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عملکرد حوزه های ماموریتی جاریپروژه های 

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

12

پروژه های جاری



های جاریپروژه 

سوزاحداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله پروژه  1

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

یوضعیت کنون/ پروژهتصاویر اجرای 

99وضعیت پیشین تا آخر بهمن 

شدانجامزمینتحویل-

شدانجامانسانینیرویومصالحوکارگاهتجهیز-

اجراییعملیاتشروع-

ژئوتکنیکعملیاتانجام-

تن28هاشمعآرماتوربندی-

هاگمانهباقیماندهبرایجادهاحداث_

اهشمعریزیبتنوشمعسبدگذاریمیلگردوحفاریعدد19انجام-

معهاشکلیهفشاریمقاومتتعیینومیلگردهاکششآزمایشاتانجام-

.رسیدپایانبهشمعهاکلیهریزیبتن-

.شدانجامدرخت6قطع-

درختکنیریشه-

شمعهاسرتخریبجهتخاکبرداریوبرداریلجن-



های جاریپروژه 

سوزاحداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله پروژه  1

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

یوضعیت کنون/ پروژهتصاویر اجرای 

تن48.5کارگاهبهفونداسیونمیلگردورود-
(عدد52)سرشمعهابتنتخریب-
شمعهاسرتمامتخریبجهتخاکبرداریوبرداریلجن-
ونفونداسیازقسمتیمیلگردگذاریاجرایومیلگردهابرشوخم-
فونداسیونازقسمتیمگربتناجرای-
وبرشجهتآذرمیسازیسولهکارخانهبهورقتن240حمل-

سولهساخت
فونداسیونازقسمتیبندیقالبوفلزیقالبانتقال-
بویلرفونداسیونازمکعبمتر440حدودریزیبتن-
پروژهجانماییبابتجدیدشمعسبدعدد58بافتن-
لشکرتاکارابتدایازجدولردیفآخرینپیکندن-
حدزمینهایعلفکندنونباتیخاکوسطحیالیهبرداشت-

گیالنفرشاولدروازهتااطالعاتفناوریپارکفاصل

99ادامه وضعیت پیشین تا آخر بهمن 



های جاریپروژه 

سوزاحداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله پروژه  1

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

یوضعیت کنون/ پروژهتصاویر اجرای 

99بهمن پیشین تا آخر ادامه وضعیت 

یکیپیشرفت فیز

38.73

مناسببسترسازیجهتچوبیچهارتراشحملوخرید-
سوززبالهتجهیزاتبرای

درواقعسولهقطعاتساختادامهوجوشکاریوبرش-
آذرمیکارخانه

g1وH1-9شمعریزیبتنوگذاریآمارتورواحداث-
فلزیاسکلتبخشیساخت-
مازادآبوبنتونیتتخلیهجهتزهکشکانالاحداث-

99عملکرد اسفند ماه 

پدستالعدد6ریزیبتنوبندیقالب-



های جاریپروژه 

شهرک فجرفاز اول-آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیهپروژه جمع  2

پروژهتصویری از 

مشخصات فنی

هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار الکان و 
پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر 

لوار فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و ب
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 

شهرک–سمیهخیابانمسیرسطحیآبهایهدایتوآوریجمعپروژهاولفازقرارداد-
.گردیدمنعقد97سالدومنیمهدرتومانمیلیارد5اولیهمبلغبافجر

ویسازمجوزصدورعدمعلتبهماههسهتاخیروکارگاهتجهیزوزمینتحویلازپس-
.گردیدآغاز98سالفروردیندرپروژهراهورپلیس

پیشرفتدرصد45ماه2حدودزمانمدتدرپروژهپیمانکار،خوبعملکردبدلیل-
ترمیمهمچنینومنهولعدد15ساختوگذاریلولهمتر480حدودوداشتفیزیکی

پذیرفتصورتشدهگذاریلولهمسیرحفارینوار
عدمومیلیمتر1000آبانتقاللولهخطرویازسطحیآبهایپروژهلولهعبوربدلیل-

.گردیدمتوقفپروژهفاضالبوآبسویازمجوزصدور
حطرفاضالبوآبشرکتمشاورتوسطموضوعبررسیومکررپیگیریهایازپس4

وارسالشهرداریبهآبلولهرویبرگذاریلولهاجرایجهتمشاورآنپیشنهادی
لیسپازمجوزکسبازپسبزودیوگردیدهابالغپروژهمشاوروپیمانکاربهاجراجهت
.شدخواهدآغازپروژهاجراییعملیاتنیاز،موردGRPهایلولهتهیهوراهور

99وضعیت پیشین تا آخر بهمن



های جاریپروژه 

شهرک فجرفاز اول-آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیهپروژه جمع  2

پروژهتصویری از 

مشخصات فنی

هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار الکان و 
پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر 

لوار فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و ب
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

99بهمنپیشین تا آخر ادامه وضعیت 

وبتنیترمیمهمراهبهبتنیمیلیمتر1500لولهباگذاریلولهمتر413مجموعا-

.استشدهانجامآسفالتی

هیدشخیابانوبهشتیشهیدکمربندیعرضیقطعدرگذاریلولهمتر18حدودا-

.تاس(آسفالتیوبتنیترمیمهمراهبه).استگرفتهانجام800کاروگیتلولهبانظری

.استشدهانجامبتنیمیلیمتر1250لولهباگذاریلولهمتر574.5حدودمجموعا-

.استشدهنصبپایانتا1500منهولعدد9و1250منهول22مجموعا-

.استشدهانجامبتنیترمیممتر1250،431مسیردر-

.استشدهانجام1250مسیردرآسفالتمتر430حدود-



های جاریپروژه 

شهرک فجرفاز اول-آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیهپروژه جمع  2

پروژهتصویری از 

یپیشرفت فیزیک

97%

مشخصات فنی

هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار الکان و 
پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر 

لوار فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و ب
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

99اسفند ماه عملکرد 

درصد پیشرفت داشته  97با انجام عملیات تکمیلی پروژه رو به اتمام است و تاکنون 

است



های جاریپروژه 

3انال فاز عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفپوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه ک 3

نام پیمانکار

ارکان بنای پارس

تاریخ شروع اولیه

1399/06/16

مدت زمان  اجرا

ماه5

مبلغ  پیمان

17،616،973،224ریال 

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
زیربنایی

99وضعیت پیشین تا آخر بهمن 

یروشنایزیرساختوکفپوشنصبوتهیهوگذاریجدولعملیاتقرارداد
شهریور16دردولتیاعتباراتمحلاز3فازکانالچهارراهتاگیلمیدان
.شدانجامزمینتحویلوگردیدمنعقد1399

شدانجامگذاریجدولمتر300حدودومصالححمل-
ادامه عملیات برداشت و کمپکت مسیر-
متر  350اجرای جدول گذاری مسیر حدودا -
متر170پاشی مسیر حدودا آهک -
خط پروژه-
و بتن ریزی پی جداول تا ابتدای قرارگاه  فونداسیون -



های جاریپروژه 

3انال فاز عملیات جدول گذاری و تهیه و نصب کفپوش و زیرساخت روشنایی میدان گیل تا چهارراه ک 3

یپیشرفت فیزیک

درصد20.1

نام پیمانکار

ارکان بنای پارس

تاریخ شروع اولیه

1399/06/16

مدت زمان  اجرا

ماه5

مبلغ  پیمان

17،616،973،224ریال 

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
زیربنایی

99عملکرد اسفند ماه

متر145حدودامسیرگذاریجدولاجرای-

متر600حدودافونداسیونریزیبتنومسیرروبرداری-

بسترمتر130حدوداکمپکتوپاشیآهک-



های جاریپروژه 

مهرو آسفالت خیابان مسکن عملیات بهسازی  4

یپیشرفت فیزیک

درصد45

نام پیمانکار

کوتال گیل

تاریخ شروع اولیه

1399/06/25

مدت زمان  اجرا

ماه8

مبلغ  پیمان

ریال481,858,962,29

نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
زیربنایی

99وضعیت پیشین تا آخر بهمن 

تیدولاعتباراتمحلازمهرمسکنخیابانآسفالتوبهسازیعملیاتقرارداد

:شدانجامزیراقداماتوگردیدمنعقد1399شهریور25در

زمینتحویل

تجهیزکارگاه-

مسیرخاکبرداریکیلومترسهحدودانجاممجموعدر-

دیماهدرسانتیمتر30ضخامتبامسیرخاکبرداریکیلومتریکانجام-

99عملکرد اسفند ماه 

مسیرادامهدرزیرسازیوخاکبرداریعملیاتانجام-



های جاریپروژه 

عملیات احداث فاز یک باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت 5

99وضعیت پیشین تا آخر بهمن 

ایپارکهتوسعهوایجادهدفبارشتمفاخربوستاندرژاپنیباغیکفازاحداثعملیات

1399/06/29دردولتیاعتباراتمحلازمربعمتر1300متراژبهسبزفضایاحداثوعمومی

:پذیرفتصورتزیرعملیاتوشدآغاز

برکهخاکبرداری-کارگاهتجهیز-زمینتحویل-

نام پیمانکار

گیل بام پی

تاریخ شروع اولیه

1399/06/29

مدت زمان  اجرا

ماه3

مبلغ  پیمان

1،500،000،000ریال 

یپیشرفت فیزیک

درصد25%

99عملکرد اسفند ماه 

شدانجاممگرریزیبتن-

شدانجامخاکبرداریعملیاتادامه-



های جاریپروژه 

کال بوستان  ساختمان، تهیه و اجرای کابلکشی، تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیاحداث 
ملت

6

پروژهتصویری از 

99وضعیت پیشین تا آخر بهمن 

ف  درصد پیشرفت فیزیکی در سالهای قبل متوق5پروژه به دالیل نا معلومی با 

مجددا شروع بکار شد و اقدامات زیر انجام 98و ناتمام مانده بود و در تابستان 

:شد
.سفتکاریعملیات اتمام-شروع عملیات ساخت ساختمان        -

سربندیتماما- اجرای عملیات سنگ نما-

صورتزیراقداماتوشدآغاز99ماهآذراواخردرمجدداومتوقفپروژه

گرفت

استشدهتکمیلساختماناحداث-

میباشدسازیآمادهحالدرمربوطهتجهیزاتوبرقتابلو-

مشخصات فنی

کیلو ولت آمپر، تهیه500تهیه و نصب ترانس 
ابل و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با ک

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



های جاریپروژه 

کال بوستان  ساختمان، تهیه و اجرای کابلکشی، تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیاحداث 
ملت

6

پروژهتصویری از 

99عملکرد اسفند ماه 

:شدانجامزیراقداماتماهاسفنددر

ترانس اصلی توسط پیمانکار  خریداری -

کابل اصلی از ترانس تا تابلو برق مجموعه آبنماخرید -

ب  محل نص)و تایید محل جانمایی برای نصب تیرهای برق تعیین -

توسط مشاور و سازمان سیما و منظر( ترانس

برقمحل فوندانسیون نصب تیرهای حفر -

مشخصات فنی

کیلو ولت آمپر، تهیه500تهیه و نصب ترانس 
ابل و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با ک

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

یپیشرفت فیزیک

درصد80



های جاریپروژه 

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

از پروژهتصویری 

99وضعیت تا پایان بهمن 

99اقدامات انجام شده در اسفند 

مشخصات فنی

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

کور24کاناله و رشته فیبر با حداکثر 7ساب داکت 

ایستگاه ، 77نصب دوربین های نظارتی در ( 2
22در ( پالک خوان ) دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز 

ایستگاه11ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در 

نام پیمانکار

امشرکت فناپ تلک

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

7

درواصلهپیشنهاداتبازرگانیوفنیبررسیوگذاریسرمایهعمومیفراخوانبرگزاریو96سالدرگذاریسرمایهسازمانطریقازمشاورانتخاب-
تلکامفناپشرکتباگذاریسرمایهقراردادعقد-97سال

.گردیدنصبشهرسطحدرتخلفثبتهایدوربینبهمربوطدکلششوفونداسیوندهتعداد-98/5/8تاریخدرپروژهاجراییعملیاتشروع-
فجرمبارکدههدرسرعتکنترلوتخلفثبتونظارتیهایدوربینافتتاح-
گلسارمنطقهدرپروژهیکفازدرعدد16تعدادبهسرعتثبتوتخلفثبتهایدوربینماندهباقینصب-
تهرانجادهوفومنیشیونبلوارابتدایدردکلسهوفونداسیون3:تخلفثبتدوربین-
تهرانایستگاه دیگر کنترل سرعت در جاده 3و دکل نصب فونداسیون -دکل دوربین ثبت تخلف در میدان شهید انصاری 2نصب -

(ایستگاه1)و جاده فومن جنب نفت پارس ( ایستگاه15)دوربین کنترل سرعت در جاده تهران نصب -
(ایستگاه2)و میدان شهید انصاری ( ایستگاه1)نصب دوربین های ثبت تخلف در میدان انتظام، ابتدای بلوار شیون فومنی -
عدد310گذاری به تعداد هندهول -تخلف دیگر            دوربین ثبت سرعت و ثبت ایستگاه 3کامل نصب -
سرعت     های ثبت تخلف و ثبت دوربین دکل 21فونداسیون و  10نصب -شده             انجام کیلومتر 97اندازه حدودا و داکت گذاری به حفاری -
کیلومتر میکرو داکت از چهار راه کانال تا میدان گیل7و ترمیم احداث -کیلومتر  7و داکت گذاری مسیر آرامستان تا چهار راه کانال بطول حفاری -
اقد  و دکلهای ثبت تخلف و کنترل سرعت نصب شده به همراه دوربین فشهر   تعداد فونداسیون عدد فونداسیون و دکل در سطح 15احداث و نصب -

: و باتری  UPSو دکلهای نظارتی بهمراه دوربین فاقد سوییچ صنعتی و فونداسیون تعداد -دکل 33دکل از 31: و باتری  UPSسوییچ صنعتی و 
کیلومتر شوت فیبر100-(  و دکل بدون دوربین هم  نصب شده است فونداسیون 6البته تعداد )دکل67دکل از 13

عدد هند هول نصب شد350-کیلومتر شوت فیبر     100-دوربین نظارتی نصب شد   35-دوربین ثبت تخلف و ثبت سرعت نصب شد    35



پروژه های جاری

(گیل لند)مشارکت در سرمایه گذاری، طراحی و احداث پارك آبی  8

تصویری از پروژه

99وضعیت تا پایان بهمن 

99اقدامات انجام شده در اسفند 

مشخصات فنی

پیشعرصهدورویبرپروژهاین
وارپرستعرصه.استگردیدهبینی

مهرمسکندرواقععرصه

سرمایه گذارنام 

شرکت کارآمد

مشاور مطالعات

آرمان  شرکت 
شهر شمال

تاریخ شروع 
مطالعات

99/8/25

مدت زمان  اجرا

ماه2

ه کل قرارداد مطالع
(ریال)

300.000.000

ناظر مقیم

معاونت اقتصادی  
سرمایه سازمان 

گذاری و مشارکت  
های مردمی

نماینده  
کارفرما

سازمان  
گذاری  سرمایه 

و مشارکت 
های مردمی

مرزبانیجنبعرصهازبردارینقشه-آبیپارکاحداثجهتگذارانسرمایهبارایزنی-
پروژهکاملمطالعاتانجاموستادسامانهطریقازمشاورانتخاب-شهراسالمیشورایازمصوبهاخذوشورابهطرحارسال-
پروژهعوارضارزشخصوصدردرآمدوصولمدیریتنظراخذ-عرصهارزشخصوصدررسمیکارشناسنظراخذ-
فراخواناسنادتهیه-5مادهکمیسیونبهارسالوهاکاربریپلنهاینقشهتهیه-طرفینقدرالسهمتعیین-
فراخوان پروژهبرگزاری سوم اعضای محترم برای دو و اخذ تأیید شورای اسالمی شهر رشت مکاتبه با -
فراخوانپاکات برگزاری فراخوان عمومی پروژه و بازگشایی -
(شرکت کارآمد)برگزاری جلسات مشترک با سرمایه گذار و امضای قرارداد با سرمایه گذار --
کارآمدکالبدکاسپینشرکتهاینامهضمانتاخذ-رشتشهراسالمیمحترمشورایبهاقداماتگزارشارسال-
پذیرفتهصورتاقداماتجهتاسالمیشورایواستانداریاستان،بازرسیکلادارهبهگزارشارائه-
پروژهپیشبردخصوصدرشهراسالمیشورایمحترمرپیسدفتردرجلسهیکتشکیل-
پرستارعرصهرویبرطرحازبخشیاجرایمطالعاتعملیاتشروع-
ارسال5مادهکمیسیونبهگزارشپایانازپسوگردیدهتکمیلپرستارخیابانعرصهخصوصدر5مادهکمیسیونگزارشدرصد90ازبیش-

.شدخواهد
.باشدمیشهرسازیوراهکلادارهازانتقالموضوعپیگیرشهرداریامالکادارهمهر،مسکنجنوبیضلعدرواقععرصهخصوصدر-
زمینقطعهدوجایگزینیپیشنهادخصوصدرشهراسالمیشورایبهالیحه-
شهرالمیاسشورایجلساتدرشرکتو(آبیپارک)لندگیلتفریحیتجاری،پروژهاحداثجهتزمینقطعهدوجایگزینیالیحهپیگیری-

شدارسال5مادهکمیسیونبهنظرمدهایزمینکاربریتغییرطرح-شدارسالنظراظهارجهتفرمانداریبهشورامصوبه



پروژه های جاری

سامانه مدیریت هوشمند پارك حاشیه ای معابر شهر رشت 9

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
ه  میلیارد ریال سرمای540

در گردش

ناظر

و معاونت حمل و نقل:ناظر فنی
امور زیربنایی

سازمان سرمایه : ناظر عالی
گذاری و مشارکت های مردمی

خیابان در سطح شهر26–مکان پروژه 

99وضعیت تا پایان بهمن 

99اقدامات انجام شده در اسفند 

پروژهمطالعاتانجام-ایحاشیهپارکنقاطشناسایی-پروژهاجرایجهتگذارانسرمایهبامذاکره-
فراخواناسنادتدوینوتهیه-الزممجوزاتاخذ-ربطذیهایارگانباهماهنگیجهتمتعددجلساتبرگزاری-
(ارتباطاندازچشمشرکت)پروژهگذارسرمایهباقراردادانعقادوبرندهاعالموپاکاتبازگشاییوپروژهفراخوانبرگزاری-
معابرسطحدرپروژهرسانیاطالعجهتهماهنگیجلسهبرگزاری-شرکتکاربهشروعابالغ-
مجوزاخذجهتفرمانداریتامینشورایبارایزنی-
کمشترحسابافتتاحواستانداریدرگذارینرخموضوعمنجملهپروژهکاربهآغازجهتمشکالترفعجهتمختلفواحدهایباهماهنگی-

رشتشهردررسانیآطالعمنظوربهگذارسرمایهشرکتتوسطتبلیغاتطراحیوعمومیروابطواحدباهماهنگی-
.شدانجامپارکنرختصویبخصوصدراستانداریباهماهنگی-پارکتعرفهنرختصویببرایاستانداریبارایزنی-
حسابابالغازپس.نشدهابالغشهرداریبهکنونتاولیگردیدهاخذداراییکلادارهازخزانهحساباستان،مالیاتیادارهازپیگیریازپس-

.شدخواهداجراپروژهاجراییعملیاتراهورپلیسباهماهنگیوخزانه
گردیدابالغگذارسرمایهبهوگردیداخذداراییکلادارهازاستانخزانهحساب-
اعالمیحسابشمارهمشکالتازبرخیرفعدرخصوصجلسهرایزنیحالدر-
قراردادالحاقیهتنظیموگذارسرمایهبهایحاشیهپارکمدیریتقراردادازحاصلهدرآمدپرداختمشکلحل-

شدمانجااستقراردورهشروعمکاتبه.گردیدابالغگذارسرمایهبهپرداختدرگاهوراهورپلیسموضوعفصلوحلجهتدادقرار2شمارهمتمم-



پروژه های جاری

BOSTمشارکت، برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا تولید به روش 10

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 بهمن 

99اقدامات انجام شده در اسفند 

فراخواناسنادتدوینوتهیه-پروژهمطالعاتانجام-پروژهاجرایجهتگذارانسرمایهبامذاکره-
آوافنشرکتکاربهشروعابالغ-(آوافنگروهشرکت)پروژهگذارسرمایهباقراردادانعقادوبرندهاعالموپاکاتبازگشاییوپروژهفراخوانبرگزاری-

محلیوملیوشهرسطحدرپروژهکلیدیذینفعانباجلساتبرگزاری-افزارینرمهایزیرساختتوسعهوتکمیل-
فرآوریوانتقالمرکززمینتامین-االتماشینوهادستگاهساختجهتمقدماتتمهیدوفرآوریوتفکیکخططراحی-
مربوطهذینفعانباخصوصایندراولیهتوافقاتوبرندسازیوسازیفرهنگبرنامهطراحی-ستادیتیمتکمیل-
محالتسطحدرآنهاجانماییوهوشمندهایکیوسکسازیمدلوطراحی-طرحاجرایشروعپیشبردجهتپسماندمدیریتواستاناصنافباجلسهبرگزاری-
باباطارتهایکانال-شدطراحیدیجیتالترازوی-شدطراحیاندرویدبرای(دوباره)نامبهاپلیکیشن-شداندازیراهخشکپسماندفرآوریمرکزتفکیکخط--

.شدطراحی(اصنافوشهرداریمدیریتداشبورد)شاملمدیریتیهایسامانه-شدطراحیپیامکیودستوریصوتیکانالشاملکاربران
لحادرکودآلیکارخانهمحلدرپسماندبازآوریخطوطباشد،مینصبحالدروشدهجانماییخشکپسمانددریافتکانکسنقطه30ازبیشوشدهتکمیلافزارنرمطراحی-

.استشدهانجامپسمانددریافتبراینقطه30جانمایی-.باشدمیاندازیراه

آوافنشرکتباشهردارینیروهایتوسطپسماندآوریجمع-شداندازیراهحالدرکودآلیکارخانهمحلدرپسماندبازآوریخطوط
رداپلیکیشنطریقازعوارضپرداخت-شدشروعخردهایپرداختجهتتاکسیرانندگانازنامثبت-خودرودستگاه7با

شدانجام5منطقه



پروژه های جاری
حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازارG5بازگشایی مسیر 

(EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )
11

مشخصات فنی

محور محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل 
این محدوده امکان اتصال . متری می باشد35

