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جاریپروژه های  عملکرد حوزه های ماموریتی  

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

2 



 عملکرد حوزه های ماموریتی

1 2 

 پروژه های جاری



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش ساخته، 
سازمان /لوله و قطعات بتنی گیالن

 عمران

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور -1
 آژند اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

سازمان 
 پسماند

 بهره بردار

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

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

  95 اسفند قرارداد انعقاد-

 96 اردیبهشت زمین تحویل-

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

 96 مهر (... و کوره

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

 وقت شهردار مخالفت به توجه با کار این اجرای عدم و

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

 های لوله کارخانه محل در شیرابه تصفیه و حمل به اقدام و شیرابه خانه تصفیه تاسیسات ساخت جهت نهایی گیری تصمیم

 محیط ادارات  توسط ها شیرابه شده تصفیه خروجی تاییدیه از پس که (مذکور تاسیسات بودن حمل قابل به توجه با ) بتونی

  تایید به و شده معرفی  پروژه مشاور توسط) جدید زمین برای 97 اسفند در درختان قطع مجوز فاضالب و آب و زیست

  .شد صادر طبیعی منابع محترم اداره جانب از (رسیده نیز زیست محیط

 تصویر پیش از اجرا



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

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

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

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

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

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

 فونداسیون ریزی بتن -7    فوندانسیون بندی قالب -6

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

 خانه تصفیه امورات جهت یکم مشاور مهندسین اخذ -10

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



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

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

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

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

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

 بازرسی، سازمان رئیس دادگستری، کل رئیس جمعه، امام همچون استان متولیان همراه به پروژه اجرای روند از روزانه بازدیدهای انجام -16
 فرماندار گیالن، استانداری عمرانی و سیاسی معاونین

 کوه رانش از جلوگیری جهت متر6حداقل ارتفاع به سنگی حایل دیوار اجرای جهت ریزی وبرنامه طراحی-17

   درصد 35 حفاظتی دیوار ساخت فیزیکی پیشرفت -18

 2 و 1 سوله اسکلت اتمام-19

 2و1 سوله سقف پوشش اتمام-20

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

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

 شیرابه خانه تصفیه جنوبی ضلع حفاظتی دیوار فونداسیون خاکبرداری-23

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



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

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

 98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال 

 

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

 2 و 1 های سوله به خانه تصفیه تجهیزات استقرار و انتقال-27            ها سوله غربی و شمالی ضلع (ریزی مخلوط) جاده ترمیم-26

 فلزی قطعات کلیه آمیزی رنگ-29                                                        ها سوله بزرگ دربهای نصب و ساخت -28

 مسیر، روشنایی نصب عملیات اجرای-31                                                             مربوطه حفاظهای و ها پنجره نصب-30

 الزم اقدامات جهت کارشناسان کانون با الزم مکاتبات انجام-32

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

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

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

 پروژه وضعیت بررسی جهت گیالن استانداری در جلسه تشکیل-37                                  پمپها و مخازن مونتاژ شروع-36

  سوله ساخت خصوص در رسمی کارشناس گزارش وصول-38

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار
شرکت تولیدکانال پیش 

ساخته، لوله و قطعات بتنی 
سازمان عمران/گیالن  

تاریخ عقد 
 قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور -1
 آژند اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

سازمان  
 پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد100

 
 .اتمام یافته و در هفته دولت افتتاح شد 99پروژه در شش ماهه اول سال 

با توجه به اینکه برخی قسمتهای انجام شده در سال گذشته دارای نقص بود، ایرادات به شرح ذیل در شش 
 :ماهه اول برطرف  گردید

 ECلوله کشی پلی اتیلن بین مخازن ذخیره و میکسرها مخازن -
 در کنار لوله کشی پلی اتیلن ، پمپ های انتقال مواد مربوطه نیز نصب گردیده است-
 ECنصب پوشش ورق ژئوممبران مخازن -
 نصب و استقرار نوار نقاله ی حمل ضایعات از فیلترپرس به سالن کوره-
 کابل کشی برق بین تابلوی اصلی و تابلوی فرمان ، مربوط به ماشین آالت-
 نقاشی بدنه ماشین آالت            -نصب دوربین مدار بسته داخل سالن تاسیسات                            -
لوله کشی هوای فشرده تعدادی از پمپ های  -نصب سیستم پارویی باالی مخازن هواده و راه اندازی آن     -

 انتقال مواد
 نصب مخزن در خروجی سیستم هواده بهمراه شوت تخلیه ی سیستم هواده-
 اضافه نمودن میکسر برای مواد اولیه  -ادامه عملیات ساخت کوره زباله سوز تصفیه خانه                -
 اضافه نمودن منبع الکتروگلسیون-

 
 

99عملکرد شش ماهه اول   



 های جاریپروژه 

 2 پروژه احداث دیوار حائل تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

 شرکت پادیا سازان پیشتاز

 تاریخ عقد قرارداد

98/10/29 

 مبلغ قرارداد

 ریال   13/467/000/000   

 نام مشاور و طراح ابنیه و تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان

 کارفرما

 شهرداری رشت

 98وضعیت پیشین تا آخر سال 

 تصویر پیش از اجرا

 

  اقدامات ادامه در و گردید آغاز 1398 سال ماه آبان در سراوان شیرابه خانه تصفیه محوطه حائل دیوار احداث عملیات

 :گرفت صورت زیر

 کوه رانش از جلوگیری جهت متر6حداقل ارتفاع به سنگی حایل دیوار اجرای جهت ریزی وبرنامه طراحی-1

   درصد 35 حفاظتی دیوار ساخت فیزیکی پیشرفت -2

 1 سوله مرحله دو در متر 5 ارتفاع به ساخته پیش دیوار اجرای-3

 طول متر 60 تقریبی میزان به (رانشی های خاک) حفاظتی دیوار اجرای جهت خانه تصفیه جنوبی ضلع خاکبرداری-4

 شیرابه خانه تصفیه جنوبی ضلع حفاظتی دیوار فونداسیون خاکبرداری-5

 خانه تصفیه جنوبی ضلع در سنگ  الشه حفاظتی دیوار فونداسیون اجرای-6

 پروژه ادامه جهت خاکبرداری عملیات و متر 30 طول به جنوبی ضلع در الشه سنگ حفاظتی دیوار اجرای-7



 های جاریپروژه 

 2 پروژه احداث دیوار حائل تصفیه خانه شیرابه سراوان

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 100

  اقدامات .رسید اتمام به جاری سال اول ماه شش در سراوان سایت حائل دیوار احداث پروژه

 :است ذیل شرح به شده انجام

 .شد انجام کامل بصورت خانه تصفیه دیوارحفاظتی سنگ حجم-

 .شد انجام نیاز مورد مسیر طول بیشتر در پی خاکبرداری عملیات اجرای-

 شد انجام دیوار احداث نیاز مورد مسیر دیوارچینی برای پی خاکبرداری-

 .گرفت انجام نیاز مورد رانشی خاکهای خاکبرداری-

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

 شرکت پادیا سازان پیشتاز

 تاریخ عقد قرارداد

98/10/29 

 مبلغ قرارداد

ریال  13/467/000/000  ‘ 

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور  -1
 آژند اسلیم پارسیان

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

99عملکرد شش ماهه اول   



 های جاریپروژه 

 3 سوزاحداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله پروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

 شرکت سیف بنا

 تاریخ عقد قرارداد

98/12/26 

 مبلغ قرارداد

   ریال   225/347/725/390

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

مهندسین مشاور ابنیه نو  
 اندیش

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

 سازمان پسماند

 بهره بردار

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 منعقد 98 اسفند پایانی روزهای در سراوان تنی 600 سوز زباله بویلر سالن احداث قرارداد

 انسانی نیروی و مصالح و کارگاه تجهیز و شد انجام زمین تحویل 99 اردیبهشت در شد،

 .شد شروع اجرایی عملیات و  انجام

 زنی گمانه و ژئوتکنیک عملیات انجام-

  شمع سبد گذاری میلگرد و حفاری عدد 19 انجام شمعها، ریزی بتن و آرماتوربندی-

 شمعها کلیه فشاری مقاومت تعیین و میلگردها کشش آزمایشات انجام-

 درخت کنی ریشه و شد انجام درخت 6 قطع-

 شمعها سر تخریب جهت خاکبرداری و برداری لجن-

 عدد 34 سرشمع تخریب-

 تن 48.5 کارگاه به فونداسیون میلگرد ورود-

 پیشرفت فیزیکی

 درصد18

99عملکرد شش ماهه اول   



 های جاریپروژه 

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

 نام پیمانکار

سازه گروهه اسکان  

 تاریخ شروع اولیه

97/8/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه12 

 مبلغ  پیمان

 ریال33/759/892/169

 ناظر مقیم

 (پادیر سازه عمران)مشاور

 نماینده کارفرما

 از پروژهتصویری 

98وضعیت پیشین تا آخر سال    

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

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

 .است بوده درصد30 فیزیکی پیشرفت -

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

   اسکلت روی بر کرومات زینک رنگ اجرای -2

  دوم و اول دوسقف ریزی بتن-4           .است گردیده تکمیل چینی کرسی اجرای-3

 

 

معاونت حمل و نقل  
 و امور زیربنایی



 های جاریپروژه 

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

 نام پیمانکار

سازه گروهه اسکان  

 تاریخ شروع اولیه

97/8/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه12 

 مبلغ  پیمان

 ریال33/759/892/169

 ناظر مقیم

 (پادیر سازه عمران)مشاور

 نماینده کارفرما

 پروژهتصویری از 

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

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

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

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

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

معاونت حمل و نقل و امور  
 زیربنایی

99عملکرد شش ماهه اول   

و نصب و اجرای ضد ساخت  99پروژه احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهر  در شش ماهه اول سال 
آشیانه  انجام زنگ خرپای ساختمان  اداری ، ویرایش نقشه های آشیانه به منظور شروع احداث اسکلت 

.با توجه به مطالبات پیمانکار درخواست خاتمه پیمان داده شده است. شد  

 پیشرفت فیزیکی

تا  1394سال  از) درصد  42
 (کنون مجموع دو قرارداد



 های جاریپروژه 

 5 پیگیری عملیات احداث ورزشگاه سلیمانداراب شهر رشت

 از پروژهتصویری 

 نام پیمانکار

 اسکان سازه گروهه

 تاریخ شروع اولیه

96/3/7 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

 ریال61/129/311/009

 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی

در سال . در این زمین، شهروندان منطقه سلیمانداراب به صورت خودجوش و سنتی به تفریح می پرداختند

طی توافقنامه ای، زمین آن که متعلق به اداره کل راه و شهرسازی بود، جهت احداث مجموعه ورزشی به  96

شهرداری واگذار شد و مناقصه ای برگزار و پیمانکاران آن مشخص گردید و مقرر شد هم ورزشگاه ، بصورت 

اصولی ساخته شود و هم چند دهنه مغازه جهت تامین مالی پروژه در مجاورت آن احداث گردد که با شروع 

درصدی، به دلیل عدم اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه تفاهم  3/5عملیات اجرایی و پس از پیشرفت حدود 

اداره کل راه وشهرسازی دو راه حل پیش روی .  نامه بصورت یکطرفه و با ارسال اظهار نامه فسخ گردید  

ازساله  20اینکه شهرداری زمین را کال به قیمت روز با اقساط ( 1: شهرداری گذاشته است  

98وضعیت پیشین تا آخر سال   



 های جاریپروژه 

 5 پیگیری عملیات احداث ورزشگاه سلیمانداراب شهر رشت

 از پروژهتصویری 

 پیشرفت فیزیکی 

 درصد3/44

 نام پیمانکار

 اسکان سازه گروهه

 تاریخ شروع اولیه

96/3/7 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

 ریال61/129/311/009

 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی

اینکه شهرداری ابنیه را به همراه ده درصد مغازه بسازد و( 2راه و شهرسازی خریداری کند و   

.مالکیت راه و شهرسازی سر زمین حفظ شود و سرقفلی متعلق به شهرداری باشد و   

98پیشین تا آخر سال ادامه وضعیت   

99عملکرد شش ماهه   

با توجه به مشکل زمین و توقف پروژه میلگردهای فونداسیون و ستون ها به طور کامل جمع آوری گردید 

.شدو تحویل واحد اموال شهرداری   

به دلیل مشکل مالکیت  زمین که توسط اداره کل راه و شهرسازی اعالم گردید متوقف و اعمال پروژه 

.شدخاتمه پیمان  48ماده   



 های جاریپروژه 

 6 عملیات اجرایی تکمیل ساختمان هموفیلی  

 مشخصات فنی

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

 همکف

 نام پیمانکار

شرکت سایه گستر 
 کلده

 تاریخ شروع اولیه

99/01/14 

 مدت قرارداد

 ماه 2

 مبلغ  پیمان

 ریال   3/100/000/000 

 نماینده کارفرما

 شهرداری رشت

الکتریکال و مکانیکال در سال گذشته، جهت نصب تجهیزات با توجه به اتمام ساختمان کانون هموفیلی 
درصد به شرح ذیل  95در سال جاری قرارداد منعقد گردید که در مجموع در شش ماه ساختمان کانون 

 پیشرفت داشته است

 .باماصالح سقف __

گاز، ، منبع انبساط و لوله کشی تکمیل تاسیسات مکانیکی، رادیاتورهاو انجام لوله کشی موتورخانه -
منبع و نصب شیرآالتلوله کشی آب و نصب    

 آبکنتر برق و گاز و جابجایی کنتر دریافت -

پریزها و ابنیهنصب وسایل الکتریکی و المپها و کلید برقی، تاسیسات تکمیل -  

آسانسورریزی برای برنامه -   

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 95

99عملکرد شش ماهه اول   



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 زیبا اسکان کادوس

 تاریخ شروع اولیه

96/4/8 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

 ریال49/744/617/549

 ناظر مقیم

مشاورطراحان البرز 
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

 98وضعیت پیشین تا آخر سال 

  مهم های پروژه جزء نیز ... و تکیه سوخته و سمیع حاج مسجد و امام خواهر حرم اطراف معابر آرامسازی پروژه-1

 پروژه قضایی محاکم در استان میراث شکایت طرح جهت به ولی شد کار به شروع 96 سال در که بود بازآفرینی

 .گردید متوقف

 عدم و کار کندی جهت به ولی کرد پیدا ادامه 97 سال در کم سرعت با آن اجرایی عملیات مجدد توافق از پس-2

 .بود گردیده متوقف مجدداً فیزیکی پیشرفت درصد 40 با مردم اعتراض و الزم پیگیری

 پروژه بر نظارت جهت مشاور انتخاب-3

 .مسیر مبلمان نصب و دستگاه29 تعداد به فرهنگی میراث تایید مورد چوبی برق چراغ تیرهای نصب-4



 های جاریپروژه 

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

 نام پیمانکار

 زیبا اسکان کادوس

 تاریخ شروع اولیه

96/4/8 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

 ریال49/744/617/549

 ناظر مقیم

 مشاورطراحان البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

 برسد تومان میلیارد 6 به مطهری خیابان تا پروژه اجرای هزینه شود می بینی پیش-5

 کفپوش مربع متر400 اجرای-7                                      مترمربع200 میزان به روسازی پیاده اجرای-6

