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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  

2 



 عملکرد حوزه های ماموریتی

1 2 

 پروژه های جاری



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 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 -1
 آژند اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

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

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

  95 اسفند قرارداد انعقاد-

 96 اردیبهشت زمین تحویل-

  گرد، میله مگر، بتون) تجهیزات از بخشی همراه به خانه تصفیه احداث به مربوط زمین شدن مدفون و زباله رانش-

 96 مهر (... و کوره و ژنراتور

 عمرانی معاونت دفتر96/10/24 مورخ صورتجلسه به توجه با 96 ماه اسفند در آلی کود زمین تحویل صورتجلسه-

 وقت شهردار مخالفت به توجه با کار این اجرای عدم و استانداری

 و خانه تصفیه ساخت درخصوص تکلیف تعیین منظور به فرمانداری و استانداری در مختلف جلسات تشکیل-

 محل در شیرابه تصفیه و حمل به اقدام و شیرابه خانه تصفیه تاسیسات ساخت جهت نهایی گیری تصمیم سرانجام

 شده تصفیه خروجی تاییدیه از پس که (مذکور تاسیسات بودن حمل قابل به توجه با ) بتونی های لوله کارخانه

 توسط) جدید زمین برای 97 اسفند در درختان قطع مجوز فاضالب و آب و زیست محیط ادارات توسط ها شیرابه

  .شد صادر طبیعی منابع محترم اداره جانب از (رسیده نیز زیست محیط تایید به و شده معرفی  پروژه مشاور

 تصویر پیش از اجرا



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 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 پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

 قطع و طبیعی منابع از زمینی واگذاری از پس .گردیده حمل محل به نیز آن های سوله نیاز مورد آالت آهن که پروژه این
 4500 و برداری خاک مکعب متر 2500 و شد شروع مجددا توقف، سال دو از بعد پروژه اجرای عملیات آن، اشجار

 است فونداسیون اجرای مرحله در و شد تحویل پیمانکار به زمین و گردید انجام زیرسازی جهت ریزی مخلوط مترمکعب

 (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

 امور انجام جهت مشاور مهندسین با قرارداد عقد -9 فونداسیون بروی نصب جهت سوله ساخت و طراحی -8
 معماری و عمرانی

 خانه تصفیه امور جهت یکم مشاور مهندسین اخذ -10

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



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 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 پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

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

 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

   شهرداری هزینه با رشت شهرستان برق توزیع شرکت از  KW 320 برق انشعاب خرید جهت پیگیری -15

 دادگستری، کل رئیس جمعه، امام همچون استان متولیان همراه به پروژه اجرای روند از روزانه بازدیدهای انجام -16
 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-17

  درصد 35 حفاظتی دیوار ساخت فیزیکی پیشرفت -18

 2 و 1 سوله اسکلت اتمام-19

 2و1 سوله سقف پوشش اتمام-20

 1 سوله مرحله دو در متر 5 ارتفاع به ساخته پیش دیوار اجرای-21



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 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 پسماند

 بهره بردار

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

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

 طول متر 60 تقریبی میزان به (رانشی های خاک) حفاظتی دیوار اجرای جهت خانه تصفیه جنوبی ضلع خاکبرداری-22

 شیرابه خانه تصفیه جنوبی ضلع حفاظتی دیوار فونداسیون خاکبرداری-23

 خانه تصفیه جنوبی ضلع در سنگ  الشه حفاظتی دیوار فونداسیون اجرای-24

 پروژه ادامه جهت خاکبرداری عملیات و متر 30 طول به جنوبی ضلع در الشه سنگ حفاظتی دیوار اجرای-25

 ها سوله غربی و شمالی ضلع (ریزی مخلوط) جاده ترمیم-26

 2 و 1 های سوله به خانه تصفیه تجهیزات استقرار و انتقال-27

 ها سوله بزرگ دربهای نصب و ساخت -28

 فلزی قطعات کلیه آمیزی رنگ-29

 مربوطه حفاظهای و ها پنجره نصب-30

 مسیر روشنایی نصب عملیات اجرای-31

 الزم اقدامات جهت کارشناسان کانون با الزم مکاتبات انجام-32

 مانده باقی کارهای کلیه صورتجلسه انجام و پیمانکار حضور با 98/11/5 مورخ در جلسه تشکیل -33



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 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 پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

 دسترسی راه ایجاد جهت ها سوله اطراف ریزی مخلوط اجرای-34

 گیر رسوب و پمپاژ ایستگاه احداث عملیات اجرای جهت پیمانکار انتخاب-35

 پمپها و مخازن مونتاژ شروع-36

 پروژه وضعیت بررسی جهت گیالن استانداری در جلسه تشکیل-37

 ها سوله ساخت درخصوص رسمی کارشناس گزارش وصول-38

 شده تعیین های هزینه ریز اعالم و بررسی جهت رسمی کارشناس نظریه عودت و مکاتبه-39

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 90
 که میباشد قرارداد و برآورد براساس مترمکعب2100 خانه تصفیه دیوارحفاظتی سنگ حجم -

 .است شده انجام مکعب متر800حدود

99عملکرد فروردین   



 های جاریپروژه 

 آلیاجرا و تعمیرات و راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود پروژه نصب،  -1

 آلیپروژه تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود  -2

98وضعیت پیشین تا آخر سال   
 

 به و بود شده اعتبار تامین (دولتی ) ای سرمایه های دارایی تملک های طرح عملیات محل از ها پروژه این-

  .رسید درصد70فیزیکی پیشرفت

 متوقف سال دو و نرسیده اتمام به مذکور های پروژه قرارداد خدمات شرح های ردیف در موجود ابهامات دلیل به-

   .بود گردیده

 اجرایی عملیات تکمیل جهت پیمانکار به فرصت آخرین صورتجلسه ابالغ -

   پروژه نواقص رفع جهت پیمانکاران حضور و تمایل عدم-

 پیمان عمومی شرایط  32 ماده اعمال و ابالغ-

 مشاور مهندسین توسط عملیات انجام منظور به مانده باقی کارهای برآورد و خدمات شرح تهیه-

 خانه تصفیه اندازی راه و باقیمانده کارهای نواقص تکمیل جهت ذیصالح پیمانکار انتخاب و استعالم برگزاری-

 

 نام پیمانکار

 آوین دژ(1

 آب زالل نوین دیلم(2

 تاریخ شروع اولیه

1 )95/07/25 

2 )95/12/22 

 مبلغ  پیمان

 ریال1/343/000/000(  1

 ریال 1/984/672/000( 2

 مشاور

مهندسین مشاور تواناب  
 کادوس

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

2 

 پروژهتصویری از 



 های جاریپروژه 

 آلیاجرا و تعمیرات و راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود پروژه نصب،  -1

 آلیپروژه تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود  -2

99عملکرد فروردین   

 نام پیمانکار

 آوین دژ(1

 آب زالل نوین دیلم(2

 تاریخ شروع اولیه

1 )95/07/25 

2 )95/12/22 

 مبلغ  پیمان

 ریال1/343/000/000(  1

 ریال 1/984/672/000( 2

 مشاور

مهندسین مشاور تواناب  
 کادوس

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

2 

 پروژهتصویری از 

 

 شروع ابالغ مرحله در و شد تعیین مانده باقی عملیات تکمیل جهت جدید پیمانکار 1398/12/25 در-

 .باشد می بکار

  جلسه پروژه مشکالت و موانع رفع تعیین جهت پروژه مشاور و کارفرما نماینده با ماه فروردین در-

 .گردید ابالغ نیز صورتجلسه و شد برگزار

 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد70



 های جاریپروژه 

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

 نام پیمانکار

سازه گروهه اسکان  

 تاریخ شروع اولیه

97/8/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه12 

 مبلغ  پیمان

33/759/892/169 
 ریال

 ناظر مقیم

پادیر سازه )مشاور
 (عمران

 نماینده کارفرما

 از پروژهتصویری 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 و انجام محوطه دیوارگذاری و فونداسیون 95 سال تا و شد شروع 94 سال در پروژه اجرایی عملیات -
 48 ماده اعمال و متوقف پروژه ، پیمانکار مطالبات پرداخت عدم جهت به ولی گردید اجرا ستونها از بخشی
 .گردید

 شرکت 97 سال در و برگزار مناقصه مجدداً و پذیرفت صورت مجدد طراحی جهت جدید مشاور انتخاب-
 .گردید اعالم برنده گروهه سازه اسکان

 .است بوده درصد30 فیزیکی پیشرفت -

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

   اسکلت روی بر کرومات زینک رنگ اجرای -

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی



 های جاریپروژه 

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

 نام پیمانکار

سازه گروهه اسکان  

 تاریخ شروع اولیه

97/8/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه12 

 مبلغ  پیمان

33/759/892/169 
 ریال

 ناظر مقیم

پادیر سازه )مشاور
 (عمران

 نماینده کارفرما

 پروژهتصویری از 
99عملکرد فروردین   

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

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

 حال در سقف فلزی خرپای همچنین ، گردیده اجرا کف بتن و رسیده پایان به اداری ساختمان چینی آجر

 نهایی و بررسی اجرا جهت مشاور و پیمانکار توسط آشیانه اجرای های نقشه ، باشد می نصب و ساخت

 . گردد آغاز مالی تزریق تحقق صورت در آشیانه ساخت سفارش تا اند شده

 پیشرفت فیزیکی

تا   1394سال  از) درصد  40
 (کنون مجموع دو قرارداد

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی

 شروع منظور به آشیانه های نقشه ویرایش و اداری ساختمان خرپای زنگ ضد اجرای و نصب ساخت،
 آشیانه اسکلت احداث

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   



 های جاریپروژه 

 4 پیگیری شروع عملیات پروژه ساختمان مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران 

 پروژهتصویری از 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 12/5

 مشخصات فنی

احداث سااختمان باا کااربری اداری و فضااهاهای     

در طبقاه    Bو بارای بلاوک    Aخدماتی در بلاوک  

همکف مرکز کنترل ترافیک دائمی شاهر رشات در   

طبقه اول و ساختمان مدیریت بحران شهر رشت در 

 طبقه دوم
 

 نام پیمانکار

شرکت خانه 
 ایرانیان

 تاریخ شروع اولیه

96/2/28 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

114/442/037/313 

 ریال

 

 ناظر مقیم

شرکت مهندسین 
مشاور سطح و  

 صنعت

 نماینده کارفرما

معاونت حمل 
و نقل و امور 

 زیر بنایی

درصاد پیشارفت    12/5میلیارد تومان اعتبار شروع شد و پس از 11/5با مبلغ تقریبی  96این پروژه در سال 
فیزیکی با حضور شهردار وقت و به نیت صرفه جویی در هزینه ها و ساخت مرکز کنترل ترافیک در مجموعه 

گردید و 5-15فرهنگی جنب ساختمان شهرداری و یا رستوران پیش بینی شده در آن، متوقف و اعمال ماده  
 .تاکنون متوقف مانده است

 .شمع ها و فونداسیون ساختمان اجرا گردیده( 1:           اقدامات
 .ستونها و دیوار برشی طبقه همکف اجرا شده( 2 

براساس برآورد مشاور چنانچه توافق ادامه همکاری با شرکت خانه ایرانیان حاصل شود باا در نظار گارفتن    
درصد پاروژه،  7به مقدار (برمبنای درخواست خانه ایرانیان)مقادیر خرید کارفرمایی برای تاسیسات مکانیکی

میلیارد ریال هزینه پیمانکار قبلی ادامه کار می باشد که با در نظر گرفتن تعادیل و تعلیاق و تجهیاز و     170
میلیاارد   230برچیدن کارگاه و مبلغ خرید کارفرمایی و هزینه های کارهای اضافی احتمالی، مبلاغ تقریبای   

 .ریال برای ادامه پروژه نیاز است

99عملکرد فروردین   

 از پس و گردیده انجام شهرداری فنی کمیته در مازاد تجهیزکارگاه و مدوالر بندی داربست های قیمت تصویب
 . گردید خواهد ابالغ کارفرما مشاور به نتیجه صورتجلسه ابالغ و تنظیم
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 5 پیگیری عملیات احداث ورزشگاه سلیمانداراب شهر رشت

 از پروژهتصویری 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 نام پیمانکار

 اسکان سازه گروهه

 تاریخ شروع اولیه

1396/3/7 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

 ریال61/129/311/009

 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی

طای   96در سال . در این زمین، شهروندان منطقه سلیمانداراب به صورت خودجوش و سنتی به تفریح می پرداختند
توافقنامه ای، زمین آن که متعلق به اداره کل راه و شهرسازی بود، جهت احداث مجموعاه ورزشای باه شاهرداری     
واگذار شد و مناقصه ای برگزار و پیمانکاران آن مشخص گردید و مقرر شد هم ورزشگاه ، بصاورت اصاولی سااخته    
شود و هم چند دهنه مغازه جهت تامین مالی پروژه در مجاورت آن احداث گردد که با شروع عملیات اجرایی و پس 

درصدی، به دلیل عدم اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه تفاهم نامه بصاورت یکطرفاه و باا     3/5از پیشرفت حدود 
اینکاه  ( 1: اداره کل راه وشهرسازی دو راه حل پیش روی شهرداری گذاشاته اسات  . ارسال اظهار نامه فسخ گردید

اینکه شهرداری ابنیه را ( 2ساله از راه و شهرسازی خریداری کند و  20شهرداری زمین را کال به قیمت روز با اقساط 
 .به همراه ده درصد مغازه بسازد و مالکیت راه و شهرسازی سر زمین حفظ شود و سرقفلی متعلق به شهرداری باشد 

خاتمه پیمان پروژه به پیمانکار ابالغ گردید و مراحل قانونی تحویل کارگاه و تنظایم صورتجلساه در حاال انجاام     -
رشت ، مقارر گردیاد تاا میلگردهاای موجاود در       4بدلیل عدم تحویل گرفتن زمین توسط شهرداری منطقه  .است

 .کارگاه توسط واحد اموال شهرداری رشت تحویل گرفته شوند  و این امر در حال انجام می باشد

99عملکرد فروردین   

بررسی و . میلگردهای فونداسیون و ستون ها به طور کامل جمع آوری گردید و تحویل واحد اموال شهرداری شد 
. تایید صورت وضعیت قطعی پروژه  

 پیشرفت فیزیکی 

 درصد3/44
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 6 و برنامه ریزی جهت تکمیل آنکانون هموفیلی پیگیری تحویل موقت پروژه ساختمان 

 مشخصات فنی

ساختمان درمانگاه کانون هموفیلی به متراژ  
مترمربع در سه طبقه با احتساب   500تقریبی 

 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

داد خاتمه   قرار
 گردید

  اسکلت، سازی مقاوم زمان آن در که است پذیرفته صورت 96 سال در هموفیلی کانون ساختمان تکمیل قرارداد عقد
 آغاز اجرائی عملیات دولتی بودجه تومان میلیون یکصد تزریق با و بود رسیده پایان به بنا مکانیکی تاسیسات و دیوارچینی

 شرایط فقدان بدلیل شد ابالغ سوگند صنعت آریا شرکت پروژه پیمانکار به پیمان خاتمه 97/9/12 مورخ در .گردید
 .بود گردیده متوقف و باقی پیمانکار ید در پروژه اقتصادی

 اداره تحویل ساختمان و ابالغ پیمانکار به پروژه اجرائی صورتجلسات داشت وجود پیمانکار با که توافقی عدم به توجه با
 تکمیل درخواست پروژه، بودن المنفعه عام و هموفیلی کانون با شهرداری توافق به عنایت با دیگر سوی از .گردید اموال

 .پذیرفت صورت  باقیمانده کارهای پیوست به ساختمان
   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
 .پذیرفت انجام افتتاح مراسم فجر دهه در -5

 پروژهتصویری از 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد فروردین   

  و انتخاب پیمانکار و شد برگزار مناقصه مکانیکال و الکتریکال تجهیزات جهت هموفیلی کانون ساختمان اتمام به توجه با
 .شد انجام کلید تحویل مکاتبات و گردید قرارداد عقد
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 7 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 پیشین تا آخر سال   

 مهم های پروژه جزء نیز ... و تکیه سوخته و سمیع حاج مسجد و امام خواهر حرم اطراف معابر آرامسازی پروژه-
 پروژه قضایی محاکم در استان میراث شکایت طرح جهت به ولی شد کار به شروع 96 سال در که بود بازآفرینی

 .گردید متوقف

 عدم و کار کندی جهت به ولی کرد پیدا ادامه 97 سال در کم سرعت با آن اجرایی عملیات مجدد توافق از پس-
 .بود گردیده متوقف مجدداً فیزیکی پیشرفت درصد 40 با مردم اعتراض و الزم پیگیری

 شد شروع 98 سال در پروژه مجددا

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

 تکیه سوخته مسیر سازی کف نمودن آماده جهت ریزی بتن-

 پروژه بر نظارت جهت مشاور انتخاب-

 مسیر مبلمان نصب و دستگاه29 تعداد به فرهنگی میراث تایید مورد چوبی برق چراغ تیرهای نصب-
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 7 سازی محدوده حرم خواهر امام محورهای حاج سمیع،سوخته تکیه،نخجیری و مسگرانمحوطه 

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد در فاز یک 88

 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

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

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

 مترمربع200 میزان به روسازی پیاده اجرای-

 کفپوش مربع متر400 اجرای-

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

 تکمیل جهت پیمانکار انتخاب به نسبت پیمان عمومی شرایط 32 ماده اساس بر پیمانکار توسط کار کندی بدلیل-
 .میباشد ستاد سامانه در استعالم انجام حال در باقیمانده کارهای و نواقص

 مطهری خیابان تا تکیه سوخته مسیر سازی کف اتمام .امام خواهر مطهر حرم تا نخجیری محور های چراغ نصب-

99عملکرد فروردین   

 تکیه سوخته مسیر به امام خواهر حرم دور سطحی آبهای خط اتصال-
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 8 حفاظتی رودخانه زرجوب  محدوده رودبارتاناحداث دیوار 

 پروژهتصویری از 

فعال شده و با پیگیریهای انجام شده اجرای آن تسریع گردید و موارد انجام شده به  98پروژه در شش ماهه اول 

 شرح زیر میباشد

 انحراف مسیر آب رودخانه-3نقشه برداری   -2تجهیز کارگاه    -1

 متر مربع  226بوته کنی و خارج کردن ریشه درختان به میزان -4

 متر مکعب 1196خاکبرداری -5

 متر مکعب 1117/6پی کنی -6

 853/6خشکه چینی با سنگ الشه -7

 متر مکعب 1386تهیه و نصب تور سنگ -8

 متر مکعب 2364/6مخلوط ریزی و پخش و تسطیح و عملیات تراکم پشت دیوار -9
 در حال حاضر پروژه متوقف می باشد

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 30

 نام پیمانکار

 ارکان بنای پارس

 تاریخ شروع اولیه

98/2/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6
 

 مبلغ  پیمان

8/002/933/700 

 ریال

 

 ناظر مقیم

 مهندسین مشاور شفارود

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

در فروردین جلسه ای با حضور نماینده کارفرما، مشاور و پیمانکار برگزار شد و مقرر گردید پیمانکار نسبت به ارائاه  
 .همچنین مقرر شد پیمانکار هر چه سریعتر نسبت به فعالسازی کارگاه اقدام نماید. الیحه تاخیرات اقدام نماید

99عملکرد فروردین   
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 9 احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه های شهر رشت

 پروژهتصویری از طرح 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 .شروع شده و بدلیل عدم پیگیری و فقدان مدیریت کافی پیشرفت آن به کندی صورت گرفت 95این پروژه از سال -

 آغاز گردید   98پروژه مجددا در شهریور ماه 

 .مترمکعب اجرا شد 1904مخلوط ریزی وتسطیح و پخش مصالح در پشت دیواره -

به ( توسط شهرداری)بمنظور هدایت قسمتی از ترافیک عبوری  و کم شدن خطر ریزش دیواره پیمانکار با توجه به ارسال آسفالت -
 . محل پروژه نسبت به تعریض قسمتی از مسیر اقدام نمود

 ماه به پایان خواهد رسید6با تامین منابع مالی انجام پروژه درمحدوده الکان و حاشیه رودخانه درجنب عمارت کاله فرنگی ظرف -