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

نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

شمال

تاریخ شروع 
مطالعات

1397/7/15

مدت زمان تخمین 
اجرای پروژه

ماه36

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

ریال1.370.000.000.000

مجری

حمل و نقل و امور معاونت
یه  زیربنایی و سازمان سرما

گذاری و مشارکت های  
مردمی

آج بیشه تا جاده  –مکان پروژه 
پیربازار

99وضعیت تا پایان بهمن 

99اقدامات انجام شده در اسفند 

پروژهاجرایجهتگذارانسرمایهبامذاکرهومشاورتوسطمطالعاتشروع-
ایمنطقهآببامذاکره-فراخواناسنادتدوین-آنفنیابنیهنمودنمشخصومسیردیجیتالیهاینقشهتهیه-
مسیرعرضیمقطعتعیینجهتفنیکمیتهجلسهبرگزاری-طرححریمتکمیلجهتایمنطقهآبادارهباهماهنگی-
مشاورازفراخواناسنادپیگیری-پروژهمشاوربهمسیرعرضیمقطعارسال-مشکالترفعومطالعاتتکمیلحالدر-
ماهنگیهوخیابانعرضیمقطعبهمربوطموانعرفعجهتمشترکجلسهبرگزاری-شهرسازیمعاونتازمسیرمشکالتحلپیگیری-
کانالحریمدادنقراراختیاردرجهتایمنطقهآبباجلسهبرگزاری-شهرسازیوراهکلادارهبا
پروژهعمومیفراخوانبرگزاری-شهراسالمیمحترمشورایبهالیحهارسال-مطالعاتتکمیل-
شدبرگزارقراردادنویسپیشتنظیمجلسات-گذارسرمایهباقراردادانعقادنهاییمرحلهدروپاکتبازگشایی-
معاونتتوسطمسیربردارینقشه-نامهتفاهمانعقادجهتمنطقهآبادارهبارایزنی-قراردادنویسپیشتکمیل-
.استانجامحالدردرآمدادارهومناطقباهماهنگیطیپروژهاجرایازحاصلدرآمدبهمربوطمحاسبات-
.باشدمیپیگیریحالدرجلسهچندینطیعرصهانتقالخصوصدرایمنطقهآبباتوافقموازاتبه-
مسیرتملکمشکلرفعجهتاستانداریوایمنطقهآبباجلسهبرگزاری-
مشکالتحلجهتایمنطقهآبمدیرعاملخرمیآقایباجلسه-

.استماندهمسکوتفعالایمنطقهآبهمکاریعدمبهتوجهبا-

اتپیشرفت مطالع

100٪



پروژه های جاری

بازگشایی مسیر میدان ولیعصر به امام علی

(EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )
12

مشخصات فنی

30محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور 
این محدوده امکان اتصال . متری می باشد35و 

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

ماه18

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

ریال415.000.000.000

مجری

حمل و نقل و امور معاونت
یه  زیربنایی و سازمان سرما

گذاری و مشارکت های  
مردمی

ولیعصر به امام علی–مکان پروژه 

99وضعیت تا پایان بهمن 

99اقدامات انجام شده در اسفند 

اشورازنامهموافقتاخذمرحلهدرواطالعاتتدقیق-آنفنیابنیهنمودنمشخصومسیردیجیتالیهاینقشهتهیه-
فراخواناسنادتکمیلوتهیه-اعضادوسومنظراخذجهتمحترمشورابهپیشنهادارسال-
شورابهمجددمکاتبهتهیه-شهراسالمیمحترمشوراینظراعالمانتظاردر-
فراخواناسناداصالح-رشتشهراسالمیمحترمشورایازتاییداخذ-
هاآنجانماییومحدودهامالکخصوصدراستعالم-فراخواناجرایهماهنگیجلسهبرگزاری-
پروژهعمومیفراخوانبرگزاری-گذارانسرمایهبامذاکره-
.گردیدبرگزارمجددفراخوان،اسناددرهمسطحغیرپلشدناضافهدلیلبهاماشدبرگزارفراخوان-
پروژهقراردادانعقاد-پروژهفنیکمیتهتوسطقراردادنویسپیشتهیه-
جهتداخلیهایهماهنگیوپذیرفتانجامگذارسرمایهتوسطپروژهمطالعاتعملیاتشروعجهتدرالزممکاتبات-

.پذیرفتصورتپروژهمدیرتعیینوگذارسرمایهباهمکاری
مالیمحترممعاونتهماهنگیباپروژهپیشبردمشکالترفعجهتهفتگیجلساتبرگزاری-
گذارسرمایهبهپروژهخطابالغ-امالکمدیریتدرمسیراطرافمالکینپروندهتشکیل-
مسیراجرایوتملکپیشبردجلساتبرگزاری-گذارسرمایهتوسططرحمطالعاتآغازشروع-

سازمانودرآمدادارههمراهبه1منطقهشدمقرر-شدانجامماهاسفنددرنفوذحوزهبهمربوطمحاسبات-
دهندانجامگذارسرمایهبهرانفوذحوزهدرآمدهایپرداختکردنسیستماتیکفاوا،

اتپیشرفت مطالع

100%



پروژه های جاری

متری میدان گیل به مسکن مهر و جاده الکان90رینگ پروژه  13

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 بهمن 

99اقدامات انجام شده در اسفند 

پروژهاجرایجهتگذارانسرمایهبامذاکرهومشاورتوسطمطالعاتشروع-
میینیبپیش.شدخواهدانجاممناقصهبرگزاریآیندهدرواتمامبهمطالعاتبندیجمعزودیبهکهباشدمیمسیرطراحیومطالعاتانجامحالدر-

دربخشیو(هکتار5حدود)شدهتملکاستخصوصیبخشبهمربوطکهآنازبخشی.باشدداشتهنیازتملکهکتار25حدودپروژهاولفازکهشود
.استپیگیریحالدرآنتوافقاتمراحلکهاستشهرسازیوراهاختیاردردیگربخشیوسپیدرودشرکتاختیار

(.قرارداردسپیدرودمحدودهدرکهاراضیتکلیفتعیینشرطبههمکاریآمادگی)استانشهرسازیوراهکلادارهبامذاکره-
مطالعاتاجرایمشکالترفعجهتفنیکمیتهجلسهبرگزاری-سپیدرودشرکتازپیگیری-
فراخواناسنادمشکلحلپیگیری-مطالعاتتکمیلحالدر-مسیرشدناجراییجهتخاتمقرارگاهبانامهتفاهمانعقادومذاکره-
مذکورپروژهاجرایبرایخصوصیبخشسرمایهجذبجهتگذارانسرمایهبامشترکجلسهبرگزاری-
پروژهاجرایهماهنگیجلسهبرگزاری-فراخواناسنادتهیه-مطالعاتتکمیل-
گیریتصمیمبرایشوراکمیسیوندرطرححالدرشده،ارسالشهراسالمیشورایبهالیحه-
.گردیدبرگزارالیحهتصویبجهتشورادربودجهوعمرانکمیسیونجلسات-
.شدانجاممنطقهدرپروژهاجرایازحاصلدرآمدمحاسبهخصوصدرالزمهایپیگیری-
.گردیداخذپروژهعمومیفراخوانبرگزاریباموافقتخصوصدرشهراسالمیمحترمشورایمصوبه-
احداثیمسیرطرفینازآتیدرآمدهایمحاسبهوطرحاقتصادیمدلتهیهجلساتبرگزاری-
جدیدشرایطبافراخواناسناداصالح-

جدیدشرایطبافراخواناسناداصالح-

اتپیشرفت مطالع

100%



پروژه های جاری

معلم2فازادامه بلوار اصفهان به بازگشایی مسیر بلوار کوچکی 

(EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )
14

مشخصات فنی

30محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور 
این محدوده امکان اتصال . متری می باشد35و 

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

سازد 

نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

شمال

تاریخ شروع 
مطالعات

1397/7/15

مدت زمان تخمین 
اجرای پروژه

ماه21

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

1.370.000.000.000

ریال

مجری

حمل و نقل و امور معاونت
یه  زیربنایی و سازمان سرما

گذاری و مشارکت های  
مردمی

قلی پور–مکان پروژه 

99وضعیت تا پایان بهمن 

99اقدامات انجام شده دراسفند 

آنفنیابنیهنمودنمشخصومسیردیجیتالیهاینقشهتهیه-مشاورتوسطمطالعاتشروع-پروژهاجرایجهتگذارانسرمایهبامذاکره-
محترمشورایازمجوزاخذومجوزاخذجهتشهراسالمیمحترمشورایبهارسالفراخواناسنادتدوین-
عمومیفراخوانبرگزاریجهترشتشهراسالمیمحترمشورایموافقتاخذ-شورامصوبهازمحترمفرمانداریایراداترفعپیگیری-
فراخواناسنادایراداترفعجهتگذارانسرمایهباجلسهبرگزاری-پروژهفراخواناسناداصالح-فراخوانبرگزاری--
مطالعاتتکمیل-قیمتروزرسانیبهجهتمحترمشورایبهارسالومطالعاتتدقیق-
گیریتصمیمبرایشهراسالمیشورایبهشدهارسال-شدرسانیروزبههاقیمت--
.گرفتقراربررسیموردوشدتشکیلقراردادمبلغافزایشخصوصدربودجهوعمرانکمیسیونجلسات-
.شدانجاممسیراجرایازحاصلدرآمدمحاسبهجهتمنطقهباالزممکاتباتوهماهنگیوگردیداخذشورامصوبه-
اسنادوطرحفنیمطالعاتبستهاتمام-احداثیمسیرطرفینازآتیدرآمدهایمحاسبهوطرحاقتصادیمدلتهیهجلساتبرگزاری-

فراخوان
فراخواناسنادنیازمورداصالحاتاعمالحالدر-
نامهتفاهمنویسپیشوفراخواناسنادونفوذحوزههایدرآمدبینیپیشجلساتبرگزاری-

.گردندبررسیبایستمیفنیکمیتهدرشد،انجامفراخوانپاکاتبازگشایی-

اتپیشرفت مطالع

100%



پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروعنام پروژهردیف
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
(ریال)پروژه

پیشرفت  
اقدامات انجام شدهمطالعاتی

1
باغاحداثپروژهبازبینیمطالعات

ژاپنی
99/016،235،333،304100

ومناقصهبرگزاریدومفراخوانجهتاسنادتهیه
پیمانکارانتخاب

دولتیاعتباربودجهاخذمجددپیگیری

پروژه های مطالعاتی

تصویری از طرح پروژه بوستان مخاخر-مکان پروژه



پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروعنام پروژهردیف
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
(ریال)پروژه

پیشرفت  
اقدامات انجام شدهمطالعاتی

شورایساختماندربسرطراحی2
رشتشهراسالمی

99/09/053،007،846،67285

پروژهبررسیوسنجیامکان
جهتمعماریوشهرسازیمعاونتبهطرحارسال

معماریطرحبررسی
نظراظهارجهتنشانیآتشسازمانبهطرحارسال

عبورجهتدربسرابعادایمنیضوابطبحث
نشانیآتشماشینهای

اخذجهتفرهنگیمیراثکلادارهبهطرحارسال
1درجهحریمدرجدارهگرفتنقراربهتوجهباتاییده
صمدخانحاجمسجد

بهفرهنگیمیراثادارهبابررسیجلسهنظراتارسال
مشاور

پروژه های مطالعاتی

خیابان سعدی، کوچه–مکان پروژه 
تصویری از طرح پروژهشهید فرقان بین



پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروعنام پروژهردیف
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
(ریال)پروژه

پیشرفت  
اقدامات انجام شدهمطالعاتی

ی  مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفار3
گانه شهر رشت5در مناطق 

99/09/0110،086،028،62190پروژهمطالعاتیاسنادارسالوتهیه

پروژه های مطالعاتی

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



پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروعنام پروژهردیف
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
(ریال)پروژه

پیشرفت  
اقدامات انجام شدهمطالعاتی

و مطالعات پروژه زیرسازی و آسفالت4
روشنایی معابر مسکن مهر رشت

99/12/0559،829،571،96190پروژهمطالعاتیاسنادارسالوتهیه

پروژه های مطالعاتی

تصویری از طرح پروژهمسکن مهر شهر رشت–مکان پروژه 



پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروعنام پروژهردیف
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
(ریال)پروژه

پیشرفت  
اقدامات انجام شدهمطالعاتی

5
لساحدرگابیونیدیواراحداثپروژه

محدودهدرزرجوبرودخانهچپ
رودبارتانخیابان

99/12/107،110،038،41490پروژهمطالعاتیاسنادارسالوتهیه

پروژه های مطالعاتی

تصویری از طرح پروژهمحدوده خیابان رودبارتان–مکان پروژه 



پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروعنام پروژهردیف
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
(ریال)پروژه

پیشرفت  
اقدامات انجام شدهمطالعاتی

ینماآسمانورصدخانهتجهیزپروژه6
گیالنیکوشیار

99/12/1438،963،000،00090پروژهمطالعاتیاسنادارسالوتهیه

پروژه های مطالعاتی

تصویری از طرح پروژهمحدوده تاالب عینک شهر رشت–مکان پروژه 



پروژه های مطالعاتی

تاریخ شروعنام پروژهردیف
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
(ریال)پروژه

پیشرفت  
اقدامات انجام شدهمطالعاتی

پسمانددفنمحلبهسازیپروژه7
سراوان

99/12/01327،678،736،26290پروژهمطالعاتیاسنادارسالوتهیه

پروژه های مطالعاتی

تصویری از طرح پروژهمحدوده سراوان–مکان پروژه 



های جاریپروژه 

منطقه
یک

هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
مدت 
زمان 
اجرا

تاریخ شروععلت توقف عملیات
(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد

درصد 
ت پیشرف
یفیزیک

وضعیت پیشین

1

خرید تابلو ها ،چراغ
ها ،گاردریل ، جدا 
م کننده و سایر عالئ
درعمودی ترافیکی

محدوده منطقه یک

ماه99/03/263

عدم وصول مطالبات
پیمانکار از قرارداد های 
گذشته و افزایش بی رویه
قیمت ها و شیوع بیماری 

منحوس کرونا

شرکت پاک تدبیر----
2/643/750/00085رشت

این پروژه به منظور 
ساماندهی تردد و ایمن

رسازی ترافیکی مسی
های محدوده منطقه 

.یک می باشد

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

خیابان -ربلوار قلی پو–خیابان مهر شریف -نواب-ولیعصرخیابان)ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای  راهنمایی به آدرس های 
-معلممیدان-میدان مادر-خیابان استاد سرا-میدان نبوت-میدان جهاد-دوربرگردان انتهای بلوار دیلمان-سعدی ابتدای بازار روز

...(خیابان خوش خلقت

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
یک

هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
مدت 
زمان 
اجرا

تاریخ شروععلت توقف عملیات
(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد

درصد 
ت پیشرف
یفیزیک

وضعیت پیشین

2
ر  اصالح هندسی معاب
در سطح محدوده  

منطقه یک
سازه شرکت مهام--------ماه99/12/244

2/700/000/00062کیان پایدار
این پروژه بمنظور اصالح 
هندسی ترافیکی معابر  
.در حین اجرا می باشد

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

(سعدی و استاد سرا و مهر شریفخیابان)ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای  راهنمایی به آدرس های 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
یک

شروعتاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

آسفالتخرابیبازسازی3
-----ماه99/11/157هاحفاریصدورازناشی

پیمانکاری 
فرادید سازه  

آپادانا
4/088/145/38395

به بازسازی بدلیل نیاز
خرابی ناشی از صدور 

مجوز های حفاری که در 
سطح منطقه اتفاق افتاده  

است

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

خیابان پور -مسیر اصلی سیاه اسطلخ-رشتیان29کوچه )ادامه عملیات ترمیم حفاری در سطح محدوده منطقه یک 
...(کوچه فردوسی و-نواب-نقاشیان

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
یک

شروعتاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

4

مرمتوترمیمعملیات
درجداولوروپیاده
منطقهمحدودهسطح

یک

پیمانکاری -----ماه99/12/245
3/890/000/00025حیدری

به مرمت خرابیبدلیل نیاز
های پیاده روها و جداول 
معابر در سطح منطقه یک

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

بلوار معلم جلوی ساختمان : ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه سه شامل مسیرهای
...فاز دوم بلوار معلم و–بلوار معلم جنب استانداری-شهرداری منطقه یک

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
یک

شروعتاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

5
رمسیساماندهیعملیات
انمیدفاصلحدپیربازار

2زفا-پلتختهتانبوت
ماه98/12/108

نقشه های تغییر
شرکت گیل 99/05/01اجرایی

63/980/000/00039بام پی
ورودی آب گرفتگی شدید

کوچه بهارستان واقع در 
مسیر پیر بازار

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

جدول گذاری و عملیات نصب کفپوشاتمام عملیات حفاری و لوله گذاری  و شروع عملیات

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
یک

شروعتاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
درصد 
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

6
قطعه عملیات احداث

شرکت آبراه ------ماه99/05/1012دی 8دوم خیابان 
43/267/133/57475ساز ابریشم

این پروژه بمنظور تکمیل 
عملیات بازگشایی محور 

شهید رجایی به بلوار
میدان معلم می باشد

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

پروژه و ادامه عملیات جدول گذاری و پخش 2ادامه عملیات  خاکبرداری خاکهای نباتی و بتن ریزی بستر  پیاده رو  در فاز 
مصالح الشه و زیر اساس بر روی مسیر بستر سواره رو  و ادامه عملیات اجرای کف پوش

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

شروعتاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

7

ساخت و تحویل عملیات
و زیرسازی و آسفالت 

معابر  خاکی و فرعی در 
سطح منطقه یک

----ماه99/08/068
شرکت 
ساختار 
سازه آراز

49/825/685/91819

این پروژه بمنظور 
زیرسازی و آسفالت مسیر  
های خاکی در سطح منطقه 

. یک می باشد

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه

جدول گذاری کوی اساتید–169عملیات زیر سازی و آسفالت بلوار گیالن خیابان 

منطقه
99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشدهیک

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
یک

شروعتاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

عملیات روکش آسفالت8
58/906/283/70321شرکت التوم------ماه99/08/068معابر محدوده منطقه یک

پروژه بمنظور اصالح این
آسفالت معابر در سطح 

منطقه می باشد

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

متری الله12بلوار شمسی پور خیابان -عملیات روکش مسیر قلیپور حد فاصل سه راه فاز دوم معلم تا بیمارستان پارس

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

مدت زمان هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

15بهسازی المان میدان 1
ماه99/06/306خرداد

غالمحسین 
2،200،000،00070بابایی فرد

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

ساخت المان در کارگاه

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

مدت زمان هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

2
عملیات روکش آسفالت

معابر با مصالح در 
1محدوده ناحیه 

ماه99/08/136
علی اصغر 
3،799،900،000100مدعی نما

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

خیابان تختی کوچه توانبخشی–خیابان شریعتی کوچه فرزانه 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

3

عملیات لوله گذاری ، 
و الیروبی شبکه فاضالب

هم سطح سازی درب 
منهول های محدوده منطقه 

دو

3،670،000،00095شفارود عمرانماه99/08/146

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

سه راه حاجی آباد –سبزه میدان کوچه نوربخش 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

مدت زمان هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

بهسازی و ترمیم پیاده 4
ماه99/08/266راه رشت

راهکار اندیش 
3،940،000،00080گیالن

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

ترمیم کفپوش پیاده راه

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

مدت زمان هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

5
با ترمیم معابر آسفالتی

مصالح در محدوده ناحیه 
3

ماه99/10/306
التفات سازه  

3،940،000،00040شمال

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

ورودی -رودبارتان-منظریه کوچه میرزایی-خیابان مطهری کوچه منعم–خیابان آزادگان کوچه حاتم کوچه نهم 
خیابان مدرس-چهاربرادران

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

ترمیم کفپوش و جداول 6
3،600،000،00050زاهد وطن دوستماه199/11/026ناحیه 

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

میدان صیقالن–خیابان شریعتی 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

ترمیم کفپوش و جداول 7
4،280،000،00065زاهد وطن دوستماه299/11/026ناحیه 

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

خیابان بیستون–جنب حبیب زاده 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

اصالح هندسی و جداول 8
ماه99/11/026منطقه دو

راهکار اندیش 
3،940،000،00090گیالن

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

میدان فرهنگ به سمت توشیبا–بلوار مدرس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

اصالح هندسی و جداول 9
4.275.000.00040آدلرماه99/11/026منطقه دو

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

نصب جداکننده استوانه ای در–نصب نیوجرسی در چهارراه میکائیل و خط ماشین به سمت سعدی 
تعویض و نصب تابلو راهنمایی رانندگی در سطح منطقه -سبزه میدان خیابان الکانی و بیستون  

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکار
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

ترمیم کفپوش و جداول 10
4،185،550،00070بنا آرسس رودماه399/11/166ناحیه 

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

سازانمنظریه و ورودی ساغری–خ مطهری –رفیوژ خ پرستار -حد فاصل توشیبا به فرهنگ -ترمیم کفپوش خ آزادگان 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه
دو

مدت زمان هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

11
عملیات روکش آسفالت

معابر با مصالح در 
3محدوده ناحیه 

ماه99/12/256
علی اصغر 
4،399،000،00035مدعی نما

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

خیابان امام کوچه شیر محمدی–خیابان مطهری کوچه مساح 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 



های جاریپروژه 

منطقه   
چهار

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
علت توقف عملیاتاجرا

تاریخ 
شروع 
مجدد

(ریال)مبلغ قرارداد ارنام پیمانک
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

وضعیت پیشین

1

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 

ماه97/7/3012

ـ  ای به علت تغییر نقشه ه
اجرایـــی، مشـــکالت  
اجتماعی، عدم پرداخـت  
ــار و  ــات پیمانکـ مطالبـ
مشکالت بوجـود آمـده   
درخصوص تأمین قیـر در 

.کشورپروژه ادامه دارد

فعال41.743.128.57295التوم-

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

ادامه اجرای پیاده روها شامل رنگ آمیزی جداول و کفپوش و جدول گذاری و زیرسازی جهت تعریض مسیر اصلی 
بلوار شهید افتخاری و احداث کانال بتنی مسلح

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 

99/12/30الی 99/12/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه   
چهار

هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
مدت 
زمان 
اجرا

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

وضعیت پیشینفیزیکی

2
زیرسازی و روکش معابر  

در محدوده منطقه 
چهار شهرداری رشت

ساختار --ماه1399/07/069
فعال25.869.467.34060سازه آراز

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

یابان توحید زیرسازی اتصالی خ-بلوار شهدای گمنام، کوچه خوش مسلک، بن بست بنفشه-بلوار شهید افتخاری، خیابان آبان
زیرسازی کوچه دانش در بلوار افتخاری خیابان خرسندی-در بلوار شهید افتخاری

قبل اجراعکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 

99/12/30الی 99/12/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه   
چهار

هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
مدت 
زمان 
اجرا

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

وضعیت پیشینفیزیکی

3
الیروبی و همسطح 
سازی منهول ها در 
محدوده منطقه چهار

اسوه ساز -ماه1399/08/253
شروع فعالیت3.248.000.00090اندیش

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

الیروبی و همسطح سازی و تعویض درب های منهول در بلوار حمیدیان

قبل اجراعکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 

99/12/30الی 99/12/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه   
چهار

هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
مدت 
زمان 
اجرا

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

وضعیت پیشینفیزیکی

4

پیاده روسازی و جدول 
گذاری بلوار شهید 
بهشتی در محدوده  

منطقه چهار

آو راه فراز 1399/10/20-ماه1398/11/0312
فعال47.578.195.3205یول

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

پیاده روسازی در بلوار شهید بهشتی

قبل اجراعکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 

99/12/30الی 99/12/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه   
چهار

هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
مدت 
زمان 
اجرا

تاریخ شروع علت توقف عملیات
ت درصد پیشرف(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد

وضعیت پیشینفیزیکی

5

ترمیم و لکه گیری 
تامین )معابر با فالسک 

آسفالت و فالسک با 
در محدوده ( کارفرما

منطقه چهار شهرداری 
رشت

گیل راه  1399/11/19-ماه1399/11/193
فعال4.200.000.0005کادوس

اقدامات انجام شده
99اسفند ماه 

ترمیم و لکه گیری  بلوار شهید افتخاری و حمیدیان

قبل اجراعکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 

99/12/30الی 99/12/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه   
چهار

هشروع اولیتاریخ نام پروژهردیف
مدت 
زمان 
اجرا

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

وضعیت پیشینفیزیکی

6

ترمیم جداول شکسته 
و رنگ آمیزی جداول 
حمیدیان توسط امانی 

منطقه

اقدامات توسط واحد امانی و پرسنل شهرداری انجام می . ی بسته نشده استقرارداد
.شود

فعال80

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

رنگ آمیزی و ترمیم جداول شکسته در بلوار حمیدیان، بصورت پراکنده در بلوارهای افتخاری و زیرگذر یخسازی