 تکیه سوخته مسیر ابتدای در برق اداره توسط برق کابل جابجایی-8

 تکمیل جهت پیمانکار انتخاب به نسبت پیمان عمومی شرایط 32 ماده اساس بر پیمانکار توسط کار کندی بدلیل-9

 .میباشد ستاد سامانه در استعالم انجام حال در باقیمانده کارهای و نواقص

 پروژهتصویری از  مطهری خیابان تا تکیه سوخته مسیر سازی کف اتمام .امام خواهر مطهر حرم تا نخجیری محور های چراغ نصب-10

 پیشرفت فیزیکی

 درصد در فاز یک 90

99عملکرد شش ماهه اول   

 به پروژه قضایی مراجع در پیمانکار شکایت و شهرداری و پیمانکار مابین فی مشکالت وجود با جاری سال اول ماهه شش در

 کف پروژه انجام همچنین .شد انجام تکیه سوخته مسیر به امام خواهر حرم دور سطحی آبهای خط اتصال و رفت پیش کندی

 پیمانکار با توافق جهت مذاکره حال در و موقت تحویل آماده پروژه .شد مسیرانجام ادامه در سطحی آبهای هدایت و سازی



 های جاریپروژه 

 8 احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه های شهر رشت

 پروژهتصویری از طرح 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 صورت کندی به آن پیشرفت کافی مدیریت فقدان و پیگیری عدم بدلیل و شده شروع 95 سال از پروژه این-
  گردید آغاز 98 ماه شهریور در مجددا پروژه.گرفت

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

 مشخصات فنی

 دیواره حفاظتی الکان

 نام پیمانکار

 بارو ساز شمال

 تاریخ شروع اولیه

95/8/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

 ریال41/409/202/037

 ناظر مقیم

 مهندسین مشاوربهان طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد39

99عملکرد شش ماهه اول   

نیز انجام شد و در کارگاه نمود و فعالسازی نسبت به ارائه الیحه تاخیرات اقدام پیمانکار  99در  فروردین 

.درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شد 39درصد و در مجموع  9شش ماهه اول   

 در حایل دیوار ریزی بتن و بندی آرماتور و قالبندی گودبرداری، عملیات انجام و مسیر از قسمتی تعریض

 .باشد می انجام حال در نیز مابقی و شده انجام رودخانه طول از بخشی



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 گیل بام پی

 تاریخ شروع اولیه

97/3/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10

 مبلغ  پیمان

 ریال31/314/518/864

 ناظر مقیم

مهندسین مشاورطراحان 
 البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

98آخر سال وضعیت پیشین تا   

 .بود متوقف ماه چندین مدت به نامعلوم دالیل به فیزیکی پیشرفت درصد 25 با پروژه این

 :.شده انجام اقدامات

 مجتمع جنب کوچه-گمنام شهدای بلوار-خرمشهر کمربندی مسیر گذاری لوله عملیات انجام

 اطالعات اداره روبروی ورزشی

 مرکز شهرداری داخلی محطه گذاری لوله عملیات انجام

 معلم مسیر در حفاری نوار مرمت عملیات انجام

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

 عملیات شروع جهت راهور پلیس مجوز اخذ حال در



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد80

 نام پیمانکار

 گیل بام پی

 تاریخ شروع اولیه

97/3/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10

 مبلغ  پیمان

 ریال31/314/518/864

 ناظر مقیم

مهندسین مشاورطراحان 
 البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیربنایی

درصد پیشرفت فیزیکی داشته   80پروژه در شش ماهه سال جاری مجددا فعال گردید و تا کنون در مجموع 

 :اقدامات انجام شده به شرح ذیل می باشد. است

 متر 73.5مجموعا  250گذاری با لوله پلی اتیلن لوله -

 عدد منهول در سایزهای مختلف تا این مرحله 48مجموعا نصب -

 میلیمتر بتنی 1500متر لوله گذاری با لوله  218.7مجموعا -

 میلیمتر بتنی  1250متر لوله گذاری با لوله  1303.5مجموعا  -

میلیمتر بتنی در محدوده  بلوار خرمشهر جنب مجتمع  800متر لوله گذاری با لوله  129.5مجموعا   -

 (98/8/28مورخ  1398-153862 -ابالغ شماره ش ر )ورزشی 

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

 متر ترمیم آسفالتی شده است 1308متر ترمیم بتنی و  1272مجموعا  -

 

99عملکرد شش ماهه اول   



 های جاریپروژه 

تغییر به پروژه ساماندهی محور ورودی ) جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخبپروژه عملیات 
 10 (گیلجاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان 

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

شرکت خانه گستر 
 گیل

 تاریخ شروع اولیه

96/7/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

 ریال110/689/220/646

 ناظر مقیم

مهندسین مشاوربهان 
 طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیربنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 شود می شامل را رشت شهر سطح از وسیعی مناطق سطحی آبهای خروجی تومان میلیارد 11 حدود اولیه مبلغ با پروژه این -
 .گردید منعقد 96 سال دوم نیمه در آن قرارداد که
 لوله اجرای خواستار و آوردند بعمل ممانعت عملیات انجام از منطقه اهالی از نفر چند کارگاه تجهیز و زمین تحویل از پس-

 .نمودند را سطحی آبهای پروژه اجرای سپس و فرعی های کوچه تمامی فاضالب کشی
  طرح به فرعی های کوچه لوله خط متر 6000 حدود اولیه طرح در بازنگری با شهرداری و فرمانداری در مکرر جلسات از پس-

 .گردید اضافه اولیه
 ادامه از اهالی مجددا منهول عدد 15 ساخت و اصلی خط از متر 21 و فرعی های کوچه لوله خط متر 220 حدود اجرای از پس-

  ممانعت توسط پروژه مجددا که نمود اجرایی عملیات شروع به اقدام پیمانکار نوبت چند آن از پس و نمودند جلوگیری عملیات
 .گردید متوقف قانونی غیر کنندگان

 شود می شامل را رشت شهر سطح از وسیعی مناطق سطحی آبهای خروجی تومان میلیارد 11 حدود اولیه مبلغ با پروژه این - 
 .گردید منعقد 96 سال دوم نیمه در آن قرارداد که
 لوله اجرای خواستار و آوردند بعمل ممانعت عملیات انجام از منطقه اهالی از نفر چند کارگاه تجهیز و زمین تحویل از پس-

 .نمودند را سطحی آبهای پروژه اجرای سپس و فرعی های کوچه تمامی فاضالب کشی
  طرح به فرعی های کوچه لوله خط متر 6000 حدود اولیه طرح در بازنگری با شهرداری و فرمانداری در مکرر جلسات از پس-

 .گردید اضافه اولیه
 ادامه از اهالی مجددا منهول عدد 15 ساخت و اصلی خط از متر 21 و فرعی های کوچه لوله خط متر 220 حدود اجرای از پس-

  ممانعت توسط پروژه مجددا که نمود اجرایی عملیات شروع به اقدام پیمانکار نوبت چند آن از پس و نمودند جلوگیری عملیات
 .گردید متوقف قانونی غیر کنندگان



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

شرکت خانه گستر 
 گیل

 تاریخ شروع اولیه

96/7/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 مبلغ  پیمان

 ریال110/689/220/646

 ناظر مقیم

مهندسین مشاوربهان 
 طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیربنایی

 محور ساماندهی پروژه به فخب سطحی آبهای آوری جمع قرارداد اجرایی عملیات 98 سال پایان در

 :شد انجام ذیل واقدامات یافت تغییر گیل میدان سمت به آرامستان فاصل حد تهران جاده ورودی

 متر 147 طول به میلیمتر 800 سایز گذاری لوله-                                کارگاه تجهیز-

 1000لوله مخصوص سری زیر عدد یک و 800لوله مخصوص سری زیر عدد یک نصب و ساخت -

 سانتیمتر 80 از کمتر پوشش و عرضی قطع محلهای برای لوله روی مخصوص دالهای نصب و ساخت-

 طول به آدمرو احداث و گذاری لوله عملیات شروع برای C1 به OA مسیر در سونداژ عملیات انجام-

 E1 به OE مسیر در و متر 1700

  D1به  ODو در مسیر  OA، از محل خروجی  A5  ،A15از محلهای  1000لوله گذاری سایز -

  1000عدد منهول سایز  17عدد و نصب  18ساخت  -

 حمل مصالح اضافی و پاکسازی کانیوو و همسطح سازی ترانشه -

 انجام عملیات بتن ریزی روی لوله ها به جهت پوشش کم -

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 18.57

99عملکرد شش ماهه اول   



 های جاریپروژه 

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

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 مشخصات فنی

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

 .استادسرا را در بر می گیرد

 نام پیمانکار

ژئوسازان بین 
 الملل

 تاریخ شروع اولیه

 در مرحله شروع

 مدت زمان  اجرا

 ماه3

 مبلغ  پیمان

 ریال38/469/875/310

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور  
 طراحان البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

11 

 از مکان پروژهتصویری 

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

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

 به آباد حسین مسیر انتقال جهت گذاری لوله عملیات اکنون هم اول پروژه به مالی تزریق با
 اختیار در شبکه انتهای و تکمیل بخش این مهرماه 15 تا و شده شروع ویالنج چهارراه
 شرکت این با خصوص این در .گیرد می قرار پروژه ادامه جهت الملل بین ژئوسازان شرکت

 این گذاری لوله تکمیل ز.است پذیرفته صورت کار ادامه توافق و شده گذاشته الزم جلسات
  چهارراه به گذاری لوله با الملل بین ژئوسازان شرکت توسط نیز استادسرا منطقه ، مسیر

 به متاسفانه ولی گردد می تکمیل آبریز حوزه این گذاری لوله شبکه کل و متصل ویالنج
 تکمیل آباد حسین چهارراه تا که را قبلی پروژه اجرای کار پی بام گیل شرکت اینکه جهت
 نمی هم الملل بین ژئوسازان شرکت است ننموده متصل ویالنج چهارراه به است شده

   .است بوده متوقف تاکنون پروژه دو هر لذا نماید اجرایی و گرفته تحویل را کار ادامه توانست



 های جاریپروژه 

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

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

 مشخصات فنی

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

 .استادسرا را در بر می گیرد

 نام پیمانکار

 ژئوسازان بین الملل

 تاریخ شروع اولیه

 در مرحله شروع

 مدت زمان  اجرا

 ماه3

 مبلغ  پیمان

 ریال38/469/875/310

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور  
 طراحان البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

11 

 حسین مسیر گذاری لوله  عملیات اکنون هم پور قلی-معلم پروژه به مالی تزریق با

 .است گردیده تکمیل ویالنج راه چهار تا آباد

 حفار ادارات هماهنگی صورتجلسه و بازدید و است شده انجام پروژه زمین تحویل

 انجام بتنی قطعات و لوله تحویل خصوص در الزم مکاتبات همچنین و گرفته صورت

 مابقی انجام جهت ترافیکی مجوز اخذ خصوص در راهور پلیس با مکاتبه ، پذیرفته

 به شدن نزدیک دلیل به و میباشد پیگیری حال در پیمانکار توسط اجرایی مراحل

 به اقدام کارگاه محل در پیمانکار و است شده متوقف حفاری عملیات سال پایان

    .است شده مشغول آن ریزی بتن و منهول آرماتوربندی و منهول پاشنه ساخت

  مسلح بتنی منهول عدد 4 ریزی بتن و بندی قالب ، بندی آرماتور : منهول ساخت

 از مکان پروژهتصویری  شده انجام



 های جاریپروژه 

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

 مشخصات فنی

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

 .استادسرا را در بر می گیرد

 نام پیمانکار

 ژئوسازان بین الملل

 تاریخ شروع اولیه

 در مرحله شروع

 مدت زمان  اجرا

 ماه3

 مبلغ  پیمان

 ریال38/469/875/310

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور  
 طراحان البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

11 

درصد  45شروع شد و در شش ماه اول سال جاری پروژه در مجموع  99عملیات اجرایی پروژه  در اواخر فروردین 
 : عملیات انجام شده به شرح ذیل می باشد. پیشرفت فیزیکی داشته است

 مختلف مسیرهای در مسلح بتنی میلیمتر 1000 لوله با گذاری لوله -

 عدد 18 تعداد نصب و عدد 19  تعداد به میلیمتر 1000 سایز منهول ساخت -

   سطحی آبهای آوری جمع چاهچه عدد 19 اجرای-

                                                                         عدد5 تعداد به کدام هر میلیمتر 800 سایز منهول نصب و  ساخت - 

  متر 75.5 بطول مجموعا 250 اتیلن پلی لوله با گذاری لوله-  

 میلیمتر 800 لوله عدد 82 و میلیمتر 1000 لوله عدد 138 مجموعا ورود-

 .صورت گرفت 99/05/1تمدید قرارداد تا تاریخ -
 متر 154میلیمتر بتنی با لوله های کارفرمایی به طول  800لوله گذاری با لوله _

 متر ترمیم بتنی انجام شده است 461.5مجموعا  -
متر ترمیم آسفالتی انجام شده است 360مجموعا  -   

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 45

99عملکرد شش ماهه اول   



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 شرکت ساختمانی تکام

 تاریخ شروع اولیه

95/11/26 

 مدت زمان  اجرا

 ماه12

 مبلغ  پیمان

 

 ریال18/980/000/000

 

 ناظر مقیم

شرکت مهندسین مشاور  
 آرمانشهر شمال

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیر بنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

12 

 
 

 اسکلت تکمیل از پس اندیشه پارک ر د واقع 2 منطقه محله سرای ساختمان و شده آغاز 95 سال در پروژه
  مرحله تا پنج منطقه 3 ناحیه محله سرای و ناحیه های ساختمان و داشته پیشرفت چینی آجر مرحله تا

 بسیار پروژه مالی مشکالت و پیمانکار حد از بیش تعلل دلیل به . داشته پیشرفت (ستونها) اسکلت اجرای
 .است داشته فیزیکی پیشرفت درصد 5 فقط پروژه 97 سال پایان تا طوریکه به رفت پیش کند

 .است گریده ارسال پیمانکار به 46 ماده مشمولیت ابالغ 98 سال در
 
 
 

99عملکرد شش ماهه اول   

  عملیات .است داشته فیزیکی پیشرفت درصد  6 مدت این در و نمود بکار شروع 99 فروردین در مجددا پروژه
 مکانیکی تاسیسات از قسمتی و رسید اتمام به 3 ناحیه در ناحیه و محله سرای های ساختمان چینی آجر

 . گردید نصب کار در مدفون
  صورتجلسات و شده گرفته وضعیت صورت که است شده پیمان خاتمه درخواست موجود مشکالت به توجه با

 .باشد می خاتمه مقدمات پیگیری حال در و شده بررسی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد22



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 مشخصات فنی

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

فجر فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و 
 رودباری به رودخانه گوهررود... بلوار آیت ا

