت شهرداری عمل مالک درآمدی کدهای بررسی   
نشده شناسایی /شده سوخت وصول درآمدهای شناسایی  
(کشور بودجه قانون 5 تبصره واو بند)دولتی های دستگاه مطالبات وصول قانونی های ظرفیت شناسایی 
اجرایی های دستگاه از مطالبات روزرسانی هب جهت هماهنگی 

ها شهرداری قانون 77 ماده قانونی ظرفیت از استفاده جهت هماهنگی 

اسالمی محترم شورای به الیحه ارسال و تشویقی های سیاست اصالح جهت هماهنگی 

اسالمی محترم شورای به آن ارسال و مطالبات تقسیط نامه شیوه اصالح جهت هماهنگی 

رآمدید منابع پایدار سازی جهت در اجرایی اقدامات: 
 و (وصول قابل) یافته قطعیت 97 سال پایان تا که دولتی های دستگاه از شهرداری مطالبات شناسایی :اول فاز   

 آن مستندات آوری جمع

های کمیسیون در و است نرسیده قطعیت به و باشند می بدهکار شهرداری به که دولتی های دستگاه شناسایی :دوم فاز  
  وصول قابل مطالبات به تبدیل  جهت پیگیری و (الوصول مشکوک)  باشند می مطرح شهرداری

وصول قابل مطالبات به آنها تبدیل و شده سوخت مطالبات شناسایی : سوم فاز 

باید آنها های پرونده و هستند پروانه بدون که هایی مکان و واحد اعالم و انتظامی نیروی های دستگاه با هماهنگی  
 محترم شهرداران توسط امر این که شود ارسال 77 ماده کمیسیون به آن متعاقب و صد ماده کمیسیون به و تشکیل
 . است پیگیری حال در منطقه

5تبصره واو بند به مربوط فرم کردن تکمیل منظور به آن اقدام و ارزیابی تجدید جهت مسکن بنیاد با هماهنگی  
 بهزیستی اداره تصرف در یک بخش 4494 ثبتی پالک از متر 3447 مقدار به که بهزیستی اداره با هماهنگی

   5تبصره واو بند به مربوط فرم کردن تکمیل به اقدام و کارشناسی دادگستری کارشناس توسط که باشد می 
5تبصره واو بند به مربوط فرم کردن تکمیل منظور به آن اقدام و ارزیابی تجدید جهت ای حرفه و فنی اداره با هماهنگی   

 
 

  

  

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 معاونت مالی و اقتصادی
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 حاصله نتایج: 
     برگزاری جلسات با ارگان های دولتی در خصوص تعیین و تکلیف کرد بدهی و در صورت لزوم تکمیل کردن

 فرم ب  
 تعیین و تکلیف کردن بیمه پرسنلی 
تعیین و تکلیف کردن تمدید دفترچه بیمه کارکنان 
 جلسه در حوزه رفاهی در خصوص برقراری استخر شنا 
 شهرداری  3جلسه در خصوص پروژه ساختمان منطقه 
  جلسه هفتگی در خصوص تهاتر 

در پاسخگویی ارتقاء و تخلفات کاهش عمل، صحت قانونی، اقدامات از اطمینان حصول منظور به اقدامات  
 :مالی انضباط ایجاد و شفاف سازی جهت در مصارف و منابع
     بررسی سیستم های مالی 
هماهنگی به منظور ارتقاء سیستم های مالی 
 سیستم مالی ابالغی وزارت کشور ابالغ جهت ارتقاء سیستم موجوددهای راستاندابررسی 
 و ارسال آن به شورای اسالمی شهر رشت 1396همکاری در تهیه تفریغ بودجه سال 
  مدیریت بر هزینه های شهرداری در جهت کاهش هزینه 
 از ظرفیت  ( شهربانک  ،مالیات،تامین اجتماعی )پیگیری جهت تسویه بدهی های شهرداری به ادارات دولتی

 قانون بودجه کل کشور 5قانونی بند واو تبصره 
 احصاء بدهی شهرداری 
 تهیه دستور العمل جدید معاوضه بدهی و مطالبات شهرداری 
شناسایی و احصاء مشکالت در حوزه مالی 
ماضی روابط های  سالاز اسناد مالی مربوط به هزینه های  برگزاری جلسات متعدد جهت تعیین و تکلیف بخشی

 عمومی
 1397هماهنگی به منظور تهیه صورت مالی سال   
  برقرار کردن  نرم افزار تهاتر تحت عنوان وب 

 

    

 

 

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 معاونت مالی و اقتصادی



186 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 :اقدامات اهم

تعیین جهت ای حرفه و فنی کل اداره و مسکن بنیاد و بهزیستی کل اداره با متعدد جلسات تشکیل  

  مسکن بنیاد متصرفی ملک نهایت در که دارد قرار ادارات آن تصرف در که شهرداری اراضی تکلیف

 . باشد می کشور 98 بودجه پنج تبصره ( واو ) بند های فرم تکمیل حال در و ارزیابی

های دکل موضوع مخابرات از شهرداری مطالبات پیگیری BTS   ریال 19،000،000،000 مبلغ وصول و      

 ماضی سالهای معوقه اجور بابت ( ریال میلیارد نوزده )

25،000،000،000 ارزش به قانونی تشریفات جری از پس نوسازی قانون 19 ماده مشمول اراضی فروش 

 ( ریال میلیارد پنج و بیست ) ریال

که ملت پارک جنب پوش گالی ساختمان تکلیف تعیین خصوص در فرهنگی میراث با جلسه تشکیل  

 . دارد قرار رشت شهرداری رسمی مالکیت در

تغییر قابلیت و دارند قرار شهرداری رسمی مالکیت در که شهر سطح در ملک ( پنجاه ) 50 حدود شناسایی  

  کاربری تغییر به نسبت تا اعالم شهرسازی معاونت به ، داشتند را مسکونی– تجاری یا مسکونی به کاربری

 . نماید اقدام

 

 