قبل اجراعکس حین اجراعکس اجراعکس بعد از 

99/12/30الی 99/12/01در بازه زمانی چهار درحال اجرای منطقه /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

1

الیروبی و بهسازی 
شبکه جمع آوری آبهای 
سطحی در سطح منطقه 

5
ماه99/07/156

شرکت
شفارود 
عمران

3.587.000.00085

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

خیابان گلها ،الیروبی فاضالب و همسطح سازی دربهای منهول(تصویر پایین)مهرلوله گذاری جنب ایستگاه آتشنشانی مسکن
و کوچه های دارای گرفتگی، پل طالشان کوچه ابن سینا

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس  بعد اجراعکس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
مبلغ قرارداد نام پیمانکارتاریخ شروع مجددعلت توقف عملیاتاجرا

(ریال)
درصد پیشرفت 

وضعیت پیشینفیزیکی

2
رو سازی در محدوده  پیاده

منطقه پنج شهرداری رشت
ماه99/08/196

شرکت
کیمیاسازه 

خزر
3.950.000.00080

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

مسکن مهر ، اجرای کفپوش مسکن مهر  20و 19، پیاده روسازی مهر (تصویر زیر)فضای مکث و پیاده رو پل طالشان 
ساختمان های سپاه، پیاده روسازی ابتدای بلوار پروفسور سمیعی

عکس حین  اجرا بعد اجراعکس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
(ریال)

درصد پیشرفت 
وضعیت پیشینفیزیکی

3
بهسازی و ترمیم پیاده 
روها و جداول در سطح 

5منطقه 
-ماه99/08/196

پیمانکاری 
-3.300.000.00060کریم صفری

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

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

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

4
با  )روکش آسفالت 

1یهناح( مصالح آسفالتی
5منطقه

ماه99/09/036
پیمانکاری 
4.115.000.00095مهرداد فالح

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

جماران41مسیر دوچرخه سواری مصلی تا گیل، کوچه 

بعد اجراعکس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

5
با  )روکش آسفالت 

2یهناح( مصالح آسفالتی
5منطقه

شرکت 
التفات سازه  

شمال
3.880.000.00085

اقدامات انجام شده  
خیابان گلها99اسفند ماه 

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس  بعد اجراعکس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

6
مرمت و لکه گیری 

منطقه 1آسفالت ناحیه 
5

99/10/03
شرکت ایمن 

راه سازه  
کریچ

3.800.000.00090

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

عاشری-مهرمسکن

اجرااز قبل عکس حین اجراعکس  بعد اجراعکس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

7

تهیه و نصب عالیم 
ترافیکی در سطح

منطقه پنج شهرداری 
رشت

ماه99/11/136
رفیعی سعید

4.412.450.00060راد

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

دوچرخه سواری حدفاصل مصلی تا میدان گیلمسکن مهر و تقاطع بازارچه ، مسیر

حین اجراعکس  بعد اجراعکس 

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده



های جاریپروژه 

منطقه
پنج

شروع تاریخ نام پروژهردیف
اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع علت توقف عملیاتاجرا

درصد پیشرفت(ریال)مبلغ قرارداد نام پیمانکارمجدد
وضعیت پیشینفیزیکی

8

پروژه خطکشی طولی 
و عرضی معابر اصلی و 
فرعی در سطح منطقه 

5

ماه99/02/108
شرکت نگین 
2.098.220.00090سازه گیسوم

اقدامات انجام شده  
99اسفند ماه 

رنگ آمیزی جداول مسیر دوچرخه سواری مصلی تا گیل

99/12/30الی 99/12/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  بعد اجراعکس 



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 اسفند ماه 

اقداماتاهم

الکانهکتاری450پارکاحداثپروژهخدماتشرحتهیهواولیهمطالعاتپیگیریوبررسی

شهراسالمیشورایساختمانبهداشتیسرویسنوسازیپروژهاستعالماسنادارسالوتهیه

اوممقروشهایبررسیبهمراهمجاوراتاقهایتخلیهلزوماعالمودرآمدسازمانساختمانبررسیوبازدید
ساختمانسازی

سراوانسولهکشیفنسوسازیمحوطهپروژهپیگیریوبررسی

کلادارهباآنپیرامونمکاتباتورشتشهراسالمیشورایساختمانورودیسردربطرحتهیهوبررسی
تاییدیهاخذورشتشهرفرهنگیمیراث

ذاخپیگیریومناقصهبرگزاریدومفراخوانجهتژاپنیباغپروژهمطالعاتیاسنادارسالوتکمیل
دولتیاعتبارات

رشتشهرحفارینوارترمیمپروژهاسنادارسالوتکمیل

رشتمهرمسکنمعابرروشناییوآسفالتروکشوزیرسازیپروژهمطالعاتیاسنادارسالوتکمیل

محدودهدرزرجوبرودخانهچپساحلدرگابیونیدیواراحداثپروژهمطالعاتیاسنادارسالوتکمیل
رودبارتانخیابان

گیالنیکوشیارنمایآسمانورصدخانهتکمیلپروژهمطالعاتیاسنادارسالوتکمیل

سراوانپسمانددفنمحلبهسازیپروژهمطالعاتیاسنادارسالوتکمیل

مشاورینالزحمهحقووضعیتصورتبهرسیدگی

مشاورمهندسانقراردادهایبهمربوطاموربهرسیدگی

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی



67

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 اسفند 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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1
مطالعات بازبینی پروژه احداث باغ

ژاپنی
طراحان آتک 

گیالن
شهرداری 

99/02/13رشت
سقف  

معامالت 
کوچک

99/01100
ارسال  
مفاخربوستاناسناد

2
طراحی سر درب ساختمان شورای  

اسالمی شهر رشت
مهندسین  

مشاور پرداراز
شهرداری 

رشت
99/09/05

سقف  
معامالت 
کوچک

99/09/0585
در حال  
بررسی

د خیابان سعدی، کوچه شهی
فرقان بین

3
ی  مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفار

گانه شهر رشت5در مناطق 
مهندسین  

مشاور بهبودراه
شهرداری 

رشت
99/03/26

سقف  
معامالت 
کوچک

99/09/0190
در حال  
بررسی

تمناطق پنج گانه شهر رش

4
بر زیرسازی و آسفالت و روشنایی معا

مسکن مهر رشت

مهندسین  
مشاور آرمانشهر 

شمال

شهرداری 
رشت

99/05/12
سقف  

معامالت 
کوچک

99/05/1290
ارسال  
اسناد

مسکن مهر شهر رشت

5
احداث دیوار گابیونی در ساحل چپ

رودخانه زرجوب در محدوده خیابان  
رودبارتان

مهندسین
مشاورشفارود

شهرداری 
رشت

--99/12/1090
ارسال  
اسناد

محدوده خیابان رودبارتان

بهسازی محل دفن پسماند سراوان6
مهندسین

مشاور پادنا 
زیستا فن

شهرداری 
رشت

مرحله در
عقد قرارداد

-99/12/0190
ارسال  
اسناد

سراوان رشت



68

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند 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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48
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ت 
رف

یش
د پ

رص
د

1
سوله زباله سوز

A

سیف  
بنا

معاونت 
حمل و نقل
و امور زیر 

بنایی

%3842%99/01/23ماه98/12/26225،347،725،3908

عملیات اجرایی  

حال انجام در

است

پیش 
پرداخت  

انجام شده  
است

پروژه 
کمی  

عقب تر از
برنامه در

حال 
انجام 
.است

-رشت
سراوان

2

جمع آوری و 
هدایت آبهای 
سطحی مسیر 

-خیلبان سمیه
شهرک فجر فاز 

اول

د بینالو
سازان  

غرب

معاونت 
حمل و 

نقل و امور  
زیربنایی

% 93%97/10/0997ماه97/10/1751،701،871،3506

لوله گذاری با 
1250و 1500لوله 

و میلیمتر بتنی
کاروگیت  800

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

3

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%1399/06/1620ماه99/5/2917،616،973،2245

عملیات اجرایی  

حال انجام در

است

با پروژه
کندی در  

حال 
اجراست

چهارراه  
کانال



69

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 اسفند 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

ف
دی

ر

ژه
رو

ن پ
نوا

ع

کار
مان

 پی
ام

ن

رما
ارف

 ک
ده

این
نم

داد
رار

د ق
عق

خ 
اری

ت

د 
ردا

قرا
غ 

مبل
(

ال
ری

)

داد
رار

ت ق
مد

وع
شر

خ 
اری

ت

وضعیت پروژه

ژه
رو

ت پ
عی

وض
ل 

حلی
ت

ژه
رو

د پ
بر

یش
ی پ

یز
ه ر

نام
بر

ی
یز

ه ر
نام

 بر
جه

تی
ن

ت
ظا

الح
م

 /
ی

ین
ش ب

پی

ژه
رو

س پ
در

آ

در حال اجرامتوقف

تحو
یل 
شده ده

ما
46

ده
ما

48

ده
ما

38

ده
اش

ره
 و 

ف
کلی

الت
ب

ی
یک

یز
ت ف

رف
یش

د پ
رص

د

ی
مال

ت 
رف

یش
د پ

رص
د

4

عملیات بهسازی
و آسفالت 

خیابان مسکن 
مهر

کوتال 
گیل 

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور  
ی زیربنای

%64%1399/06/2545ماه1399/06/1929،962،858،4818

عملیات 

اجرایی در

حال انجام  

است

در حال اجراست
مسکن 

مهر

5

عملیات احداث  
فاز یک باغ 
ژاپنی در 

بوستان مفاخر
رشت 

گیل بام
پی

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور  
ی زیربنای

%80%1399/06/2925ماه1،500،000،0003ریال 99/06/29

عملیات 

اجرایی در

حال انجام  

است

تحویل زمین و 
تجهیز کارگاه 

 .انجام شد
همچنین  

ه خاکبرداری برک
در حال انجام 

.است

جاده  
تهران

6

تهیه و اجرای  
کابل کشی و 

تجهیزات 
رد سوئیچینگ ب

ل آبنمای موزیکا
بوستان ملت

نورباران
صنعتی
لنگرود

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور  

زیربنایی

%28%1397/12/0280ماه1397/12/029،986،700،0006

عملیات 

اجرایی در

حال انجام  

است

مجددا بعد از  
دوبار توقف  

شروع بکار نمود

بوستان
ملت
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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 اسفند ماه 

اهم اقدامات:

 (1تصویر)نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری

پیگیری ادامه اجرای پروژه مربوط به شرکت فناپ تلکام

 کامل نیروها و شرکت پشتیبان در طول ماه آمادگی

(2تصویر)روزانه تصاویر دوربین های نظارتی بطور ایش پ

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

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

مدیریت کنترل ترافیک-حمل و نقل و امور زیربناییمعاونت 

1 2

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 اسفند ماه 

 نصب فونداسیون ایستگاه های دوربین های نظارتی در نقاط ذیل:

بلوار حافظ روبروی استانداری سابق-2طالقانی-تقاطع سردار جنگل-1

بلوار امام علی روروی انبار نفت-4میدان زرجوب-3

مدیریت کنترل ترافیک-معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

2

2 3

3

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 اسفند ماه 

 نصب دکل و فونداسیون در نقاط ذیل:

بلوار شیون فومنی تقاطع خیابان میرزاکوچک-1702بلوار گیالن روبروی خیابان -1

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

رشت

 نوبت  2ساعته نیروها در مرکز کنترل ترافیک جهت آمادگی در بحران برف  در 24حضور

مدیریت کنترل ترافیک-معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

1

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 اسفند ماه 

نصب هندهول در نقاط ذیل:

سه راه کانادا-بلوار شهید انصاری-2میدان شهید انصاری-1

دیلمان -بلوار شهید انصاری-4گلباغ نماز-بلوار شهید انصاری-3

بلوار نامجو روبروی ورزشگاه عضدی-6میدان ولیعصر-5

بلوار خرمشهر تقاطع کوی سروش-8خیابان سعدی تقاطع بلوار معلم-7

بلوار دیلمان تقاطع شهرک شهید بهشتی-10بلوار مدرس تقاطع خیابان استاد شهریار-9

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 اسفند ماه 

مدیریت کنترل ترافیک-معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

نصب دوربین ها و تجهیزات مربوطه 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 اسفند ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

پل-خانکوچکمیرزابازارچهورودیسالمتمدافعانخیاباننیوجرسیمینیبتنیجداکنندهاجرای
سعدیخیابانبهورودیبوسار

شهرتقاطعاتدرپیادهعابرخطوطاصالحوایستخطاجرای
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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 اسفند ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

دنارهاوردسازهفارسخلیجبزرگراهسردرنگبامحوریکشیخطاجرای

امامخیابانهایتقاطعدر(نیوجرسیمینی)بتنیکنندهجدااجرای
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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 اسفند ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

(میکائیل)مطهری–امامتقاطعراهنماییهایچراغکابلاصالح

دیلمان-انصاریتقاطعراهنماییچراغنقصرفعوتابشگرتعویض
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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 اسفند ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

گلساربنزینپمپورودی–(نیوجرسیمینی)بتنیجداکنندهاجرای

(ع)علیامامبلواردرایطرهپایهوزنچشمکراهنماییچراغاندازیراهونصب
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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 اسفند ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

حشمتدکترمیدانپلیسچترنصب

پرستار–نامجوتقاطعمستهلکجداکنندهآوریجمع
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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 اسفند ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

رشتشهرتقاطعاتسازیهوشمندعملیاتاجرایشروع
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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 اسفند ماه 

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

99ماه سال اسفندتجهیزات ترافیکی عملکرد

معاونت حمل و)ستاد5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه شرح
مجموع(نقل و امورزیربنایی

ه ،  شامل استوانترافیکی انواع تجهیزات نصب 
199014504310397(دادتع... )و ، بشکه، جداکنندهبازتابندهعالئم

0000000(ولمترط)خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس 

000005555(مترطول)خط کشی عابر پیاده و خط ایست 
ی و  تعمیر ، اصالح و تعویض فرمانده چراغ راهنمای

000002020(تعداد)کلیه متعلقات 

ر  ساخت ، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسی
0000000(مترمربع)

ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای    
400800048(تعداد)راهنمایی 

0000101(تعداد)اصالح هندسی 
سرعت کاه، جناغی و  )خط کشی بستر 
000090090(مترمربع...()

گ سرعتکاه یا سنو آرام سازی با احداث ، ترمیم 
0003003(تعداد)کیوبیک در معابر 

0000060006000(مترطول)خط کشی محوری سرد 

0000000(عدد)کف نوشتار 

0000000(عمترمرب)انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی 

0000000(متر طول-دو جزئی)خط کشی محوری مکانیزه 
خط کشی عابر پیاده با طرح های خالقانه  

0000000(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 اسفند 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

عنوان پروژهردیف
نام 

مشاور/پیمانکار
کارفرما

تاریخ عقد 
قرارداد

مبلغ قرارداد  
(ریال)

مدت قرارداد  
(ماه)

تاریخ 
شروع

وضعیت پروژه

در حال اجرامتوقف

ده
 ش

ل
وی

ح
ت

ده
ما

46

ده
ما

48

ده
ما

38

ده
اش

ره
 و 

ف
لی

تک
ال

ب

یک
یز

ت ف
رف

ش
پی

د 
ص

در
یی

مال
ت 

رف
ش

پی
د 

ص
در

ی 
ده

ن ب
زا

می
(

ال
ری

)

مطالعات طراحی مسیر دوچرخه سواری در  1
سطح معابر شهر رشت

مهندسین مشاور 
ارکان راهان آریان

معاونت حمل و نقل و
ماه تمدید تا  96/5/261,540,000,0008امور زیربنایی

99/12/3096/5/269563

2

عملیات و اجرای هوشمندسازی چراغ های 
راهنمایی و لوازم یدکی تقاطع های چهارراه 

حافظ-سه راه آب و فاضالب -توتونکاران 
سه راه گلباغ-میدان دفاع مقدس -ملت -

دیلمان-نماز 

شرکت باور مشهد
معاونت حمل و نقل و

99/11/18200ماه99/11/18178654480003امور زیربنایی

معاونت حمل و نقل وژرفا نقش محیطتمطالعات فرهنگ سازی ترافیکی شهر رش3
97/6/181,955,700,000897/6/1810032امور زیربنایی

عملیات خط کشی محوری محدوده مناطق 4
معاونت حمل و نقل وسازه رهاورد دناپنجگانه شهر رشت

ماه تمدید تا  97/12/631,479,745,8009امور زیربنایی
99/8/3097/12/64020

5
مطالعات و طراحی مسیر خطوط اتوبوسرانی

BRTتندرو  رینگ کمربندی دور شهر   
رشت

شرکت مهندسین 
مشاور پرداراز 

معاونت حمل و نقل و
98/1/262,350,000,000998/1/26100100امور زیربنایی

شرکت نگین سازه عملیات خط کشی منطقه یک6
گیسوم

معاونت حمل و نقل و
ماه تمدید تا  98/3/122,423,000,0009امور زیربنایی

99/7/3098/3/124046

عملیات خط کشی معابر منطقه دو شهر 7
رشت

شرکت خدمات جاده 
ای آرش راه غرب

معاونت حمل و نقل و
98/11/62,450,000,000998/11/65532امور زیربنایی

عملیات خط کشی معابر منطقه پنج شهر8
رشت

شرکت خدمات جاده 
ای آرش راه غرب

معاونت حمل و نقل و
98/11/62,400,000,000998/11/65050امور 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 اسفند 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

کارفرمامشاور/نام پیمانکارعنوان پروژهردیف
تاریخ عقد 

قرارداد
مبلغ قرارداد

(ریال)
مدت قرارداد  

(ماه)
تاریخ شروع

وضعیت پروژه

در حال اجرامتوقف

ده
ش

ل 
وی

ح
ت

ده
ما

46

ده
ما

48

ده
ما

38

ده
اش

ره
 و 

ف
لی

تک
ال

ب

یک
یز

ت ف
رف

ش
پی

د 
ص

در
یی

مال
ت 

رف
ش

پی
د 

ص
در

ی 
ده

ن ب
زا

می
(

ال
ری

)

ر عملیات خط کشی معابر منطقه پنج شه8
رشت

شرکت خدمات جاده ای 
آرش راه غرب

معاونت حمل و نقل و 
98/11/62,400,000,000998/11/65050امور زیربنایی

9
ر  عملیات انواع خط کشی شامل بلوک عاب

اه، پیاده، بستر سرعتکاه، بستر سرعتک
ایستگاه در محدوده منطقه سه

معاونت حمل و نقل و سعید رفیعی
99/3/252,290,000,000999/3/25400امور زیربنایی

10
ابر  عملیات ساماندهی و افزایش ایمنی در مع

تهیه و نصب حفاظ بتنی از نوع  )شهری 
(نیوجرسی

شرکت نوآوران طراح تاج  
شمال

معاونت حمل و نقل و 
99/4/183,198,000,000999/4/186565امور زیربنایی

ی مطالعات اصالح هندسی بلوار شهید فومن11
معاونت حمل و نقل و سید حمزه حسینیورودی ایستگاه راه اهن-( جاده جیرده)

تا حد معامالت 98/11/24امور زیربنایی
کوچک

تا حد معامالت 
98/11/24300کوچک

مطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح 12
(ع)میدان امام حسین 

شرکت مهندسین مشاور 
پرداراز گیالن

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

کوچک
تا حد معامالت 

99/3/7100100کوچک

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

عدد
معاونت حمل و نقل و شرکت بهبود شبکه شمال

تا حد معامالت 99/3/10امور زیربنایی
کوچک

تا حد معامالت 
99/3/10600کوچک

معاونت حمل و نقل و شرکت ژرفا نقش محیطصلیمطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح م14
تا حد معامالت 99/3/17امور زیربنایی

کوچک
تا حد معامالت 

99/3/171000کوچک

15
ی، مطالعات شناسایی، تهیه بانک اطالعات
اهش تحلیل نقاط پر تصادف و ارائه راهکار ک

تصادفات شهر رشت

شرکت مهندسین مشاور 
عمران راهان پویش  

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

کوچک
تا حد معامالت 

99/4/191000کوچک
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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 اسفند 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

کارفرمامشاور/نام پیمانکارعنوان پروژهردیف
تاریخ عقد 

قرارداد
مبلغ قرارداد

(ریال)
مدت قرارداد  

(ماه)
تاریخ شروع

وضعیت پروژه

در حال اجرامتوقف

ده
 ش

ل
وی

ح
ت

ده
ما

46

ده
ما

48

ده
ما

38

ده
اش

ره
 و 

ف
لی

تک
ال

ب

یک
یز

ت ف
رف

ش
پی

د 
ص

در
یی

مال
ت 

رف
ش

پی
د 

ص
در

ی 
ده

ن ب
زا

می
(

ال
ری

)

طرح جامع بهبود کیفیت سرعتکاه های 16
ابوالقاسم نادمشهری

معاونت حمل و 
نقل و امور  

زیربنایی
تا حد معامالت 99/4/23

کوچک
تا حد معامالت 

99/4/23600کوچک

17

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

رعی طبقه بندی عملکردی معابر تا شریانی ف
در جهت بهبود تردد دانش آموزان و ( 

عابرین پیاده

سهیل یکتاپرست
معاونت حمل و 

نقل و امور  
زیربنایی

تا حد معامالت 99/4/28
کوچک

تا حد معامالت 
99/4/281000کوچک

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

شرکت مهندسین مشاور 
پرداراز گیالن

معاونت حمل و 
نقل و امور  

زیربنایی
تا حد معامالت 99/9/2

کوچک
تا حد معامالت 

99/9/21000کوچک

مرمت سازه های ایستگاه های اتوبوس به  19
ایستگاه14تعداد 

شرکت عمران بنای طاهر  
شمال

معاونت حمل و 
نقل و امور  

زیربنایی
تا حد معامالت 99/5/14

کوچک
تا حد معامالت 

99/5/141000کوچک

20

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

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

ار شرکت مهندسین مشاور ش
تدبیر پژوه

معاونت حمل و 
نقل و امور  

زیربنایی
تا حد معامالت 99/5/27

کوچک
تا حد معامالت 

99/5/271000کوچک

Gانجام عملیات نقشه برداری از مسیر 21 5 
اشرکت برداشت نگار آسیشهر رشت 

معاونت حمل و 
نقل و امور  

زیربنایی
99/9/262.511.874.620699/9/26700

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 و امور  
زیربنایی

99/9/261.500.000.000499/9/261000
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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 اسفند ماه 

ینیحوزه بازآفر-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

هاپیگیری:

ظر  پیگیری از مشاور مربوطه بابت تنظیم شرح عملیات و برآورد ریالی مرمت عمارت شهرداری تا سقف مورد ن

میراث فرهنگی جهت برگزاری مناقصه

 طبیعی در خصوص پروژه های اقدام  اداره کل منابع کل اوقاف و پرورش، اداره از آموزش و پیگیری مکاتبات

مشترک

 عینکجهت برداشت مساحت در مسیر دوچرخه رینگ اول تاالب 4پیگیری از واحد نقشه برداری منطقه