 پیشرفت فیزیکی

 درصد30

 مشخصات فنی

 دیواره حفاظتی الکان

 نام پیمانکار

 بارو ساز شمال

 تاریخ شروع اولیه

1395/8/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

41/409/202/037 
 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین 

 مشاوربهان طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

در فروردین جلسه ای با نماینده کارفرما، پیمانکار و مشاور برگزار شد و مقرر گردید نماینده کارفرما به همراه مشاور، گزارشی 
همچنین مشاور برنامه زمانبندی بروزرسانی را تهیه و اعالم نماید و پیمانکار نیاز در  . از معارض های طبیعی پروژه ارایه نمایند

  . اسرع وقت نسبت به تجهیز کامل ماشین آالت و نیروی انسانی الزم برای شروع عملیات اجرایی اقدام کند

99عملکرد فروردین   
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 10 جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخبپروژه عملیات 

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد4/86

 نام پیمانکار

شرکت خانه گستر 
 گیل

 تاریخ شروع اولیه

1396/7/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

110/689/220/646 

 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین مشاوربهان 
 طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیربنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت  11این پروژه با مبلغ اولیه حدود  -1
 .منعقد گردید 96را شامل می شود که قرارداد آن در نیمه دوم سال 

پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیاات ممانعات بعمال آوردناد و     -2
 .خواستار اجرای لوله کشی فاضالب تمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند

متر خط لولاه کوچاه    6000پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود -3
 .های فرعی به طرح اولیه اضافه گردید

عادد منهاول    15متر از خط اصلی و سااخت   21متر خط لوله کوچه های فرعی و  220پس از اجرای حدود -4
مجددا اهالی از ادامه عملیات جلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکاار اقادام باه شاروع عملیاات      

 .اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت کنندگان غیر قانونی متوقف گردید
گردیاد  طی پیگیری های صورت گرفته و مکاتبه با سازمان بازرسی استان و موافقت آن ساازمان، مقارر    -5

مسیر اجرای پروژه از منطقه فخب به مسیر ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سامت میادان گیال    
 .انتقال یابد

گردید که پاروژه فخاب باا    پیمانکار مقرر بین کارفرما ، مشاور و   98/11/13صورتجلسه ای در تاریخ طی -6
براین اساس در . توجه به مشکالت اجتماعی موجود با همان قرارداد به محور ورودی جاده تهران منتقل گردد

در محوطه ورودی آرامستان  واقاع در  شهرداررشت با حضور اعضای شورای اسالمی شهر و   98/11/16تاریخ 
 .جاده تهران، پروژه کلنگ زنی گردید
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 10 جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخبپروژه عملیات 

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

شرکت خانه گستر 
 گیل

 تاریخ شروع اولیه

1396/7/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

110/689/220/646 

 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین مشاوربهان 
 طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیربنایی

 99عملکرد فروردین 

 استقرار متری 2 کانکس 2 و متری 6 کانکس 1و متری 12 کانکس 1 آرامستان، ورودی در کارگاه تجهیز درمحل

 پیمانکار ضمنا .است نپذیرفته صورت کارگاه تجهیز جهت ...و برق و آب از اعم انشعابات تحویل ولی گردیده

 .است داده انجام پروژه مسیر در سونداژ11 کنون، تا 99/01/23 تاریخ از

 خواهد صورت مسیر سونداژ ادامه و رانندگی و راهنمایی از مجوز اخذ و کارگاه تجهیز تکمیل آتی روزهای طی

 .گرفت



 های جاریپروژه 

 آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا عملیات جمع پروژه 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 مشخصات فنی

اجرای پروژه از چهارراه ویالنج شروع و  
خیابان سهیل دبیری و بازار روز و  

 .استادسرا را در بر می گیرد

 نام پیمانکار

 ژئوسازان بین الملل

 تاریخ شروع اولیه

 در مرحله شروع

 مدت زمان  اجرا

 ماه3

 مبلغ  پیمان

 ریال38/469/875/310

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور  
 طراحان البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

11 

 از مکان پروژهتصویری 

عملیات هدایت آبهای سطحی مسیر گلزاران به قلی پور شروع شد و در نیمه اول  94از سال 
قلی پور اجرا شد و افتتاح گردید مجددا جهات اداماه    –این پروژه تا سه راه معلم  96سال 

مسیر و حل مشکل بلوار شهید قلی پور و بلوار معلم تا چهاراه ویالنج  قارارداد دیگاری باا    
 .برساندشرکت گیل بام پی منعقد گردیدکه ادامه لوله گذاری را تا چهارراه ویالنج به انجام 

با تزریق مالی به پروژه اول هم اکنون عملیات لوله گذاری جهت انتقال مسیر حسین آباد به 
مهرماه این بخش تکمیال و انتهاای شابکه در اختیاار      15چهارراه ویالنج شروع شده و تا 

در این خصوص با این شارکت  . شرکت ژئوسازان بین الملل جهت ادامه پروژه قرار می گیرد
تکمیل لوله گذاری این از .استجلسات الزم گذاشته شده و توافق ادامه کار صورت پذیرفته 

مسیر ، منطقه استادسرا نیز توسط شرکت ژئوسازان بین الملل با لوله گاذاری باه چهاارراه    
ویالنج متصل و کل شبکه لوله گذاری این حوزه آبریز تکمیل می گردد ولای متاسافانه باه    
جهت اینکه شرکت گیل بام پی کار اجرای پروژه قبلی را که تا چهارراه حسین آباد تکمیال  
شده است به چهارراه ویالنج متصل ننموده است شرکت ژئوساازان باین الملال هام نمای      
 . توانست ادامه کار را تحویل گرفته و اجرایی نماید لذا هر دو پروژه تاکنون متوقف بوده است

 پیشرفت فیزیکی

 درصد5



 های جاریپروژه 

 آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان استاد سرا عملیات جمع پروژه 

 98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال 

 مشخصات فنی

اجرای پروژه از چهارراه ویالنج شروع و  
خیابان سهیل دبیری و بازار روز و  

 .استادسرا را در بر می گیرد

 نام پیمانکار

 ژئوسازان بین الملل

 تاریخ شروع اولیه

 در مرحله شروع

 مدت زمان  اجرا

 ماه3

 مبلغ  پیمان

 ریال38/469/875/310

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور  
 طراحان البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

11 

 .قلی پور هم اکنون عملیات  لوله گذاری مسیر حسین آباد تا چهار راه ویالنج تکمیل گردیده است-با تزریق مالی به پروژه معلم
تحویل زمین پروژه انجام شده است و بازدید و صورتجلسه هماهنگی ادارات حفار صورت گرفته و همچناین مکاتباات الزم در خصاوص    
تحویل لوله و قطعات بتنی انجام پذیرفته ، مکاتبه با پلیس راهور در خصوص اخذ مجوز ترافیکی جهت انجام مابقی مراحل اجرایی توسط 
پیمانکار در حال پیگیری میباشد و به دلیل نزدیک شدن به پایان سال عملیات حفاری متوقف شده اسات و پیمانکاار در محال کارگااه     

 .اقدام به ساخت پاشنه منهول و آرماتوربندی منهول و بتن ریزی آن مشغول شده است
 .شده استعدد منهول بتنی مسلح انجام  4آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی : ساخت منهول 

 99/1/26مورخ  6258ابالغ برنامه زمان بندی به پیمانکار بشماره •
 99/1/25مورخ  5540ابالغ آزمایشگاه به مشاور و رونوشت به پیمانکار جهت بهره برداری بشماره •
 .اخذ مجوز پلیس راهور با هماهنگی معاونت عمرانی محترم صورت گرفت•
 .پروژه توسط واحد مالی صورت گرفت و حواله مربوطه صادر گردید 1تحویل لوله ها به پیمانکار جهت اجرای فاز •
 .صورت گرفت 99/05/1تمدید قرارداد تا تاریخ •

 99عملکرد فروردین 



 های جاریپروژه 

 12 گلزاران-خروجی فرهنگیانبین   CO12کانالساماندهی و اصالح بستر پروژه عملیات 

 از پروژهتصویری 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 نام پیمانکار

 شرکت باالر نصب

 تاریخ شروع اولیه

97/7/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10
 

 مبلغ  پیمان

35/055/680/788 

 ریال

 

 ناظر مقیم

 (بهان طرح)مشاور

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیربنایی

هکتار از مناطق مرکزی رشت با مبلاغ اولیاه    400عنوان خروجی آبهای سطحی حدود به  co-12پروژه ساماندهی و اصالح بستر کانال -1
 .منعقد گردید 97میلیارد تومان در نیمه دوم سال  3/5

 فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکارانجام -2
پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه جهت کسب مجوز به شرکت سهامی آب منطقه ای به عنوان مالک کانال ماذکور معرفای   پیمانکار -3

 .گردید
 .نشدبا آب منطقه ای و مکاتبات و پیگیری های مستمر مجوزی از سوی آب منطقه ای ارسال  97/10/18از جلسه مورخ پس -4
گاردد  استانداری مقرر گردید مجوز الزم از سوی آب منطقه ای صاادر   98/7/14بر اساس هماهنگی های صورت گرفته در جلسه مورخ -1

که پس از ارسال مکاتبه سازمان آب منطقه ای با شروط چندگانه، عمالً امکان اجرایی پروژه هنوز میسر نشده و موضوع به مراجع استانی 
 . جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس گردیده است

 5شرکت درکمیسیون مادهاعالم آمادگی و همکاری جهت طرح موضوعات مورد درخواست درخصوص مکاتبه با سازمان آب منطقه ای -2
در محوطه ورودی آرامساتان و اقاع در جااده      CO12با حضور اعضای شورای شهر و شهردار  رشت پروژه  کانال  98/11/16در تاریخ -3

 .گردیدتهران کلنگ زنی 

99عملکرد فروردین   

 .برگزار گردیدجلسه ای با حضور عوامل مشاور و پیمانکار و کارفرما جهت پیشبرد پروژه  99/1/17تاریخ در -
 مقرر شد در صورت نیاز مشاور نسبت به تغییر نقشه مشخصات اقدام نماید-
با  اجرای پروژه در مسیر جاده سرویس کانال پس از تهیه موافقت نامه باا اداره   99/1/25-5580آب منطقه ای طی نامه شماره شرکت -

 . حقوقی شهرداری و تعیین تکلیف مسایل حقوقی موافقت نموده است



 های جاریپروژه 

 شهرداری رشت 2و سرای محله منطقه  5منطقه  3و  2عملیات احداث ساختمان ناحیه  

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد17

 نام پیمانکار

 شرکت ساختمانی تکام

 تاریخ شروع اولیه

1395/11/26 

 مدت زمان  اجرا

 ماه12

 مبلغ  پیمان

 

 ریال18/980/000/000

 

 ناظر مقیم

شرکت مهندسین مشاور  
 آرمانشهر شمال

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیر بنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

13 

 
آغاز شده و ساختمان سرای محله منطقه دو واقع در پارک اندیشاه پاس از تکمیال     95پروژه در سال 

اسکلت تا مرحله آجر چینی پیشرفت داشته و ساختمان های ناحیه و سرای محله ناحیه سه منطقه پنج 
به دلیل تعلل بیش از حد پیمانکار و مشکالت ماالی  . پیشرفت داشته( ستونها)تا مرحله اجرای اسکلت 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته  5پروژه فقط  97پروژه بسیار کند پیش می رود به طوریکه تا پایان سال 
 .است

به پیمانکار ارسال گریده و دالیل توجیهی ایشان می بایست مورد  46ابالغ مشمولیت ماده  98در سال 
 .بررسی قرار گیرد و الیحه تاخیرات از سوی پیمانکار به مشاور ارائه شده و در حال بررسی می باشد 

 

99عملکرد فروردین   

  با ادامه در و گردید برگزار مشاور و پیمانکار با ای جلسه ریزی، برنامه و موانع رفع جهت ماه فروردین در
 3 ناحیه ساختمان و محله سرای سقف و گردید فعال کارگاه اجتماعی تامین با مکاتبه بر مبنی کارفرما ابالغ

 خمینی مصطفی شهرک زمین در ناحیه و محله سرای های ساختمان معارض رفع و گردیده انجام 5 منطقه
 . است انجام حال در



 پروژه های جاری

 14 پروژه مطالعاتی گیل لند

 تصویری از پروژه

98وضعیت تا پایان سال   

99اقدامات انجام شده در فروردین   

 مشخصات فنی

مساحت این پروژه بر روی عرصه ای به 
هکتار و دارای کاربریهای  14.5تقریبی 

تجاری و تفریحی و پارک آبی به زیربنا 
هزار متر مربع در حال  300تقریبی 

 .طراحی می باشد

 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

 درصد100

 آبی پارک احداث جهت گذاران سرمایه با رایزنی-
 مرزبانی جنب عرصه از برداری نقشه -
     ارسال طرح به شورا و اخذ مصوبه از شورای اسالمی شهر-  

 ستادمشاور از طریق سامانه انتخاب -
 عرصه ارزش خصوص در رسمی کارشناس نظر اخذ-
 پروژه عوارض ارزش خصوص در درآمد وصول مدیریت نظر اخذ -
 طرفین قدرالسهم تعیین -
 5نقشه های پلن کاربری ها و ارسال به کمیسیون ماده تهیه  -
 اسناد فراخوانتهیه  -
 .فراخوان پروژهبرگزاری سوم اعضای محترم برای دو اخذ تأیید شورای اسالمی شهر رشت جهت مکاتبه با  -
 برگزاری فراخوان عمومی پروژه -

   فراخوان پاکات بازگشایی-



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

 (EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )  
15 

 مشخصات فنی

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

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

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه36

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

1.370.000.000.000 

 ریال

 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 سال وضعیت   

99اقدامات انجام شده در فروردین   

 مشاور توسط مطالعات شروع -
 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره -
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 فراخوان اسناد تدوین -
 ای منطقه آب با مذاکره -
 طرح حریم تکمیل جهت ای منطقه آب اداره با هماهنگی -
 مسیر عرضی مقطع تعیین جهت فنی کمیته جلسه برگزاری -

 پیشرفت مطالعات   مشکالت رفع و مطالعات تکمیل حال در -

 درصد90



 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 سال وضعیت   

99اقدامات انجام شده در فروردین   

 مشاور توسط مطالعات شروع-
 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره -
 مسیر طراحی فنی کمیته جلسات برگزاری -
 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-
 اعضا دوسوم نظر اخذ جهت محترم شورا به پیشنهاد ارسال-
 فراخوان اسناد تکمیل و تهیه -

   شهر اسالمی محترم شورای نظر اعالم انتظار در-
 شورا به مجدد مکاتبه تهیه-

 پیشرفت مطالعات

 درصد100



  

 پروژه های جاری

 17 متری میدان گیل به مسکن مهر و جاده الکان 90مطالعات و بررسی اسناد مناقصه پروژه رینگ 

 مشخصات فنی

متری به طول حدودی 90رینگ احداث فاز اول 
کیلومترمیدان گیل به مسکن مهر و جاده 4

 الکان

 نام مشاور

آرمان شهر  شرکت
 شمال

 تاریخ شروع مطالعات

97/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 سال3

 مجری

سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی و  

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی  

مسکن  -میدان گیل–مکان پروژه 
 جاده الکان-مهر

98وضعیت تا پایان سال   

99اقدامات انجام شده در فروردین   

 مشاور توسط مطالعات شروع -
 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره -
  مناقصه برگزاری آینده در و اتمام به مطالعات بندی جمع زودی به که باشد می مسیر طراحی و  مطالعات انجام حال در -

  مربوط که  آن از بخشی .باشد داشته نیاز تملک هکتار 25 حدود پروژه اول فاز که شود می بینی پیش .شد خواهد انجام
  و راه اختیار در دیگر بخشی و سپیدرود شرکت اختیار در بخشی و (هکتار 5 حدود) شده تملک است خصوصی بخش به

 .است پیگیری حال در آن توافقات مراحل که است شهرسازی
  سپیدرود محدوده در که اراضی تکلیف تعیین شرط به همکاری آمادگی) استان شهرسازی و راه کل اداره با مذاکره-

 (.قراردارد
 درصد 80 مطالعه در پیشرفت -  سپیدرود شرکت از پیگیری-  

 مطالعات اجرای مشکالت رفع جهت فنی کمیته جلسه برگزاری -
 مسیر شدن اجرایی جهت خاتم قرارگاه با نامه تفاهم انعقاد و مذاکره -

 مطالعات تکمیل حال در -
 پیشرفت مطالعات

 درصد 80



 پروژه های جاری
 معلم2فازادامه بلوار اصفهان به مسیر بلوار کوچکی مطالعات 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

 ماه21

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

1.370.000.000.000 

 ریال

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 قلی پور–مکان پروژه 

98وضعیت تا پایان سال   

99اقدامات انجام شده در فروردین   

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 مشاور توسط مطالعات شروع -
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه -
 فراخوان اسناد تدوین -
 محترم شورای از مجوز اخذ و مجوز اخذ جهت شهر اسالمی محترم شورای به ارسال -
 درصد 100 مطالعه در پیشرفت -
 شورا مصوبه از محترم فرمانداری ایرادات رفع پیگیری -
 عمومی فراخوان برگزاری جهت رشت شهر اسالمی محترم شورای موافقت اخذ-

 ماه اردیبهشت در پروژه فراخوان برگزاری جهت قانونی روال انجام -



 های مطالعاتیپروژه 

1 

 نام پروژه ردیف
تاریخ 
 (ریال)مبلغ پیمان شروع

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

1 
 مناقصه اسناد بازنگری و مطالعات

 اداری ساختمان تکمیل پروژه
 سه منطقه شهرداری

98/4/1 
150/171/487/625  

 ریال
80 

گذار سرمایه اخذ جهت پروژه فعلی طرح دوباره بررسی   
مناقصه اسناد بررسی و تهیه 

 مطالعاتیپروژه های 

 پروژهتصویری از طرح  میدان امام حسین –مکان پروژه 



 های مطالعاتیپروژه 

2 

 نام پروژه ردیف
تاریخ 
 (ریال)مبلغ پیمان شروع

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

2 
 خیابان ورزشی زمین پروژه مطالعات
 واحدی 72 مجتمع در واقع جمالزاده

 پاسداران سپاه

98/8/19 
هنوز برآورد انجام 

 .نشده است
60 یک فاز های نقشه و ملک وضعیت پیگیری 

 مطالعاتیپروژه های 

 خیابان جمالزاده –مکان پروژه  وضعیت فعلی پروژهتصویری از 



 های مطالعاتیپروژه 

3 

 نام پروژه ردیف
تاریخ 
 شروع

 (ریال)مبلغ پیمان
پیشرفت  
 مطالعاتی

 اقدامات انجام شده

3 
 سرویس احداث پروژه مطالعات

  امام خواهر حرم محوطه در بهداشتی
 (س)

98/8/19 
هنوز برآورد انجام 

 .نشده است
67 

پیاده طرح لحاظ و مجدد بررسی با یک فاز های نقشه تهیه 
  میراث اداره درخواستی موارد و زرجوب تا حرم راه

 فرهنگی
و شهرسازی معاونت به پروژه یک فاز های نقشه ارسال 

  طرح انتخاب برای معماری
جلسه تشکیل جهت شهرسازی معاونت پاسخ پیگیری  

 طرح انتخاب و میراث اداره با  مشترک

 مطالعاتیپروژه های 

 (  س)محوطه حرم خواهر امام -مکان پروژه پروژهتصویری از طرح 



 های مطالعاتیپروژه 

4 

 نام پروژه ردیف
تاریخ 
 شروع

 (ریال)مبلغ پیمان
پیشرفت  
 مطالعاتی

 اقدامات انجام شده

4 
 باغ احداث پروژه بازبینی مطالعات

 ژاپنی
99/01 6/235/333/304 20 

الزم اصالحات و پروژه پیشین اسناد بررسی  
،پروژه جدید اسناد تهیه و آوری جمع پیگیری 
 

 مطالعاتیپروژه های 

 بوستان مخاخر -پروژهمکان  پروژهتصویری از طرح 



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

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 ترمیم چاله و  
ترک های آسفالتی و 