 نام پیمانکار

بینالود سازان 
 غرب

 تاریخ شروع اولیه

97/10/9 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6

 مبلغ  پیمان

 ریال51/701/871/350

 نظارت

مشاورطراحان البرز  
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی

 
 میلیارد 5 اولیه مبلغ با فجر شهرک – سمیه خیابان مسیر سطحی ابهای هدایت و آوری جمع پروژه اول فاز قرارداد-1

 .گردید منعقد 97 سال دوم نیمه در تومان
 در پروژه راهور پلیس سوی از مجوز صدور عدم علت به ماهه سه تاخیر و کارگاه تجهیز و زمین تحویل از پس-2

 .گردید آغاز 98 سال فروردین
 عبور بدلیل و داشت فیزیکی پیشرفت درصد 45 ماه 2 حدود زمان مدت در پروژه پیمانکار، خوب عملکرد بدلیل-3

  پروژه فاضالب و آب سوی از مجوز صدور عدم و میلیمتر 1000 آب انتقال لوله خط روی از سطحی آبهای پروژه لوله
 .گردید متوقف

 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

  و داشت پیشرفت درصد 25 از بیش  جاری سال ماهه شش در و نموده بکار شرع جاری سال اریبهشت در مجددا پروژه
   :شد انجام زیر اقدامات
 شده انجام  میلیمتر 1500 لوله با گذاری لوله متر 413 مجموعا و بتنی میلیمتر 1250 لوله با گذاری لوله متر 31.5 مجموعا

 .است
انجام  800متر لوله گذاری در قطع عرضی کمربندی شهید بهشتی و خیابان شهید نظری با لوله کاروگیت  18حدودا  -

 .  منهول تاکنون نصب شده است 12مجموعا و ( به همراه ترمیم بتنی و آسفالتی. )گرفته است



 های جاریپروژه 

 پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان رودبارتان

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

شرکت اتحاد بتون 
 تهران

 تاریخ شروع اولیه

98/10/11 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

 

 ریال37،199،013،457

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاورطراحان  
 البرز سبز  

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیر بنایی

14 

 پیشرفت درصد 58 مجموع در اول ماهه شش در و گردید آغاز اجرایی عملیات 99 سال در مجوز صدور با

 :است زیر بشرح شده انجام عملیات که شد حاصل فیزیکی

 طول متر 170 طول به مجموعا حفاری مسیر بتنی ترمیم -               کارگاه به شکسته مصالح تن 90 ورود -

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

  منهول عدد 24  مجموعا ساخت -          متر 450 طول به مجموعا بتنی میلیمتر 800 لوله با گذاری لوله -

 طول متر 160 طول به مجموعا حفاری مسیر آسفالتی ترمیم -                                  عدد 18 نصب و 800

 پیشرفت فیزیکی

 درصد58

99عملکرد شش ماهه اول   

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

.اقدام عملیاتی انجام نشده است  98با توجه به عدم صدور مجوز پلیس راهور در سال   



 های جاریپروژه 

 15 شهراجرای عملیات الیروبی و تنقیح مجاری آب های سطحی درسطح 

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 66

 نام پیمانکار

 شرکت کارجویان شمال

 تاریخ شروع اولیه

95/5/23 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

 ریال44/962/866/746

 

 نماینده کارفرما

  معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

 

 

 هم همچنین و کوچک مسیرهای در گذاری لوله پیمانکار که باشد می رشت شهر اهمیت با های پروژه از یکی پروژه این

 از بعد که پردازد، می سنتی بصورت سطحی های لوله الیروبی و سنتی فاضالب های لوله گرفتگی رفع و سازی سطح

   .بود شده متوقف نامعلوم دالیل به عملیات شروع از یکسال

 انجام حال در و گرفته صورت اقدامات و شد انجام 98 سال ماه تیر از اجرایی عملیات مجدد شروع

 پامچال هتل روبروی (ره)امام بلوار -2  ترمینال پشت (ع)رضا امام بلوار-1

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

  دباغیان مسیر گذاری لوله-7                 41و39و37 کوچه رشتیان-6      دشت نقره اول جنگل سردار خیابان-5

 

 

 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

درصد پیشرفت فیزیکی داشته الیروبی در ادامه کوچه های  66درصد و در مجموع  6پروژه در شش ماه اول سال 
انجام شده استفرعی رودبارتان   



 های جاریپروژه 

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

 از پروژهتصویری 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

 مشخصات فنی

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

کور 24کاناله و رشته فیبر با حداکثر  7ساب داکت   

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

 ایستگاه 11ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در  22

 نام پیمانکار

 شرکت فناپ تلکام
 

 تاریخ شروع اولیه

98/5/8 

 مدت زمان  اجرا

 15سال احداث و  1

 سال بهره برداری

 مبلغ  پیمان

757.775.000.000 

 ریال

 

 ناظر مقیم

سازمان فناوری  

اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری رشت

 ناظر عالی

سازمان سرمایه 

گذاری و مشارکت 

های مردمی 

 شهرداری رشت

16 

 96 سال در گذاری سرمایه سازمان طریق از مشاور انتخاب-
 97 سال در واصله پیشنهادات بازرگانی و فنی بررسی و گذاری سرمایه عمومی فراخوان برگزاری -
 فراخوان در تلکام فناپ شرکت شدن برنده -
 تلکام فناپ شرکت با گذاری سرمایه قرارداد عقد -
  98/5/8 تاریخ در پروژه اجرایی عملیات شروع -
 و تختی های خیابان ، گلسار منطقه در نوری فیبر کانال اجرای و حفاری عملیات کیلومتر 25 حدود-

  مصلی، میدان تا شهرداری میدان از ( ره ) امام ،( آباد حاجی )انقالب ، (عج)ولیعصر بلوار ، احسانبخش
 (ع)علی امام بلوار و مطهری شهید های خیابان از مقاطعی و شریف مهر خیابان

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

   شهر سطح در تخلف ثبت های دوربین به مربوط دکل شش و فونداسیون ده نصب-
 فجر مبارک دهه در سرعت کنترل و تخلف ثبت و نظارتی های دوربین افتتاح -
 کیلومتر 7 تقریباً طول به گذاری داکت و حفاری -
 گلسار منطقه در پروژه یک فاز در عدد 16 تعداد به سرعت ثبت و تخلف ثبت های دوربین مانده باقی نصب -

 و ثبت تخلفکنترل سرعت نصب فونداسیون ها و نصب دوربین های نظارتی -
 عدد 160گذاری به تعداد هندهول  -
 . در حال منهول گذاری و شوت فیبر می باشدشده و کیلومتر انجام  100به اندازه  گذاری فیبرنوری که مجموعا از ابتدای  پروژه  و داکت حفاری  -



 پروژه های جاری

 17 گیل لندپروژه 

 تصویری از پروژه

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

 مشخصات فنی

 مساحت به ای عرصه روی بر پروژه این
 کاربریهای دارای و هکتار 14.5 تقریبی
 زیربنا به آبی پارک و تفریحی و تجاری
 حال در مربع متر هزار 300 تقریبی
 .باشد می طراحی

سرمایه گذارنام   

شرکت کاسپین  
 کالبد کارآمد

 مشاور مطالعات

شرکت  
 سایمان ویال

تاریخ شروع 
 مطالعات

98/9/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه 2

کل قرارداد مطالعه 
  (ریال)

490.000.000 

 ناظر مقیم

معاونت فنی 
اجرایی سازمان 

گذاری و سرمایه 
مشارکت های 

 مردمی

نماینده  
 کارفرما

سازمان  
گذاری  سرمایه 

و مشارکت 
 های مردمی

 پیشرفت مطالعات

100% 

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

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

 فراخوان پاکات بازگشایی-
 (کارآمد شرکت) گذار سرمایه با قرارداد امضای و گذار سرمایه با مشترک جلسات برگزاری-
 رشت شهر اسالمی محترم شورای به اقدامات گزارش ارسال -
 کارآمد کالبد کاسپین  شرکت های نامه ضمانت اخذ-
 پذیرفته صورت اقدامات جهت استانداری به گزارش ارائه-
 پذیرفته صورت اقدامات جهت محترم شورای به گزارش ارائه-
 بازرسی سازمان به گزارش ارائه -



 پروژه های جاری

 18 سامانه مدیریت هوشمند پارك حاشیه اي معابر شهر رشت

 مشخصات فنی

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

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

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

سرمایه گذارنام   

شرکت چشم انداز 
 ارتباط

شروعتاریخ   

- 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

ماه طراحی، اجرا و   9
ماه   54پیاده سازی و 

 بهره برداری

حجم کل سرمایه گذاری 
 (ریال)

همچنین   2.380.500.000
میلیارد ریال سرمایه   540

 در گردش

 ناظر

معاونت حمل و نقل و :ناظر فنی
 امور زیربنایی

سازمان سرمایه : ناظر عالی
 گذاری و مشارکت های مردمی

 :مکان پروژه 
خیابان در سطح  26 

 شهر

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 ای حاشیه پارک نقاط شناسایی -
 پروژه مطالعات انجام-
 ربط ذی های ارگان با هماهنگی جهت متعدد جلسات برگزاری-
 الزم مجوزات اخذ-
 فراخوان اسناد تدوین و تهیه-
 پاکات بازگشایی و پروژه فراخوان برگزاری-

 (ارتباط انداز چشم شرکت) پروژه گذار سرمایه با قرارداد انعقاد-
 شرکت کار به شروع ابالغ-
 معابر سطح در پروژه رسانی اطالع جهت هماهنگی جلسه برگزاری-
 مجوز اخذ جهت فرمانداری تامین شورای با رایزنی --
  و استانداری در گذاری نرخ موضوع منجمله پروژه کار به آغاز جهت مشکالت رفع جهت مختلف واحدهای با هماهنگی-

 مشترک حساب افتتاح
 رشت شهر در رسانی اطالع منظور به گذار سرمایه شرکت توسط تبلیغات طراحی و عمومی روابط واحد با هماهنگی-
 پارک تعرفه نرخ تصویب برای استانداری با رایزنی-



 پروژه های جاری

 BOST 19مشاركت، برنامه ریزي و اجراي سامانه خرید و جمع آوري پسماند خشك از مبدا تولید به روش 

 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

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

 ای حاشیه پارک نقاط شناسایی -         پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 فراخوان اسناد تدوین و تهیه-                                             پروژه مطالعات انجام-
 پاکات بازگشایی و پروژه فراخوان برگزاری-

 (آوا فن گروه شرکت) پروژه گذار سرمایه با قرارداد انعقاد-
 آوا فن شرکت کار به شروع ابالغ-
 افزاری نرم های زیرساخت توسعه و تکمیل- 

 محلی و ملی و شهر سطح در پروژه کلیدی ذینفعان با جلسات برگزاری -
   االت ماشین و ها دستگاه ساخت جهت مقدمات  تمهید و فرآوری و تفکیک خط طراحی -
 فرآوری و انتقال مرکز زمین تامین -
 ستادی تیم تکمیل -
 مربوطه ذینفعان با خصوص این در اولیه توافقات و برندسازی و فرهنگسازی برنامه طراحی-
 طرح اجرای شروع پیشبرد جهت پسماند مدیریت و استان اصناف با جلسه برگزاری -



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

 (EPCFپروژه سرمایه گذاري مسیر به روش ) 
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 مشخصات فنی

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

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

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه36

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال1.370.000.000.000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 آج بیشه تا جاده پیربازار–مکان پروژه 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

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

   مشاور از فراخوان اسناد پیگیری-                                              پروژه مشاور به مسیر عرضی مقطع ارسال-
 شهرسازی معاونت از مسیر مشکالت حل پیگیری-
 شهرسازی و راه کل اداره با هماهنگی و خیابان عرضی مقطع به مربوط موانع رفع جهت مشترک جلسه برگزاری- 

 مطالعات تکمیل-    کانال حریم دادن قرار اختیار در جهت ای منطقه آب با جلسه برگزاری-
 گذاران سرمایه با مذاکره-                                             شهر اسالمی محترم شورای به الیحه ارسال-
                          پروژه عمومی فراخوان برگزاری-
 نظارتی های نهاد پاسخ انتظار در شد انجام پاکت بازگشایی-

 پیشرفت مطالعات

100% 



 پروژه های جاری

 مسیر میدان ولیعصر به امام علیمطالعات بازگشایی 

 (EPCFپروژه سرمایه گذاري مسیر به روش ) 
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 مشخصات فنی

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

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

 سازد 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه 18

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال415.000.000.000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 ولیعصر به امام علی–مکان پروژه 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

                                                      مشاور توسط مطالعات شروع-
 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره -
 مسیر طراحی فنی کمیته جلسات برگزاری -
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 شهر محترم شورای از نامه موافقت اخذ مرحله در و اطالعات تدقیق-
 درصد 100 مطالعه در پیشرفت-
 اعضا دوسوم نظر اخذ جهت محترم شورا به پیشنهاد ارسال-
 فراخوان اسناد تکمیل و تهیه -

 رشت شهر اسالمی محترم شورای از تایید اخذ -
 فراخوان اسناد اصالح-
 فراخوان اجرای هماهنگی جلسه برگزاری-
 ها آن جانمایی و محدوده امالک خصوص در استعالم-
 گذاران سرمایه با مذاکره-
 پیشنهاد دریافت عدم و پروژه عمومی فراخوان برگزاری-
   فراخوان مجدد برگزاری-

 پیشرفت مطالعات

100% 



  

 پروژه های جاری

 22 متري میدان گیل به مسکن مهر و جاده الكان 90مطالعات و بررسی اسناد مناقصه پروژه رینگ 

 مشخصات فنی

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

 الکان

 نام مشاور

آرمان شهر  شرکت
 شمال

 تاریخ شروع مطالعات

97/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 سال3

 مجری

سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی و  

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی  

مسکن  -میدان گیل–مکان پروژه 
 جاده الکان-مهر

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

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

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

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

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

 مذکور پروژه اجرای برای خصوصی بخش سرمایه جذب جهت گذاران سرمایه با مشترک جلسه برگزاری-
 فراخوان اسناد تهیه -                                                                    مطالعات تکمیل -
 شهر اسالمی محترم شورای به ارسال جهت الیحه تهیه-                                  پروژه اجرای هماهنگی جلسه برگزاری -
 گیری تصمیم برای شورا کمیسیون در طرح حال در شده، ارسال شهر اسالمی شورای به الیحه-

 پیشرفت مطالعات

 100% 



 پروژه های جاری

 معلم2فازادامه بلوار اصفهان به مسیر بلوار كوچکی مطالعات بازگشایی 

 (EPCFپروژه سرمایه گذاري مسیر به روش ) 
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 مشخصات فنی

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

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

 سازد 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه21

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

1.370.000.000.000 

 ریال

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 قلی پور–مکان پروژه 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد شش ماهه اول   

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

 ماه اردیبهشت در پروژه فراخوان برگزاری جهت قانونی روال انجام-
 فراخوان برگزاری-
 پروژه فراخوان اسناد اصالح-
 فراخوان اسناد اصالح -
 فراخوان اسناد ایرادات رفع جهت گذاران سرمایه با جلسه برگزاری -
 گیری تصمیم برای شورا به شده ارسال -شد رسانی روز به ها قیمت-مطالعات تکمیل-