 تاالبپیگیری از واحد امالک درخصوص چگونگی ارزیابی امالک حاشیه

 5پیگیری از حوزه شهرسازی درخصوص ارسال طرح محوطه حرم خواهرامام به کمیسیون ماده

 اسناد پیمانکار رفع خطر بام ساختمان فرهنگ و هنرپیگیری

 تکمیل امضاهای صورتجلسه آزمایشگاه ساختمان فرهنگ و هنر و تهیه نامه و ارسال آن برای مشاورعمارت

خورشید

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

هانظارت:

سرصفهمحوربهسازیپروژهاجرایبرایدورهبازدیدونظارت
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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 اسفند ماه 

ینیحوزه بازآفر-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

هاپیگیریادامه:

 و پیگیری از اداره حقوقی جهت تنظیم قرارداد پیشنهادی فی مابین شهرداری و میراث فرهنگیهماهنگی

جهت عملیات مرمت و احیای عمارت شهرداری

  درخواست اخذ پیمانکار جهت اصالح ناودانی عمارت میزرا خلیل رفیع

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

تنظیموتهیه:

شهردوستدارکودکادارهبهکودکحوزهدربازآفرینیهایفعالیتگزارشارائه

میلیاردی150اعتبارهایپروژههایپروپزالتکمیلوبندیجمع

شوراریاستبهبازآفرینیمیلیاردی150اعتباراتازعینکتاالبهایریزپروژهپیشرفتگزارشارایه

99/12/25مورخشهرستانستادپوینتپاورتهیه

تاریخبناهایتکمرمتوحفظراستایدرتاریخیبناهایمالکینبهتشویقیبستهارایه

خلیلمیرزاعمارتبامازآنیخطررفعگزارشتنظیموارائه
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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 اسفند ماه 

ینیحوزه بازآفر-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

درشرکت:

شهرستانستادبرگزاریدرخصوصفرمانداریعمرانیمعاونباجلسه

میلیاردی150هایپروژهبرایبودجههایردیفازاستفادهنحوهدرخصوصبودجهمدیریتباجلسه

ادارهریاستباعینکجلسهتاالبمحدودهطراحیبرایشهرسازیمشاورخدماتشرحبررسیجلسه

بافتزانگریپیشوگیریپیشکمیتهبرگزاریخصوصدرفرمانداریعمرانیمعاونتدفتردرثبت

نابسامانهای

اداریتحولونوسازیمدیریتدفتردرنامهپایانبررسیجلسه

تاالبهایپروژهریزگذاریلکهوجانماییجلسه

اداریتحولونوسازیمدیریتدفتردربازآفرینیحوزهدرشهروندیآموزشجلسهدرشرکت

هابررسی:

رفیعخلیلمیرزابنایاحیایومرمتطرحجهتآریاافالکمشاوروضعیتصورتدرصد90تائید

سرصفمحوربهسازیپروژهپیمانکاربه2شمارهجلسهصورتبررسی
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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 اسفند ماه 

ینیحوزه بازآفر-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

بازدیدها:

رصدخانهازشهرسازیوراهکلادارهبازآفرینیمدیربابازدید

طراحیدسترسیقابلمسیرهایکردنمشخصوتاالبازبازدید

الزمهایهماهنگیوپیرسرادرشیرازیتاریخیخانهازبازدید

دومنطقهدرتعمیراتپروانهصدورجهت

مالکبهتشویقیهایبستهارایهواعتمادیخانهازبازدید

آمارهتهیجهتبهعمرانسازمانتوسطمهرمسکنمعابرشدهاجراآسفالتمترهانجامومیدانیبازدید

فبربارشزماندربامازآنیخطررفعپیمانکارکارانجامحسنازهنر،وفرهنگساختمانازبازدید
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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 اسفند ماه 

ینیحوزه بازآفر-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

مکاتبات:

مستقرانتظامینیرویامنیتپلیسهایدوربینآوریجمعخصوصدراستانانتظامینیرویبامکاتبه

شهرداریتاریخیساختماندر

احداثدرزادهباللشهیدمدرسهحیاطمسیردرواقعمساحتاعالمجهتاوقافکلادارهبامکاتبه

عینکتاالباولآبیحوزهدوچرخهپیست

عمرانیمعاونتبهمهرمسکنقیرگزارشارائهمکاتبه

هنروفرهنگخطررفعپیمانکارکاراتماممکاتبات

عینکتاالبهایپروژهجهتمشاورانالزمهایصالحیتپیشنهادمکاتبه

هنروفرهنگساختماندرمعاصرهنرهایموزهپیشنهادیکاربریپالنارسالجهتمکاتبه

سرصفمحوربهسازیپروژهپیمانکاربه2شمارهصورتجلسهابالغنامهنویسپیشتنظیموتهیه

سرصفمحوربهسازیپروژهقراردادمدتمجددتمدیدنامهنویسپیشتنظیموتهیه

ساعتساختمانانشعاباتقطعجهتاموالبامکاتبه
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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 اسفند ماه 

ینیحوزه بازآفر-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

مکاتباتادامه:

یساتتاسدائمیانتقالخصوصدرهماهنگیوبناشهرداریعمارتدرموقتبرقانشعابازاستفادهمکاتبه

فاواسازمانپشتیحیاطبه

ارزیابیجهتعینکتاالبحاشیهامالکموجودوضعلیستنامهنویسپیشتنظیموتهیه.

بهسرفصباباییشهیدخیابانمیانیرفیوژسبزفضایایجادوخاکریزیدرخواستنامهنویسپیشتهیه

.منظرسیماسازمان

رشتشهرداریگانهپنجمناطقبه99سالبازآفرینیقیراختصاصنامهنویسپیشتنظیموتهیه

اتعملیجهتفرهنگیمیراثوشهرداریمابینفیپیشنهادیقراردادارائهوفرهنگیمیراثبامکاتبه

شهرداریعمارتاحیایومرمت

رشتشهرداریعمارتسرمایشیوگرمایشیتاسیساتآوریجمعدرخواستنامهتنظیم

گذارمناقصهاطالعاتدرخواستورشتشهرداریعمارتمرمتطرحنهاییمدارکارسالنامهتنظیم
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حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

نوع پروژهردیف

99/12/30الی 99/12/01از 

مساحت پروژه  
(متر مربع)

تناژ آسفالت 
مصرفی

00پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری1

1010133/66پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی2

45070/18پروژه های زیرسازی و آسفالت3

1460203/84مجموع

مرمت مکانیزه هایپروژه 
2500مترمربع

333/81تن

783/3(تن)میزان آسفالت تولیدی و اجراشده در مناطق
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حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

ترمیم و روکش آسفالت معابرردیف
محوطه سازمان آرامستانهای شهرداری رشت 1

داخل محوطه بیمارستان پورسینا2

محوطه پادگان نیروی دریایی3

ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 4

راستگرد مسیر صف سر جاده فومن5

مسیر زیرگذر رشتیان بلوار شهید رجایی6

مرمت های مکانیزهردیف
آر تی میدان فرهنگ بطرف توشیبا و بالعکس  مسیر بی1

مسیر جاده الکان بطرف پل گاز  2

لکه گیریردیف
لکه گیری محدوده منطقه پنج1
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حوزه عمرانی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

(میدان فرهنگ تا مصلی)حذف میله های مسیر بی آرتی و لکه گیری آسفالت مسیر آن:عنوان مسیر

دی 8اجرای فیبرنوری و زیر سازی ابتدای خیابان : عنوان مسیر
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حوزه عمرانی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

آسفالت ورودی محله صفه سر

آسفالت بلوار الکان
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حوزه عمرانی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

لکه گیری آسفالت محوطه باغ رضوان و بیمارستان پورسینا

(رشتیان)لکه گیری آسفالت زیرگذر شهید رجایی 
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حوزه عمرانی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

تسطیح محوطه سوله کود آلی

برف روبیروی و آمادگی ماشین آالت برای بستن تیغه های برف 
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آسفالت انجام شده-مناطق پنجگانه

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

و نقل و  
(امورزیربنایی

مجموع

28743384012902-52091435( مترمربع) شدهمساحت آسفالت اجرا 

39748101715-682155(تن)تناژ آسفالت استفاده شده  

0

100

200

300

400

500

600

700

5منطقه 4منطقه 2منطقه 1منطقه 

مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

1منطقه 

2منطقه 

4منطقه 

5منطقه 

اطقمقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده من

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

منطقه یکشده آسفالت انجام -مناطق پنجگانه

محل اجرای پروژهنام محله

1تصویر شماره -169خیابان -بلوار گیالن بلوار گیالن

2ر شماره تصوی-( الین رفت) بلوار قلیپور ،حد فاصل سه راه فاز دوم معلم تا بیمارستان پارسقلی پور

3تصویر شماره -هالهمتری 12بلوار شمسی پور خیابان شمسی پور

3تصویر شماره 2تصویر شماره 1تصویر شماره 
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سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری
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و امور زیربنایی

اهم اقدامات منطقه دو-مناطق پنجگانه

شدهانجاماقداماتاهم

یتوانبخشکوچهتختیخیابان–بهداشتوفرزانههایکوچهشریعتیخیابان:آسفالتروکش–

مدرسخیابان-محمدیشیرکوچهامامخیابان–مساحکوچهمطهریخیابان

منطقهمعابروکوچهسطحدر:آسفالتحفارینواروگیریلکهوترمیم

 ترمیم مقطعی در سطح منطقه–حبیب زاده خیابان : کفپوش گذاری

در سطح کوچه و معابر منطقه:   همسطح سازی و ترمیم درب منهول

اهم اقدامات انجام شده ترافیکی

 میدان فرهنگ به سمت توشیبا–بلوار مدرس :   اصالح هندسی و جدول گذاری

 سبزه میدان خیابان الکانی و بیستون:     نصب استوانه و جداکننده ترافیکی

 چهارراه میکائیل  -خط ماشین به سمت سعدی :    نصب نیوجرسی بتنی
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آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه

پروژهمحل اجرای 

خیابان شریعتی کوچه فرزانه  

خیابان شریعتی کوچه بهداشت  

خیابان تختی کوچه توانبخشی 

خیابان مطهری کوچه مساح 

خیابان امام کوچه شیر محمدی

خیابان مدرس

خیابان تختی کوچه  
توانبخشی 

خیابان شریعتی 
کوچه فرزانه

تشریعتی کوچه بهداشخیابان  خیابان مدرس خیابان مطهری کوچه مساح
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اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

تصاویرهمراهبه99سالاسفنددرشدهانجاماقداماتاهم

حمیدیانوجمارانتاگازمحدودهآبیطیفرنگباجداولآمیزیرنگ

رضااماممسجدونوآوران،گلستان،هنرپرورهایکوچهحمیدیاناصلیمعابرگیریلکهوترمیم
بلواروبرقادارهکوچهالکانبلواروارکیدهکوچهقدسشهرکورجاییکوچهسرصفو(ع)

شفیعیعطاکوچهنامجو

پامچالوگلستانیهایکوچهمنظریهوجعفریوجانبازهایکوچه2استقامتآسفالتیروکش

وکندرباندتکمیلهمراهبهتجاربازارتادخانیاتحدفاصلدرفومنبهرشتمسیرتعریض

چهاراهم اقدامات منطقه -مناطق پنجگانه

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی
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تصاویرهمراهبه99سالاسفنددرشدهانجاماقداماتاهم
خرسندیشهیدخیابانکانالشکستهدیوارهترمیم

پاییزان18کوچهحمیدیان–شفیعیعطانامجوهایمسیردرکوتاهلولهطولباگذاریلوله-
آبگرفتگیمشکلرفعجهتالکانبلوارنوری-راهپیادهانتهایسلیمانداراب

کوچهجمهوریحمیدیان–المهدیحمیدیانهایمسیردرهامنهولسازیهمسطحوالیروبی
25-23-18-17-15های

محمودینمایندگیتادخانیاتحدفاصلافتخاریشهیدبلوارساماندهیادامه

چهاراهم اقدامات منطقه -مناطق پنجگانه

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی
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محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

محل اجرای آسفالت های انجام شده در محدوده منطقه چهار

سر و صف( ع)ترمیم و لکه گیری معابر اصلی حمیدیان کوچه های هنرپرور ، گلستان ، نوآوران و مسجد امام رضا 
کوچه رجایی و شهرک قدس کوچه ارکیده و بلوار الکان کوچه اداره برق و بلوار نامجو کوچه عطا شفیعی

کوچه های جانباز و جعفری و منظریه کوچه های گلستانی و پامچال2روکش آسفالتی استقامت
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سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری
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شدهانجاماقداماتاهم
منطقهامانیتوسطسطحیآبهایچاهچهتعویض

سازهکیمیاپیمانکاریسمیعیپروفسوربلوارابتدایروسازیپیاده

گیلتامصلیسواریدوچرخهالینبهمربوطخمینیامامبلوارجداولبهسازی

رنگ,طالشانپلروپیادهومکثفضای،گیلتامصلیسواریدوچرخهمسیرجداولآمیزیرنگ
طالشانپلهاینردهآمیزیرنگ،طالشانپلمسیرجداولآمیزی

گمنام،شهدایپارکوآتشنشانیمسیر66مهررینگگیریلکه,الکانجادهاصلیمسیرگیریلکه
فومنوشهابپارسشهرکآسفالتگیریلکه،یکمهرورودیازمهرمسکنگیریلکهوترمیم
مهرمسکنوشیمی

دوناحیهنیاغالمکوچهرگالژ,فرجامجدیدخیابانبتنتسطیح

آرامستانروبرویتهرانجادهجدولگذاری

تهرانجادهمسیرطولیکشیخط

گرفتگیدارایهایکوچهوگلهاخیابانمنهولدربهایسازیهمسطحوفاضالبالیروبی

سپاههایساختمانمهرمسکنکفپوشاجرای،مهرمسکن20و19مهرروسازیپیاده

غربیایثارجادهوبیانی11خیابانانتهایتاامهرمسکنهندسیاصالح

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

آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه

محل اجرای پروژه
لکه گیری جاده الکان و مسیر اصلی شهرک سید احمد خمینی توسط امانی 

لکه گیری آسفالت توسط امانی جاده الکان از پاسگاه

لکه گیری آسفالت ورودی شهرک صنعتی توسط امانی 

مسکن مهر 63لکه گیری آسفالت مهر

لکه گیری آسفالت توسط امانی از چهارراه حشمت سنگر 

پرکردن چاله های خطر آفرین با بتن خیابان عاشری و مسکن مهر 

لکه گیری آسفالت در محل جابجایی کیوسک های تبلیغاتی 

روکش آسفالت توسط سازمان عمران روبروی تاالر گویا 

ترمیم و لکه گیری مسکن مهر از ورودی مهر یک 
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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 اسفند ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج-مناطق پنجگانه

لکه گیری مسیر اصلی جاده الکان

لکه گیری مسیر اصلی شهرک سید احمد خمینی توسط امانی



107

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری -مناطق پنجگانه

مجموع5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه شرح

482001603-126095(متراژ به طول)جدولگذاری

رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر  
14263205-00(مربعمتر)منطقه 

1905002640-8001150(مترمربع)کفپوش

1منطقه 

79%

2منطقه 

6%

4منطقه 

3%

5منطقه 

12% (متر)مقایسه جدولگذاری مناطق 

1منطقه  2منطقه  4منطقه  5020040060080010001200منطقه 

1منطقه 

2منطقه 

4منطقه 

5منطقه 

(ربعمترم)مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق 
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محیط زیست، فضای 
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اقتصاد شهر و مالیه 
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شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار-مناطق پنجگانه

تاریخ شروعمجرینام مشاورعنوان پروژهردیف
مطالعات

برآورد پروژه  مبلغ 
(ریال)

زمان تخمین  مدت 
وضعیت فعلیاجرای پروژه

1
بهسازی دیوار حفاظتی 
حاشیه رودخانه زرجوب 
محدوده پارک توحید 

بهان طرح 
گوهر رود

ماه99/05/293.484.476.3593منطقه یک
در مرحله  

تشریفات قانونی 
انتخاب پیمانکار

مرمت و لکه گیری آسفالت 2
5منطقه 2ناحیه 

د قرارداد تنظیم ش-3.950.000.000---

3
زیرسازی و روکش آسفالت و 
همسطح سازی منهول های  
معابر محدوده منطقه پنج 

---29.868.879.139-
در مرحله برگزاری

مناقصه

4
تکمیل ساختمان ناحیه سه 

در مرحله برگزاری-11.788.780.670---منطقه پنج
مناقصه

پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار
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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 اسفند ماه 

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد-مناطق پنجگانه

انعقاد قراردادپروژه های در مرحله 

/پیمانکارعنوان پروژهردیف
مبلغ اولیه پیمان  ناظرکارفرماشرکت

مدت قرارداد(ریال)

الت عملیات روکش معابر با مصالح آسف1
ماه2،518،991،9733-منطقه دوالتفات راه گیالن2در محدوده ناحیه 

ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح 2
ماه2،828،153،7966-منطقه دوسد راه ماهان1آسفالت در محدوده ناحیه 

ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح 3
ماه2،828،153،7966-منطقه دوشمال عامر کادوس2آسفالت در محدوده ناحیه 

ترمیم نوار حفاری معابر با مصالح 4
ماه2،828،153،7966-منطقه دوشمال عامر کادوس3آسفالت در محدوده ناحیه 

احداث فضای مکث مقابل شهرک 5
ماه5.629.118.6166-منطقه چهار-اندیشه
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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 اسفند ماه 

 اهم فعالیت های سازمان:
 برگزاری سلسله جلسات منظم شورای اداری

  بازدید منظم روزانه از خطوط و ایستگاه های تاکسی در سطح شهر

ع  بازدید منظم از جایگاه های سی ان جی و برگزاری جلسات مختلف با پیمانکار مربوطه در راستای رف
مشکالت موجود و تعیین تکلیف برگزاری مزایده برای پیمانکار جدید 

  تشکیل جلسه کمیته درآمدی و برگزاری جلسات منظم درآمدی سازمان

برگزاری جلسات منظم با اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی

 جلسات منظم با معتمدین خطوط تاکسیرانی  برگزاری

  برگزاری جلسات منظم با رانندگان ناوگان اتوبوسرانی

  برگزاری جلسات منظم با رانندگان ناوگان مینی بوسرانی

توقفی در  برگزاری جلسه با مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قزوین در خصوص تعیین تکلیف اتوبوس های م
قزوین 

عمومی  برگزاری جلسات منظم و متعدد با پیمانکار و سرمایه گذار پروژه هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل
درون شهری

 تصویب به  شورای محترم اسالمی شهر رشت  بار جهت ارسال تعرفه درآمدی حوزه

  بازسازی و اورهال چند دستگاه خودروی سواری سازمان جهت نظارت بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی



111

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 اسفند ماه 

دیدار با مدیرکل سازمان انتقال خون گیالن جهت مشارکت در امر فرهنگ سازی اهدای خون و ترویج در
بین خانواده های ناوگان حمل و نقل عمومی شهری 

  اورهال نمودن اتوبوس های درون شهری

سازی اسناد مزایده تعیین پیمانکار جدید سی ان جی ماده آ

 برگزاری جلسه با پیمانکار پایانه های مسافربری

شتر در برگزاری جلسه با معاونت اتاق اصناف و رییس اتحادیه آژانس داران در راستای برقراری تعامالت بی
خصوص صدرو پروانه های تردد شهری  

  برگزاری کالس های آموزشی رانندگان در خصوص کنترل خشم و استرس و رفتار شناسی

 بهسازی تابلوهای ایستگاه های اتوبوس

رزندان  برگزاری مسابقه ویدئویی اینستاگرامی با موضوع افتخار می کنم پدرم تاکسیران است برای ف
رانندگان ناوگان تاکسیرانی  

ه نامه طرح عیدانه بیمه مهر دانا با اعمال تخفیفات مختلف در صدور بیمه نامه های گوناگون و صدور بیم
آتش سوزی رایگان برای خانواده بزرگ ناوگان حمل و نقل درون شهری  

  صدرو بیمه نامه رایگان آتش سوزی برای رانندگان ناوگان حمل و نقل

  دیدار با سرهنگ حسینی معاونت اجرایی  سپاه قدس گیالن

حمل  برگزاری جلسه هم اندیشی با معتمدین خطوط تاکسی در راستای اجرای طرح هوشمند سازی ناوگان
و نقل درون شهری 

فرارسیدن  پاکسازی و بهسازی پایانه میدان گیل با مشارکت پاکبانان سازمان مدیریت پسماند در آستانه
سال نو  

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی
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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 اسفند ماه 

  نصب پوسترهای پیام های شهروندی در اتوبوس های درون شهری

 بهسازی تابلوهای روان ال ای دی اتوبوس ها

 نی بوس و و میتاکسی انعقاد تفاهم نامه با شرکت امداد رسان گیل ناجی در راستای پاکسازی ایستگاههاس
اتوبوس از خودروهای شخصی  

 سهیالت  یدک گستر پارسیان در راستای ارائه خدمات ویژه و در نظر گرفتن تشرکت انعقاد تفاهم نامه با
برای تامین قطعات یدکی خودرویی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی  

  انعقاد تفاهم نامه معاینه فنی و هیدرولیک استاتیک برای وسایل نقلیه عمومی درون شهری

مه دانا انعقاد تفاهم نامه همکاری در خصوص صدور بیمه نامه با اعمال تخفیفات ویژه برای رانندگان با بی

 اورهال نمودن و پاکسازی و بهسازی جایگاه های سی ان جی

  ارسال تعرفه درآمدی حوزه بارجهت تصویب به  شورای محترم اسالمی شهر رشت

  بازسازی و اورهال چند دستگاه خودروی سواری سازمان جهت نظارت بر عملکرد ناوگان تاکسیرانی

 پس از ارسال به شورای محترم اسالمی  1400تصویب نرخ کرایه تاکسی سال

  برگزاری جلسات با شرکت های مشارور در خصوص راه اندازی نرم افزار بار برگ

 ازی ناوگان با رانندگان ناوگان تاکسیرانی در راستای هوشمند ستوجیهی برگزاری جلسه هم اندیشی کالس
حمل و نقل عمومی درون شهری 

رون  برگزاری جلسه با مدیران اجرایی شرکت پیمانکار پروزه هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل عمومی د
شهری  

مان  دیدار احمدی سنگری نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی با ریاست و معاونین و مدیران ساز
1399در آخرین روز سال 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی
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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 اسفند ماه 

دار  دیدار با سرهنگ پاسدار حسینی معاون اجرایی سپاه قدس گیالن به مناسبت فرارسیدن روز پاس

اجرای برنامه های نوروزی

  اجرای پرفورمنس آموزش شهروندی در حوزه حمل و نقل درون شهری

 جانمایی اولین تاکسی شهر رشت در پیاده راه فرهنگی به عنوان المان نوروزی

 اتوبوسرانی شهریناوگان ضد عفوفنی

پاکسازی و بهسازی پایانه مسافربری میدان گیل

اسم پاشی خودروهای سبک و سنگین و اتوبوس های کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی جهت مقابله ب
ویروس کرونا

تهیه ماسک و لوازم بهداشتی برای کلیه پرسنل سازمان

 تجهیز جایگاه هایCNGبه مواد ضدعفونی کننده جهت استفاده رانندگان حمل و نقل عمومی و شخصی

