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جاریپروژه های  عملکرد حوزه های ماموریتی  

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

1 2 

 پروژه های جاری



 های جاریپروژه 

 1 سوزاحداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله پروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

 شرکت سیف بنا

 تاریخ عقد قرارداد

98/12/26 

 مبلغ قرارداد

  225,347,725,390ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

 مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

 سازمان پسماند

 بهره بردار

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

99وضعیت پیشین تا آخر آذر   

 شد انجام انسانی نیروی و مصالح و کارگاه تجهیز-          شد انجام زمین تحویل-

   تن 28 :ها شمع آرماتوربندی-          ژئوتکنیک عملیات انجام-         اجرایی عملیات شروع-

 ها شمع ریزی بتن و شمع سبد گذاری میلگرد و حفاری عدد 19 انجام-           ها گمانه باقیمانده برای جاده احداث_

 شمعها کلیه فشاری مقاومت تعیین و میلگردها کشش آزمایشات انجام-

 و برداری لجن-       درخت کنی ریشه-   .شد انجام درخت 6 قطع-        .رسید پایان به شمعها کلیه ریزی بتن-

 (عدد 52 ) سرشمعها بتن  تخریب-       تن 48.5 کارگاه به فونداسیون میلگرد ورود , شمعها سر تخریب جهت خاکبرداری

 شمعها سر تمام تخریب جهت خاکبرداری و برداری لجن-

 فونداسیون از قسمتی میلگردگذاری اجرای و میلگردها برش و خم-

 سوله ساخت و برش جهت آذرمی سازی سوله کارخانه به ورق تن 240 حمل-     فونداسیون از قسمتی مکر بتن اجرای-

 بویلر فونداسیون از مکعب متر 440 حدود ریزی بتون-             فونداسیون از قسمتی بندی قالب و فلزی قالب انتقال-

 لشکر تا کار ابتدای از جدول ردیف آخرین پی کندن-                     پروژه جانمایی بابت جدید شمع سبد عدد 6 بافتن-

 گیالن فرش اول دروازه تا اطالعات فناوری پارک فاصل حد زمین های علف کندن و نباتی خاک و سطحی الیه برداشت-



 های جاریپروژه 

 1 سوزاحداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله پروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

 شرکت سیف بنا

 تاریخ عقد قرارداد

98/12/26 

 مبلغ قرارداد

  225,347,725,390ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

 مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

 سازمان پسماند

 بهره بردار

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

99عملکرد دی ماه   

   جدید شمع عدد 12 بابت حفار دستگاه ورود-

 سوز زباله تجهیزات برای مناسب بسترسازی جهت چوبی چهارتراش حمل و خرید-

 پروژه جانمایی در تغییر بابت جدید شمع سبد عدد 8 بافتن-

 آذرمی کارخانه در واقع سوله قطعات جوشکاری و برش-

 پیشرفت فیزیکی

37.19% 



 های جاریپروژه 

ساماندهی محور به پروژه )فخب جمع آوری و هدایت آبهای سطحی پروژه عملیات 
 2 (تغییر یافت گیلورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان 

 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

99وضعیت پیشین تا آخر آذر   

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

 خواستار و آوردند بعمل ممانعت عملیات انجام از منطقه اهالی از نفر چند کارگاه تجهیز و زمین تحویل از پس-2
 .نمودند را سطحی آبهای پروژه اجرای سپس و فرعی های کوچه تمامی فاضالب کشی لوله اجرای

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

 مجددا منهول عدد 15 ساخت و اصلی خط از متر 21 و فرعی های کوچه لوله خط متر 220 حدود اجرای از پس-4
 که نمود اجرایی عملیات شروع به اقدام پیمانکار نوبت چند آن از پس و نمودند جلوگیری عملیات ادامه از اهالی

 .گردید متوقف قانونی غیر کنندگان ممانعت توسط پروژه مجددا
  مسیر کردید مقرر سازمان, آن موافقت و استان بازرسی سازمان با مکاتبه و گرفته صورت های پیگیری طی -5

   .یابد انتقال گیل میدان سمت به آرامستان فاصل حد تهران جاده ورودی مسیر به فخب منطقه از پروژه اجرای
 به توجه با فخب پروژه که گردید پیمانکارمقرر و مشاور , کارفرما بین  98/11/13 تاریخ در ای صورتجلسه طی-6

  تاریخ در اساس براین .گردد منتقل تهران جاده ورودی محور به قرارداد همان با موجود اجتماعی مشکالت
  جاده در واقع  آرامستان ورودی محوطه در  شهرداررشت و شهر اسالمی شورای اعضای حضور با  98/11/16

 .گردید زنی کلنگ پروژه تهران,



 های جاریپروژه 

 2 محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیلپروژه ساماندهی 

 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

 
 

 متری 2 کانکس 2 و متری 6 کانکس 1و متری 12 کانکس 1 آرامستان, ورودی در کارگاه تجهیز درمحل-7
 ضمنا .است نپذیرفته صورت  کارگاه تجهیز جهت ...و برق و آب از اعم انشعابات تحویل ولی گردیده استقرار
 .است داده انجام پروژه مسیر در سونداژ11 کنون, تا 99/01/23 تاریخ از پیمانکار

  800 سایز منهول عدد دو ساخت-9        متر 147 طول به میلیمتر 800 سایز گذاری لوله-8
 کارگاه به شکسته شن و مخلوط مصالح حمل-10
 800ساخت و نصب یک عدد زیر سری مخصوص لوله -11
 800 سایز منهول عدد 13 نصب-13                   800 سایز منهول عدد 9 ساخت-12
 متر 434 کلی طول به D1 به OD مسیر در گذاری لوله عملیات تکمیل-14
 سانتیمتر 80 از کمتر پوشش و عرضی قطع محلهای برای لوله روی مخصوص دالهای نصب و ساخت-15
 1700 طول به آدمرو احداث و گذاری لوله عملیات شروع برای C1 به OA مسیر در سونداژ عملیات انجام-16

 OA خروجی محل از  متر 105 طول به میلیمتر 1000 سایز گذاری لوله-17         متر
 1000لوله مخصوص سری زیر عدد یک نصب و ساخت -18
 E1 به OE مسیر در سونداژ عملیات انجام-19
 A5 محل از  متر 298.50 طول به میلیمتر 1000 سایز گذاری لوله-20
    E1 به OE مسیر در سونداژ عملیات انجام-21
 A15 محل از  متر 100.50 طول به میلیمتر 1000 سایز گذاری لوله-22

 
 

99آذر  پیشین تا آخر ادامه وضعیت   



 های جاریپروژه 

 2 محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیلپروژه ساماندهی 

 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

99آذر پیشین تا آخر ادامه وضعیت   

 
 1000 سایز منهول عدد 34 نصب-24                                      1000 سایز منهول عدد 36 ساخت -23
 ترانشه سازی همسطح و کانیوو پاکسازی و اضافی مصالح حمل قبیل از گذاری لوله مسیر در تکمیلی کارهای انجام-25
  کم پوشش جهت به ها لوله روی ریزی بتن عملیات انجام-26
 A20 منهول محل از  متر 152.50 طول به میلیمتر 1000 سایز گذاری لوله-27
 A26 منهول محل از  متر 31.50 طول به میلیمتر 1000 سایز گذاری لوله-29   آبگیر حوضچه عدد 10 نصب و ساخت-28
 طول متر 481.50 طول به مسیر زیرسازی منظور به ریزی بتن عملیات انجام-30
 A27 منهول محل از  متر 290.50 طول به میلیمتر 1000 سایز گذاری لوله-31
 کارگاه به مصالح حمل و تهیه-33                   پروزه مسیر از مازاد خاک حمل-32

 

 B7 منهول محل از  متر 206.50 طول به میلیمتر 1000 سایز گذاری لوله-1
 1000 سایز منهول عدد 3 ساخت -2
 1000 سایز منهول عدد 5 نصب-3

99دی ماه عملکرد   
پیشرفت 
 فیزیکی

%32.15 



 های جاریپروژه 

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

99وضعیت پیشین تا آخر آذر   

 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

3 

 از مکان پروژهتصویری 

 
 

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

 با دیگری قرارداد  ویالنج چهاراه تا معلم بلوار و پور قلی شهید بلوار مشکل حل و مسیر
 برساند انجام به ویالنج چهارراه تا را گذاری لوله ادامه گردیدکه منعقد پی بام گیل شرکت

 به آباد حسین مسیر انتقال جهت گذاری لوله عملیات اکنون هم اول پروژه به مالی تزریق با
 و شده گذاشته الزم جلسات شرکت این با خصوص این در .است شده شروع ویالنج چهارراه

 منطقه , مسیر این گذاری لوله تکمیل از پس .است پذیرفته صورت کار ادامه توافق
 کل و متصل ویالنج چهارراه به گذاری لوله با الملل بین ژئوسازان شرکت توسط نیز استادسرا

 گیل شرکت اینکه جهت به متاسفانه ولی گردد می تکمیل آبریز حوزه این گذاری لوله شبکه
 چهارراه به است شده تکمیل آباد حسین چهارراه تا که را قبلی پروژه اجرای کار پی بام

 تحویل را کار ادامه توانست نمی هم الملل بین ژئوسازان شرکت است ننموده متصل ویالنج
 پروژه به مالی تزریق با .است بوده متوقف تاکنون پروژه دو هر لذا نماید اجرایی و گرفته
 تکمیل ویالنج راه چهار تا آباد حسین مسیر گذاری لوله  عملیات اکنون هم پور قلی-معلم

 .است گردیده
 
 



 های جاریپروژه 

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

99وضعیت پیشین تا آخر آذر   

 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

3 

 از مکان پروژهتصویری 

 
 تکمیل ویالنج راه چهار تا آباد حسین مسیر گذاری لوله  عملیات اکنون هم پور قلی-معلم پروژه به مالی تزریق با

 .است گردیده
 مکاتبات همچنین و گرفته صورت حفار ادارات هماهنگی صورتجلسه و بازدید و است شده انجام پروژه زمین تحویل

 جهت ترافیکی مجوز اخذ خصوص در راهور پلیس با مکاتبه , پذیرفته انجام بتنی قطعات و لوله تحویل خصوص در الزم
  عملیات سال پایان به شدن نزدیک دلیل به و میباشد پیگیری حال در پیمانکار توسط اجرایی مراحل مابقی انجام

 آن ریزی بتن و منهول آرماتوربندی و منهول پاشنه ساخت به اقدام کارگاه محل در پیمانکار و است شده متوقف حفاری
 .است شده مشغول

 شده انجام مسلح بتنی منهول عدد 4 ریزی بتن و بندی قالب , بندی آرماتور : منهول ساخت -
 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-

تمدید . پروژه توسط واحد مالی صورت گرفت و حواله مربوطه صادر گردید 1تحویل لوله ها به پیمانکار جهت اجرای فاز 
 .صورت گرفت 99/05/1قرارداد تا تاریخ 

 متر 35  بمتراژ بتنی 1000 لوله با یک منطقه بسمت آباد حسین از گذاری لوله -1
 عدد 2 بتنی منهول اجرای و تهیه -2
 



 های جاریپروژه 

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

 99ادامه وضعیت پیشین تا آخر آذر 

 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

3 

 از مکان پروژهتصویری 

 متر 468.5 بطول مجموعا مسلح بتنی میلیمتر 1000 لوله با گذاری لوله-3
 عدد 19  تعداد به میلیمتر 1000 سایز منهول ساخت -4
 عدد 18 تعداد به میلیمتر 1000 سایز منهول نصب-5
   متر 75.5 بطول مجموعا 250 اتیلن پلی لوله با گذاری لوله-6
 متر 332 مجموع در طول به کارفرمایی های لوله با بتنی میلیمتر 800 لوله با گذاری لوله -7
 800عدد چاهچه در مسیر  16و  1000عدد چاهچه در مسیر  20اجرای -8
 عدد 16تعداد مجموعا به  800منهول سایز نصب -10عدد          16مجموعا   800منهول سایز ساخت -9
 . متر ترمیم بتنی انجام شده است 794.5مجموعا  -11
 . متر ترمیم آسفالتی انجام شده است 870مجموعا  -12
 متر 78میلیمتر با لوله های پیمانکاری به طول  800گذاری با لوله لوله -13

99دی ماه عملکرد   
 

  متر 6 بطول مجموعا 250 اتیلن پلی لوله با گذاری لوله-
 .است شده انجام آسفالتی ترمیم متر 50 حدود مجموعا- 
 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 71



 های جاریپروژه 

 پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان رودبارتان

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

شرکت اتحاد بتون 
 تهران

 تاریخ شروع اولیه

98/10/11 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

 

 ریال37,199,013,457

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاورطراحان  
 البرز سبز  

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیر بنایی

99وضعیت پیشین تا آخر آذر    

4 

 مارک بنچ تحویل -        حفار ادرات با جلسه -         زمین تحویل-

 مهندسی خطر تمام بیمه جهت کلوزها اعالم -         کارگاه تجهیز تایید -

 قزوین کار سالم بتن صنایع شرکت بتنی لوله مشخصات تایید -

 (مشاور سوی از) سوخت دریافت جهت پیمانکار معرفی-                                        کارفرما سوی از بندی زمان برنامه تایید -

 شد تعطیل راهور پلیس ترافیکی مجوز صدور عدم بدلیل پروژه-

 بتنی ساپورت عدد یک نیز و میانی دال عدد یک ساخت-

 800 سایز لوله عدد 110 مجموعا ورود -                                              کارگاه به شکسته مصالح تن 90 ورود -

 عدد 20و نصب  800عدد منهول  24ساخت مجموعا   -متر         550میلیمتر بتنی مجموعا به طول  800لوله گذاری با لوله  -

 مترطول 482ترمیم آسفالتی مسیر به طول  -متر طول                 530ترمیم بتنی مسیر حفاری مجموعا به طول  -

 عدد 21نصب چاهچه به تعداد -متر           171.5مجموعا به طول  250لوله گذاری با لوله پلی اتیلن -



 های جاریپروژه 

 پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان رودبارتان

 پروژهتصویری از 
 پیشرفت فیزیکی

80.1% 

 نام پیمانکار

شرکت اتحاد بتون 
 تهران

 تاریخ شروع اولیه

98/08/14 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

 

 ریال37,199,013,457

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاورطراحان  
 البرز سبز  

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیر بنایی

4 

99عملکرد دی ماه    

 مترطول 18آسفالتی مسیر به طول ترمیم -

 عدد درب چاهچه  4اصالح -

 800بتن ریزی یک عدد دال بتنی منهول  -

 600تکمیل عملیات بتن ریزی یک عدد منهول -

 لولهالیروبی مسیر  -



 های جاریپروژه 

 5 شهرک فجرفاز اول-آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیهپروژه جمع 

 پروژهتصویری از 

 مشخصات فنی

هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار الکان و 
پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر 
فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و بلوار 

 رودباری به رودخانه گوهررود... آیت ا

 نام پیمانکار

بینالود سازان 
 غرب

 تاریخ شروع اولیه

1397/10/9 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6

 مبلغ  پیمان

51/701/871/350 

 ریال

 نظارت

مشاورطراحان البرز  
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

98وضعیت فعلی یکساله   

 5 اولیه مبلغ با فجر شهرک – سمیه خیابان مسیر سطحی ابهای هدایت و آوری جمع پروژه اول فاز قرارداد-
 .گردید منعقد 97 سال دوم نیمه در تومان میلیارد

 در پروژه راهور پلیس سوی از مجوز صدور عدم علت به ماهه سه تاخیر و کارگاه تجهیز و زمین تحویل از پس-
 .گردید آغاز 98 سال فروردین

  حدود و داشت فیزیکی پیشرفت درصد 45 ماه 2 حدود زمان مدت در پروژه پیمانکار, خوب عملکرد بدلیل-
 صورت شده گذاری لوله مسیر حفاری نوار ترمیم همچنین و منهول عدد 15 ساخت و گذاری لوله متر 480

 .پذیرفت
 آب سوی از مجوز صدور عدم و میلیمتر 1000 آب انتقال لوله خط روی از سطحی آبهای پروژه لوله عبور بدلیل-
 .گردید متوقف پروژه فاضالب و
  مشاور آن پیشنهادی طرح فاضالب و آب شرکت مشاور توسط موضوع بررسی و مکرر پیگیریهای از پس -

 ابالغ پروژه مشاور و پیمانکار به اجرا جهت و ارسال شهرداری به آب لوله روی بر گذاری لوله اجرای جهت
 آغاز پروژه اجرایی ,عملیات نیاز مورد GRP های لوله تهیه و راهور پلیس از مجوز کسب از پس بزودی و گردیده
 .شد خواهد

  است, شده انجام متر بتنی میلیمتر 1500 لوله با گذاری لوله متر 413 مجموعا-
 

99وضعیت پیشین تا آخر آذر  



 های جاریپروژه 

 5 شهرک فجرفاز اول-آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیهپروژه جمع 

 پروژهتصویری از 

 مشخصات فنی

هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار الکان و 
پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر 
فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و بلوار 

 رودباری به رودخانه گوهررود... آیت ا

 نام پیمانکار

بینالود سازان 
 غرب

 تاریخ شروع اولیه

1397/10/9 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6

 مبلغ  پیمان

51/701/871/350 

 ریال

 نظارت

مشاورطراحان البرز  
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

99آذرپیشین تا آخر ادامه وضعیت   

 .است شده انجام بتنی میلیمتر 1250 لوله با گذاری لوله متر 31.5 مجموعا-
 800 کاروگیت لوله با نظری شهید خیابان و بهشتی شهید کمربندی عرضی قطع در گذاری لوله متر 18 حدودا -

 (آسفالتی و بتنی ترمیم همراه به) .است گرفته انجام
 .است شده انجام آسفالتی و بتنی ترمیم همراه به بتنی میلیمتر 1500 لوله با گذاری لوله متر 413 مجموعا-
 عدد 9 و 1250 منهول 15 مجموعا .است شده انجام بتنی میلیمتر 1250 لوله با گذاری لوله متر 431 حدود مجموعا  -

  .است شده نصب آذر پایان تا 1500 منهول
 .است شده انجام 1250 مسیر در آسفالت متر 430 حدود-
 . است شده انجام بتنی ترمیم متر 431 ,1250 مسیر در-

99دی ماه عملکرد   
 

 .انجام شده استبتنی در دیماه  میلیمتر  1250متر لوله گذاری با لوله  42حدود -
 .  شده استدر دیماه نصب  1250منهول  2 --

 

 پیشرفت فیزیکی

78.2% 



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 گیل بام پی

 تاریخ شروع اولیه

1397/3/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10

 مبلغ  پیمان

31/314/518/864 

 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین 
مشاورطراحان البرز 

 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

99آذروضعیت پیشین تا آخر   
 
 
 

 :.شده انجام اقدامات.بود متوقف ماه چندین مدت به نامعلوم دالیل به فیزیکی پیشرفت درصد 25 با پروژه این
 اداره روبروی ورزشی مجتمع جنب کوچه-گمنام شهدای بلوار-خرمشهر کمربندی مسیر گذاری لوله عملیات انجام-

 اطالعات
 معلم مسیر در حفاری نوار مرمت عملیات انجام-                 مرکز شهرداری داخلی محطه گذاری لوله عملیات انجام-
 رشت شهر حفار ادارات هماهنگی با قلیپور مسیر تاسیسات شناسایی جهت سونداژ اجرای-
 میلیمتر بتنی 1500متر لوله گذاری با لوله  633.5مجموعا  -در حال اخذ مجوز پلیس راهور جهت شروع عملیات   -

 میلیمتر بتنی  1250متر لوله گذاری با لوله  1303.5مجموعا  -

ابالغ شماره  )میلیمتر بتنی در محدوده  بلوار خرمشهر جنب مجتمع ورزشی  800متر لوله گذاری با لوله  129.5مجموعا   -
 (98/8/28مورخ  1398-153862 -ش ر 

  (98/12/20مورخ  221509-ابالغ شماره ش ر )اصالح لوله گذاری محدوده ی شهرداری مرکز   -

 عدد منهول در سایزهای مختلف55ساخت و نصب  -متر           73.5مجموعا  250لوله گذاری با لوله پلی اتیلن -

در آبان ماه منعقد و امور اجرایی باقیمانده مسیر در قالب متمم قرارداد   9,682,122,774قرارداد متمم با مبلغ ریال -
 در حال انجام است

 

 



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 گیل بام پی

 تاریخ شروع اولیه

1397/3/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10

 مبلغ  پیمان

31/314/518/864 

 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین 
مشاورطراحان البرز 

 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

99دی ماه عملکرد   

 پیشرفت فیزیکی

 اولیهاز قرارداد % 100 
 از قرارداد متمم% 100

 

 
متر و ترمیم آسفالتی این  1251به طول  1250ترمیم بتنی در مسیر لوله گذاری  -

 متر 1287مسیر به طول 

ترمیم و  متر   633.5به طول  1500بتنی در مسیر لوله گذاری در کل ترمیم -

 متر 633.5آسفالتی در این مسیر به طول 

 متر 70مجموعا به طول  315گذاری با  لوله کاروگیت لوله -



 های جاریپروژه 

عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفپوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه 
 7 3کانال فاز 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 11

 نام پیمانکار

 ارکان بنای پارس

 تاریخ شروع اولیه

1399/06/16 

 مدت زمان  اجرا

 ماه 5
 

 مبلغ  پیمان

  17,616,973,224ریال 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیربنایی

 99آذر وضعیت پیشین تا آخر 

 زیرساخت و کفپوش نصب و تهیه و گذاری جدول عملیات قرارداد

 در دولتی اعتبارات محل از 3 فاز کانال چهارراه تا گیل میدان روشنایی

 .شد انجام زمین تحویل و گردید منعقد 1399 شهریور 16

 شد انجام گذاری جدول متر 300 حدود و مصالح حمل-

99دی ماهعملکرد   

 ادامه عملیات برداشت و کمپکت مسیر -
 متر   50اجرای جدول گذاری مسیر حدودا  -
 متر 170آهک پاشی مسیر حدودا  -



 های جاریپروژه 

 8 شهرداری رشت 4منطقه در محدوده عملیات محوطه سازی حاشیه تاالب عینک 

 نام پیمانکار

 تعادل سازه

 تاریخ شروع اولیه

99/6/2 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6
 

 مبلغ  پیمان

 ریال 491,731,038,8

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیربنایی

 99وضعیت پیشین تا آخر آذر 

 دولتی اعتبارات محل از رشت شهرداری 4 منطقه محدوده در عینک تاالب حاشیه سازی محوطه عملیات قرارداد

  :شد انجام زیر اقدامات ماه شهریور در و گردید منعقد 1399 مرداد 28 در

 تجهیزکارگاه-2                     زمین تحویل -1

 (... و سنگی جدول , بتنی جدول) پایکار مصالح خریداری-4        ابالغی طرح جانمایی-3

 بتنی جدول و سنگی جدول اجرای -6      متر 300 متراژ به سنگی و بتنی گذاری جدول-5

 پیشرفت فیزیکی هندسی اصالح جدولگذاری بابت جدید کار دستور اجرای -7

 درصد 50

99عملکرد دی ماه   

 بتنی جدول و سنگی جدول اجرای اتمام -1
 آبیاری انتظار های لوله کارگذاری شروع -2



 های جاریپروژه 

 9 مهرو آسفالت خیابان مسکن عملیات بهسازی 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 30

 نام پیمانکار

 کوتال گیل

 تاریخ شروع اولیه

1399/06/25 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8
 

 مبلغ  پیمان

 ریال 481,858,962,29

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیربنایی

 99وضعیت پیشین تا آخر آذر 

  شهریور 25 در دولتی اعتبارات محل از مهر مسکن خیابان آسفالت و بهسازی عملیات قرارداد

   :شد انجام زیر اقدامات و گردید منعقد 1399

 زمین تحویل-

 تجهیزکارگاه-

 مسیر خاکبرداری کیلومتر سه حدود انجام مجموع در -

99عملکرد دی ماه   

 دیماه در سانتیمتر 30 ضخامت با مسیر خاکبرداری کیلومتر یک انجام



 های جاریپروژه 

10 

99عملکرد دی ماه   

 احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت 

  ماه آبان پایان در رشت شهر مقدس دفاع موزه ساختمان محوطه دیوار احداث قرارداد

 صورت ذیر اقدامات و شروع 1399/09/18 تاریخ در اجرایی عملیات و شد منعقد 1399

 .گرفت

  . گردید انجام سازی بستر و تجهیزکارگاه -1

 متر 50 در دیوار های پانل از قسمتی و گذاری ستون و فونداسیون اجرای عملیات -2

 . است گردیده اجرا دیوار جنوبی ضلع ابتدایی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 5

 نوع اعتبار

 داخلی

 پیمانکار

 دژ سازه شیرکوه

 تاریخ عقد قرارداد

1399/08/29 

 مبلغ قرارداد

 ‘   18,288,000,000ریال 

 کارفرما

شهرداری 
 رشت



 های جاریپروژه 

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

11 

 پروژهتصویری از 

99وضعیت پیشین تا آخر آذر   

درصد پیشرفت فیزیکی در سالهای قبل متوقف و ناتمام مانده بود و  5پروژه به دالیل نا معلومی با 
 :مجددا شروع بکار شد و اقدامات زیر انجام شد 98در تابستان 

 شروع عملیات ساخت ساختمان -1

 سفتکاریعملیات  اتمام -2

سربندی تماما-3  

عملیات سنگ نمااجرای -4  

نیازو اقالم مورد خرید تابلو برق و تامین اعتبار جهت پیگیری -5  

 مشخصات فنی

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

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

 نام پیمانکار

شرکت نور باران 

صنعتی لنگرود به 

نمایندگی اسماعیل 

 سلفی لنگرودی

 تاریخ شروع اولیه

 :تاریخ شروع اولیه

 97/12/8                                                

 تاریخ توقف

98/3/11 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6
 (مطابق قرارداد)