 پیشرفت مطالعات

 100% 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

1 
 مناقصه اسناد بازنگري و مطالعات

 اداري ساختمان تکمیل پروژه
 سه منطقه شهرداري

98/4/1 150.171.487.625 83 

سرمایه اخذ جهت پروژه فعلی طرح دوباره پیگیری 
   گذار

ساختمان نمای طرح پیگیری 

 مطالعاتیپروژه هاي 

 پروژهتصویری از طرح  میدان امام حسین –مکان پروژه 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

2 
 سرویس احداث پروژه مطالعات
 امام خواهر حرم محوطه در بهداشتی

 (س)
98/8/19 

هنوز برآورد انجام 
 .نشده است

67 

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

معاونت به پروژه یک فاز های نقشه ارسال 
   طرح انتخاب برای معماری و شهرسازی

تشکیل جهت شهرسازی معاونت پاسخ پیگیری  
 طرح انتخاب و میراث اداره با  مشترک جلسه

 مطالعاتیپروژه هاي 

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



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

3 
 خیابان ورزشی زمین پروژه مطالعات

  واحدي 72 مجتمع در واقع جمالزاده
 پاسداران سپاه

98/8/19 
هنوز برآورد انجام 

 .نشده است
65 یک فاز های نقشه و ملک وضعیت مجدد بررسی 

 مطالعاتیپروژه هاي 

 خیابان جمالزاده –مکان پروژه  وضعیت فعلی پروژهتصویری از 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

4 
 باغ احداث پروژه بازبینی مطالعات

 ژاپنی
99/01 6.235.333.304 100 

انتخاب و مناقصه برگزاری فراخوان پیگیری  
 پیمانکار

دولتی اعتبار بودجه اخذ پیگیری 
مشاور الزحمه حق وضعیت اتمام و بررسی 

 مطالعاتیپروژه هاي 

 بوستان مخاخر -پروژهمکان  پروژهتصویری از طرح 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

5 
  دسترسی جاده احداث پروژه مطالعات

 مناقصه برگزاری جهت  اسناد ارسال 90 27.467.223.645 99/02 مهر مسکن

 مطالعاتیپروژه هاي 

 مسکن مهر -پروژهمکان  پروژهتصویری از طرح 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

6 
 اندازي راه و بازسازي پروژه مطالعات

 40 4.127.077.805 99/02 باقرآباد ورزشی سالن

پروژه ریالی برآورد و طراحی های نقشه تهیه 
سازمان نماینده همراه به مشترک بازدید طی 

  و طرح مشاور و (بردار بهره) ورزشی فرهنگی
  عمرانی و فنی مطالعات مدیریت معماری کارشناس

 نقشه همراه به مراتب 99/03/29-48714 نامه طی
 به جزئی تعمیرات مجوز اخذ جهت اصالحی، های

 .شد ارسال دو منطقه

 مطالعاتیپروژه هاي 

 خیابان سعدی، کوچه شهید ضمیریان-پروژهمکان  پروژهتصویری از طرح 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

 جانبی هاي ساختمان و سازي محوطه 7
 سراوان شیرابه خانه تصفیه

99/03/13 
هنوز برآورد نشده 

 است
40 

تاریخ در جلسه برگزاری و ها نقشه اصالح پیگیری 
 صورتجلسه ابالغ و نقل و حمل معاونت دفتر در 99/06/17

 99/06/20 مورخ 113973 شماره به

 مطالعاتیپروژه هاي 

 سراوان–مکان پروژه 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

8 
  ایستگاه میانی رمپ احداث تکمیل
  كود كارخانه در زباله تخلیه موقت

 آلی
99/03/13 

هنوز برآورد نشده 
 است

80 

مطالعاتی اسناد دو فاز تکمیل 
 خدمات معاونت به مطالعاتی اسناد مجموعه ارسال 

 بردار بهره عنوان به شهر

 پروژه هاي مطالعاتی

 تصویری از طرح پروژه جاده الکان، کارخانه کود آلی–مکان پروژه 



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

  رینگ احداث پروژه مطالعات بازنگري 9
 مهر مسکن تا گیل میدان از متري 90

98/12/22 
هنوز برآورد نشده 

 است
30 پروژه به مربوط تفصیلی طرح استعالم پیگیری   

 پروژه هاي مطالعاتی

مسکن  -میدان گیل–مکان پروژه 
 جاده الکان-مهر



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد مبلغ اجراي 
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

  بخش احسان اهلل آیت بلوار اتصال 10
 معلم خیابان به (تختی)

98/12/22 
هنوز برآورد نشده 

 است
35 

استعالم و پروژه به مربوط امالک استعالم پیگیری 
 و شهرسازی معاونت از مربوط های نقشه و پروژه خط

 معماری

 پروژه هاي مطالعاتی

بلوار آیت اهلل احسان بخش –مکان و طرح پروژه 
 به خیابان معلم( تختی)



 های مطالعاتیپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 مطالعات

 برآورد مبلغ اجراي
 (ریال)پروژه

پیشرفت  
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

 میدان غیرهمسطح تقاطع طراحی 11
 (دریایی نیروي)  آذر هفتم

98/12/22 255،589،091،831 80 

ترافیکی مطالعات پیگیری 
پروژه معارض پیگیری 
پروژه اسناد تهیه پیگیری 

 پروژه هاي مطالعاتی

میدان هفتم آذر  –مکان پروژه 
 (نیروی دریایی)

 (تصویری از طرح پروژه



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 

 اصالح عملیات اجرای
 و بهسازی و هندسی

 الین احداث و ساماندهی
 نماز گلباغ بلوار کندرو

ماه5 97/07/11  

عدم تعهدات مالی 
کارفرما و عدم تهیه 

 اقالم کارفرمایی
 

98/09//01 
شرکت جاده 

سازان 
 آروشا

 14/581/656/036  90 

پروژه مذکور به دلیل عدم 
وجود پیاده رو مناسب و 
تداخل ورود خودرو ها در 
پیاده رو، به منظور اصالح 
هندسی، تعریض و احداث 

 97الین کندرو در سال 
.شروع به کار گردید  

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

نصب کفپوش و جدول گذاری حد فاصل شهرک گلها و رفع نواقص کلی پروژه  1نصب کفپوش و جدول گذاری ورودی کوچه گلستان 
و رفع نواقص کلی موجود در طول پروژه شامل همسطح  1تا مجتمع البرز و جلوی ساختمان آتیه و ورودی کوچه گلستان 

سازی درب چاهچه های فاضالب سنتی و اصالح لوله گذاری های انشعاب فاضالب و نیز رفع شکستگی جداول و کفپوش های  
 نصب فونداسیون پایه چراغ و مرمت و رفع نواقص کلی پروژه -مسیر

 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

2 

  و چاله ترمیم عملیات 
 و آسفالتی های ترک

 و معابر آسفالت روکش
 منهول سازی همسطح

 یک منطقه های

 96/6/15  ماه12 

مرحله اول ابالغ  در
خاتمه پیمان از 

سوی کارفرما و در 
سانات مرحله دوم نو

قیمت مصالح 
 خصوصاً قیر 

98/05/31 
شرکت 

سبک بنا 
 گیل

 90/511/418/532  94 

پروژه مذکور به منظور زیرسازی و 
روکش آسفالت معابر سطح منطقه 

یک می باشد که در یک مقطع 
زمانی بنا به صالحدید کارفرما 

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

.کار می باشد  

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

  9 بهار کوچه وصال خیابان -11 کوچه  روبرو کوچه -میخک کوچه 122 گلسارخیابان) های آدرس به یک منطقه سطح در آسفالت روکش عملیات
  گل خیابان گلسار-7بست بن 104 خیابان گلسار-10 کوچه هواشناسی خیابان معلم بلوار -گلستان خیابان بهشتی شهید شهرک-13 بهار انتهای

  خیابان گلسار بلوار و مارکت سوپر روبرو گیل بیمارستان پشت -گلسار .و3 وحدت کوچه وحدت خیابان دیلمان بلوار-5مینای گل کوچه مینا
-گلریزان کوچه دوم فاز معلم بلوار– نوروزی خیابان فخب پیربازار،–)برگشت و رفت) گلسار راه چهار تا صابرین میدان فاصل حد مسیر سوگند

 (...و استانداری روبروی معلم بلوار-24 کوچه حسینی کوی

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

3 
زیرسازی و روکش 

آسفالت معابر محدوده 
 منطقه یک

 97/9/6 شرکت  بدون توقف - ماه8 
80/976/002/345  التوم  121 

و آب  خاکی بودن مسیر
گرفتگی آن در مواقع 
بارندگی و نارضایتی 

 شهروندان

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

  دوم فاز  معلم-کلین کارواش کوچه پورجنب قلی بلوار های آدرس به یک منطقه سطح در آسفالت و زیرسازی عملیات
- 23 و شورا بین کوچه پور قلی بلوار-راست سمت فرعی اولین گوهری کوچه پور شمسی بلوار-مسکن بانک روبرو کوچه
-شهریور 17 خیابان فالحتی-دلزنده بست بن سرا استاد -البرز مجتمع روبرو نماز گلباغ-شاهد مدرسه روبرو نماز گلباغ

 و یاس بست بن حسینی کوی– 50کوچه حسینی کوی– 45 کوچه حسینی کوی–172 خیابان گیالن بلوار – 16 کوچه پستک
  آتشنشانی کوچه -علی امام بلوار مسیر-(آتشنشانی جلو محوطه و راست سمت) آتشنشانی کوچه -علی امام بلوار مسیر

  21 کوچه فالحتی-میخک کوچه گلزاران-(آتشنشانی جلو محوطه و راست سمت)

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

4 

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

خصوصاً معابر اصلی و پر 
تردد در قالب اورژانس 

 آسفالت

پیمانکاری  ----- شیوع ویروس کرونا  ماه3 98/12/21
2/745/317/220  یار احمدی  90 

این پروژه به منظور رفع 
چاله های موجود در سطح 

.معابر منطقه می باشد  

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

  انصاری شهید بلوار-164 خیابان-معلم بلوار-سعدی خیابان-رجایی شهید بلوار  :های آدرس به یک منطقه سطح در معابر گیری لکه و ترمیم ادامه
  پور شمسی بلوار – کار اداره کوچه و نرجس مکتب خیابان انصاری بلوار– 168 خیابان گیالن بلوار-گالیل راه سه گلسار بلوار-معین استاد کوچه

  پارک ورودی- رجایی شهید بلوار-معلم بلوار-سعدی خیابان -صابرین به پور قلی مسیر-دهم کوچه آبان 13 کوچه قلیپور بلوار -هاشمی مسجد
  از قبل تا سوم کوچه از معین استاد بلوار-پستک سمت به معین استاد بلوار-امانی کوچه مخابرات پشت-ولیعصر کوی راهور پاسگاه- 118

 ...و مادر میدام– معلم میدان– معلم بلوار معابر گیری لکه (...و  پور شمسی بلوار-ولیعصر کوی-پستک

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

5 
ترمیم و لکه گیری معابر  
آسفالتی در سطح ناحیه 

 یک
 ماه3 98/05/01

عدم تامین آسفالت 
مورد نیاز از سوی 

 کارفرما 
پیمانکاری  98/10/01

3/049/174/866  وظیفه  85 

این پروژه به منظور رفع 
چاله های موجود در سطح 
معابر و خرابی های آسفالت 

 در سطح منطقه می باشد

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

-139 خیابان سمیه بلوار-163 و 161 خیابان گیالن بلوار های آدرس به ) یک ناحیه سطح در معابر گیری لکه و ترمیم ادامه
– 13 بوستان – 19 بوستان– دهسرا اصلی مسیر -خانجانی خیابان عرفان خیابان-حسینی عباس شهید خیابان انصاری بلوار

– 8 بوستان– 9بهار وصال خیابان-گیل بیمارستان پشت یاس کوچه- 169 و 163، 175، 161 خیابان گیالن بلوار- سرو کوچه
 بلوار -بانوان پارک جنب  نهم  کوچه گاز متری بیست - کماکل اصلی مسیر-پستک 27 و 25 کوچه-پستک طالقانی کوی

  ناحیه سطح در معابر گیری لکه و ترمیم ادامه و153 خیابان و 163، 175، 171 خیابان گیالن بلوار- 14 کوچه نبش معین استاد
 انعام خیابان-حسینی عباس شهید خیابان انصاری بلوار-131 خیابان سمیه بلوار-153 خیابان گیالن بلوار های آدرس به ) یک

   8 توحید دیلمان بلوار-وصال خیابان-15 و 5 کوچه

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

6 

همسطح سازی و تعویض 
درب های چدنی و فلزی  

فاضالب سنتی و  شبکه
آب های سطحی در 
 محدوده منطقه یک

 ماه5 98/12/29
 عدم وصول
 ---- مطالبات 

شرکت 
ارکان بنای 

 پارس
 2/700/000/000  65 

پروژه مذکور به منظور همسطح 
سازی و تعویض درب های  

و فلزی شبکه فاضالب   چدنی
سنتی و آب های سطحی در 
.محدوده منطقه یک می باشد  

 

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

 و ارکیده خیابان گیالن بلوار-اعتصامی پروین کوچه پور قلی بلوار در فلزی و چدنی های درب تعویض و سازی همسطح
 بلوار  اساتید، کوی ،پستک 134 کوچه انتهای سمیه سوگند،بلوار کوچه 96 خیابان و 110 خیابان گلسار ،بلوار 175 خیابان

 بلوار–  134 و 136 خیابان سمیه بلوار -آباد حسین انتهای و  دی 8 بلوار و فالحتی خیابان و شادی کوچه گلها خیابان معلم
 روبروی پور شمسی بلوار -نماز گلباغ بلوار– 3 بارش انتهای دیلمان بلوار-توحید بلوار-104 و97 و 95 و 91گلسار بلوار-گیالن
 خوش خیابان رشتیان-انصاری بلوار- جوادی خیابان و وحدت کوچه پور قلی بلوار-اصفهان بلوار-معلم بلوار– 54 پالک

 بلوار -نماز گلباغ بلوار– دیلمان بلوار-توحید بلوار-گلسار بلوار- سمیه بلوار - 14 گلستان بهشتی شهید شهرک – خلقت
 و چدنی های درب تعویض و سازی همسطح - رشتیان-انصاری بلوار-پور قلی بلوار-اصفهان بلوار-معلم بلوار– پور شمسی

 شهید کوچه انصار شهید بلوار– 6 توحید کوچه دیلمان بلوار–  137 تا 122 خیابان سمیه بلوار– گمنام شهدای بلوار در فلزی
 98 و 104 خیابان گلسار بلوار– حسینی عباس سید

منطقه  
 یك

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   اجراعکس بعد از    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