روکش آسفالت معابر و 
همسطح سازی منهول 

 های منطقه یک

 96/6/15  ماه12 

مرحله اول ابالغ  در
خاتمه پیمان از 

سوی کارفرما و در 
سانات مرحله دوم نو

قیمت مصالح 
 خصوصاً قیر 

98/05/31 
شرکت 

سبک بنا 
 گیل

 90/511/418/532  75 

پروژه مذکور به منظور 
زیرسازی و روکش آسفالت 
معابر سطح منطقه یک می  

باشد که در یک مقطع زمانی 
بنا به صالحدید کارفرما خاتمه  

گردید لکن به دلیل نیاز   پیمان
شهرداری به بهسازی معابر  
شهری هم اکنون در حال  

.انجام کار می باشد  

 اقدامات انجام شده  
 99 فرورودین ماه

 ادامه عملیات روکش آسفالت در سطح منطقه یک
(خیابان سعدی، کوچه یوسف زاده، کوچه اول  -7به آدرس های بلوار معلم، خیابان گلریزان، کوچه )   

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

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 

مرمت مکانیزه معابر  
آسفالتی با دستگاه  
فالسک جهت رفع 
خرابی های معابر،  

خصوصاً معابر اصلی و 
پرتردد در قالب اورژانس 

 آسفالت

پیمانکاری  - - ماه3 98/12/21
2/745/317/220  یار احمدی  77 

این پروژه به منظور رفع 
چاله های موجود در سطح 

.معابر منطقه می باشد  

 اقدامات انجام شده  
 99 فرورودین ماه

 ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک
 ...(بلوار گلباغ نماز و  -بلوار استاد معین -گیالن مسیرهای انجام کار شامل بلوار)  

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

3 
ترمیم و لکه گیری معابر  
آسفالتی در سطح ناحیه 

 یک
 ماه3 98/05/01

عدم تامین آسفالت 
مورد نیاز از سوی 

 کارفرما 
پیمانکاری  98/10/01

3/049/174/866  وظیفه  52 
این پروژه به منظور رفع 

چاله های موجود در سطح 
.معابر منطقه می باشد  

 اقدامات انجام شده  
 99 فرورودین ماه

 ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک 
 (خیابان بیست متری گاز، کوچه طاها -16کوچه  به آدرس های بلوار استاد معین،) 

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

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 
عملیات ترمیم و مرمت  

و جداول در  پیاده رو
 سطح ناحیه یک

 ماه3 98/07/01

پراکندگی 
مسیرهای انجام کار 

شیوع بیماری  و نیز
 کرونا

- 
شرکت 

مریان سازه  
 ایمن

 2/440/000/000  87 

این پروژه به منظور رفع 
خرابی های موجود در 

سطح پیاده رو معابر می 
.باشد  

 اقدامات انجام شده  
 99 فرورودین ماه

ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه یک ادامه عملیات  
(بلوار سمیه، روبروی رستوران رازقی -163به آدرس های بلوار گیالن، خیابان )   

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

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

1 
عملیات ترمیم و بهسازی  

سطح منطقه پیاده روهای 
2 

ماه6 98/02/10 پیمانکاری  - - 
 96 2/470/000/000 وطن دوست

به دلیل شرایط جوی و 
مقطعی بودن محل های  

ترمیم پروژه مذکور به مدت 
سه ماه تمدید شد و 

درصد افزایش مقادیر 25
پیمان به شرکت ابالغ شده 

.است  
 

 اقدامات انجام شده  
 99فروردین ماه 

 پیاده راه فرهنگی مسیر خیابان سعدی 
به دلیل شرایط جوی و مقطعی بودن محل های ترمیم پروژه و افزایش مقادیر و شیوع  بیماری واگیردار پروژه در مدت 

 .اولیه به اتمام نرسید

 99/01/31الی  99/01/01درحال 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

2 

لوله گذاری ، همسطح 
سازی و ترمیم درب 

منهول در محدوده منطقه 
2 

کیمیا سازه   - - ماه 6 98/10/11
 - 50 2/980/000/000 خزر

 اقدامات انجام شده  
 99فروردین ماه 

 مسیر خیابان ساغریسازان

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

اجراعکس بعد از   

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

3 
اجرای عملیات ترمیم 
چاله و نوارحفاری با 

 1مصالح ناحیه 
علی اصغر  - - ماه 6 98/12/07

 - 92 3/238/000/000 مدعی نما 

 اقدامات انجام شده  
 99فروردین ماه 

خیابان تختی کوچه جوان و کوچه کیان-آفخرا کوچه آبان -خیابان تختی کوچه گلستان   

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از   



 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 
لوله گذاری و الیروبی و 

هدایت آبهای سطحی در 
 محدوده ناحیه سه منطقه 

ماه6 98/6/21  
عدم کارکرد 

پیمانکار بدلیل 
 شیوع بیماری کرونا

شفارود  -
 در حال اجرا 75 1/693/000/000 عمران

 اقدامات انجام شده 
   99فروردین ماه 

:الیروبی و همسطح سازی در آدرسهای  
خیابان فلسطین، نبش مسجد امام جعفر صادق -1  

خیابان انصاری، یعقوب زاده، نبش فرعی یک -2  

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

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

2 
لوله گذاری و الیروبی و 

هدایت آبهای سطحی در 
 محدوده ناحیه یک منطقه 

ماه6 98/6/23  
عدم کارکرد 

پیمانکار بدلیل 
 شیوع بیماری کرونا

ساختار  -
تیالرسازان   در حال اجرا 70 1/679/000/000 

 اقدامات انجام شده 
 99فروردین ماه 

 :الیروبی و همسطح سازی در آدرس
 میدان زرجوب بسمت جانبازان -1

 خیابان شهدا ، روبروی طباخی کیانوش -2

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  بعد 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

3 

عملیات خط کشی بستر 
و معابر پیاده با رنگ دو 

جزیی در محدوده منطقه 
 سه

ماه 6 98/12/28 نگین سازه   - - 
 در حال اجرا 10 2/642/000/000 گیسوم

 اقدامات انجام شده 
 رنگ آمیزی ترافیکی سرعتکاه خیابان پاسداران، نبش کوچه خبر نگار 99 فروردین ماه

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

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

4 
و لکه گیری  ترمیم

آسفالت در محدوده  
3ناحیه   

ماه 3 98/12/12  - - 
ساختار 
 سازه آراز

 
2/422/700/000 30 - 

 اقدامات انجام شده 
99فروردین ماه   

:روکش آسفالت در آدرس   
 خیابان پاسداران ، پارکینگ دادگاه انقالب

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

5 
ساخت، نصب و همسطح 

سازی منهولها در 
 محدوده منطقه سه

ماه 6 1398/12/24 اسوه ساز  - - 
 - 10 3/233/000/000 اندیش

 اقدامات انجام شده 
 99فروردین ماه 

:الیروبی و همسطح سازی در آدرسهای   
بلوار خرمشهر ، بلوار کاج-1  

بلوار انصاری، چهاراره گلسار، روبروی پیتزا آفتاب-2  
کیژده، روبروی شیرینی یونا -3   

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  بعد اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

6 

ترمیم جداول به صورت 
پراکنده در محدوده 
منطقه سه شهرداری 

 رشت

ماه 6 1398/12/28 نصب گستر  - - 
 - 10 2/880/000/000 کاسپین

 اقدامات انجام شده 
 اجرای کفپوش دو طرف بلوار خرمشهر جنب خیابان شهدای گمنام 99فروردین ماه 

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

بعد 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

1 
عملیات روکش آسفالت 

متر و  10معابر زیر 
 همسطح سازی منهول ها

ماه 8 97/12/23 باروساز  - - 
 در حال انجام 45  98/444/180/277   شمال

 اقدامات انجام شده  
روکش آسفالتی کوچه جوادزاده  99فروردین ماه  

 99/01/31الی  99/01/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل 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 

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  در حال انجام 52   41/743/128/572   التوم - - 

 اقدامات انجام شده  
 99 فروردین ماه

 ادامه اجرای پیاده روها شامل کفپوش و جدول گذاری

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

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 

بهسازی پیاده روها از 
طریق کفپوش گذاری و 

جدول گذاری در محدوده 
 ناحیه دو

ماه 3 98/12/27  - - 
محمد 
حسین 
 نعمتی

فعالیت شروع 40 2/200/000/000  

 اقدامات انجام شده  
پیاده روسازی در جاده جیرده  99فروردین ماه  

 99/01/31الی  99/01/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده 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 
عملیات لکه گیری و 
ترمیم معابر آسفالتی 
 محدوده منطقه پنج

ماه6 98/12/13  - - 
پیمانکاری 

مهرداد فالح 
 جویباری 

3/100/000/000 90 - 

 اقدامات انجام شده 
 شهید عاشری کوچه شهید مهدی زاده، پل طالشان جاده الکان ، کوچه فرهاد ، تقاطع فرجام به عاشری  99فروردین ماه

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

2 
پروژه شن ریزی و مناسب 
سازی معابر خاکی ناحیه 

 دو  منطقه پنج 
ماه6 98/09/17  - - 

شرکت کیمیا 
 - 100 3/190/000/000 سازه خزر     

 اقدامات انجام شده 
 فرعی های جاده الکان 99فروردین ماه

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

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

3 
پروژه  بهسازی و ترمیم 

پیاده رو ها و جداول 
 منطقه پنج  رشت

ماه6 98/09/17  - - 
شرکت کیمیا 

 - 95 3/060/000/000 سازه خزر

 اقدامات انجام شده 
 مسکن مهر، بلوار امام خمینی، باهنر، پل طالشان 99فروردین ماه 

 
 
 
 
 
 

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

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

4 

پروژه لوله گذاری و 
الیروبی و هدایت و دفع 

آبهای سطحی و همسطح 
سازی منهولهای محدوده  

 منطقه پنج 

ماه6 98/09/17  - - 
شرکت اسوه 
 - 100 2/540/000/000 ساز اندیش 

 اقدامات انجام شده 
 99فروردین ماه

 الیروبی و همسطح سازی فلکه شهید مسافر واقع در باهنر
 الیروبی عاشری به سمت جماران 

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

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

5 

فرعی پروژه روکش معابر 
زیرسازی شده واقع در 

 محدوده منطقه پنج
 

ماه 6 98/10/23  - - 

 شرکت
آیدین دشت 

 سبالن
 

2/890/000/000 60 - 

 اقدامات انجام شده 
 63و 42، جاده الکان تقاطع راه آهن ، مسکن مهر ، مهر11شهرک سپیدرود ، کوی بیانی خیابان  99فروردین ماه

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

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

6 

اجرای روکش آسفالت 
در معابر واقع در 

محدوده مصوب بافت 
فرسوده و اسکان غیر 

5رسمی منطقه   

ماه6 98/10/23  - - 
پیمانکاری 

مهدی 
 وظیفه

3/090/000/000 30 - 

 اقدامات انجام شده 
 خیابان دلدار 99فروردین ماه

 99/01/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    



 پروژه های جاری

2 1 

 عملکرد حوزه های ماموریتی
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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 -99عمکرد فروردین ماه

اهم اقدامات 
 

گذار سرمایه اخذ جهت سه منطقه اداری ساختمان تکمیل پروژه فعلی طرح دوباره بررسی 

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

   پاسداران سپاه واحدی 72

حرم محوطه در بهداشتی سرویس احداث پروژه یک فاز های نقشه تهیه و ملک وضعیت پیگیری  

 فرهنگی میراث اداره با هماهنگی با (س) امام خواهر

،ژاپنی باغ احداث پروژه اسناد تهیه و آوری جمع پیگیری 

مشاورین الزحمه حق و  وضعیت صورت به رسیدگی 

مشاور مهندسان قراردادهای به مربوط امور به رسیدگی   

 طرح ها سنجی امکان و توجیه جلسات برگزاری 

 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مطالعات فنی عمرانی و مدیریت  -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 ترافیک 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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

پروژه های مدیریت مطالعات فنی   -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 عمرانی و ترافیک شهری
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 پروژهآدرس 

 در حال اجرا متوقف
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1 
مطالعات  بازنگری اسناد 

مناقصه پروژه تکمیل ساختمان 
 اداری شهرداری منطقه سه

آرمانشهر 
 شمال

شهرداری 
 98/04/01 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/04/01         80     
در حال 
 بررسی

( ع)میدان امام حسین
 بلوار چمران-

2 

مطالعات پروژه زمین ورزشی 
خیابان جمالزاده واقع در 

سپاه  واحدی  72مجتمع 
 پاسداران

 

آتیه سازان 
 محیط

شهرداری 
 98/8/19 رشت

سقف 
معامالت 
 کوچک

98/8/19 60 
در حال 
 بررسی

 

خیابان  محله معلولین،
جمالزاده، واقع در 

واحدی  72مجتمع 
 سپاه پاسداران

  

3 
مطالعات پروژه احداث سرویس 

بهداشتی در محوطه حرم 
 (س)خواهر امام 

آتیه سازان 
 محیط

شهرداری 
 رشت

 
98/8/19 

سقف 
معامالت 
 کوچک

98/8/19 67 
در حال 
 بررسی

 

بلوار مطهری، محوطه 
 (س)حرم خواهر امام 

4 
مطالعات بازبینی پروژه احداث 

 باغ ژاپنی
در مرحله 

 انتخاب

شهرداری 
 رشت

 

 فاقد
 قرارداد

 
 مفاخر بوستان - 20 99/01 -

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 -99عمکرد فروردین ماه

اهم اقدامات 
جداگانه صورت به ها، پروژه انجام در تسریع و موجود مشکالت و موانع رفع برای ها پروژه تمامی برای  

  تصمیماتی پروژه وضعیت به باتوجه و گردید برگزار پیمانکار و مشاور کارفرما، نمایندگان حضور با جلساتی

 .گردید ابالغ صورتجلسات و انجام الزم  ریزی برنامه و اخذ

در کرونا شیوع با مقابله دستورالعمل عمرانی، های کارگاه اکثر تعطیلی و کرونا ویروس شیوع به توجه با 

 برای HSE کارشناس معرفی و شده ابالغ (نظارت دستگاه)مشاوران و پیمانکاران تمام به عمرانی های کارگاه

 .شد درخواست کارگاه هر

و برگزار راهور پلیس با ای جلسه سطحی، آبهای های پروژه برای راهور پلیس مجوز صدور مشکل به توجه با 

 .شد دریافت پروژه دو مجوز

و ابنیه تکمیل و احداث عملیات پروژه برای (بنا سیف شرکت) پیمانکار به قرارداد ابالغ و انتخاب به توجه با 

  عمرانی عملیات شروع و کارگاه تجهیز مراحل سوز، زباله نیروگاه (A بلوک) بویلر سالن ساختمان تاسیسات

 .باشد می انجام حال در

ابالغ پیمانکار، انتخاب هموفیلی ساختمان الکترونیکال و مکانیکال تاسیسات و تجهیزات تکمیل جهت  

 .شد انجام کلید تحویل و بکار شروع

و شد انجام پیمانکار انتخاب مراحل نیز آلی کود شرکت کمپوست ظرفیت افزایش عملیات پروژه خصوص در  

.... 

 
 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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1 

عملیات محوطه 
سازی محدوده 
پیرامون حرم 
خواهر امام 

محورهای حاج 
سوخته -سمیع

نخجیری و -تکیه
 مسگران

زیبا  
اسکان 
 کادوس

معاونت 
حمل و نقل 

و امور 
 زیربنایی

%88         96/4/8 ماه8 49،744،617،549 96/4/4      

اتصال خط آبهای 
سطحی دور حرم 

خواهر امام به  
مسیر سوخته 

 تکیه

پیرامون  -رشت 
حرم مطهر 
خواهر امام 

 رشت

2 

عملیات احداث 
دیوار حفاظتی 

حاشیه رودخانه 
 های شهر رشت

باروساز 
 شمال

معاونت 
حمل و نقل 

و امور 
 زیربنایی

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

در فااروردین جلسااه ای بااا    
نماینااده کارفرمااا، پیمانکااار و 
مشاور برگزار شد و مقرر گردید 
نماینده کارفرما به همراه مشاور 
گزارشی از معارض های طبیعای  

همچناین  . پروژه ارایاه نمایناد  
مشااااور برناماااه زمانبنااادی 
بروزرسانی را تهیه و اعالم نماید 
و پیمانکار نیز در اسارع وقات   
نسبت به تجهیز کامال ماشاین   
آالت و نیروی انسانی الزم برای 
شروع عملیات اجرایای اقادام   

  . . کند
 

جاده الکان 
 بعداز  

شهرک 
 مهندسین گیل  

3 

جمع آوری و 
هدایت آبهای 
سطحی مسیر 

-خیلبان سمیه
 شهرک 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 انتقال آب 

 میلیمتر 1000

پااس از پیگیریهااای مکاارر و  
بررسی موضوع توساط مشااور   
شاارکت آب و فاضااالب طاارح 
پیشاانهادی آن مشاااور جهاات 
اجرای لوله گذاری بر روی لولاه  
آب به شهرداری ارسال و جهت 
اجرا به پیمانکار و مشاور پروژه 
ابالغ گردیده و بازودی پاس از   
کسب مجوز از پلایس راهاور و   

مورد نیااز   GRPتهیه لوله های 
،عملیات اجرایای پاروژه آغااز    

 .خواهد شد

پروژه از تاریخ  
تا   98/3/13

کنون به دلیل 
عدم اجازه اداره 
آب برای قطع 

عرضی به سمت 
شهید نظری 
متوقف بوده  

..است  

. 

بلوار شهید 
 -بهشتی

خیابان المپ  
سازی به سمت 
خیابان شهید 

 نظری
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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4 
تکمیل ساختمان 

آتش 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 
منااابع مااالی بااه 
صااورت ماانظم و 
پیوسااته پااروژه  
پیشرفت فیزیکی 
مناسابی خواهاد   

 .داشت 

اتمام 
آجرچینی 
ساختمان 
اداری در 
طبقات ، 

ساخت و نصب  
خرپای 

 ساختمان

  

  -رشت 
مسکن مهر 

- 
انتهای   

خیابان مهر 
95 

5 

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      

در فروردین جلسه ای با حضور 
نماینده کارفرما، مشاور و 

پیمانکار برگزار شد و مقرر  
گردید پیمانکار نسبت به ارائه  

.  الیحه تاخیرات اقدام نماید
همچنین مقرر شد پیمانکار هر  
چه سریعتر نسبت به فعالسازی 

 .کارگاه اقدام نماید

محله  
 رودبارتان 
روبروی 
مسجد  

 محمد آباد

6 
عملیات جمع آوری 

و هدایت آبهای 
 سطحی فخب

خانه  
گستر  

 گیل

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

%5         96/7/3 ماه18 110،689،220،646 96/6/20      

طی صورتجلسه ای در تاریخ  
بین کارفرما ، مشاور   98/11/13

و پیمانکارمقرر گردید که پروژه 
فخب با توجه به مشکالت 

و عملیاتی اجتماعی موجود 
نگردیدن آن با همان قرارداد به  
پروژه لوله گذاری مسیر میدان 

.  گیل تا آرامستان منتقل گردد
   98/11/16براین اساس در تاریخ 

با حضور اعضای شورای اسالمی 
شهر و شهرداررشت  در محوطه  
ورودی آرامستان  واقع در جاده 
.  تهران، پروژه کلنگ زنی گردید

درمحل تجهیز کارگاه در ورودی 
 1متری و 12کانکس  1آرامستان، 

 2کانکس  2متری و  6کانکس 
متری استقرار گردیده ولی 

تحویل انشعابات اعم از آب و 
جهت تجهیز کارگاه  ... برق و

ضمنا .صورت نپذیرفته است
تا   99/01/23پیمانکار از تاریخ 

سونداژ در مسیر پروژه 11کنون، 
 .انجام داده است

پیمانکار پیگیر 
اخذ مجوز حفاری 
از سوی راهنمایی 

و رانندگی، 
تکمیل تجهیز  
کارگاه و ادامه 
سونداژ مسیر 

 است

طی روزهای 
آتی تکمیل  

تجهیز کارگاه 
و اخذمجوز از 
راهنمایی و 
رانندگی و 

ادامه سونداژ  
مسیر صورت 
 .خواهد گرفت

در صورت 
ادامه 

سونداژ  
مسیر و 

تهیه  
مجوزات 

الزم، 
عملیات 
اجرایی 

پروژه آغاز 
خواهد 
 .گردید

جاده 
 -پیربازار
 فخب
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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7 
احداث ورزشگاه 

سلیمانداراب 
 شهر رشت

اسکان 
سازه 
 گروهه

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

ماده     96/3/7 ماه18 61،129،311،009 96/2/24
48   3%      

میلگردهای 
فونداسیون و ستون 
ها به طور کامل جمع 
آوری گردید و تحویل  
واحد اموال شهرداری 