 مبلغ  پیمان

 ریال9/986/700/000

 

 نظارت

شرکت طراحان البرز 

مهندسین )سبز 

 (مشاور

 نماینده کارفرما

و  3شهرداری منطقه

سازمان سیما, منظر 

و فضای سبز شهری 

 شهرداری رشت

 99عملکرد دی ماه 

 :گرفت صورت زیر اقدامات و شد آغاز 99 ماه آذر اواخر در مجددا پروژه
   است شده تکمیل ساختمان احداث -1
 میباشد سازی آماده حال در مربوطه تجهیزات و برق تابلو-2

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 70%



 های جاریپروژه 
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99وضعیت پیشین تا آخر آذر   

 ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای انقالب اسالمی 

 نام پیمانکار

سازمان بسیج سازندگی نیروی 
مقاومت بسیج سپاه پاسداران 

 انقالب اسالمی 

 تاریخ شروع اولیه

1399/06/19 

 مدت زمان  اجرا

 ماه3
 

 مبلغ  پیمان

 ریال 599,683,509,6

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

 اعتبارات محل از  اسالمی انقالب شهدای گلزار بهسازی و ساماندهی عملیات قرارداد
  :شد انجام زیر اقدامات و گردید منعقد 1399 شهریور 19 در دولتی
 تجهیزکارگاه و زمین تحویل

   سطوح سازی همسطح و ریزی بتن-            قدیم قبر سنگهای برداشت-
 ورودی مسیر کف سنگ نصب-                     مسیر رگالژ و تسطیح-

 99عملکرد دی ماه 

 سانتیمتر 30کندن سنگ قبرهای قدیمی به مساحت و عمق حداقل  -
 متر مکعب 300حمل نخاله های به حجم  -
 متر مربع 1000شن ریزی و زیرسازی به مساحت  -
 متر مربع 700اجرای سنگ چینی ممتاز به مساحت تقریبی  -
 پیشرفت فیزیکی عدد 400نصب و اجرای مجدد سنگ قبور به تعداد تقریبی  -

 درصد 70



 های جاریپروژه 

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

 از پروژهتصویری 

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

 مشخصات فنی

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

کور 24کاناله و رشته فیبر با حداکثر  7ساب داکت   

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

 ایستگاه 11ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در  22

 نام پیمانکار

 شرکت فناپ تلکام
 

 تاریخ شروع اولیه

98/5/8 

 مدت زمان  اجرا

 15سال احداث و  1

 سال بهره برداری

 مبلغ  پیمان

757.775.000.000 

 ریال

 

 ناظر مقیم

سازمان فناوری  

اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری رشت

 ناظر عالی

سازمان سرمایه 

گذاری و مشارکت 

های مردمی 

 شهرداری رشت
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 در واصله پیشنهادات بازرگانی و فنی بررسی و گذاری سرمایه عمومی فراخوان برگزاری و 96 سال در گذاری سرمایه سازمان طریق از مشاور انتخاب-
 97 سال

 تلکام فناپ شرکت با گذاری سرمایه قرارداد عقد-
 .گردید نصب شهر سطح در تخلف ثبت های دوربین به مربوط دکل شش و فونداسیون ده تعداد - 98/5/8 تاریخ در پروژه اجرایی عملیات شروع -
 فجر مبارک دهه در سرعت کنترل و تخلف ثبت و نظارتی های دوربین افتتاح -
 گلسار منطقه در پروژه یک فاز در عدد 16 تعداد به سرعت ثبت و تخلف ثبت های دوربین مانده باقی نصب -
 انصاری شهید میدان در تخلف ثبت دوربین دکل 2 نصب-   تهران جاده و فومنی شیون بلوار ابتدای در دکل سه و فونداسیون 3 :تخلف ثبت دوربین-
و جاده فومن ( ایستگاه 15)دوربین کنترل سرعت در جاده تهران نصب  -تهران    ایستگاه دیگر کنترل سرعت در جاده  3و دکل فوندانسیون نصب -

 (ایستگاه 1)جنب نفت پارس 
 (ایستگاه 2)و میدان شهید انصاری ( ایستگاه 1)نصب دوربین های ثبت تخلف در میدان انتظام, ابتدای بلوار شیون فومنی 

 عدد 310گذاری به تعداد هندهول -                                    تخلف دیگردوربین ثبت سرعت و ثبت ایستگاه  3کامل نصب -
 سرعتدکل دوربین های ثبت تخلف و ثبت  21فونداسیون و   10نصب -شده                       انجام کیلومتر  97اندازه حدودا حفاری و داکت گذاری به -
 کیلومتر میکرو داکت از چهار راه کانال تا میدان گیل 7و ترمیم احداث -کیلومتر     7حفاری و داکت گذاری مسیر آرامستان تا چهار راه کانال بطول -
 عدد فونداسیون و دکل در سطح شهر 15احداث و نصب -

 دکل 33دکل از 31: و باتری  UPSتعداد فونداسیون و دکلهای ثبت تخلف و کنترل سرعت نصب شده به همراه دوربین فاقد سوییچ صنعتی و  -1
فونداسیون و دکل  6البته تعداد )دکل 67دکل از 13: و باتری  UPSتعداد فونداسیون و دکلهای نظارتی بهمراه دوربین فاقد سوییچ صنعتی و  -2 

 (بدون دوربین هم  نصب شده است 



 پروژه های جاری

 14 (گیل لند)مشارکت در سرمایه گذاری، طراحی و احداث پارك آبی 

 تصویری از پروژه

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

 مشخصات فنی

  پیش عرصه دو روی بر پروژه این
  و پرستار عرصه .است گردیده بینی

 مهر مسکن در واقع عرصه

سرمایه گذارنام   

 شرکت کارآمد

 مشاور مطالعات

آرمان  شرکت 
 شهر شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

99/8/25 

 مدت زمان  اجرا

 ماه 2

کل قرارداد مطالعه 
  (ریال)

300.000.000 

 ناظر مقیم

معاونت اقتصادی  
سرمایه سازمان 

گذاری و مشارکت  
 های مردمی

نماینده  
 کارفرما

سازمان  
گذاری  سرمایه 

و مشارکت 
 های مردمی

 مرزبانی جنب عرصه از برداری نقشه -                                     آبی پارک احداث جهت گذاران سرمایه با رایزنی-
 ستاد و انجام مطالعات کامل پروژهمشاور از طریق سامانه انتخاب -     ارسال طرح به شورا و اخذ مصوبه از شورای اسالمی شهر-  

 پروژه عوارض ارزش خصوص در درآمد وصول مدیریت نظر اخذ -                                 عرصه ارزش خصوص در رسمی کارشناس نظر اخذ-
 5 ماده کمیسیون به ارسال و ها کاربری پلن های نقشه تهیه -                                                                       طرفین قدرالسهم تعیین -
 فراخوان پروژهبرگزاری سوم اعضای محترم برای دو و اخذ تأیید شورای اسالمی شهر رشت مکاتبه با  -فراخوان                         اسناد تهیه  -
 برگزاری فراخوان عمومی پروژه و بازگشایی پاکات فراخوان-
 (شرکت کارآمد)برگزاری جلسات مشترک با سرمایه گذار و امضای قرارداد با سرمایه گذار  -
 کارآمد کالبد کاسپین  شرکت های نامه ضمانت اخذ-                                رشت شهر اسالمی محترم شورای به اقدامات گزارش ارسال-
 پذیرفته صورت اقدامات جهت اسالمی شورای و استانداری  استان, بازرسی کل اداره به گزارش ارائه-
 پروژه پیشبرد خصوص در شهر اسالمی شورای محترم رپیس دفتر در جلسه یک تشکیل-
   پرستار عرصه روی بر طرح از بخشی اجرای مطالعات عملیات شروع-
  ارسال 5 ماده کمیسیون به گزارش پایان از پس و گردیده تکمیل پرستار خیابان عرصه خصوص در 5 ماده کمیسیون گزارش درصد90 از بیش -

 .شد خواهد
 .باشد می شهرسازی و راه کل اداره از انتقال موضوع پیگیر شهرداری امالک اداره مهر, مسکن جنوبی ضلع در واقع عرصه خصوص در -

  ماده کمیسیون با هماهنگی جلسه-    .گردید تهیه مشاور توسط پرستار خیابان عرصه روی بر مجموعه احداث برای 5 ماده کمیسیون گزارش
 .است پیگیری حال در 5 ماده کمیسیون به گزارش مجدد ارائه منظور به الزم اصالحات-شد تهیه زمین جایگزینی الیحه-     .گردید برگزار 5



 پروژه های جاری

 15 سامانه مدیریت هوشمند پارك حاشیه ای معابر شهر رشت

 مشخصات فنی

B.O.S.T سرمایه گذاری و مشارکت به روش ساخت,   
در  ( ساخت, بهره برداری, تسهیم منافع و انتقال)

طراحی, اجراء, پیاده سازی, مدیریت و بهره برداری  
سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای و تامین 

حساب کاربری زیرساخت مدیریت پارک حاشیه ای و 
 نگهداری, نظارت و مدیریت آن در معابر شهر رشت 

سرمایه گذارنام   

شرکت چشم انداز 
 ارتباط

شروعتاریخ   

- 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

ماه طراحی, اجرا و   9
ماه   54پیاده سازی و 

 بهره برداری

حجم کل سرمایه گذاری 
 (ریال)

همچنین   2.380.500.000
میلیارد ریال سرمایه   540

 در گردش

 ناظر

معاونت حمل و نقل و :ناظر فنی
 امور زیربنایی

سازمان سرمایه : ناظر عالی
 گذاری و مشارکت های مردمی

 خیابان در سطح شهر 26 –مکان پروژه 

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

 ای حاشیه پارک نقاط شناسایی -                                 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 ربط ذی های ارگان با هماهنگی جهت متعدد جلسات برگزاری-                                                                      پروژه مطالعات انجام-
 فراخوان اسناد تدوین و تهیه-                                                                          الزم مجوزات اخذ-
 (ارتباط انداز چشم شرکت) پروژه گذار سرمایه با قرارداد انعقاد و برنده اعالم و پاکات بازگشایی و پروژه فراخوان برگزاری-
 معابر سطح در پروژه رسانی اطالع جهت هماهنگی جلسه برگزاری -                                 شرکت کار به شروع ابالغ-
 مجوز اخذ جهت فرمانداری تامین شورای با رایزنی -
 مشترک حساب افتتاح و استانداری در گذاری نرخ موضوع منجمله پروژه کار به آغاز جهت مشکالت رفع جهت مختلف واحدهای با هماهنگی-
 رشت شهر در رسانی آطالع منظور به گذار سرمایه شرکت توسط تبلیغات طراحی و عمومی روابط واحد با هماهنگی-
  .شد انجام پارک نرخ تصویب خصوص در استانداری با هماهنگی-         پارک تعرفه نرخ تصویب برای استانداری با رایزنی-
 خزانه حساب ابالغ از پس .نشده ابالغ شهرداری به کنون تا ولی گردیده اخذ دارایی کل اداره از خزانه حساب استان, مالیاتی اداره از پیگیری از پس-

 .شد خواهد اجرا پروژه اجرایی عملیات راهور پلیس با هماهنگی و

 گردید ابالغ گذار سرمایه به و گردید اخذ دارایی کل اداره از استان خزانه حساب
 اعالمی حساب شماره مشکالت از برخی رفع درخصوص جلسه رایزنی حال در



 پروژه های جاری

مشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشك از مبدا تولید به 
 BOSTروش 
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 مشخصات فنی

از مشارکت, برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع ست رت اعبا
و فنی ت مشخصاس ساابرآوری پسماند خشک از مبداء تولید  

امل  ـه شـلیدازش اوهمچنین پروده قرارداد و دـمحدر یی اجرا
ی و بسته بنددن, کردخرزی,اـسده رـفشزی, اـسا دـج, ینزوـت
ایجاد و راه اندازی, ) به روش به مقاصد مربوطه ه یستگال از انتقاا

(بهره برداری, پرداخت سهم از درآمد و انتقال  

(BOST)  

سرمایه گذارنام   

شرکت گروه فن 
 آوا

شروعتاریخ   

- 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

ماه راه اندازی و   9
تجهیز و دو سال و  

 شش ماه بهره برداری

حجم کل سرمایه گذاری 
 (ریال)

ریال   168.708.500.000
میلیارد  1هزینه ثابت و 

 ریال متغیر در گردش

 ناظر

معاونت خدمات شهری :ناظر مقیم
سازمان مدیریت پسماند / شهرداری

 شهرداری

سازمان سرمایه گذاری و : ناظر عالی
 مشارکت های مردمی

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

 فراخوان اسناد تدوین و تهیه-                              پروژه مطالعات انجام-        پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 (آوا فن گروه شرکت) پروژه گذار سرمایه با قرارداد انعقاد و برنده اعالم و پاکات بازگشایی و پروژه فراخوان برگزاری-
 افزاری نرم های زیرساخت توسعه و تکمیل-                               آوا فن شرکت کار به شروع ابالغ-
 محلی و ملی و شهر سطح در پروژه کلیدی ذینفعان با جلسات برگزاری -
   االت ماشین و ها دستگاه ساخت جهت مقدمات  تمهید و فرآوری و تفکیک خط طراحی -
 مربوطه ذینفعان با خصوص این در اولیه توافقات و برندسازی و فرهنگسازی برنامه طراحی    ستادی تیم تکمیل-             فرآوری و انتقال مرکز زمین تامین-
 طرح اجرای شروع پیشبرد جهت پسماند مدیریت و استان اصناف با جلسه برگزاری -
 به اپلیکیشن-    شد اندازی راه خشک پسماند فرآوری  مرکز تفکیک خط-    محالت سطح در آنها جانمایی و هوشمند های کیوسک سازی مدل و طراحی-

 -    شد طراحی پیامکی و دستوری صوتی کانال شامل کاربران با ارتباط های کانال-   شد طراحی دیجیتال ترازوی -   شد طراحی اندروید برای (دوباره) نام
 .شد طراحی (اصناف و شهرداری مدیریت داشبورد)شامل مدیریتی های سامانه

 محل در پسماند بازآوری خطوط باشد, می نصب حال در و شده جانمایی خشک پسماند دریافت کانکس نقطه 30 از بیش و شده تکمیل افزار نرم طراحی-
 باشد می اندازی راه حال در کودآلی کارخانه

 باشد می جانمایی حال در پسماند دریافت کانکس نقاط مابقی



 پروژه های جاری
 حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازار G5بازگشایی مسیر 

 (EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )  
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 مشخصات فنی

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

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

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

97/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه36

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال1.370.000.000.000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

آج بیشه تا جاده  –مکان پروژه 
 پیربازار

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره و مشاور توسط مطالعات شروع -
 فراخوان اسناد تدوین -                                                آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 طرح حریم تکمیل جهت ای منطقه آب اداره با هماهنگی -                                            ای منطقه آب با مذاکره -
 مشکالت رفع و مطالعات تکمیل حال در-                              مسیر عرضی مقطع تعیین جهت فنی کمیته جلسه برگزاری-
   مشاور از فراخوان اسناد پیگیری-                                                          پروژه مشاور به مسیر عرضی مقطع ارسال-
 شهرسازی معاونت از مسیر مشکالت حل پیگیری-
 شهرسازی و راه کل اداره با هماهنگی و خیابان عرضی مقطع به مربوط موانع رفع جهت مشترک جلسه برگزاری-  

  مطالعات تکمیل -                 کانال حریم دادن قرار اختیار در جهت ای منطقه آب با جلسه برگزاری-
 پروژه عمومی فراخوان برگزاری-                                                     شهر اسالمی محترم شورای به الیحه ارسال-
 شد برگزار قرارداد نویس پیش تنظیم جلسات -                      گذار سرمایه با قرارداد انعقاد نهایی مرحله در و پاکت بازگشایی-
 نامه تفاهم انعقاد جهت منطقه آب اداره با رایزنی-                                                  قرارداد نویس پیش تکمیل-
 معاونت توسط مسیر برداری نقشه-
 .است انجام حال در درآمد اداره و مناطق با هماهنگی طی پروژه اجرای از حاصل درآمد به مربوط محاسبات -
 .باشد می پیگیری حال در جلسه چندین طی عرصه انتقال خصوص در ای منطقه آب با توافق موازات به -

 مسیر تملک مشکل رفع جهت استانداری و ای منطقه آب با جلسه برگزاری

 پیشرفت مطالعات

100٪ 



 پروژه های جاری

 بازگشایی مسیر میدان ولیعصر به امام علی

 (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 

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 شهر محترم شورای از نامه موافقت اخذ مرحله در و اطالعات تدقیق-
 فراخوان اسناد تکمیل و تهیه-                      اعضا دوسوم نظر اخذ جهت محترم شورا به پیشنهاد ارسال-
 شورا به مجدد مکاتبه تهیه-                                        شهر اسالمی محترم شورای نظر اعالم انتظار در-
 فراخوان اسناد اصالح-                                          رشت شهر اسالمی محترم شورای از تایید اخذ-
 ها آن جانمایی و محدوده امالک خصوص در استعالم-                  فراخوان اجرای هماهنگی جلسه برگزاری-
 پروژه عمومی فراخوان برگزاری-                                                        گذاران سرمایه با مذاکره-
 .گردید برگزار مجدد فراخوان, اسناد در همسطح غیر پل شدن اضافه دلیل به اما شد برگزار فراخوان-
 پروژه قرارداد انعقاد-                          پروژه فنی کمیته توسط قرارداد نویس پیش تهیه-
  جهت داخلی های هماهنگی و پذیرفت انجام گذار سرمایه توسط پروژه مطالعات عملیات شروع جهت در الزم مکاتبات-

 .پذیرفت صورت پروژه مدیر تعیین و گذار سرمایه با همکاری

 مالکین پرونده تشکیل-مالی محترم معاونت هماهنگی با پروژه پیشبرد مشکالت رفع جهت هفتگی جلسات برگزاری-
 گذار سرمایه توسط طرح مطالعات آغاز شروع-گذار سرمایه به پروژه خط ابالغ-امالک مدیریت در مسیر اطراف

 پیشرفت مطالعات

100% 



  

 پروژه های جاری

 19 متری میدان گیل به مسکن مهر و جاده الکان 90رینگ پروژه 

 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

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

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

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

 .است پیگیری حال در
 (.قراردارد سپیدرود محدوده در که اراضی تکلیف تعیین شرط به همکاری آمادگی) استان شهرسازی و راه کل اداره با مذاکره-
 مطالعات اجرای مشکالت رفع جهت فنی کمیته جلسه برگزاری -  سپیدرود شرکت از پیگیری -
 مطالعات تکمیل حال در -                     مسیر شدن اجرایی جهت خاتم قرارگاه با نامه تفاهم انعقاد و مذاکره -
 فراخوان اسناد مشکل حل پیگیری-
 مطالعات تکمیل -       مذکور پروژه اجرای برای خصوصی بخش سرمایه جذب جهت گذاران سرمایه با مشترک جلسه برگزاری-
 پروژه اجرای هماهنگی جلسه برگزاری -                                                        فراخوان اسناد تهیه -
 گیری تصمیم برای شورا کمیسیون در طرح حال در شده, ارسال شهر اسالمی شورای به الیحه-
 شورا پاسخ انتظار در.گردید برگزار الیحه تصویب جهت شورا در بودجه و عمران کمیسیون جلسات-
 شورا پاسخ انتظار در شد انجام منطقه در پروژه اجرای از حاصل درآمد محاسبه خصوص در الزم های پیگیری -

 مدل تهیه جلسات برگزاری-.گردید اخذ پروژه عمومی فراخوان برگزاری با موافقت خصوص در شهر اسالمی محترم شورای مصوبه
 احداثی مسیر طرفین از آتی درآمدهای محاسبه و طرح اقتصادی

 پیشرفت مطالعات

 100% 



 پروژه های جاری

سرمایه گذاری مسیر به پروژه )معلم2فازادامه بلوار اصفهان به بازگشایی مسیر بلوار کوچکی 
 (EPCFروش 
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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

97/7/15 

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 

99وضعیت تا پایان آذر   

99اقدامات انجام شده در دی   

 مشاور توسط مطالعات شروع -                   پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 فراخوان اسناد تدوین -                    آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه -
 محترم شورای از مجوز اخذ و مجوز اخذ جهت شهر اسالمی محترم شورای به ارسال -
 شورا مصوبه از محترم فرمانداری ایرادات رفع پیگیری -
 عمومی فراخوان برگزاری جهت رشت شهر اسالمی محترم شورای موافقت اخذ-
 پروژه فراخوان اسناد اصالح-                                    فراخوان برگزاری-
 فراخوان اسناد ایرادات رفع جهت گذاران سرمایه با جلسه برگزاری-             فراخوان اسناد اصالح -
 قیمت روزرسانی به جهت محترم شورای به ارسال و مطالعات تدقیق-
 گیری تصمیم برای شهر اسالمی شورای به شده ارسال -شد رسانی روز به ها قیمت-مطالعات تکمیل  -
 .گرفت قرار بررسی مورد و شد تشکیل قرارداد مبلغ افزایش خصوص در بودجه و عمران کمیسیون جلسات-
   .شد انجام مسیر اجرای از حاصل درآمد محاسبه جهت منطقه با الزم مکاتبات و  هماهنگی و گردید اخذ شورا مصوبه -

  بسته اتمام-احداثی مسیر طرفین از آتی درآمدهای محاسبه و طرح اقتصادی مدل تهیه جلسات برگزاری
 فراخوان اسناد نیاز مورد اصالحات اعمال حال در-فراخوان اسناد و طرح فنی مطالعات

 پیشرفت مطالعات

 100% 



 پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروع  نام پروژه ردیف
 مطالعات

 برآورد مبلغ اجرای
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

  رینگ احداث پروژه مطالعات بازنگری 1
 مهر مسکن تا گیل میدان از متری 90

98/12/22 
هنوز برآورد نشده 

 است
40  پیگیری و بررسی مطالعات 

 پروژه های مطالعاتی

مسکن  -میدان گیل–مکان پروژه 
 جاده الکان-مهر



 پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروع  نام پروژه ردیف
 مطالعات

 برآورد مبلغ اجرای
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

 میدان غیرهمسطح تقاطع طراحی 2
 (دریایی نیروی)  آذر هفتم

98/12/22 255/589/091/831 88 (ص) االنبیا خاتم قرارگاه با نامه تفاهم عقد مراحل پیگیری 

 پروژه های مطالعاتی

میدان هفتم آذر  –مکان پروژه 
 (نیروی دریایی)

 (تصویری از طرح پروژه



 پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروع  نام پروژه ردیف
 مطالعات

 برآورد مبلغ اجرای
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

 امام میدان غیرهمسطح تقاطع طراحی 3
 (ع) حسین

99/07/01 777/190/382/535 80 
خاتم قرارگاه با نامه تفاهم عقد مراحل پیگیری 

 پروژه معارض رفع پیگیری و (ص) االنبیا

 پروژه های مطالعاتی

 تصویری از طرح پروژه (ع)میدان امام حسین  –مکان پروژه 



 پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروع  نام پروژه ردیف
 مطالعات

 برآورد مبلغ اجرای
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

 شورای ساختمان درب سر طراحی 4
 رشت شهر اسالمی

99/09/05 2/100/156/349 75 
واحدهای و ادارات با مکاتبات ادامه و پیگیری 

 زیربط

 پروژه های مطالعاتی

خیابان سعدی, کوچه  –مکان پروژه 
 تصویری از طرح پروژه شهید فرقان بین



 پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروع  نام پروژه ردیف
 مطالعات

 برآورد مبلغ اجرای
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

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

99/09/01 30/468/829/304 85 اصالحات مجدد اعمال و پیگیری 

 پروژه های مطالعاتی

 تصویری از طرح پروژه رشتمناطق پنج گانه شهر  -مکان پروژه –مکان پروژه 



 پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروع  نام پروژه ردیف
 مطالعات

 برآورد مبلغ اجرای
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

6 
 

مطالعات ساماندهی رودخانه های 
 زرجوب  گوهررود

99/10/01 22/966/823/000/000 15 

پروژه سنجی امکان 
(ص) االنبیا خاتم قرارگاه با نامه تفاهم 
و آب شرکت جمله از مربوطه ادارات از موضوعات پیگیری 

 منطقه ای-آب سهامی شرکت و فاضالب

 پروژه های مطالعاتی

 محدوده رودخانه زرجوب و گوهررود شهر رشت -مکان پروژه –مکان پروژه 
 تصویری از طرح پروژه 



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
 اجرا

علت توقف 
 عملیات

تاریخ شروع 
 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد

درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

1 
عملیات بهسازی و 

ساماندهی محوطه بازار 
 رشت

ماه9 98/01/19 ارکان بنای  - 
 10 28/362/275/877 پارس

با توجه به لزوم جابجایی 
تاسیسات زیر زمینی برق و 

انجام عملیات مذکور در مرداد   
و همچنین توقف در صدور  ماه  ,

مجوز ترافیکی پروژه مذکور در 
شروع  مجدد 99/8/25تاریخ 

  .گردیده و درحال  اجرا می باشد

 اقدامات انجام شده  
 .با توجه به عدم تصویب طرح سیستم اطفاء حریق و نزدیکی به روزهای پایانی سال پروژه تعطیل می باشد  99 دی ماه