7 
 در حفاری نوار ترمیم

 یک منطقه محدوده
 شهرداری

 ----- ----- ماه8 99/03/20
شرکت 

سیرودراه 
 خزر

حفاری مربوط به  نوار وجود 26 14/269/409/559
 کنده کاری شرکت برق

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

 179فرعی دوم، بلوار گیالن خیابان  179، بلوار گیالن خیابان 137گلسار خیابان :عملیات ترمیم نوار های حفاری مسیر های
خیابان  –متری گاز ،بلوار شمسی پور پارک کسمایی، بلوار شمسی پور 20بلوار گیالن خیابان- 177بلوار گیالن خیابان-اصلی 
کوی حسینی از -4و کوچه سوگند فرعی 98گلسار خیابان - بلوار دیلمان خیابان امام علی ، گلسار خیابان وصال- 2و 1هاله 
کوچه واحدی و عملیات ترمیم نوار های حفاری مسیر  -142خیابان -خیابان یاس -پشت بیمارستان گیل-تا مسجد 38کوچه 

...(بلوار معلم کوچه گوهری و:های  

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

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

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

8 

خرید تابلو ها ،چراغ 
ها ،گاردریل ، جدا 

کننده و سایر عالئم 
در  عمودی ترافیکی

 محدوده منطقه یک

شرکت پاک  ---- --- ماه3 99/03/26
رشت تدبیر   2/643/750/000  31 

این پروژه به منظور 
ساماندهی تردد و 

ایمن سازی ترافیکی 
های محدوده   مسیر

 منطقه یک

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

میدان سرگل وبلوار آستراخان و -بلوار رجایی-بلوار شمسی پور)ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای  راهنمایی به آدرس های 
 رشت ،سبزه میدان، خیابان سعدی-جاده انزلی

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

9 
  مرمت و ترمیم عملیات

 در جداول و رو پیاده
 سه ناحیه سطح

 ماه3 98/09/20

بررسی 
صورتجلسات 

 اجرایی و بررسی
تغییر مقادیر پروژه 

 و مسائل مالی

پیمانکاری  -----
 90 2/990/000/000 حیدری

پس از لوله گذاری و هدایت 
آب های سطحی که منجر به 
تخریب رفیوژ گردیده بود 

گردید مجددا نوسازی  

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

  
بلوار معلم جلوی ساختمان شهرداری : ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه سه شامل مسیرهای

 ...فاز دوم بلوار معلم و –بلوار معلم جنب استانداری -منطقه یک

 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

10 
  مرمت و ترمیم عملیات

 در جداول و رو پیاده
 یک ناحیه سطح

 ----- ---- ماه3 98/07/01
شرکت 

مریان سازه  
 ایمن

 2/440/000/000  92 

این پروژه به منظور رفع 
خرابی های موجود در 

سطح پیاده رو معابر می 
.باشد  

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

بلوار سمیه جنب  - 92بلوار گلسار نبش خیابان ) ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه یک 
  - 92بلوار گلسار نبش خیابان  -بلوار توحید نرسیده به میدان توحید – 192بلوار گیالن ابتدای خیابان -فروشگاه موکارلو

 ...(بلوار توحید نرسیده به میدان توحید و – 192بلوار گیالن ابتدای خیابان -بلوار سمیه جنب فروشگاه موکارلو

 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

11 
 مسیر ساماندهی عملیات
 میدان فاصل حد پیربازار

   2فاز-پل تخته تا نبوت
 ماه 8 98/12/10

نقشه های  تغییر
شرکت گیل  98/05/01 اجرایی

63/980/000/000  بام پی  5 
ورودی  آب گرفتگی شدید

کوچه بهارستان واقع در 
 مسیر پیر بازار

 اقدامات انجام شده 
متر 150حفاری و لوله گذاری آب های سطحی در طول مسیر به طول حدود  عملیات   99شش ماهه اول سال   

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

12 
 قطعه احداث عملیات

شرکت آبراه  --- --- ماه 12 99/05/10  دی 8 خیابان دوم
43/267/133/574  ساز ابریشم  10 

این پروژه بمنظور تکمیل 
عملیات بازگشایی محور 

شهید رجایی به  بلوار
 میدان معلم می باشد

 اقدامات انجام شده  
   99شش ماهه اول سال 

ادامه عملیات  خاکبرداری خاکهای نباتی و بتن ریزی بستر  پیاده رو و آغاز عملیات جدول گذاری و لوله گذاری جمع آوری 
 آب های سطحی   

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی  /پروژه هاي اجراشده

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

13 
 لوله و الیروبی عملیات
 ناحیه سطح در گذاری

 سه
 ----- - ماه4 98/09/20

شرکت 
شفارود 
 عمران

 2/779/000/000  107 

این پروژه به منظور رفع 
گرفتگی لوله های موجود 

در سطح معابر و نیز 
همسطح سازی و تعویض 

درب دال های شکسته می 
.باشد  

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

-ادامه عملیات همسطح سازی و الیروبی و رفع گرفتگی های شبکه فاضالب سنتی خیابان معلم نرسیده به میدان سرگل
 بلوار نماز جلوی آتیه-روبروی پمپ بنزین صادقی نژاد

اجرااز قبل عکس  حین اجراعکس   اجراعکس بعد از    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

14 

ترمیم و لکه 
گیری معابر 

آسفالتی در سطح 
 ناحیه سه

 ماه3 98/10/27
عدم تامین آسفالت 
مورد نیاز از سوی 

 کارفرما 
2/850/000/000  شرکت مهام سازه  ----  40 

این پروژه به منظور 
رفع چاله های 

موجود در سطح 
معابر منطقه می 

.باشد  

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

 16مسیر اصلی کوی حسینی کوچه شهدای حسینی و کوچه )ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه سه به آدرس های 
 ... (حسینی 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

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

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

15 
عملیات مناسب سازی 

ماه3 98/07/15 معابر منطقه  ------ ------ 
شرکت 
آسایش 

 تهویه دیلم
 2/270/000/000  80 

معابر بسیار زیادی در 
سطح منطقه موجود بوده 
که به دلیل عدم مناسب  
سازی قابل استفاده برای 
معلولن و سالمندان نبوده 

 است 

 اقدامات انجام شده  
...(بلوار شهید رجای و -ادامه عملیات مناسب سازی معابر در سطح منطقه یک به آدرس های بلوار معلم   99شش ماهه اول سال   

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

16 
 و سازی مناسب عملیات

 خیابان هندسی اصالح
 حسابی دکتر

 ماه3 98/07/01
وجود معارضات  

شرکت آرون  ---- ملکی اشخاص غیر
1/347/000/000  عرشه پل  77 

پروژه مذکور به منظور 
اصالح هندسی مسیر  

خیابان حسابی واقع در 
.بلوار دیلمان می باشد  

 

 اقدامات انجام شده 
   99شش ماهه اول سال 

رجایی تقاطع بلوار شمسی پور جدول گذاری اصالح هندسی بلوار شهید  
 

اجرااز قبل عکس  حین اجراعکس   اجراعکس بعد از    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یك

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه یك در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

17 

عملیات نرده گذاری و 
فنس کشی ودیوارگذاری 
حاشیه رودخانه محدوده  

 منطقه یک 

 - - ماه3 99/02/13
شرکت 

آرمان شهر 
 گیالن

 1/990/000/000  7 

پروژه مذکور به منظور رفع 
خرابی فنس های حاشیه 

رودخانه در سطح منطقه و 
سایر کارهای فلزی می 

.باشد  

 اقدامات انجام شده 
...آبرو های پل سیاه اسطلخ و ترمیم نرده پل توحید ترمیم   99شش ماهه اول سال   

اجرااز قبل عکس  حین اجراعکس   اجراعکس بعد از    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 
عملیات ترمیم و بهسازی  

سطح منطقه پیاده روهای 
2 

ماه6 98/02/10 پیمانکاری  - - 
 100 2/470/000/000 وطن دوست

به دلیل شرایط جوی و 
محل های   مقطعی بودن

ترمیم پروژه مذکور به مدت 
سه ماه تمدید شد و 

درصد افزایش مقادیر 25
پیمان به شرکت ابالغ شده 

 .است

 اقدامات انجام شده 
 پیاده راه فرهنگی مسیر خیابان سعدی   99 شش ماهه اول 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    
اجرااز قبل عکس   



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

2 
عملیات بهسازی و 

ساماندهی محوطه بازار 
 رشت

ماه9 98/01/19  
جابجایی تاسیسات 

 - زیر زمینی برق 
ارکان بنای 

 5 28/362/275/877 پارس

با توجه به لزوم جابجایی  
تاسیسات زیر زمینی برق و  

انجام عملیات مذکور در 
مرداد  ماه  ، پروژه مذکور 
شروع  مجدد گردیده و  
. درحال  تمدید  می باشد  

 اقدامات انجام شده 
 کیلوولت فشار قوی در بخشی از مسیر اجرای پروژه توسط پیمانکار اداره برق 20جابجایی تاسیسات   99 شش ماهه اول

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

مدت زمان  شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
 اجرا

علت توقف 
 عملیات

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

3 

اجرای عملیات ترمیم 
کفپوش و جداول با 
مصالح در محدوده 

 3ناحیه 

کامران عسکری  - - ماه 6 98/10/16
 - 100 2/162/165/757 السکی

 اقدامات انجام شده 
 پیاده روسازی روبروی بیمارستان پورسینا  و خیابان حافظ  99 شش ماهه اول 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

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

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

4 

لوله گذاری ، همسطح 
سازی و ترمیم درب 

منهول در محدوده منطقه 
2 

کیمیا سازه   - - ماه 6 98/10/11
 - 100 2/980/000/000 خزر

 اقدامات انجام شده 
 99 شش ماهه اول 

 -پشت بازارچه رازی کوچه منصوری-کوچه اسالمی وکوچه های همجوار - مسیر خیابان ساغریسازان  
 خیابان جوان -خیابان امین اصغری-نقره دشت 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

اجراعکس بعد از   

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

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

5 
اجرای عملیات ترمیم 
چاله و نوارحفاری با 

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

 - 100 3/238/000/000 مدعی نما 

 اقدامات انجام شده 
 99 شش ماهه اول 

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

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از   



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

6 

ترمیم ، بهسازی و 
روسازی آسفالت معابر با  
مصالح در محدوده ناحیه 

منطقه دو شهرداری  1
 رشت

سخت سرا  - - ماه 5 99/03/18
 - 100 3/240/000/000 ساز خزر

 اقدامات انجام شده 
 99 شش ماهه اول 

خیابان -خیابان جوان پشت مدرسه توحید-درخیابان جوان 1کوچه جوان-درتختی2و1بازدیدی -خیابان تختی کوچه گلستان 
 باقرآباد به سمت پل بوسار-باقرآباد روبروی شهروروستا -بلواراحسانبخش اول سرخبنده -تختی کوچه جوان وکوچه کیابی

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

7 

ترمیم نوار حفاری معابر  
با مصالح در محدوده  
منطقه دو شهرداری 

 رشت

سخت سرا  - - ماه 6 99/04/25
 - 100 4/230/000/000 ساز خزر

 اقدامات انجام شده 
 99 شش ماهه اول 

باقرآباد -منظریه بنفشه یک-سید ابوالقاسم کوچه فاطمی -عطاآفرین کوچه برنو -کوچه هوشیار در گذر فرخ-کوچه سمیعی درخیابان آزادگان -مسیر اصلی خمیران زاهدان 
خیابان بیستون کوچه  -مسیراصلی -صیقالن کوچه شورا-شهریورکوچه حریریان17خیابان-21خیابان عطا آفرین کوچه -تختی کوچه توانبخشی و کوچه نوین-کوچه چهاردهم

کوچه حاتم در -کوچه کیابی در آفخرا -خیابان مطهری کوچه ویشکایی -دباغیان کوچه هجرتی -( بازار)بحرالعلوم -تختی  کوچه سهند -سید ابوالقاسم مسیر اصلی -ارشد 
سبزه میدان کوچه  -نقره دشت کوچه طلوع -خیابان امین اصغری مسیر اصلی -خیابان عطاآفرین مسیر اصلی -دباغیان کوچه هجرتی در خیابان محمد نژاد -خیابان آزادگان 

عطا  -دباغیان کوچه هجرتی ناصر خسرو سمیعی -کوچه خیام واقع در خ محمدنژاد    -دباغیان کوچه هجرتی  -مسیر اصلی بازار مسگران  -خیابان بحرالعلوم--اسالم پرست 
خیابان   -خیابان تختی کوچه سهند و کاسپین -مسیراصلی خ سیدابوالقاسم نوار حفاری -کوچه  یوسفی در دباغیان-کوچه سمیعی در آزادگان  -آفرین نبش بقعه بی بی رقیه 

 -14دانشسرا کوچه  -جنب بانک ملی میدان فرهنگ  -کوچه جنب بانک ملی در پیرسرا -کوچه طلوع در پیرسرا-خیابان مطهری  کوچه نشاط  -مطهری کوچه  ویشکایی
پیر سرا جنب مسجد   -خیابان حافظ روبروی درب ورودی اداره آبفا  -میدان فرهنگ روبروی بانک ملی .خیابان امام  -خیابان تختی کوچه فلحی یک ود  -جلوی آب و فاضالب

ابوالقاسم   کوچه جاویدان در سید-بن بست باستان در خیابان هفده شهریور-خیابان سردار جنگل روبروی سازمان خدمات موتوری -خیابان عطا آفرین مسیر اصلی و فرعی  -
روبروی بیمارستان حشمت-ساغریسازان -   

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

8 

ترمیم و لکه گیری  
آسفالت معابر با 

مصالح در محدوده  
منطقه دو   2ناحیه 

 شهرداری رشت

 - - ماه 3 99/04/25
سخت سرا  

 - 100 3/899/000/000 ساز خزر

 اقدامات انجام شده 
 99اول  شش ماهه

کوچه کیابی در -خیابان الکانی پشت بانک رفاه -خ تختی  کوچه سهند–سید ابوالقاسم مسیر اصلی -خیابان عطا آفرین  -خیابان امین اصغری 
مسیر اصلی چهل تن به سمت بیمارستان و به سمت -کوچه طلوع در پیرسرا -نقره دشت کوچه اول -کوچه حاتم در خیابان آزادگان -آفخرا 

کوچه خیام واقع   -خیابان امام کوچه آذربانی -کوچه جاویدان در سید ابوالقاسم -بن بست باستان در خیابان هفده شهریور-شهرداری منطقه دو 
خیابان تختی کوچه  -خیابان تختی کوچه فلحی یک ودو  -کوچه  یوسفی در دباغیان  -کوچه ناصر خسرو در خیابان حاتم -در خ محمدنژاد

پیر   -خیابان امام میدان فرهنگ روبروی بانک ملی -جنب بانک ملی میدان فرهنگ  -میدان صیقالن روبروی مهسا کامپیوتر  -سهند و کاسپین 
  -بن بست ناصر خسرو .5دباغیان نرسیده به مسجد ولی عصر کوچه شهید شهرام یوسفی ساختمان ارکیده  پل عراق کوچه  -سرا جنب مسجد 

کوچه اسالمی جنب مسجد   -خیابان عطا آفرین مسیر اصلی و فرعی  - 3خیابان حافظ کوچه قلمستان  -خیابان بیستون روبروی کوچه بانک ملی 
 خیابان الکانی کوچه اول پشت بانک رفاه       -حبیب زاده نقره دشت 