 .  شد 
و تایید صورت  بررسی 

 .وضعیت قطعی پروژه 

تنظیم و ابالغ 
صورتجلسه تحویل  

 قطعی

هماهنگی و 
مکاتبات الزم با  

مشاور در  
روند  راستای 

بررسی صورت 
وضعیت قطعی 
ارائه شده از 

سوی پیمانکار 
صورت گرفته و 

پس از رفع 
ایرادات احتمالی 
صورت وضعیت  

قطعی تایید  
 .خواهد شد 

بلوار   -رشت 
 -شیون فومنی 

روبروی   
  -سلیمانداراب 
 خیابان اتحاد

8 

عملیات 
ساماندهی و 
اصالح بستر 

 CO12منطقه 
بین خروجی 

-فرهنگیان
 گلزاران

باالر  
 نصب

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

%0/63         97/7/30 ماه10 35،055،680،788 97/7/14      

 99/1/17در تاریخ 
جلسه ای با حضور 

عوامل مشاور و 
پیمانکار و کارفرما 

جهت پیشبرد پروژه 
به  )گردیدبرگزار 

-4651شماره 
، سپس ( 99/1/24

شرکت آب منطقه ای 
طی نامه شماره 

با     5580-99/1/25
اجرای پروژه در مسیر  
جاده سرویس کانال 
پس از تهیه موافقت 
نامه با اداره حقوقی 
شهرداری و تعیین  

تکلیف مسایل حقوقی 
 .موافقت نموده است

هماهنگی الزم 
توسط اداره حقوقی 
شهرداری جهت حل 

و فصل مسائل 
حقوقی و معاونت 

معماری و شهرسازی 
جهت مسائل مربوط  

 5به کمیسیون ماده 
و موارد درخواستی 
شرکت آب منطقه 
ای برابر ضوابط و 

 مقررات

مراتب طی نامه  
-10501شماره 
ارسالی  99/2/3

به شهردار 
محترم رشت،   
جهت هماهنگی 
با اداره حقوقی و 
معاونت معماری 

و شهرسازی 
شهرداری اطالع 

رسانی شده  
همچنین  . است

طی نامه شماره 
10497-99/2/3 

شرکت مشاور 
ملزم به بررسی  
و تهیه نقشه  

مشخصات تغییر  
 .یافته شده است

در صورت اخذ 
مجوز از سوی  
آب منطقه ای 
پس از انجام 

هماهنگی 
های الزم  

توسط اداره 
حقوقی 

شهرداری و با 
توجه به  
آمادگی 

پیمانکار جهت 
شروع به  

کار،پروژه طی  
ماه به اتمام  10

 .می رسد

بلوار شهید 
 گلزاران -قلیپور
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی
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9 

عملیات احداث 
دیوار حفاظتی 

ساحل چپ 
رودخانه زرجوب 
واقع در خیابان 

 جوان

شفارود 
 گیل

معاونت 
حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

%0         97/10/16 ماه8 22،504،198،231 97/8/7      

با توجه به جلسه 
کمیته فنی مقرر شد 

پس از انجام 
صورتجلسات کمیته 
فنی نسبت به اعمال 

اقدام  47و  46ماده 
 .  گردد

 خیابان جوان 

10 

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

عدد منهول  4ساخت 
آرماتور بندی  ) شامل 

، قالب بندی ، بتن 
 ... (ریزی  و 

اجرای هر چه سریعتر  
پروژه قبل از فصل 

 بارندگی

اجرای پروژه 
طبق برنامه  
 زمان بندی

 مسیر استاد سرا

11 
احداث سوله 

تخمیر کود آلی  
  2و 1شماره 

فوالدساز
 ه آروین

سازمان 
عمران و 

بازآفرینی  
فضاهای 
 شهری 

         97/8/12 ماه12 141،236،754،546 97/11/21

سوله 
یک  

34%  
سوله 

%75دو   

    

پروژه با سرعت و روند 
مناسبی در حال انجام 

باشد و در شش می 
ماهه دوم ساخت و 

اجرا و نصب اسکلت و 
اجرای دیوار چینی و 
اجرای کرسی و اندود 
آن و نصب اسکلت در  

و  22و  21و  20محور 
اجرای بادبند دیواری  

 انجام شده

ایجاد هماهنگی داخل 
کارگاه به منظور فراهم 

نمودن شرایط فعال شدن  
همزمان چند جبهه کاری 

تسریع در روند منظور به 
اجرا و نیز پروزه نیازمند  
تامین مالی منظم تر و با  
مقدار بیشتری می باشد  

. 

در تسریع 
اهداف تحقق 

 پروژه 
  

 از باالتر الکان ، 
پاسگاه الکان ، 

 CNGجنب پمپ 

12 

تهیه و ساخت 
تجهیزات مورد 
نیاز راه اندازی 
سیستم تصفیه 
شیرابه کارخانه 

 کمپوست

آب زالل  
نوین  
 دیلم

معاونت 
حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

%70         95/12/22 ماه3 1،984،672،000 95/12/22      
در انتظار عقد قرارداد 

با پیمانکار جدید و 
 32اعمال ماده 

متوقف به دلیل مشکالت 
متعدد قراردادی و عدم 

انجام تعهدات 
صورتجلسه شده توسط  
پیمانکار و اعمال ماده  

و در حال عقد  32
قرارداد با پیمانکار جدید  

جهت تکمیل موارد 
 باقیمانده

  
انتهای جاده 

 الکان 
 شرکت کود آلی

13 

پروژه عملیات 
جمع آوری و 
هدایت آبهای 
سطحی شهر 
رشت مسیر 

 خیابان رودبارتان

شرکت  
اتحاد  
بتون  
 تهران

شهرداری 
 متوقف شده 98/10/11 ماه9 371،990،134،57 98/08/14 رشت

اقدامات اولیه پروژه، 
کسب مجوز ترافیکی و 

 تجهیز کارگاه

پیمانکار 
جهت کسب  

مجوز  
ترافیکی به  
پلیس راهور 
 معرفی شد

پیش بینی می 
گردد پس از 
اخذ مجوز  
ترافیکی  

پروژه، پروژه 
به   99دی ماه 

 .پایان برسد

خیابان  -رشت 
 رودبارتان
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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 -99عمکرد فروردین ماه

اهم اقدامات 

پیگیری جذب اعتبار دولتی و برگزاری استعالم از طریق سامانه الکترونیک دولت 

 پیگیری برگزاری مناقصه های مربوط به حوزه کنترل ترافیک 

آمادگی کامل نیروها و شرکت پشتیبان در طول ماه فروردین 

بازبینی تصاویر درخواست شده توسط نیروی انتظامی، پلیس راهور و دادگاه و شوراهای حل اختالف 

صحت عملکرد کلیه تجهیزات اتاق سرور مرکز مانیتورینگ کنترل 

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 
 
 

 
  

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

 نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری شهر رشت

 پایش تصویری دوربین های نظارتی به صورت روزانه
 رفع قطعی برق دوربین های سطح شهر



68 

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 -99عمکرد فروردین ماه

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

 پیگیری و اجرای ادامه پروژه مربوط به شرکت فناپ تلکام

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 -99عمکرد فروردین ماه

 رفع قطعی دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

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 -99عمکرد فروردین ماه

 اقدامات اهم 
ترافیکی تجهیزات از استفاده با انصاری شهید بلوار – (عج) ولیعصر میدان موقت دوربرگردان اجرای 

 

 

 

 

 

 

انضباط افزایش راستای در مطهری -اهلل بادی و مطهری -انقالب های تقاطع راستگردهای اصالح  
 ترافیکی

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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



71 

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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

(2و1تصاویر) خرمشهر بلوار جنوبی استاندارد دوربرگردان سازی ایمن 

(4و3تصاویر) (عج) ولیعصر میدان دار زمان راهنمایی چراغ اندازی راه و تعمیر ، نصب 

 

 

1 

2 

2 3 4 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

 عملکرد ترافیکی
معاونت حمل و )ستاد 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  شرح

 مجموع (نقل و امورزیربنایی

  شامل استوانه ، عالئمترافیکی انواع تجهیزات نصب 
 135 135 0 0 0 0 0 (تعداد... )و   ، بشکه، جداکنندهبازتابنده

 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  

 4 4 0 0 0 0 0 (تعداد)کلیه متعلقات 

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

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

 0 0 0 0 0 0 0 (تعداد)اصالح هندسی 

 25 25 0 0 0 0 0 (مترمربع...()سرعت کاه، جناغی و )خط کشی بستر 
ترمیم و احداث سرعتکاه در سطح معابر  

 0 0 0 0 0 0 0 (تعداد)منطقه

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

 0 0 0 0 0 0 0 (عدد)کف نوشتار 

 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 اختصاصی    

 0 0 0 0 0 0 0 (مترمربع)
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی -سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 نوع پروژه ردیف

 99/01/31الی  99/01/01از 

 مساحت پروژه  
 (متر مربع)

تناژ آسفالت 
 مصرفی

 0 0 پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری 1

 52.38 688 پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی 2

 0 0 پروژه های زیرسازی و آسفالت 3

 52.38 688 مجموع

  1124 (مترمربع)مرمت مکانیزه   هایپروژه 

 67.33 (تن)میزان آسفالت تولیدی و اجراشده در مناطق
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی -سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 ترمیم و روکش آسفالت معابر ردیف

 لکه گیری محور امین الضرب   1

 لکه گیری آسفالت بلوار انصاری   2

 لکه گیری آسفالت بلوار کشاورز 3

 لکه گیری آسفالت خیابان شهدا   4

 محوطه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت، بلوار چمران 5

 لکه گیری  ردیف

 (بلوار دیلمان –کوی حسینی  –گلزاران )لکه گیری محدوده منطقه یک     1

(بلوار بهشتی  –بلوار شهدای گمنام  –رشتیان  زیرگذر   2  ) لکه گیری محدوده منطقه چهار      
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی -سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 مرمت مکانیزه ردیف

 مسیر اصلی بلوار چمران   1

 نماز بطرف چهار راه گلسار   بلوار انصاری از گلباغ 2

 جاده تهران از جلوی بیمارستان رسول اکرم 3

  بلوار چمران بطرف میدان امام حسین 4

 رسالت بلوار کشاورز بطرف خیایان 5

 خیابان شهدا از سه راهی فلسطین بطرف لب آب   6
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 لکه گیری محور امین الضرب   :عنوان مسیر

 لکه گیری آسفالت بلوار انصاری  : عنوان مسیر
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 لکه گیری آسفالت بلوار کشاورز :عنوان مسیر

 لکه گیری آسفالت خیابان شهدا : عنوان مسیر
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

ها پیگیری: 

امور پیشبرد زمینه در (خورشید عمارت) مرمتی های طرح مشاور با ارتباط و پیگیری 

ها سازمان و مناطق از بازآفرینی حوزه نمایندگان معرفی پیگیری 

خلیل میرزا ساختمان تاسیسات های نقشه امضای جهت آریا افالک مشاور با هماهنگی 

امالک اداره از باقرالعلوم نوجوان و کودک خانه زمین سند دریافت وضعیت پیگیری 

خانه و محله توسعه نهاد های پروژه فیزیکی پیشرفت خصوص در شهرسازی و راه کل اداره از پیگیری 
 سلیمانداراب و عینک سالمت

بازآفرینی تشویقی بسته الیحه خصوص در درآمد اداره و منظر و سیما سازمان نظر پیگیری 

جهت پارس استاک نشایگا آزمایشگاه و خورشید عمارت مشاور شرکت با  الزم های هماهنگی ایجاد 
 قدیم استانداری ساختمان های گمانه و رشت شهرداری عمارت ژئوتکنیک گمانه حفر

و راه کل اداره از غیررسمی اسکان و فرسوده بافت پهنه تدقیق و بازنگری خصوص در نامه پیگیری  
 شهرسازی

قرارداد عقد و بررسی جهت خدمات شرح لیست ارایه جهت شده معرفی مشاور های شرکت از پیگیری 

ساختمان نمای زیباسازی خصوص در یک شماره قرارگاه نامه پاسخ پیگیری 

 

 

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 -99عمکرد فروردین ماه

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مکاتبات 

بازآفرینی حوزه در مطالعاتی و پژوهشی های اولویت اعالم نامه 

(عملیاتی جدول 30 بند)سپاری برون درخصوص پیشنهاد ارائه خصوص در نامه پاسخ تکمیل 

مناطق صادره های پروانه و عوارض فرسوده بافت درصدی 50تخفیف اعالم درخصوص نویس پیش تهیه 

کتابخانه تاسیس جهت معلوم مشخصات با زمین اعالم مضمون با نامه تهیه   

بازآفرینی حوزه های پتانسیل و ها چالش اعالم نامه پاسخ تهیه   

صورتجلسه 25 بند) بازآفرینی مالی منابع ظرفیت از استفاده جهت شهری خدمات معاونت نامه پاسخ 
 (معاونین شورای

درصد 30 میزان به قدیم استانداری ساختمان احیای و مرمت طرح مشاور اول وضعیت صورت تأیید  
 قرارداد

بازآفرینی واحد فعالیتهای از بازآفرینی و عمران سازمان 98 سال یکساله عملکرد گزارش نامه به پاسخ 

باز قراردادهای بدهی به اردیبهشت و فروردین های ماه در بودجه تخصیص جهت مکاتبه 

باز قراردادهای کار گزارش با ارتباط در معاونین صورتجلسه 5 بند نامه به پاسخ 

میرزا خانه احیای و تعمیر درخصوص رشت شهرداری بنایی زیر امور و نقل و حمل معاونت نامه به پاسخ  
 کوچک
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 بررسی و امور زیربنایی

(عینک مجموعه)کوشیارگیالنی مجموعه درخصوص گذاری سرمایه پروژه بررسی 

قدیم استانداری ساختمان احیای و مرمت طرح زمینه در خورشید عمارت مشاور مطالعات بررسی 

   وضعیت صورت اعالم جهت

 اقدامات سایر 

محالت لیست اعالم و بازآفرینی اجرایی نامه شیوه توجیه درخصوص امالک اداره جلسه در شرکت  

   بازآفرینی هدف

سونداژ عملیات جهت قدیم استانداری ساختمان از میدانی بازدید 

واحد فایل یک در مصوب پهنه و فرسوده بافت های فایل نمودن یکپارچه 



81 

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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده -مناطق پنجگانه  

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

حمل و نقل و 
 (امورزیربنایی

 مجموع

 5264 0 595 2425 750 364 1130 ( مترمربع) شدهمساحت آسفالت اجرا 

 730 0 78 342 150 34 126 (تن)تناژ آسفالت استفاده شده  

0

50

100
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200

250
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350

معاونت   5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

حمل و  

 نقل

 مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

 1منطقه 

 2منطقه 

 4منطقه  3منطقه 

معاونت حمل و  5منطقه 

 نقل

 مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 معاونت حمل و نقل 5منطقه  4منطقه 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه یک -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 (1 تصویر شماره) 7بلوار معلم، خیابان گلریزان، کوچه  آزادگان

 (2تصویر شماره ) اول خیابان سعدی، کوچه یوسف زاده، کوچه  معلم

 (3تصویر شماره )آسفالتترمیم و لکه گیری مکانیزه معابر در سطح منطقه یک در قالب اورژانس  سطح منطقه

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

3 2 1 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 1تصویر–( ترمیم آسفالت)خیابان تختی کوچه گلستان

 2تصویر–( ترمیم آسفالت)آفخرا کوچه آبان

 3تصویر-(ترمیم آسفالت)خیابان تختی کوچه جوان وکوچه کیان

1 

2 3 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 (  2و  1تصویر )انقالب پارکینگ دادگاه پاسداران، خیابان  کسبخ

 (ع)میدان امام علی ، (ع)امام علی بلوار  کسبخ

 بلوار مدرس ،  شهرک صبا  کسبخ

1 2 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه چهار -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 روکش آسفالت خیابان رودباری کوچه جوادزاده

 بلوار شهید افتخاری لکه گیری در خیابان نوآوران ،
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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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  

 لکه گیری آسفالت جاده تهران برگشت 

 فلکه دوم مسکن مهر

 لکه گیری شریعت و فلکه شهید عباسی و خیابان شهید عاشری

 پروژهمحل اجرای 

 لکه گیری آسفالت، فلکه شهید عباسی و خیابان شهید عاشری

 لکه گیری آسفالت جاده تهران برگشت  

 لکه گیری آسفالت، شریعت

 پرکردن چاله خطر آفرین جاده الکان و تهران

 روکش آسفالت ورودی دلدار

 روکش آسفالت نرسیده به میدان گیل توسط سازمان عمران

 و غدیر 81آسفالت مسکن مهر، مهر
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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 -99عمکرد فروردین ماه

2منطقه-مناطق پنجگانه  

شده انجام اقدامات اهم 

 ترمیم و لکه گیری و نوارحفاری آسفالتی: 

 خیابان تختی کوچه جوان و کوچه کیان-آفخرا کوچه آبان -خیابان تختی کوچه گلستان        

 سعدیفرهنگی مسیر خیابان پیاده راه گذاری کفپوش 

  ساغریسازانخیابان مسیر  گذاری و همسطح سازی و ترمیم درب منهوللوله 

 آبگرفتگی و لوله گذاری خیابان جوانرفع 

ترمیم جداول شکسته در سطح منطقه 

ترمیم خروجی آبهای سطحی و ساخت دربهای مشبک فلزی 

 شریعتیالیروبی و ترمیم چاهچه و نصب پل روی کانیووی خیابان 

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 -99عمکرد فروردین ماه

5و 4منطقه -مناطق پنجگانه  

4منطقه شده انجام اقدامات اهم 
کتابخانه جنب جیرده جاده در گذاری جدول و کفپوش شامل رو پیاده بهسازی 

چهار منطقه محدوده در آبی طیف رنگ با جداول آمیزی رنگ 

 

 

 

 

 

5منطقه شده انجام اقدامات اهم 
باهنر در واقع مسافر شهید فلکه سازی همسطح و الیروبی 

دوم فلکه مهر، مسکن الیروبی 

ترافیکی تابلوهای نصب 

 

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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری  -مناطق پنجگانه  

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

 3454 50 45 20 0 3339 (متراژ به طول)جدولگذاری

رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر  
 732 0 0 25 0 707 (مربع متر)منطقه 

 3753 20 100 60 69 3504 (مترمربع)کفپوش

02000400060008000

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

 (مترمربع)مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق 

 1منطقه 

31% 

 2منطقه 

8% 

 3منطقه 

16% 

 4منطقه 

27% 

 5منطقه 

18% 

 (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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار -مناطق پنجگانه  

تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد پروژه  مبلغ 
 (ریال)

زمان تخمین  مدت 
 وضعیت فعلی اجرای پروژه

1 
روکش  اجرای عملیات زیرسازی و

آسفالت معابر خاکی و فرعی در 
 سطح منطقه یک

مهندسین مشاور  
 شهر شمال آرمان

منطقه  
مرحله برگزاری   در هشت ماه 21/184/076/237 98/05/06 یک

 مناقصه عمومی

 دی 8قطعه دوم خیابان  احداث 2
مهندسین مشاور  

 شهر شمال آرمان
منطقه  

بروز رسانی در حال 98/08/16 یک  - 
در مرحله برگزاری  

 عمومی مناقصه

مهندسین مشاور   یک احداث ساختمان اداری منطقه 3
 آتیه سازان محیط

منطقه  
بروز رسانی در حال 98/02/03 یک در مرحله برگزاری   - 

 عمومی مناقصه

4 
و رنگ آمیزی   ترمیم ، اجرا

سرعتکاه با رنگ دو جزئی در 
 محدوده منطقه سه 

منطقه   -
تا سقف مبلغ   98/11/01 سه

 باطل شد ماه سه معامالت متوسط

منطقه   - ترمیم روکش آسفالت منطقه سه 5
تا سقف مبلغ   98/11/01 سه

 در  مرحله انتخاب   ماه سه معامالت متوسط

زیرسازی و روکش آسفالت معابر در  6
منطقه   - محدوده منطقه سه

تا سقف مبلغ   98/11/01 سه
 در  مرحله انتخاب   ماه سه معامالت متوسط

الین کندرو در محدوده   احداث باند 7
منطقه   - بلوار مدرس

تا سقف مبلغ   98/11/01 سه
 در  مرحله انتخاب   ماه سه معامالت متوسط

8 
معابر اصلی و فرعی بدون  روکش

مصالح آسفالتی در ناحیه یک  
 منطقه چهار

منطقه   -
در مرحله انتخاب   چهار ماه 3/000/000/000 - چهار

 پیمانکار

9 
عملیات الیروبی و همسطح سازی 

درب های منهول در محدوده منطقه  
 چهار

منطقه   -
در مرحله انتخاب   چهار ماه 3/500/000/000 - چهار

 پیمانکار

 پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار



91 

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 -99عمکرد فروردین ماه

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد -مناطق پنجگانه  

 