مدیریت امالک و مستغالت–معاونت مالی و اقتصادی   

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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دفترچه همراه به 99 سال پیشنهادی خدمات بهای و عوارض تعرفه مواد برخی وضع و اصالحی الیحه تنظیم و تهیه  
    رشت شهرداری 99 سال پیشنهادی ای منطقه قیمت ارزش

تعرفه الیحه از دفاع جهت رشت شهر اسالمی محترم شورای تلفیق و ها کمیسیون فشرده  جلسات در حضور 

مصوبات برخی به فرمانداری اعتراض به نسبت اسالمی محترم شورای دفاعی لوایح تنظیم در همکاری   

 

پیگیری ها درخصوص: 

 پیگیری نسبت به وصول هزینه ترمیم نوار حفاری در بخش توسعه شبکه در حوزه معاونت محترم حمل و نقل و امور

  زیربنایی با راه اندازی نرم افزار حساب رایان و دستگاه خودپرداز مستقر در آن معاونت

قانون واحده ماده 5 تبصره و (و) بند های ظرفیت از استفاده جهت دولتی های دستگاه از شهرداری مطالبات پیگیری  

  مکاتبات و شهرداری به بدهکار دولتی دستگاه 52 تعداد به مربوط های فرم تکمیل همراه به کشور کل  98 سال بودجه

  اجتماعی تامین سازمان مطالبات به شهرداری به بدهکار ادارات بدهی 22 تعداد راستا این در که مربوطه ادارات با الزم

  به بدهکار ادارات بدهی 16 و شهرداری از شهر بانک مطالبات به شهرداری به بدهکار ادارات بدهی 7 شهرداری، از

  جهت ملل موسسه مطالبات به شهرداری به بدهکار ادارات بدهی 7 شهرداری از مالیاتی امور اداره مطالبات به شهرداری

  .است گردیده متصل مطالبات وصول

مدیریت تشخیص و وصول درآمد -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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 شدهعمومی برگزار فراخوان:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 تاریخ چاپ عنوان فراخوان

 BOST روش به (پارکومتر) ای حاشیه پارک مدیریت
 98/10/4اول نوبت 

 98/10/11نوبت دوم 

  بهداشتی سرویس باب 18 نگهداری و ساخت طراحی، ای مرحله دو فراخوان
 BOLT روش به رشت شهر سطح های پارک در تجاری های های غرفه و

 98/10/7نوبت اول 

 98/10/14نوبت دوم 

 معاینه مرکز رفاهی-خدماتی مجموعه احداث پروژه ای مرحله یک فراخوان
 گیل پایانه گیری سوخت و فنی

 98/10/28نوبت اول 

بازگشایی پاکات فراخوان: 

تولید مبداء از خشک پسماند آوری جمع و خرید سامانه اجرای و ریزی برنامه BOST (اندازی، راه ، ایجاد  

 منقول اموال شرط به (انتقال و درآمد سهم پرداخت برداری، بهره
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(فراخوان آماده) گذار سرمایه و طرح شناسایی فراخوان جهت طرح عناوین: 

 عینک آبندان -2      سراوان جنگلی پارک -1

ای مرحله یک فراخوان برگزاری برای اقدام دست در های پروژه:  
1- 3  گیالنی کوشیار مجموعه -2 (متری 90 رینگ ،5ژ معلم، 2 فاز به کوچکی بلوار) مسیرها بازگشایی- 

  بوستان -6 آکواریوم رستوران-ملت بوستان -5  کمپینگ-ملت بوستان -4  ورزشی سالن-ملت بوستان
  7000 تقریبی مساحت به منظریه در ای عرصه -8 کده ویتامین-ملت بوستان -7   گیاه و گل عرضه -ملت

  عرصه-پرستار درخیابان گردشگری مجموعه-10  گانه5مناطق های پارک در کودک بازی فضای-9 مترمربع
  -13 سلیمانداراب ورزشگاه -12 دخانیات روی به رو هکتاری 14 پارک -G113  11سبز فضای و پارکها سازمان

  فرهنگی مجموعه-16  آبی پارک -15  مزاحم مشاغل ساماندهی -14  (نوین ممیزی) الکترونیک شهرداری
  پشت عرصه در خودرو موضوعی بازار طرح تعریف-18  خرطوم گردی بوم توریستی مجموعه-17  گیل

  و کمپینگ مجموعه -21   ها خیابان کشی خط  -20  ها پارک داخل در ورزشی های زمین-19  فرودگاه
 دوچرخه های ایستگاه و مسیر اندازی راه-23  شهر سطح در هوشمند تابلوهای-22  آسیاب پارک اقامتگاه

 شهر سطح در

ای مرحله دو فراخوان برگزاری برای اقدام دست در های پروژه:  
الکانی آپارتمان هتل    

      

ترک تشریفات  : 
   پارکینگ مکانیزه بلند مرتبه خیابان امام خمینی 

 

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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 کالن در دست مطالعهطرح های 

شامل که (ع)رضا امام خواهر حرم پیرامونی های محله محدوده بازآفرینی راهبردی سند تدوین   

  محورهای و ها طرح که مطالعات خروجی نمودن اجرایی جهت کارگزاری و پیشین مطالعات بندی جمع

 (هنر و فرهنگ گذر نمونه عنوان به ) .باشند می توسعه

این از بخشی موقت تحویل به توجه با (اقتصادی -فنی مطالعات) سراوان جنگلی پارک کتابچه تهیه 

 رشت شهرداری به آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره توسط جنگلی پهنه

بلوار کوچکی، متری30 خیابان ،5ژ متری20 خیابان) شهر در مسیر سه بازگشایی مطالعات انجام  

 (الکان به گیل متری90

و همزمان پروژه 10 اجرای با (الکترونیک شهرداری) شهرداری فرآیندهای تمامی نمودن مکانیزه  

   شهر امالک نوین ممیزی

ویال سایمان شرکت با رشت آبی پارک تفریحی تجاری مجموعه پروژه مطالعات 

 
شهر و مالیه اقتصاد 

 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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ویال سایمان شرکت با رشت آبی پارک تفریحی تجاری مجموعه پروژه مطالعات 

از (مرزبانی و آرامستان سازمان جنب) تهران -رشت جاده چهار کیلومتر در واقع زمینی در اولیه برآورد  