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

ضدعفونی و گند زدایی  محیط اداری به صورت روزانه جهت حفظ سالمت پرسنل

آماده باش شبانه روری کلیه نیروهای اجرایی سازمان جهت خدمات رسانی در ایام بارش برف

مورد485صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی و کمکی

 مورد12تعویض پروانه تاکسیرانی

 مورد6تمدید پروانه بهره برداری وانت بار

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی
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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 اسفند ماه 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

 مورد21آزمون شهرشناسی

 مورد215صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاکسی

  مورد24صدور و تمدید کارت شهری رانندگان مشغول در آژانس

 مورد1تمدید مجوز آژانس ها

 مورد21تعیین و جابجایی خطوط تاکسی

 مورد20تعداد نقل و انتقال تاکسی

 مورد165صدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان حمل بار درون شهری

 مورد45صدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل بار درون شهری

 مورد4تبدیل به احسن تاکسی

  مورد4تشکیل پرونده جهت خرید خودرو

 مورد12صدور کارت شهری المثنی

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی
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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 اسفند ماه 

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

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

حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی
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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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری–معاونت شهرسازی و معماری 

مناطقدرتفصیلیطرحاجرایشیوههدایتوراهبری

ها،ژهپروخطبررسیها،پهنهکدتدقیق،تفصیلیطرحضوابطبررسیبنا،جانمایی
ضوابطاجرای

5مادهکمیسیونمدیریتسامانهبه5مادهکمیسیونهایپروندهورود

(حقیقیاشخاصهایپروندهبرای)5مادهکمیسیونکارشناسیکمیتهجلسهبرگزاری

هرداریشنمایندگانازمتشکلمستمرجلسهبرگزاریوتاریخیبافتکارگروهتشکیل
گیالناستانفرهنگیمیراثورشت

معاونتازمتشکلکارگروهدر5مادهکمیسیونبهارسالیهایپروندهکلیهبررسی
5مادهکمیسیونبههاپروندهارسالوشهرسازی

کانالگذرکناربارابطهدرالزماقداماتبررسیG5در(بیشهآج)رضاامامبلوارحدفاصل
شهرداری1منطقهو(پیربازارجاده)داربنپیلهتاشهرداری3منطقه

بناجانماییتغییرجهتمتقاضیاندرخواستبررسیوپاسخ

مناطقهایپروژهخطمغایرترفعوبررسیوپروژهخطکارگروهجلساتبرگزاری
پنجگانه

پهنهکداصالحخصوصدررشتشهرداریفاواسازمانبامکاتبه
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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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

ازهامدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و س-معاونت شهرسازی و معماری

(راستسمتعکس)35مادهومضاعفکنترلبازدید

مناطقمکاتباتبهپاسخ

(...وشهرسازیوراهاستانداری،)سازمانیبرونمکاتباتبهپاسخ

مردمیشکوائیهپیگیریوبررسی

شهرسازیکارگروهجلساتدرشرکت

الکترونیکخدماتکارگروهجلساتدرشرکت

شهریکارآمدوفرسودههایبافتنوسازیوبهسازیاحیا،ازحمایتقانون9مادهاجرایدستورالعملابالغ

ضوابطبهتوجهباصدمادهرایصدوروایمنیضوابطرعایتعدماعالمدستورالعملابالغ

غیرمجازوسازهایساختساماندهینامهشیوهاصالحاتآخرینانجام

گردیدکارگروهتشکیلبهمنجرکه9مادهکارگروهخصوصدرثبتادارهبامکاتبه

هاتمعاونومناطقنمایندگانباحضورشهرسازیومعماریمعاونتدفتردرشهریفضاهایسازیمناسبجلسهبرگزاری

کسع)استانسازیمناسبستادجلسهسومینازیکبنداقدماتخصوصدرگیالناستانبهزیستیکلادارهپاسخ
(چپسمت

انتظاممیداناداریهایمجتمعپارکینگوضعیتدرموجودمشکالتخصوصدراستانبهزیستیکلادارهمکاتبهپاسخ
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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 اسفند ماه 

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

منطقه

تعداد پروانه
صادره

بازه معین
99سال 

تعداد پروانه
صادره

بازه معین
98سال 

درصد افزایش
یا کاهش

تعداد  
درخواستهای  

ثبت شده
بازه معین

99سال 

تعداد  
درخواستهای  

ثبت شده
بازه معین

98سال 

درصد افزایش
یا کاهش

مساحت زیربنا
به مترمربع
بازه معین

99سال 

مساحت زیربنا به
مترمربع

بازه معین
98سال 

درصد 
افزایش یا

کاهش

%919789446874%483923%111312842منطقه

%163035243010%3811245%22712600منطقه

%211533585804%4513246%33113000منطقه

%3860711643216%4813269%42721250منطقه

%4715811812299%359289%53514150منطقه

%21519923305823%21485152%233181194مجموع

0

50

100

150

200

250

98بازه معین سال 99بازه معین سال 

نسبت به  99مقایسه تعداد پروانه صادره بازه معین سال

مدت مشابه سال گذشته

0

50

100

150

200

250

98بازه معین سال 99بازه معین سال 

99مقایسه تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین سال

نسبت به مدت مشابه سال گذشته

0

50000

100000

150000

200000

250000

بازه معین سال 

99

بازه معین  سال

98

ین  مقایسه مساحت زیربنای پروانه های صادره بازه مع

نسبت به مدت مشابه سال گذشته99سال

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 اسفند ماه 

مدت مشابه سال قبل99اسفند  شرح

6023تعداد جلسات

1291785تعداد پرونده های رسیدگی شده

267158تعداد جریمه بدوی

417،332،721،431176،641،172،952(ریال)بدوی مبلغ جریمه 

13974تعداد جریمه تجدیدنظر

323،891،603،44677،255،823،483(ریال)تجدیدنظر مبلغ جریمه 

247217تعداد تخریب بدوی

5955تعداد تخریب تجدیدنظر

268101تعداد تصمیم بدوی

189108تعداد تصمیم تجدیدنظر

275(جریمه) تعداد آرای رسیدگی مجدد
46،499،229،43024،283،356،800(ریال)مجدد مبلغ آرای رسیدگی 

66تعداد تخریب رسیدگی مجدد

6151تعداد تصمیم رسیدگی مجدد

178تعداد آرای استنکافی

112تعداد تصمیم استنکافی

787،723،554،307278،223،073،235(ریال)کل مبلغ 

صدماده کمیسیون -معماریمعاونت شهرسازی و 

99اسفند  مدت مشابه سال 

قبل

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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده-مناطق پنجگانه

نام 
دورهمنطقه

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

مبلغ تخفیفات 
(ریال)اعمال شده 

مبلغ 
ی دریافت

از دولت 
(ریال)

طلب شهرداری از 
(ریال)دولت  

تجاریمسکونی
تجاری و 
مسکونی

تجاریمسکونیغیرهاداری
تجاری و 
مسکونی

امساحت زیربنتعدادغیرهاداری

قه
نط

م
1

الی 99/12/01از 
99/12/30110000790000001179002،409،174،97202،409،174،972

000000000000000همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
2

الی 99/12/01از 
99/12/3017010013853087001813940736،028،0000736،028،000

501002339010510063390374،601،0000374،601،000همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
3

الی 99/12/01از 
99/12/30600003655000063655205،563،6660205،563،666

000000000000000همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
4

الی 99/12/01از 
99/12/30200001108000021108000

000000000000000همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
5

الی 99/12/01از 
99/12/30000000000000000

000000000000000همدت مشابه سال گذشت

وع
جم

م

الی 99/12/01از 
99/12/30360100265160870037266033،350،766،63803،350،766،638

501002339010510063390374،601،0000374،601،000همدت مشابه سال گذشت
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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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده-مناطق پنجگانه

0

10

20

4منطقه3منطقه2منطقه

مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته

99/12/30الی 99/12/01از  مدت مشابه سال گذشته

37

6

0510152025303540

99/12/30الی 99/12/01از 

مدت مشابه سال گذشته

مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده نسبت به 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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

پایانکارهای ساختمانی-مناطق پنجگانه

نام 
دورهمنطقه

مجموعسایرتجاری-مسکونیتجاریمسکونی

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 99/12/01از 
99/12/3062532313227118380128740008362177

14258900965639330002310084همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
2

الی 99/12/01از 
99/12/30146691127532403491014561911153

12854822392788720130791712726همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
3

الی 99/12/01از 
99/12/3012101021251725136390002013505

419240018791700052820همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
4

الی 99/12/01از 
99/12/30114181123026480000145059

222550000000022255همدت مشابه سال گذشت

قه
نط

م
5

الی 99/12/01از 
99/12/301158489000000001158489

422270000000042227همدت مشابه سال گذشت

وع
جم

م

الی 99/12/01از 
99/12/3011013269363027307202700401456147150383

3617543223912823010220130795130113همدت مشابه سال گذشت



123

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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

ساخت و سازهای غیرمجاز-مناطق پنجگانه

نام 
منطقه

دوره
سایرتاسیساتمسکونی

مجموع
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

قه
نط

م
1

108%1514%22%99/12/309184الی 99/12/01از 

24%625%00%1875مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2

27%726%00%99/12/302074الی 99/12/01از 

26%415%00%2285مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3

31%00%00%99/12/3031100الی 99/12/01از 

40%00%00%40100مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4

21%15%00%99/12/302095الی 99/12/01از 

9%222%00%778مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5

73%00%00%99/12/3073100الی 99/12/01از 

9%222%00%778مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

260%239%21%99/12/3023590الی 99/12/01از م

108%1413%00%9487مدت 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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

بازدیدهای تخلفات ساختمانی-مناطق پنجگانه

تعداد پرونده ارسالی به واحدتعداد تشکیل پروندهتعداد بازدیدشرح
تخلفات ساختمانی

الی 99/12/01از 
99/12/30

14676561منطقه

2632822منطقه

36399999منطقه

42867669منطقه

73--5منطقه

1455268324جمع

همدت مشابه سال گذشت

13494844منطقه

2423919منطقه

339866منطقه

41163535منطقه

9--5منطقه

905128113جمع
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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 اسفند ماه 

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

تخلفات ساختمانی-مناطق پنجگانه

واحدشرحردیف

مجموع5منطقه4منطقه3منطقه2منطقه1منطقه

از 
99

/1
2/

01
ی 

ال
99

/1
2/

30

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
از مد

99
/1

2/
01

ی 
ال

99
/1

2/
30

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
از مد

99
/1

2/
01

ی 
ال

99
/1

2/
30

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
از مد

99
/1

2/
01

ی 
ال

99
/1

2/
30

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
از مد

99
/1

2/
01

ی 
ال

99
/1

2/
30

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
از مد

99
/1

2/
01

ی 
ال

99
/1

2/
30

ته
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

108243926996652773938492پروندهد تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده ص1

20200013000530پرونده(غیرقابل طرح)برگشت از کمیسیون ماده صد2

253986942794015993299589282پروندهتعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده3

ر تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صاد4
161604200244500189107موردشده

883811624238751211231119پروندهتعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده5

16560553625117724488551165پروندهتعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده6



126

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 اسفند ماه 

گانه شهرداری رشت بصورت هفتگی  55طرح پاکسازی محالت 

سازیپاکوضدعفونی،گندزداییخصوصایندرپیشگیرانهاقداماتراستایدروکروناویروسشیوعباهمزمان

رفعاتوبوس،ایستگـاهشستشوازاعمروبورفتقراردادبهمربوطمواردکلیـهاجرای:جملهاز)مـحـالت

مهماهـدافاز(...وشدهرهاهایزبالهوساختـمانیهاینخـالهآوریجمعتـبلیغاتی،شـعائرامحاءآبـگرفتگی،

طرفهایشرکتهمکاریبامرتبوهفتگیصورتبهمدتاینطولدرکهاستبودهشهریخــدماتمعاونت

.باشدمیانجامحالدرروبورفتزمینهدرشهرداریپسماندمدیریتسازمانباقرارداد

(اسفند)ماههیکمـدتدرپاکسـازیوضعیتازموجوداطالعاتوآمار
:باشدمیذیلشرحبه99سال

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری

گانه  مناطق پنجدفعات پاکسازی محالت 
هفتگی  بصورت 

مدت زمان

18 یک ماهه

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 اسفند 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 اسفند ماه 

:جلسات عملیات ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت

راستاهمینردشودتبدیلبحرانبهموقعبهومناسبمدیریتعدماثربرتواندمیبرفبارشاینکهبهتوجهبا
اریبرگزباحوزهاینداردویژهمدیریتیهایبرنامهبهنیازشهریفضاهایدریخوبرفکنترلومدیریت
گزاریبرآتی،هایبرنامهمروروگذشتهسنواتچالشهایبررسیبهبحرانمدیریتستاددرمتعددجلسات
التآماشینازتعدادیگیریاختیاردرجهتاستانمطرحعمرانیهایشرکتمدیریتبامتعددهاینشست
تخدماسازمانموقتجایگزینعنوانبهآالتماشینونقلیهادارهاحیای،بارشزماندرشرکتآنعمرانی
بهاهرسانهدرانعکاسجهتمربوطمواردتهیهآالت،ماشینتعمیرواندازیراهدرتسریعمنظوربهموتوری

رمعابدرروبیبرفالویتاصلی،مسیرهایدرخودروپارکعدمنظیرمردمیهایمشارکتبردنباالمنظور
مودهناقدامدیگرمواردومسیراینپاکسازیدرشهروندانمشارکتلزوموباریکمعابربهورودعدمواصلی
.است

وضعیت ماشین آالت موجود 

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 اسفند ماه 

برفبارشاولیهساعاتدررشتشهرداریبحرانمدیریتستاداقدامات
؛باشدمیذیلشرحبه

شهرسطحدررشتشهرداریبرفروبیآالتماشیناستقرار

شهرسطحدربرفروبیآالتماشیناستقرار

هاخیابانومعابردرشنونمکپاشیدن

شهرسطحاصلیمعابردراتوبوسدستگاه50تردد

زنیگشتحالدرنشانآتش47بهمراهشهرسطحدرخودروی22ترددوزنیگشت

20تعدادبهمربوطهپیمانکارانومسکنبنیادآالتماشیناختصاص
کمپرسیدستگاه30وعمرانیدستگاه

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری



130

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 اسفند ماه 

برگزاری جلسه ستاد بحران ؛ 
بیجنونواحیدربرفبارشاحتمالوسردهوایجبههیکورودبرمبنیهواشناسیسازماناعالمبهتوجهبا

باورشتشهردارریاستبهاسفند22جمعهروزرشتشهرداریبحرانمدیریتستادجلسهرشت،شهر
.شدبرگزاررشتشهرداریسازمان هایومناطقمدیرانستادی،مدیرانمعاونین،حضور

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 اسفند ماه 

تصاویر مربوط به اقدامات حوزه خدمات شهری در پی بارش برف 

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 اسفند ماه 

:جلسات

تماعات  جلسه ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران فرمانداری شهرستان رشت در سالن اج

فرمانداری رشت

شرکت در چهل و هفتمین جلسه ستاد مدیریت  بیماری کرونا شهرستان رشت

 1400جلسه پیرامون طرح آمادگی برای پاسخ به حوادث احتمالی در نوروز

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 اسفند ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری

گانه و سازمان های 15مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری و کارشناسان مربوطه از عملکرد نواحی بازدید 
زیر مجموعه و انعکاس مراتب به شهرداری مناطق و سازمان های مربوطه  

به دستور شهردار محترم19اجرای مرحله اول طرح واکسیناسیون پاکبانان شهر رشت در مقابل بیماری کووید 

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 اسفند ماه 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری

اقداماتاهم
روبورفتبهمربوطعملیاتانجامبرنظارت

سبزفضایبهمربوطعملیاتانجامبرنظارت

زیستمحیطآموزشمرکزاندازیراهدرمطالعاتوپژوهشقراردادخصوصدرنظراعالموبررسی

عینکتاالب

زمستانیعملیاتچارتروزرسانیبه

رشهسطحدرنصبوشهریخدماتمعاونتمعاونتحوزهبودجهازمناطقتوسطزبالهمخازنخریداری

:شهریخدماتمعاونتحوزهدرروپیشهایبرنامه

(...وسازیعقیموگیریزندهطرح)بالصاحبحیواناتوسگهاسامانکدهایجادبابتخدماتارائه

ساخت)شهریتخلفاترفعوپیشگیریوشهریخدماتموضوعاتخصوصدرشهروندیآموزش

(...وبروشورتهیهبنر،چاپکلیپ،

کیلومتر30حدودطولبهرودگوهروزرجوبهایرودخانهپاکسازیونظافت

،رشتشهرسطحیآبهایهایشبکهالیروبیوتعمیراتنگهداری

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 اسفند ماه 

 99/12/2جلسه با مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی در خصوص برنامه های ویژه ایام نورور در تاریخ
 99/12/4جلسه درخصوص استقبال از بهار در تاریخ
 1400جلسه پیرامون طرح آمادگی برای پاسخ به حوادث احتمالی در نوروز

977

2506

6 88 128 20 3 2 60 28 190

736

2558

1494

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

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

بار 

میوه و تره 

بار

 الی 99/12/1جدول گزارش ساختمان های درحال ساخت درسطح مناطق پنجگانه  از تاریخ
بر اساس گزارش ارسال شده از نواحی پانزده گانه شهرداری  99/12/30

ردیف 
تعداد کل  گزارش تخلفات  
ساختمانی مناطق پنجگانه  

99اسفند ماه 

پروانه ساخت

ندارددارد

153314519

عدم احراز تخلف  
ومختومه شدن پرونده

اخذ  
تعهد 
کتبی

تعداد  
بازدید 
مجدد

تعداد  
صدور رای  

پلمپ

تعداد کل 
پروندها  

جلسه بند 
بیست 

99اسفند

0 11 3 7 21

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری

 99و98مقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد معبراسفند ماه جدول

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری



136

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 اسفند ماه 

زنمردورودی تعداد متکدیان و بی خانمان های جمع آوری شدهماه
9912102اسفندماه

98330اسفند ماه 

بهزیستیماه
کمیته
امداد

دستگاه
قضایی

کمپ 
ترک  
اعتیاد

خانواده
با قید 

تعهد آزاد

اعزام به 
مراکز 
درمانی

اعزام به 
شهرستان

محل  
سکونت

متوفیمتواریرسوبی

مجموع  تعداد  
متکدیان و بی  

خانمان های جمع 
آوری شده

995210200020.12ماهاسفند

98000000003003ماهاسفند

-4

1

6

11

16

21

ماهدراسفندشدهساماندهیوآوریجمعخانمانبیافرادومتکدیانایمقایسهجدول
رشتشهرستانسامانکدهمجتمع98و99هایسال

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 اسفند ماه 

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

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 اسفند ماه 

 99از تخلفات ساختمانی دراسفند ماه جلوگیریطرح

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 اسفند ماه 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

:نظیرشهریسبزفضایتوسعهاداره

گسترشوحفظفرهنگاشاعهجهتشهروندانبینمثمرهاینهالانواعازاصله10.000تعدادبهنهالرایگانتوزیع

طبیعیمنابعگرامیداشتهفتهدرشهریسبزفضای

طبیعیمنابعکلادارهباهماهنگیبااصله10.000تعدادبهرشتشهراقلیمباسازگاروبومیهاینهالازبخشیتامین

تگرامیداشهفتهدر...ومساجد،مدارس،مسکونیهایمجتمع،شهرسطحدرآنهاکاشتمنظوربهگیالناستان

طبیعیمنابع

اصله1000تعدادبه)نهادمردمهایتشکل(هاسمنومردممشارکتبانهالکاشت.

مهرمسکنهایپارکنظیرشهرسطحهایمکانازبرخیدرومسئولینحضوربانمادینشکلبهنهالکاشت،
...وشهر،پردیسان

توسعهوحفظجهتدرشهروندانتشویقوترغیبمنظوربهدرختکاریهفتهجهتآموزشیبروشورهایتهیه
شهریسبزفضاهای

قمناطدرگیالناقلیمیشرایطبامتناسبهایگونهازگیریبهرهباشهریدرختکاریساماندهیهایطرحاجرای
.استگردیدهغرسنهالاصله3088تعدادبهشهریپنجگانه

 در محدوده منطقه چهارمترمربع700ارائه طرح توسعه فضای سبز بلوار جدیداالحداث محله کم برخوردار صف سر به مساحت.

 به ( یه حدفاصل میدان فرهنگ تا تقاطع منظر) ارائه برآورد جدید مربوط به طرح توسعه فضای سبز رفیوژ میانی امام

.مترمربع در محدوده منطقه دو 1300مساحت   

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری
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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 اسفند ماه 

چهارمنطقهمحدودهدرمترمربع2000مساحتبهفومنجادهبلوارحاشیهدوفازسبزفضایتوسعهطرحادامه.

سازمانتولیدیهایخزانهمحلدرتابستانهوبهارهفصلیگلهایبذرتهیه.

مترمربع4100مساحتبهبهاربوستانآبیاریسیستمبرآوردوطرحارائه.

وروزنایاممناسبتبهرشتشهرفرهنگیراهپیادهسبزفضایبهسازیجهتنیازموردگیاهیاقالمبهمربوطبرآورد.

منطقهمحدودهدرمترمربع800مساحتبهایحرفهوفنیروبرویلچکیایجادمنظوربهسبزفضایتوسعهطرحارائه

.سه

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری
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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 اسفند ماه 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

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

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

:نظیرشهریسبزفضاینگهداری

 بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز نظارت  .

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

 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.

ن گذشته انجام عملیات کنده تراشی بقایای کنده درختان باقیمانده در سطح مناطق پنجگانه طی سالیا.

شامل) هریدر سطوح فضای سبز ش(گل بنفشه ) زیباسازی سیمای بصری شهر با بکارگیری گلهای فصلی  :
( .  بلوارهای اصلی و پارکهای مناطق پنجگانه

های ابالغینظارت مستمر و مداوم ناظرین جهت اجرای به موقع دستورالعمل .

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

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

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

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

 ها و های روشنایی، آبیاری، آبنماها و فوارهبر شبکهنظارت ...

 بازدید از نمازخانه های سطح پارک ها و آماده سازی آن برای استفاده مراجعه کنندگان.

 بازدید از سرویس های بهداشتی و رفع نواقص آنها.