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

 15بهسازی المان میدان  2
 ماه 6 99/06/30 خرداد

غالمحسین 
 65 2/200/000/000 بابایی فرد

 اقدامات انجام شده  
 99 دی ماه

 برداشت پایه برق در میدان و ساخت المان در کارگاه

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 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

 ماه 6 99/07/23 آرامسازی خیابان حشمت 3
آرابسک نقش 

 50 4/322/484/947 شمال

 اقدامات انجام شده  
 99 دی ماه

 انجام عملیات کفپوش گذاری    

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

4 
عملیات روکش آسفالت 

معابر با مصالح در 
 1محدوده ناحیه 

 ماه 6 99/08/13
علی اصغر 
 90 3/799/900/000 مدعی نما

 اقدامات انجام شده
 99 دی ماه 

  -خیابان تختی کوچه سمیعی  -صیقالن کوچه عاقلی   –گذر فرخ کوچه حاتم بن بست آذر نیا  -خیابان مطهری کوچه مطهر 
 خیابان الکانی کوچه ضیاءالعلما-خیابان تختی کوچه سرخبنده یک

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    
اجرااز قبل عکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

مدت زمان  شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
 علت توقف عملیات اجرا

تاریخ 
شروع 
 مجدد

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

بهسازی و ترمیم پیاده  5
 ماه 6 99/08/26 راه رشت

راهکار اندیش 
 50 3/940/000/000 گیالن

 اقدامات انجام شده
 99دی ماه 

 ترمیم کفپوش سبزه میدان و پیاده راه

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه دو 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 
 علت توقف عملیات اجرا

تاریخ 
شروع 
 مجدد

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

6 

عملیات لوله گذاری , 
الیروبی شبکه فاضالب و 

هم سطح سازی درب 
منهول های محدوده منطقه 

 دو

 50 3/670/000/000 شفارود عمران ماه 6 99/08/14

 اقدامات انجام شده
 99 دی ماه

 خیابان مطهری کوچه تمدن –سبزه میدان کوچه نوربخش  -ساغریسازان  –خیابان اقتصاد  -چهارراه میکائیل 

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

1 
مرمت و لکه گیری 

آسفالت در محدوده  
2ناحیه   

ماه 6 1399/06/26  - - 
ساختار 

 سازه 
 اراز

 در حال اجرا 40 3/941/300/000

 اقدامات انجام شده 
 99 دی ماه

(مترمربع 2373.94روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت )  1بلوار شهید انصاری , خیابان پارس   
(مترمربع 1571.14روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ) 2بلوار شهید انصاری , خیابان پارس   

(مترمربع 682.42روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت )خیابان شهدا , کوی دیانتی , میدان الغدیر    
(مترمربع 2403.11روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت )بلوار خرمشهر , بلوار کاج   

(مترمربع 841.08روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت )بلوار شهید انصاری , خیابان پارس , خیابان امینی    
(مترمربع 172.89روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت ) 3بلوار شهید انصاری , خیابان پارس   
(مترمربع 640.57روکش و لکه گیری آسفالت بمساحت )بلوار انصار ی,  خیابان احمدزاده   

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

زیرسازی و آسفالت  2
2محدوده ناحیه   

ماه 6 1399/07/24  در حال اجرا 20 3/980/000/000 داود نصیری - - 

 اقدامات انجام شده 
 99 دی ماه

(متر مربع روکش آسفالت 1100) 2, کوچه عاشوری , کوچه وحدت ( ره)بلوار امام خمینی   

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

ترمیم روکش آسفالت  3
3ه معابر ناحی  

ماه6 1399/07/24 زاهد وطن  - - 
 در حال اجرا 20 4/099/000/000 دوست

 اقدامات انجام شده 
 99 دی ماه

(متر مربع  800زیرسازی و روکش آسفالت  بمساحت ) خیابان شهدا , روبروی تازه آباد , کوچه بهشتی   

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

4 
الیروبی و بهسازی 

ه فاضالب سنتی در ناحی
1  

ماه 6 1399/07/24 اسوه ساز  - - 
 در حال اجرا 30 4/220/000/000 اندیش

 اقدامات انجام شده 
 99 دی ماه

(عدد همسطح سازی منهولها  165متر طول الیروبی و  160) 16خیابان شهدا , خیابان کیژده , کوچه   
(عدد همسطح سازی منهولها  10متر طول الیروبی و  100)  1,  شاهد 16خیابان شهدا , خیابان کیژده , کوچه   

( عدد ساخت و تعویض درب چاهچه  6) بلوار خرمشهر , بلوار کاج     
(عدد همسطح سازی منهولها  12متر طول الیروبی و  120) , کوچه مدنی ( ع)بلوار احمدزاده , پردیس امام علی   

(عدد همسطح سازی منهولها  6متر طول الیروبی و  60) بلوار انصاری , از فرمانداری تا جلو پیتزا آفتاب    
(متر لوله گذاری  4عدد ساخت حوضچه  و  4عدد همسطح سازی منهولها  و  10متر طول الیروبی و  100)  3بلوار انصاری, پارس   

(همسطح سازی و الیروبی تک منهول ) خیابان فلسطین , نبش کوچه جهاندیده   
(همسطح سازی و الیروبی تک منهول ) خیابان شهدا , کوی دیانتی ,فرعی اول , سمت چپ   

(همسطح سازی و الیروبی تک منهول ) بلوار مدرس , حدفاصل توشیبا تا نیروی دریایی   

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

5 
یروبی و بهسازی ال

فاضالب سنتی در ناحیه 
2 

ماه 6 1399/07/24 شفارود  - - 
 در حال اجرا 30 4/148/000/000 عمران

 اقدامات انجام شده 
 99 دی ماه

(متر الیروبی و ساخت یک عدد حوضچه  20) بلوار مدرس , فجر آزادگان , روبروی پارک کودک و روبروی باشگاه تخت جمشید   
(ساخت دو عدد منهول)  4بلوار مدرس , فجر آزادگان , کوچه باقرزاده , فرعی نبش کوچه   

(متر لوله گذاری  12عدد حوضچه و  2ساخت )مشهر , قبل از بلوار شهدای گمنام ربلوار خ  
( متر الیروبی  70عدد  همسطح سازی منهول و  7) 1خیابان شهدا , خیابان بهشتی , مروارید   

(عدد همسطح سازی منهولها  10متر طول الیروبی و  50) بلوار مدرس , کوچه کاشفی    
(همسطح سازی و الیروبی تک منهول ) متری باقری  20بلوار چمران , نبش   

(همسطح سازی و الیروبی تک منهول ) 5متری باقری  , کوچه دانش  20بلوار چمران ,    
(همسطح سازی و الیروبی تک منهول )  6کردمحله , کوچه عباسی , نبش فرعی   

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 

عملیات روکش آسفالت 
متر و  10معابر زیر 

همسطح سازی 
 منهول ها

ماه 8 97/12/23  

به علت عدم 
پرداخت مطالبات  

مشکالت   و پیمانکار
بوجود آمده 

درخصوص تأمین 
قیر در کشور پروژه 

 ادامه دارد
 

باروساز  -
98/444/180/277   شمال  فعال 85 

 اقدامات انجام شده  
 99 دی ماه

در سلیمانداراب 15آسفالت شهدا  روکش  

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    عکس قبل اجرا 



 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  

به علت تغییر نقشه هـای  
اجرایــــی, مشــــکالت 
اجتماعی, عدم پرداخـت  
ــار و   ــات پیمانکـ مطالبـ
مشــکالت بوجــود آمــده 
درخصوص تأمین قیـر در  

 .کشورپروژه ادامه دارد

 فعال 70   41/743/128/572   التوم -

 اقدامات انجام شده
 99 دی ماه

جدول گذاری و روکش آسفالتی جهت تعریض مسیر اصلی بلوار شهید افتخاری و  ادامه اجرای پیاده روها شامل کفپوش و
 احداث کانال بتنی مسلح

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

3 
زیرسازی و روکش معابر  

در محدوده منطقه 
 چهار شهرداری رشت

ماه9 1399/07/06 ساختار  - - 
 فعال 60 25/869/467/340 سازه آراز

 اقدامات انجام شده  
 99 دی ماه

خیابان آبان در بلوار شهید افتخاری-زیرسازی و روکش آسفالتی کوچه خوش مسلک  

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

4 
الیروبی و همسطح 
سازی منهول ها در 
 محدوده منطقه چهار

ماه3 99/09/01 اسوه ساز  99/04/10 - 
فعالیت شروع 40 3/248/000/000 اندیش  

 اقدامات انجام شده
   99 دی ماه

,کوچه بلوار شهید افتخاری-16سلیمانداراب,شهدای -الیروبی و همسطح سازی و تعویض درب های منهول در بلوار الکان
,میدان گاز,میدان رازی,جنب آتش 4,بلوار شهید افتخاری کوچه جنب منطقه 16جنب منطقه چهخان, سلیمانداراب شهدای 

 نشانی

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 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 

لوله گذاری در طول 
های کوتاه جهت 

هدایت و جمع آوری 
آبهای سطحی در 

 محدوده منطقه چهار

ماه3 98/11/03 پایاب  99/04/10 - 
 فعال 90 1/770/370/560 هیدروتدبیر یکم

 اقدامات انجام شده
   99 دی ماه

 لوله گذاری در بلوار شهید بهشتی,کنار گذری میدان گاز

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 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 

پیاده روسازی و جدول 
گذاری بلوار شهید 

در محدوده   بهشتی
 منطقه چهار

ماه12 98/11/03 فراز  آو راه 99/10/20 - 
 فعال 3 47/578/195/320 یول

 اقدامات انجام شده
   99 دی ماه

 بلوار شهید بهشتی

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل 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

1 

الیروبی و بهسازی 
شبکه جمع آوری آبهای 
سطحی در سطح منطقه 

5 
 

ماه6 99/07/15  
 شرکت

شفارود 
 عمران

3/587/000/000 60 

 اقدامات انجام شده  
 99دی ماه 

 تعویض چاهچه و همسطح سازی شهرک سید احمد خمینی کوچه پورمجیب

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

2 
رو سازی در محدوده   پیاده

 منطقه پنج شهرداری رشت
ماه6 99/08/19  

 شرکت
کیمیاسازه 

 خزر
3/950/000/000 50 

 اقدامات انجام شده  
 99دی ماه 

 پیاده روسازی پل طالشان

حین اجراعکس   

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 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 
بهسازی و ترمیم پیاده 
روها و جداول در سطح 

5منطقه   
ماه6 99/08/19  - 

پیمانکاری 
 - 15 3/300/000/000 کریم صفری

 اقدامات انجام شده  
 99دی ماه 

 بهسازی و آماده سازی جداول در مسیر بلوار امام خمینی حدفاصل باهنر تا میدان گیل

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 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 
با  )روکش آسفالت 

 1ناحیه( مصالح آسفالتی
 5منطقه

ماه6 99/09/03  
پیمانکاری 
 50 4/115/000/000 مهرداد فالح

 اقدامات انجام شده  
 99دی ماه 

الین  -زیرسازی و روکش آسفالت در کوچه بنیاد مسکن واقع در بهار بلوار امام خمینی -در فرجام  کوچه تراب رفیعی واقع
(مربوط به تصویر زیر آدرس)دوچرخه سواری از مصلی تا گیل  

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 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 
با  )روکش آسفالت 

 2ناحیه( مصالح آسفالتی
 5منطقه

شرکت 
التفات سازه  

 شمال
3/880/000/000 30 

 اقدامات انجام شده  
 99دی ماه 

(تصویر آدرس)جاده الکان ,کوچه سیدعباس-مسکن مهر,کوچه بنفشه  

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 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 
مرمت و لکه گیری 

منطقه  1آسفالت ناحیه 
5 

99/10/03 
شرکت ایمن 

راه سازه  
 کریچ

 
 

3/800/000/000 
 
 

60 

 اقدامات انجام شده  
 99دی ماه 

 خیابان شهید عاشری

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 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

7 
ترمیم نوار حفاری در 
 سطح ناحیه یک منطقه

پنج   
99/10/11 

شرکت ایمن 
راه سازه  

 کریچ

 
 

4/298/000/000 
 
 

60 

 اقدامات انجام شده  
 99ماه  دی

کوچه شهید مهدی زاده ورودی  مسکن مهر , روبروی CNG گرامی-

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    

 99/10/30الی  99/10/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



 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 -99عملکرد دی ماه 

 اقدامات اهم 

مسکن تا گیل میدان از متری 90 رینگ احداث پروژه به مربوط مطالعات بررسی و پیگیری  
 مهر

همسطح غیر تقاطع پروژه  (ص) االنبیا خاتم قرارگاه با نامه تفاهم عقد مراحل پیگیری  
   دریایی نیروی میدان

پروژه معارض رفع پیگیری و (ص) االنبیا خاتم قرارگاه با نامه تفاهم عقد مراحل پیگیری  
   (ع) حسین امام میدان همسطح غیر تقاطع

با مکاتبات ادامه و رشت شهر اسالمی شورای ساختمان ورودی سردرب طرح پیگیری 
   زیربط واحدهای و ادارات

خاتم قرارگاه با نامه تفاهم پیگیری و گوهررود و زرجوب های رودخانه ساماندهی مطالعات  
  شرکت و فاضالب و آب شرکت جمله از مربوطه ادارات از موضوعات پیگیری و (ص) االنبیا

 منطقه ای آب سهامی

مشاورین الزحمه حق و وضعیت صورت به رسیدگی 

مشاور مهندسان قراردادهای به مربوط امور به رسیدگی   

 

 

 

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

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 -99عملکرد دی ماه 

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت مطالعات فنی   -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 عمرانی و ترافیک شهری
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در حال  
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46 
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) 

1 
 بازنگری مطالعات پروژه

متری از  90حداث رینگ ا
 میدان گیل تا مسکن مهر

  مهندسین
مشاور آرمان  

 شهر شمال

شهرداری 
 رشت

مرحله عقد   در
 قرارداد

- 98/12/22 40 
در حال  
 بررسی

 محدوده میدان گیل تا مسکن مهر,
 جاده الکان

2 
تقاطع غیرهمسطح   طراحی

نیروی )میدان هفتم آذر  
 (دریایی

  مهندسین
مشاور آرمان  

 شهر شمال

شهرداری 
 رشت

مرحله عقد   در
 قرارداد

3,200,000,000 98/12/22 88 
در حال  
 بررسی

در بلوار مدرس از سمت شرق به 
میدان مصلی و از سمت غرب به 
میدان امام حسین, از شمال به 

, از جنوب به (ع)بلوار امام علی 
 خیابان پاسداران  

3 
تقاطع غیرهمسطح   طراحی

 (ع)میدان امام حسین 
مهندسین  

 مشاور ره آزما
شهرداری 

 رشت
مرحله عقد   در

 قرارداد
3,200,000,000 99/07/01 80 

در حال  
 بررسی

تقاطع بلوار  ( ع)میدان امام حسین 
 شهید مدرس و بلوار شهید چمران

4 
طراحی سر درب ساختمان  
 شورای اسالمی شهر رشت

مهندسین  
 مشاور پرداراز

شهرداری 
 رشت

99/09/05 
سقف معامالت 

 کوچک
99/09/05 75 

در حال  
 بررسی

خیابان سعدی, کوچه شهید فرقان  
 بین

5 
مطالعات پروژه ترمیم 

 5نوارهای حفاری در مناطق 
 گانه شهر رشت

مهندسین  
 مشاور بهبودراه

شهرداری 
 رشت

99/03/26 
سقف معامالت 

 کوچک
99/09/01 85 

در حال  
 بررسی

 مناطق پنج گانه شهر رشت

6 
مطالعات ساماندهی رودخانه  

 های زرجوب و گوهررود  

مهندسین  
مشاور طراحان  

 البرز سبز 

شهرداری 
 رشت

99/07/13 3,200,000,000 99/10/01 15 
در حال  
 بررسی

 مناطق پنج گانه شهر رشت
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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 -99عملکرد دی 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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 در حال اجرا متوقف
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48 
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 سیف بنا Aسوله زباله سوز  1

معاونت 
حمل و نقل 
و امور زیر 

 بنایی

98/12/26 225,347,725,390 8 99/01/23 %37.19 37.4
5%  

 عملیات اجرایی در 

 حال انجام است

پیش پرداخت 
انجام شده 

 است

پروژه کمی 
عقب تر از 
برنامه در 
حال انجام 

 .است

-رشت
 سراوان

2 

عملیات جمع آوری و 
هدایت آبهای سطحی 

ساماندهی محور )فخب
ورودی جاده تهران 
حد فاصل  به سمت  

 (میدان گیل 

خانه 
گستر 

 گیل

معاونت 
حمل و نقل 

و امور 
 زیربنایی

%32.15         96/7/3 ماه18 110,689,220,646 96/6/20   10%    
ترمیم   گذاری,لوله 

و آسفالت مسیر در 
 حال انجام است

با  پروژه
سرعت  

مناسب در 
حال 

 اجراست

جاده 
 -پیربازار
 فخب

3 
عملیات جمع آوری و 
هدایت آبهای سطحی 

 مسیر استادسرا

ژئوسازا
ن بین 
 الملل

معاونت 
حمل و نقل 

و امور 
 زیربنایی

%71          ماه3 38,469,875,310 97/10/25  51%    

  سایز گذاری لوله

 و 1000 و 800

 در مسیر ترمیم

 است انجام حال

با  پروژه
سرعت  

مناسب در 
حال 

 اجراست

مسیر 
 استاد سرا

4 

پروژه عملیات جمع  
آوری و هدایت  

آبهای سطحی شهر 
رشت مسیر خیابان  

 رودبارتان

شرکت 
اتحاد  
بتون  
 تهران

شهرداری 
 رشت

%80.10 98/10/11 ماه9 371,990,134,57 98/8/14  
62.6

6%  

ترمیم و آسفالت 
مسیر در حال  

 انجام است

ادامه لوله 
 گذاری مسیر 

در  پروژه 
حال 

 اجراست

 
 

 -رشت 
خیابان  
رودبار 
  -تانرشت 
خیابان  
رودبار 

 تان
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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 -99عملکرد دی 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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 در حال اجرا متوقف
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ده شده
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5 

جمع آوری و 
هدایت آبهای 
سطحی مسیر 

-خیلبان سمیه
شهرک فجر فاز 

 اول

بینالود 
سازان 
 غرب

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

%78.20          97/10/09 ماه6 51,701,871,350 97/10/17   93.37 %    

لوله گذاری با 
  ,1500لوله 

و  1250
میلیمتر بتنی 

 800و 
کاروگیت 

انجام شده 
 است

ادامه 
لوله 

گذاری 
 مسیر ها

با  پروژه .
سرعت  

مناسب در 
حال 

 اجراست

بلوار شهید 
 -بهشتی

خیابان المپ 
سازی به 

سمت خیابان 
 شهید نظری

6 

جمع آوری و 
هدایت آبهای 

سطحی شهر رشت 
 -مسیر قلی پور 

 فاز دوم/ معلم 

شرکت 
گیل بام 

 پی

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

97/2/29   31,314,518,864  
 +9,682,122,774   

پروژه اتمام  96% 100+100% 97/03/06 10
 یافت

انعقاد 
متمم  

 انجام شد

رشت مسیر 
  -قلی پور 
 معلم 

7 

عملیات جدول 
گذاری و تهیه و 
نصب کفپوش و 

زیرساخت 
روشنایی میدان 
گیل تا چهارراه 

 3کانال فاز 

ارکان 
بنای 
 پارس

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

%68.21 %11 99/06/16 ماه 5   17,616,973,224 99/5/29  

عملیات 

 اجرایی در

حال انجام 

 است

 پروژه
طبق 

زمانبند
ی در 
حال 

 اجراست

8 

عملیات محوطه 
سازی حاشیه 

 تاالب عینک در 
 4محدوده منطقه 

 شهرداری رشت

تعادل 
 سازه

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

%66.49 %50 99/6/2 6ماه  8,038,731,491 99/5/28  

عملیات 

 اجرایی در

حال انجام 

 است

 پروژه
طبق 

زمانبند
ی در 
حال 

 اجراست
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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 -99عملکرد دی 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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9 
عملیات بهسازی و 

آسفالت خیابان 
 مسکن مهر

 کوتال گیل 

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی 

%30 99/06/25 ماه 8   29,962,858,481 99/06/19   7.50%  

عملیات 

 اجرایی در

حال انجام 

 است

در حال 
 اجراست

 مسکن مهر

10 

ساماندهی و 
بهسازی گلزار 
شهدای انقالب 

 اسالمی 

سازمان بسیج 
سازندگی 

نیروی مقاومت 
بسیج سپاه 
پاسداران 

 انقالب اسالمی 

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

%81 %70 99/06/23 ماه 3   8,000,000,000 99/06/19  

عملیات 

 اجرایی در

حال انجام 

 است

طبق  پروژه
زمانبندی 
در حال 
 اجراست

 گلزار شهدا

11 

تهیه و اجرای 
کابل کشی و 

تجهیزات 
سوئیچینگ برد 
آبنمای موزیکال 

 بوستان ملت

نورباران 
صنعتی  
 لنگرود

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

 

 %28.00 %70 97/12/02 ماه6 9,986,700,000 97/12/02

عملیات 

 اجرایی در

حال انجام 

 است

 

مجددا بعد 
از دوبار 
توقف 

شروع بکار 
 نمود

 بوستان
 ملت

12 

احداث دیوار  
محوطه ساختمان 
موزه دفاع مقدس 

 شهر رشت

دژ سازه 
 شیرکوه

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی 

 0 %5 99/09/18 ماه 4   18,288,000,000ریال  99/08/29

عملیات 

 اجرایی در

حال انجام 

 است

تحویل 
زمین و 
تجهیز 

کارگاه انجام 
 شد

جاده 
 تهران
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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 -99عملکرد دی ماه 

نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری 

مدیریت کنترل ترافیک -حمل و نقل و امور زیربناییمعاونت   

پایش تصاویر دوربین های نظارتی بطور روزانه 

  نصب فونداسیون ایستگاه ثبت تخلف میدان

 گاز, ابتدای بلوار الکان

  نصب فونداسیون ایستگاه ثبت تخلف
 میدان نیروی دریایی

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 -99عملکرد دی ماه 

 ادامه اجرای پروژه مربوط به شرکت فناپ تلکامپیگیری 

 کامل نیروها و شرکت پشتیبان در طول ماه آمادگی 

پیگیری برق رسانی و دریافت کنتور از ادارات برق مناطق شهر رشت برای ایستگاههای دوربین های سطح رشت 

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

 (مورد  20)   رفع قطعی های دوربین های منصوبه در سطح شهر 

 حفاری ایستگاه های دوربین های نظارتی در نقاط ذیل: 

 گلسار , تقاطع بلوار سمیه-گلسار, میدان شهید ثقفی   -

 گلسار, روبروی اداره کل پست گیالن(              ع), روبروی انبار نفت         میدان امام علی(ع) بلوار امام علی-

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

نصب فونداسیون ایستگاههای  دوربین های نظارتی در نقاط ذیل: 

 خیابان نامجو, میدان علم و دانش (نیروی دریایی)میدان هفت آذر

(عج) , تقاطع خیابان ولیعصر(منظریه) بلوار آزادی ضیابری, تقاطع خیابان سردار جنگل... بلوار آیت ا   

 میدان نبوت
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 -99عملکرد دی ماه 

 , آج پیشه, روبروی پمپ بنزین پورصادق(ع)امام رضابلوار -پور        میدان شهید قلی -

 عباسیبلوار شهید باهنر, میدان شهید فالح -

 بلوار معلم, میدان مادر-

 بلوار شهید قلی پور, تقاطع بلوار شهید کوچکی-

 میدان انتظام-

 میدان گاز-

 نصب فونداسیون و دکل در ایستگاههای نظارتی ذیل: 

 گلسار, میدان شهید غزنوی-

 

 

 

 

 

 

 

 شهید چمران, تقاطع خیابان فلسطینبلوار -صابرین                میدان -

 

 

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

گلسار, میدان تربیت معلم- گلسار, میدان شهید حسین نیا-   

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

ادامه نصب فونداسیون ایستگاههای  دوربین های نظارتی در نقاط ذیل: 
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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 -99عملکرد دی ماه 

نصب دکل در ایستگاههای نظارتی در نقاط ذیل: 

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

 کمربندی شهید بهشتی, روبروی خانه تشکیالت
 خیابان نامجو, تقاطع خیابان پرستار

 بلوار خرمشهر, تقاطع کوی سروش-

 نصب فونداسیون, دکل و دوربین در ایستگاههای نظارتی
 خیابان سعدی,  تقاطع باقرآباد

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 -99عملکرد دی ماه 

نصب دوربین در ایستگاههای نظارتی ذیل: 

 بلوار شهید انصاری, تقاطع بلوار نماز-

 بلوار دیلمان, تقاطع میرابوالقاسمی-

 

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

بلوار شهید انصاری, سه راه کانادا-  - بلوار شهید انصاری, تقاطع دیلمان-  

 خیابان سعدی, تقاطع بلوا ر معلم-

 مدرس, تقاطع کوی استاد شهریاربلوار شهید -

 بلوار شهید مدرس, روبروی دادگستری-

 (عج) ولیعصرمیدان -

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 -99عملکرد دی ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

های چراغ ساماندهی و اصالح , تعویض  
   آذر 7 میدان در متعلقات و راهنمایی

و راهنمایی های چراغ ساماندهی و اصالح , تعویض 
 انصاری شهید و احمدزاده چهارراه در متعلقات

 آغاز اجرای عملیات تکمیل خطوط ایست و
های مجهز به دوربین های ثبت  تقاطععابرپیاده در 