  عوارض و زمین :شامل شهرداری آورده) طرفین آورده با مشارکتی گذاری سرمایه های شیوه از یکی طریق

  هزینه و احداث و طراحی با مرتبط های هزینه تمامی :شامل گذار سرمایه آورده و مجوز صدور و ساخت

 سرمایه تقریبی میزان به و هکتار 12 تقریبی زیربنای مساحت مجموع به (ها دستگاه سایر از مجوز کسب

 تومان میلیارد 1000 حداقل گذاری

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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تخصیص و آرامستان ی عرصه از برداری نقشه تهیه و بالقوه گذاران سرمایه با مذاکره  

 (لند گیل) آبی پارک احداث پروژه برای آن از بخشی

 پروژه اقتصادی -فنی مطالعات تهیه 

 رشت شهر اسالمی شورای به الیحه و دادگستری رسمی کارشناسان کانون به ارسال 

پروژه یداقتصا و فنی سنجی امکان جهت صالح ذی مشاور اخذ گرفتن قرار کار دستور در  

 شهر اسالمی محترم شورای دستور اساس بر

فنی مشاوره و مهندسی معماری، های فعالیت خصوص در ستاد سامانه در مناقصه برگزاری  

   ویال سایمان شرکت انتخاب و پروژه این به مربوط

مذکور شرکت به رشت آبی پارک تفریحی تجاری مجموعه پروژه مطالعات انجام ابالغ 

مشاور توسط پروژه مطالعات از %95 انجام 

شهر و مالیه اقتصاد  .شد خواهد انجام پروژه فراخوان قانونی مراحل مطالعات، اتمام از پس
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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 :مهم اقدامات سایر

سازمان مدیره هیئت جلسه یک و سازمان شورای جلسه یک برگزاری 

در تصویب و تأیید و مردمی های مشارکت و گذاری سرمایه سازمان 99 سال پیشنهادی بودجه تنظیم و تهیه  

 .گذاری سرمایه سازمان شورای و مدیره هیئت

شمال شهر آرمان مشاور شرکت با گیالنی کوشیار مجموعه  مشاوره قرارداد انعقاد. 

(نوین ممیزی) الکترونیک شهرداری پروژه فراخوان اسناد و خدمات شرح تهیه 

گردشگری های پروژه سریع پیشبرد منظور به گیالن گردشگری توسعه شرکت با نامه تفاهم 

فراخوان اسناد و اقتصادی-فنی مطالعات انجام مشاور اخذ منظور به ستاد سامانه در خدمات شرح بارگذاری  

 قرارداد یک قالب در عنوان 10

گذاری سرمایه های فراخوان در شرکت جهت دعوت و گذاران سرمایه اطالعاتی بانک روزرسانی به 

سازمان در الکترونیک شهرداری و نوین ممیزی پروژه اسناد بررسی جهت فنی کمیته جلسات برگزاری 

 شهرسازی معاونت و مطالعات درآمد، اداره نمایندگان حضور با گذاری سرمایه
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ها ریزی برنامه: 

شهر عنوان به رشت شهر شدن پذیرفته به توجه با ها پارک در بیشتر دهی خدمات جهت ریزی برنامه  

  و سبز فضای و ها پارک حفظ قوانین و ضوابط حفظ با خصوصی بخش سرمایه توسط کودک دوستدار

 .شهرداری دیگر های سازمان و گانه 5 مناطق توسط ساله یک ای اجاره قراردادهای به ساماندهی

در شهری زیباسازی و ورزشی – فرهنگی رویکرد با اقدام دست در های طرح پیشبرد جهت ریزی برنامه  

 . گذاری سرمایه سازمان

دکتر جنگلی پارک مانند ها ارگان و ادارات سایر با مرتبط گذاری سرمایه های طرح روی پیش مشکالت رفع  

 ... و گوهررود و زرجوب های رودخانه عینک،  تاالب ها، رودخانه ای، جزیره

پروژه تعریف و زمین اخذ جهت ... و اوقاف کل اداره شهرسازی، و راه کل اداره مانند ادارات سایر با تفاهم  

 .شهر توسعه اهداف با راستا هم مشارکتی های

،دادن مشارکت عنوان با برگزارشده عمومی فراخوان جهت حداکثری رسانی اطالع و ریزی برنامه تالش  

 .ها آن از بهینه استفاده راستای در آنها با تفاهم و شهری های باغ و دانه درشت امالک مالکان

آتی های سال در گذاری سرمایه شیوه به شهر آالینده و مزاحم مشاغل ساماندهی جهت ریزی برنامه. 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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ها ریزی برنامه ادامه: 

اتوبوسرانی خطوط سپاری برون جهت ریزی برنامه 

اجرای و قانونی فرایند سایر پیشبرد در تسریع و احمر هالل مشارکتی نامه توافق امضای و جلسه تشکیل 

 احمر هالل تجاری مجتمع عمرانی عملیات

های ایستگاه ملت، بوستان های طرح مانند آماده گذاری سرمایه های طرح جهت عمومی فراخوان برگزاری 

 ... و منظریه خیابان در گردشگری مجموعه شهر، سطح در اتوبوس

از برداری بهره و اجرا و قرارداد انعقاد تا آنها پیشبرد و گذاری سرمایه های طرح تعریف جهت مشاور اخذ  

 ها پروژه

99 بهار در گذاری سرمایه های فرصت نمایشگاه و همایش برگزاری جهت ریزی برنامه 

 

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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1منطقه 
 19 تعداد (درآمدی) ساختمانی عوارض خصوص در صادره های آگهی پیش ابالغ و صدور   

  ریال 000,009,110,7 مبلغ به فیش

 پست اداره با نیز آنها توزیع جهت که فقره  43000تعداد به نوسازی جمعی فیش صدور  
 .است شده منعقد مابین فی قرارداد

 ریال000,000,570 مبلغ به  فیش 200تعداد به صنفی صادره اخطارهای 

000,334,894,51  مبلغ به ارسالی پرونده 18 تعداد 77 ماده درکمیسیون موضوع طرح 
 ریال000,711,567,49 مبلغ به شده تائید ریال