 
 
 
 
 

تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف
 (ریال)برآورد پروژه مبلغ  مطالعات

زمان  مدت 
تخمین اجرای  

 پروژه

اجرای عملیات روکش آسفالت معابر محدوده   1
 منطقه یک

شرکت مهندسین سیال سازه  
 ماه هشت 37/371/274/694 98/5/17 منطقه یک کادوس

اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری در سطح  2
 منطقه یک

شرکت مهندسین سیال سازه  
 هشت ماه 9/748/630/973 98/5/1 منطقه یک کادوس

بهسازی پیاده روها از طریق کفپوش گذاری و   3
 جدول گذاری در محدوده ناحیه دو

پیمانکاری محمد حسین  
 - 2/200/000/000 - منطقه چهار نعمتی

کفپوش و جدول گذاری معابر به صورت  4
 موردی  

پیمانکاری سید مازیار  
 - 3/255/555/555 - منطقه چهار موسوی

رنگ آمیزی و ترمیم جداول در محدوده   5
 - 2/225/000/000 - منطقه چهار مدرن ماندگار گیل منطقه چهار

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

نصب تابلو جداکننده و سایر عالیم عمودی   7
 ترافیکی

 پنج منطقه -
 شش ماه  2/553/819/455 - 

انعقاد قراردادپروژه های در مرحله   



92 

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 -99عمکرد فروردین ماه

 اقدامات اهم 

روزانه صورت به ویژه نظافت و اتوبوسرانی ناوگان عفونی ضد 

شهر سطح های تاکسی کلیه عفونی ضد 

تر ایمن و بهتر خدمات ارائه جهت رانندگان و پرسنل برای بهداشتی دستورالعمل تهیه 

رانندگان و پرسنل بین ... و محلول دستکش، ماسک، مانند بهداشتی ایمنی، لوازم توزیع و تهیه 

کاری دور صورت به فعالیت انجام و شیفتی حضور صورت به نیروها مدیریت  

بهداشتی اصول رعایت با هماهنگی جلسات برگزاری 

خدمات ارائه پیشخوان و دفاتر گندزدایی و ضدعفونی 

جهت بخشها سایر به دستورالعمل ابالغ و اتوبوسرانی ناوگان در اجتماعی گذاری فاصله اجرای 

 آن رعایت

های ایستگاه در عفونی ضد محلول مخازن نصب CNG  بهداشتی های دستورالعمل نصب و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

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 -99عمکرد فروردین ماه

 

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

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 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 945 4866 تاکسی سواری

 10995 200 199 13 186 تاکسی ون

 7860 400 195 33 162 مینی بوس

 300 800 187 137 50 اتوبوس
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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 -99عمکرد فروردین ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   

اقدامات اهم: 
مناطق جامع پروژه خط 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 

5 ماده کمیسیون مدیریت سامانه به 5 ماده کمیسیون های پرونده ورود 

(اقدام دست در)شهرداری عملیاتی یکساله و ماهه سه برنامه تنظیم 

5 ماده کمیسیون به شهرداری امالک به مربوط پرونده 51 پیگیری 

رشت شهر در آن به منتهی های خیابان و شهرداری میدان کیفی ارتقاء قرارداد پیگیری 

زرجوب رودخانه به امام خواهر حرم راه پیاده پروژه برای فرهنگی میراث کل اداره موافقت ابالغ. 

(حقیقی اشخاص های پرونده برای)5 ماده کمیسیون کارشناسی کمیته جلسه برگزاری 

شهرداری 5 منطقه تفصیلی طرح کارشناسی نهایی جلسه برگزاری. 

(گذاری سرمایه پروژه)لند گیل کارشناسی جلسه برگزاری 



95 

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 -99عمکرد فروردین ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

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

اقدامات اهم: 
پاسداران سپاه و شهرداری نامه تفاهم خصوص در شهر خدمات محترم معاونت با مشترک نشست  

  غیر سازهای و ساخت از جلوگیری درخصوص نواحی و مناطق عملکرد بررسی و اسالمی انقالب
 (چپ سمت عکس)مجاز

نسق امالک پروانه صدور خصوص در استانداری با مشترک نشست 
ساختمان پلیس خدمات شرح بررسی 
(راست سمت عکس()مضاعف کنترل) رشت شهر سطح در ساخت حال در امالک تصادفی بررسی 
مناطق در تلفات شناسایی اجرائی فرآیند کنترل 
استانداری با مکاتبه و رسمی سند فاقد امالک پروانه صدور پیگیری 
مجاز غیر سازهای و ساخت رویه بی گسترش خصوص در محترم دادستان با مکاتبه 
متخلف ناظر مهندسین گزارش کنترل 
پروانه فاقد امالک خصوص در مسکن بانک با مکاتبه 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

اقدامات اهم ادامه: 
شهرداری سازی هوشمند قرارداد در شهربان خدمات پیشنهادات و اصالحات 

شهرداری های معاونت و ها مدیریت و مناطق از  ارسالی مکاتبات به پاسخگویی و بررسی 

دادگستری و استانداری و شهرسازی و راه مکاتبات به پاسخگویی و بررسی 

،شکایات خصوص در بازرسی اداره با همکاری و بررسی پاسخگوئی 

99 ساختمان معامالتی ارزش نامه آیین پیشنهادی فرمت تهیه 

شهرسازی یکپارچه سیستم بر نظارت امور: 

الکترونیک شهر توسعه و ایجاد" ماموریتی حوزه در یکساله و هماه سه برنامه تهیه" . 

تجهیز و تامین برای دولتی اعتبارات جذب درخصوص نوبخت دکتر جناب با مکاتبه تنظیم   

 .الکترونیک خدمات ارائه جهت نیاز مورد افزار نرم و افزار سخت

ساختمانی تخلفات از جلوگیری نحوه اجرایی روش اصالح و ویرایش. 

و تهیه همچنین و الکترونیک شهرداری و سازی هوشمند نوین، ممیزی پروژه جلسات در شرکت 

 مرتبط سامانه های درخصوص خدمات شرح تدوین
 

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 -99عمکرد فروردین ماه

صدکمیسیون ماده -معماری شهرسازی و معاونت   

 مدت مشابه سال قبل  99فروردین  شرح

 0 5 تعداد جلسات

 0 101 تعداد پرونده های رسیدگی شده

 0 8 تعداد جریمه بدوی

 0 3/285/542/186 (ریال)بدوی مبلغ جریمه 

 0 10 تعداد جریمه تجدیدنظر

 0 10/446/166/090 (ریال)تجدیدنظر مبلغ جریمه 

 0 19 تعداد تخریب بدوی

 0 8 تعداد تخریب تجدیدنظر

 0 25 تعداد تصمیم بدوی

 0 25 تعداد تصمیم تجدیدنظر

 0 0 (جریمه) تعداد آرای رسیدگی مجدد

 0 0 مبلغ آرای رسیدگی مجدد

 0 1 تعداد تخریب رسیدگی مجدد

 0 5 تعداد تصمیم رسیدگی مجدد

 0 1 تعداد آرای استنکافی

 0 0 تعداد تصمیم استنکافی

 0 13/731/708/276 (ریال)کل مبلغ 

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 -99عمکرد فروردین ماه

آمار مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه شهرداری رشت   -معاونت شهرسازی و معماری
1399ماه سال درفروردین   

 منطقه

تعداد پروانه 
 صادره

 بازه معین
 99سال  

تعداد پروانه 
 صادره

 بازه معین
 98سال  

درصد 
افزایش یا 

 کاهش

تعداد 
درخواستها
 ی ثبت شده

 بازه معین
 99سال 

تعداد 
درخواستها
 ی ثبت شده

 بازه معین
 98سال 

درصد 
افزایش یا 

 کاهش

مساحت  
زیربنا به 
 مترمربع

 بازه معین
 99سال  

مساحت  
زیربنا به 
 مترمربع

 بازه معین
 98سال  

درصد 
افزایش یا 

 کاهش

%67 6 10 1منطقه  18 57 68%- 5930 4186 42%  

%100 0 3 2منطقه  13 12 8% 1121 0 100%  

%0 2 2 3منطقه  13 22 41%- 954 1143 17%-  

%100 0 6 4منطقه  17 18 -6% 2697 0 100%  

-%67 3 1 5منطقه  3 9 67%- 430 1604 73%-  

%100 11 22 مجموع  64 118 46%- 11131 6933 61%  

0

20

40

60

80

100

120

 98بازه معین سال  99بازه معین سال 

مقایسه تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99سال  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

 98بازه معین  سال  99بازه معین سال 

مقایسه مساحت زیربنای پروانه های صادره بازه  

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99معین سال

0

5

10

15

20

25

 98بازه معین سال  99بازه معین سال 

مقایسه تعداد پروانه صادره بازه معین 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99سال  

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 -99عمکرد فروردین ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

نام 
 دوره منطقه

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

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  99/01/01از 
99/01/31 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

قه
نط

م
2 

الی  99/01/01از 
99/01/31 5 1 1 0 0 2933 732 2137 0 0 7 5801 52732000 0 52،732،000 

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

قه
نط

م
3 

الی  99/01/01از 
99/01/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

مدت مشابه سال 
 34،549،000   34،549،000 1143 2 0 0 0 0 1143 0 0 0 0 2 گذشته

قه
نط

م
4 

الی  99/01/01از 
99/01/31 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

قه
نط

م
5 

الی  99/01/01از 
99/01/31 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  99/01/01از 
99/01/31 5 1 1 0 0 2933 732 2137 0 0 7 5801 52،732،000 0 52،732،000 

مدت مشابه سال 
 34،549،000 0 34،549،000 1143 2 0 0 0 0 1143 0 0 0 0 2 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 -99عمکرد فروردین ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

0

2

4

6

8

 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

نسبت به مدت مشابه  99/01/31الی  99/01/01مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 سال گذشته

 مدت مشابه سال گذشته 99/01/31الی  99/01/01از 

7 

2 

012345678

 99/01/31الی  99/01/01از 

 مدت مشابه سال گذشته

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته  99/01/31الی  99/01/01مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 
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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 -99عمکرد فروردین 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  99/01/01از 
99/01/31 4 3374 1 447 4 4395 761 0 0 0 9 8977 

مدت مشابه سال 
 18612 18 0 0 0 460 2196 3 0 0 15957 15 گذشته

قه
نط

م
2 

الی  99/01/01از 
99/01/31 5 3067 0 0 1 726 22 0 0 0 6 3816 

مدت مشابه سال 
 4367 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4367 2 گذشته

قه
نط

م
3 

الی  99/01/01از 
99/01/31 7 3486 0 0 1 1404 17 0 0 0 8 4907 

مدت مشابه سال 
 785 17 0 0 0 49 728 1 0 0 8 16 گذشته

قه
نط

م
4 

الی  99/01/01از 
99/01/31 5 3472 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3472 

مدت مشابه سال 
 4696 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4696 6 گذشته

قه
نط

م
5 

الی  99/01/01از 
99/01/31 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 گذشته

وع
جم

م
 

الی  99/01/01از 
99/01/31 21 13399 1 447 6 6525 800 0 0 0 28 21171 

مدت مشابه سال 
 28461 43 0 0 0 509 2924 4 0 0 25029 39 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 -99عمکرد فروردین 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 

 0 %0 0 %0 0 %0 0 99/01/31الی  99/01/01از 

 0 %0 0 %0 0 %0 0 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

 17 %18 3 %0 0 %82 14 99/01/31الی  99/01/01از 

 21 %14 3 %0 0 %86 18 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3 

 0 %0 0 %0 0 %0 0 99/01/31الی  99/01/01از 

 0 %0 0 %0 0 %0 0 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

 1 %0 0 %0 0 %100 1 99/01/31الی  99/01/01از 

 0 %0 0 %0 0 %0 0 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5 

 10 %0 0 %0 0 %100 10 99/01/31الی  99/01/01از 

 13 %0 0 %0 0 %100 13 مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

م
 

 28 %11 3 %0 0 %89 25 99/01/31الی  99/01/01از 

 34 %9 3 %0 0 %91 31 مدت مشابه 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 -99عمکرد فروردین 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  99/01/01از 
99/01/31 

 0 0 0 1منطقه

 11 27 44 2منطقه

 0 9 210 3منطقه

 39 39 59 4منطقه

 22 23 114 5منطقه

 72 98 427 جمع

 مدت مشابه سال گذشته

 0 0 0 1منطقه

 7 21 42 2منطقه

 0 0 540 3منطقه

 47 47 47 4منطقه

 25 29 128 5منطقه

 79 97 757 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 -99عمکرد فروردین ماه

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 

 واحد شرح ردیف

 مجموع 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

1/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

1/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

1/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

1/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

1/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

1/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

 38 165 0 10 0 13 0 97 38 45 0 0 پرونده تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد  1

 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 پرونده (غیرقابل طرح)برگشت از کمیسیون ماده صد 2

 17 57 0 35 0 6 0 0 10 8 7 8 پرونده تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده 3

تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صادر  4
 11 33 0 20 0 2 0 0 4 3 7 8 مورد شده

 4 21 0 10 0 4 0 4 4 3 0 0 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده 5

 7 19 0 3 0 2 0 3 6 5 1 6 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده 6
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 گانه شهرداری رشت به صورت روزانه  55طرح پاکسازی محالت 

 و ضدعفونی ، گندزدایی خصوص این در پیشگیرانه اقدامات راستای در و کرونا ویروس شیوع با همزمان

  ایستگااه شستشو از اعم روب و رفت قرارداد به مربوط موارد کلیاه اجرای : جمله از) ماحاالت پاکسازی

 رها های زباله و  ساختامانی های نخااله آوری جمع تابلیغاتی، شاعائر امحاء آباگرفتگی، رفع اتوبوس،

  مرتب و روزانه صورت به مدت این طول در که است بوده شهری خاادمات معاونت مهم اهاداف از (...و شده

  حال در روب و رفت زمینه در شهرداری پسماند مدیریت سازمان با قرارداد طرف های شرکت همکاری با

 .باشد می  انجام

 

 :ذیل می باشدبه شرح ( فروردین)یکماهو اطالعات موجود از وضعیت پاکساازی در مادت آمار 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

 مدت زمان روزانه مناطق پنجگانه بصورت  دفعات پاکسازی محالت

 99فروردین  25
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

 گانه شهر رشت 55تصاویر پاکسازی روزانه  محالت 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

بازدید از محل احداث تصفیه خانه شیرابه جایگاه سراوان 



107 

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 -99عمکرد فروردین ماه

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

 گانه شهر رشت  55تصایر مربوط به ضدعفونی و گندزدایی محالت 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات 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 -99عمکرد فروردین ماه

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 سرچاهچه ها و الیروبی منهول های محالت شهر رشت در راستای جلوگیری از آبگرفتگیترمیم 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

و روب و رفت زمینه در شهرداری قرارداد طرف های شرکت با  پسماند موضوعات بررسی جلسه برگزاری  
 شهری خدمات معاونت دفتر در مربوطه مسایل
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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 -99عمکرد فروردین ماه

خدمات شهرینظارت بر مدیریت هماهنگی و  -معاونت خدمات شهری  

ارائه شرح خدمات جمع آوری سگهای ولگرد و احشام سرگردان 

 ولی شد مناقصه برگزاری به اقدام بار سه و آماده سرگردان احشام و ولگرد سگهای نگهداری و آوری جمع خدمات شرح

 .گردید مواجه کننده شرکت عدم با سال پایان مشکالت دلیل به متاسفانه

 کانون توسط هزینه برآورد از بعد که شده تهیه شهری خدمات معاونت کارشناسی تیم توسط خصوص این در قراردادی)

 اداره توسط مربوطه فراخوان و ارسال نهایی نظر اعالم جهت پسماند مدیریت سازمان به دادگستری رسمی کارشناسان

 شرکت استقبال عدم با ... و کرونا ویروس شیوع دلیل به و شد بارگذاری مرحله سه طی ستاد سامانه در و تهیه حقوقی

   .گردد طی مذکور روند مجدداً 99 سال در شد مقرر و گردید مواجه کنندگان

مجری شرکت با قرارداد انعقاد و رشت مهر مسکن در تجدیدپذیر انرژی تاسیسات اتاقک ساخت پیگیری  

 طرح

 های پیش رو در حوزه معاونت خدمات شهریبرنامه: 
 ...(طرح زنده گیری و عقیم سازی و )خدمات بابت ایجاد سامانکده سگها و حیوانات بالصاحب ارائه  

ساخت کلیپ،  ) آموزش شهروندی در خصوص موضوعات خدمات شهری و پیشگیری و رفع تخلفات شهری

 ...(چاپ بنر، تهیه بروشور و 

 کیلومتر   30نظافت و پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهر رود به طول حدود 

نگهداری، تعمیرات و الیروبی شبکه های آبهای سطحی شهر رشت 

 آنهاساعته جهت استفاده از سرویس بهداشتی  24ارائه خدمات به مساجد بصورت 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات 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 -99عمکرد فروردین ماه

همکاری و اقدامات ها، پیگیری: 
 تعطیلی و اصناف پلمپ و  دستفروشان آوری جمع خصوص در 99/1/10 شهرستان کرونای شورای جلسه  

   فرماندار حضور با فرمانداری جلسات سالن در شهر های پارک

ارتش غربالگری های اکیپ شدن مستقر و معابر عفونی ضد جهت ارتش با هماهنگی خصوص در جلسه 
 کشور ارتش معاون و فرماندار حضور با فرماندار دفتر در

 

اساس گزارش ارسال شده از بر  مناطق پنجگانه در سطح جدول گزارش ساختمان های درحال ساخت 
 شهردارینواحی پانزده گانه 

 

 

 

 

 55ماده  20گزارش ماهانه کمیسیون بند جدول 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

مختومه  وعدم احراز تخلف 
 شدن پرونده

اخذ تعهد 
 کتبی

تعداد 
بازدید 
 مجدد

تعداد صدور 
 رای پلمپ

تعداد کل 
جلسه   یپروندها

 بند بیست
 ماه

 99فروردین  4 1 1 2 0

 ماه
تعداد کل  گزارش تخلفات ساختمانی مناطق 

 پنجگانه 

 پروانه ساخت

 ندارد دارد

 81 16 125 99فروردین
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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 -99عمکرد فروردین ماه

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

 99و98فروردین ستاد رفع سد معبر مقایسه ای عملکرد  جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سامانکده شهرداری رشت بدلیل بیماری کرونا هیچ گونه پذیرش و یا مراجعه کننده ای در : توجه

 .این ایام نداشته است
 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

 پوشاک پوشاک ترازو ترازو گاری گاری پالسکو پالسکو گل و گیاه گل و گیاه سایر واقالم
میوه و  

 تره بار 

میوه و 

 تره بار

1853  98و99فروردین     2230 19 3552 50 312 12 12 72 114 1064 692 1678 4266
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات 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 -99عمکرد فروردین ماه

 : نظیر شهری سبز فضای توسعه

مترمربع 1800 مساحت به ولیعصر بلوار طرح برآورد 

مترمربع 500 مساحت به دی  8 بلوار طرح برآورد 

مترمربع 6000 متراژ به فومن جاده کندروی الین توسعه طرح کتابچه تدوین و تهیه 

مترمربع 90 متراژ به اصفهان بلوار مجاور سبز فضای بهسازی   

بلواراصفهان سبز فضای بهسازی 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز 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 -99عمکرد فروردین ماه

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

و پرچینی گیاهان از استفاده با نیایش زیرپل (خجسته شهید میدان) گاز میدان سبز فضای بهسازی  

 مترمربع 1965 متراژ به پوششی

 

 

 

 

 

 

 

میادین، در ویژه به شهری سبز فضای سطوح در فصلی گلهای بکارگیری با شهر بصری سیمای زیباسازی 

   . پنجگانه مناطق پارکهای و شهر ورودی مبادی و اصلی بلوارهای

پارکها داخل جداول پارکی، مبلمان آمیزی رنگ عملیات انجام با شهر سطح در بصری سیمای زیباسازی  

 شهر سطح در موجود های المان و
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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 -99عمکرد فروردین ماه

بر نظارت: 

سبز فضای نگهداری قراردادهای موضوع اجرای حسن بر نظارت .   