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

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

داول زیباسازی سیمای بصری در سطح شهر با انجام عملیات رنگ آمیزی مبلمان پارکی ، تجهیزات پارکی ، ج
داخل پارکها و المان های موجود در سطح شهر در راستای طرح استقبال از بهار و ایجاد فضای مناسب جهت  

.استفاده شهروندان 

ای زیباسازی سیمای بصری در سطح شهر با انجام عملیات شستشوی آبنماهای موجود در سطح شهر در راست
.طرح استقبال از بهار

 دو –( جعبه2495تعداد ) یک . : کاشت نشاهای فصلی بنفشه در سطح پارک ها و مناطق پنجگانه در اسفند ماه
( .جعبه 781تعداد  ) پنج –( جعبه 1466تعداد  ) چهار–( جعبه 3400تعداد  ) سه –( جعبه 2100تعداد )

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

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

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

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

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

سازمانشاخص های عمومی 

آب مصرفی فضای سبز  حجم 

99/12/30الی 99/12/1از  واحد شرح ردیف
6,195,697 مترمربع مساحت کل فضای سبز شهری 1

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

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

شهرداری
3

2.4 مترمربع سرانه فضای سبز به ازای هر نفر 4

63,200 ریال هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز 5

15،134،222 هزارریال مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری 6

0 مترمربع میزان توسعه فضای سبز 7

4 طرح
طراحی فضای سبز

8

4،800 مترمربع

میانگین مصرف
آب فضای سبز در

ر  لیت)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  
ی  آبیارتحت سبز 

مکانیزه  
(مترمربع)

مساحت فضای  
ی  سبز تحت آبیار

(بعمترمر)با تانکر 
زمان

0 0 0 0 1،261،374 511،289 599،760 الی  99/12/1از
99/12/30

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری

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

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

اقداماتاهم
نوسالفرارسیدنآستانهدرآبادتازهوادیقطعاتپاکسازیونظافت

آرامستان هاسازمان مدیریت 

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 اسفند ماه 

اداریساختمانروزانهضدعفونیوپاشیسم

آرامستان هاسازمان مدیریت 

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

بلوکسنگتولیدکارگاهازبازدید
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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 اسفند ماه 

آبادتازهوادیشهداءگلزارسقفبازسازیونصب

آرامستان هاسازمان مدیریت 

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

آبادتازهوادیدردرختکاریروزمناسبتبهدرختکاشت
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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 اسفند ماه 

وادیهردودربهارفصلرسیدنآستانهدرفصلینشاء

آرامستان هاسازمان مدیریت 

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

سازمانبازنشستهپرسنلازتقدیر
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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 اسفند ماه 

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

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

سازمان مدیریت آرامستان ها

تعدادواحدشرح

194نفرتعداد فوت شده های مرد

194نفرتعداد فوت شده های زن

تعداد فوت شده های نوزاد و جنین و 
4نفراعضاء مقطوعه

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از 
221نفرسازمان

64نفرتعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

103نفرتعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

مقدار واحدشرح

0قالبتولید سنگ لحد

1858قالبتولید سنگ بلوک

1300کیلوگرممصرفی آهک

19100کیلوگرممصرفی سیمان

920قالبمصرفی سنگ بلوک

590قالبمصرفی سنگ لحد

197عددتعداد سنگ مزار نصب شده

117لحدپیش فروش قبور

6قالبنصب موزائیک

55لحدقبرسازی
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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 اسفند ماه 

:اجراییاقدامات
استانبازارتنظیمستادمشارکتبانوروزیمیوهعرضهجهتشهرسطحدرمکان12نمودنمشخص

:پیگیری
سازمانیهابازارچهوهامغازه،هادکهمطالباتوصول

25سازمانهایبازارچهوها،دکههاکافهونبهمربوطقراردادتمدیدوانعقادفقره

معوقهوجوهدریافتجهتحقوقیدعوایاقامهجهتپروندهفقره2سازیآمادهوپیگیری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری
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اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

:هانشست
صنوفشهرکاحداثدرخصوصاستاناصنافاتاقریاستحضورباجلسهتشکیل

نوروزیمیوهتوزیعهایمحلنمودنمشخصخصوصدربازارتنظیمستادنمایندهباجلسه

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری
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اجتماعی  –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

:هانشستادامه
صنوفشهرکاحداثدرخصوصشهرداریمدیرانازجمعیورشتمحترمشهردارحضورباجلسهتشکیل

صنعتیهایشهرکشرکتمدیرعاملوشهررشتاسالمیشورایمحترمریاستحضورباجلسهتشکیل
صنوفشهرکاحداثاستاندرخصوص

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری
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مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

:هانشستادامه
 منظر  ،سیما با گلخانه های سطح شهر در خصوص فروش ویژه گل و گیاه در ایام نوروز با مشاکت سازمان جلسه

و فضای سبز شهری

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اری  جلسه با ریاست بسیج سازندگی استان در خصوص راه اندازی روز بازار ها و بررسی روند های همک
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سبز و خدمات شهری

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

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

:هانشستادامه
صنفیهایشهرکدراصنافساماندهیآغازراستایدرصنعتیهایشهرکشرکتنمایندهباجلسه

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

:هابازدید
 از روز بازار مسکن مهر و بررسی مشکالت  بازدید
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و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

:ادامه بازدیدها
بازدید از محل اجرای پروژه خیابان غذا واقع در خیابان جوان

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

بازدید از وضعیت عرضه میوه و گل و گیاه در بازارچه های تحت نظارت سازمان در روزهای پایانی سال
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

خرید:
ایسرمایهارزشبه(...وآینه،مینرالکربن،پست)تاسیساتوساختمانیوراهلوازموآالتابزارخرید

ریال693/700/000

موتورتارتاسنمد،کاسهمیدالم،رنوکالچپمپبلند،فرمانمیل)نقلیهوسایطوآالتماشینیدکیلوازمخرید
ریال1/031/170/000ایسرمایهارزشبه(...وگریسسیکلت،

بهبوطهمرلوازموکامپیوتریسیستموامنیتیحفاظتبهسازمانتجهیزوارتباطیوشبکهتجهیزاتخرید
ریال1/482/630/000ایسرمایهارزش

4/187/000/000ایسرمایهارزشبه(...وایمنیبلندساقچکمهنواری،لولهکارابین،)نشانیآتشلوازمخرید
ریال

ایسرمایهارزشبه(...وسیمبیموسپاور،سیایکارتریج،)افزارنرموکامپیوترتجهیزاتخرید
ریال164/428/600

ریال1/487/400/000ایسرمایهارزشبه(فرمشلواروپیراهن)منسوجاتوکارکنانلباسخرید

ومندیکارمرخصیبرگهزباله،پالستیک،کاردستکشبخاری،شیشهچسب،نوار)اداریمصرفیلوازمخرید
ریال83/000/000ایسرمایهارزشبه(...

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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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 اسفند ماه 

خودروییتجهیزاتوتعمیرات:
کاری،صافهمچنین...وگلگیرلنت،اگزوز،پمپ،سرنازل،ازاعملجستیکیوخودروییقطعاتتعمیرات

حوزهتوسطنشانیآتشسنگینوسبکخودرویدستگاه85ازبازدیدوخودروییتعمیراتنقاشی،
سازمانخودروییفنی

مورد3هاایستگاهرفاهیلوازمتعمیرات

نشانیآتشاقداماتاهم:
وریتمحبانشانیآتشایستگاههایمسئولینومعاونینسازمان،ریاستحضوربااندیشیهمجلسه

سازمانریاستدفتردرسالآخرچهارشنبهشب
شهرداریپرتالوسایتدرخبر36بارگزاری
آپاراتدرسازمانعمومیروابطتوسطشدهتهیههایفیلم13بارگزاری
مورد36سازمانهایبرنامهازتصویروعکستهیه
وآموزشیحوادث،وحریقبهمربوطمستند13تهیه...
خبرنگار،31ازبیشبهاخبارارسالوظهورنوهایشبکهدراخبارآنالینبارگزاری

سراسریومحلیهایروزنامهوهاخبرگزاری
فتونیوز17تهیه

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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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 اسفند ماه 

انهمقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی به تفکیک  مناطق پنج گ

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

نام منطقه
مجموعخدمات ایمنیحادثهحریق

الی 99/12/01از 
99/12/30

مدت مشابه 
سال گذشته

الی 99/12/1از 
99/12/30

مدت مشابه 
سال گذشته

الی 99/12/1از 
99/12/30

مدت مشابه 
سال گذشته

الی 99/12/1از 
99/12/30

مدت مشابه 
سال گذشته

13927262520118563منطقه 
22041181084120منطقه 
34440101310106463منطقه 
43831141415146759منطقه 
524201651265231منطقه 

51231231016خارج از محدوده شهری
12000012شهرهای اطراف

17113680666952320254مجموع
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حریق حادثه خدمات ایمنی مجموع

شهرهای اطراف

خارج از محدوده شهری

5منطقه 

4منطقه 

3منطقه 

2منطقه 

1منطقه 
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

 ایمنیمقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه وخدمات

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

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

ردیف
صدور طرح  

ایمنی  
ساختمان

بازدید و صدور
پایان کار  
ساختمان

بازدید از اماکن  
ادارات،  ) مختلف 

...(و کارخانجات 
جمع

99/12/3064319664903الی 99/12/1از 

25812154433(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 شهرحومه

حومه

99/12/304:074:133:133:30الی 99/12/1از 

4:034:553:353:39(98)سال گذشتهمدت مشابه 
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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 اسفند ماه 

 های درون سازمانی  و برون سازمانیآموزش از گزارشی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

شرح
تعداد آموزش دید گان  

98مشابه مدت99/12/30الی 99/12/1از 

2150920درون سازمانی

2212200برون سازمانی

43621120مجموع
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سازمانی ودرون نمودار مقایسه ای تعداد آموزش دیدگان 

برون سازمانی

الی 99/12/01از 

99/12/30
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 اسفند ماه 

 و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت معاونت فنی اقدامات حوزه
برنامه ریزی، مدیریت و نظارت عالیه بر:

تن زباله تر خانگی در سطح شهر16950جمع آوری و حمل

 تن زباله خشک خانگی در سطح شهر98جمع آوری

 تن زباله بیمارستانی در سطح شهر273حملجمع آوری و

 تن زباله صنعتی در محدوده شهر رشت2685جمع آوری

 تن نخاله در سطح شهر14300جمع آوری

 در سطح شهر...( لجن و )تن سایر زباله های تولیدی 23جمع آوری

 گرم می باشد835روز سرانه تولید زباله خانگی هر شهروند در

سازمان مدیریت پسماند

گی سرانه تولید زباله خان
(کیلوگرم)روزانه 

جمعیت  براساس سرشماری 
1395سال

میانگین روزانه تولید زباله
(تن)خانگی  هنام منطق ردیف

0.84 167304 141 1منطقه  1

1.15 86358 99.5 2منطقه 2

0.70 148955 105.6 3منطقه 3

0.67 194227 130.5 4منطقه 4

1.10 83151 91.5 5منطقه 5

0.835 679995 568 مجموع

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 اسفند ماه 

 متر مربع15،458،308روب شده مساحت کل معابر رفت و

 محله در سطح شهر رشت55جمع آوری زباله خشک از

سازمان مدیریت پسماند

آمار نظافت معابر به تفکیک مناطق  پنجگانه
سرانه نظافت معابر در سال

(ریال بر نفر)
هزینه نظافت روزانه 

(ریال) معابر 
کل مساحت معابر نظافت شده 

(مترمربع)روزانه نام منطقه ردیف

3347،061233 559،976،732 3،719،490 1منطقه  1

7110،542949 614،052،268 3،297،421 2منطقه 2

3395،246644 505،738،964 3،271،041 3منطقه 3

2666،18337 517،844،797 3.191،903 4منطقه 4

3725،560686 309،784،097 1،978،452 5منطقه 5

3687،375434 2،507،396،858 15،458،308 مجموع

99جمع آوری شده به تفکیک نوع در اسفند ماه سال ( زباله خشک)میزان مواد بازیافتی 
مقدار به تن از ضایعات( درصد)سهم مواد بازیافتینوع ردیف

31.3 31.58 ...(پت، الک، نایلون و )پالستیک  1

18.43 18.27 کاغذ و مقوا 2

16.88 18.92 شیشه 3

0.86 0.9 فلزات 4

30.53 30 سایر 5

98 100 مجموع

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 اسفند ماه 

1399متوسط میزان اقالم  بازیافتی در ایستگاه های بازیافت دراسفند ماه سال 

(کیلوگرم)میزان بازیافتی منطقه نام ایستگاه ردیف
2996 1 گلباغ نماز 1

0 1 جهاد 2

1110 1 توحید 3

1668 1 سرگل 4

1568 2 پارک شهر 5

780 2 نهی قناد 6

554 2 حبیب زاده 7

1435 3 امین الضرب 8

1469 3 چمران 9

1123 3 دیانتی 10

1235 4 حافظ آباد 11

1345 4 حمیدیان 12

1955 4 منظریه 13

996 5 باهنر 14

1243 5 مسکن مهر 15

0 5 بلوار الکان 16

19.5 مجموع

سازمان مدیریت پسماند
 اقدامات حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت

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 اسفند ماه 

 اقدامات حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
 قالده سگ شهری در اسفند ماه 32جمع آوری

 دستگاه اجرایی ، سازمان ها و ادارات کل در راستای بررسی مطالعات و  12صدور گواهی مدیریت سبز برای
ع  اقدامات جامع و هدفمند دستگاه های اجرایی و استفاده بهینه آنها از منابع و کاهش اثرات سوء بر مناب

.دستگاه اجرایی گواهی مدیریت سبز صادر شده است12زیستی، برای 

مدیریتسازمان-انصاریشهیدایحرفهوفنیآموزشمرکز-گیالنایمنطقهآبسهامیشرکت)
یالنگاستانتجارتومعدنصنعت،سازمان-گیالناستانفاضالبوآبشرکت-گیالناستانریزیبرنامه

ستیبهزیکلاداره-گیالناستانایثارگراناموروشهیدبنیادکلاداره-گیالنایمنطقهآبسهامیشرکت
ادارهرشتگلجنسردارالمللیبینفرودگاهگیالناستاننوجوانانوکودکانفکریپرورشکانونگیالناستان

(گیالناستانمالیاتیامورکلادارهگیالناستاناجنماعیتامینکل

سازمان مدیریت پسماند

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 اسفند ماه 

 1399سال در اسفند ماه پاکسازی حاشیه رودخانه به تفکیک مناطق

سازمان مدیریت پسماند

محله منطقه
شرح محدوده های در نظر گرفته شده 

جهت پاکسازی ردیف محله منطقه
شرح محدوده های در نظر گرفته  

شده جهت پاکسازی ردیف

سمیعی 5 پروفسور سمیعیبلوار 13 رودباری 2 پل رازی تا پل رودباری 1

ولیعصر 1 بلوار ولیعصر خیابان خانجانی 14 چمارسرا 1 پل چمارسرا کوچه شیرین 2

پیربازار 1 جاده پیربازار تا بعد از آرامستان 15 بوسار 1
پل بوسار به سمت پل باستانی 

شعار
3

جماران 4 پل جمارانبلوار بهشتی 16 نبلوار گیال 1 تخت پل به بلوار گیالن 4

قلی پور 1 قلی پور پشت گل فروشی رشت 17 توتونکاران 2 پل توتونکاران3جنب ناحیه  5

الکان 5 جاده الکان 18 اسطلخ 1 پل سیاه اسطلخ 6

گیل 5 میدان گیل سمت شهرداری مرکز 19 منظریه 4 منظریه پل منظریهبلوار 7

جماران 4 بلوار بهشتی پل جماران 20 میرزا 2 جنب پل کشاورزرودبارتان 8

شهرک  
قدس 4

جماران راسته پارک قدس الی  پل
شهرک قدس 21 مدرس 3 بلوار مدرس جنب پارک نارون 9

جوان 2 17پل زرجوب تا جوان  22 زرجوب 3 پل زرجوب جنب بازارچه 10

امین  
الضرب 3 زرجوب خیابان مصباح تا پل جوان 23 جماران 5 جنب بازارچهپل جماران 11

نهی قناد 2 پل زرجوب به سمت قناد 24 ندایی 5 3جماران ندایی  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 اسفند ماه 

 شهراهم اقدامات در سطح
 برگآوری نخاله های ساختمانی و ضایعات شاخه و جمع

 آبراههاکنترل و باز نمودن ورودی و خروجی

هاکانیو و کفتراشی جوب ها، رمپ اکسازی کانال ها ، زیر پ

شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی در سطح شهر

پاکسازی محالت، خیابان ها و معابر در استقبال از بهار

 مخازن زباله سطح شهرآمیزی تعمیر و رنگ

کت هاشستشوی  مخازن ، تابلوهای ترافیکی، المان های شهری، جداول و رفیوژهای میانی، کفپوش ها، نیم

دفنگاه سراوان
1399اهم اقدامات حوزه معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در اسفند ماه 

 ه دفنگاه سراوانبتن زباله های ورودی 1000تحویل و مدیریت روزانه حدود

تن5061/66مجموعبهسرویس305شامل-سراواندفنگاهروزانهپوششوریزیشن

(روزدرنوبتدو)سراواندفنگاهضدعفونیوسمپاشی

ماهاسفند-درتن19،931میزانبهپسماندبهداشتیدفن

سازمان مدیریت پسماند

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 اسفند ماه 

 سازمانبرنامه های فرهنگی، آموزشی

 سازمانمورد فتونیوز از اخبار سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی 190ساخت

در فضای مجازی و سایت سازمانبارگذاری مورد  پوستر آموزشی و 33تهیه

  سازمانعملکرد واحدهای سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی از مورد  ویدیو کلیپ 3ساخت

اهدای جوایز فرهنگی به کودکان در ازای تحویل پسماند خشک به مراکز اطالع رسانی، آموزش و دریافت
پسماند خشک

 جوایز فرهنگی به شهروندان در ازای تحویل پسماند خشک به ماشین های مخصوص جمع آوری در  اهدای
محالت

 اجرای فراخوان انتخاب مردمی پاکبان نمونه شهر رشت در صفحه مجازی سازمان مدیریت پسماندهای
شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند

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 اسفند ماه 

اقداماتاهم:

:زباله دریافت شده*

کیلوگرم5/749/320: شهرداری های سهامدار

کیلوگرم2/366/120: شهرداری های غیر سهامدار

کیلوگرم8/115/440:شدهجمع کل زباله دریافت 

گرمکیلو 75000:میزان کود آلی تولید شده *

:فروش کود آلی *

کیلوگرم104530:کود فله

گونی10: کیلویی15گونی 

گونی1360: کیلویی30گونی 

شرکت کود آلی استان گیالن

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 اسفند ماه 

اقداماتاهم
تصویرروایتبهجوانبومیموسیقیجشنوارهنخستیناختتامیه-1

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

1 1

1 11
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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 اسفند ماه 

رشتشهرداریورزشیواجتماعیفرهنگیسازماندستیصنایعوکارآفرینیخانهدومینفتتاحا-2

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

2 2



172

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 اسفند ماه 

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

رشتشهرشورایرئیسوشهردارحضورباسالمتشهدایپاسداشتپویشبرگزاری-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 اسفند ماه 

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

راه اندازی پویش پاسداشت شهدای سالمت-5برگزاری مسابقه مجازی-4

" زنگ انشاء"کارگاه تولیدمحور -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 اسفند ماه 

سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

مسابقات فوتسال کارگری گیالندرشهرداری رشتیقهرمان-7



175

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 اسفند ماه 

 بررسی و ارسال لوایح شهرداری اعم از:

ولیعصرافزایش اعتبار مربوط به بازگشایی فاز دوم معلم به رجایی و بازگشایی مسیر امام علی به-1

بودجه کل کشور5تبصره « و»ثبت درآمد غیر نقدی در اجرای بند -2

انعقاد قرارداد نت بانک ملی واقع در مسکن مهر -3

احداث تقاطع غیر همسطح میدان نیروی دریایی و میدان امام حسین -4

 1400شرکت در جلسات متعدد شورای اسالمی شهر جهت بررسی بودجه پیشنهادی در سال

 به شورای اسالمی شهر رشت1400تنظیم و ارسال ضوابط اجرایی بودجه سال

 شهر رشت1399تهیه و تنظیم اصالح بودجه سال

شرکت در جلسات نرم افزار کنترل پروژه

مدیریت برنامه و بودجه-معاونت برنامه ریزی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

برنامه ریزی و نظام  
تمدیریت شهری

عا
طال

ل ا
حلی

و ت
ار 

آم
ه 

رو
گ

اقداماتاهم:
رشتشهرداری99سالبهمنیکماههعملکردآمارتنظیموگردآوری

رشتشهرداریهایماموریتمبنایبر99سالماههیازدهعملکردگزارشتنظیموگردآوری

هامغایرتنمودنبرطرفوهاحوزهازدریافتیاطالعاتصحتبررسی

شهریاموردفترسامانهدرهزینهودرآمد،صدمادهکمیسیونبهمنیکماههآماراطالعاتورود

استانداریشوراهایو

معماریوشهرسازیمعاونتبهارسالو99بهمنیکماههناظرمهندسینآمارگردآوری

1399ماهدیپایانالی1395سالازشهرداریمجموعهزیرهایحوزهعملکردآمارگردآوری

ارسالوبهمنپایانتا1399فروردیناولازساختمانیتخلفکارشناسیگزارشآمارگردآوری

شوراهاوشهریاموردفترمدیرکلبه

قراردادبابتفرابرآماریافزارنرموجهواریزیدرخواستپاسختهیه

1399سالدرآمارگروهانجامحالدروشدهانجاماقداماتمهمترینتهیه

شهرداریپرتالدربهمنیکماههعملکردبارگذاری

فرابرآماریافزارنرمدرمناطقآماریاقالمبارگذاری

نوسازی و تحول اداریمدیریت –معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
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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 اسفند ماه 

اقداماتاهم

شهرداریبهشدهارائهآموزشییرویدادهارسانیاطالعوارزیابی

جامعسیستمدرهمکارانآموزشیشناسنامهدر98سالدریافتیگواهیهایادامهصدوروثبت

(جام)کارکنانآموزش

رشتشهرداریستادوسازمانهامناطق،همکاران98سالارزشیابیهایپروندهتایید

آنانکارگزینیحکمآخرینتغییراتاساسبرهمکارانآموزشیشناسنامهاصالح

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

ش
وز

آم
ره 

دا
ا

نوسازی و تحول اداریمدیریت –معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
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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 اسفند ماه 

شرحهمچنینو1395سالمصوبتفصیلیسازمانوساختارهایچالشرفعوبازنگری،بررسیادامه
مستمربهبودراستایدررشتشهرداریهایحوزهکلیهمصوبوظایف

پرونده288تعدادبهکارکنانساالنهارزیابیخصوصدراداریامورمدیریتازارسالیهایپروندهبررسی
(پرسنلساالنهارزشیابیفرم11آیتم)پیشنهاداتمعیارهایبررسیجهتپرسنلی

مختلفواحدهایپیشنهادیسازمانیساختاربررسی

اداتپیشنهنظامنامهآییناساسبرشهرداریمختلفهایحوزهازواصلهپیشنهاداتپیگیریوبررسی
رشتشهرداریمصوب

اطالعاتتحلیلوآمارگروهبهتشکیالتادارهماهبهمنعملکردگزارشارسالوآوریجمع

راهبردیشورایمصوبه7بنداساسبرمشخصفرمتقالبدردستگاهیبینمشترکخدماتگزارشارائه
گیالناستانریزیبرنامهومدیریتسازمانبهاستانمدیریتتوسعه

صوبمساختاردرغیرعاملپدافندادارهساختاروجایگاهبازنگریخصوصدرگیالناستانداریبامکاتبه
رشتشهرداریتفصیلی

حضورباشهرداریدرپیشنهاداتنظاماستقرارهایچالشبررسیموضوعبا(وبینار)مجازیجلسهبرگزاری
99/12/23مورخکشورکالنشهرهایهایشهرداری

رشتشهرداریمعامالتنامهآیین31مادهوشهرداریخدماتکارکنانهایدستورالعملنویسپیشتدوین

هجشنواربرگزاریرشت،شهرداریبرترپروپوزالجشنوارهبرگزاریهایدستورالعملابالغوتصویب
وآنهاهایفرمبهمراهپیمانکارانقراردادمالیکنترلاجراییروشورشتشهرداریبرترپژوهشگر
مطابق)مصوببودجهاعتبارتأمینودرآمدیمنابعتخصیصدستورالعملدستورالعملدومویرایشهمچنین

(زیرجدول

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

ها
وش

د ر
بو

به
 و 

ت
ال

کی
ش

ه ت
دار

ا
نوسازی و تحول اداریمدیریت –معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
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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 اسفند ماه 