 تخلف

 تکمیل خطوط ایست و عابرپیاده در
تقاطع های مجهز به دوربین های ثبت 

 و سرعتکاه مدرس تخلف
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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 -99عملکرد دی ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

  ایمن سازی ورودی های تقاطع غیر هم سطح
 جانبازان

دوربرگردان سازی ایمن و احیاء  
 خرمشهر و مدرس استاندارد های

 تعویض , اصالح و ساماندهی چراغ های
 –راهنمایی و متعلقات در تقاطع  دیلمان 

 شهید انصاری

  خط کشی های عرضی عابر پیاده میدان گیل
 و بلوار پایانه 
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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 -99عملکرد دی ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

3 منطقه محدوده در عابرپیاده خطوط و معلولین پارک ایستگاه اجرای 

شهر سطح معابر های درمیانه هشدار چراغ نصب 
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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 -99عملکرد دی ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

عاشری شهید – فرجام تقاطع در ترافیکی تجهیزات نصب 

سعدی خیابان در ترافیکی تجهیزات نصب   

 نصب و تنظیم چراغ هشدار چترهای پلیس در
 سطح شهر

چشمک های چراغ اصالح و تعمیر 
 سمیعی پروفسور میدان در زن
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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 -99عملکرد دی ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

99ماه سال  دیتجهیزات ترافیکی  عملکرد 

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

مدیریت ایمنی  وبنایی امورزیر
 (و مهندسی ترافیک 

 مجموع

شامل استوانه ,  ترافیکی انواع تجهیزات نصب 
 344 145 24 56 81 38 0 (تعداد... )و   , بشکه, جداکنندهبازتابنده عالئم

 100 100 0 0 0 0 0 (مترطول)خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس 

 777 687 0 0 90 0 0 (مترطول)خط کشی عابر پیاده و خط ایست 
تعمیر , اصالح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و  

 23 23 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    
 25 0 4 10 10 1 0 (تعداد)راهنمایی 

 0 0 0 0 0 0 0 (تعداد)اصالح هندسی 
...( سرعت کاه, جناغی و )خط کشی بستر 
 21 6 0 0 15 0 0 (مترمربع)

سرعتکاه یا سنگ و آرام سازی با احداث , ترمیم 
 0 0 0 0 0 0 0 (تعداد)کیوبیک در معابر 

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

 8 8 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  

 0 0 0 0 0 0 0 (مترمربع)اختصاصی  
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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 -99عملکرد دی ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 

 کارفرما مشاور/نام پیمانکار عنوان پروژه ردیف
تاریخ عقد 

 قرارداد
مبلغ قرارداد 

 (ریال)
مدت قرارداد 

 (ماه)
تاریخ  
 شروع

 وضعیت پروژه

 در حال اجرا متوقف
تحویل  

ماده شده
46 

ماده
48 

ماده
38 

بالتکلیف  
 و رهاشده

درصد  
پیشرفت 
 فیزیکی

درصد  
پیشرفت 

 مالی

میزان 
بدهی  

 (ریال)

مطالعات طراحی مسیر دوچرخه  1
 سواری در سطح معابر شهر رشت

مهندسین مشاور ارکان 
 راهان آریان

معاونت حمل و نقل  
ماه تمدید تا    8 1,540,000,000 96/5/26  و امور زیربنایی

99/12/30  96/5/26         95 63     

مطالعات ترافیک محدوده منطقه  2
معاونت حمل و نقل   ژرفا نقش محیط سه شهرداری رشت

   87 100         97/7/30 12 1,958,732,125 97/7/30 و امور زیربنایی

مطالعات فرهنگ سازی ترافیکی   3
معاونت حمل و نقل   ژرفا نقش محیط شهر رشت

     32 100         97/6/18 8 1,955,700,000 97/6/18 و امور زیربنایی

عملیات خط کشی محوری محدوده   4
معاونت حمل و نقل   سازه رهاورد دنا مناطق پنجگانه شهر رشت

ماه تمدید تا   9 31,479,745,800 97/12/6 و امور زیربنایی
99/8/30  97/12/6         30 20     

5 
مطالعات و طراحی مسیر خطوط 

BRTاتوبوسرانی تندرو  رینگ    
 کمربندی دور شهر رشت

شرکت مهندسین مشاور 
 پرداراز 

معاونت حمل و نقل  
     38 100         98/1/26 9 2,350,000,000 98/1/26 و امور زیربنایی

معاونت حمل و نقل   شرکت نگین سازه گیسوم عملیات خط کشی منطقه یک 6
ماه تمدید تا   9   2,423,000,000 98/3/12 و امور زیربنایی

99/7/30 98/3/12         40 46     

عملیات خط کشی معابر منطقه دو  7
 شهر رشت

شرکت خدمات جاده ای 
 آرش راه غرب

معاونت حمل و نقل  
     32 55         98/11/6 9 2,450,000,000 98/11/6 و امور زیربنایی

عملیات خط کشی معابر منطقه  8
 پنج شهر رشت

شرکت خدمات جاده ای 
 آرش راه غرب

معاونت حمل و نقل  
     50 50         98/11/6 9 2,400,000,000 98/11/6 و امور زیربنایی

9 

عملیات انواع خط کشی شامل 
بلوک عابر پیاده, بستر سرعتکاه, 

بستر سرعتکاه, ایستگاه در  
 محدوده منطقه سه

معاونت حمل و نقل   سعید رفیعی
     0 40         99/3/25 9 2,290,000,000 99/3/25 و امور زیربنایی

10 
عملیات ساماندهی و افزایش ایمنی 

تهیه و نصب  )در معابر شهری 
 (حفاظ بتنی از نوع نیوجرسی

شرکت نوآوران طراح تاج  
 شمال

معاونت حمل و نقل  
     0 20         99/4/18 9 3,198,000,000 99/4/18 و امور زیربنایی

11 
مطالعات اصالح هندسی بلوار 

  -( جاده جیرده)شهید فومنی 
 ورودی ایستگاه راه اهن

معاونت حمل و نقل   سید حمزه حسینی
تا حد معامالت  98/11/24 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

     0 30         98/11/24 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 -99عملکرد دی ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

ادامه قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 

 عنوان پروژه ردیف
نام 
 مشاور/پیمانکار

 کارفرما
تاریخ عقد 

 قرارداد
مبلغ قرارداد 

 (ریال)
مدت قرارداد 

 (ماه)
تاریخ  
 شروع

 وضعیت پروژه

 در حال اجرا متوقف
تحویل  

ماده شده
46 

ماده
48 

ماده
38 

بالتکلیف  
 و رهاشده

درصد  
پیشرفت 
 فیزیکی

درصد  
پیشرفت 

 مالی

میزان 
بدهی  

 (ریال)

مطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح میدان  12
 (ع)امام حسین 

شرکت مهندسین 
 مشاور پرداراز گیالن

معاونت حمل و نقل  
تا حد معامالت  99/3/7 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

     100 100         99/3/7 کوچک

جابجایی پایه چراغ های روشنایی و همچنین  13
 عدد 10پایه چراغ راهنمایی به تعداد 

شرکت بهبود شبکه  
 شمال

معاونت حمل و نقل  
تا حد معامالت  99/3/10 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

   0 60         99/3/10 کوچک

شرکت ژرفا نقش   مطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح مصلی 14
 محیط

معاونت حمل و نقل  
تا حد معامالت  99/3/17 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

   0 100         99/3/17 کوچک

15 
مطالعات شناسایی, تهیه بانک اطالعاتی, 

تحلیل نقاط پر تصادف و ارائه راهکار کاهش 
 تصادفات شهر رشت

شرکت مهندسین 
مشاور عمران راهان 

 پویش  

معاونت حمل و نقل  
تا حد معامالت  99/4/19 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

   0 100         99/4/19 کوچک

معاونت حمل و نقل   ابوالقاسم نادم طرح جامع بهبود کیفیت سرعتکاه های شهری 16
تا حد معامالت  99/4/23 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

   0 60         99/4/23 کوچک

17 

شامل )ایمن سازی و آرام سازی مدارس شهری 
مهدهای کودک و دبستان ها براساس طبقه  

در  ( بندی عملکردی معابر تا شریانی فرعی 
 جهت بهبود تردد دانش آموزان و عابرین پیاده

معاونت حمل و نقل   سهیل یکتاپرست
تا حد معامالت  99/4/28 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

 0 50         99/4/28 کوچک

مطالعات ساماندهی و بهینه سازی خطوط حمل  18
 و نقل اتوبوسرانی شهر رشت

شرکت مهندسین 
 مشاور پرداراز گیالن

معاونت حمل و نقل  
تا حد معامالت  99/9/2 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

 0 100 99/9/2 کوچک

مرمت سازه های ایستگاه های اتوبوس به تعداد   19
 ایستگاه 14

شرکت عمران بنای 
 طاهر شمال

معاونت حمل و نقل  
تا حد معامالت  99/5/14 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

     0 100         99/5/14 کوچک

20 

تهیه بانک اطالعات انواع خط کشی معابر    
تا سطح شریانی فرعی ( طولی و عرضی)

در  ( بزرگراه , شریانی اصلی و شریانی فرعی)
 کل محدوده شهر رشت

شرکت مهندسین 
مشاور شار تدبیر  

 پژوه

معاونت حمل و نقل  
تا حد معامالت  99/5/27 و امور زیربنایی

 کوچک
تا حد معامالت 

 0 70         99/5/27 کوچک

شهر  G5انجام عملیات نقشه برداری از مسیر  21
 رشت 

شرکت برداشت نگار  
 آسیا

معاونت حمل و نقل  
     0 50 99/9/26 6 2511874620 99/9/26 و امور زیربنایی

22 

مطالعات و طراحی ترافیکی فاز صفر و یک  
و ( عج)تقاطع غیر همسطح میدان ولیعصر 

بلوار شهید انصاری و تدقیق مطالعات کل  
شبکه تقاطع های غیرهمسطح کمربندی  

 خرمشهر و مدرس

مهندسین مشاور 
 پرداراز

معاونت حمل و نقل  
     0 80 99/9/26 4 1500000000 99/9/26 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 -99عملکرد دی ماه 

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

ها پیگیری: 
 ورزشیساختار نهاد توسعه محله از سازمان فرهنگی پیگیری 

 سالمتدرخصوص پروانه های نهاد توسعه محله و خانه  4پیگیری از منطقه 

  ارسال و پیگیری بررسی نقشه های فاز دو تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طرح مرمت و احیای عمارت
 شهرداری به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

ها بررسی: 
مشاور توسط شده ارائه شهرداری عمارت احیای و مرمت طرح معماری دو فاز های نقشه بررسی 

مشاور توسط شده ارائه شهرداری عمارت احیای و مرمت طرح سازه دو فاز های نقشه بررسی 

  در شرکت: 
سر صف محور بهسازی پروژه پیمانکار تاخیرات الیحه بررسی جهت تاخیرات کمیسیون جلسه 

مشترک اقدام های پروژه پیگیری منظور به فرماندار حضور با فرمانداری جلسه 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

ها نظارت: 
سر صفه محور بهسازی پروژه اجرای بر ای دوره بازدید و نظارت 

بنا بام قسمت در (سابق استانداری) هنر و فرهنگ ساختمان خطر رفع عملیات بر مستمر نظارت 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

تنظیم و تهیه: 
پاورپوینت فایل تحت شهردار بازدید جهت تاریخی امالک از مستندات تهیه 
رشت روز مناسبت به بافتگردی پیاده تور برای بروشور تهیه 
شورا به گزارش ارائه   

بازدیدها: 
پیمانکار نواقص رفع و خطر رفع عملیات حین در هنر و فرهنگ ساختمان از بازدید 
بنا  از خطر رفع پیمانکار اخذ جهت ساعت, عمارت از بازدید   
بنا  از خطر رفع پیمانکار اخذ جهت هنر, و فرهنگ ساختمان از بازدید 

 

مکاتبات: 
سر صف محور بهسازی پروژه برق تامین جهت 4 منطقه برق اداره به نامه نویس پیش تنظیم و تهیه   

سر صف محور بهسازی پروژه قرارداد مدت تمدید نامه نویس پیش تنظیم و تهیه 

مشاور به شهرداری عمارت احیای و مرمت طرح با رابطه در فرهنگی میراث کل اداره نظرات نکته ارسال   

حقوقی اداره از شهرداری عمارت احیای و مرمت جهت قرارداد تنظیم درخواست 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی -سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 نوع پروژه ردیف

 99/10/30الی  99/10/01از 

 مساحت پروژه  
 (متر مربع)

تناژ آسفالت 
 مصرفی

 0 0 پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری 1

 98/86 639 پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی 2

 21/84 270 پروژه های زیرسازی و آسفالت 3

 120/7 909 مجموع

 مرمت مکانیزه  هایپروژه 
 مترمربع478

 تن56/7

 494/95 (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 -99عملکرد دی ماه 

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی -سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 ردیف ترمیم و روکش آسفالت معابر

 1 محوطه تازه آباد 

 2 گلسار ده متری گلها کوچه دهم 

... کوچه توسکا بلوار آیت ا
 3 احسانبخش 

 4 کوچه شهید فتحی خیابان شهدا

دی بلوار شهید رجایی  8خیابان   5 

حفاری هدایت آبهای سطحی میدان  
 6 جهاد بطرف میدان قلیپور 

شن ریزی و زیرسازی کانون اصالح و  
 7 تربیت, جنب زندان الکان

 مرمت های مکانیزه ردیف
 زیر سازی و آسفالت بلوار شهیدان قلیپور 1

دی8زیرسازی و آسفالت خیابان  2  

 آسفالت خیابان بیستون, جنب بقعه دانای علی 3

 آسفالت خیابان شهدا, کوچه فتحی 4

 آسفالت بلوار احسان بخش, کوچه توسکا 5

 آسفالت ورودی محله صفه سر 6

7 
آسفالت محله استقامت, کوچه های سلمان و 

 شهریار
 آسفالت بلوار شهید انصاری 8

 آسفالت بلوار شهید افتخاری, کوچه تندگویان 9

 آسفالت خیابان مطهری و محله ساغریسازان 10

 لکه گیری  ردیف
 لکه گیری محدوده منطقه یک 1

 لکه گیری محدوده منطقه سه 2

 لکه گیری محدوده منطقه چهار  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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 زیر سازی و آسفالت بلوار انصاری و شهیدان قلی پور

 دی و محله صفه سر8زیر سازی و آسفالت خیابان 
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 لکه گیری آسفالت خیابان مطهری و محله ساغریسازان

 لکه گیری آسفالت بلوار احسان بخش, کوچه توسکا و محله استقامت کوچه ابوذر
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 لکه گیری آسفالت بلوار افتخاری کوچه تندگویان و خیابان شهدا, کوچه فتحی

 لکه گیری آسفالت خیابان بیستون و محوطه تازه آباد
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 زیرسازی و شن ریزی کانون اصالح و تربیت, جنب زندان الکان

 دی ماه30بستن تیغه های برف روب و آمادگی برای برف 
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده -مناطق پنجگانه  

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

و نقل و  
 (امورزیربنایی

 مجموع

 22177 0 4876 6050 10585 665 0 ( مترمربع) شدهمساحت آسفالت اجرا 

 3810 0 666 953 2120 71 0 (تن)تناژ آسفالت استفاده شده  

0

500

1000

1500

2000

2500

 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه 

 مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

 مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه 
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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 -99عملکرد دی ماه 

شده انجام اقدامات اهم 

حشمت خیابان آرامسازی 

نیا بزرگ بست بن حاتم کوچه فرخ گذر - مطهر کوچه مطهری خیابان : مسیرهای در  آسفالت روکش –  

  خیابان-یک سرخبنده کوچه تختی خیابان - سمیعی کوچه تختی خیابان -  عاقلی کوچه صیقالن

 ضیاءالعلما کوچه الکانی

 سطح کوچه و معابر منطقهدر :   ترمیم و لکه گیری و نوارحفاری آسفالتی 

 راه فرهنگی مسیر خیابان سعدی پیاده   : کفپوش گذاری 

سطح کوچه و معابر منطقهدر :    همسطح سازی و ترمیم درب منهول 

 سطح کوچه و معابر منطقهدر :   استوانه و بشکه ترافیکی نصب 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

اهم اقدامات منطقه دو -مناطق پنجگانه  
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 پروژهمحل اجرای 

روکش  )گذر فرخ کوچه حاتم بن بست آذر نیا 
 (آسفالت

 (روکش آسفالت)خیابان تختی کوچه سمیعی 

روکش  )خیابان تختی کوچه سرخبنده یک
 (آسفالت

 (روکش آسفالت)صیقالن کوچه عاقلی

 خیابان الکانی کوچه ضیاءالعلما
 (روکش آسفالت) 

 (روکش آسفالت)خیابان مطهری کوچه مطهر

 خ تختی کوچه سمیعی

 گذر فرخ کوچه آذر نیا کوچه ضیاءالعلماخ الکانی 

کوچه عاقلی -صیقالن   

کوچه مطهر –خیابان مطهری   
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 1بلوار شهید انصاری , خیابان پارس  پردیسان

 2بلوار شهید انصاری , خیابان پارس  پردیسان

 3بلوار شهید انصاری , خیابان پارس  پردیسان

 خیابان شهدا , کوی دیانتی , میدان الغدیر  دیانتی

 بلوار خرمشهر , بلوار کاج   (ع)امام رضا  کوی

 بلوار شهید انصاری , خیابان پارس , خیابان امینی   پردیسان

 بلوار انصاری,  خیابان احمدزاده پردیسان

 خیابان شهدا , روبروی تازه آباد , کوچه بهشتی فلسطین

 2, کوچه عاشوری , کوچه وحدت ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شده انجام اقدامات اهم 

بلوار در شبنم کوچه و مسلک خوش کوچه گمنام, شهدای آبان,باندکندروی خیابان آسفاتی روکش  
 سلیمانداراب در 15 شهدا اشتر,کوچه مالک خیابان در میرزاپور ,کوچه گمنام شهدای

چهار منطقه محدوده در آبی طیف رنگ با جداول آمیزی رنگ 

افتخاری شهید بلوار در  باقرالعلوم و آبان , تندگویان بلوار حمیدیان, اصلی معابر گیری لکه و ترمیم 

 افتخاری شهید بلوار در آبان خیابان آسفالتی روکش 

گمنام شهدای کندروی باند و آبان خیابان آسفالتی روکش تکمیل 

شهید بلوار در جمله از چهار منطقه محدوده در موردی صورت به روها پیاده کفپوش و جداول ترمیم  
 فومنی شیون بلوار و گمنام شهدای بلوار بهشتی,

کندرو باند تکمیل همراه به تجار بازار تا دخانیات حدفاصل در فومن به رشت مسیر تعریض 

محمودی نمایندگی تا دخانیات حدفاصل افتخاری شهید بلوار ساماندهی ادامه 

 

چهاراهم اقدامات منطقه  -مناطق پنجگانه  

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 محل اجرای آسفالت های انجام شده در محدوده منطقه چهار

 ترمیم و لکه گیری در خیابان ولکس ,تندگویان,شهرک حمیدیان

 خوش مسلک و آبان-15شهدا -روکش آسفالتی کوچه میرزاپور ترمیم و لکه گیری خیابان باقرالعلوم

چهارآسفالت انجام شده منطقه  -مناطق پنجگانه  

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 

طالشان پل روسازی پیاده 

خمینی امام بلوار مسیر در جداول سازی آماده و بهسازی 

ترافیکی عالئم تابلو نصب 

مهر مسکن در بهداشتی سرویس احداث اجرای  

خمینی امام بلوار در گیل میدان تا مصلی میدان سواری دوچرخه الین عملیات اجرای 

عاشری به مهر مسکن خروجی الین تسطیح و ریزی مخلوط و زیرسازی و برداشت 

عاشری خیابان آسفالت روکش 

82مهر ورودی شمالی اسالمی انقالب اصلی بلوار آسفالت از قبل برداشت 

دو ناحیه الکان و شیرودی های کوچه رگالژ 

امام بلوار سازی همسطح , پورمجیب کوچه خمینی احمد سید شهرک سازی همسطح و چاهچه تعویض 
 میرزاییان کوچه 11 کوچه فرجام خیابان , دوچرخه الین گیل میدان تا توشیبا از

عاشری ورودی آبگرفتگی رفع 

منطقه امانی توسط خمینی احمد سید شهرک بلوار شکسته جداول تعویض و ترمیم 

گیل تا باهنر سواری دوچرخه الین روکش 

پنجاهم اقدامات منطقه  -مناطق پنجگانه  

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه ردیف 

الکان مسیر اصلی پل طالشان سمت  -باهنر فلکه شهید فالح عباسی-لکه گیری بلوار امام روبروی مخابرات  1
 مسجد امام حسن عسکری

 لکه گیری جلوی پمپ بنزین دولت آباد 2

 لکه گیری خیابان بیانی 3

کوچه کرمی-و فرعی هشتم 4فرعی دوم سایه  -لکه گیری ورودی کوچه عباس چوکام  4  

3لکه گیری مسیر اصلی جاده تهران ناحیه  5  

و کوچه شهید مهدی زاده 2تا میدان گیل, جنب منطقه کوچه شریعت تا میثم  3لکه گیری آسفالت از ناحیه  6  

توسط امانی... لکه گیری مسیر اصلی جاده الکان و کوچه سپیدرود رجایی و چوکام و 7  

متری سپیدرود , مسکن مهر, کامرانیه 20آسفالت ناحیه دو پشت دانشگاه آزاد  8  

 لکه گیری مسیر پیام نور از کارسرشت گلها شهرک کارگاهی 9
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 
 

 روکش آسفالت کوچه بنیاد مسکن واقع در خیابان بهار بلوار امام خمینی

 روکش آسفالت کوچه شهید تراب رفیعی

آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 روکش آسفالت الکان آقاسید عباس

 لکه گیری آسفالت توسط امانی کوچه حبیب زاده ناحیه دو

آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری  -مناطق پنجگانه  

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

 255 20 235 0 0 0 (متراژ به طول)جدولگذاری

رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر  
 (مربع متر)منطقه 

0 0 0 0 0 0 

 1300 300 980 0 20 0 (مترمربع)کفپوش

 4منطقه 

92% 

 5منطقه 

8% 

 (متر)مقایسه جدولگذاری مناطق 

02004006008001000 5منطقه  4منطقه 

 2منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

 (مترمربع)مقایسه میزان کفپوش گذاری 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 -99عملکرد دی 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

 استعالم برگزاری ماه 3 3.054.085.467 - منطقه یک   - 1ناحیه   ترمیم آسفالت با مصالح 1

ترمیم و بهسازی کفپوش و جداول   2
 منطقه یک   - 3معابر در محدوده ناحیه 

 استعالم برگزاری ماه 3 2.983.952.896 - 

 منطقه یک   - عملیات اصالح هندسی معابر 3
 استعالم برگزاری ماه 6 3.005.012.367 - 

خرید و نصب تابلو و تجهیزات   4
 منطقه یک   - ترافیکی در سطح منطقه  

 برگزاری استعالم ماه 6 4.383.500.000 - 

عملیات روکش معابر با مصالح   5
 منطقه یک   - 3آسفالت در محدوده ناحیه 

 برگزاری استعالم ماه3 2.518.991.973 - 

عملیات روکش معابر با مصالح   6
 منطقه یک   -   2آسفالت در محدوده ناحیه 

 برگزاری استعالم ماه 3 2.518.991.973 - 

ترمیم جداول بصورت پراکنده در  7
تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه - محدوده منطقه سه

 در  مرحله انتخاب   ماه سه متوسط

8 
, و رنگ آمیزی   ترمیم , اجرا

سرعتکاه با رنگ دو جزئی در 
 محدوده منطقه سه 

تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه -
 در  مرحله انتخاب   ماه سه متوسط

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی 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

9 
پیاده با   ابرع رنگ آمیزی خطوط

رنگ دو جزئی در محدوده منطقه  
 سه

تا سقف مبلغ   98/11/1 منطقه سه -
 در  مرحله انتخاب   ماه سه معامالت متوسط

و نصب  و ترفیع منهول در  ساخت 10
تا سقف مبلغ   98/11/1 منطقه سه - سطح منطقه سه

 در  مرحله انتخاب   ماهشش  معامالت متوسط

تهیه و نصب عالیم و تابلو های   11
تا سقف مبلغ   98/11/1 منطقه سه - ترافیکی در محدوده منطقه سه 

 در  مرحله انتخاب   ماه سه معامالت متوسط

تا سقف مبلغ   98/11/1 منطقه سه - ترمیم روکش آسفالت منطقه سه 12
 در  مرحله انتخاب   ماه سه معامالت متوسط

زیرسازی و روکش آسفالت معابر   13
تا سقف مبلغ   98/11/1 منطقه سه - در محدوده منطقه سه

 در  مرحله انتخاب   ماه سه معامالت متوسط

14 
شهرک   احداث فضای مکث مقابل

 اندیشه
 

   ماه 6   5.629.118.616 99/1/31 منطقه چهار   -
 در مرحله بازگشایی

 پاکات
 

 2مرمت و لکه گیری آسفالت ناحیه  15
5منطقه   

 - 3.950.000.000 - منطقه پنج   -
مرحله عقد در 

 قرارداد

خرید و نصب تابلو و عالیم   16
 ترافیکی

 در حال تنظیم قراداد - 2,852,480,700 - منطقه پنج   -

های در مرحله انتخاب پیمانکارادامه پروژه   
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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 -99عملکرد دی ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

قراردادپیمانکار و  پروژه های در مرحله انعقاد پروژه های درمرحله انتخاب  -مناطق پنجگانه  

 

 
 
تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف

 مطالعات
برآورد پروژه  مبلغ 

 (ریال)
زمان تخمین  مدت 

 وضعیت فعلی اجرای پروژه

17 
زیرسازی و روکش آسفالت و همسطح 

سازی منهول های معابر محدوده  
 منطقه پنج 

 - 29.868.879.139 - منطقه پنج  -
در مرحله برگزاری  

 مناقصه

18 
(  با مصالح آسفالتی)روکش آسفالت 
5منطقه 3ناحیه .قرارداد تنظیم شد - 3.800.000.000 - منطقه پنج  -   

های در مرحله انتخاب پیمانکارادامه پروژه   

 /پیمانکار عنوان پروژه ردیف
مبلغ اولیه پیمان   ناظر کارفرما شرکت

 مدت قرارداد (ریال)

1 
تامین آسفالت با  )ترمیم نوار حفاری 

در محدوده منطقه چهار ( کارفرما 
 شهرداری رشت

محمدرضا   پیمانکاری
ماه  3 4.250.000.000 -- منطقه چهار وظیفه  

(  تامین آسفالت با کارفرما)روکش آسفالتی 2
 در محدوده منطقه چهار

راهسازی مقاوم سازان 
ماه  3 3.500.000.000 -- منطقه چهار سردها  

3 
تامین  )ترمیم و لکه گیری معابر با فالسک 

  در محدوده( آسفالت و فالسک با کارفرما
 منطقه چهار شهرداری رشت

ماه  3 4.200.000.000 --- منطقه چهار شرکت گیل راه کادوس  

انعقاد قراردادپروژه های در مرحله   
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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 -99عملکرد دی ماه 

 اقدامات انجام شدهاهم :  
نقل و حمل هفته در شهری عمومی نقل و حمل ناوگان رانندگان از تجلیل مراسم برگزاری  

   عمومی

مجازی فضای در درج و  سازمان عملکرد و اخبار از رسانی اطالع های فتونیوز تهیه   

تعداد , خطوط نظیر فعالیت حوزه اطالعات تفکیک به تاکسیرانان اطالعاتی بانک تنظیم و تهیه  
 ... و غیرفعال و فعال های تاکسی

خطوط نظیر فعالیت حوزه اطالعات تفکیک به  اتوبوسرانی ناوگان اطالعاتی بانک تنظیم و تهیه  
 ... و فعال غیر و فعال های اتوبوس تعداد ,

نظیر فعالیت حوزه اطالعات تفکیک به بوسرانی مینی ناوگان اطالعاتی بانک تنظیم و تهیه 
 ... و فعال غیر و فعال های بوس مینی تعداد , خطوط

اتوبوس تکلیف تعیین راستای در اتوبوسرانی ناوگان بهسازی عملکرد گزارش تنظیم و تهیه  
  شهر مجلس نمایندگان و اسالمی شورای اعضای شهردار, به ارائه جهت قزوین در متوقفی های

  رشت
جهت عمومی نقل و حمل ناوگان کلیه های اتوبوس و سنگین و سبک خودروهای پاشی سم  

 کرونا ویروس با مقابله
های جایگاه تجهیز CNGو عمومی نقل و حمل رانندگان استفاده جهت کننده ضدعفونی مواد به  

 شخصی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 -99عملکرد دی ماه 

 مورد 36:  آژانسو تمدید کارت شهری رانندگان مشغول در صدور 

 مورد 1: هاتمدید مجوز آژانس 

 مورد 21: تاکسیتعیین و جابجایی خطوط 

 مورد31: تاکسیتعداد نقل و انتقال 

 مورد87: شهریصدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان حمل بار درون 

 مورد64: شهریصدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل بار درون 

 مورد 2: تاکسیتبدیل به احسن 

 مورد 10: تشکیل پرونده جهت خرید خودرو 

 مورد 12: المثنیصدور کارت شهری 

مورد 5: تعویض پروانه تاکسیرانی 

کرونا ویروس با مقابله جهت سازمان های اتوبوس  شبانه شستشوی و ضدعفونی 

مورد572: صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی 

 

 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 -99عملکرد دی ماه 

 (ریال)از آمار فروش شرکت های مسافربری شهر رشت گزارشی 

 

 

 
 

 
 

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

 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 1064 4747 تاکسی سواری

 10995 200 199 12 187 تاکسی ون

 7860 400 195 29 166 مینی بوس

 300 800 187 137 50 اتوبوس

عوارض پنج درصد    کل فروش  شرح
 فروش بلیط 

وصولی عوارض پنج 
 درصد تحقق وصول درصد 

%89 2/252/425/930 1/191/510/015 23/830/200/300 99/10/30الی  99/10/01از   
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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 -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   

اقدامات اهم   
 مناطق در تفصیلی طرح اجرای شیوه هدایت و راهبری 

 ضوابط اجرای ها, پروژه خط بررسی ها, پهنه کد تدقیق , تفصیلی طرح ضوابط بررسی بنا, جانمایی 

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

 و رشت شهرداری نمایندگان از متشکل مستمر جلسه برگزاری و تاریخی بافت کارگروه تشکیل  
 گیالن استان فرهنگی میراث

 شهرسازی و راه اداره با ای جلسه طی معاونت این در تفصیلی طرح نهایی ضابطه بررسی 

 و  شهرسازی معاونت از متشکل کارگروه در 5 ماده کمیسیون به ارسالی های پرونده کلیه بررسی 
 5 ماده کمیسیون به ها پرونده ارسال

 کانال گذر کنار با رابطه در الزم اقدامات بررسی G53 منطقه در (بیشه آج)رضا امام بلوار حدفاصل 
 شهرداری 1 منطقه و (پیربازار جاده) داربن پیله تا شهرداری

 بنا جانمایی تغییر جهت متقاضیان درخواست بررسی و  پاسخ 

پنجگانه مناطق های پروژه خط مغایرت رفع و بررسی و پروژه خط کارگروه جلسات برگزاری 

 پهنه کد اصالح خصوص در رشت شهرداری فاوا سازمان با مکاتبه 

 5 ماده کمیسیون مدیریت سامانه به 5 ماده کمیسیون های پرونده ورود 
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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 -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

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

شهرداری ساختمان داخلی تغییرات خصوص در مکاتبه و بررسی 

(...و شهرسازی و راه استانداری,) سازمانی برون مکاتبات به پاسخ 

مردمی شکوائیه پیگیری و بررسی 

گیالن بهزیستی در سازی مناسب تخصصی کمیته جلسه در شرکت 

( 1عکس)  35 ماده و مضاعف کنترل بازدید 

مناطق مکاتبات به پاسخ 

ومعماری شهرسازی مقررات و ضوابط سوم ویرایش ضوابط رعایت خصوص در سازمانها و مناطق به مکاتبه 
 شهری فضاهای و پارکها معابر, سازی مناسب بهمنظور

مقررات و ضوابط با مطابق عمومی اماکن و ها ساختمان الزام خصوص در سازمانها و مناطق به مکاتبه  
 معلولیت دارای افراد پذیری دسترس منظور به ایران معماری و شهرسازی شورایعالی

تردد جهت به شهر سطح در پیاده عابر های پل های برقی پله و آسانسور تجهیز وضعیت از گزارش تهیه  
 سالمند و معلول افراد

براساس مسکونی های مجتمع سازی مناسب ضوابط کنترل لزوم خصوص در مهندسی نظام با مکاتبه  
 246 شماره ضوابط مجموعه

آیین 6 ماده موضوع شهرداری اداری های ساختمان سازی مناسب خصوص در سازمانها و مناطق به مکاتبه 
 معلوالن از حمایت قانون 3 ماده اجرایی نامه

تصویب جهت شهر شورای به ارسال و معامالتی ارزش الیحه تهیه 

(2 عکس)نسقی امالک در ساختمانی تخلفات شناسایی گزارش و بازدید 

 

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 -99عملکرد دی ماه 

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

 منطقه  

تعداد پروانه 
 صادره

تعداد پروانه 
 صادره

درصد افزایش  
 یا کاهش 

تعداد  
درخواستهای  

 ثبت شده

تعداد درخواستهای  
 ثبت شده

درصد افزایش  
 یا کاهش 

مساحت زیربنا به 
 مترمربع

مساحت زیربنا به 
 مترمربع

درصد افزایش  
 یا کاهش 

 بازه معین بازه معین بازه معین بازه معین بازه معین بازه معین

 98سال   99سال   98سال  99سال  98سال   99سال  

 %335 13,183 57,335 %2- 44 43 %270 20 74   1منطقه

 %178 5,617 15,635 %18 33 39 %133 9 21   2منطقه

 %223 6,141 19,826 %18 40 47 %230 10 33  3منطقه

 %925 3,250 33,310 %16- 43 36 %1367 3 44   4منطقه

 %378 3,122 14,923 %74 19 33 %175 8 22   5منطقه

 %350 31,314 141,030 %11 179 198 %547 30 194 مجموع 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

 بازه معین

 99سال  

 بازه معین

 98سال  

مقایسه تعداد پروانه صادره بازه معین 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99سال  

165

170

175

180

185

190

195

200

 بازه معین

 99سال  

 بازه معین

 98سال  

مقایسه تعداد درخواستهای ثبت شده بازه 

نسبت به مدت مشابه سال  99سالمعین 

 گذشته

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

 بازه معین

 99سال  

 بازه معین

 98سال  

مقایسه مساحت زیربنای پروانه های صادره 

نسبت به مدت مشابه سال  99سالبازه معین 

 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 -99عملکرد دی ماه 

کمیسیون ماده صد -معاونت شهرسازی و معماری  

مدت مشابه سال  99ماه دی سال 

 قبل

 مبلغ کل جریمه 

 مدت مشابه سال قبل     99دی  شرح  

 36 50 تعداد جلسات

 1094 1104 تعداد پرونده های رسیدگی شده

 85 113 تعداد جریمه بدوی

 59,059,166,864 132,938,261,999 (ریال)بدویمبلغ جریمه 

 89 89 تعداد جریمه تجدیدنظر

 200,752,383,258 118,373,692,505 (ریال)تجدیدنظرمبلغ جریمه 

 269 264 تعداد تخریب بدوی

 67 52 تعداد تخریب تجدیدنظر

 366 319 تعداد تصمیم بدوی

 131 151 تعداد تصمیم تجدیدنظر

 8 21 (جریمه) تعداد آرای رسیدگی مجدد

 12,655,091,300 46,959,705,040 (ریال)مجددمبلغ آرای رسیدگی 

 14 2 تعداد تخریب رسیدگی مجدد

 41 67 تعداد تصمیم رسیدگی مجدد

 16 14 تعداد آرای استنکافی

 8 12 تعداد تصمیم استنکافی

 272,466,641,422 298,271,659,544 (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 -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

نام 
 دوره منطقه

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

مبلغ تخفیفات 
اعمال شده 

 (ریال)

مبلغ 
دریافتی 
از دولت 

 (ریال)

طلب شهرداری از 
 (ریال)دولت  

 تجاری مسکونی
تجاری و 
 مسکونی

 تجاری مسکونی غیره اداری
تجاری و 
 مسکونی

 مساحت زیربنا تعداد غیره اداری

قه
نط

م
1 

الی   99/10/01از 
99/10/30 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - - مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

الی   99/10/01از 
99/10/30 

12 1 1 0 0 8402 194 58 0 0 14 8654 225,724,000 0 225,724,000 

 158,829,000 0 158,829,000 3689 6 0 0 0 0 3689 0 0 0 0 6 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3 

الی   99/10/01از 
99/10/30 

7 0 0 0 0 3149 0 0 0 0 7 3149 176,906,135   176,906,135 

 200,921,500   200,921,500 2919 5 0 0 395 0 2524 0 0 1 0 4 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

الی   99/10/01از 
99/10/30 

1 0 0 0 0 726 0 0 0 0 1 726 667,246 0 667,246 

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

قه
نط

م
5 

الی   99/10/01از 
99/10/30 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

وع
جم

م
 

الی   99/10/01از 
99/10/30 

20 1 1 0 0 12277 194 58 0 0 22 12529 403,297,381 0 403,297,381 

 359,750,500 0 359,750,500 6608 11 0 0 395 0 6213 0 0 1 0 10 مدت مشابه سال گذشته
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته99/10/30الی  99/10/01مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 99/10/30الی  99/10/01از 

 مدت مشابه سال گذشته

22 

11 

0510152025

 99/10/30الی  99/10/01از 

 مدت مشابه سال گذشته

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته99/10/30الی 99/10/01مقایسه 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 -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پایانکارهای ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 
نام 

 دوره منطقه

 مجموع سایر تجاری-مسکونی تجاری مسکونی

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد

مساحت  
زیربنای  
مسکونی  

 (مترمربع)

مساحت  
زیربنای  
تجاری  

 (مترمربع)

مساحت  
پیش  
...  آمدگی و 

 (مترمربع)

 تعداد

مساحت  
زیربنای  

 کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

قه
نط

م
1 

الی   99/10/01از 
99/10/30 - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

الی   99/10/01از 
99/10/30 17 14875 1 18 3 2169 237 0 0 0 21 17299 

 13212 20 0 0 0 276 2149 3 131 2 10656 15 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3 

الی   99/10/01از 
99/10/30 11 6121 0 0 3 922 70 0 0 0 14 7113 

 911 14 0 0 0 0 0 0 0 0 911 14 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

الی   99/10/01از 
99/10/30 15 9193 3 595 2 932 44 0 0 0 20 10764 

 10382 22 0 0 0 24 727 3 15 1 9616 18 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5 

الی   99/10/01از 
99/10/30 13 21363 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21363 

 15000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 6 مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

م
 

الی   99/10/01از 
99/10/30 56 51552 4 613 8 4023 351 0 0 0 68 56539 

 39505 62 0 0 0 300 2876 6 146 3 36183 53 مدت مشابه سال گذشته



114 

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 -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

ساخت و سازهای غیرمجاز -مناطق پنجگانه  

نام 
 منطقه

 دوره
 سایر تاسیسات مسکونی

 مجموع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

قه
نط

م
1 

 - - - - - - - 99/10/30الی  99/10/01از 

 - - - - - - - مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

 37 %30 11 %0  0 %70 26 99/10/30الی  99/10/01از 

 30 %30 9 %0 0  %70 21 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3 

 90 %14 13 %0 0 %86 77 99/10/30الی  99/10/01از 

 54 %43 23 %0 0 %57 31 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

 77 %6 5 %0 0 %94 72 99/10/30الی  99/10/01از 

 106 %5 5 %0 0 %95 101 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5 

 - - - - - - - 99/10/30الی  99/10/01از 

 - - - - - - - مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

م
 

 204 %14 29 %0 0 %86 175 99/10/30الی  99/10/01از 

 190 %19 37 %0 0 %81 153 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 -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

بازدیدهای تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

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

الی  99/10/01از 
99/10/30 

 - - - 1منطقه

 24 36 101 2منطقه

 187 187 823 3منطقه

 67 91 292 4منطقه

 - - - 5منطقه

 278 314 1216 جمع

 مدت مشابه سال گذشته

 - - - 1منطقه

 19 29 75 2منطقه

 22 22 813 3منطقه

 84 84 152 4منطقه

 - - - 5منطقه

 125 135 1040 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 -99عملکرد دی ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 

 واحد شرح ردیف

 مجموع 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

ز 
ا

99
/1

0/
01

 
ی 

ال
99

/1
0/

30
ته 

ذش
ل گ

سا
ه 

شاب
ت م

مد
 

ز 
ا

99
/1

0/
01

 
ی 

ال
99

/1
0/

30
ته 

ذش
ل گ

سا
ه 

شاب
ت م

مد
 

ز 
ا

99
/1

0/
01

 
ی 

ال
99

/1
0/

30
ته 

ذش
ل گ

سا
ه 

شاب
ت م

مد
 

ز 
ا

99
/1

0/
01

 
ی 

ال
99

/1
0/

30
ته 

ذش
ل گ

سا
ه 

شاب
ت م

مد
 

ز 
ا

99
/1

0/
01

 
ی 

ال
99

/1
0/

30
ته 

ذش
ل گ

سا
ه 

شاب
ت م

مد
 

ز 
ا

99
/1

0/
01

 
ی 

ال
99

/1
0/

30
ته 

ذش
ل گ

سا
ه 

شاب
ت م

مد
 

 177 441 - - 129 131 22 247 26 63 - - پرونده تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد  1

 110 2 - - 109 1 0 0 1 1 - - پرونده (غیرقابل طرح)برگشت از کمیسیون ماده صد 2

 237 253 - - 175 115 23 99 39 39 - - پرونده تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده 3

تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای, اخطار صادر  4
 108 29 - - 105 23 0 0 3 6 - - مورد شده

 166 163 - - 144 77 15 76 7 10 - - پرونده تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده 5

 73 92 - - 33 41 8 23 32 28 - - 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 -99عملکرد دی ماه 

 گانه شهرداری رشت بصورت هفتگی   55طرح پاکسازی محالت 
 پاکسازی و ضدعفونی , گندزدایی خصوص این در پیشگیرانه اقدامات راستای در و کرونا ویروس شیوع با همزمان

  رفع اتوبوس, ایستگـاه شستشوی از اعم روب و رفت قرارداد به مربوط موارد کلیـه اجرای : جمله از)مـحـالت
 مهم اهـداف از (...و شده رها های زباله و  ساختـمانی های نخـاله آوری جمع تـبلیغاتی, شـعائر امحاء آبـگرفتگی,

  طرف های شرکت  همکاری با مرتب و هفتگی صورت به مدت این طول در که  است بوده شهری خــدمات معاونت
 باشد می انجام حال در روب و رفت زمینه در شهرداری پسماند مدیریت سازمان با قرارداد

 :  به  شرح ذیل می باشد  99سال ( دی) آمار و اطالعات موجود از وضعیت پاکسـازی در مـدت یك ماهه

 

 

 

 

روب و رفت به مربوط عملیات انجام بر نظارت   

سبز فضای به مربوط عملیات انجام بر نظارت   

تاالب زیست محیط آموزش مرکز اندازی راه در مطالعات و پژوهش قرارداد خصوص در نظر اعالم و بررسی 
 عینک

زمستانی عملیات چارت روزرسانی به 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 مدت زمان هفتگی  مناطق پنجگانه بصورت دفعات پاکسازی محالت 

 یک ماهه 20

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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 تصاویر پاکسازی شده در محدوده مناطق پنج گانه 

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 -99عملکرد دی ماه 

 :  رشترودخانه های پاکسازی حاشیه 

 هماهنگی و نظارت حوزه معاونت خدمات شهری و با همکاری سازمان مدیریت های پسماند و نواحی با
شهرداری حاشیه رودخانه های شهر رشت  از زباله های جامد موجود در بستر , دیواره و حاشیه  گانه 15

 شدپاکسازی در محدوده  رودخانه ها و همچنین موانع موجود فیزیکی و بیولوژیکی 

 مسیرهای پاکسازی به شرح ذیل می باشد: 
 186 پاکسازی پارک حاشیه ای گیالنه واقع در خیابان : یکمنطقه 
 زرجوب  پاکسازی سد کشاورزی واقع در خیابان : دومنطقه 
 مصباح  پاکسازی حاشیه رودخانه و زیر پل خیابان : سهمنطقه 
اسطلخپاکسازی حاشیه رودخانه سیاه : منطقه چهار 
 پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان ابن سینا: پنجمنطقه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 حاشیه رودخانه های رشتتصاویر پاکسازی 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 : رود گوهر و زرجوب های رودخانه الیروبی اجرایی عملیات

 سیالبها و ها رودخانه طغیان از جلوگیری راستای در موسمی های بارندگی شروع و پاییز فصل به شدن نزدیک با
  و مدیریت هماهنگی و نظارت با اسطلخ سیاه محله از رود گوهر و زرجوب های رودخانه الیروبی اجرایی عملیات
 در  و شروع  شهری فضاهای بازآفرینی و عمران سازمان و پنجگانه مناطق همکاری و شهری خدمات معاونت

 :دارد ادامه ذیل شرح به مسیرهای

   الیروبی متراژ                                                                مهر مسکن-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 شروع عملیات  متر 

ماه دی 800 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 -99عملکرد دی ماه 

 99سال گزارش عملیات ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در 

 

مرور و گذشته سنوات چالشهای بررسی جهت بحران مدیریت ستاد جلسات مرحله 5 برگزاری  
   آتی های برنامه

از تعدادی اختیارگیری در جهت استان مطرح عمرانی های شرکت مدیران با نشست 2 برگزاری  
  برف بارش زمان در ها شرکت آن عمرانی آالت ماشین

شیفت رانندگان, آالت, ماشین وضعیت زمینه در زمستانی عملیات دستورالعمل روزرسانی به 
  مناطق بحران ستاد مدیران و ناظرین تماس های شماره و شده تعیین مسیرهای ناظرین بندی

      ها سازمان و پنجگانه

دورمیزی مانور صورت به زمستانی عملیات اجرای نحوه و مسیرها بررسی جهت جلسات برگزاری  
 رشت شهرداری تابعه های سازمان و مناطق در

منظور به موتوری خدمات سازمان موقت جایگزین عنوان به آالت ماشین و نقلیه اداره احیای  
  در دستگاه 24 از کار به آماده آالت ماشین افزایش و آالت ماشین تعمیر و اندازی راه در تسریع

  روبی برف در موثر آالت ماشین دستگاه 54 مجموع از 99/10/6 در دستگاه47 به 99/1/6 مورخ
  آالت ماشین مفید عمر میانگین که نکته این ذکر با آلی, کود شرکت لودر دستگاه 2 و شهرداری
 باشد می سال 15 از بیش رشت شهرداری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات 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 -99عملکرد دی ماه 

 
 وضعیت ماشین آالت موجود  

 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 دستگاه کمپرسی 30دستگاه عمرانی و  20اختصاص ماشین آالت بنیاد مسکن و پیمانکاران مربوطه به تعداد 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 جمع کل برف روب تخصصی کامیون برفروب بابکت بیل بکهو لودر گریدر دستگاه    نام     

 وضعیت
 56 2 18 11 7 13 5 موجود 

 47 2 16 9 6 11 3 آماده به کار

 جمع کل برف روب تخصصی برف روبکامیون  بابکت بیل بکهو لودر گریدر نام دستگاه    

 وضعیت
 7 0 0 0 1 5 1 ملکی

 13 0 (تریلی کمرشکن)2 0 1 6 4 استیجاری
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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 -99عملکرد دی ماه 

 99سال گزارش عملیات ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 نتیجه تعداد دفعات برگزاری استعالم نام منطقه ردیف

 یک شرکت کننده مرحله 3 منطقه یک 1

 یک شرکت کننده مرحله 2 منطقه دو 2

 مرحله 3 منطقه سه 3
 کنندهدو مرحله بدون شرکت 

 مرحله سوم در حال برگزاری 

 یک شرکت کننده مرحله 3 منطقه چهار 4

 سه شرکت کننده  و تعیین برنده استعالم مرحله 4 منطقه پنج 5

سایر و .... و گریدر های تیغه فیلترها, ها, تسمه نظیر تندمصرف یدکی قطعات خرید به مربوط مکاتبات نجاما 
  برف, بارش حین در پرسنل گرم غذای تامین جهت ها رستوران با قرارداد عقد ,نمک و ماسه مانند ملزومات

  ایام طی ساعته 24 دسترسی و کار محل در مداوم حضور جهت رانندگان استراحتگاه سازی آماده
 آالت ماشین سوخت روبی, برف

مکانیک شامل تعمیرات سیار اکیپ ایجاد جهت آالت ماشین تعمیر پیمانکاران با مذاکرات انجام ,  
  شهرداری اختیار در برف بارش ایام در ساعته 24 صورت به که ساز باتری و آهنگر پنچرگیر, سرویسکار,

 باشند رشت

مناطق در روب برف آالت ماشین اجاره پیمانکار جذب جهت استعالم قانونی تشریفات برگزاری 

 

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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 سازمان معین شماره همراه نام راننده نوع دستگاه ردیف

1 
 

 - 09113379011 داریوش تجلی ITMلودر چینی

2 
 

 - 09117562415 محمد حسن بی آزار S 97/250بابکت 

 - 09101032238 مازیار صفری S/ 300بابکت  3

 - 09113484085 حسن ابراهیمی FB 200بیل بکهو  4

 - 09112359956 محمد حسینی بنز آتکو فالسک و برفروب   5

6 
 

 - 09113321303 محمد رضایی کمپرسی بنز مایلر برفروب و نمکپاش 

 - 09112313209 سید محسن فرحناک کمپرسی خاور  7

 - 09116500799 علیرضا دلیر کمپرسی فوتون 8

 آرامستان 09113305536 مصطفی رحمانی  کمپرسی رنو برفروب   9

10 

 
 عمران 09111365794 مهدی اساس طلب  270لودر نیوهلند 

11 

 
 عمران 09119311474 علی کالچایی گریدر تایتان  

 لیست ماشین آالت عملیات زمستانی منطقه یک

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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 لیست ماشین آالت عملیات زمستانی منطقه دو

 سازمان معین شماره همراه نام راننده نوع دستگاه ردیف

 - 09112346639 محمد خشت مال لودر نیو هلند 1

 - 09369519482 حجت حسین زاده S 250بابکت  2

 - 09111302716 محمد رضا پرتوبین S 250بابکت  3

 - 09119854451 بهزادیوسفی بیل بکهو 4

 - 09113823493 بهزاد خوشفام فوتون 5

 - 09118369155 اسماعیل هوشمند فوتون 6

 - 09116208099 حمید مقدس کمپرسی آمیکو برفروب   7

 عمران 09397734880 سید محمد موسویان PY200گریدر  8

 عمران 09112326140 مهدی معصومی B115بیل بکهو  9

 آرامستان 09112843013 عباس حسینی لودر نیو هلند  10

 عمران 09111850626 مسعود باقری S 250بابکت  11

 آتش نشانی آتش نشانی آتش نشانی S 250بابکت   12

 عمران 09117193271 احمد مقدس 36ع744کمپرسی آمیکو برفروب   13

 عمران 09113308818 مصطفی صیامی 17ب268کمپرسی ولوو برفروب 14

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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 لیست ماشین آالت عملیات زمستانی منطقه سه