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه دو در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 
ترمیم کفپوش پیاده رو 
و جداول در محدوده  

منطقه سه 3ناحیه   
ماه3 99/02/11 سازه دژ  - - 

2 نامی /89  در حال اجرا 40 0/000/000

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

بلوار مدرس، نیروی دریایی -2بلوار مدرس، نیروی دریایی ،روبروی انبار مهمات -1: آدرس های اجرای کفپوش و جدول در
بلوار رسالت، مقابل مجتمع نیروی دریایی -3،روبروی درب ورودی بازداشتگاه  

بلوار چمران-3میدان خطیبی-2بلوار رسالت، مقابل مجتمع نیروی دریایی -1: آدرس های اجرای کفپوش در  
بلوار رسالت ، داخل مجتمع نیروی دریایی: آدرس های اجرای کفپوش در  

حین اجراعکس  اجراعکس بعد از    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

2 
روکش دستمزدی در 

 محدوده
 

ماه 3 98/6/13  - - 
مهرداد فالح 

 جوریانی
 

3/110/000/000 95 - 

 اقدامات انجام شده 
 99سال  شش ماه اول

 پروژه تمدید گردیده و در حال اجرا می باشد 
(ع)دوربرگردان جدیداالحداث بلوار امام علی -5، هالل احمر ، هالل ( عج)روکش آسفالت در بلوار ولیعصر   

حین اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
 اجرا

علت توقف 
 عملیات

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

3 

نرده گذاری و فنس کشی و 
دیواره گذاری و تعریض معبر 
پیاده حاشیه رودخانه بلوار 

مصباح در محدوده منطقه سه 
مابین لب آب و پل قند و )

(شکر  

ماه3 98/10/09 آرون عرشه  - - 
 در حال اجرا 80 3/272/500/000 پل

 اقدامات انجام شده 
 99شش  ماهه اول 

 پی کنی و دیوار چینی و دیوار گذاری و سیمانکاری در میدان زرجوب ، خیابان مصباح، جنب رودخانه
نصب و سیمانکاری و رنگ آمیزی دیوار بتنی و نرده ها در میدان زرجوب ، خیابان مصباح، جنب رودخانه   

.پروژه تمدید گردیده و در حال اجرا می باشد   

حین اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

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

4 

ترمیم نوار حفاری 
معابر آسفالته در 

 2محدوده ناحیه 
 منطقه سه 

ماه3 98/07/06 مسعود  - - 
 در حال اجرا 80 2720000000 یاراحمدی

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول

چهار راه احمدزاده ،  -2، میدان باب الحوائج، جلوی موسسه نیکوکاران شریف3بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس  -1نوار حفاری در  زیرسازی
خیابان فلسطین ، کوچه غالمعلی پور  و روکش اسفالت  -2بلوار خرمشهر ، جنب مجتمع زرین و -1کوچه گل یخ و کاتر ، برداشت و خاکبرداری در

، میدان باب   3درخیابان دفاع ، کوچه غالم علی زاده  ،کوچه  مدرسه شکوه و تخریب آسفالت دربلوار انصاری، خیابان پار، انتهای خیابان پارس 
، میدان باب الحوائج، کوچه نوری و روکش آسفالت در خیابان شهدا ،   3الحوائجو کاتر زنی و برداشت دربلوار انصاری، خیابان پار، انتهای خیابان پارس 

2متری شمالی ، کوچه مطهر، مطهر25کوی دیانتی ،   
بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس یک ، میدان باب الحوائج بسمت کوچه استقالل ، فرعی تازه باز شده ، ساختمان  : درلکه گیری آسفالت 

متری 16نوری و کاتر زنی و  تخریب و برداشت در آدرسکوی دیانتی ، کوی استقالل ، کوچه پا مچال ، کوچه   
  بلوار شهدا ، پشت مهدیه ، کوچه ژالهدر روکش نوار حفاری

اجراعکس بعد از   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

5 
ترمیم نوار حفاری معابر  
 3آسفالته در محدوده ناحیه 

 منطقه سه شهرداری رشت
ماه3 98/5/22  

شیوع کرونا ، شرایط نامناسب  
جوی ، مشکالت مالی پیمانکار و 

تعطیلی مکرر کارگاه توسط 
 پیمانکار

- 
مسعود 

 یاراحمدی
 

حال اجرا در 80 2/720/000/000  

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

 کاتر ، برداشت و خاکبرداری درخیابان فلسطین ، کوچه متحدین
، کوچه عاشوری( ره)خاکبرداری و شن ریزی نوار حفاری در بلوار امام خمینی   

: رو کش آسفالت در در آدرس های   
بلوار مدرس، کوچه وصال، روبروی بن بست توحید، جنب ساختمان فاطیما-1   

بلوار چمران، کوچه زینعلی، جلوی ساختمان مبین-3           بلوار مدرس، انتهای کوچه راسخ، جنب ساختمان نورا-2  
، کوچه آهکی( ره)بلوار امام خمینی -5       بلوار چمران ، کوچه جام جم ، روبروی ساختمان پردیس-4  
، کوچه عاشوری ،ساختمان پویان( ره)بلوار امام خمینی -7             متری نفت 18، ابتدای وروری ( ره)بلوار امام خمینی -6  
، کوچه خوش انس ، انتهای کوچه جنب فروشگاه ساحل( ره)بلوار امام خمینی -9     ، کوچه عاشوری، ساختمان ستاره( ره)بلوار امام خمینی -8  
، کوچه خوش انس ، جنب کوچه یازده( ره)بلوار امام خمینی -11           ، کوچه خوش انس، روبروی بیمه رازی( ره)بلوار امام خمینی -10  
خیابان شهدا ،شهرک فرهیختگان ، کوچه دوم-13                    متری شمالی ، نبش کوچه طالقانی 25خیابان شهدا ، -12  
متری پاستور ، جنب مطب دکتر محمودی 14خیابان شهدا ، -15                                                خیابان شهدا ، بعد از میدان الغدیر-14  
، الین دوچرخه حدفاصل میدان گیل و مصلی( ره)بلوار امام خمینی -17                      یابان شهدا ، کوچه مهدیه ،روبروی کوچه سلمان فارسیخ-16  

اجراعکس بعد از   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

6 

روکش و لکه گیری معابر  
  1در محدوده ناحیه 

منطقه سه شهرداری 
 رشت

ماه3 98/05/22  

عدم تامین 
 مصالح توسط

 شهرداری
 

مسعود  99/02/16
 در حال اجرا 98 2/920/000/000 یاراحمدی

 اقدامات انجام شده 
 روکش آسفالت نوار حفاری در بلوار خرمشهر ،جنب  مجتمع زرین  99شش ماهه اول 

اجراعکس بعد از   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

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

7 

ترمیم چاله ها و رفع 
ترکیدگی های آسفالت 

محدوده ناحیه یک 
 منطقه سه

ماه3 98/12/28  ساختارسازان 99/02/16 شیوع کرونا  
 در حال اجرا 100 2/348/500/000 آراز

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

روکش و لکه گیری آسفالت در بلوار خرمشهر، از میدان ولیعصر بسمت جانبازان ، ، بریدگی بعد از پمپ بنزین و بلوار مدرس ،  
 شهرک صبا  

اجراعکس بعد از   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

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

8 

ترمیم و لکه گیری 
آسفالت در محدوده  
ناحیه دو منطقه سه 

 رشت

ماه3 98/12/28  
اتمام پروژه و 

بررسی 
 صورتجلسات

ساختار  99/02/28
 در حال اجرا 100 2/450/000/000 سازه آراز

اقدامات انجام شده  
 99شش ماهه اول 

 آسفالت تراش در بلوار خرمشهر ، جنب پمپ بنزین
بلوار انصاری ، فرعی های خیابان -2 بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، روبروی بیمارستان مهر-1روکش و لکه گیری آسفالت در 

بلوار انصاری ، خیابان بهاران و کاتر زنی و برداشت در بلوار انصاری ،  خیابان بهاران-3ارشاد  

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   حین اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

9 

ترمیم و لکه گیری 
آسفالت در محدوده  
ناحیه سه منطقه سه 

 رشت

ماه3 98/12/19  
اتمام پروژه و 

بررسی 
 صورتجلسات

ساختار  99/02/01
 در حال اجرا 100 2/422/700/000 سازه آراز

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

بلوار -3خیابان پاسداران ، پارکینگ دادگاه انقالب  -2، روبروی شرکت نفت و ( ع)بلوار امام علی  -1روکش آسفالت در 
بلوار کشاور ، روبروی پارک -5( ع)بلوار مدرس ،جانبازان بسمت میدان امام حسین -4و (ع)مدرس ، میدان امام علی 

خیابان -1بسمت کیژده و کاتر و کمپرسور در(  ع)بلوار خرمشهر ، مسیر اصلی کوی امام رضا -6کشاورز ، کوچه غالمعلی پور
بلوار -1بلوار کشاورز ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه غالمعلی پور و  آسفالت تراش در -2پاسداران ، داخل محوطه دادگاه و 

(مسیر اصلی خیابان)بسمت کیژده ( ع)بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا -2و ( ع)مدرس ، جانبازان بسمت میدان امام حسین   
،کوچه آهکی و کاتر زنی و ( ره)بلوار امام خمینی -2بلوار امام علی روبروی شرکت نفت  -1روکش و لکه گیری آسفالت در 

،کوچه آهکی( ره)برداشت در بلوار امام خمینی   

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

10 
ترمیم کفپوش پیاده رو و 
جدول در محدوده ناحیه 

 یک منطقه سه رشت
ماه3 98/12/12  99/02/09 شیوع کرونا  

راه کار 
اندیش 
 گیالن

 در حال اجرا 70 2/670/000/000

 اقدامات انجام شده 
(ع)جرای جدول و کفپوش در بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا کنی و  پی  99شش ماهه اول   

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

11 
ترمیم کفپوش پیاده رو و 
جدول در محدوده ناحیه 

 دو منطقه سه رشت
ماه3 98/12/12  99/02/09 شیوع کرونا  

راه کار 
اندیش 
 گیالن

 در حال اجرا 70 2/740/000/000
 

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

3اجرای جدول و کفپوش در بلوار مدرس ، الین کندرو ، جنب مجتمع غذایی، دور میدان باب الحوایج واقع در انتهای پارس   
 

حین اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

علت توقف  مدت زمان اجرا شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
 عملیات

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

ساخت، نصب و همسطح سازی  12
ماه6 98/12/24 منهولها در محدوده منطقه سه  

انتشار 
ویروس 

 کرونا 
اسوه ساز  -

 اندیش
حال اجرا در 98 3/230/000/000  

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

بتن ریزی روی نوار حفاری و لوله گذاری بمنظور جمع آوری آبهای سطحی و الیروبی و همسطح سازی منهول های فاضالب دربلوار  
بتن ریزی روی نوار حفاری  -(کوچه طالقانی)الیروبی و همسطح سازی منهولها در بلوار احمدزاده ، کوچه تربیت معلم-خرمشهر ، بلوار کاج

تهیه   -بلوار امام علی ، خیابان شهدا و بلوار مدرس نصب درب حوضچه های دزدیده شده در-، کوچه صومی 3و ساخت حوخیابان پارس   
-همسطح سازی و تعویض درب  منهول در خیابان سرچشمه-و نصب درب بتنی فاضالب در سرچشمه ، روبروی مدرسه محمدی گیالنی

-همسطح سازی و تعویض و الیروبی درب منهول اصالح ، تعویض و احیاء منهول های بتنی در خیابان فلسطین ، کوچه غالمعلی پور
الیروبی ، تعویض ، نصب و احیا درب حوضچه های  -الیروبی ، تعویض ، نصب و احیا درب حوضچه های فلزی دزدیده شده  در بلوار مدرس 

الیروبی و همسطح -همسطح سازی منهول های فاضالب و خاکبرداری درالین کندرو بلوار مدرس -فلزی دزدیده شده در بلوار  مدرس
تعویض درب چاهچه فلزی در خیابان   -ضچه فاضالب در بلوار خرمشهر ، بلوار کاجسازی منهول های فاضالب در کیژده ، کوچه افتخاری 

الیروبی و همسطح سازی منهولها و الیروبی و همسطح سازی منهولها در بلوار انصاری ، خیابان دفاع  -شهدا، جلوی داروخانه دکتر جیرانی
الیروبی و  -احداث حوضچه و لوله گذاری تا منهول دربلوار انصاری ، خیابان دفاع ، نرسیده به خیابان یعقوب زاده  -، پشت ناحیه دو 

 همسطح سازی منهول های فاضالب دربلوار انصاری ، خیابان پارس ، 
خیابان فلسطین،نبش  (ع)-3خیابان شهدا ، روبروی طباخی کیانوش-2میدان زرجوب بسمت جانبازان -1الیروبی و همسطح سازی در 

کیژده،   -6بلوار انصاری،چهاراره گلسار،روبروی پیتزا آفتاب-5سه  خیابان انصاری،یعقوب زاده،نبش فرعی-4مسجد امام جعفر صادق
اجرای حوضچه فاضالب و لوله گذاری وشیب بندی  -بلوار انصاری ، خیابان یعقوب زاده ، نبش فرعی سه-7روبروی شیرینی یونا

تعویض درب فلزی فاضالب در  بلوار خرمشهر،بعد از بلوار کاج -کانیوودربلوار انصاری ، خیابان دفاع ، روبروی زیتون پدر  
(الیروبی و همسطح سازی منهول های فاضالب)کیژده ، کوچه افتخاری -  
(همسطح سازی منهول های فاضالب و خاکبرداری ) الین کندرو بلوار مدرس -  
(الیروبی و همسطح سازی منهول های فاضالب)، آج بیشه ، کوچه مختاری  ( ع)بلوار امام رضا -  
(تعویض درب حوضچه فاضالب(   ) ع)میدان امام علی -  
((سه عدد)تعویض درب حوضچه () ع)بلوار خرمشهر ، ورودی کوی  امام رضا -  
(الیروبی ، تعویض و تهیه  درب  حوضچه فاضالب( )ع)بلوار خرمشهر ، ورودی کوی امام رضا -  
(الیروبی ، تعویض و تهیه  درب  حوضچه فاضالب)بلوار مدرس ، روبروی آب و فاضالب منطقه-  
(تعویض و نصب و همسطح سازی درب چاهچه فاضالب)خیابان شهدا ، سه راه فلسطین -  
(تعویض و نصب و همسطح سازی درب چاهچه فاضالب)بلوار مدرس ، روبروی میدان بار -  
(تعویض و نصب و همسطح سازی درب چاهچه فاضالب)کوی دیانتی ، کوچه استقالل -  

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

علت توقف  مدت زمان اجرا شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
 عملیات

تاریخ شروع 
مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد

 (ریال)
درصد پیشرفت 

 وضعیت پیشین فیزیکی

12 
ساخت، نصب و (ادامه پروژه قبلی)