رشتمدیریت کیفیت شهرداری سیستم 99اسفند جدول مستندات ابالغی و مصوب 

تاریخ ابالغکد مستندشرح مستندات

W-41-IMS-0399/12/11مصوببودجهاعتبارتأمینودرآمدیمنابعتخصیصدستورالعملدومویرایش

P-21-IMS-04-0099/12/28پیمانکارانقراردادمالیکنترلاجراییروش

W-42-IMS-01799/12/28رشتشهرداریبرترپروپوزالجشنوارهبرگزاریدستورالعمل

F-42-IMS-10399/12/28پروپوزالدهندگانارائه/دهندهارائهمشخصاتفرم

F-42-IMS-10499/12/28دریافتیهایپروپوزالکدگذاریفرم

F-42-IMS-10599/12/28داوریامتیازبندینحوهوسنجشهایشاخصفرم

F-42-IMS-07299/12/28شترشهرداریکارکنانبرترپروپوزالجشنواره(جشنوارهبرگزاریمرتبهذکر)داوریصورتجلسهفرم

W-42-IMS-01899/12/28رشتشهرداریبرترپژوهشگرجشنوارهبرگزاریدستورالعمل

F-42-IMS-10699/12/28برترپژوهشگرجشنوارهبهشدهارسالپژوهشمشخصاتفرم

F-42-IMS-10799/12/28........فرم نحوه امتیازدهی به آثار پژوهشی ارسال شده 

F-42-IMS-108 99/12/28دریافتیهایپژوهشکدگذاریفرم

F-42-IMS-07399/12/28شترشهرداریکارکنانبرترپژوهشگرجشنواره(جشنوارهبرگزاریمرتبهذکر)داوریصورتجلسهفرم

99تعداد مستندات مصوب اسفند شرح مستندات
3دستورالعمل، آیین نامه و فلوچارت

1روش های اجرایی

8فرم

12جمع

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

ها
ش

رو
د 

بو
به

 و 
ت
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ا نوسازی و تحول اداریمدیریت –معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
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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 اسفند ماه 

انسانیسرمایهمدیریتاقداماتاهم
کمیلتویرایش،بارگذاری،همچنینوآمارنامهسامانهدربازنشستهوشاغلپرسنلبهمربوطاطالعاتویرایش

پاکناسامانهدرهمکارانپرسنلیاطالعاتنواقصرفعواطالعات

نظراتارایهوتنظیموکارادارهواداریعدالتدیواندرمطروحهدعواهایخصوصدرکارشناسینظراتارائه
شهرداریحقوقازدفاعجهتبهکارشناسی

دررسمیبهقراردادیازوضعیتتبدیلشرایطدارایقراردادیکارکنانکلیهایثارگریاطالعاتآوریجمع
وضعیتتبدیلابالغیهراستای

نظرموردموضوعاتاساسبرمربوطههایبخشنامهصدوروتهیه

راستایدرهاسازمانومناطقتفکیکبهشهرداریتابعهواحدهایکلیهانسانینیروهایوضعیتپایشوبررسی
رشتشهراریانسانیسرمایهرفتنهدرازجلوگیریوسازیچابک

نهادهایسایروبازنشستگیصندوقاستانداری،کار،ادارهبهمربوطموارددرخصوصجاریاموراتپیگیری
غیردولتیودولتی

پرسنلیحوزهدرابهاماترفعمنظوربهذیربطهایحوزهازالزماستعالماتاخذ

ترششهرداریمصوبچارتمحترم،شهرداردستوراساسبرکارکنانبرایخدمتمحلتعیینهایابالغصدور
موجودانسانیهایسرمایهازبهینهاستفادهجهتدرتالشوپرسنلتحصیلیمدرکوپستو

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی–معاونت برنامه ریزی 
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

انسانیمنابعادارهاقداماتاهم
روهگارتقاءمنظوربهاتصورتجلستنظیمورشتشهرداریمشاغلبندیطبقهطرحاجراییکمیتهتشکیل،

مشاغلبندیطبقهطرحاجراییکمیتهجلساتدرطرحجهت...وانتصابتحصیلی،مدرکاحتساب

وپیمانی،رسمیکارکنان...وانتصابتحصیلی،مدرکاحتساببهمربوطمختلفپرسنلیکارگزینیاحکامصدور
قراردادی

واداریشورایجلسهدرطرحمنظوربهخبرهوارشدکارشناسشغلیارتقاءبهمربوطهایپروندهتنظیموبررسی
مذکورشورایمجددتشکیلازپساستخدامی

ابالغوسازمانیپستاساسبرتابعهیسازمانهاومناطقمرکز،نیروهایدقیقچینشمنظوربهالزماقداماتانجام
تحصیلیمدرکوتجربیسوابقاساسبرنیروهابندیتقسیمدرحداکثریتمرکزوانشائی

هئاراتجهغیرهوسازمانیپست،فعلیشغل،خدمتمحلاساسبرروزبهومختلفپرسنلیآمارگزارشهایتهیه
مربوطهواحدهایبه

کارگریوکارمندیازاعمپرسنلمرخصیذخیرهاعالمومحاسبه

آندرپرسنلکهشهرداریبهمتعلقاماکنوواحدهاکلیهدرخروجوورودهایدستگاهاندازیراهونصب
مورامدیریتبهاعالمواخطارصدوروپرسنلتأخیروغیبتهایگزارشبررسیوکنترلهمچنینوحضوردارند

نیازصورتدرمالی

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی–معاونت برنامه ریزی 



182

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 اسفند ماه 

رفاهادارهاقداماتاهم

کاسپیناعتباری شرکت آرام نگارین ثبت نام پرسنل جهت دریافت کارت

 رشتمکاتبه با بیمه آسیا درخصوص آتش سوزی ساختمان مرکزی شهرداری

توزیع کارت روز زن به همکاران شاغل و بازنشسته

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

 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 

هرمنازل مسکونی شهروندان در سطح شبررسی گزارشهای حریق واصله از سازمان آتشنشانی در خصوص آتش سوزی

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

 تگانبازنشسکارگری،کارمندی و ( هزینه کفن و دفن) بررسی و صدور معرفی نامه بیمه عمر و معرفی نامه آرامستان

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی–معاونت برنامه ریزی 
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

بایگانیودبیرخانهادارهاقداماتاهم

هایدهیاریوشهرداریهاسازمانپستخانهشهرداری،الکترونیکیپستطریقازهانامهارسالودریافت
دولتشبکهطریقازاداراتبرخیمکاتباتدریافتوارسالهمچنینوکشور

شدهصادرهاینامهتصاویرچاپواداریاتوماسیوندرواردههاینامهثبت

مکاتباتتقسیمومرسالتوارسالدفاتردرهانامهثبت

ازاداراتبهعادیهاینامهارسالورساننامهطریقازمختلفاداراتبهفوریصادرههاینامهارسال
دولتپیشخوانوپستطریق

کارکنانمرخصیوپرسنلیاحکامکلیهتوزیعوثبت

حقوقیواداری،پرسنلیراکدهایپروندهساماندهی

فیزیکیوالکترونیکیبصورتجاریپرسنلیواداریهاینامهرسانیروزبه

فیزیکیوالکترونیکیبصورتسازمانهاوپنجگانهمناطق،مرکزهایمرخصیکلیهساماندهی

امالکوحقوقیواحدبامستمرهمکاریوشهرداریامالکهایپروندهساماندهی

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی–معاونت برنامه ریزی 
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

خدماتوعمومیاموراقداماتادامه
 ساختمان شهرداری خدماتی و رانندگان استیجاری پخش ماسک بین نیروهای جهت هماهنگی با اداره اموال

مرکز

 ماه رانندگان استیجاریاسفند پیگیری حقوق

گام گیل  شرکت توسعه کسب و کار پیش) پیگیری حقوق  اسفند ماه نیروهای خدماتی شرکتی شهرداری رشت
(پویا

 مرکزپیگیری و تعمیرخرابی آسانسور ساختمان شهرداری

رکت نامه نگاری در خصوص تعویض بورد فرمان آسانسورهای شهرداری مرکز با توجه به کارشناسی و تاکید ش
آنهادر خصوص ناکارآمدی ( پیمانکار آسانسور)هاوین اوج آوران کاسپین 

 مرکزهماهنگی با موسسه فنی برد سانترال جهت جابجایی و تعمیر خطوط تلفن در ساختمان شهرداری

 پیگیری و تحویل کارت شب یلدا نیروی های خدماتی و رانندگان استیجاری

 با اداره اموال با ارسال نیروهای خدماتی جهت جابجایی و حمل بارهمکاری

 نظافت روزانه کل ساختمان شهرداری مرکز و محوطه آن

 انجام امور تاسیساتی  همچون پارتیشن بندی جدید در اداره آموزش و تحول اداری، تعویض دستگیره
غیره، ریگالژ درب سکوریت اداره رفاهی و 5دستشویی طبقه 

 1400پیگیری بحث مناقصه تامین خودروهای استیجاری در سال

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

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی–معاونت برنامه ریزی 
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

ایثارگراناموراقداماتاهم

نژادپاکحمیدشهیدخانوادهبادیدار

طهماسبیاهللسیفمعززجانبازبادیدار

ایثارگرانوضعیتتبدیلپیگیری

هدفجامعهبهایثارگراناموردرمشاورهخدماتارایه

جانبازانهدیهتدارکوپیگیری

شهداءفرزندانهدیهتدارکوپیگیری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی–معاونت برنامه ریزی 
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

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

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

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی–معاونت برنامه ریزی 

محل خدمت

نوع استخدام

مجموع
تعداد 

براساس 
چارت کارگر کارمند رسمی

رسمی
کارمند 
پیمانی

قرارداد 
کارگری

قراداد 
کارمشخص

قرارداد 
سایرکارمعین

9277122172156162637490مناطق پنجگانه

8537269214120526783845سازمانها

953211647138189455382شهرداری مرکز

272146507433414861718751717مجموع

محل خدمت

تحصیالت

مجموع
تعداد 

براساس 
چارت فوق دکترا

زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسلیسانس

013420749131116637490مناطق پنجگانه

0852297829794783845سازمانها

4143175326437458382شهرداری مرکز

436261115949224718751717مجموع
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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 اسفند ماه 

99/12/30شهرداری در تاریخ گزارشی از جزئیات بدهی های 

مبلغ به ریالعنوان

3،685،650،247،170پیمانکاری و آبهای سطحی

0رفت و روب و فضای سبز

105،401،652،686کمک به مناطق و سازمانها

83،004،000،000غرامت

0سخت و زیان آور% 4سنوات و 

50،000،000،000بدهی به سازمان بازنسشتگی

815،042،816،563بدهی به سازمان تامین اجتماعی

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

35،000،000،000(اداره بیمه سالمت ) خدمات درمانی 

5،924،098،716،419مجموع

شهر و مالیه اقتصاد 
شهری

مدیریت مالی-معاونت مالی و اقتصادی

(ریال)پرداخت شدهمالیمیزان تعهدات

1,430,829,560,131
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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 اسفند ماه 

اقداماتاهم

محترمشورایبهآنارسالورشتشهرداریتابعههایسازمانخدماتبهایودرآمدیتعرفهلوایحتنظیم

بهآنارسالوکشورکلبودجه5تبصرهواوبنداجرایراستایدربودجهدرنقدیغیردرآمدثبتالیحهتنظیم

محترمشورای

صنفینامهتفاهمبررسی

دریافتجهتآنپیگیریوایمنطقهقیمتارزشالیحهازدفاعجهتمحترمشورایجلساتدرشرکت

آنمصوبهدریافتتامحترمفرمانداریتأییدیه

عرصهبرشدهتعریفسناریوی5برآوردهمچنینوکوچکیبلوارمسیرحاشیهپروژهازحاصلدرآمدبرآورد

بوطهمرمنطقهومعماریوشهرسازیمحترممعاونتکمکباپرستارخیاباندرواقعشهرداریاینتملکتحت

گذاریسرمایهسازمانبهآناعالمو

مبلغبهقطعیآرایصدوروریال229.234.478.415مبلغمجموعبه77مادهکمیسیوندرپرونده71طرح

ریال211.105.793.765

تشخیص و وصول درآمدمدیریت -معاونت مالی و اقتصادی

شهر و مالیه اقتصاد 
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 اسفند ماه 

اقداماتاهم

ام  تشکیل پرونده زمین سه هکتاری کارخانه آسفالت و تحویل مدارک به منابع طبیعی جهت واگذاری به ن
شهرداری 

ورات انجام  بابت مرمت و بازسازی ساختمان استانداری سابق  و تخلیه بانک ملی مستقر در این ساختمان کلیه ام
.گردید 1400و بانک ملی مکلف به تخلیه مکان فوق تا پایان اردیبهشت 

 نفره کارشناسان دادگستری در خصوص زمین ورزشی سلیمانداراب و بازدید زمین فوق 5درخواست هیات

 ماده 6درصد تبصره 10شکایت شهرداری از مسکن و شهرسازی به مدیر گروه تولید بازرسی استان  در خصوص
هزار متر مسکن مهر 40واحده قانون نحوه تقویم ابنیه به متراژ 

 ریال21/178/800/000برگزاری مزایده و فروش امالک به مبلغ

رارداد پیش قرارداد پارک مفاخر امضا گردید و معرفی ملک جهت تضمین به اداره منابع طبیعی جهت تنظیم ق

 مورد امالک جهت برگزاری مزایده26کارشناسی

 جهت تملک ( گلشنی –ناوگان شمال –احمد پناه –مستوفیان  (ارسال چند مورد الیحه به شورا

 هکتاری دخانیات بین شهرداری و اداره شهرسازی و تحویل آن به سازمان زیبا سازی  14تمدید قرارداد زمین
جهت احداث پارک 

امالک و مستغالتمدیریت -معاونت مالی و اقتصادی

شهر و مالیه اقتصاد 
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 اسفند ماه 

اقداماتاهم
 امورات بانکی جهت تخصیص بصورت روزانه

انک با مکاتبه با بانک ملی بدلیل عدم دسته چک جهت انجام امورات و پرداختهای بانکی از طریق اسناد و مستندات مورد قبول ب
99/11/2-214459امضاء ، امضاء دران مجاز

 99/11/8-218926واریز مانده  موجودی حساب بانک صادرات به حساب تمرکز وجوه اختصاصی خزانه

 99/11/16-225612تغییر ماهیت حساب بانک صادرات شعبه سبزه میدان بنام تمرکز وجوه اختصاصی خزانه

 99/11/8-218921پیگیری در خصوص واریز مانده حساب بانک رفاه سازمان آرامستان به خزانه

 99/11/9-220309درخواست جلسه مشترک بین واحد های مالی ،امالک جهت ورود اطالعات اموال در سامانه سادا

 99/11/18-227215پیگیری در خصوص تغییر نمونه امضاء حسابهای دولتی

 99/11/16-226259در اختیار گذاشتن اطالعات امالک تحت مالکیت شهرداری

 99/11/23-231315تغییر ماهیت حساب سازمان سیما منظر در بانک رسالت جهت تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه

 درخواست به حداکثر رساندن سقف مجاز دستگاههایpos  مستقر در مناطق و پرداختهای صورت گرفته بصورت آنالین قابل مشاهده
99/11/25-231865گردد

 99/11/27-234291تعیین وتکلیف و بستن حسابهای راکد و غیر فعال سازمان ها و مناطق

 99/11/27-234089( سامان شهاب)پیگیری در خصوص یکپارچه سازی اطالعات هویتی مناطق و سازمانها

 250990پیگیری در خصوص تاییدیه شماره حساب های ارسالی از سازمان ها طی نامه به شماره

 پرداخت به موقع حقوق و مزایا کارکنان شهرداری و همچنین نیروهای حجمی و شرکتی و نگهبابان

 ماهه اول 6ماهه دوم و همچنین پرداخت پاداش 6پرداخت به موقع پاداش

 پرداخت تمامی کارتهای اخر سال به تمامی کارکنان

پرداخت تخصیص پول به مناطق و سازمان ها و مالی مرکز

 248562دریافت چکهای بال استفاده حساب های درآمدی و سپرده مرکز و سازمان های تابعه از امور مالی مرکز طی نامه به شماره
99/12/13مورخ 

اداره خزانه داری

شهر و مالیه اقتصاد 
شهری



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 اسفند ماه 

 شدهعمومی برگزار فراخوان های

شهر و مالیه اقتصاد 
شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

تاریخ فراخوانعنوانرویکردردیف

حمل و نقل و 1
امور زیربنایی

بلوار )معلم 2بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز 
(طراحی، تملک و ساخت، تامین مالی)DBFدر قالب شیوه ( کوچکی

99/12/04: نوبت اول
99/12/06: نوبت دوم
99/12/26: بازگشایی

2

-گردشگری
خدماتی

99/12/04: نوبت اولاحداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر
99/12/06: نوبت دوم

احداث و راه اندازی گذرخوراک در حاشیه رودخانه زرجوب3
99/12/04: نوبت اول
99/12/06: نوبت دوم
99/12/26: بازگشایی
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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 اسفند ماه 

 مطالعهکالن در دست طرح های

شاملکه(ع)رضاامامخواهرحرمپیرامونیهایمحلهمحدودهبازآفرینیراهبردیسندتدوین

عهتوسمحورهایوهاطرحکهمطالعاتخروجینمودناجراییجهتکارگزاریوپیشینمطالعاتبندیجمع

طتوسمطالعاتنهایینسخهارائهجهتجلسهبرگزاری.(هنروفرهنگگذرنمونهعنوانبه)باشندمی

مطالعاتنهاییبخش-قراردادتمدیدموضوعبررسیومرتبطهایحوزهحضوربا99ماهدیدرطرحمشاور

.باشدمیانجامحالدرمرتبطکارگزاریاقداماتگزارشو

تحویلبهتوجهبا98سالپایاندر(اقتصادی-فنیمطالعات)سراوانجنگلیپارککتابچهتکمیلوتهیه

رشتاریشهردبهآبخیزداریوطبیعیمنابعکلادارهتوسط(جنوبیفاز)جنگلیپهنهاینازبخشیموقت

مابینیفحقوقیتکلیفتعیینوطبیعیمنابعکلادارهنظراعالموبررسیانتظاردر-(اولمرحلهپایان)

موراونقلوحملمعاونتبهالکانایجزیرهدکترپارکطرحبهمربوطاطالعاتیکلیهارائهدرهمکاری

1400سالدرتکمیلیمطالعاتانجامجهتخدماتشرحبررسیوزیربنایی

عینکتاالبساماندهیطرحبرایذیصالحمشاورانارزیابیومذاکرهوخدماتشرحیتهیهدرهمکاری
شهر و مالیه اقتصاد 

شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 اسفند ماه 

:مهماقداماتسایر
99/12/19تاریخدرسازمانمدیرههیئتجلسهیکبرگزاری

فراخوانجهتفنییکمیتهومعامالتکمیسیوناعضایحضورباپاکاتبازگشایییجلسهبرگزاری
شدهبرگزاریهای

اساسبرسالچهارمدتبهرشتشهرداریمردمیهایمشارکتوگذاریسرمایهسازماناساسنامهتمدید
گیالناستانداریعمرانیامورهماهنگیمحترممعاونمکاتبه

مشاورازشهداخیاباناداریتجاریمجتمعپروژهاحداثسنجیامکانمطالعاتگزارشاخذ

گذارانسرمایهاطالعاتبانکرسانیروزبه

تسریعسبببهشهرسازیوراهکلادارهبهمرحلهدوصورتبهمشارکتیهایطرحارسالمقدماتایجاد
فرایند

هریشبازافرینیگردشگری،زیربنایی،ونقلوحملرویکردهایباشهرهایفرصتشناسایییادامه
یساماندهسازمانیشدهدرخواستهایپروژهماننداعالمینیازمندیاساسبرهاپروژهتعریفو...و

.باشندمیآنهاجملهاز...وآالیندهمشاغلساماندهیموضوعی،بازارهایاحداثکهمشاغل

تاموانعرفعو5ژمسیربازگشاییپروژهمانندسازمانکاردستوردرقراردادهاینویسپیشبررسی
قراردادانعقاد شهر و مالیه اقتصاد 

شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 اسفند ماه 

:مهماقداماتسایر
گذاریسرمایههایپروژه(فنیکمیته)راهبریکمیتهتشکیل

1400سالگذاریسرمایهبودجهبررسیخصوصدرشهراسالمیمحترمشورایجلساتدرحضور
رشتشهرداری

مزاحموآالیندهمشاغلساماندهیموضوعجهتاصنافاتاقیجلسهدرحضور

اورمشانتخابجهتمشاورانبانشستوخدماتشرحبررسی،عینکتاالبمدونجلساتدرشرکت
ذیصالح

مذکورپروژهبررسیخصوصدررشتشهرشهربازیپروژهگذارسرمایهباجلسهبرگزاری

مانندآنهانمودنافزاارزشوشهرداریامالکازبهینهیاستفادهجهتریزیبرنامه:

اصالحجهتشهرسازیوراهکلادارهبهارسال–علیاماممسکونییمجموعهمشارکتیهایطرح
قانونیفرایندسایرو-شهرسازیومعماریمعاونتپاسخانتظاردر-پهنهکد

طقهمنوشهرسازیمعاونتنظراعالمانتظاردر–یکمنطقهدرواقعسرگلمیداندرتجاریمجتمع
قانونیفرایندسایروشدهارائهسناریویدوخصوصدر1

پشتهکتاری2یعرصهجیرده،جادههکتاری5یعرصهخصوصدراطالعاتاخذدرخواست
...و2منطقهدرآهنیسرای،1منطقهدرفرودگاه شهر و مالیه اقتصاد 

شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 اسفند ماه 

:مهماقداماتسایر
ماننداقتصادی-فنیمطالعاتبرایالزماقداماتانجام:

هایحوزهحضوربامنظریهبلوار-دومنطقهدرفرهنگییمجموعهاحداثموضوعباایجلسهبرگزاری
اسنادوذاریگسرمایهبستهتهیهابالغوطرحیبالقوهگذارسرمایهباکنفرانسویدیوصورتبهومتولی

بلواربهمنتهیسبزفضاییعرصهو2منطقه3ناحیهاعیانرویبرفرهنگیمجموعهپروژهفراخوان
مشاوربهگوهررودرودخانهیحاشیه-2منطقهدرواقعمنظریه

مشاوربهملتپارکهایطرحفراخواناسنادوگذاریسرمایهبستهتهیهابالغ

شهرسطحدرهابوفهوهاغرفهجانماییجهتمتولیهایحوزهبامشترکبازدیدانجام

شاورمبهابالغوزیربناییامورونقلوحملمعاونتازدریافتیدوچرخههایایستگاهفنیطرحبررسی
هاارزیابیتدقیقجهتاقتصادی

اخذوایمنطقهآبسهامیشرکتبهگیاهوگلیبازارچهوخوراکگذرهایطرحیارائه
یکارشناسارزیابیانجامانتظاردر–هارودخانهیحاشیهدرپروژهدواجرایجهتاولیهموافقت

ایمنطقهآبسهامیشرکتوشهرداریارگاندومابینفیقراردادانعقادو

وگیفرهناداریتجاریمنظورهچندپروژهمانندشریکازملکمقیاسبزرگهایپروژهپیشبرد
نامه،توافقتنظیم-هکتار4/5تقریبیمساحتبهایعرصهدریکمنطقهدرواقعجمجامهتل

رممحتشهرداردفتردرکنفرانسویدئویجلسهبرگزاریوگذاریسرمایهشرکتبهارسال شهر و مالیه اقتصاد 
شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 اسفند ماه 

هاریزیبرنامه:

رایشودرکشورهایشهرداریهایمشارکتوگذاریسرمایهنامهشیوهاصالحیهتصویبجهتریزیبرنامه
رشتشهراسالمیمحترم

روزمدرنهایسامانهایجادباشهرداریکاریفرآیندهایتمامینمودنالکترونیکیوسازیهوشمند

ایمرحلهدووایمرحلهیکهایفراخوانقالبدرگذاریسرمایههایپروژههایفراخوانبرگزاری

شهرعنوانبهرشتشهرشدنپذیرفتهبهتوجهباهاپارکدربیشتردهیخدماتجهتریزیبرنامه
وسبزفضایوهاپارکحفظقوانینوضوابطحفظباخصوصیبخشسرمایهتوسطکودکدوستدار

.شهرداریدیگرهایسازمانوگانه5مناطقتوسطسالهیکایاجارهقراردادهایبهساماندهی

درشهریزیباسازیوورزشی–فرهنگیرویکردبااقدامدستدرهایطرحپیشبردجهتریزیبرنامه
.گذاریسرمایهسازمان

تبافبازآفرینیمانندهاارگانواداراتسایربامرتبطگذاریسرمایههایطرحرویپیشمشکالترفع
یهارودخانهعینک،تاالبها،رودخانهای،جزیرهدکترجنگلیپارکتاریخی،ارزشمندبناهایوفرسوده
...وگوهررودوزرجوب

هایپروژهتعریفوزمیناخذجهت...واوقافکلادارهشهرسازی،وراهکلادارهماننداداراتسایرباتفاهم
.شهرتوسعهاهدافباراستاهممشارکتی

شهر و مالیه اقتصاد 
شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 اسفند ماه 

هاریزیبرنامهادامه:

،دادنمشارکتعنوانبابرگزارشدهعمومیفراخوانجهتحداکثریرسانیاطالعوریزیبرنامهتالش
.هاآنازبهینهاستفادهراستایدرهاآنباتفاهموشهریهایباغودانهدرشتامالکمالکان

آتیهایسالدرگذاریسرمایهشیوهبهشهرآالیندهومزاحممشاغلساماندهیجهتریزیبرنامه.