 سازمان معین شماره همراه نام راننده نوع دستگاه ردیف

 - 09119392587 غالمرضا امیدی 170لودر نیو هلند  1

 - 09119851428 اسماعیل وحدت دوست S 91/250بابکت  2

 - 09116082957 جواد باغبان S 90/520بابکت  3

 - 09117568195 اسماعیل ابراهیم پور B115بیل بکهو  4

 - 09139346123 علی زمانی کمپرسی آمیکو برفروب 5

 - 09119339775 علی ثابت کمپرسی دانگ فنگ برفروب 6

 - 09113366950 مسعود نورپرتو خاور 7

 - 09114275988 داود فالح فوتون 8

 عمران 09115467868 محمد کاظمی گریدر هپکو  9

 عمران 09014431167 حامد باقری   لودر کوماتسو   10

 عمران 09113398373 فریدون آقایی زاده 17ب266کمپرسی ولوو برفروب  11

 عمران 09116493500 فرشید صفری 36ع743کمپرسی آمیکو برفروب  12

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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 لیست ماشین آالت عملیات زمستانی منطقه چهار

 سازمان معین شماره همراه نام راننده نوع دستگاه ردیف

 - 09116192733 وحید خرمدل HL 200لودر ولوو  1

 - 09112327051 منصور یزدان پژوه S 59/250بابکت  2

 - 09119291281 رضوان نجمی S 58/520بابکت  3

 - 09113359404 مرتضی محمودنژاد L 90لودر ولوو  4

 - 09119270376 بهروز ذاکر HLB95بیل بکهو  5

 - 09116193758 هوشنگ خالقی کمپرسی خاور 6

 عمران 09119391560 مهدی دژبان 289برفروب رنو میدالم  7

 عمران 09112394044 علی معزی  لودر کوماتسو معدن 8

 عمران 09119288805 مرتضی یکتا B115بیل بکهو 9

 عمران  09112345882 کامبیز گوهری 17ب265کمپرسی ولو برفروب  10

 32ع292کمپرسی رنو برفروب  11
سید جعفر یحیی 

 پور
 عمران  09113398261

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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 لیست ماشین آالت عملیات زمستانی منطقه پنج

 سازمان معین شماره همراه نام راننده نوع دستگاه ردیف

1 
 

 09113317649 هادی خورسند L120Fلودر ولو 
- 

 - 09118073123 امین شکوهی S250بابکت  2

 - 09119841613 فرزاد جعفری B115بیل بکهو 3

 - 09369649597 حسین میرزاجانی گریدر هپکو 4

 - 09119302130 عظیم میرزاپور کمپرسی آمیکو برفروب   5

 - 09112367290 ساسان چابک کردار 1921کمپرسی بنز  6

 - 09032376575 جواد پادو LPکمپرسی خاور 7

 آتش نشانی 09111378441 سیامک جعفرنژاد آکتروس برفروب و نمکپاش  8

 کود آلی  09358963153 اکبرحسن نژاد لودر هپکو  9

 کود آلی 09113310518 مجتبی نیازی لودر هپکو 10

 عمران  09118406880 محسن شرافتمند 17ب267کمپرسی ولوو برفروب  11

 پسماند  09111495631 بهمن زاهدی کمپرسی آتکو برفروب   12

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 -99عملکرد دی ماه 

 شهرمیزان آمادگی آن جهت برف روبی سطح شهرداری رشت جهت بررسی از ماشین آالت برف روبی بازدید 

 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

در راستای آماده سازی در بحران برف 3و ماشین آالت عمرانی منطقه  3منطقه  1بازدید از ناحیه   
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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 -99عملکرد دی ماه 

 99در دی ماه طرح پاکسازی معابر سطح شهر توسط ستاد رفع سد معبر شهرداری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 99از تخلفات ساختمانی در دی ماه  طرح جلوگیری

 

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات 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 -99عملکرد دی ماه 

 بازدید از ناحیه یک منطقه یک

 

 

 

 

 

 

 

 5منطقه  2بازدید از ناحیه 

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات 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 -99عملکرد دی ماه 

 99و98ماه معبر دی مقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد  جدول 

1867 

2970 

87 43 
513 411 

43 12 147 149 
552 

2092 

9224 

4168 

 99عملکرد  98عملکرد  99عملکرد  98عملکرد  99عملکرد  98عملکرد  99عملکرد  98عملکرد  99عملکرد  98عملکرد  99عملکرد  98عملکرد  99عملکرد  98عملکرد 

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

 بار 

میوه و تره 

 بار

   98و99مجموع دی

بر اساس  99/10/30الی  99/10/1جدول گزارش ساختمان های درحال ساخت درسطح مناطق پنجگانه  از تاریخ 
 گزارش ارسال شده از نواحی پانزده گانه شهرداری  

 99دی ماه تعداد کل  گزارش تخلفات ساختمانی مناطق پنجگانه  ردیف 
 پروانه ساخت

 ندارد دارد

1 917 13 904 

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات 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 -99عملکرد دی ماه 

 زن مرد ورودی تعداد متکدیان و بی خانمان های جمع آوری شده ماه

 3 29 32 99 دی ماه

 3 16 19 98دی ماه 

 بهزیستی ماه
کمیته 
 امداد

دستگاه 
 قضایی

کمپ 
ترک  
 اعتیاد

 خانواده
با قید 

 تعهد آزاد

اعزام به 
مراکز 
 درمانی

اعزام به 
شهرستان 

محل  
 سکونت

 متوفی متواری رسوبی

مجموع  تعداد  
متکدیان و بی  

خانمان های جمع 
 آوری شده

 32 0 0 6 1 0 0 1 0 5 10 9 99ی د

 19 0 0 3 2 1 2 3 2 1 3 2  98ی د

-4

1

6

11

16

21

 98و  99های دردی ماه سال جدول مقایسه ای متکدیان و افراد بی خانمان جمع آوری و ساماندهی شده 
 مجتمع سامانکده شهرستان رشت

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات 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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 دی9لیست مسیر نصب استند  

 درب سازمان یجلو.1

 فرهنگمیدان .2

 میدان توشیبا.3

 میدان گیل.4

 چهارراه گلسار.5

 بنر برج ساختمان ساعت.6
محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 پیاده راه جنب ساختمان ساعتدر  دی 9نصب المان 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

نصب المان های روز رشت: 

 (روز رشت)ساختمان ساعتالمان 

 داخل شهرداری مرکز_1 

 ورودی سبزه میدان از سمت پیاده راه_2 

 بیستونورودی سبزه میدان از _3 

 

 

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 (روز رشت)رشت قدیمتابلو 

 پیاده راه ورودی خیابان شریعتی_1

 پیاده راه ورودی خیابان سعدی_2

 پیاده راه ورودی خیابان امام_3

 

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

میادین نصب شده ریسه های مشکی سردار سلیمانی و فاطمیه 

 راه پیاده.1

 جهاد میدان.2

 سپاه درب جلو میدان.3

 عراق پل میدان.4

 دریایی نیروی.5

 ولیعصر میدان.6

 مهر مسکن بزرگ میدان.7

 مادر میدان.8

 توشیبا میدان.9

 گیل میدان.10

 حسین امام میدان.11

 گلسار راه4 میدان.12

 صیقالن میدان.13

 فرهنگ میدان.14

 الکانی مقدس دفاع میدان.15

 

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 های مشکی سردار سلیمانی و فاطمیهریسه نصب 

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 سر چوب شهادت فاطمه الزهرا2لیست نصب پرچم های 

 خیابان امام تا میدان گیل یابتدا.1

 خیابان معلم.2

 بلوار انصاری.3

 خیابان سعدی.4

 پل گاز به سمت مسکن مهر.5

 شهرداری هراپیاده .6

 خیابان طالقانی تا پل یخسازی یابتدا.7

 شهداخیابان شریعتی تا خیابان  یابتدا.8

 

 خیابان احسانبخش.9

 خیابان الکانی.10

 بلوار ضیابری.11

 خیایان حافظ.12

 خیابان نامجو.13

 بلوار منظریه.14

 رشتیان.15

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سر چوب در سطح شهر به مناسبت شهادت فاطمه الزهرا2نصب پرچم های 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 سردار سلیمانیواتربندهای لیست نصب 

 تعداد مکان

 43 خیابان معلم  

 20 خیابان سعدی  

 15 چهارراه صابرین 

 20 خیابان مطهری 

 15 خیابان الکانی 

 30 خیابان بیستون  

 20 شهرداری تا فرهنگ  

 18 شهید انصاری 

 11 منظریه

 10 ضیابری

 10 شریعتی

 12 تختی

 تعداد مکان

 10 خیابان نامجو 

 8 ی   فصابرین تا ثق

 8 سه راه گالیل تا غزنوی  

 8 نما  آباصفهان تا 

 8 ی تا اصفهان فشهید ثق

 8 پرستار  

 6 نقالبا

 6 لباغ نماز گ

 4 خرمشهر 

 2 پورسینا  

 6 بنما سنگی تا استاد معین آ

 4 شهید غزنوی تا تربیت معلم 

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

لیست مسیر نصب استند سردار سلیمانی 

 میدان گیل.1

 بلوار امام رو به روی باهنر.2

 میدان مصلی جنب پارس شهاب.3

 میدان مصلی مقابل بانک قوامین.4

 نیروی دریایی.5

 (ع)میدان امام حسین.6

 میدان امام حسین خروجی چمران.7

 ورودی چمران.8

 جانبازان زیر پل.9

 میدان ولیعصر جنب پاسگاه.10

 بلوار انصاری نبش بهاران.11

 زیونیبلوار انصاری جنب تلو.12

 بلوار انصاری مدرسه نبوت.13

 گلباغ نماز.14

 خیابان ملت چهار راه احمدزاده.15

 بلوار انصاری جنب دکه خوشحال.16

 

 پارک توحید ورودی بلوار اصفهان.17

 پارک توحید ورودی بلوار اصفهان.17

 پل بوسار جنب راه و شهرسازی.18

 پل بوسار نبش خروجی.19

 سعدی نوسازی مدارس.20

 زرجوب.21

 زرجوب ابتدای خیابان جوان.22

 خیابان رسالت جنب پمپ بنزین.23

 سازمان یرومیدان فرهنگ روبه .24

 فرهنگ جنب کفش ملی.25

 فرهنگ جنب پمپ بنزین.26

 میدان دکتر حشت جنب بانک ملی.27

 خیابان انقالب ورودی حاجی آباد.28

 پرستار.29

 توتونکاران.30

 کوچه توکل یرونامجو روبه .31

 ابتدای نامجومنظریه . 32

 

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 مسیر نصب استند سردار سلیمانیلیست ادامه 

 فلکه گاز اداره برق.33

 پروفسور سمیعی ورودی الکان.34

 مسکن مهر خروجی شهرک.35

 مسکن مهر ورودی شهرک.36

 مسکن مهر لچکی میدان اول رفت.37

 مسکن مهرمیدان دوم رو به روی ناحیه مسکن.38

 مسکن مهر جنب پیاده رو سپاه مهر.39

 مسکن مهر بعداز سپاه.40

 مسکن مهر به طرف آتشنشانی.41

 مسکن مهر نبش میدان اول.42

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 و استیکر های مربوط به سردار سلیمانی در میادین اصلی ای  نصب المان های صفحه 

 گلسار راه چهار_1

 صیقالن میدان_2

 فرهنگ میدان_3

 گیل میدان_4

 مصلی میدان_5

 حسین امام میدان_6

 شهرداری راه پیاده یآبنما_7

 معلم میدان_8

 مادر میدان_9

 سرگل میدان_10

 جهاد میدان_11

 یخسازی پل_12

 رازی پل_13 

 گاز پل-14

 دریایی نیروی میدان_15

 پاسداران میدان_16

 رسانه شهدای میدان_17

 ولیعصر میدان_18

 زرجوب میدان_19

 قلیپور میدان_20

 صابرین میدان_21

 مقدس دفاع میدان_22

 میدان سبزه_23

 دی 8 میدان_24

 سازمان ورودی_25

 سام ورودی_26

 .نصب شد مدلی 2استیکر  60و  ایصفحه المان  27مجموع در 

 

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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 بانوانجابجایی و نصب المان نوری نیمکت در پارک 

 
 
 
 
 

 تعمیر المان شهید نوری هریس

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

ساخت و نصب المان صندوق کتاب مهربانی در بوستان  
 کتاب
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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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 منظریهرنگ آمیزی پل 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 تعویض گلدان های آسیب دیده پل مصلی با کاشی و پتینه به جهت حذف زوائد بصری
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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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

بازسازی و رنگ آمیزی المان کفاش در  
 ورودی ساغریسازان

رنگ آمیزی پایه سردیس آیت اله رسولی رشتی  
 در بادی اهلل

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 و نصب سردیس ناصر پرشاد در پارک شهرساخت       میناسیانرنگ آمیزی پایه سردیس آرسن 
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شهرسازی و نظام  
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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 -99عملکرد دی ماه 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

و تعویض پالک سردیس میرزا خلیل  میزی آرنگ  رنگ آمیزی و تعویض پالک المان آرم شهرداری
 رفیع

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 ساخت و نصب سردیس فردوسی بوستان کتاب رنگ آمیزی و تعویض لوح سردیس دکتر معین در بوستان کتاب
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

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 -99عملکرد دی ماه 

 : نظیر شهری سبز فضای توسعه

 مترمربع در محدوده منطقه یک   7000ارائه طرح توسعه فضای سبز پارک مجاور پل توحید به مساحت. 

 مترمربع در محدوده منطقه یک  650به مساحت ( چهار راه گلسار ) ارائه طرح بهسازی میدان شهید انصاری 

 مترمربع در محدوده منطقه چهار  6500ارائه طرح بهسازی بوستان رازی به مساحت 

 مترمربع   4000ارائه طرح شبکه معابر به منظور بهسازی بوستان بهار به همراه ارائه طرح فضای سبز  به مساحت

 .در محدوده منطقه چهار 

 بوته جهت کاشت در سطح مناطق   20500انتقال نشاء های فصلی تولیدی در خزانه های سازمان به تعداد : 

شهرداری ( بوته   6000تعداد  ) منطقه سه  –( بوته  1500تعداد ) منطقه دو  –( بوته  13000تعداد ) منطقه یک 

گلدان گیاه قلمه  300بوته نشاء از زمین  به گلدان انتقال یافت و در گلخانه   1200همچنین  . رشت در دی ماه 

 .زده شد 

 مکاتبه با مدیریت منطقه یک شهرداری رشت در خصوص پیگیری روند عملیات عمرانی ایجاد الین دوچرخه

 .سواری در حاشیه بلوار نماز به جهت اجرای عملیات توسعه فضای سبز در مکان مذکور 

آالت ماشین درخواست خصوص در رشت شهرداری شهری فضاهای بازآفرینی و عمران سازمان ریاست با مکاتبه  
 مشکات ساالر باغ 2 فاز عرصه احداث جهت

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

تولیدات امور در آن بکارگیری جهت آلی کود درخواست خصوص در گیالن آلی کود شرکت مدیریت با مکاتبه 
 سازمان این محوطه در زینتی گیاهان

های طرح های پروژه انجام جهت الزم مالی منابع تخصیص درخواست خصوص در رشت محترم شهردار با مکاتبه 
 . رشت شهر اصلی میادین از برخی در الله پیاز کاشت و خرید و نهال رایگان توزیع , شهری درختکاری ساماندهی

تکمیل آن متعاقب و حقوقی موانع رفع و پیگیری خصوص در رشت شهرداری یک منطقه مدیریت با مکاتبه 
 . توحید پل الی  164 خ حدفاصل زرجوب رودخانه حاشیه در واقع 4 گیالنه پارک احداث عمرانی عملیات

پارک احداث جهت ملک دقیق موقعیت و کاربری اعالم خصوص در رشت شهرداری چهار منطقه مدیریت با مکاتبه  
 . العلوم باقر خیابان - افتخاری بلوار در واقع زمین قطعه در

از برداری بهره در تسریع جهت به سازمان مدیره هیئت در مشکات ساالر  دوم فاز  پارک طرح کتابچه تصویب 
 .مذکور عرصه

99/10/24 مورخ در ( هرس عملیات ) شهری سبز فضای با مرتبط موضوعات خصوص در آموزشی کالس برپایی 

باقرالعلوم خیابان در واقع زمین قطعه به مربوط مستندات ارسال خصوص در مستغالت و امالک مدیر با مکاتبه 
 . مذکور موقعیت در ای محله پارک احداث جهت

سبز فضای محدوده در موجود درختان ریشه به آسیب خصوص در رشت شهرداری 5 منطقه مدیر با مکاتبه 
  درخواست و مذکور منطقه عمرانی عملیات اجرای جهت به گیل تا مصلی میدان حدفاصل , ( ره ) امام بلوار حاشیه
 . اشاره مورد موقعیت در سبز دیوار ایجاد شده تهیه طرح با مطابق عملیات اجرای

 نظارت بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز . 

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

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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شهرسازی و نظام  
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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 -99عملکرد دی ماه 

 مستمر در جهت شناسایی درختان خطرآفرین معابر شهری و نظارت بر اجرای عملیات هرس و  نظارت
 . فرمدهی تاج درختان توسط پیمانکاران بر اساس اولویت 

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

 انجام عملیات هرس جهادی درختان معابر شهری در سطح مناطق پنجگانه شهر رشت. 

 بلوارهای : شامل ) زیباسازی سیمای بصری شهر با بکارگیری گلهای فصلی در سطوح فضای سبز شهری
 ( . در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت به ویژه اصلی و پارکهای مناطق پنجگانه و 

 ابالغیهای  دستورالعملنظارت مستمر و مداوم ناظرین جهت اجرای به موقع  . 

 در ... فضای سبز شامل چمن زنی, گلکاری, وجین کاری, سمپاشی , کودپاشی و عملیات نظارت بر اجرای
 .  سطوح فضای سبز

ها و های روشنایی, آبیاری, آبنماها و فوارهنظارت بر شبکه  ... 

ها و نظارت بر نگهداری مبلمان پارکی شامل نیمکت, سطل زباله, المان ... 

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

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 سازمانشاخص های عمومی  
 

 

 

 

 

 

 

 آب مصرفی فضای سبز  حجم 

 

 ردیف شرح واحد 99/10/30الی  99/10/1از 
 1 مساحت کل فضای سبز شهری مترمربع 6,195,697

 2 مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری مترمربع 1,688,006

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

 شهرداری
3 

 4 سرانه فضای سبز به ازای هر نفر مترمربع 2.4

 5 هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز ریال 63,200

 6 مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری هزارریال 1,513,497

 7 میزان توسعه فضای سبز مترمربع -
 طرح 4

 طراحی فضای سبز
8 

 9 مترمربع 18,150

میانگین مصرف  
آب فضای سبز در  

 (لیتر)هر مترمربع 

حجم کل آب  
مصرفی فضای  

سبز  
 (مترمکعب )

حجم آب مصرفی  
آبیاری مکانیزه  

 (مترمکعب)

حجم آب مصرفی  
 با تانکر  

 (مترمکعب )

مساحت کل فضای  
سبز تحت آبیاری  

 (مترمربع)

مساحت فضای  
آبیاری  تحت سبز 

مکانیزه  
 (مترمربع)

مساحت فضای  
سبز تحت آبیاری  

 (مترمربع)با تانکر 
 زمان

الی   99/10/1از 599,760 511,289 1,261,374 0 0 0 0
99/10/30 

 سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 اقدامات اهم 

آباد تازه وادی در قبور سازی همسطح پروژه ادامه   

 

 

 

 

 آرامستان هاسازمان مدیریت 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

آباد تازه ورودی خیابان آسفالت  
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21 قطعه در آبرسانی جهت گذاری لوله 

 

 

 

 

 آرامستان هاسازمان مدیریت 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

بلوک سنگ تولیدات  

اضطرار جهت سازمان خروجی درب احداث 
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بحران ستاد جلسه برگزاری   

 

 

 

 

 

 

آباد تازه وادی در ها نخاله و خاک دپو 

 

 

 

 

 

 

 

 آرامستان هاسازمان مدیریت 
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جدیداالحداث خروجی درب گذاری جدول 

 

 

 

 

 

 

 آرامستان هاسازمان مدیریت 

محیط زیست، فضای 
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بهشت قطعه بلوار درختکاری  
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      سازمان عملکرد از گزارشی      شهر در دفن محل و جنسیت تفکیک به شدگان فوت آمار

 

 

 

 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان ها

 تعداد واحد شرح

 202 نفر تعداد فوت شده های مرد

 178 نفر تعداد فوت شده های زن

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

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از 
 230 نفر سازمان

 63 نفر تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

 87 نفر تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

 مقدار  واحد شرح

 0 قالب تولید سنگ لحد

 0 قالب تولید سنگ بلوک

 1305 کیلوگرم مصرفی آهک

 31600 کیلوگرم مصرفی سیمان

 11025 قالب مصرفی سنگ بلوک

 2074 قالب مصرفی سنگ لحد

 199 عدد تعداد سنگ مزار نصب شده

 79 لحد پیش فروش قبور

 35 قالب نصب موزائیک

 341 لحد قبرسازی
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اجرایی اقدامات: 

غذایی های فرآورده کننده عرضه خودروهای کلیه کامل ساماندهی 

 

 

 

 

 

 

شهر سطح مجاز غیر های بتکه و ها دکه شناسایی و بررسی   

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

پیگیری: 

سازمان ی ها بازارچه  و ها مغازه , ها دکه مطالبات وصول 

15 نظارت تحت های بازارچه و ها کافه ون , ها دکه به مربوط قرارداد تمدید و انعقاد فقره  

 سازمان

(فقره 3) حقوقی های پرونده حقوقی دعوی اقامه روند  پیگیری 

در تسریع جهت برخط رسانی اطالع های سامانه و پیشخوان افزار نرم طراحی مرحله آغار  

  مؤدیان با داد قرار انقعاد و وصول

کننده عرضه های خودرو و ها بازارچه برای برداری بهره مجوز و شناسنامه صدور آغاز  

 غذایی های فرآورده

سازمان نظارت تحت های بازار نام سازی یکپارچه طرح آغاز 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

ها نشست: 
شده بینی پیش های پروژه پیرامون گذاری سرمایه سازمان ریاست با سازمان ریاست نشست 

 

 

 

 

 

 

با سراسرکشور های شهرداری کشاورزی های فرآورده و شهری مشاغل ساماندهی های سازمان روسای نشست  
  صورت به کرونا ویروس با مقابله تجارب گذاری اشتراک و شهری مزاحم اصناف و مشاغل ساماندهی هدف
   کنفرانس ویدئو

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

از جمعی و منش عاقل مهندس حضور با سازمان گذاری سرمایه های فرصت پیرامون اندیشی هم نشست  
  دانشگاهی اساتید

 

 

 

 

 

 

صنوف ساماندهی پروژه اجرای خصوص در خصوصی بخش  گذار سرمایه با نشست 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

آزادی بار میدان امناء هیئت با شهری خدمات معاونت و شهردار اندیشی هم نشست   

 

 

 

 

 

 

 

بررسی خصوص در رشت شهرستان بهداشت مرکز معاونین و ریاست با سازمان ریاست اندیشی هم نشست 
 غذایی های فرآورده کننده عرضه خودروهای ساماندهی طرح در همکاری نتایج

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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ها بازدید: 
چمران شهید بازارچه از اسالمی شورای محترم اعضای بازدید 

 

 

 

 

 
 

سازمان نظارت تحت های بازارچه ای دوره بازدید 

 

 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
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خرید: 
ریال میلیون 880/120/000 ای سرمایه ارزش به تاسیسات و ساختمانی و راه لوازم و آالت ابزار خرید 
ریال میلیون 557/400/000 ای سرمایه ارزش به افزار نرم و کامپیوتر تجهیزات خرید 
 ریالمیلیون  353/300/000ارزش سرمایه ای  خرید تجهیزات شبکه و ارتباطی و دوربین مداربسته به 
  میلیون ریال 193/250/000ارزش سرمایه ای  لوازم آتش نشانی به  خرید 
 میلیون ریال 1/374/242/000خرید لوازم یدکی ماشین آالت و وسایط نقلیه به ارزش سرمایه ای 
 میلیون ریال    126/550/000خرید لوازم مصرفی اداری به ارزش سرمایه ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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خودرویی تجهیزات و تعمیرات: 
همچنین ...و گلگیر لنت, اگزوز, پمپ, سرنازل, از اعم لجستیکی و خودرویی قطعات تعمیرات  

 نشانی آتش سنگین و سبک خودروی دستگاه 148  از بازدید و خودرویی تعمیرات نقاشی, صافکاری,
 سازمان خودرویی فنی حوزه توسط

مورد 5 ها ایستگاه رفاهی لوازم تعمیرات 
 
 

 
 
 
 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

حضور اضطراری, اسکان جهت مناسب نقاط شناسایی و نجات و امداد های پایگاه وضعیت پایش راستای در  
 استانداری بحران مدیریت کل اداره در سازمان ریاست



165 

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
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

نشانی آتش اقدامات اهم: 
شهرداری پرتال و سایت در خبر37 بارگذاری 

آپارات در سازمان عمومی روابط توسط شده تهیه های فیلم 15 بارگذاری 

مورد45 سازمان های برنامه از تصویر و عکس تهیه 

و آموزشی حوادث, و حریق به مربوط مستند15 تهیه... 