قانون صد ماده 3 و 2 های تبصره بر مستند جریمه پرداخت از مالک خودداری جهت 
 ریال200,595,301,20 مبلغ به سه و دو تبصره اعمال درخواست7  تعداد شهرداریها

 .گردید

 کمیسیون به ارسال جهت ساختمانی پروانه مدلول خالف بر یا مجوز فاقد امالک شناسایی  
 پرونده40 تعداد به صد ماده

ملک37 تعداد به قضایی مقام طریق از بدهکار مودیان امالک پلمپ  

مناطق پنجگانه-معاونت مالی اقتصادی   

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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1 منطقه ادامه 

تالش با که بدهکار مودیان امالک محل در نواحی  بهمراه مطالبات تیم حضور  
 .گردید ریال593,034,240,166 مبلغ به مطالبات وصول به منجر همکاران

مبلغ به پرونده 61 تعداد به بدهی و مطالبات معاوضه پرونده تشکیل 
  مبلغ به معاوضه فرآیند به ورود بابت پرداخت پیش ریال496,126,093,150
  مبلغ به بدهی و مطالبات معاوضه کارگروه به ارسال میزان ریال،840,632,791,49
 ریال860,298,731,94

عدد 7 تعداد به (موقت برداری بهره) 42 ماده امالک گیری فیش به اقدام و شناسایی  
 ریال000,531,388  مبلغ به

 

2منطقه 

منطقه مطالبات وصول پیگیری 

اصناف و نوسازی های فیش توزیع 

دارند مدت بلند بدهکاری که اصنافی برای اخطاریه توزیع 

مناطق پنجگانه-معاونت مالی اقتصادی   

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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 :اهم اقدامات
بازدیدها  : 
روند ساخت موزه دفاع مقدس 

انروند اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه سراو 

  نمایشگاه بازآفرینی تصویری دارالحکومه رشت 

   "روز رشت"مناسبت فرا رسیدن مارلیک به در گالری      

 به همراه دو تن از اعضای شورای اسالمی شهر رشت     

 ماهدی  12بازدید استاندار گیالن از ویژه برنامه های 

روند اجرای ساخت سوله های پردازش زباله شرکت کود آلی 

نروند اجرای احداث تصفیه خانه شیرابه سراوا 

 سراوانروند ساخت تصفیه خانه شیرابه 

 آلیروند ساخت سوله های پردازش زباله در شرکت کود 
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نشست ها: 
هنشست هم اندیشی قوه قضائی 

نشست بررسی چگونگی سرمایه گذاری پارک آبی رشت 

هنشست با روسای نواحی و معاونین خدمات شهری مناطق پنجگان 

اندپیمانکار پروژه تصفیه خانه سراوان بر عهد خود باقی بم: شهردار رشت تاکید کرد. 

   می شودمسابقات ورزشی آتش نشانان رشت با جدیت دنبال. 

رشت برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید حراست شهرداری 

 شدزمینه های همکاری شهرداری رشت با بانک قرض الحسنه رسالت بررسی. 

 روز رشت»به مناسبت فرا رسیدن گیالن شناسی  در پژوهشکده« رشت پژوهی»نشست تخصصی» 
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نشست ها: 
 موضوع تجمیع دکل های مخابراتینشست 

 یهم اندیشی و هماهنگی برای برپایی انتخابات مجلس شورای اسالمجلسه 

در دفتـر معاونـت عمرانـی اسـتانداری     ه جلسه پیگیری مسائل پسماند شهری و تجهیز خطوط پردازش زبال
 گیالن  

ننشست شهردار رشت با مدیر حوزه علمیه خواهران گیال 

 بررسی شیوه های ایمنی ساختمان ها و لزوم استفاده از دستگاه قطع کن گاز در سـاخت و سـازها در   جلسه
 یای طبیعیزمان بروز حوادث غیرمترقبه و بال

جلسه هم اندیشی درآمدی شهرداری رشت 
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نشست ها: 
 نشست اعضای کمیته راهبری خدمات الکترونیک شهرداری رشت 

 با مدیران ارشد شهرداری 

 مجتمع خدمات رفاهی در الکان رشت نشست احداث 

 راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدانشست 

نجلسه بررسی مکانیزم شیوه های تصفیه شیرابه زباله در شرکت کود آلی گیال 

ننشست بررسی و رفع موانع اجرایی و تسریع در راه اندازی و احداث دستگاه زباله سوز و تصفیه خانه شیرابه سراوا 

 یجلسه رفع موانع تولید در استاندار 

نجلسه هماهنگی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت با شرکت عمران مسکن سازان ایرا 

جلسه هماهنگی و تعامل بین شهرداری رشت و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گیالن 

 جاری توسط شهرداری رشت پروژه شهری در دهه فجر سال 22بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی جلسه 

 چگونگی ایجاد شهرک صنوف در رشتجلسه بررسی 
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دیدارهای ملی: 
   دیدار با دبیر کل ملی یونسکو در تهران به مناسبت گرامیداشت روز رشت 

 

 

 

 

 

 

دیدارها: 
 شد راه های همکاری موثرتر با شهرداری رشت بررسیدر دیدار با مدیران سازمان صنعت و معدن گیالن 

 رشتتامین مالی پروژه های زیربنایی و اساسی کالنشهر به منظور مسئوالن ارشد بانک شهر دیدار با 
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تبلیغات: 
عملکرد هفتگی های بولتن   

محیطی تبلیغات   

 اجتماعی های شبکه 

و فتونیوز طراحی و کوتاه فیلم و تیزر کلیپ، ساخت ... 
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 :رسانیتبلیغات و اطالع •
 97نسبت به  98تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری در  دی ماه 

 

 

 

 

 

 

 گزارش کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

 تعداد بازدید کننده تعداد خبر ماه

 15428 83 98 دی

 4074 44 97 دی

تعداد مصوبات مربوط 
 به شهدای گرانقدر

تعداد مصوبات 
 کمیسیون

تعداد نامه های شهروندان برای نامگذاری یا تغییر نام 
 معابر

 تعداد جلسات

1 1 18 
 
1 
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اطالع رسانی: 
(شهرداری رشت)پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب  برگزاری جشنواره یلدا در 