اتوبوسرانیخطوطسپاریبرونجهتریزیبرنامه

مشارکتیهایپروژهازحاصلعوایدازملکتولیدجهتریزیبرنامه

ازبرداریبهرهواجراوقراردادانعقادتاهاآنپیشبردوگذاریسرمایههایطرحتعریفجهتمشاوراخذ
هاپروژه

سرمایهموضوعاتسایرورشتشهردرخوراکگذراندازیراهواحداثقانونیفرایندتسریعپیگیری
مشارکتیقراردادهایانعقادتاگذاری

عرصهرویبرمشترکهایپروژهنمودناجراییجهتکارگزاریونامهتفاهمانعقادجهتریزیبرنامه
خصوصیبخشمالکین

1400سالبودجهتنظیمنوینروشپیشنهادباگذاریسرمایهسازمانباگانه5مناطقبیشترنمودنهمراه شهر و مالیه اقتصاد 
شهری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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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 اسفند ماه 

بازدیدها :
(1)مردمباچهرهبهچهرهدیداروخمینیاحمدسیدشهرکازبازدید

(2)کهریزکتنی200سوززبالهکارخانهازرشتشهرداربازدید

(3)برفبارشباهمزمانشهرسطحدرروبیبرفعملیاتاجرایبرنظارتومیدانیبازدید

(4)محلاهالیباصمیمانهگفتگویودیدارومعلولینمحلهازرشتشهرداربازدید

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل-حوزه شهردار

1 2

3

3

4 4
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

نشست ها:
 (1( )اسفند4)جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری جهت آماده باش برای مقابله با بحران احتمالی بارش برف

 (2)شرکت در برنامه تلویزیونی لوجنک شبکه باران

 (3)رشت هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان اعضای نشست با

 (4)جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری رشت

 (5)شهروندی از سامانه ایده جلسه رونمایی

 (6)شبکه باران توسعه در مسیر شرکت در برنامه

 ( 7)نشست هم اندیشی با مدیران مسئول روزنامه های محلی

 (8)گیالننشست با خانه احزاب استان

 (9( )اسفند22)جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت

 (10)معاونین شهرداری رشت جلسه شورای

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل-حوزه شهردار

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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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 اسفند ماه 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل-حوزه شهردار

دیدارها:
 (1)هفته دیدار چهره به چهره شهردار رشت با شهروندان روزهای سه شنبه هر
 (2)« پاک نژاد»دیدار جمعی از اعضای شورا و مدیران شهرداری رشت با خانواده معظم شهید

1 21

ادامه نشست ها:
 (11)اسالمی با شبکه ناظران جوان انقالب نشست

 (12)گیالنملکی فرمانده انتظامی استان عزیز اهللنشست با سردار

 (13)رشت سینما انقالب نشست با سرمایه گذار

 (14)گیالن تشکل فرزندان فرهیخته شاهد و ایثارگر نشست با

11 12 1413
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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 اسفند ماه 

مراسم و افتتاحیه ها  :
(1( )اسفند15جمعه )درختکاری در مسکن مهر رشت در مراسم روز حضور

 (2)مراسم کاشت نهال و پالک کوبی آن به یاد شهدای سالمتحضور در

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل-حوزه شهردار

1 2

سایر  :
انارسال نامه شهردار به ارسالن ساالری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن جهت در اولویت قراردادن پاکبان

(1)تزریق واکسن کرونا در 

 (2)تقدیر عضو شورای اسالمی رشت از سید محمد احمدی به مناسبت روز شهردار
1 2

امور بین الملل و شهر خالق خوراک شناسی
 معرفی غذاهای فراموش شده گیالن»طراحی و ساخت کلیپ های آموزش

در سه قسمت« در عید نوروز

 گیالنمعرفی غذاهای فراموش شده »طراحی و ساخت کلیپ های آموزش
قسمتسه در « در چهارشنبه سوری
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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 اسفند ماه 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل-حوزه شهردار

تبلیغات و اطالع رسانی:

تعداد عنوان

43 طراحی فتونیوز  

12 ساخت کلیپ و تیزر

4
ی  بولتن های خبری هفتگ

“آوای بلدیه”

تلویزیون شهری9-2/5×3/5تخته 5(: ع)والدت امام محمد تقی 
تلویزیون شهری9-2/5×3/5تخته 5(:  ع)والدت امام علی 

تلویزیون شهری9-2/5×3/5تخته 5(:  س)ارتحال حضرت زینب 
تلویزیون شهری9-2/5×3/5تخته 5:  روز درختکاری

2/5×3/5تخته 5(:  ع)شهادت امام موسی کاظم 
تلویزیون شهری9-2/5×3/5تخته 5(:  ص)مبعث حضرت رسول اکرم 
تلویزیون شهری9-2/5×3/5تخته 3:  روز بزرگداشت شهید

(:ع)و والدت امام زین العابدین ( ع)،  حضرت ابوالفضل (ع)والدت امام حسین 
تلویزیون شهری9-3×1تخته 3-2/5×3/5تخته 5

(3×6)تخته بیلبورد ی 2:   گرامیداشت زبان مادری
طراحی بنر روز مهندس

تبلیغات محیطی

بلدیهآوای”هفتگیخبریهایبولتن“

(موضوعیومناسبتیبنرهاینصبوچاپطراحی،)محیطیتبلیغات

(آپواتسوتلگراماینستاگرام،)اجتماعیهایشبکهدرفعالیت

وفتونیوزطراحیوکوتاهفیلموتیزرکلیپ،ساخت...

ساالنهوماههششماهانه،هایعملکردگزارشتنظیموتهیه

بولتنساختوخبریهایپایگاهوهاخبرگزاریدرشهرداریپرتالاخبارانعکاسرصد

تعداد اخبار بارگذاری شده و 
بازدید کننده های اخبار 

پرتال شهرداری

تعداد بازدید
کننده

تعداد 
خبر

ماه

6494 45 اسفند
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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 اسفند ماه 

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

 (بهمن23)مدیریت بحران شهرداری رشت در زمان بارش برف ستاد 1انتشار اطالعیه های شماره

 ت حـوزه  سرپرست سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، سرپرست مدیری)اخبار انتصابات و تودیع و معارفه مدیرانپوشش
( شهردار و امور شورای اسالمی شهر

ت شهدا، بزرگداشروز ، «سعید زمان نژاد»درگذشت همکار مرحوم )یک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی پیام تبر
(اعیاد شعبانیهادیب ودرگذشت حجت االسالم و المسلمین احمدی 

 رشتپوشش اهم اخبار و اقدامات معاونت ها، سازمان ها و مناطق شهرداری
 (1)آتش سوزی مهیب در خیابان شریعتی رشت مهار
(2)افتتاح دومین خانه  کارآفرینی و صنایع دستی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
 (3)رشت تخریب یک ملک خالفساز دیگر در شهر
 (4)رشت هوشمند شد 5فرآیند استعالم و پرداخت عوارض شهری در منطقه
 (5)مرکز توزیع میوه شب عید در رشت 12تعیین
عیدی کارکنان سال و حقوق و مزایای پایان : معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت

(6)شد سبز و نگهبانان پرداخت فضای و نیروهای حجمی اعم از پاکبانان، شهرداری 
 (7)خیابان طالقانیاجرای پروژه نصب پایه های روشنایی دکوراتیو در رفیوژ میانی
 (8)شد رودخانه های رشت در آستانه نوروز پاکسازی حاشیه
 (9)نوروز آماده سازی محله حمیدیان رشت برای استقبال از

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل-حوزه شهردار

1

2

3
7 8 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 اسفند ماه 

137عملکرد سامانه-مدیریت بازرسی-حوزه شهردار

ترافیک 
تماس ها

14-12ساعتازروزیکطیزمانیبازهدردریافتیهایتماسبیشتریـــــن
.استگردیدهثبت

چنینتوانمیدریافتی،هایتماستعدادنمودارهایبررسیبهتوجهبا
سامانهدر1399/12/11مورخدرتماستعدادبیشترینکهنمودگیرینتیجه

.استگردیدهثبت137

99/12/30تا 99/12/01ها و ترافیک آن از تاریخ  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 اسفند ماه 

137عملکرد سامانه-مدیریت بازرسی-حوزه شهردار

99/12/30تا 99/12/01موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ 

:شهرونداننظرمدموضوعاتاهم
غیرمجازسازوساخت
آسفالتروکشوگیریلکه
نظافتوزبالهآوریجمع
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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 اسفند ماه 

99/12/30تا 99/12/01وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ 

137عملکرد سامانه-مدیریت بازرسی-حوزه شهردار

:شکلبهتوجهبا
یهکل(...وآبقطعبرق،قطعنظیر)شهرداریوظایفباغیرمرتبطموضوعاتطرحرغمعلی

سامانهدرآنعملکردخروجیمناطق،فعالیتنبودنآنالیندلیلبهوثبتمرتبطهایپیام
.استنگردیدهثبت
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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 اسفند ماه 

137عملکرد سامانه-مدیریت بازرسی-حوزه شهردار

99/12/30تا99/12/01های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ وضعیت درخواست

:شکلبهتوجهبا

هادرخواستبیشترین
4و1مناطقبهمربوط

.باشدمیرشتشهرداری
مربوطهادرخواستکمترین

رشتشهرداری5منطقهبه
.باشدمی
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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 اسفند ماه 

به تفکیک موضوع137تماس های دریافتی از سامانه 
تعدادموضوع پیامردیف

0کارگران1
17آبگرفتگی و آب افتادگی2
134آسفالت3
4آسیب های اجتماعی4
24اطالع رسانی و مشارکت های شهروندی5
7(انهار)الیروبی 6
0برفروبی7
8پارکها و فضای سبز8
2پارکینگ ها و پارکبانها9
4تاکسی10
7ترافیک11
0ترمینال12
0اتوبوس13
19تعمیرات شوارع14
1تفکیک و بازیافت15
1تقدیر و تشکر16
8جمع آوری خاک و نخاله17
38جمع آوری زباله و ضایعات18
30جمع آوری و نصب19
28حیوانات20
12درختان21
144ساخت و ساز22
79سد معبر23
2شستشو24
5مرمت و ترمیم25
70مزاحمت26
3(نصب عالئم ایمنی)نکات ایمنی 27
20نظافت28
0میادین میوه و تره بار29

668مجموع

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 اسفند ماه 

وضعیت تماس ها

تعدادنام حوزه
1158منطقه

285منطقه

3105منطقه

4137منطقه

537منطقه

109سازمان مدیریت پسماند

4سازمان مدیریت حمل و نقل  بار و مسافر

19سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

4سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 

2معاونت حمل و نقل و ترافیک

0سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

0سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

0سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

0سازمان آرامستان

0سازمان عمران و بازآفرینی شهری

8پیام های در حال تعیین و تکلیف
668جمع

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 اسفند ماه 

اقداماتاهم

برابردردفاعنیزومربوطهدعاویپیگیریومتعرضیندعاویطرحورشتشهرداریحقوقوحقازصیانتراستایدر

وهاسازمانواداراتاستعالماتپاسخولوایحتهیهوکیفریومدنیاحکاماجرایدرجاریهاموراتوشهرداریعلیهدعاوی

.مربوطههایپاسختنظیموتهیهازاعماداریعدالتدیوانبهمربوطهاموراتنیز

جلسه34–حقوقیمحاکمجلساتدرشرکت

جلسه20–کیفریمحاکمجلساتدرشرکت

جلسه4–کارادارهاختالفحلوتشخیصهایهیاترسیدگیجلساتدرشرکت

مورد3–محلیکارشناسیهایقراردرشرکت

فقره87–اداریعدالتدیوانلوایحتاییدیاوتهیه

مورد5–قضاییاستعالماتبهپاسخ

مورد76–(...ودرآمدی،شهرسازی،عمرانی،خدماتی)اداریاستعالماتبهپاسخ

مناقصه3ومزایده1-مزایدهومناقصهجلساتبرگزاری

جلسه1–معامالتنامهآیین14مادهموضوعکمیسیونجلساتبرگزاری

جلسه2–(اختالفحل)معامالتنامهآیین38مادهموضوعکمیسیونجلساتبرگزاری

مدیریت حقوقی-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 اسفند ماه 

(داخلیحسابرسی)داخلیکنترلهایفرایندهایبررسیاهم

رشتشهردارییکمنطقهداخلیکنترلهایفرایندبررسی

ورزشیواجتماعی،فرهنگیسازمانداخلیکنترلهایفراینداتمام

خصوصدرجلساتاهم

رشتشهردارییکمنطقهداخلیکنترلهایافتتاحیه

خصوصدرمکاتباتاهم

رشتشهرداریورزشیواجتماعی،فرهنگیسازمانداخلیکنترلهایگزارش

رشتشهردارییآرامستانهامدیریتسازمانداخلیکنترلهایگزارش

رشتشهردارییکمنطقهداخلیکنترلهایبررسی

مدیریت حسابرسی -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 اسفند ماه 

:اطالعاتمهندسیوافزارنرممعاونتحوزه

انعقاد و ابالغ قرارداد خرید سامانه مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی شهاب تدکار

اری انعقاد و ابالغ قرارداد خرید پایگاه اینترنتی سامانه مدیریت و داوری همایش های سالیانه شهرد-
همایش نگار

سال  تحویل نسخه تستی نرم افزار سرا به مدیریت تشخیص و وصول درآمد برای کنترل محاسبات
1400

  پیاده سازی آمار وصولی های پروژه بلوار امام علی در نرم افزار سرا

  تحویل خروجی فیش های نوسازی جمعی پرداخت نشده مناطق پنجگانه به شرکت فن آوا

فرابر  -به روزرسانی نرم افزار آمار شهرداری رشت

پویا سازی درج مدت اعتبار پروانه های ساختمانی در نرم افزار سرا

درج قیمت زباله و شغلی سال جدید در نرم افزار سرا

بارگذاری الیه شبکه معابر در سامانهSDI سازمان نقشه برداری کشور

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات-حوزه شهردار
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات-حوزه شهردار

( :GISاطالعات جغرافیایی )افزار ومهندسی اطالعات  معاونت نرم حوزه 

تعداد شرح فعالیت ردیف

106 اصالح الیه عرصه برای  مناطق پنجگانه 1

181 اصالح الیه نوسازی برای مناطق پنجگانه 2

776 اصالح الیه درآمد برای  مناطق پنجگانه 3

35 اصالح الیه اصناف برای  مناطق پنجگانه 4

5 برای  مناطق پنجگانه5اصالح الیه کمیسیون ماده  5

82 اصالح الیه طرح تفصیلی برای  مناطق پنجگانه 6

1 اصالح الیه تثبیت شده طرح تفصیلی  برای  مناطق پنجگانه 7

16 اصالح الیه امالک تجمیعی برای  مناطق پنجگانه 8

22 اصالح الیه معابر شهرداری برای  مناطق پنجگانه 9

39 پاسخ به استعالم مجوز حفاری 10

171 بررسی الیه درآمد بر اساس طرح تفصیلی 11
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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 اسفند ماه 

:زیر ساخت و شبکهحوزه معاونت 
 شهرداریپیکربندی امنیتی نرم افزار اکانتینگ اینترنت
 از شبکه شهری شهرداری شامل تمامی مناطق و سازمان هاپشتیبانی
پشتیبانی از پرتال شهرداری رشت به همراه تمامی زیر پرتال های شهرداری
  بک هاپ گیری های روزانه هفتگی و ماهانه از تمامی سوییچ ها روتر ها و فایروال های

شهرداری
 ارتباطیپشتیبانی بستر:
مالیسامانه یکپارچه -2سامانه یکپارچه شهرسازی-1
اداریسامانه اتوماسیون -4انسانیجامع آموزش منابع سامانه -3
پیامکسامانه ارسال و دریافت -6غیابحضور و سامانه -5
بازرسیثبت گزارشات سامانه -1378سامانه مدیریت شهری -7
شهرداریپورتال اطالع رسانی سامانه -10ایدهثبت سامانه -9
رشتنقشه جامع سامانه -12شهرداریپست الکترونیک سامانه -11
سامانه پسماند-14جامتحت وب سامانه -13
حقوقیفیش سامانه -SEQ16سامانه -15
دینتبدیل سامانه -18سامانه فرابر-17
ساعتسامانه -20سامانه ممیزی-19

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات-حوزه شهردار
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

:حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه
راه اندازی شبکه آسیب دیده ساختمان گیل
ل و امور پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه از سیستمهای ساختمان گیل و معاونت حمل و نق

سیستم200زیر بنایی به تعداد 
 سیستم25پشتیبانی از سیستمهای سازمان فرهنگی و ورزشی به تعداد
 سیستم30پشتیبانی سخت افزاری از سیستم های سازمان سیما منظر به تعداد

 نصب و راه اندازی سرورDL380 G7

 (سرا)پشتیبان گیری از همه سرورهای شهرسازی

پشتیبانی سرور فرابر

بررسی و رفع عیب روزانه سرورهای مالی

ارتقا سرور دیتابیس حقوق و دستمزد

بررسی و عیب یابی سرورهای مجازی مرکز داده

رفع مشکالت مربوط به سرور بک آپ

پشتیبانی و رفع عیب سرور های فیزیکی و مجازی

 نصب و پیکربندیesxi سرورG7

پشتیبان گیری از سرورهای مالی مرکز و سازمانها

 اتوماسیونبک آپ گیری هفتگی سرور آرشیو

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات-حوزه شهردار
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حمل و نقل و ترافیک 
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی-کالبدی

محیط زیست، فضای 
سبز و خدمات شهری

اجتماعی  –فرهنگی 
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
شهری

شهرداری رشت-99عملکرد اسفند ماه 

شورای اسالمی شهر رشت
 با حضور اعضای شورایک افتتاح خانه کارآفرینی شهرداری منطقه یک ناحیه

رشتشهراسالمیشورایدردرختکاریروزدرنهالکاشتمراسم
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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 اسفند ماه 

شورای اسالمی شهر رشت

 پدردر شورای اسالمی شهر رشتو روز ( ع)امیرالمومنین حضرت علی مراسم سالروز میالد

 شورابرگزاری جلسات مشترک کمیسیون های 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 اسفند ماه 

شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر رشت

  برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسالمی 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 اسفند ماه 

شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری منظم جلسات کمیسیون بهداشت ، محیط زیست وخدمات شهری شورا

برگزاری منظم جلسات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 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 اسفند ماه 

شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری منظم جلسات کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری منظم جلسات کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسالمی 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 اسفند ماه 

شورای اسالمی شهر رشت

 اسالمی شهر رشتحمل و نقل و ترافیک شورای برگزاری منظم جلسات کمیسیون
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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 اسفند ماه 

لیست حوزه هایی که همکاری داشته اند
شماره تلفن نام رابط آماریمدیریت/سازمان/معاونت

مدیریت های حوزه  
شهردار

33604496الهام مرادی پورمدیریت ارتباطات و امور بین الملل   
33667497زهرا حسن پورمدیریت حقوقی   
33667797لیال ابراهیم نصیریمدیریت بازرسی

33341819اکرم جمال مهدی زادهمدیریت حسابرسی
33254800مریم شیفتهسازمان  فناوری اطالعات و ارتباطات

معاونت شهرسازی و 
معماری

33664539راحله عبدیمعاونت شهرسازی و معماری
33241844فاطمه کریمیاداره کمیسیون های  ماده صد

یمعاونت مالی و اقتصاد

33666883زهرا حسینیمدیریت امور مالی
33220077هادی پرتویمدیریت تشخیص و وصول درآمد

33668804فرشته سلیمیمدیریت امالک و مستغالت
33756160صالح باقریسازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

معاونت برنامه ریزی و 
توسعه سرمایه انسانی

33665406وان پرستر-شه باالمدیریت نوسازی و تحول اداری
33666667نیما فرزانهمدیریت برنامه و بودجه
33661412اسمعیل نظامیمدیریت سرمایه انسانی

معاونت خدمات شهری

33664808سمیه ولی زادهمدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
33665249زینب جعفری نژادمدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
33324960اعظم ذکرگوسازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

33461612سیده سمیه حدائقیسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
33241770میثم کریمیسازمان مدیریت پسماند

33340696کریم رحمتیسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
33690339کبری هادی نژادسازمان مدیریت آرامستان ها

33264303نرگس محمودیسازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

معاونت حمل و نقل و 
امور زیربنایی

33612547نظریلیال  مدیریت کنترل ترافیک
33608797علی احمدیمدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک

33609165مریم رحمتیمدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
33609732مریم پرندگانمدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

33825112نگین حسنی پورسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
33544873اسماعیل علیمحمدیسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

مناطق پنجگانه

33222708علی اوسط رامهرمنطقه یک
33329745مریم رجبی پرورمنطقه دو
32116014ساعدمقدممریممنطقه سه

33561733پروانه پاییزهمنطقه چهار
33601954نایبیروناک منطقه پنج

33480400الهام برگیشرکت کودآلی
33260028مریم نعمتیشورای اسالمی شهر رشت

پدیدآورندگان

معاونت برنامه  
ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی

علی بهارمست

مدیریت نوسازی و
نرجس محجوبتحول اداری

گردآوری و تنظیم

رییس گروه آمار و 
مریم محمدی تحلیل اطالعات

کارشناسان گروه 
آمار و تحلیل 

اطالعات

باالمریم شه 

پرستروان سمیه 