فتونیوز 18 تهیه 

ها خبرگزاری خبرنگار, 31 از بیش به اخبار ارسال و ظهور نو های شبکه در اخبار آنالین بارگذاری  

 سراسری و محلی های روزنامه و

 

 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 مقایسه توزیع فراوانی حریق,حادثه وخدمات ایمنی به تفکیک  مناطق پنج گانه 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 نام منطقه

 مجموع خدمات ایمنی حادثه حریق

الی 99/10/01از 
99/10/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  99/10/1از 
99/10/30 

مدت مشابه سال 
 گذشته

الی  99/10/1از 
99/10/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  99/10/1از 
99/10/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

 88 91 30 20 31 37 27 34 1منطقه 

 33 43 8 15 15 15 10 13 2منطقه 

 82 105 13 18 21 16 48 71 3منطقه 

 63 93 11 14 11 32 41 47 4منطقه 

 51 39 3 7 14 10 34 22 5منطقه 

 75 51 8 3 4 9 63 39 خارج از محدوده شهری

 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرهای اطراف

 392 422 73 77 96 119 223 226 مجموع

0

50

100

150

200

250

 خدمات ایمنی حادثه حریق

 مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی 

 99/10/30الی  99/10/01از 

 مدت مشابه سال گذشته
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 ایمنیمقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق , حادثه وخدمات 

 

 

 

 
 

 

 

 از بازدید های ایمنی از اماکن و تاسیسات و صدور طرح های ایمنیگزارشی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 ردیف
صدور طرح  

ایمنی  
 ساختمان

 بازدید و صدور
پایان کار  
 ساختمان

بازدید از اماکن  
ادارات,  ) مختلف 

 ... (کارخانجات و 
 جمع

 636 12 150 474 99/10/30الی  99/10/1از 

 549 3 148 398 (98)مدت مشابه سال گذشته

 دوره زمانی

 میانگین زمان رسیدن به حریق
 (وثانیهدقیقه )

 میانگین زمان رسیدن به حادثه
 (دقیقه وثانیه)

باشهرهای اطراف و  داخل شهر
باشهرهای اطراف و  داخل شهر حومه

 حومه

 3:43 3:15 5:45 4:39 99/10/30الی  99/10/1از 

 4:11 4:02 7:10 5:24 (98)سال گذشتهمدت مشابه 
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 های درون سازمانی  و برون سازمانیآموزش از گزارشی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 شرح
  

 تعداد آموزش دید گان  

 98مشابه  مدت 99/10/30الی  99/10/1از 

 2940 3100 درون سازمانی

 3876 1690 برون سازمانی

 6816 4790 مجموع
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 برون سازمانی درون سازمانی

 نمودار مقایسه ای تعداد آموزش دیدگان دورن سازمانی و برون سازمانی

 99/10/30الی  99/10/1از 

 
 مدت مشابه سال گذشته
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 شهراهم اقدامات در سطح 
 :برنامه ریزی, مدیریت و نظارت عالیه بر

شهر سطح از خانگی پسماند حمل و آوری جمع 

شهر سطح کل در مبدا از تفکیک طرح اجرای   

شهر محالت خشک پسماند آوری جمع 

شهر  سطح محالت ضایعات آوری جمع 

شهر گانه پنج مناطق های خانه رود حاشیه و بایر های زمین محالت, اکسازیپ 

 

 

 

 سازمان مدیریت پسماند

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 شهراهم اقدامات در سطح 
 در راستای مقابله با بیماری ..... و گندزدایی معابر اصلی و فرعی و پمپ بنزین ها و تاکسی ها و ضدعفونی

 کرونا

 

 

 

 

 

 نیمکت هامیانی, کفپوش هاجداول و رفیوژهای شهری, های شستشوی  مخازن , تابلوهای ترافیکی, المان , 
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 شهراهم اقدامات در سطح 
 رشتشهرداری پسماند احتمالی شرکت های خدماتی سازمان مدیریت آبگرفتگی پمپ های رفع تست 

 بارانی و برفیآماده باش پاکبانان برای نظافت و رفع آبگرفتگی در روزهای 

کنترل و باز نمودن ورودی و خروجی آبراهها 
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 شهراهم اقدامات در سطح 
 کود آلیآوری شبانه سگ های بالصاحب و انتقال به سامانکده جمع 

 برگجمع آوری نخاله های ساختمانی و ضایعات شاخه و 

 هاکانیو و کفتراشی جوب ها, رمپ پاکسازی کانال ها , زیر 

 و نظافت سرویس های بهداشتیشستشو 
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 شهراقدامات در سطح اهم 

رشت شهر بایر های زمین مستمر پاکسازی 

رشت شهر های رودخانه حاشیه پاکسازی 

های سگ به گرم غذای کیلوگرم 250 روزانه غذارسانی  
  پسماندهای مدیریت سازمان سامانکده در بالصاحب
 آلی کود در رشت شهرداری

سامانکده های سگ واکسیناسیون و درمان 
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 شهری
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دفنگاه سراوان 

سراوان دفنگاه روزانه پوشش و ریزی شن 

( روز در نوبت دو) سراوان دفنگاه ضدعفونی 

دفنگاه روزانه سمپاشی   

تن 800 حدود روزانه پسماند بهداشتی دفن 

هوشمند توزین قرارداد باسکول نصب 
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 سراواناقدامات انجام شده در خصوص تصفیه خانه شیرابه 

 

پمپاژ  ایستگاه و آرامش حوضچه احداث آغاز 

شده تصفیه آب خروجی کانال احداث و گذاری جدول به اقدام 

مخزن نصب جایگاه احداث آغاز و گازوییل سازی ذخیره مخزن ساخت 

موجود شده نصب دستگاههای تمامی آزمایش و یابی نشت منظور به خانه تصفیه آب تست 

سطحی های آب خروج جهت زهکش احداث منظور به محوطه از برداری نقشه 

آرامش حوضچه و پمپاژ ایستگاه احداث جهت درختان قطع 

آرامش حوضچه احداث جهت زمین سازی آماده 

آرامش حوضچه ساخت جهت لوازم خرید 
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 و ارتباطات سازمان برنامه های فرهنگی, آموزشی 
سازمان سایت در سازمان واحدهای عملکرد از خبر مورد 40   ارسال 

سازمان مجازی فضای و سایت در بارگذاری و سازمان اخبار از فتونیوز مورد 220 ساخت 

سازمان سایت و مجازی فضای در بارگزاری و آموزشی پوستر  مورد  54 تهیه 

در بارگذاری و سازمان واحدهای عملکرد از اینفوموشن مورد 1 تولید  و کلیپ ویدیو  مورد 10  ساخت  
 سازمان مجازی فضای و سایت

دریافت و آموزش رسانی, اطالع مراکز به خشک پسماند تحویل ازای در کودکان به فرهنگی هدایای اهدای  
 خشک پسماند

در آوری جمع مخصوص های ماشین به خشک پسماند تحویل ازای در شهروندان به فرهنگی هدایای اهدا  
 محالت

 

 سازمان مدیریت پسماند
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 اقدامات اهم  

  فرهنگی سازمان رئیس محمدی حمیدرضا و رشت شهر اسالمی شورای رئیس رمضانپور احمد بازدید -1

 سالن و جنگلی خان کوچک میرزا ی موزه خانه تجهیز و بازسازی روند از رشت شهرداری ورزشی و اجتماعی

       باقرآباد ورزشی

 

 

•  

                                         

                                    

       

 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 «  از میدان درب دیوانی تا میدان شهدای ذهاب»معماری نمایشگاه -2
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 منعقد شددر روز رشت  تفاهم نامه گردشگری خالق بین شهرهای رشت,مشهد و اصفهان -3

 

 

 

 

 

 

 برگزیدگان مسابقه نقاشی با موضوع رشت جوایز-4

 

 

 

•  
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 وبینارهای برگزارشده درهفته رشت-5

 جشنواره عکس موبایلی روز رشت-6 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی
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 و گردشگری شهری



181 

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 -99عملکرد دی ماه 

اهم اقدامات: 

 با مناطق , معاونت ها و سازمانها 1400برگزاری جلسات تلفیق و جمعبندی بودجه سال 

 برگزاری جلسه در دفتر شهردار محترم با کلیه مدیران مناطق و سازمانها در خصوص سیاست های بودجه

 1400سال 

 بررسی نهایی بودجه سازمانها , مناطق و معاونت ها و کلیه مدیریت ها 

 شهرداری رشت   1400تراز نهایی بودجه سال 

 بررسی و تنظیم لوایح اعم از: 

 اسامی ارائه -3 , دی 8 خیابان بازگشایی اعتباری ردیف افزایش -2 , سفیدرود تیم به مالی کمک -1

 الیحه-5 نوین ممیزی اجرای برای مجوز اخذ  -4تاییدیه اخذ جهت سازمانها و مناطق دوم ذیحسابان

 شهر اسالمی شورای به تقدیم و 1400 سال پیشنهادی بودجه

 آیین نامه مالی شهرداری با توجه به درخواست حوزه ها 28اعمال ماده 

  انتخاب پیمانکار شرکت تدکار در خصوص قرارداد نرم افزار کنترل پروژه که هم اکنون در مرحله آموزش

 .رابطین حوزه ها می باشد

مدیریت برنامه و بودجه-معاونت برنامه ریزی  

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

 

ت
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اقدامات اهم: 
,رشت شهرداری99 سال ماهه نه عملکرد آمار تنظیم گردآوری   

,رشت شهرداری های ماموریت مبنای بر 99 سال ماهه نه عملکرد تنظیم گردآوری 

ها مغایرت نمودن برطرف و ها حوزه از دریافتی اطالعات صحت بررسی 

با مطابق یک منطقه بجر مناطق ماهه9 صادره های پروانه تعداد و ماده کمیسیون آمار گردآوری 

   استانداری فرمت

سامانه در اطالعات ورود و استانداری فرمت با مطابق ماهه9 هزینه و درآمد عملکرد گردآوری 

 استانداری شوراهای و شهری امور دفتر

شوراهای و شهری امور دفتر سامانه در (نقل و حمل معاونت)عمرانی های پروژه اطالعات ورود 

 استانداری

و کرونا دوران در شهرداری ارتباطات و اطالعات فناوری حوزه در اقدامات گردآوری و تهیه   

 کشور دهیاریهای و شهرداریها سازمان به ارسال و کرونا پسا

معماری و شهرسازی معاونت به ارسال و آذر و آبان ماههای ناظر مهندسین آمار گردآوری 

آذر و آبان ماههای در شهرداری زیرمجموعه های حوزه عملکرد اهم گردآوری و تهیه   

 

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی  
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 اقدامات اهم

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 وظایف شرح

و آمار گروه به تشکیالت اداره 99سال اول ماهه نه و ماه آذر عملکرد گزارش ارسال و آوری جمع  

 اطالعات تحلیل

قرارداد مالی کنترل اجرایی روش و بودجه تخصیص کمیته دستورالعمل بررسی و تدوین  

 پیمانکاران

زیربنایی امور و نقل و حمل معاونت حوزه وظایف شرح مستمر بهبود و بررسی 

ها شهرداری سازمان ابالغی فرمت اساس بر گیالن استانداری از ارسالی عملکرد ارزیابی بررسی 

 گیالن استانداری به آن ارسال و بندی,تکمیل جمع و شهرداری های زیرمجموعه کلیه از
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 :پایان نامه همکاران شاملارزیابی 
کارکنان توانمند سازی به توجه با ایمنی رفتار و شغلی رضایت بر  گرا تحول رهبری تاثیر  

 "رشت شهرداری

"شرکت های سهام بازده بر مالی محدودیت و سرمایه ساختار تغییر پذیری تاثیر بررسی 

 " تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 " استروس لیندن جانسون لم وسیله به ککرمارز تصادفی روش بخشیدن سرعت" 

 " ایران در دولت کارآمدی بر سیاسی نخبگان تاثیر بررسی" 

 

 :اقدامات اهم
آمار حوزه به 99آذرماه عملکرد و آمار ارائه 

اداری تحول و نوسازی مدیریت پرتال در درج جهت شهری اطالعات و اخبار ارائه 

  آدرسپشتیبانی از سامانه کنفرانس شهرهایی برای مردم به www.rpcfest.rasht.ir 
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عینک تاالب اطراف حریم و آبی پهنه ساماندهی خصوص در گیری تصمیم جلسات در حضور 

رشت شهر برندسازی عملیاتی برنامه» خدمات شرح نویس پیش تهیه» 

مطالعات اداره سایت در بارگذاری منظور به پژوهش کمیته جلسات اخبار تهیه 

ارسال و (جوان خیابان و عاطفی خیابان)زرجوب رودخانه درحاشیه خوراک گذر فنی طرح بررسی  
 مردمی های مشارکت جلب و گذاری سرمایه سازمان به بررسی گزارش

از حمایت درخواست اعالم جهت عالی آموزش مراکز و ها دانشگاه با مکاتبات پاسخ پیگیری 
 مردم برای شهرهایی کنفرانس

رشت شهرداری و شهر عملیاتی-راهبردی برنامه  تهیه قانونی مراحل پیگیری 

برنامه و مطالعات مرکز از فوق سامانه مسئول حضور با پژوهشیار سامانه اندازی راه جلسه برگزاری 
 تهران شهرداری ریزی

ساز» عنوان با مطالعاتی طرح خصوص در گیری تصمیم خصوص در پژوهش کمیته جلسه برگزاری 
 «روشن های شب طرح پذیری تحقق وکارهای

برنامه» مطالعاتی طرح نهایی گزارش بررسی خصوص در بردار بهره های حوزه با جلسه برگزاری 
 «سالمت گردشگری عملیاتی
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جهاد آموزشی معاونت و همیاریها سازمان کاربردی علمی مرکز همکاری با آموزشی های دوره برگزاری 
 دانشگاهی

شهرداری به شده ارائه آموزشی یرویدادها  رسانی اطالع 

جاماندگان برای نیازسنجی سامانه مجدد بازگشایی خصوص در همکاران به مجدد رسانی اطالع  
 سنجی نیاز

موسسات 99 سال آموزشی های دوره جزوات بارگذاری و آزمون شروع زمان رسانی اطالع 
 جهاد آموزشی معاونت و همیاریها سازمان کاربردی علمی مرکز)آموزشی های دوره کننده برگزار 

 (دانشگاهی

 رشت شهرداری پورتال آموزش اداره سایت در 99 سال آموزشی های دوره جزوات بارگذاری 

کاربردی علمی مرکز)آموزشی های دوره کننده برگزار موسسات از شده برگزار آزمونهای گزارش اخذ 
 (دانشگاهی جهاد آموزشی معاونت و همیاریها سازمان

های دوره مجازی آزمونهای برگزاری حین در همکاران آمده پیش اشکاالت رفع و پیگیری,گزارش  

 99 سال آموزشی

معاونت همکاری با آنالین حضوری دوره 3 و مجازی دوره 8 شامل آموزشی های دوره برگزاری 

  همیاریها سازمان کاربردی علمی مرکز همکاری با مجازی دوره 12 و گیالن دانشگاهی جهاد آموزشی
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  انسانی سرمایه مدیریت اقدامات اهم 

راستای در رسمی به قراردادی از وضعیت تبدیل شرایط دارای قراردادی کارکنان کلیه ایثارگری اطالعات آوری جمع  
 وضعیت تبدیل ابالغیه

تکمیل ویرایش, بارگذاری, همچنین و آمارنامه سامانه در بازنشسته و شاغل پرسنل مربوط اطالعات ویرایش 
   پاکنا سامانه در همکاران پرسنلی اطالعات نواقص رفع و اطالعات

نظرات ارایه و تنظیم و کار اداره و اداری عدالت دیوان در مطروحه دعواهای خصوص در کارشناسی نظرات ارائه 
 شهرداری حقوق از دفاع جهت به کارشناسی

راستای در ها سازمان و مناطق تفکیک به شهرداری تابعه واحدهای کلیه انسانی نیروهای وضعیت پایش و بررسی 
 رشت شهراری انسانی سرمایه رفتن هدر از جلوگیری و سازی چابک

نظر مورد موضوعات اساس بر مربوطه های بخشنامه صدور و تهیه 

و دولتی نهادهای سایر و بازنشستگی صندوق استانداری, کار, اداره به مربوط موارد درخصوص جاری امورات پیگیری 
 غیردولتی

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

و رشت شهرداری مصوب چارت محترم, شهردار دستور اساس بر کارکنان برای خدمت محل تعیین های ابالغ صدور 
  موجود انسانی های سرمایه از بهینه استفاده جهت در تالش و پرسنل تحصیلی مدرک و پست

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   
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انسانی منابع اداره اقدامات اهم 

آن در پرسنل که شهرداری به متعلق اماکن و واحدها کلیه در خروج و ورود های دستگاه اندازی راه و نصب  
 مدیریت به اعالم و اخطار صدور و پرسنل تأخیر و غیبت های گزارش بررسی و کنترل همچنین و حضوردارند

 نیاز صورت در مالی امور

غیره و سازمانی پست , فعلی شغل , خدمت محل اساس بر روز به و مختلف پرسنلی آمار گزارشهای تهیه  
 مربوطه واحدهای به هئارا جهت

شورای جلسه در طرح منظور به خبره و ارشد کارشناس شغلی ارتقاء به مربوط های پرونده تنظیم و بررسی  
 مذکور شورای مجدد تشکیل از پس استخدامی و اداری

صدور احکام کارگزینی پرسنلی مختلف مربوط به افزایش ساالنه, افزایش فوق العاده جذب, ارتقاء گروه  ,
 کارکنان رسمی, پیمانی و قراردادی... انتصاب و احتساب مدرک تحصیلی,

 به منظور ارتقاء گروه اتتنظیم صورتجلستشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری رشت و  ,
 جهت طرح در جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل... و  انتصاب احتساب مدرک تحصیلی,

کارگری و کارمندی از اعم پرسنل مرخصی ذخیره اعالم و محاسبه   

سازمانی پست اساس بر تابعه یسازمانها و مناطق مرکز, نیروهای دقیق چینش منظور به الزم اقدامات انجام 
 تحصیلی مدرک و تجربی سوابق اساس بر نیروها بندی تقسیم در حداکثری تمرکز و انشائی ابالغ و

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   
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رفاه اداره اقدامات اهم 

تحویل پرونده های پزشکی قرارداد جدید به بیمه آسیا و ثبت کلیه فاکتور در بانک اطالعاتی اکسل 

 لیست برداری از فاکتور و مدارک پزشکی ایثارگران و تحویل به شرکت بیمه جهت بررسی 

هماهنگی با رابطین رفاهی در مرکز و مناطق و سازمانها جهت تحویل مدارک و سوابق برگشتی درمان  

مذاکره با بانکها و فروشگاه ها و مراکز خرید در سطح شهر رشت جهت دریافت تسهیالت خرید 

 خدماتپیگیری و بررسی شرایط تعاونی مسکن و مصرف در جهت بهبود ارائه      

 مختص همکاران استفاده (داخل استان و خارج استان)صدور معرفی نامه های درمانی جهت بستری در بیمارستانها
 درمانیکننده از تسهیالت بیمه 

منازل مسکونی شهروندان در سطح شهر بررسی گزارشهای حریق واصله از سازمان آتشنشانی در خصوص آتش سوزی 

 صدور معرفی نامه های بیمه آتش سوزی و مسئولیت جامع شهری شهروندان آسیب و یا خسارت دیده در سطح شهر به
 بیمه آسیا 

 کارگری,کارمندی و بازنشستگان( هزینه کفن و دفن) بررسی و صدور معرفی نامه بیمه عمر و معرفی نامه آرامستان 

انجام تفاهم نامه باشرکت آرام نگارین کاسپین جهت دریافت کارت اعتباری برای پرسنل 

اعتباری شرکت آرام نگارین کاسپین ثبت نام پرسنل جهت دریافت کارت   
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بایگانی و دبیرخانه اداره اقدامات اهم 

دهیاریهای و شهرداریها سازمان پستخانه شهرداری, الکترونیکی پست طریق از ها نامه ارسال و دریافت 

 دولت شبکه طریق از ادارات برخی مکاتبات دریافت و ارسال همچنین و کشور

شده صادر های نامه تصاویر چاپ و اداری اتوماسیون در وارده های نامه ثبت 

مکاتبات تقسیم و مرسالت و ارسال دفاتر در ها نامه ثبت 

از ادارات به عادی های نامه ارسال و رسان نامه طریق از مختلف ادارات به فوری صادره های نامه ارسال  

 دولت پیشخوان و پست طریق

کارکنان مرخصی  و پرسنلی احکام کلیه توزیع و ثبت 

حقوقی و اداری , پرسنلی راکد های پرونده ساماندهی 

فیزیکی و الکترونیکی بصورت جاری پرسنلی و اداری های نامه رسانی بروز 

فیزیکی و الکترونیکی بصورت سازمانها و پنجگانه مناطق , مرکز های مرخصی کلیه ساماندهی 

امالک و حقوقی واحد با مستمر همکاری و شهرداری امالک های پرونده ساماندهی 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   



191 

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 -99عملکرد دی ماه 

خدمات و عمومی امور اقدامات اهم 

خدماتی نیروهای بین ماسک عدد 5 و کننده عفونی ضد ماده عدد 1 تحویل و اموال اداره با هماهنگی 
 مرکز شهرداری ساختمان

استیجاری رانندگان ماه آذر حقوق پیگیری 

(پویا گیل پیشگام کار و کسب توسعه شرکت) رشت شهرداری شرکتی خدماتی نیروهای حقوق پیگیری 

مرکز شهرداری ساختمان آسانسور تعمیرخرابی و پیگیری 

خدماتی نیروهای سنوات و عیدی پرداخت خصوص در قبلی شرکت با پیگیری   

تلفن خطوط تعمیر و جابجایی جهت سانترال برد فنی موسسه با هماهنگی 

بار حمل و جابجایی جهت خدماتی نیروهای ارسال با اموال اداره با همکاری 

آن محوطه و مرکز شهرداری ساختمان کل روزانه نظافت   

نیاز حسب بر سازمانها و پنجگانه مناطق در استیجاری های خودرو بندی تقسیم 

امور و نقل و حمل معاونت و مرکز شهرداری ساختمان مختلف های حوزه همکاران به خودرویی خدمات ارایه  
    (ساختمان سوزی آتش) دیماه آخر هفته یک طی در حتی بنایی زیر

سوزی آتش طی در مرکز شهرداری ساختمان در پاکبانان و خدماتی نیروهای کار تقسیم و مستمر حضور  
 ساختمان یکپارچه نظافت و مرکز شهرداری ساختمان

ساختمان سازی آتش از ناشی اثرات رفع خصوص در تاسیساتی نیروهای با همکاری 

زحمتکش نیروهای بین آنها تقسیم و روزانه بصورت نهار و ساندیس کلوچه, تهیه جهت کارپردازی با هماهنگی  
  نظافت و ساختمان از خارج در شده تعریف مکانهای به مدیران و کارمندان تجهیزات و بار تخلیه جهت

   ساختمان
 (گاز -برق – آب) دریافتی خدماتی قبوض پرداخت جهت نامه ارسال و تهیه 

 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   
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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 -99عملکرد دی ماه 

ایثارگران امور اقدامات اهم 

 99/10/11  نوشاددل شهید معزز خانواده با دیدار 

ایثارگران مشکالت پیگیری و بررسی جهت یک منطقه ایثارگران و یک منطقه مدیر با صمیمی نشست   

ایثارگران وضعیت تبدیل پیگیری  

هدف جامعه به ایثارگران امور در مشاوره خدمات ارایه 

جانبازان هدیه تدارک و پیگیری 

برنامه ریزی و نظام   
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   
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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 -99عملکرد دی ماه 

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

 

 

 

 

 

 

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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   

 محل خدمت

 نوع استخدام

 مجموع
تعداد 

براساس 
کارگر  کارمند رسمی چارت

 رسمی
کارمند 
 پیمانی

قرارداد 
 کارگری

قراداد 
 کارمشخص

قرارداد 
 سایر کارمعین

 490 647 2 16 151 170 123 94 91 مناطق پنجگانه

 851 800 7 52 126 217 270 42 86 سازمانها

 376 457 9 18 137 47 114 37 95 شهرداری مرکز

 1717 1904 18 86 414 434 507 173 272 مجموع

 محل خدمت

 تحصیالت

 مجموع
تعداد 

براساس 
فوق  دکترا چارت

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس لیسانس

 490 647 134 129 48 202 134 0 مناطق پنجگانه

 851 800 99 303 77 233 88 0 سازمانها

 376 457 40 63 35 174 141 4 شهرداری مرکز

 1717 1904 273 495 160 609 363 4 مجموع
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شهرسازی و نظام  
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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 -99عملکرد دی ماه 

 99/10/30شهرداری در تاریخ گزارشی از جزئیات بدهی های 

 مبلغ به ریال عنوان

 3,118,172,249 پیمانکاری و آبهای سطحی

 0 رفت و روب و فضای سبز

 100,244,942,548 کمک به مناطق و سازمانها

 28,966,821,081 غرامت

 0 سخت و زیان آور% 4سنوات و 

 46,000,000,000 بدهی به سازمان بازنسشتگی

 878,000,000,000 بدهی به سازمان تامین اجتماعی

 1,150,000,000,000 و سازمانهای تابعهشهرداری بدهی مالیاتی 

 32,000,000,000 (اداره بیمه سالمت ) خدمات درمانی 

 2.238.329.935.878 مجموع

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

مدیریت مالی -معاونت مالی و اقتصادی  

 (ریال) پرداخت شده مالی میزان تعهدات

537.988.345.708 



195 

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 -99عملکرد دی ماه 

 اقدامات اهم 

اصناف اتاق و شهرداری فیمابین صنفی نامه تفاهم تنظیم 

قیمت ارزش و عوارض تعرفه الیحه از دفاع جهت رشت شهر اسالمی محترم شورای جلسات در حضور  