و هرس عملیات اجرای بر نظارت و شهری معابر درختان سازی ایمن جهت در مستمر نظارت  

 .شهری معابر اولویت اساس بر پیمانکاران توسط درختان تاج فرمدهی

ابالغی دستورالعملهای موقع به اجرای جهت ناظرین مداوم و مستمر نظارت .  

در ... و سمپاشی کاری، وجین گلکاری، زنی، چمن شامل سبز فضای عملیاتهای اجرای بر نظارت  

 .سبز فضای سطوح

7 ماده کمیسیون مصوبات قالب در درختان خطر رفع عملیات اجرای بر نظارت .  

و هافواره و آبنماها آبیاری، روشنایی، هایشبکه بر نظارت ...   

و هاالمان زباله، سطل نیمکت، شامل پارکی مبلمان نگهداری بر نظارت ...  

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات 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 -99عمکرد فروردین ماه

سبز فضای نگهداری شرکتهای ماهانه موقت وضعیت صورت موقع به تایید و صدور.   

پارکها در کودکان بازی های زمین سازی استاندارد و سازی ایمن جهت در مستمر پیگیری . 

و سبز فضای تاسیسات، مبلمان، بهسازی منظور به پارکها در موجود نواقص شناسایی و بازدید ...  

 پارکها در دموجو

 کرونا جنب سرویس های بهداشتی، لوازم  بیماری بنر توصیه های بهداشتی جهت مقابله با انتشار نصب

 بازی کودکان و وسایل ورزشی بدنسازی در سطح پارکها 

شیوع از پیشگیری منظور به شهری بزرگ پارکهای پیرامون پالستیکی های کیسه و داربست نصب  

   کرونا بیماری

بدنسازی ورزشی وسایل و کودکان بازی وسایل دور خطر نوار بستن و کردن محصور 

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

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 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 سازمانهای عمومی شاخص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آب مصرفی فضای سبز  حجم 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 99/1/31الی  99/1/1از  واحد شرح ردیف

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

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

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

 2.4 مترمربع سرانه فضای سبز به ازای هر نفر 4

 63،200 ریال هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز 5

 15،554،384 هزارریال مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری 6

 0 مترمربع میزان توسعه فضای سبز 7

 طراحی فضای سبز 8
 4 طرح

 4،355 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 

الی   99/1/1از
99/1/31 555 0 555 11/1 0 11/1 20 
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محیط زیست، فضای 
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 اهم اقدامات 
 (1تصویر)آذین بندی محوطه سازمان به مناسبت اعیاد شعبانیه 

 (2تصویر)روزانه ماشین آالت و آمبوالنسها ضدعفونی 

  (3تصویر)کرونا ضدعفونی روزانه قطعه ویژه 

 (  4تصویر)ایزوله کردن پرسنل غسالخانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

1تصویر 2تصویر   

3تصویر 4تصویر   
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 اقدامات ادامه اهم 
(5تصویر)توزیع لباس فرم به کارگران عمرانی و فضای سبز 

 (6تصویر)سازمانالیروبی کانال انتهای محوطه 

(7تصویر)گرفتن کیت تشخیص کرونا 

 (8تصویر)زنی فضای سبز حاشیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان مدیریت آرامستان

5تصویر  

6تصویر  

7تصویر  

8تصویر  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

ادامه اهم اقدامات 
 (2و  1تصویر)گلفصلی و پاشیدن بذر نشاء 

 (4و  3تصویر)آبادآوری و قطع  تنه درختان خشک  وادی تازه جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان مدیریت آرامستان

1تصویر 2تصویر   

3تصویر 4تصویر   

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 ادامه اهم اقدامات 
(1تصویر)گلکاری زیر پل روگذر روبه روی درب وادی تازه آباد 

  (2تصویر)برگزاری جلسه اداری و معارفه معاون جدید سازمان 

 سازمان مدیریت آرامستان

1تصویر 2تصویر   

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 -99عمکرد فروردین ماه

 سازمان     گزارشی از عملکرد                          شهرشدگان به تفکیک جنسیت و محل دفن در آمار فوت 

 

 

 

 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 تعداد واحد شرح

 175 نفر تعداد فوت شده های مرد

 154 نفر تعداد فوت شده های زن

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

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از 
 199 نفر سازمان

 63 نفر تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

 67 نفر تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

 مقدار  واحد شرح

 1223 قالب تولید سنگ لحد

 1 قالب تولید سنگ بلوک

 763 کیلوگرم مصرفی آهک

 28000 کیلوگرم مصرفی سیمان

 12185 قالب مصرفی سنگ بلوک

 2650 قالب مصرفی سنگ لحد

 145 عدد تعداد سنگ مزار نصب شده

 89 لحد پیش فروش قبور

 19 قالب نصب موزائیک

 760 لحد قبرسازی
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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 -99عمکرد فروردین ماه

اجرایی اقدامات : 
و بهداشتی سرویس دیوار، و در کف، جمله از) سازمان نظارت تحت های بازارچه کردن عفونی ضد  

 (1 تصویر) (... و بانک عابر مانند موجود تجهیزات و ابزار همچنین و نگهبانی اتاق

چمران شهید بازارچه در استفاده برای ضدعفونی مواد نگهداری جهت لیتری 1000 منبع خرید  
 (2تصویر)

(3 تصویر) ها بازارچه ضدعفونی جهت سمپاش دستگاه یک خرید 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

1 

3 2 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

اجرایی اقدامات ادامه : 
آزادی بار بزرگ میدان عفونی ضد 

های دکه کلیه به بندی بسته بدون خوراکی و نوشیدنی هرگونه فروش از جلوگیری العمل دستور ابالغ 
 (4 تصویر)شهر سطح

شده ابالغ بهداشتی پروتکل رعایت روند بررسی راستای در شهر سطح های دکه به سرکشی و بازدید 

کرونا شیوع دوره در متخلف های دکه از تعدادی پلمپ 

محیط زیست، فضای  
 سبز و خدمات شهری

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

4 
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 ها پیگیری: 

شهر سطح های دکه و ها بازارچه مطالبات وصول   

4 شهر سطح های مغازه و دکه غرفه، داد قرار تمدید و عقد فقره 

سازمان نظارت تحت امالک واگذاری اسناد ی ساز آماده  

 ها نشست: 

کارگری های انجمن نمایندگان حضور با ساختمانی کارگران ساماندهی آغاز جلسه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
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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 -99عمکرد فروردین ماه

بازدیدها: 

مارکت هایپر و آزادی بار بزرگ میدان از رشت شهرستان فرمانداری  محترم معاونین و فرماندار بازدید  

  احمدی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

شهر پاکسازی و عفونی ضد: 
باران شهر نشانان آتش توسط رشت شهر های خیابان و معابر عفونی ضد عملیات 

جهت شهرداری و انتظامی نیروی سپاه، لجستیکی خودروهای به عفونی ضد محلول تزریق عملیات 
 شهر سطح معابر زدایی گند

مساجد، و محالت معتمدین و شهروندان به عفونی ضد مواد اهدای NGO و همگانی مبارزه جهت ، ها 
 کرونا ویروس پاکسازی

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

خودرویی تجهیزات و تعمیرات: 

،آتش سنگین و سبک خودروی دستگاه 89 از بازدید و خودرویی تعمیرات نقاشی، صافکاری  

 سازمان خودرویی فنی حوزه توسط نشانی

تیم توسط ...و گلگیر لنت، اگزوز، پمپ، سرنازل، از اعم لجستیکی و خودرویی قطعات تعمیرات  

 سازمان خودرویی و فنی

 
 
 
 
 
 
 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

جلسات: 

گسترش از پیشگیری محوریت با رشت شهرستان بهداشت مرکز و نشانی آتش سازمان اندیشی هم  

 نشانان آتش میان در کرونا

  طبق پس زین که بوده کرونا ویروس به نشانان آتش ابتال بررسی و پیشگیری محوریت بر نشست این 

  این درگیر نوعی به که نشانانی آتش درمان مراحل انجام و وضعیت بررسی گرفته صورت های گفتگو

  و رشت شهرستان بهداشت مرکز طریق از مستقیما ویروس این به مبتال افراد یا و اند شده بیماری

 .پذیرفت خواهد انجام معتمد پزشک توسط

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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محیط زیست، فضای 
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

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

 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 نام منطقه

 مجموع خدمات ایمنی حادثه حریق

الی  99/01/1از 
99/01/31 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  99/01/1از 
99/01/31 

مدت مشابه سال 
 گذشته

الی  99/01/1از 
99/01/31 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  99/01/1از 
99/01/31 

مدت مشابه 
 سال گذشته

 74 52 35 24 28 12 11 16 1منطقه 

 20 22 2 5 14 6 4 11 2منطقه 

 56 36 22 7 14 11 20 18 3منطقه 

 72 44 20 16 25 6 27 22 4منطقه 

 43 19 16 6 14 7 13 6 5منطقه 

 13 13 2 1 4 4 7 8 خارج از محدوده شهری

 - 1 - - - - - 1 شهرهای اطراف

 278 187 97 59 99 46 82 82 مجموع

0

50

100

150

 خدمات ایمنی حادثه حریق

 مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی 

 99/01/31الی  99/01/1از 

 مدت مشابه سال گذشته
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 ایمنیو خدمات مقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه 

 

 

 

 
 

 

 

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 ردیف
صدور طرح 

 ایمنی ساختمان

 بازدید و صدور
پایان کار 
 ساختمان

مختلف بازدید از اماکن 
 ...(، کارخانجات و ادارات)

 جمع

الی  99/01/1از 
99/01/31 120 47 0 167 

 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

 3:53 3:09 3:59 3:20 99/01/31الی  99/01/1از 

 3:05 2:48 4:13 3:31 سال گذشتهمدت مشابه 
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 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 برون سازمانیو گزارشی از آموزش های درون سازمانی 
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الی   99/01/1از 
99/01/31 

مدت مشابه سال  
 (98)گذشته

نمودار مقایسه ای تعداد آموزش دیدگان دورن سازمانی و 

 برون سازمانی

 درون سازمانی

 برون سازمانی

 تعداد آموزش دید گان   شرح

  
الی  99/01/1از 

99/01/31 
مدت مشابه سال  

 گذشته

 1600 1600 درون سازمانی

 462 0 برون سازمانی

 2062 1600 مجموع
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اهم اقدامات در سطح شهر 
 :برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر

 جمع آوری و حمل پسماند از سطح شهر 

 شهراجرای طرح تفکیک از مبدا در کل سطح 

شروع به کار پیمانکار جدید بازیافت پسماند خشک 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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 اقدامات در سطح شهرادامه اهم 
 شهرزمینهای بایر سطح پاکسازی 
 شهرورودی های سطح پاکسازی 

 
 
 
 
 
 

نگهداری و شستشوی سرویس های بهداشتی 
رفع آبگرفتگی در سطح شهر 
 
 
 
 

 

 

 سازمان مدیریت پسماند

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 سازمان مدیریت پسماند

ادامه اهم اقدامات در سطح شهر 
 ،(4و3و2و1تصاویر... )پیاده رو ها و ها، پل ها، گاردریل شهری، المانهای شتشوی مخازن 

 (6و5تصاویر)سیاه اسطلخ و توحید  –زیرپل های سد کشاورزی پاکسازی 

 

 
محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

1 2 3 

4 6 5 
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ادامه اهم اقدامات در سطح شهر 
 هاحاشیه رودخانه پاکسازی 

 

 

 

 

 

 

 شویبه کار خودروهای جاروب مکانیزه، جدول شوی و مخزن شروع 

 سازمان مدیریت پسماند

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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شهر سطح در اقدامات اهم ادامه 

سطوح ضدعفونی جهت سراوان دهیاری به ژاول آب لیتر 1000 تحویل 

تا 15 مقدار به کننده ضدعفونی مواد انتقال جهت اردبیل و آستارا مقصد به تانکر روزانه اعزام 

  پسماند، نشانی، آتش) شهرداری کننده ضدعفونی های ماشین بین توزیع جهت لیتر هزار 20

 شهر سطح مختلف نقاط شب هر ضدعفونی و (سبز فضای

 

 

 

 

صحیح استفاده بر نظارت و کارگران بین در دستکش و ویژه لباس ای، حرفه ماسک پخش 

 کارگران سالمتی حفظ و کرونا ویروس پخش از جلوگیری جهت حفاظتی وسایل
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 سازمان مدیریت پسماند
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دفنگاه سراوان 
سراوان دفنگاه روزانه پوشش و ریزی شن 

( روز در نوبت دو) سراوان دفنگاه ضدعفونی 

دفنگاه به خروجی و ورودی آالت ماشین کلیه ضدعفونی 

مگسها و حشرات زادآوری فصل نزدیکی به توجه با سراوان دفنگاه روزانه سمپاشی 

تن 800 از بیش روزانه پسماند بهداشتی دفن 
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بالصاحب سگهای ساماندهی 

(رسانی برق -سازی کف – سربندی) سامانکده احداث تکمیل ادامه  

شهر سطح از بالصاحب سگهای  آوری جمع   

 سگ قالده 140 نگهداری  

سگها به روزانه دادن غذا   
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 سراوانخانه شیرابه اقدامات انجام شده در خصوص تصفیه 

خانه تصفیه داخلی اتصاالت اتمام و اتصاالت کردن سری ادامه 

آنها کردن مونیتور و برقی قطعات اتصال عملیات آغاز 

زباله رانش از جلوگیری جهت حائل دیوار احداث عملیات ادامه 
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 سازمانهای فرهنگی، آموزشی برنامه 
سازمان سایت در سازمان واحدهای عملکرد از خبر مورد 41 ارسال 

سازمان به متعلق مجازی فضای در ارسال و خبر و عکس مورد 90 تهیه 

سازمان مجازی فضای و سایت در بارگذاری و سازمان اخبار از فتونیوز مورد 35 ساخت 

سازمان سایت و مجازی فضای در بارگذاری و آموزشی پوستر  مورد 10 تهیه 

فضای و سایت در بارگذاری و سازمان واحدهای عملکرد از کلیپ مورد 7 ساخت  
 سازمان مجازی

 شهری به صورت هفتگیتلویزیون های برنامه های به روزرسانی 
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 اهم اقدامات: 

 ،سازی فاز دوم و آماده درختکاری محوطه شرکت آمیزی و رنگ تعمیرات، نظافت 

 تخمیر های سوله احداث محل در واقع درختان قطع A  و B 
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 شرکت کود آلی
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 درخانهمحوریت پویش نوروز نوروز با طراحی و چاپ پوسترهای تبریک 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

ورزشیسازمان فرهنگی ،اجتماعی و   

 رمضانطراحی استندهای شهری با موضوع حلول ماه 
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

ورزشیسازمان فرهنگی ،اجتماعی و   
   مهرواره فرهنگی و هنری لبخند بهارانه با مشارکت کانون پرورش فکری کودکاان و نوجواناان

 استان گیالن و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیالن

مقدم خط در که رشت شهرداری نشانی آتش کش زحمت پرسنل بین ماسک توزیع و تولید  
   دارند قرار کرونا ویروس با مقابله
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جشن خانگی اعیاد شعبانیه  به مناسبت فرارسیدن اعیاد شعبانیه 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی 

مسابقه ی دل نگار به مناسبت جشن نیمه شعبان 
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 اجرای گروه سرود منادیان بصیرت در مجتمع های مسکونی شهر رشت به منظور افزایش نشاط و
 کروناپویایی اجتماعی و کاهش فشار روحی ناشی از بحران ویروس 

 

 

 

 

 (عج) افشانی آسمان شهر باران به مناسبت میالد حضرت صاحب الزماننور 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

ورزشیسازمان فرهنگی ،اجتماعی و   
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 مجازیاجرای کنسرت خنده به صورت پخش از فضای 

 با حضور هنرمندان مطرح استان 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی 

طراحی و چاپ پوستر شهدای خدمت 
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  اهم اقدامات 

  و  99شرکت در جلسات شورای اسالمی شهر در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی ساال

 اعمال تغییرات در بودجه پیشنهادی طبق صورتجلسات مصوب

  تفکیک صورتجلسات ستادی و مکاتبه با حوزه های مربوطه در خصوص گزارش اقادامات

 انجام شده و جمعبندی آنها

 تنظیم لوایح پیشنهادی شورای اسالمی شهر برای نمونه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: 

 هزینه های مربوط به تدفین اجساد مبتال به کرونا% 50الیحه اعمال تخفیف 

 شهرداری رشت در پرداخت عوارض 99ماهه اول سال  2الیحه بسته حمایتی 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت برنامه و بودجه–معاونت برنامه ریزی   
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
ش

وه
پژ

و 
ت 

عا
طال

م
 

 اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش 

 شده انجام مطالعاتی های طرح ارائه خصوص در الزم های پیگیری و شهرداری مختلف های حوزه با مکاتبه انجام
 انجام حال در های طرح از گزارش ارائه و آنان توسط

 مختلف های حوزه از 99 سال پژوهشی های اولویت دریافت خصوص در الزم های پیگیری و مکاتبات انجام
   رشت شهرداری

 1398 یکساله عملکرد ادامه در آمار حوزه به 98 اسفند عملکرد و آمار ارائه

 پسماند مدیریت سازمان با مرتبط مطالعاتی های طرح ارائه خصوص در شهرداری مختلف های حوزه با مکاتبه انجام
 آلی کود شرکت و

 نظرات اعالم و گزارش ارائه و مشهد شهرداری "اجرایی -فنی راهبردی سند" بررسی

 انجام و ریزی برنامه و بیرونی دانشجویان های نامه پایان و دریافتی های پروپوزال خصوص در الزم اقدامات انجام
 با ) باشد می نهایی دفاع مرحله در که دانشجویی پروپوزال خصوص در پژوهش کمیته جهت الزم اولیه اقدامات
 (خوراک شهرخالق بر تاکید با رشت شهر فرسوده بافت در ساکن زنان محور تعاون اشتغال سنجی امکان موضوع

 کمیته در طرح جهت رشت شهرداری کارکنان نامه پایان عنوان 6 خصوص در الزم اولیه های بررسی انجام
 پژوهش

 ایران شمال در فرهنگی تنوع بر ابریشم راه متقابل تأثیر" طرح نهایی گزارش درخصوص الزم های پیگیری انجام
 "خوراک شناسی خالق شرح بر تأکید با

 (انجام حال در) رشت شهر بصری منظر مدیریت جامع طرح خدمات شرح بررسی
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ت 
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 ادامه اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش  

   جهت بالقوه گردشگران توانمندسازی و محتوا بازاریابی ابعاد شناسایی" طرح گزارش ارسال و رسانی اطالع
 و اجتماعی فرهنگی، سازمان) بردار بهره حوزه های به "غذا گردشگری بر تأکید با رشت مقصد به سفر ریزی برنامه

 (الملل بین امور و عمومی روابط مدیریت و ورزشی

 در گیاهی های شاخص و خاک خصوصیات بر ای تغذیه عملکرد و کود انواع تأثیر طرح پروپوزال اولیه بررسی
 از شهری سبز فضای و منظر سیما، سازمان از دریافتی پروپوزال) رشت شهر موردی؛ مطالعه شهری؛ سبز فضای

 (گیالن دانشگاه
  مرحله در) عضویت فرم نظیر مربوطه های فرم تدوین و کتاب امانت دهی و عضوگیری آماده سازی، فرآیند تدوین
   (نهایی

 مفتوح قراردادهای مورد در گزارش ارائه و بررسی

   کتب گذاری لیبل انجام و مطالعات اداره کتابخانه ساماندهی

   الزم اقدامات انجام و ها گزارش ارائه و ” رشت شهرداری و شهر عملیاتی-راهبردی برنامه” پیگیری

  رشت شهرداری کارکنان برتر پروپوزال و برتر پژوهشگر جشنواره دستورالعمل تدوین

   همکاران به رسانی اطالع منظور به 19 کووید خصوص در الزم راهکارهای ارائه و اقدامات تدوین