همسطح سازی منهولها در محدوده 
 منطقه سه

ماه6 98/12/24  
انشار 

ویروس 
 کرونا 

حال اجرا در 98 3/230/000/000 اسوه ساز اندیش -  

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

(تعویض و نصب و همسطح سازی و الیروبی درب چاهچه فاضالب)میدان زرجوب ، خیابان امین الضرب -  
( تعویض و نصب و همسطح سازی و الیروبی درب چاهچه فاضالب)، بعد از جرثقیل گلبرگ( ع)بلوار امام رضا -  
(الیروبی و همسطح سازی و تعویض درب چاهچه)، کوچه خوش انس (ره)بلوار امام خمینی -  
(الیروبی و همسطح سازی درب چاهچه های فاضالب)بلوار انصاری ، کوی ژاندارمری ، کوی امینی-  
(تعویض و همسطح سازی  یک عدد درب فاضالب)بلوار مدرس ، روبروی میدان میوه و تره بار-  
(اصالح کانیوو و ساخت حوضچه و لوله گذاری تا منهول موجود)بلوار کشاورز ، نبش کوچه حق شناس-  

بلوار انصاری، خیابان دفاع ، کوی امینی ، کوچه  -2، کوچه خوش انس ( ره)بلوار امام خمینی   -1: الیروبی و همسطح سازی در 
  -5بلوار انصاری، خیابان دفاع ، کوی امینی ، کوچه  شاکری -4بلوار انصاری، خیابان دفاع ، کوی امینی ، کوچه تقوا -3علیزاده  

بلوار خرمشهر ، کانال جنب دیواراطالعات  -6، الین مخصوص دوچرخه ( ره)بلوار امام خمینی   
الیروبی مسیر آبهای سطحی و نصب درب چاهچه  مسیر آبهای سطحی در بلوار خرمشهر ، بلوار کاج    
اجرای کانیوو آبرو در  بلوار کشاورز  ، نبش کوچه غالمعلی پور     

حین اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

13 

ترمیم جداول به صورت 
پراکنده در محدوده 
منطقه سه شهرداری 

 رشت 

ماه6 98/12/28  
ویروس  انتشار

نصب گستر  - کرونا 
 کاسپین

حال اجرا در 70 2/880/000/000  

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

جداول  عویضت -ربلوار پایانه ، پار آب آسیابد نصب جدول  - اجرای کفپوش درخرمشهر جنب خیابان شهدای گمنام
 شکسته در بلوار مدرس ، از توشیبا نیروی دریایی و بلوار پایانه ، پارک آب آسیاب

چهاراه گلسار، ابتدای خیابان تختی ،  روبروی شهرداری  -2(کفپوش)بلوار خرمشهر ، بلوار شهدای گمنام -1پیاده روسازی در
چهاراه گلسار، ابتدای خیابان تختی ،  جنب شهرداری منطقه سه ،  -3(جدول)منطقه سه ، خیابان برادران شهید عاطفی 

(کفپوش)جنب بازارچه تختی   
-3بلوار چمران ، روبروی مدرسه چمران-2(در دو طرف )بلوار خرمشهر ، جنب خیابان شهدای گمنام-1اجرای کفپوش در 

بلوار انصاری ، خیابان دفاع تا نرسیده به خبابان -4( در دو طرف)خیابان شهدا ،خیابان فلسطین ، نرسیده به بانک ملی 
بلوار مدرس ، روبروی دادگستری-6چهارراه گلسار ، ابتدای خیابان تختی-5(راسته ژاندارمری)یعقوب زاده  

بلوار خرمشهر  -3کوی دیانتی ، میدان نوری هریس و میدان کودک-2بلوار مدرس ، روبروی دادگستری  -1در  اجرای جدول
(بصورت پراکنده در دو طرف( )ع)بلوار مدرس ، از جانبازان تا میدان امام حسین -4(بصورت پراکنده در دو طرف)  

حین اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

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

14 

خط کشی بستر و معابر  
پیاده با رنگ دو جزئی در 

محدوده منطقه سه 
 شهرداری رشت

ماه6 98/12/28 ویروس کرونا انتشار   - 
نگین سازه  

 گیسوم
 در حال اجرا 35 264/200/000

 اقدامات انجام شده 
 99شش ماهه اول 

متری شمالی ، روبروی مدرسه تقوا و خط کشی خط عابر  پیاده در بلوار امام   25رنگ آمیزی  دو رشته سرعتکاه در کوی دیانتی ، 
، روبروی شهرداری مرکز( ره)خمینی   

(ع)رنگ آمیزی سرعتکاه ها در  بلوار امام رضا   
، چهار رشته سرعتکاه در خیابان شهدا کوچه متحدین، یک رشته در میدان (ع)رنگ آمیزی  دو رشته سرعتکاه در بلوار امام علی 

نیروی دریایی خیابان پاسداران مقابل بلزداشتگاه موقت، یک رشته در بلوار انصاری جنب فرمانداری، بلوار امام خمینی یک رشته 
سرعتکاه  و خط عابرمقابل کوچه دانشگاه پیام نور، خیابان فلسطین خط عابر در سه نقطه، بلوار چمران چهاررشته سرعتکاه و خط 

(ع)عابر نبش میدان امام حسین   
 

حین اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

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

مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
 (ریال)

درصد پیشرفت 
 وضعیت پیشین فیزیکی

15 
اصالح کامل هندسی 

در محدوده منطقه سه 
 شهرداری رشت

ماه3 98/05/23  

شرایط نامناسب  
جوی ، مشکالت  
مالی پیمانکار و 

تعطیلی مکرر کارگاه 
 توسط پیمانکار

زاهد وطن  99/06/06
 در حال اجرا 98 283/000/000 دوست

 اقدامات انجام شده 
بلوار خرمشهر ، بلوار شهدای گمنام: جدولگذاری در آدرس  99شش ماهه اول   

حین اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  سه درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

1 

عملیات روکش آسفالت 
متر و  10معابر زیر 

همسطح سازی 
 منهول ها

ماه 8 97/12/23  

به علت عدم پرداخت 
مطالبات  

مشکالت   و پیمانکار
بوجود آمده  

درخصوص تأمین قیر 
در کشور پروژه ادامه 

 .دارد

باروساز  -
 شمال

   
 فعال 77  98/444/180/277

 اقدامات انجام شده  
...و فرعی ها، امام رضا و  16، ادامه خیابان بهار 11کوچه کیاست و خیراهلل کرمی، خیابان ولی عصر بن بست  روکش آسفالتی   99شش ماه اول  

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    عکس قبل اجرا 

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

2 

ساماندهی بلوار شهید 
افتخاری حدفاصل دخانیات تا 

نمایندگی محمودی شامل 
تعریض مسیر سواره رو به  

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

ماه 12 97/7/30  

به علت تغییر نقشه هـای  
ــکالت   ــی، مشـ اجرایـ
اجتماعی، عدم پرداخـت  
مطالبـــات پیمانکـــار و 
مشکالت بوجـود آمـده   
درخصوص تأمین قیر در 

 .کشورپروژه ادامه دارد

 فعال 62   41/743/128/572   التوم -

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماه اول

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

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

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

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

3 

بهسازی پیاده روها از 
طریق کفپوش گذاری و 

جدول گذاری در 
 محدوده ناحیه دو

ماه3 98/12/27  - - 
محمد 
حسین 
 نعمتی

 فعال 100 2/200/000/000

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماه اول

جیرده پیاده روسازی در جاده   

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

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

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

4 
رنگ آمیزی و ترمیم 
جداول در محدوده  

 منطقه چهار
ماه3 99/02/30  

 به علت شیوع
بیماری کرونا،  
تعطیلی کارگاه 
توسط پیمانکار  

بدون اطالع کارفرما  
پروژه در موعد 
مقرر به اتمام  
 .نرسیده است

مدرن  -
 فعال 95 2/225/000/000 ماندگار گیل

 اقدامات انجام شده  
رنگ آمیزی جداول در بلوار شهید افتخاری و بهشتی  99شش ماه اول  

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

5 
اجرای پوشش حفاظتی 
در تقاطع غیر همسطح 

 شهدای گمنام
ماه3 99/02/01 آدرین یسنا  - - 

 فعال 100 3/127/700/000 سازه

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماه اول

اجرای پوشش محافظ بتنی در زیرگذر شهدای گمنام   

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

تاریخ شروع  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

6 

عملیات پیاده روسازی 
شامل کفپوش و جدول 

گذاری در خیابان 
 خرسندی

ماه3 98/06/06  

 عدم علت به
 مطالبات دریافت

 پروژه پیمانکار مالی
 به مقرر موعد در

 .است نرسیده پایان

 فعال 100 3/194/000/000 مریان سازه ایمن -

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماه اول

 ادامه پیاده روسازی خیابان خرسندی شامل اجرای جدول و کفپوش

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    
قبل اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

کفپوش و جدول گذاری  7
 معابر به صورت موردی 

ماه4 99/03/17  - - 
پیمانکاری 
سید مازیار 

 موسوی
 فعال 100 3/255/555/555

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماه اول

 اجرا و ترمیم جدول و کفپوش در بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید افتخاری و قاسمیه و استقامت یک

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

8 

بهسازی پیاده روها 
شامل کفپوش گذاری و 

جدول گذاری در 
 محدوده ناحیه سه

ماه4 99/04/17  - - 
نوآوران 

طراح تاج 
 شمال

 شروع فعالیت 50 2/674/000/000

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماه اول

 کفپوش گذاری در زیر تقاطع غیر همسطح گاز و جنب مدرسه چینی چیان واقع در بلوار شیون فومنی

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    
قبل اجراعکس   

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

9 
روکش ترمیمی معابر  

اصلی و فرعی در 
 محدوده ناحیه یک

ماه3 98/04/31  

پروژه به دلیل 
عدم تامین 

توسط  آسفالت
سازمان  )کارفرما 

در موعد ( عمران
مقرر به اتمام 
 .نرسیده است

99/04/10 
عمران گران 

 سرزمین
 اطلس

 فعال 100 2/215/350/000

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماه اول

 روکش ترمیمی در خیابان خرسندی، جمهوری ، مالک اشتر و بابایی

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01در بازه زمانی  چهار درحال اجراي منطقه /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 

پروژه شن ریزی و 
مناسب سازی معابر  

خاکی ناحیه دو  منطقه 
 پنج 

ماه6 98/09/17  - - 
شرکت کیمیا 
سازه خزر    

  
3/190/000/000 100 - 

 اقدامات انجام شده 
 (  پایان کار در فروردین )فرعی های جاده الکان  99شش ماهه اول   

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

2 
پروژه  بهسازی و ترمیم 

پیاده رو ها و جداول 
 منطقه پنج  رشت

ماه6 98/09/17  - - 
شرکت کیمیا 

 - 100 3/060/000/000 سازه خزر

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماهه اول   

 
(پایان کار در اردیبهشت)مسکن مهر   

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

3 
عملیات لکه گیری و 
ترمیم معابر آسفالتی 

 محدوده منطقه پنج

ماه6 98/12/13  - - 
پیمانکاری 

مهرداد فالح 
 جویباری 

3100/000/000 100 - 

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماهه اول   

اصالح سرعتگیر بلوار شهید بهشتی ، لکه گیری کوچه بهار ، لکه گیری و ترمیم نوار حفاری کوچه محسن لک در بلوار امام  
(پایان کار در خرداد )خمینی   

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

4 

اجرای روکش آسفالت 
در معابر واقع در 

محدوده مصوب بافت 
فرسوده و اسکان غیر 

5رسمی منطقه   

ماه6 98/10/23  شیوع بیماری 
 - منحوس کرونا

پیمانکاری 
مهدی 
 وظیفه

3/090/000/000 95 - 

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماهه اول   

 روکش آسفالت خیابان یازدهم بیانی کوچه اهلل اکبر، روکش آسفالت پیام نور به طرف سپیدرود

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

5 
پروژه خطکشی طولی و 

عرضی معابر اصلی و 
5فرعی در سطح منطقه   

ماه8 99/02/10  - - 
شرکت نگین 
 - 60 2/098/220/000 سازه گیسوم

 اقدامات انجام شده  
 99شش ماهه اول   

 رنگ آمیزی دو رشته سرعتکاه بلوار الکان جنب مدرسه تحویلداری

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعد اجراعکس    

 99/06/31الی  99/01/01درحال اجراي منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه هاي اجراشده



 پروژه های جاری

2 1 

 عملکرد حوزه های ماموریتی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اقدامات اهم 

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

واحدی 72 مجتمع در واقع جمالزاده خیابان ورزشی زمین پروژه یک فاز های نقشه تهیه و ملک وضعیت پیگیری 
  پاسداران سپاه

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

احداث پروژه مشاور الزحمه حق و مطالعاتی قرارداد وضعیت اتمام و ژاپنی باغ احداث پروژه اسناد ارسال و تهیه  
 ژاپنی باغ

باقرآباد ورزشی سالن اندازی راه و تعمیرات مجوز اخذ  پیگیری 

گلها رودخانه حاشیه حفاظتی دیوار وضعیت گزارش ارائه و بررسی  ،بازدید 

مهر مسکن تا گیل میدان از متری 90 رینگ احداث پروژه به مربوط تفصیلی طرح استعالم پیگیری 

معلم خیابان به (تختی) بخش احسان اهلل آیت بلوار اتصال پروژه به مربوط امالک استعالم پیگیری 

خورشیدی انرژی پارک تجهیزات اتاقک احداث پروژه برآوردی اسناد بروزرسانی 

الکان در زباله تخلیه موقت ایستگاه میانی رمپ احداث تکمیل پروژه مطالعاتی اسناد دوم فاز بررسی و تکمیل 

دریایی نیروی میدان غیرهمسطح تقاطع طراحی مطالعات انجام 

شرح با مطابق مطالعاتی قرارداد انعقاد پیگیری و (ع) حسین امام میدان همسطح غیر تقاطع پروژه تعریف بررسی 
 فنی خدمات

مشاورین الزحمه حق و وضعیت صورت به رسیدگی 

مشاور مهندسان قراردادهای به مربوط امور به رسیدگی  

مطالعات فنی عمرانی و مدیریت  -زیربناییحمل و نقل و امور معاونت 
 ترافیک شهری

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول
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پروژه های مدیریت مطالعات فنی   -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 عمرانی و ترافیک شهری
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1 
مطالعات  بازنگری اسناد  