 رشت در شهر رشت با مشارکت شهرداری 2020برگزاری مسابقات بین المللی وزنه برداری جام نامجو 

رخط کشی محوری با رنگ سرد در معابر سطح شه 

رشت ادامه اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر 
شد پاکسازی محالت با شعار محله من، محله پاک برگزار خواهد 

رشت پیام تسلیت شهردار رشت به مناسبت درگذشت مادر گرامی مدیر عامل باشگاه فرهنگی، ورزشی سپیدرود 

آمدبا هدف فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدا؛ طرح پاکسازی محله حمیدیان رشت به اجرا در 

 مانوطنان سیل زده کشور بسته کمک های مردمی استان گیالن در بین هم 400توزیع بیش از 

 رشتاجرای برخی عملیات عمرانی از روز یکشنبه در 

نتوسعه اجرای محل پارک مخصوص جانبازان و معلوال 

هپیام شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن روز نهم دی ما 

 روز بصیرت"دی  9حضور شهردار رشت در راهپیمایی روز گرامیداشت“ 

 در خانـه میـرزا    "روز رشـت "همت سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت نمایشگاه اسناد و عکـس  به
 .کوچک آغاز به کار کرد
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اطالع رسانی: 
 با حضور شهردار رشت ، فاطمه شیرزاد رئـیس کمیسـیون فرهنگـی،     ،همت مشاور شهردار در امور بانوان به

اجتماعی و گردشگری و محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی ؛ آیین تجلیل از پرسـتاران بیمارسـتان   
 .شهریور رشت برگزار شد 17

 دروز چهارشنبه اجرا می شو "روز رشت"پنج برنامه مختلف به مناسبت. 

 ؛ سـازمان فرهنگـی، اجتمـاعی و ورزشـی     (س)و والدت حضـرت زینـب   "روز رشت"همزمان با فرا رسیدن
را در  "شهرداری رشت با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت، محفل انس بـا قـرآن و عتـرت   

 .درشت برگزار کر

 شد؛ به مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس ادای احترام "روز رشت"همزمان با فرا رسیدن. 

شد آیین تجلیل از سردار حق بین در رشت برگزار. 

 شد؛ آیین رونمایی از سردیس دو تن از مفاخر رشت انجام "روز رشت"از مجموعه برنامه های. 

 گرفت؛ بارانی از شعر و ترانه در رشت باریدن "روز رشت"به مناسبت فرا رسیدن. 

 در تقـویم رسـمی    "روز رشـت "تالش می کنـیم  : در تاالر مرکزی "روز رشت"شهردار رشت در آیین ویژه
 .دکشور ثبت شو

 شد به مناسبت روز رشت برگزار( سیمولتانه)مسابقه شطرنج همزمان. 

 دطرح شهردار مدرسه کلید خور "روز رشت"همزمان با فرا رسیدن. 
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اطالع رسانی: 
 روز رشت"در  "رشت خانه مهر ما"برگزاری برنامه ای با عنوان“ 
 سلیمانیپیام تسلیت شهردار رشت در پی شهادت سردار سربلند سپاه اسالم، سپهبد پاسدار حاج قاسم 

 شد به دلیل اعالم سه روز عزای عمومی؛ برنامه های فرهنگی شهرداری رشت لغو. 
شد شهر رشت سیاهپوش. 
نیحرکت هیات سوگواری شورا و شهرداری رشت به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیما 
تهران حضور شهردار رشت در مراسم تشیع پیکر پاک سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در 
برپا کردها موکب خدام العتره ایستگاه صلواتی سردار دل. 
اجتماع بزرگ  : در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می شودی مراسم شام غریبان سردار حاج قاسم سلیمان

 .دمردمی سلیمانی ها در رشت برگزار ش
یمیثاق مردم رشت با سردار دلها شهید سردار حاج قاسم سلیمان 
تبرگزاری نکوداشت سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مهدیه رش 
برگزاری اولین استارت آپ مالی در حوزه افزایش درآمدهای پایدار شهری 
 شودشهرداری رشت تقدیم شورای اسالمی شهر می  99بودجه سال 
  گروهی از جوانان رشتی در حرکتی خودجوش و جهادی دوشادوش دیگر هموطنان خود به کمک سیل زدگان

 .شریف سیستان و بلوچستان شتافتند
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شهر خالق خوراک: 
برنامه دو با رشت شناسی خوراک خالق شهر کوبی پالک شود؛ می انجام "رشت روز" رسیدن فرا با همزمان 

  مرتبط

دکر کار به آغاز "خوراک خوشمزه رشت می" نمایشگاه. 
”باران رشه فرهنگی راه پیاده در "خوراک رشتی مسابقه" و "هنر بازارچه 
خوراک خالق شهر سایت از رونمایی :شد انجام رشت روز شامگاه در 

کردند شرکت "خوراک رشتی" مسابقه در "غذا خوشمزه رشت می" جشنواره در رشت داران رستوران. 
روز" خبر انعکاس و بازتاب تا خالق شهر کوبی پالک از یونسکو؛ ملی کمیسیون کل دبیر سفر وردآ ره  

 ویونسک ملی کمیسیون سایت در "رشت
شناسی خوراک خالق شهر کوبی پالک مراسم   
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ادامه شهر خالق خوراک: 
 

به را همگان توجه "رشتی کباب گاری" جشنواره خورد؛ رقم "رشت روز" در بار اولین برای ویژه ابتکار یک 
 .دکر جلب خود

جشنواره در را خود مهارتهای رشت خانگی آشپزهای محلی؛ و بومی های خوراکی خالقانه عرضه رویکرد با  
 .دادند نشان "غذا خوشمزه رشت می"

رشت روز مناسبت به " غذا خوشمزه رشت می" جشنواره برگزاری 

کردند هنرنمایی "آگه هنرستان " آشپزی هنرجویان "رشت روز" رسیدن فرا مناسبت به. 