   کودک دوستدار شهر استارتاپی رویداد اولیه ساختار تدوین
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 اقدامات 99/01/31  تا 99/01/1بازه مطالعات در دست انجام و بررسی شده در 

 برنامه و رشت شهر فرهنگی مهندسی نقشه تدوین“مطالعاتی طرح خصوص در پیگیری
 و فرهنگی سازمان با الزم مکاتبات انجام و”فرهنگی های اولویت ارتقاء راهبردی

  طرح ناظر عنوان به ورزشی
 انجام مکاتبات 

  گردشگری محور مفهومی طرح"نهایی گزارش خصوص در الزم های پیگیری انجام
 مشاور توسط شده ارائه  "غرب به شرق

پیگیری گزارش و بررسی 
 های اولیه

 بر ابریشم راه متقابل تأثیر" طرح نهایی گزارش خصوص در الزم های پیگیری انجام
 "خوراک شناسی خالق شرح بر تأکید با ایران شمال در فرهنگی تنوع

 انجام مکاتبات 

 شهرداری سالمت گردشگری عملیاتی برنامه تدوین” طرح ارسالی گزارش بررسی
  بررسی گزارش  مرتبط الزم اقدامات انجام و“رشت

 سنجی امکان» عنوان با (گیالن دانشگاه) دانشجویی نامه پایان نهایی گزارش بررسی 
 شهرخالق بر تاکید با رشت شهر فرسوده بافت در ساکن زنان محور تعاون اشتغال
 «خوراک

بررسی اولیه جهت طرح 
 در کمیته پژوهش

 و خاک خصوصیات بر ای تغذیه عملکرد و کود انواع تأثیر» طرح پروپوزال اولیه بررسی
 از دریافتی «رشت شهر موردی؛ مطالعه شهری؛ سبز فضای در گیاهی های شاخص
 گیالن دانشگاه از شهری سبز فضای و منظر سیما، سازمان

بررسی اولیه جهت طرح 
 در کمیته پژوهش

 بررسی و مطالعه اولیه    رشت شهر برند خصوص در الزم اولیه مطالعات انجام و بررسی

ش
وه

پژ
و 

ت 
عا

طال
م
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اقدامات اهم: 
رشت شهرداری 98یکساله و 98دوم ششماهه ،98اسفند یکماهه عملکرد آمار تنظیم و گردآوری 

اداری تحول و نوسازی مدیریت پرتال در 98بهمن یکماهه عملکرد بارگذاری 

و آمار افزار نرم درخصوص جلسه برگزاری جهت ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان با هماهنگی  

 شهرسازی

دفتر سامانه در رشت شهرداری 98یکساله پنجگانه مناطق ساختمانی های پروانه اطالعات ورود  
 گیالن استانداری شهری امور

تحول و نوسازی مدیریت زیرمجموعه های حوزه 99یکساله و ماهه سه مدت کوتاه برنامه تهیه  
 اداری
مکاتبات: 
هرماه تفکیک به 98یکساله ساختمانی های پروانه آمار جهت پنجگانه مناطق با 

98چهارم ماهه سه صد ماده کمیسیون های پرونده اطالعات تکمیل جهت پنجگانه مناطق با 

99سال در ماهانه آمار ارائه و 98یکساله متخلف ناظر مهندسین آمار جهت پنجگانه مناطق با 

آماری های فرم کلیه ارسال و ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان با 

عملکرد گردآوری جهت رشت شهرداری تابعه های حوزه و سازمانها مناطق، ها، معاونت با  
 98دوم ششماهه و 98یکساله
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اقدامات اهم 

1399 سال در برگزاری جهت استاندارد های دوره لیست تهیه   

 مجوز دریافت جهت گیالن استانداری به  1399 سال های دوره نیازسنجی نامه ارسال 

نرم در) سیستمی نیازسنجی جهت شرایط واجد کارکنان آموزشی اطالعات بانک تهیه  

 (جام سامانه – آموزش جامع افزار

شامل1398 سال از مانده باقی آموزشی دوره چهار آزمون برگزاری (ARC GISآسفالت، 

 معاونت همکاری با مجازی صورت به (درآمدی محاسبات آموزش و EPLANسرد، و گرم

 گیالن دانشگاهی جهاد آموزشی

98 سال در شده برگزار آموزشی های دوره غیاب و حضور فایل تجمیع 

و بررسی شامل) 99 سال در رشت شهرداری کارکنان نیازسنجی به مربوط مقدمات انجام  

 (درخواستی های گزینش
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  نظام نامه آیین اساس بر ...و شهر خدمات حوزه مانند شهرداری های حوزه از واصله پیشنهادات بررسی•
  98/09/10 مصوب رشت شهرداری  پیشنهادات

  جلوگیری نحوه اجرایی روش خالف، عدم اجرایی روش ،تهیه5 ماده کمیسیون اجرایی روش بازنگری روند انجام•
 مناطق ساختمانی تخلفات از از

-11 کد با «شهر اسالمی شورای در لوایح و ها طرح شکایات و ها درخواست به رسیدگی»  اجرایی روش ابالغ•

IMS-01  99/01/19  مورخ   

  نظرات دریافت خصوص در مناطق و ها سازمان ، ها مدیریت ، ها معاونت شامل یی ها حوزه با مجدد مکاتبه•
   1395 سال مصوب تفصیلی سازمان و ساختار های چالش رفع و بازنگری جهت تخصصی

   اداری تحول و نوسازی مدیریت با مرتبط معاونین شورای صورتجلسات مصوبات پیگیری•

  وظایف شرح همچنین و 1395 سال مصوب تفصیلی سازمان و ساختار های چالش رفع و بازنگری بررسی ادامه•
 مستمر بهبود راستای در رشت شهرداری های حوزه کلیه مصوب

 بازنگری جهت آن ویرایش نویس پیش تدوین و دورکاری مصوب نامه آئین مجدد بررسی•

ت 
یال

شک
ه ت

دار
ا

ها
وش

د ر
بو

 به
و

 

 رشتجدول مستندات ابالغی و مصوب سیستم مدیریت کیفیت شهرداری 

 مصوبتعداد مستندات  شرح مستندات

 0 دستورالعمل ،آیین نامه و فلوچارت
 1 روش های اجرائی

 0 فرم
 1 جمع



154 

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 -99عمکرد فروردین ماه

  اقدامات اهم 
      صدور ابالغ های تعیین محل خدمت برای کارکنان بر اساس دستور شاهردار محتارم، کاارگروه انتصاابات مناابع

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

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

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

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

و غیاره جهات    پست سازمانی ،به روز بر اساس محل خدمت ، شغل فعلی  مختلف و آمار پرسنلی گزارشهای تهیه
 نیازه به واحدهای مورد ئارا

 دریافت و  ارسال نامه ها از طریق پست الکترونیکی شهرداری، پستخانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و
 دولتهمچنین ارسال و دریافت مکاتبات برخی ادارات از طریق شبکه 

ثبت نامه ها در دفاتر ارسال و مرسالت ثبت نامه های وارده در اتوماسیون اداری، ثبت مرخصی کارکنان و همچنین 

     برنامه ریزی مدون به منظور دیدار با خانواده های معزز شهدا و ایثارگران گرانقدر و تاالش در جهات رفاع مواناع
 آنهابیمه ای و سایر معضالت 

 صادور  و همچناین   بازنشساتگان و کارگری،کارمندی  (کفن و دفنهزینه )بررسی و صدور معرفی نامه آرامستان
همکاران اساتفاده کنناده از   مختص  (استانخارج و  داخل)معرفی نامه های درمانی جهت بستری در بیمارستانها 

 درمانیتسهیالت بیمه 

 مناازل مساکونی شاهروندان در     در خصوص آتش سوزینشانی  آتشبررسی گزارشهای حریق واصله از سازمان
 آتش سوزی منازل مسکونی شهروندان به شرکت بیمه آسیابیمه  صدور معرفی نامهو  سطح شهر

 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   



155 

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 -99عمکرد فروردین ماه

    نیروهاای  شاهرداری توساط   شهرداری مرکز و ساایر سااختمانهای   ساختمان  روزانهنظافت و ضد عفونی
پخش دستکش و ماسک بین همه نیروهای خدماتی و تعدادی از رانندگان استیجاری باه  خدماتی و همچنین 
 کروناعلت شیوع بیماری 

 (ع)خصوص برپایی جشن و نمایشگاه والدت امام زمانمدیریت ارتباطات و امور بین الملل در با همکاری 

 صورتجلساتتنظیم 
مأموریت کارمندان از شهرداری رشت به سایر شهرداری ها و بالعکس 
ارتقاء گروه و انتصاب به منظور طرح در جلسه شورای اداری استخدامی 

صدور احکام کارگزینی 
 از کارمندی،کارگری، قراردادی، قرارداد موقتاعم پرسنلی سال 
عائله مندی/ افزایش تعداد فرزند/ تغییر مدرک تحصیلی 

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

 شورای اداری و استخدامی

ذخیره مرخصی کارکنان 
وضعیت دریافت شبکاری کارکنان 
    نامه ها با دستورالعمل مکاتبات اداری و نظارت بر دبیرخانه سازمانها و مناطق جهات اجارای صاحیح

 ضوابط مربوطه
گزارش های غیبت و تأخیر پرسنل در صورت نیاز 

 

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری



156 

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 -99عمکرد فروردین ماه

 استخدام و مقایسه با چارت ه تفکیک نوع برشت شهرداری نیروی انسانی آمار 

 

 

 

 

 

 

 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

 490 717 3 17 172 161 126 134 104 مناطق پنجگانه

 851 772 4 52 115 226 249 47 79 سازمانها

 376 475 11 18 136 49 114 45 102 شهرداری مرکز

 1717 1964 18 87 423 436 489 226 285 مجموع

 محل خدمت

 تحصیالت

 مجموع
تعداد 

براساس 
فوق  دکترا چارت

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس لیسانس

 490 717 165 139 55 227 131 0 مناطق پنجگانه

 851 772 105 320 84 182 81 0 سازمانها

 376 475 48 68 34 183 138 4 شهرداری مرکز

 1717 1964 318 527 173 592 350 4 مجموع
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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 -99عمکرد فروردین ماه

مدیریت تشخیص و وصول درآمد -معاونت مالی و اقتصادی  

اهم اقدامات 

تفتان و اترک وارش، ،ایرتور ایران هواپیمایی پرونده چهار برای 77 ماده کمیسیون رأی صدور  

 ریال83/266/460/833 مبلغ به جمعاً

98 سال در که پایانکار و خالف عدم گواهی پروانه، متقاضیان به تسهیالت ارائه مصوبه ابالغ  
 پنجگانه مناطق به اند نگردیده مربوطه مفاصاحساب دریافت به موفق ولی نموده حساب تسویه
 ( 98/12/27-ش/2439/98 شماره مصوبه) اجرا جهت

پیگیری و 98 سال به 99 سال اول ماهه سه عوارض محاسبه منظور به حمایتی بسته الیحه ارسال  
   آن مصوبه دریافت جهت

آنها عملکرد پیگیری و سازمانها و پنجگانه مناطق با درآمدی کمیته تشکیل 

محاسبان افزار نرم در درآمدی کدهای ورود 

مراجع سایر و محترم شهردار به آن هفتگی ارائه و ها سازمان و مناطق از وصولی آمار آوری جمع  
 ذیربط

شهرداری مرتبط واحدهای کلیه به آن ارسال و تعرفه کتابچه چاپ 

آن توزیع مرحله تا یک منطقه 98 سال صادره نوسازی جمعی های فیش پیگیری   
شهر و مالیه اقتصاد 

 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 -99عمکرد فروردین ماه

اقدامات اهم ادامه 
حوزه به سماد سامانه در ثبت منظور به اجرایی های دستگاه از شهرداری مطالبات لیست ارسال  

 منعقده قرارداد برابر نتیجه حصول تا پیگیری جهت ها شهرداری همیاری سازمان و مالی

ارزش بر مالیات قانون 43 ماده (ج)بند پیگیری خصوص در ها شهرداری همیاری سازمان با مکاتبه 
 خودروها گذاری شماره عوارض درخصوص توسعه ششم برنامه قانون 6 ماده (ب)بند و  افزوده

دارایی و اقتصاد کل اداره از خزانه اسناد دریافت درخصوص پیگیری  

درخصوص کشور بودجه و برنامه سازمان محترم ریاست و جمهور رییس محترم معاونت با مکاتبه  
  و  آموزش کل اداره به مربوط شهرداری ارسالی های پرونده درخصوص نتیجه حصول در تسریع
 خزانه اسناد صدور و مطالبات وصول راستای در گیالن دانشگاه و پرورش

و اداری محترم معاونت و فاوا سازمان با دین تبدیل سامانه اندازی راه خصوص در پیگیری و مکاتبه  
 مالی

و ترمیم خدمات بهای خصوص در مخابرات شرکت از شهردار مطالبات بندی جمع و پیگیری  
 ... و BTS ، حفاری نوار بازسازی

گانه پنج مناطق سوی از ارسالی پرونده خصوص در دین تبدیل فرایند انجام 

مدیریت تشخیص و وصول درآمد -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 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 -99عمکرد فروردین ماه

 

بازگشایی پاکتهای مزایده 

 

 مورد آنتن های  29کارشناسیBTS     مخابرات 

 

 (فروشگاه احمدی ) کارشناسی ساختمان وارش 

 

 

 

مدیریت امالک و مستغالت–معاونت مالی و اقتصادی   

  اهم اقدامات 

شهر و مالیه اقتصاد 
 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 -99عمکرد فروردین ماه

بازگشایی پاکات فراخوان: 
شیوه قالب در آبی پارک تفریحی -تجاری مجموعه احداث (ای مرحله یک) سرمایه گذار جذب  

 مدنی مشارکت

 کالن در دست مطالعهطرح های 
شامل که (ع)رضا امام خواهر حرم پیرامونی های محله محدوده بازآفرینی راهبردی سند تدوین   

  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 محورهای

به توجه با 98 سال پایان تا (اقتصادی -فنی مطالعات) سراوان جنگلی پارک کتابچه تکمیل و تهیه 

  به آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره توسط (جنوبی فاز) جنگلی پهنه این از بخشی موقت تحویل

 (اول مرحله پایان) رشت شهرداری

(الکان به گیل متری90 بلوار ،5ژ) شهر در مسیر بازگشایی مطالعات انجام 

و همزمان پروژه 10 اجرای با (الکترونیک شهرداری) شهرداری فرآیندهای تمامی نمودن مکانیزه  

   شهر امالک نوین ممیزی

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 -99عمکرد فروردین ماه

مهم اقدامات سایر: 

سازمان مدیره هیئت جلسه 1 برگزاری 

قرارداد نویس پیش بررسی خصوص در «پارکومتر» پروژه گذار سرمایه با مشترک جلسه برگزاری   

مفاد شدن نهایی و «تولید مبدا از خشک پسماند» پروژه گذار سرمایه با مشترک جلسه برگزاری  

   قرارداد

نوین ممیزی پروژه خدمات شرح های هزینه بابت شرکتها از استعالم و ها دستگاه سایر با هماهنگی 

نظر اعالم برای ها حوزه به ارسال و (آرمانشهر شرکت) مشاور از گیالنی کوشیار طرح اخذ 

ها آن نظرات اخذ جهت ها حوزه به آسیاب پارک در اقامتی شده تهیه طرح ارسال 

مطالعات انجام) ستاد سامانه فراخوان در متقاضی های شرکت کاری سوابق و ها گواهینامه بررسی 

 (گذاری سرمایه ی پروژه 10 سنجی امکان

گذاری سرمایه های پروژه شده منعقد قراردادهای بر عالیه نظارت 

 گذاری سرمایه های فراخوان در شرکت جهت دعوت و گذاران سرمایه اطالعاتی بانک روزرسانی به 

 

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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شهرسازی و نظام  
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

ها ریزی برنامه: 

ای مرحله دو و ای مرحله یک های فراخوان قالب در گذاری سرمایه های پروژه های فراخوان برگزاری 

عنوان به رشت شهر شدن پذیرفته به توجه با ها پارک در بیشتر دهی خدمات جهت ریزی برنامه  

  فضای و ها پارک حفظ قوانین و ضوابط حفظ با خصوصی بخش سرمایه توسط کودک دوستدار شهر

 دیگر های سازمان و گانه 5 مناطق توسط ساله یک ای اجاره قراردادهای به ساماندهی و سبز

 .شهرداری

شهری زیباسازی و ورزشی – فرهنگی رویکرد با اقدام دست در های طرح پیشبرد جهت ریزی برنامه 

 .گذاری سرمایه سازمان در

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 دکتر جنگلی

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 پروژه

،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 دادن
شهر و مالیه اقتصاد 

 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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محیط زیست، فضای 
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اقتصاد شهر و مالیه 
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ها ریزی برنامه ادامه: 

سال در گذاری سرمایه شیوه به شهر آالینده و مزاحم مشاغل ساماندهی جهت ریزی برنامه 

 .آتی های

مشارکتی های پروژه از حاصل عواید از ملک تولید جهت ریزی برنامه 

اتوبوسرانی خطوط سپاری برون جهت ریزی برنامه 

و قانونی فرایند سایر پیشبرد در تسریع و احمر هالل مشارکتی نامه توافق امضای و جلسه تشکیل  

 احمر هالل تجاری مجتمع عمرانی عملیات اجرای

و منظریه خیابان در گردشگری مجموعه عمومی فراخوان برگزاری ... 

بهره و اجرا و قرارداد انعقاد تا ها آن پیشبرد و گذاری سرمایه های طرح تعریف جهت مشاور اخذ  

 ها پروژه از برداری

99 سال در گذاری سرمایه های فرصت نمایشگاه و همایش برگزاری جهت ریزی برنامه 

شهر سطح در هوشمند اشتراکی های دوچرخه زیرساخت ایجاد جهت فوری ریزی برنامه 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 -99عمکرد فروردین ماه

بازدیدها : 
مدافع شهدای“ پاکسازی عملیات و بیولوژیک دفاع سراسری رزمایش در رشت شهردار و شورا رئیس حضور  

 ”سالمت

کار بر نظارت و بررسی منظور به رشت شهرداری ایمنی خدمات و نشانی آتش 13 شماره ایستگاه از بازدید  
 کرونا ویروس شیوع روزهای در شهروندان به رسانی خدمت

تصفیه احداث روند از رشت شهرستان فرماندار و استاندار عمرانی امور معاون با همراه رشت شهردار بازدید  

 گیالن آلی کود شرکت و الکان احداث حال در بیمارستان سراوان، شیرابه خانه

مسکن مهر منطقه در واقع گمنام شهدای مزار از بازدید  

 

 

 

 

 

 
 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

نشست ها: 
رشت شهرداری 1399 سال عملیاتی های برنامه اعالم نشست 

مدیریت ستاد نشست در شهر اسالمی شورای رئیس و رشت شهردار حضور   
 استانداری در گیالن استان کرونای بیماری     

 جدی پیگیری خصوص در رشت شهرداری مدیران و معاونان شورای نشست  
 رشت شهرداری مختلف بخشهای عملیاتی های برنامه     

ناوگان وسیله به تردد درصد 20) تلویزیونی زنده برنامه در رشت شهردار حضور 

 (است یافته افزایش رشت عمومی نقل و حمل     

 برای رشت شهرداری سازمانهای با مرتبط موضوعات تصویب و بررسی نشست 

 99 سال      

روسای و پنجگانه مناطق مدیران ستادی، مدیران معاونان، با رشت شهردار جلسه 

 شهرداری مدت کوتاه برنامه تدوین و تهیه درخصوص رشت شهرداری سازمانهای     

 امسال غیرعادی شرایط اساس بر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  
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دیدارها: 
دیدار شهردار رشت با سیدعلی آقا زاده از منتخبان مردم شهر رشت در مجلس شورای اسالمی 

 دیدار تیم مدیریت شهری با امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری فرمانده مرکز آموزش تخصص های دریایی
 باقرالعلوم به مناسبت روز ارتش

دیدار شهردار رشت  با علی حسین نژاد مدیر کل جدید تامین اجتماعی استان گیالن  

دیدار شهردار رشت با خانواده شادروان احمد خسروی از مدیران بازنشسته شهرداری رشت 
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تبلیغات: 
بلدیه آوای” ماهانه و هفتگی خبری های بولتن“ 

محیطی تبلیغات   

 (آپ واتس و تلگرام اینستاگرام،) اجتماعی های شبکه 

و فتونیوز طراحی و کوتاه فیلم و تیزر کلیپ، ساخت ... 