 1400 سال پیشنهادی ای منطقه

ها سازمان و گانه 5 مناطق و مرکز درآمدی بودجه بینی پیش در مشارکت 

تعرفه 64 ماده عوارض وصول راستای در آنها شعبات برخی و ها بانک سرپرستی به اخطاریه صدور 

آسمان هواپیمایی شرکت هواپیمایی بلیت درصد 5 عوارض بابت 77 ماده کمیسیون صادره آرای از دفاع  

 دادگاه در

به قطعی آرای صدور و ریال 27.745.324.000 مبلغ مجموع به 77 ماده کمیسیون در پرونده 12 طرح 

 ریال20.747.616.000 مبلغ

 مدیریت تشخیص و وصول درآمد

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 

اهم اقدامات 

 ریال  452/426/375/500فروش امالک شهرداری از طریق مزایده عمومی به ارزش 

 ریال   23/280/000/000اصالحی به ارزش  101فروش اراضی متروکه و ماده 

 تملک و تخریب تعداد دو ملک باقیمانده در مسیر خیابان  هشت دی 

تمدید قرارداد اجاره پارک مفاخر رشت 

 هکتاری جاده فومن  14تمدید قرارداد پارک 

اخذ تعداد دو فقره سند مالکیت 

 قطعه زمین   11درخواست صدور سند برای 

 

 مدیریت امالک و مستغالت

شهرداری رشت  -اداره امالک   99عملکرد دی  
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 شدهعمومی برگزار فراخوان های 

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

 محورهای و ها طرح که مطالعات خروجی نمودن اجرایی جهت کارگزاری و پیشین مطالعات بندی جمع
 مطالعات نهایی نسخه ارائه جهت جلسه برگزاری .(هنر و فرهنگ گذر نمونه عنوان به ) باشند می توسعه
 قرارداد تمدید موضوع بررسی و مرتبط های حوزه حضور با 99 ماه دی در طرح مشاور توسط

 

تحویل به توجه با 98 سال پایان تا (اقتصادی -فنی مطالعات) سراوان جنگلی پارک کتابچه تکمیل و  تهیه  
  رشت شهرداری به آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره توسط (جنوبی فاز) جنگلی پهنه این از بخشی موقت

 (اول مرحله پایان)

 
 
 

 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 تاریخ فراخوان عنوان ردیف

 شهر سطح از نقطه 8 در بهداشتی های سرویس احداث 1
 99/10/13نوبت اول 

 99/10/20نوبت دوم 

 (عدد ایستگاه هوشمند 15عدد ایستگاه عادی و  71)ایستگاه اتوبوس  86ساماندهی و احداث  2
 99/10/13نوبت اول 

 99/10/20نوبت دوم 

 خرمشهر بازارچه و پارک اندازی راه و احداث 3
99/10/13نوبت اول   

99/10/20نوبت دوم   
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محیط زیست، فضای 
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 :مهم اقدامات سایر
99/10/22 تاریخ در سازمان مدیره هیئت جلسه یک برگزاری   

و تهیه بودجه, و برنامه محترم مدیریت و محترم شهردار دفتر در سازمان 1400 سال بودجه جلسات در شرکت 
 کشور وزارت ابالغی جدید نویسی بودجه روش به گذاری سرمایه سازمان 1400 سال بودجه تنظیم

جهت ریزی برنامه– شده انجام اقدامات بررسی-الکان ای جزیره دکتر هکتاری 450 جنگلی ی پهنه از بازدید 
 99 سال در پارک عمرانی عملیات شروع قراردادن کار دستور در -طبیعی منابع کل اداره با مشترک ی جلسه

 سراوان پارک و ای جزیره دکتر پارک خصوص در ارگان دو حقوقی مشکالت رفع مقدمات –

مشارکتی های طرح مانند آنها نمودن افزا ارزش و شهرداری امالک از بهینه ی استفاده جهت ریزی برنامه  
 ... و یک منطقه در واقع سرگل میدان در تجاری مجتمع و علی امام مسکونی ی مجموعه

و ... و شهری بازآفرینی گردشگری, زیربنایی, و نقل و حمل رویکردهای با شهر فرصت شناسایی ی ادامه  
 که مشاغل ساماندهی سازمان ی شده درخواست های پروژه مانند اعالمی نیازمندی اساس بر ها پروژه تعریف
   .باشند می آنها جمله از ... و آالینده مشاغل  ساماندهی موضوعی, بازارهای احداث

انعقاد تا موانع رفع و 5ژ مسیر بازگشایی پروژه مانند سازمان کار دستور در قراردادهای نویس پیش بررسی 
 قرارداد

دخانیات هکتاری 14 عرصه روی بر هوایی و آبی های ورزش پروژه اجرای جهت پیگیری 

گذاران سرمایه اطالعات بانک رسانی روز به   

(انجام حال در) شهدا خیابان اداری تجاری پروژه گذاری سرمایه بسته تهیه 

 

 

 

 

 

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

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 -99عملکرد دی ماه 

جام هتل و فرهنگی اداری تجاری منظوره چند پروژه مانند شریک از ملک مقیاس بزرگ های پروژه پیشبرد  
 هکتار 4/5تقریبی مساحت به ای عرصه در یک منطقه در واقع جم

ایستگاه  احداث مانند ها طرح عمومی فراخوان برگزاری ی برنامه و گذاری سرمایه های طرح جهت بازاریابی  
 ... و 3منطقه در محلی بازارچه و پارک احداث شهر, سطح در اتوبوس های

و گردی بوم پروژه خوراک, خیابان اندازی راه خصوص در شهر اسالمی محترم شورای جلسات در شرکت  
 ... و ملت آکواریوم رستوران

و کالنشهرها سایر گذاری سرمایه های سازمان و ها معاونت با اطالعات تبادل و همفکری و همکاری برقراری  
 فراخوان اسناد نمونه اخذ

ویدئو صورت به کشور شهرهای کالن های مشارکت و گذاری سرمایه کمیسیون نشست هجدهمین در شرکت 
 99/10/8 تاریخ در کنفرانس

تاریخ در رشت شهرداری در مرتبط های حوزه حضور با رشت شهر عینک تاالب ساماندهی جلسه برگزاری 
99/10/29 

تدوین و تهیه تخصصی نشست مانند مرتبط های ارگان و ادارات از مرتبط ی وارده صورتجلسات بررسی 
 استان گذاری سرمایه اطلس

محترم شورای به گزارش جهت آنها مشکالت همراه به گذاری سرمایه های پروژه و ها فرصت بندی جمع  
 شهر اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

شهر و مالیه اقتصاد 
 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 -99عملکرد دی ماه 

نشست ها: 
 (1)هفتمین جلسه ستاد بحران شهرداری رشت 

برای رفع معضالت مناطق حاشیه نشین رشت( ع)جلسه با ستاد قرارگاه جواداالئمه 
 (2)محله شهر رشت  7با حضور فرمانده سپاه ناحیه رشت و نمایندگان      

 (3)گفتگوی تلفنی با برنامه لوجنک شبکه باران 

 (4)حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران 

در خصوص   جلسه مشترک شهرداری و نمایندگان قرارگاه خاتم  االنبیاء 

 (5)پروژه  های عمرانی شهر رشت      

(6) نشست کار گروه پسماند به ریاست استاندار 

 (7)جلسه شورای شهر رشت برای ارائه گزارش عملکرد دو ماهه شهرداری 

  جلسه  حل معضل پسماند و تکمیل پروژه های سایت سراوان با حضور مدیرکل 

 (8)دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور    

(9)با حضوردو تن از اعضای شورای شهر   جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  
1 

2 

4 

5 

6 7 8 9 
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برنامه ریزی و نظام  
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

 دیدارها: 
(1)مالقات مردمی با شهروندان در منطقه پنج شهرداری رشت 

 (2)مالقات مردمی با شهروندان در منطقه سه شهرداری رشت 

(3)دی  9به مناسبت یوم اهلل  دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش 

 (4)دیدار با خانواده شهید محسن نوشاددل 

 (5)دیدار با مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن 

(6)مالقات مردمی با شهروندان در منطقه چهار شهرداری رشت 

(7)مالقات مردمی با شهروندان در ساختمان تاریخی شهرداری رشت 

 

1 

2 

3 

4 5 6 7 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

 ملی دیدارهای: 
و بودجه و برنامه سازمان رئیس و جمهور رئیس معاون نوبخت, محمدباقر با دیدار 

 (1)  کشور دهیاری های و شهرداری ها سازمان رئیس جمالی نژاد مهدی با دیدار
معاون و کشور های  دهیاری و ها  شهرداری سازمان شهری خدمات و عمرانی هماهنگی دفتر مدیرکل با دیدار 

 های پروژه برای ملی اعتبارات جذب) ایران شهری بازآفرینی شرکت مدیرعامل و شهرسازی و راه وزیر
 (2) (پسماند و بازآفرینی

پیگیری  ()ص)دیدار با معاون رییس جمهور  و رییس سازمان برنامه و بودجه و فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا
 (3()طرح ساماندهی رودخانه های رشت

 

1 

2 3 

امور بین الملل و شهر خالق خوراک شناسی 
  (1)وبینار تخصصی انتقال تجربه شهرهای خالق ایران با حضور شهرداری رشت 

 (2)بررسی آثار و اعالم برندگان مسابقه رشتی سفره به مناسبت روز رشت 
 

 
 

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 -99عملکرد دی ماه 

تبلیغات و اطالع رسانی: 
 

 تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری

 

 

 

بلدیه آوای” ماهانه و هفتگی خبری های بولتن“ 

مناسبت برای   2/5×2/5 بنر تخته یک و 2/5×3/5 بنر تخته 6 نصب و چاپ طراحی,) محیطی تبلیغات  

 (شهرداری های برنامه و تقویمی های

 (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 تعداد خبر تعداد بازدید کننده

 دی 40 6804
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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 -99عملکرد دی ماه 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

تبلیغات و اطالع رسانی: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99دی ماه  عنوان 

 طراحی فتونیوز   32

 ساخت کلیپ و تیزر 6

 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

 تلویزیون شهری 9 - 2/5×3/5تخته  6(: روز بصیرت)دی  9
تخته بیلبورد   5 - 2/5×3/5تخته  8(: روز رشت)دی  12

 تلویزیون شهری 9  -( 3×6)
 3 - 2/5×3/5تخته  8: سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی

 تلویزیون شهری 9 -( 3×6)تخته بیلبورد 
تخته  3 -  2/5×3/5تخته  6( : س)شهادت حضرت فاطمه 

 تلویزیون شهری 9 -( 3×6)بیلبورد 

 تبلیغات محیطی

 

 

 

 

 

 



205 

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 -99عملکرد دی ماه 

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

 (  1)شهردار رشت عضو شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران شد 

 (2)انعقاد تفاهم نامه گردشگری خالق بین شهرهای رشت, مشهد و اصفهان 

دی روز رشـت,   12درگذشـت رضـا نظـری,    )پیام های تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی
 (3( )سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی

     اجرای طرح ساماندهی خودروهای عرضه کننده فرآورده های غذایی سطح شـهر رشـت توسـط سـازمان
 (4)ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت 

    نشست مشترک ستاد توسعه و مدیریت گردشگری شهرداری با مدیرکل میـراث فرهنگـی, گردشـگری و
 (5)صنایع دستی استان گیالن برای بررسی راهکارهای اجرای مدل عملیاتی همکاری در حوزه گردشگری 

 (6)پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

2 5 6 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 -99عملکرد دی ماه 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار      

 ترافیک 
 تماس ها

گردیده ثبت 12-10 ساعت از روز یک طی زمانی بازه در دریافتی هایتماس بیشتریـــــن  
 .است

که نمود گیرینتیجه چنین توانمی دریافتی, هایتماس تعداد نمودارهای بررسی به توجه با  
 .است گردیده ثبت 137 سامانه در1399/10/13 مورخ در تماس تعداد بیشترین

 99/10/30تا  99/10/01تاریخ  ها و ترافیک آن از بیشینه تعداد تماس
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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 -99عملکرد دی ماه 

99/10/30تا  99/10/01موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ   

 : شهروندان نظر مد موضوعات اهم
 مزاحمت سگهای ولگردلکه گیری و روکش آسفالت         ساخت و ساز غیرمجاز

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -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 -99عملکرد دی ماه 

 

 99/10/30تا  99/10/01وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ 

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

  ثبت سامانه در آن عملکرد خروجی مناطق, فعالیت نبودن آنالین دلیل به و ثبت مرتبط های پیام
 .است نگردیده

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -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 -99عملکرد دی ماه 

99/10/30تا  99/10/01تاریخ های شهروندان بر اساس مناطق از وضعیت درخواست  

 : شکل به توجه با
باشدمی رشت شهرداری 3 و1 مناطق به  مربوط هادرخواست بیشترین. 
باشد می رشت شهرداری 5 منطقه به مربوط هادرخواست کمترین. 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -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 -99عملکرد دی ماه 

 تعداد موضوع پیام ردیف تعداد موضوع پیام ردیف
 0  تقدیر و تشکر 16 3 کارگران 1

 23 جمع آوری خاک و نخاله 17 17 آبگرفتگی و آب افتادگی 2

 39 جمع آوری زباله و ضایعات 18 116 آسفالت 3

 41 جمع آوری و نصب 19 1 آسیب های اجتماعی 4

اطالع رسانی و مشارکت های   5
 82 حیوانات 20 18 شهروندی

 20 درختان 21 8 (انهار)الیروبی  6

 174 ساخت و ساز 22 1 برف روبی 7

 75 سد معبر 23 9 پارکها و فضای سبز 8

 1 شستشو 24 1 پارکینگ ها و پارکبانها 9

 18 مرمت و ترمیم 25 0  تاکسی 10
 89 مزاحمت 26 7 ترافیک 11

 5 (نصب عالئم ایمنی)نکات ایمنی  27 0 ترمینال 12
 42 نظافت 28 0 اتوبوس 13

 0 میادین میوه و تره بار 29 29 تعمیرات شوارع 14
 821 مجموع 2 تفکیک و بازیافت 15

به تفکیک موضوع 137تماس های دریافتی از سامانه   

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -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 -99عملکرد دی ماه 

تماس هاوضعیت   

 تعداد نام حوزه

 214 1منطقه
 90 2منطقه
 123 3منطقه
 92 4منطقه
 54 5منطقه

 17 سازمان مدیریت پسماند
 0 سازمان مدیریت حمل و نقل  بار و مسافر
 3 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 0 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 

 0 معاونت حمل و نقل و ترافیک
 0 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 0 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 0  سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

 0 سازمان آرامستان
 0 سازمان عمران و بازآفرینی شهری
 228 پیام های در حال تعیین و تکلیف

 821 جمع

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -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 -99عملکرد دی ماه 

دفاع نیز و مربوطه دعاوی پیگیری و متعرضین دعاوی طرح و رشت شهرداری حقوق و حق از صیانت راستای در 

  استعالمات پاسخ و لوایح تهیه و کیفری و مدنی احکام اجرای در جاریه امورات و شهرداری علیه دعاوی برابر در

 . مربوطه های پاسخ تنظیم و تهیه از اعم اداری عدالت دیوان به مربوطه امورات نیز و ها سازمان و ادارات

جلسه 25 – حقوقی محاکم جلسات در شرکت 

جلسه5 – کیفری محاکم جلسات در شرکت 

جلسه 3 – کار اداره اختالف حل و تشخیص های هیات رسیدگی جلسات در شرکت 

مورد 7 – محلی کارشناسی قرارهای در شرکت 

مورد 86- اداری عدالت دیوان لوایح تایید یا و تهیه 

مورد10 – قضایی استعالمات به پاسخ 

مورد  70 – (... و خدماتی عمرانی, شهرسازی, ,درآمدی )اداری استعالمات به پاسخ 

مناقصه 4 و مزایدهه  1 -  مزایده و مناقصه جلسات برگزاری 

جلسه 4– معامالت نامه آیین 14 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 

جلسه 4 – (اختالف حل) معامالت نامه آیین 38 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت حقوقی-حوزه شهردار  
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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 -99عملکرد دی ماه 

 ( داخلی حسابرسی ) داخلی کنترلهای فرایندهای بررسی اهم

اجتماعی , فرهنگی سازمان و   شهری فضاهای بازآفرینی و عمران سازمان داخلی کنترلهای فرایند بررسی  
   ورزشی و

ورزشی و اجتماعی , فرهنگی سازمان داخلی کنترلهای افتتاحیه جلسه   

 

 

 

 

 

 

ورزشی و اجتماعی فرهنگی, سازمان در داخلی کنترلهای بررسی خصوص در مکاتبه   

مدیریت حسابرسی  -حوزه شهردار  
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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 -99عملکرد دی ماه 

   افزار نرم معاونت حوزه
های فرآورده و مشاغل ساماندهی سازمان های بازارچه سامانه خدمات شرح و فنی مشخصات تهیه 

 کشاورزی

فایل ارسال VPN پرسنل دورکاری خصوص در شهرداری وابسته سازمانهای و ادارات برای 

برداری بهره و استقرار منظور به الزم مکاتبات انجام و اخبار و اطالعات پایش و رصد سامانه بررسی  
 رشت شهرداری الملل بین امور و ارتباطات محترم مدیریت توسط

سرا شهرسازی جامع سامانه در سه منطقه برای 1399 سال شغلی زباله قیمت ورود 

شهرداری مالی امور مدیریت و رایورز شرکت با هماهنگی با دستمزد و حقوق سیستم روزرسانی به  
 مرکز

 : (GIS حوزه)افزار نرم معاونت حوزه

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 ردیف شرح فعالیت تعداد

 1 اصالح الیه عرصه برای  مناطق پنجگانه 23
 2 اصالح الیه نوسازی برای مناطق پنجگانه 107
 3 اصالح الیه درآمد برای  مناطق پنجگانه 137
 4 اصالح الیه اصناف برای  مناطق پنجگانه 2
 5 برای  مناطق پنجگانه  5اصالح الیه کمیسیون ماده  9
 6 اصالح الیه طرح تفصیلی برای  مناطق پنجگانه 94
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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 -99عملکرد دی ماه 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 ( :GISحوزه )افزارمعاونت نرم حوزه 
 ردیف شرح فعالیت تعداد 

 8 اصالح الیه تثبیت شده طرح تفصیلی  برای  مناطق پنجگانه 4
 9 مناطق پنجگانهبرای اصالح الیه امالک تجمیعی  8
 10 مناطق پنجگانهبرای اصالح الیه معابر شهرداری  56

 11 پاسخ به استعالم مجوز حفاری 24

 12 آماده سازی الیه های درخواستی سایر ادارات و شرکت های طرف قرارداد 3

 13 آموزش کاربران 5

 14 جانمایی ایرانسل 55

 15 آماده سازی شبکه معابر برای پست 137

 16 1آماده سازی شبکه معابر برای منطقه  50

 17 الیه نواحی به روزرسانی اصالح و  15

 18 الیه منطقهبه روزرسانی اصالح و  5

 19 الیه محلهبه روزرسانی اصالح و  55

 20 به روزرسانی الیه حریم شهر 1

 21 به روز رسانی الیه محدوده قانونی 1

 22 طرح تفصیلیبررسی الیه درآمد بر اساس  13
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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 -99عملکرد دی ماه 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 :زیر ساخت و شبکهمعاونت حوزه 
 شهرداری اینترنت اکانتینگ افزار نرم امنیتی پیکربندی 

شهرداری های فایروال و ها روتر ها, سوییچ تمامی از ماهانه و هفتگی , روزانه های گیری پشتیبان 

مجازی و فیزیکی های سرور عیب رفع و پشتیبانی 

سازمانها و مرکز مالی سرورهای از گیری پشتیبان 

 اتوماسیون آرشیو سرور هفتگی گیری پشتیبان 

سیستم 100 تعداد به گیل ساختمان های سیستم از پشتیبانی 

عمران سازمان آسفالت کارخانه از بازدید و پشتیبانی 

(سرا) شهرسازی سرورهای همه از گیری پشتیبان 

رشت شهرداری اصلی پرتال برپاداری 

مسافر و بار نقل و حمل مدیریت سازمان پرتال مشکل رفع جهت پیگیری  

ساختمان -چهار منطقه-منظر سیما سازمان-گیل ساختمان ساختمان شبکه مشکل کردن برطرف  
   ساعت

دکل نصب جهت ایرانسل شرکت درخواستی نقاط از میدانی بازدید BTS  نقطه 15 تعداد به 
مورد 85 شهر سطح در حفاری درخواست استعالم پاسخ 

نفر12میزان به اینترنت جدید کاربران ایجاد 
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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 -99عملکرد دی ماه 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 :شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه
پروژه کنترل افزار نرم سرور اندازی راه و نصب 

اندازی راه و نصب Vcenter مجازی دسکتاپ پروژه اندازی راه جهت اختصاصی 

اندازی راه و نصب AD  مجازی دسکتاپ پروژه اندازی راه جهت اختصاصی 

اندازی راه و نصبNSX Manager  مجازی دسکتاپ پروژه اندازی راه جهت 
مالی سرورهای روزانه عیب رفع و بررسی 

مشکل رفع DNS 3 منطقه 
سرا فرمول سرور مشکل رفع و بررسی 

داده مرکز مجازی سرورهای یابی عیب و بررسی 

آپ بک به مربوط تنظیمات انجام VMs پروژه کنترل و کتابخانه سرور 
استانداری سمت از الکترونیک حواله صدور -سادا - سناوا - 2سامد های سامانه اتصال جهت پیگیری 

بستر در اداری مکاتبات تبادل و ساوانا - ساختمانی پروانه صدور - سیتاد  های سامانه اتصال و پیگیری  
GDN  

اینترنتی تهدیدات و افزارها باج نفوذ از پیشگری جهت شبکه امنیت ارتقاء 

در اتوماسیون استفاده جهت سازمانها و مناطق به وایرلس ارتباط برپاداری و پشتیبانی خدمات ارایه  
 وایرلس بستر
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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 -99عملکرد دی ماه 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 :شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه
تجهیزات فنی مشخصات تهیه و نیاز مورد تجهیزات سنجی نیاز 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

آیین رونمایی از سکه یادبود مرحوم شیون فومنی در جلسه علنی صحن شورا 

بازدید ریاست شورای اسالمی شهر رشت از خانه میرزا کوچک خان جنگلی 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

بـا  ( دستگاه یونیزاسیون و ضـدعفونی کننـده محـیط   )بررسی محصول جدید مشتری شرق گیالن

 حضور ریاست شورا

تجلیل از پرستاران در جلسه کمیسیون بهداشت شورای شهر رشت 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

جلسه ارزش گذاری معامالتی کمیسیون ماده صد شهرداری رشت 

      جلسه بررسی دفترچه عوارض نوسازی درآمدهای عمرانی شـهرداری رشـت بـا حضـور ریاسـت

 کمیسیون بودجه
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

جلسه بررسی روند پروژه آبنمای بوستان ملت با حضور شهردار منطقه سه خانم مهندس بینا 

جلسه هماهنگی مشاورین حوزه ریاست شورای شهر رشت 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

دیدار و نشست ریاست شورا با اعضای هیأت رئیسه انجمن پزشکان استان 

نشست اعضا و ریاست شورای شهر رشت با شهردا درخصوص پروژه ها ی شهری 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری جلسات مشترک کمیسیون های پنجگانه شورا 

برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر رشت 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

  برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسالمی شهر رشت 

برگزاری منظم جلسات کمیسیون بهداشت , محیط زیست وخدمات شهری شورا 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری منظم جلسات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت 

برگزاری منظم جلسات کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت 
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حمل و نقل و ترافیک 
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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 -99عملکرد دی ماه 

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری منظم جلسات کمیسیون برنامه , بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهر رشت 

 رشتاسالمی شهر حمل و نقل و ترافیک شورای برگزاری منظم جلسات کمیسیون 
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فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
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     شهرداری رشت -99عملکرد دی ماه 

 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 زهرا حسن پور مدیریت حقوقی   
 33667797 لیال ابراهیم نصیری مدیریت بازرسی

 33341819 اکرم جمال مهدی زاده مدیریت حسابرسی
 33254800 مریم شیفته سازمان  فناوری اطالعات و ارتباطات

معاونت شهرسازی و  
 معماری

 33664539 راحله عبدی معاونت شهرسازی و معماری
 33241844 فاطمه کریمی اداره کمیسیون های  ماده صد

 معاونت مالی و اقتصادی 

 33666883 زهرا حسینی مدیریت امور مالی
 33220077 هادی پرتوی 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 غالمی-پرستوان ر-شه باال 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 میثم کریمی 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
 33608797 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 نگین حسنی پور سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
 33544873 اسماعیل علیمحمدی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 مناطق پنجگانه

 33222708 آرش طاعتی منطقه یک
 33329745 مریم رجبی پرور منطقه دو
 32116014 ساعدمقدم مریم منطقه سه

 33561733 پروانه پاییزه منطقه چهار
 33601954 نایبیروناک  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 
 نرجس محجوب تحول اداری

 گردآوری و تنظیم

رییس گروه آمار و 
 مریم محمدی  تحلیل اطالعات

کارشناسان گروه 
آمار و تحلیل 

 اطالعات

 باالمریم شه 
 

 پرستروان سمیه 
 

 غالمی مریم