نواهای" گزارش در "بانو گیل" های ویژگی ؛"رشت خالق شهر" فرد به منحصر پروژه یک به یونسکو توجه 
 .شد تشریح یونسکو "شهر
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137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 اهم اقدامات: 
عملکرد بر نظارت زمینه در تابعه های سازمان و مناطق های شهرداری در بازرسی اداره حضورنمایندگان  

   شهروندان شکایات به رسیدگی و مجموعه

واصله های نامه به پاسخگویی و ( سامد ) دولت و مردم ارتباط سامانه در مردم شکوائیه به پاسخگوئی 

استان بازرسی سامانه طریق از مردمی شکوائیه به پاسخگویی 

شهرداری پرتال طریق از مردمی شکوائیه به پاسخگویی 

متوسط معامالت کمیسیون در اداره این بازرسان حضور و متوسط و عمده معامالت کمیسیون در حضور  

 مناطق

شهرداری مناطق در صد ماده کمیسیون از صادره احکام اجرای در حضور 

مسقیم بازرس توسط مختلف های حوزه پیمانکاران فعالیت همچنین و منعقده قراردادهای کنترل و نظارت 

مطلوب نتیجه حصول تا پیگیری و مترقبه غیر حوادث هنگام در بازرسی کارشناسان حضور   

مقیم بازرسین توسط مناطق در انجام حال در عمرانی های پروژه از بازدید 

تابعه های سازمان و مناطق مالی اسناد بررسی 

شهروندان سوی از واصله شکایات به پاسخگویی و بررسی 

شهرداری 14 ماده کمیسیون جلسات در شرکت 
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 98/10/30تا  98/10/1از تاریخ ها و ترافیک آن تعداد تماسبیشینه  
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ترافیک  
هاتماس  

تماس تعداد 
 های دریافتی
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 98/10/30تا  98/10/1دارای بیشترین تماس از تاریخ موضوعات 
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 98/10/30تا  98/10/1وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ 
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خصوص در جلسات اهم   

 
98 سال ابالغی بودجه با شهرداری به وابسته های سازمان اساسنامه مفاد مغایرت 

کودآلی شرکت داخلی های کنترل ضعف نقاط خصوص در راهکار ارائه و داخلی های کنترل بررسی   

ریسک مدیریت اجرایی فرایند   

شهرداری به وابسته سازمانهای برای درآمدی افزار نرم نصب و بررسی   

ها سازمان مدیره هیئت جلسات  

مناطق و ها سازمان انبار ، ،حسابداری درآمدی سیستم نواقص و داخلی های کنترل ضعف نقاط بررسی   
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خصوص در مکاتبات اهم   
 97 سال بودجه تفریغ و مالی های صورت تهیه همچنین و داخلی های کنترل سیستم در ایرادات و نواقص رفع 

 پسماند سازمان

مصوب چارت تعداد به انسانی منابع تخصیص و وظایف تفکیک   

 مصوب های تعرفه برابر وصولی درآمدهای کنترل و ثبت منظور به درآمدها ثبت افزار نرم نصب   

(کودآلی شرکت عامل مدیر با مکاتبه طی) مالی های صورت تهیه عدم 

مالی بخش در خصوصاً واحدها تمامی در دقیق و صحیح صورت به فرایندها  تعریف  

گزارش و بررسی جهت ها سازمان مدیره هیئت مصوبات   

( مناطق) بررسی جهت  اموال شمارش و انبارگردانی و بانکی مغایرت صورت و 97 سال های حساب بستن 

 

( داخلی حسابرسی ) داخلی های کنترل فرایندهای بررسی اهم 
کودآلی شرکت و فاوا سازمان داخلی های کنترل نواقص پیگیری   

 

رو پیش های برنامه   
5 منطقه داخلی های کنترل فرایند بررسی برای ریزی برنامه 

مصوب بودجه به توجه با تعهدی حسابداری فرایند شدن اجرایی پیگیری 

حسابرسی کمیته ایجاد فرایند شدن اجرایی پیگیری 
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رو پیش های برنامه ادامه 
 پیگیری اجرایی شدن تعریف کدینگ مشترک با توجه به اجرایی شدن حسابداری تعهدی و نظام جامع

 حسابداری شهرداری ها

 پیگیری اجرایی شدن مدیریت ریسک و کمیته ریسک 

خرید نرم افزار حسابرسی داخلی به منظور ثبت اطالعات به صورت سیستمی 

 کمک به ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی از طریق حصول اطمینان از رعایت قوانین و
 (در صورت تامین نیروی انسانی مورد نیاز این مدیریت )مقررات ناظر بر فعالیت های شهرداری 

 در صورت اجرایی شدن فرایند مدیریت ریسک در شهرداری ارزیابی مستمر آن همراه با شناسایی و به
 .کارگیری معیارهایی که با استفاده از آنها بتوان ریسک شهرداری را به سطح قابل قبول رساند

 موضوع  ) ارائه خدمات مشاوره ای برای استقرار نظام بهینه کنترل داخلی از طریق کنترل مداوم فرایندها
مذکور در صورتی امکان پذیر است که مدیریت تحول اداری و نوسازی نسبت به تعریف فرایندها اقدام  

 (نمایند

 در صورت تامین نیروی انسانی مورد  )پایش مستمر کنترل های داخلی سازمانها ، مناطق و شهرداری مرکز
 ( نیاز این مدیریت

  همکاری با حسابرسان مستقل منتخب شورای محترم اسالمی شهر 

 عضویت در انجمن حسابرسان داخلی ایران 

 سایر موارد مرتبط با وظایف این مدیریت 

مدیریت حسابرسی -حوزه شهردار  



218 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

اقدامات اهم 
این به تقدیر لوح و کتاب اهدای و ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان در شاغل محترم بانوان با دیدار 

 عزیزان

 
 
عزیزان این به تقدیر لوح و کتاب اهدای و پنج منطقه محترم بانوان با دیدار   

 

امور بانوان -حوزه شهردار  
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اقدامات اهم 
دیدار با بانوان محترم منطقه دو و اهدای کتاب و لوح تقدیر به این عزیزان 

 