ساالنه و ماهه شش ماهانه، های عملکرد گزارش تنظیم و تهیه 

بولتن ساخت و خبری های پایگاه و ها خبرگزاری در شهرداری پرتال اخبار انعکاس رصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

 ماه فروردین

 طراحی فتونیوز  68

 ساخت کلیپ و تیزر 16

 کوتاه ساخت فیلم 0

 (اخبار مدیریت شهری)ثانیه  60ساخت اخبار  0

 “آوای بلدیه”بولتن های خبری هفتگی  4

 “آوای بلدیه”بولتن های خبری ماهانه  0

 مناسبت 12
و یک تخته بنر  2/5×3/5بنر شش تخته ) 

 (برای هر مناسبت 2/5×2/5
 تبلیغات محیطی 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

تصاویر تبلیغات: 
 
 
 
 
 
 
 
 رسانیو اطالع تبلیغات 

 تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

 تعداد بازدید کننده تعداد خبر ماه

 5428 90 فروردین
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حمل و نقل و ترافیک 
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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 -99عمکرد فروردین ماه

 (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال) اطالع رسانی  : 

 ترمیم مخازن زباله شهری، اهدا لباسهای مخصوص نانو باه  )پوشش اخبار اقدامات سازمان مدیریت پسماند شهرداری
 (نیروهای جمع آوری زباله، جمع آوری پسماند های خشک خانوارهای شهری رشت 

 ضد عفونی روستای سراوان، )پوشش اخبار عملیات ضدعفونی و گند زدایی خیابان ها و مکان های عمومی سطح شهر
محلول پاشی مواد ضدعفونی، ضد عفونی شبانه سراسر آرامستان دولات آبااد رشات، ضادعفونی سااختمان هاای       

 (شهرداری های مناطق پنجگانه رشت 

پوشش اخبار پاک سازی و ضدعفونی کردن روزانه محالت شهر رشت توسط حوزه خدمات شهری 

 ادامه روند)پوشش اخبار اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

 مسدود نمودن ورودی تمام پارک های سطح شهر رشت با داربست و نصب بنر    

 (اطالع رسانی، رنگ آمیزی المان های شهری رشت، بهسازی فضای سبز شهری   

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -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 -99عمکرد فروردین ماه

 (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال) ادامه اطالع رسانی  : 

 سرپرست جدید شاهرداری منطقاه پانج،    )پوشش اخبار ابالغ ها، انتصابات و مراسم معارفه مدیران جدید شهرداری
 (سرپرست معاونت خدمات شهری، مدیر منطقه یک، مدیریت جدید سرمایه انسانی 

روکش آسفالت خیابان شهدای رشت، مرمات  ) پوشش اخبار فعالیت های عمرانی در مناطق پنجگانه شهرداری رشت
 (آسفالت بلوار استاد معین، آسفالت بلوار شهید چمران 

 پوشش اخبار تجمیعی هفتگی معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری رشت 

 ضدعفونی شهر)پوشش اخبار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 

 (هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده هر شب  100تیم از آتش نشانی، استفاده از  14توسط    

 نام گذاری قطعه خاکسپاری)پوشش اخبار سازمان عمران و آرامستان ها 

 («بهشت »جان باختگان مشکوک به کرونا با نام     

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -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 -99عمکرد فروردین ماه

 (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال) ادامه اطالع رسانی  : 

    ساازمان فرهنگای، اجتمااعی و ورزشای     )پوشش مصاحبه معاونین، مدیران مناطق و رؤساای ساازمان هاا
 (شهرداری

 درگذشت نابغه رشتی علم ریاضی 1399نوروز )پیام های تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی ،
جهان، اعیاد شعبانیه، پدر همکار گرامی سرکار خانم فاطمه قدیمی حرفه، روز جمهوری اسالمی، سایزده باه   

و روز جاوان، حضارت   ( ع)در، قدردانی از مردم برای ماندن در خانه در سیزده به در، میالد حضرت علی اکبر 
 (، روز ارتش جمهوری اسالمی ایران(عج)صاحب الزمان 

اجرای موسیقی توسط کار گروه موزیک شهرداری رشت  در روزهای کرونایی در مجتمع های مسکونی رشت 

 رویداد سااعت زماین در شاهرداری    )پوشش اخبار برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت
 (رشت

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -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 -99عمکرد فروردین ماه

امور بین الملل و شهر خالق خوراک شناسی 
ترجمه گزارش اقدامات کشور استرالیا برای مقابله با کرونا 

ترجمه گزارش اقدامات شهر استرشوند برای مقابله با کرونا 

ارائه گزارش اقدامات شهر رشت برای مقابله با کرونا و ارسال 

 به دفترکمیسیون ملی یونسکو   

آنالین خوراکی های سنتی و بومی گیالن   برنامه ریزی و تدارک آموزش 
 با  همکاری سرکار خانم مرضیه رهبر کارشناس غذاهای سنتی و بومی،       
 اداره کل میراث فرهنگی و صدا و سیمای گیالن     

به روز رسانی سایت شهر خالق خوراک 
ها خوراکی آنالین آموزش و ها فعالیت توسعه» خبر بارگذاری» 
دستی صنایع» ، «رشت شهر قدیمی و محلی غذاهای» های لینک رسانی روز به و محتوا تولید  

 «رشت بزرگ بازار» و « (آشپزخانه ابزار) رشت کالنشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -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 -99عمکرد فروردین ماه

 99/01/31تا  99/01/01از تاریخ  ها و ترافیک آن تعداد تماسبیشینه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

ترافیک  
هاتماس  

تماس های 
 روزانه

است گردیده ثبت 12-10 ساعت از روز یک طی زمانی بازه دو در دریافتی هایتماس بیشتریااااان. 
بیشترین که نمود گیرینتیجه چنین توانمی دریافتی، هایتماس تعداد نمودارهای بررسی به توجه با 

 .است گردیده ثبت 137 سامانه در1399/01/23 مورخ در تماس تعداد
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محیط زیست، فضای 
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برنامه ریزی و نظام  
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     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 

 99/01/29تا  99/01/01دارای بیشترین تماس از تاریخ موضوعات 

 

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شهروندان نظر مد موضوعات اهم
غیرمجاز ساز و ساخت 
آسفالت روکش و گیری لکه 
اصناف و فروشان دست معبر سد 
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 

 99/01/31تا  99/01/01وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شکل به توجه با 
کلیه (... و آب قطع برق، قطع نظیر) شهرداری وظایف با غیرمرتبط موضوعات طرح رغم علی  

 سامانه در آن عملکرد خروجی مناطق، فعالیت نبودن آنالین دلیل به و ثبت مرتبط های پیام
 .است نگردیده ثبت
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 

 99/01/31تا  99/01/01های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ وضعیت درخواست

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شکل به توجه با
 
درخواست بیشترین-

 2 مناطق به  مربوط ها
 رشت شهرداری 5 و

 .باشدمی
هادرخواست کمترین  

  3منطقه به مربوط
 می رشت شهرداری

 .باشد
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 

 

مدیریت حقوقی -حوزه شهردار  

و متعرضین دعاوی طرح و رشت شهرداری حقوق و حق از صیانت راستای در) اقدامات اهم  
  احکام اجرای در جاریه امورات و شهرداری علیه دعاوی برابر در دفاع نیز و مربوطه دعاوی پیگیری

 دیوان به مربوطه امورات نیز و ها سازمان و ادارات استعالمات پاسخ و لوایح تهیه و کیفری و مدنی
 :( مربوطه های پاسخ تنظیم و تهیه از اعم اداری عدالت

 

 جلسه16 – حقوقی محاکم جلسات در شرکت 

جلسه2 – کار اداره اختالف حل و تشخیص های هیات رسیدگی جلسات در شرکت 

مورد 3 – محلی کارشناسی های قرار در شرکت 

فقره15 – اداری عدالت دیوان لوایح تایید یا و تهیه 

مورد20 – قضایی استعالمات به پاسخ 

مورد10 – (... و خدماتی عمرانی، شهرسازی، ،درآمدی )اداری استعالمات به پاسخ 

جلسه2 -  مزایده و مناقصه جلسات برگزاری 

مورد1 – معامالت نامه آیین 14 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 



178 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

( داخلی حسابرسی ) داخلی کنترلهای فرایندهای بررسی اهم 

مردمی مشارکتهای و گذاری سرمایه سازمان  داخلی کنترلهای فرایندهای بررسی   

(2تصویر) پسماند مدیریت سازمان داخلی  کنترلهای فرایندهای بررسی 

 

 

 

 

 

خصوص در جلسات اهم  

معاونین شورای  

حسابرسی مدیریت انسانی نیروی چارت در تغییر  

مدیریت حسابرسی  -حوزه شهردار  

2 2 
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     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 اهم مکاتبات در خصوص 
اتمام دوره فعالیت سازمان های تابعه شهرداری رشت براساس اساسنامه سازمانها 

  وصولی درآمد فروردین ماه مناطق پنج گانه و سازمانهای تابعه شهرداری رشت 

 و برگزاری   کودآلیاعالم اعضای شورای سازمانها و هیئت مدیره سازمانهای تابعه شهرداری و شرکت
 جلسات مربوط به آن  

 فضاهای شهری   بازآفرینیصرفه و صالح ادامه فعالیت سازمان عمران و 

 سایر موارد مرتبط با وظایف این مدیریت 

 های پیش رو برنامه 
  تغییر در روند بررسی فرایند کنترل  داخلی مناطق پنج گانه و سازمانهای تابعه شهرداری رشت 

پیگیری  استقرار  سیستم حسابداری تعهدی به عنوان مبنای حسابداری در شهرداری رشت 

   پیگیری تشکیل کمیته  حسابرسی در شهرداری رشت 

  شناسایی جمع کل دارایی ها و بدهی های شهرداری رشت 

پیگیری بهینه سازی مجموعه نرم افزارهای مالی شهرداری رشت 

پیگیری تغییر در چیدمان کدهای وصولی و هزینه در سازمانهای تابعه 

  ارتقاء نیروی انسانی سازمانها برابر چارت مصوب 

 

مدیریت حسابرسی-حوزه شهردار  
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     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
شهرداری اینترنت اکانتینگ افزار نرم امنیتی پیکربندی 
ها سازمان و مناطق تمامی شامل شهرداری شهری شبکه از پشتیبانی 
شهرداری های پرتال زیر تمامی همراه به رشت شهرداری پرتال از پشتیبانی 
شهرداری های فایروال و ها روتر ها، سوییچ تمامی از روزانه بصورت پشتیبان فایل تهیه 
 شهرسازی یکپارچه سامانه ارتباطی بستر پشتیبانی 
مالی یکپارچه سامانه ارتباطی بستر پشتیبانی 
انسانی منابع آموزش جامع سامانه ارتباطی بستر پشتیبانی 
اداری اتوماسیون سامانه ارتباطی بستر پشتیبانی 
غیاب و حضور سامانه ارتباطی بستر پشتیبانی 
(سرا) شهرسازی سرورهای از گیری پشتیبان 
مجازی و فیزیکی های سرور عیب رفع و پشتبانی 
 اتوماسیون آرشیو سرور هفتگی گیری آپ بک 
مالی سرورهای روزانه عیب رفع و بررسی 
 (ریکاوری و هارد تعویض) 4 منطقه سرا افزاری سخت مشکل رفع 
سرور مجدد پیکربندی dl380_G7( raid نصب و ESXi) 
گاما و 137 افزارهای نرم مجازی های ماشین ریکاوری   
سرور ویندوز اندازی راه و نصب SDi 
آرامستان سازمان های سیستم از افزاری نرم و افزاری سخت پشتیبانی 
گیل مرکزی ساختمان های سیستم افزاری نرم و افزاری سخت مشکل رفع 
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه ادامه: 
گیل مرکزی ساختمان در انسانی منابع حوزه شبکه مشکل رفع 
ریزی برنامه-مالی-شهردار های حوزه برای کنفراس ویدیو برگزاری و پشتیبانی 
درآمد اداره شبکه مشکل رفع 
ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان های پرتال رسانی روز به 
یک منطقه پرتال رسانی روز به 
نوری فیبر ساخت زیر ارتقای و تعمیر بابت اپراتورها اعالمی نقاط بررسی و میدانی بازدید  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نوری فیبر پروژه در امور هماهنگی و نظارت: 
 افتخاریپیگیری و هماهنگی جهت صدور مجوز حفاری در ادامه مسیر بلوار شهید 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  
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 معاونت نرم افزار حوزه: 
 مورد درخواست 115به تعداد   سرا از نرم افزار یکپارچه شهرسازیپشتیبانی 

 مورد درخواست 15پشتیبانی از نرم افزار یکپارچه مالی محاسبان به تعداد 

پشتیبانی از نرم افزار اتوماسیون اداری 

پشتیبانی از نرم افزار مدیریت اسناد تقسیطی 

پشتیبانی از نرم افزار خط پروژه 

به تعداد یک مورد درخواست( جام)پشتیبانی از نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی 

 پشتیبانی از سامانه رفت و روب 

 137پشتیبانی از سامانه  

پشتیبانی از نرم افزار منابع انسانی 

پشتیبانی از سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران پسماند 

 (رایورز)پشتیبانی از نرم افزار حقوق و دستمزد 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  
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برنامه ریزی و نظام  
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 افزارمعاونت نرم ادامه حوزه: 
ها سازمان و مناطق مرکز، شهرداری در محاسبان افزار نرم یکپارچه نسخه اندازی راه پیگیری 

1399 سال در فرابر افزار نرم پشتیبانی قراداد قیمت افزایش نحوه بررسی 

ارایه و صفارایانه شرکت برونسپاری قرارداد با آن تطبیق و ممیزی خدمات شرح بررسی 
 گذاری سرمایه سازمان به پیشنهادات

پسماند آوری جمع و خرید سامانه قرارداد نویس پیش خصوص در پیشنهادات ارایه و بررسی 
 گذاری سرمایه سازمان محوریت با تولید مبدا از خشک

امالک اداره های پرونده اسکن منظور به خدمات شرح تهیه 

صد ماده کارشناسان به صد ماده کمیسیون سیستم زیر در تباصر آمار دسترسی ایجاد 

1399 سال مصوب تعرفه براساس مناطق در شغلی تعرفه به مربوط های قیمت اصالح   

1399 سال مصوب تعرفه براساس مناطق در زباله تعرفه به مربوط های قیمت اصالح 

با مطابق پنجگانه شعب در صد ماده کمیسیون برای 1399 سال در کشور وزارت نمایندگان تعریف 
 محترم استاندار ابالغ
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 ( :ادارینرم افزار اتوماسیون )افزار  معاونت نرم ادامه حوزه 
 مورد 45های پرسنلی در اتوماسیون اداری به تعداد ابالغ اصالح 

 چاپ، شرح ارجاعات، افزایش  :)مورد شامل مواردی از قبیل 18به تعداد  دسترسی های کاربران اصالح
 (حجم فایل های پیوست، مشاهده سوابق، ارجاعات مجاز و دسترسی های فرم ها

 مورد 7ایجاد، اصالح و تعیین امضای کاربران به تعداد 

 مورد شامل مواردی از قبیل 22کاربران به تعداد مشکالت و پاسخ به سواالت متداول حل  : 

 ...(  قطعی و کندی اتوماسیون، غیر فعال نمودن کارتابل و اصالح پروفایل، ریست )     

 
دتعدا  ردیف شرح فعالیت 

 1 اصالح الیه نوسازی برای مناطق پنجگانه 8

 2 اصالح الیه عرصه  مناطق پنجگانه 1

 3 اصالح الیه درآمد برای  مناطق پنجگانه 16

برای  مناطق پنجگانهاصالح الیه اصناف  1  4 

 5 تغییر کد پهنه طرح تفصیلی 2

 6 جانمایی دکل  20

 7 ایرانسل شرکت حفاری مجوز درخواست درخصوص شهرداری پاسخگویی مناطق کردن مشخص 5

 8 تهیه نقشه های تراکم جمعیتی محالت رشت 4

 9 1399سال  رفع اشکال و بارگذاری مجدد الیه ارزش گذاری درآمد ،بررسی -

 10 پیگیری و جمع آوری اطالعات مربوط به پروژه تحلیل آمارجمعیت محالت رشت -
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     شهرداری رشت -99عمکرد فروردین ماه

 شورای اسالمی شهر رشت

اهم اقدامات 
 1399اولین جلسه کمیسیون بهداشت شورای اسالمی شهر رشت در سال 

 شهری شهرداری رشتسیما، منظر و فضای سبز دیدار نوروزی رئیس شورا با پرسنل سازمان 
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 شورای اسالمی شهر رشت

 1399فروردین  23برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در تاریخ 

 جلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورا 
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 شورای اسالمی شهر رشت

 1399فروردین  24برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در تاریخ 

جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت 
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 شورای اسالمی شهر رشت

 دیدار رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر به همراه شهردار رشت با فرمانده آموزش تخصص های

 رشت به مناسبت روز ارتشدریایی باقرالعلوم نداجا 

 1399فروردین  30برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق شورا در تاریخ 
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 شورای اسالمی شهر رشت

 98تجلیل دکتر رمضانپور از فعاالن رسانه در سال 

 1399فروردین  31برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در تاریخ 
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 لیست حوزه هایی که همکاری داشته اند
 شماره تلفن  نام رابط آماری مدیریت/سازمان/معاونت

مدیریت های حوزه 
 شهردار

 33604496 الهام مرادی پور مدیریت ارتباطات و امور بین الملل   
 33667497 - مدیریت حقوقی   
 33667797 لیال ابراهیم نصیری مدیریت بازرسی

 33664092 اکرم جمال مهدی زاده مدیریت حسابرسی
 33669208 نرجس شیخ شعبانی امور بانوان

 33254800 مریم شیفته سازمان  فناوری اطالعات و ارتباطات
معاونت شهرسازی و  

 معماری
 33664539 راحله عبدی معاونت شهرسازی و معماری

 33241844 مریم مهراندیش اداره کمیسیون های  ماده صد

معاونت مالی و  
 اقتصادی

 33666883 مصطفی رحیمی مدیریت امور مالی
 33220077 محمدرضا مزین مدیریت تشخیص و وصول درآمد

 33668804 فرشته سلیمی مدیریت امالک و مستغالت
 33756160 صالح باقری سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

معاونت برنامه ریزی و   
 توسعه سرمایه انسانی

 33665406 مریم شه باالی مدیریت نوسازی و تحول اداری
 33666667 نیما فرزانه مدیریت برنامه و بودجه
 33661412 اسمعیل نظامی مدیریت سرمایه انسانی

معاونت خدمات 
 شهری

 33664808 سمیه ولی زاده مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
 33665249 زینب جعفری نژاد مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
 33324960 اعظم ذکرگو سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 33461612 سیده سمیه حدائقی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 33241770 مهدی یزدانی سازمان مدیریت پسماند

 33340696 کریم رحمتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 33690339 کبری هادی نژاد سازمان مدیریت آرامستان ها

 33264303 پیمان جهانگیری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیربنایی

 33612547 لیال نظری مدیریت کنترل ترافیک
 33612547 علی احمدی مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک

 33609165 مریم رحمتی مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
 33609732 مریم پرندگان مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

 33825112 علی شیخی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
 33544873 اسماعیل علیمحمدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 مناطق پنجگانه

 33222708 سعید میثمی منطقه یک
 33329745 مریم رجبی پرور منطقه دو
 32116014 آرزو قهرمانی چابک منطقه سه

 33561733 پروانه پاییزه منطقه چهار
 33601954 میثم مبرهن-روناک نایبی منطقه پنج

 33480400 الهام برگی شرکت کودآلی
 33260028 مریم نعمتی شورای اسالمی شهر رشت

 پدیدآورندگان

معاونت برنامه  
ریزی و توسعه 
 سرمایه انسانی

 علی بهارمست

مدیریت نوسازی و 
 فاطمه مهاجر تحول اداری

 گردآوری و تنظیم

رییس گروه آمار و 
 مریم محمدی  تحلیل اطالعات

کارشناسان گروه 
آمار و تحلیل 

 اطالعات

 باالیمریم شه 
 

 پرستروان سمیه 
 

 مریم غالمی