امور بانوان -حوزه شهردار  

 دیدار با بانوان محترم منطقه یک و اهدای کتاب و لوح تقدیربه این عزیزان 
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مراسم و نمایشگاه همایش، برپایی در مشارکت:   
 کل اداره میزبانی به استان اجرایی های دستگاه بانوان امور مشاورین اجالس چهارمین برگزاری در مشارکت  

  تعزیرات سازمان محترم مشاور آزاد خانم سرکار حضور با گیالن بزرگ خانه تصفیه در استان فاضالب و آب
   کشور کل حکومتی

 

امور بانوان -حوزه شهردار  



221 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 نشست ها: 
   نژاد قاسم مهندس حضور با استانداری الغدیر سالن در کودک حقوق هماهنگی شورای جلسه در حضور  

 اجرایی های دستگاه سایر و استاندار اجتماعی و امنیتی ؛ سیاسی معاون

 
 

 

 

 

 

 

 کل مدیر حضور با استانداری نورانی شهید سالن در مقدس دفاع و زنان کمیته هماهنگی نشست در حضور  
 ایثار و صبر های اسوه همایش برگزاری خصوص در مقدس دفاع های ارزش نشر و آثار حفظ بنیاد

 حضور در نشت سازمان بسیج دانشجویی استان با موضوع حفظ انسجام و افزایش تعامل و بهره مندی از
 ظرفیتها

حضور در یکصدمین جلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت 

نشست تصمیم گیری برگزاری جشن روز زن 
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 مناسبت ها: 

مشارکت با شهرستان کارمند بانوان ویژه صبحگاهی ورزش همایش (س) زینب حضرت میالد مناسبت به  

  و استانداری خانواده و بانوان امور محترم کل مدیر نژاد یعقوب خانم سرکار حضور با ، رشت شهرداری

 بانوان پارک حجاب سالن در اجرایی های دستگاه سایر محترم مشاورین
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ادامه مناسبتها: 

با رشت شهریور 17 بیمارستان پرستاران از تجلیل آیین پرستار روز و (س) زینب حضرت میالد مناسبت به  

 مدیران و شهر اسالمی شورای محترم اعضای و فرهنگی کمیسیون محترم رئیس ، محترم شهردار حضور

 رشت  شهرداری محترم
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 :اهم اقدامات
 :حوزه معاونت نرم افزار 

 
(سرا)پشتیبانی از نرم افزار یکپارچه شهرسازی 

(محاسبان)پشتیبانی از نرم افزار یکپارچه مالی 

پشتیبانی از نرم افزار اتوماسیون اداری 

پشتیبانی از نرم افزار مدیریت اسناد تقسیطی 

پشتیبانی از نرم افزار خط پروژه 

(جام)پشتیبانی از نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی 

 رفت و روب  از سامانه پشتیبانی 

 137از سامانه پشتیبانی 

پشتیبانی از نرم افزار منابع انسانی 

 

 

 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 :اهم اقدامات
 (:نرم افزار سرا)حوزه معاونت نرم افزار 

 

 محاسبات و تعیین خالفپیاده سازی مستندات خودکارسازی الزم برای پیگیری های انجام 

 شهرسازیدر جلسات کارگروه راهبری سیستم شرکت 

 شهریمنظر و نمای برای پیاده سازی فرم انجام پیگیری های الزم 

 5سازی اعتبارسنجی ودیعه ماده پیاده  

 ضابطه به صورت آزمایشیسازی چیدمان در طبقات فرم اعالم پیاده 

 3و 2، 1تجمیع مناطق آزمایشی و رفع اشکال نسخه بررسی 

 شورادلیل مرخصی عضو محترم به کمیسیون ماده صد  2نمودن شعبه مسدود 

 کمیسیون ماده صد به دلیل بند واو  3نمودن شعبه مسدود 

 پرونده های بند واو به شعبه سوم کمیسیون ماده صد از مناطق پنجگانه ارجاع 

 صددسترسی های اعضا و کارشناسان شعب کمیسیون ماده اصالح 

 شوراپیگیری های الزم و ساخت گزارش شفافیت آراء ماده صد برابر مصوبه انجام 

 کمیسیونگزارش مشخصات ساخت 
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 :اهم اقدامات
 (:نرم افزار سرا)معاونت نرم افزار ادامه حوزه 

 آراءجهت تسریع در گرفتن  4های بند واو منطقه بررسی پرونده 

 حضوریو رفع مشکل چاپ آراء کمیسیون ماده صد به صورت بررسی 

 صد اشکال مختومه نمودن پرونده های کمیسیون ماده رفع 

 ساختمانیرفع مشکل اخطار ده روزه تخلفات 

ایجاد نام کاربری جدید و اصالح دسترسی های کاربران موجود 

 کارمشکل ارجاع در گردش رفع 

 الکترونیکیمشکل آرشیو رفع 

 ( :نرم افزار اتوماسیون اداری)حوزه معاونت نرم افزار
  اصالح ابالغ های پرسنلی 

 ایجاد کارتابل و ساختار خارجی جدید 

اصالح دسترسی های کاربران از قبیل: 

 (چاپ، شرح ارجاعات، افزایش حجم فایل های پیوست، مشاهده سوابق، ارجاعات مجاز و دسترسی های فرم ها)      

ایجاد، اصالح و تعیین امضای کاربران 

اصالح مجدد الگوی پیش نویس نامه ها 

حل مشکالت و پاسخ به سواالت متداول کاربران 
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 :اهم اقدامات
 ( :سایر موارد نرم افزاری)افزارحوزه معاونت نرم 

 
 برای الکترونیک شدن مجوزهای حفاریانجام بررسی های الزم 

انجام هماهنگی های الزم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی 

انجام بررسی های الزم برای خرید نرم افزار مدیریت صورتجلسات 

 بررسی شرح خدمات ممیزی 

 شورابرای تعیین تکلیف نرم افزار مصوبات هماهنگی جلسات برگزاری 

 ارسالیبر قراردادهای خرید و پشتیبانی و بررسی صورت وضعیت های نظارت 
 دینبرگزاری جلسات و مکاتبات مرتبط با آماده سازی سامانه تبدیل 

 بررسی سامانه طراحی تابلوهای هدایت مسیر 

بررسی سامانه نام گذاری معابر و برگزاری جلسات و مکاتبات مرتبط 

بررسی سامانه های میز خدمت الکترونیک 

 شبکهبررسی سامانه مدیریت سخت افزار کاربران 

 تدوین شرح خدمات سامانه حضور و غیاب 

 شرکت هافنی قراردادها و درخواست بررسی 

 سازمان هابررسی درخواست های مناطق و 
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 :اهم اقدامات
 ( :GIS)افزارحوزه معاونت نرم 

 ردیف شرح فعالیت تعداد توضیحات

سوختجایگاه  –ضابطه موردی   1 ایجاد الیه جدید 2 

 2 یلیصتفتغییر کد پهنه طرح  29  

 3 اصالح الیه نوسازی برای  مناطق پنجگانه 80  

 4 اصالح الیه عرصه  مناطق پنجگانه 59  

 5 اصالح الیه امالک تجمیعی 8  

 6 اصالح الیه درآمد برای  مناطق پنجگانه 94  

 7 اصالح  الیه معابر 332  

 8 درج و تثبیت الیه امالک شهرداری در سیستم سرا 24  98/10/5 مورخ 181363به شماره نامه

 9 اصالح الیه ضابطه موردی 2  

 10 اصالح الیه انصراف از کد پهنه طرح تفضیلی 1  

2019مطابق با نقشه گوگل  11 (سرا)به روزرسانی نقشه ماهواره ای سیستم یکپارچه شهرسازی    

 12 آموزش کاربر  نقشه منطقه یک   آموزش نرم افزار اتوکدجهت ویرایش الیه ها 
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
 شهرداری کل اینترنت کاربران مدیریت افزار نرم ارتقاء 
30 از رشت شهرداری اینترنت باند پهنای ارتقای Mbps  100 بهMbps  
الزم های پیکربندی انجام و شهرداری مرکزی فایروال  مشکل رفع   
شهرداری شبکه پشتیبان فایروال اندازی راه و نصب 
یک منطقه داخلی شبکه مشکل کردن برطرف 
 آدرس به شناسی خوراک خالق شهر سایت وب اندازی راه ir.rasht.creativecity//:http 

 
 
 
 
 
 
 
 
آلی کود شرکت های سیستم شبکه مشکل رفع و پشتیبانی 
عمران سازمان و آرامستان سازمان های سیستم مشکل رفع و پشتیبانی 
مجازی های ماشین و موجود سرورهای کلیه از روزانه گیری پشتیبان 

 مجدد اندازی راه و نصب DNS سه منطقه سرور 
مجازی و فیزیکی های سرور عیب رفع و پشتیبانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

http://creativecity.rasht.ir/
http://creativecity.rasht.ir/
http://creativecity.rasht.ir/
http://creativecity.rasht.ir/
http://creativecity.rasht.ir/
http://creativecity.rasht.ir/
http://creativecity.rasht.ir/
http://creativecity.rasht.ir/
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
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نوری فیبر پروژه  خصوص در  الزم  های هماهنگی انجام  و نظارت 
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 

 
ذیل شرح به نوری فیبر پروژه  خصوص در  الزم  های هماهنگی انجام  و نظارت: 

 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 در نوری فیبر کانال اجرای و حفاری عملیات کیلومتر 25حدود در تاکنون مذکور پروژه از 

-(آباد حاجی )انقالب -(عج)ولیعصر بلوار - احسانبخش و تختی گلسار،خیابانهای منطقه

 های خیابان از مقاطعی و شریف مهر خیابان - مصلی میدان تا شهرداری میدان از ( ره ) امام

 های دوربین های پایه نصب محل و است شده انجام(ع)علی امام بلوار و مطهری شهید

  شده اخذ آنها نصب جهت نیز زمانبندی برنامه و ابالغ گذار سرمایه به و مشخص شهر سطح

   .شد خواهد انجام زودی به که

 

نصب شهر سطح در تخلف  ثبت های دوربین به مربوط دکل شش و فونداسیون ده تعداد  

 .گردید
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
تجهیزات فنی مشخصات تهیه و نیاز مورد تجهیزات سنجی نیاز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها سازمان و مناطق به  اداری های ماشین و افزاری سخت های سیستم برپاداری و پشتیبانی خدمات ارایه 

باند پهنای مدیریت با اختصاصی پسورد و کاربری نام با اینترنت به کاربران دسترسی جهت بستر سازی آماده 
 مصرفی

های سایت از میدانی های بازدید انجام BTS توسط درخواستی جدید نقاط از بازدید همچنین و شهر 
 موارد سازی مستند و جدید های دکل نصب جهت اپراتورها

تابعه های سازمان و شهرداری سرورهای برپاداری و پشتیبانی خدمات ارایه  

شهرداری مختلف های سامانه از پشتیبان های فایل نگهداری و ساماندهی آوری، جمع 
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     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
استانداری سمت از الکترونیک حواله صدور -سادا - سناوا - 2سامد های سامانه اتصال جهت پیگیری 
بستر در اداری مکاتبات تبادل و ساوانا - ساختمانی پروانه صدور - سیتاد  های سامانه اتصال و پیگیری  

GDN  

اینترنتی تهدیدات و افزارها باج نفوذ از پیشگری جهت شبکه امنیت ارتقاء 

وایرلس بستر در اتوماسیون استفاده جهت سازمانها و مناطق به وایرلس ارتباط برپاداری و پشتیبانی خدمات ارایه 

 

 

 
 

 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 شورای اسالمی شهر رشت

دیدار رییس و اعضای شورای اسالمی شهر رشت با سردار عسگری 



235 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 شورای اسالمی شهر رشت

سلیمانی شهید سردار شهادت گرامیداشت مراسم برگزاری در حضور و مشارکت 



236 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 شورای اسالمی شهر رشت

 دی 9مشارکت و حضور در بزرگداشت روز 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -98برنامه و عملکرد دی ماه

 شورای اسالمی شهر رشت

مالقات مردمی 



 پایان