مناقصه پروژه تکمیل ساختمان  
 اداری شهرداری منطقه سه

آرمانشهر 
 شمال

شهرداری 
 رشت

98/04/01 
سقف  

معامالت 
 کوچک

98/04/01         83     
در حال  
 بررسی

-( ع)میدان امام حسین
 بلوار چمران

2 
مطالعات پروژه احداث سرویس 

بهداشتی در محوطه حرم 
 (س)خواهر امام 

شهرداری 
 رشت

98/8/19 
سقف  

معامالت 
 کوچک

98/8/19 67 
در حال  
 بررسی

بلوار مطهری، محوطه حرم  
 (س)خواهر امام 

3 

مطالعات پروژه زمین ورزشی  
خیابان جمالزاده واقع در  

واحدی سپاه  72مجتمع 
 پاسداران

آتیه سازان  
 محیط

شهرداری 
 رشت

98/8/19 
سقف  

معامالت 
 کوچک

98/8/19 65 
در حال  
 بررسی

خیابان   محله معلولین،
جمالزاده، واقع در مجتمع  

 واحدی سپاه پاسداران 72
  

4 
مطالعات بازبینی پروژه احداث  

 باغ ژاپنی
طراحان آتک 

 گیالن
شهرداری 

 رشت
99/02/13 

سقف  
معامالت 
 کوچک

99/01 100 
ارسال  
 اسناد

 مفاخر بوستان

5 
جاده   مطالعات پروژه احداث

 دسترسی مسکن مهر
 بهبودراه

شهرداری 
 رشت

98/12/14 
سقف  

معامالت 
 کوچک

99/02 90 
ارسال  
 اسناد

 مسکن مهر

6 
مطالعات پروژه بازسازی و راه  
 اندازی سالن ورزشی باقرآباد

سازان   آتیه
 محیط

شهرداری 
 رشت

99/02/22 
سقف  

معامالت 
 کوچک

99/03 40 
در حال  
 بررسی

 خیابان سعدی، انتهای
 کوچه شهید ضمیریان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول
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پروژه های مدیریت مطالعات فنی   -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 عمرانی و ترافیک شهری
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7 
محوطه سازی و ساختمان های 

جانبی تصفیه خانه شیرابه 
 سراوان

مهندسین  
مشاور آژند 

 اسلیم 

شهرداری 
 رشت

 
 99/03/13   

سقف  
معامالت 
 کوچک

 

 99/03/13   40 
در حال  
 بررسی

 

تصفیه  سراوان، محوطه
 خانه شیرابه زباله

8 
تکمیل احداث رمپ میانی 

ایستگاه موقت تخلیه زباله در 
 کارخانه کود آلی

  مهندسین
مشاور  

ژرفانقش 
 محیط

شهرداری 
 رشت

98/03/07 

سقف  
معامالت 
 کوچک

 

در حال   80 99/03/13
 بررسی

الکان، کارخانه کود   جاده
 آلی

9 
حداث  ا بازنگری مطالعات پروژه

متری از میدان گیل  90رینگ 
 تا مسکن مهر

  مهندسین
مشاور آرمان  

 شهر شمال

شهرداری 
 رشت

مرحله  در
عقد 

 قرارداد
- 98/12/22 30 

در حال  
 بررسی

محدوده میدان گیل تا 
 جاده الکان مسکن مهر،

10 
اتصال بلوار آیت اهلل احسان  

 به خیابان معلم( تختی)بخش 

  مهندسین
مشاور آرمان  

 شهر شمال

شهرداری 
 رشت

مرحله  در
عقد 

 قرارداد
- 98/12/22 35 

در حال  
 بررسی

 

بلوار آیت اهلل احسان بخش 
 به خیابان معلم( تختی)

11 
تقاطع غیرهمسطح   طراحی

نیروی )میدان هفتم آذر  
 (دریایی

  مهندسین
مشاور آرمان  

 شهر شمال

شهرداری 
 رشت

مرحله  در
عقد 

 قرارداد
- 98/12/22 80 

در حال  
 بررسی

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

، از جنوب به (ع)امام علی 
 خیابان پاسداران  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اقدامات اهم 

 فقره حق نظارت کارگاهی مشاور بمدت بیست ماه، پروژه احداث ساختمان آتش نشانی  20و تایید بررسی

 .بود و تاکنون انجام نشده بود 98و  97که مربوط به سالهای ( مهندسین مشاور آرمانشهر)مسکن مهر 

فقره حق نظارت کارگاهی مشاور پروژه جمع آوری آبهای سطحی منطقه فخب که از بهمن  30و تایید ررسی ب

(  به پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ورودی شهر از  جاده تهران مهندسین مشاور بهان طرح 1398

 .تا کنون انجام نشده بود 96الزم بذکر است این صورت وضعیتها از سال . تغییر یافت

 96فقره حق الزحمه آزمایشگاهی مکانیک خاک و ژئوتکنیک پروژه های مختلف که از سال  5و تایید بررسی 

 .تاکنون بالتکلیف مانده بود

 تکلیف تاخیرات پروژه جمع آوری آبهای سطحی منطقه فخبتعیین 

 تکلیف تاخیرات پروژه احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهرتعیین 

 تعیین تکلیف پروژه آبنمای موزیکال بوستان ملت و شروع بکار مجدد پروژه پس از حدود دو سال  پیگیری

 .بالتکلیفی

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اقدامات اهم ادامه 
  بررسی و تعیین تکلیف مشکل دپوی خاک مازاد پروژه های عمرانی و همچنین مشکالت ناشی از حفاری پروژه

 فیبرنوری در سطح شهر

 ده قرارداد  )برای عقد قراردادهای الزم جذب اعتبارات عمرانی دولتی و تایید صورت وضعیتهای مربوطه پیگیری
 (منعقد گردید

 پیشنهاد بکارگیری مشاور حقوقی خبره در امور قراردادهای عمرانی و در دعاوی با پیمانکاران به شهردار  ارائه
 وقت

 و تایید چهارفقره صورت وضعیت حق الزحمه مشاور پروژه زیرسازی و آسفالت سطح شهر مشاور بررسی
 آرمانشهر شمال مربوط به سال گذشته

 و تایید چهارفقره صورت وضعیت حق الزحمه مشاور پروژه جمع آوری آبهای سطحی رودبارتان مشاور بررسی
 بهان طرح مربوط به سال گذشته

 از سال  )الیحه تاخیرات پروژه پیاده راه امام خمینی پیمانکار شرکت استحکام دژ مارلیک بعد از دوسال انجام
 (تاکنون اقدام نشده بود 97

 97از سال )پیمانکار شرکت استحکام دژ مارلیک بعد از دوسال ( ره)قطعی پروژه پیاده راه امام خمینی تحویل  
 (تاکنون اقدام نشده بود

14 97از سال )پیمانکار شرکت سازه دژ نامی  بعد از دوسال ( ره)قطعی پروژه پیاده راه امام خمینی تحویل  
 (تاکنون اقدام نشده بود

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

تعداد  موضوع  پروژه ها ردیف
 پروژه

 پیشرفت فیزیکی
 (درصد)

 پیشرفت ریالی
 (درصد)

 مبلغ اولیه پیمان
 (ریال)

%90 1 پیاده را سازی، پیاده روسازی و جدول گذاری 1  %44 49،744،617،549  

%55.47 6 جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و الیروبی 2  48.86%  245،823،834،056   

   116،969،203،178 27.11% 40.62% 4 احداث ساختمان 3

  62،897،135،737 64.39% 68.66% 3 دیوارگذاری حاشیه رودخانه ها 4

%39.79 30.98% 3 متفرقه   5  311،410،456،881   

به تفکیک موضوع در شهر رشت زیربنایی حمل و نقل و امور عمرانی معاونت عملکرد پروژه های   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

پروژه احداث 
دیوار حائل تصفیه 

خانه شیرابه 
 سراوان

شرکت 
پادیا 

سازان 
 پیشتاز

شهردار
   13،467،000،000  98/10/29 ی رشت

3 
+ ماه

تمدید 
 مجدد

%100 86.29% 
تکمیل عملیات  

 شد
پروژه به بهره 
 برداری رسید

سراوان، 
محل 

احداث 
تصفیه 

 خانه

 سیف بنا Aسوله زباله سوز  2

معاونت 
حمل و 
نقل و 

امور زیر 
 بنایی

98/12/26 225،347،725،390 8 99/01/23 %18 

 عملیات اجرایی در 

حال انجام است و 

میلگرد هم وارد 

   کارگاه شد

پیش پرداخت 
انجام شده 

 است

پروژه کمی 
عقب تر از 
برنامه در 
حال انجام 

 .است

-رشت
 سراوان

3 
تکمیل ساختمان 

آتش نشانی 
 مسکن مهر

اسکان 
سازه 
 گروهه

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

%42         97/8/6 ماه12 33،759،892،169 97/6/31   15%    

 با توجه به مطالبات
پیمانکار ابنیه، 

ایشان درخواست 
 حاتمه پیمان نمود

پیمانکار 
 درخواست

خاتمه پیمان 
 نمود

- 

به منظور 
محقق شدن 
پیش بینی 
ها نیاز به 

تزریق 
بیشتر منابع 

مالی می 
 باشد

 -رشت 
مسکن مهر  

- 
انتهای  

خیابان مهر  
95 

4 
عملیات اجرایی 
تکمیل ساختمان 

 هموفیلی 

شرکت 
سایه 
گستر 
 کلده

شهردار
%95 99/01/14 ماه 2  3،100،000،000  99/01/10 ی رشت  70.72% 

تکمیل تاسیسات 
مکانیکی، 

 موتورخانه و برقی

  برای
آسانسور 

 برنامه
 ریزی شود

5 

عملیات محوطه 
سازی محدوده 
پیرامون حرم 
خواهر امام 

محورهای حاج 
سوخته -سمیع

نخجیری و -تکیه
 مسگران

زیبا 
اسکان 
 کادوس

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

%90         96/4/8 ماه8 49،744،617،549 96/4/4   44 %   

انجام پروژه کف 
سازی و هدایت 

آبهای سطحی در 
 ادامه مسیر

بدلیل اختالف 
با  پیمانکار

شهرداری و 
شکایت قضایی 
پروژه متوقف 

 گردید

 -رشت 
پیرامون 

حرم مطهر 
خواهر امام 

 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 -99عمکرد شش ماهه اول

 

 

 

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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6 

عملیات جمع آوری 
و هدایت آبهای 

سطحی 
ساماندهی )فخب

محور ورودی جاده 
تهران حد فاصل  به 

 (سمت میدان گیل 

خانه 
گستر 

 گیل

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

%18.57         96/7/3 ماه18 110،689،220،646 96/6/20   6%    

 گذاری،لوله 
ترمیم و 

آسفالت مسیر  
در حال انجام 

 است

با  پروژه
سرعت  

مناسب در 
 حال اجراست

 

جاده 
 -پیربازار
 فخب

7 

عملیات جمع آوری 
و هدایت آبهای 
سطحی مسیر 

 استادسرا

ژئوسازان 
 بین الملل

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

%45          ماه3 38،469،875،310 97/10/25   38.42%    

 گذاری لوله

  و 800 سایز

 ترمیم و 1000

 حال در مسیر

 است انجام

با  پروژه
سرعت  

مناسب در 
 حال اجراست

مسیر استاد 
 سرا

8 

عملیات احداث 
و  2ساختمان ناحیه 

و سرای  5منطقه  3
 2محله منطقه 

 شهرداری رشت

شرکت 
ساختمان
 ی تکام

شهرداری 
%22         95/11/26 ماه 12 18،980،000،000 95/11/12 رشت   20.91 % 

با توجه به 
مشکالت 
موجود 

درخواست 
خاتمه پیمان 
 شده است 

_ _ - 

 -رشت 
پیرامون 

حرم مطهر 
خواهر امام 

 رشت

9 

احداث دیوار 
حفاظتی حاشیه 

رودخانه های شهر  
 رشت

بارو ساز 
 %27.97 %39 95/9/1 ماه9 41،409،202،037 95/7/8 شمال

عملیات 
اجرایی با 

کندی در حال 
 انجام است

پروژه بعد از 
شروع مجدد 
 با سرعت کم

در حال انجام 
 .است
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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 در حال اجرا متوقف

تحویل 
ده شده

ما
46 

ده
ما

48 

ده
ما

38 

ده
اش

ره
 و 

ف
کلی

الت
ب

 

ت 
رف

یش
د پ

رص
د

ی
یک

یز
ف

ی  
ده

ن ب
یزا

م
(

ال
ری

) 

10 

جمع آوری و 
هدایت آبهای 
سطحی مسیر 

-خیلبان سمیه
شهرک فجر فاز 

 اول

بینالود 
سازان  

 غرب

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور  

 زیربنایی

% 93.37  65.26          97/10/09 ماه6 51،701،871،350 97/10/17    

لوله گذاری  
  ،1500با لوله 

و  1250
میلیمتر 

 800بتنی و 
کاروگیت  

انجام شده  
 است

ادامه  
لوله 

گذاری  
مسیر 

 ها

با  پروژه .
سرعت 
مناسب 
در حال  
 اجراست

 

بلوار شهید 
 -بهشتی

خیابان  
المپ سازی  

به سمت 
خیابان  
شهید 
 نظری

11 

پروژه عملیات 
جمع آوری و 
هدایت آبهای 
سطحی شهر 
رشت مسیر 

خیابان  
 رودبارتان

شرکت 
اتحاد  
بتون  
 تهران

شهرداری 
 رشت

%58 98/10/11 ماه9 371،990،134،57 98/08/14  46.94%  

  لوله گذاری،
ترمیم و 
آسفالت 
مسیر در 

حال انجام  
 است

 

ادامه  
لوله 

گذاری  
 مسیر 

با  پروژه 
سرعت 
مناسب 
در حال  
 اجراست

 
 

 -رشت 
خیابان  
رودبار 
  -تانرشت 
خیابان  

 رودبار تان

12 

عملیات احداث  
دیوار گابیونی در 

ساحل چپ 
رودخانه زرجوب  

در محدوده  
خیابان  

 رودبارتان

ارکان  
بنای 
 پارس

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور  

 زیربنایی

%67       98/1/20 ماه6 8،002،933،700 97/12/28   78.93%    

عملیات 
گودبرداری  
،قالبندی،  
آرماتور  

بندی، بتن 
ریزی دیوار  

 حایل  

با  پروژه
سرعت 
مناسب 
در حال  
 اجراست

محله 
 رودبارتان  
روبروی 
مسجد  

 محمد آباد
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

 

 

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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13 
احداث ورزشگاه 

سلیمانداراب شهر 
 رشت

اسکان 
سازه 
 گروهه

معاونت 
حمل و 

نقل و امور 
 زیربنایی

ماده     96/3/7 ماه18 61،129،311،009 96/2/24
48   3.44%  1.82      

تنظیم و 
ابالغ 

صورتجلسه 
تحویل 
 قطعی

- 

 -رشت 
بلوار شیون 

 -فومنی 
روبروی  

سلیماندارا
 -ب 

خیابان 
 اتحاد

14 

پروژه الیروبی و 
بهسازی شبکه 
فاضالب سنتی 

 شهر رشت

کارجویان 
 مهر شمال

شهرداری 
 34.47 66% 95/5/23 ماه 9 44/962/866/746 95/5/21 رشت

الیروبی 
جدید در 

کوچه های 
فرعی 

رودبارتان 
انجام شده 

 است

الیروبی 
در 

مسیرها 
در حال 
انجام 
 است

15 

جمع آوری و 
هدایت آبهای 

سطحی شهر رشت 
 -مسیر قلی پور 

 فاز دوم/ معلم 

شرکت 
گیل بام 

 پی

شهرداری 
 %74 %80 97/03/06 ماه10   31،314،518،864   97/2/29 رشت

پروژه 
مجددا 

آغاز شده 
و با 

سرعت  
مناسبی رو 

 به اتمام
 است

کار از نظر 
احجام 

قرارداد اول  
 تکمیل شده
و در حال 

انعقاد متمم  
 است

رشت 
مسیر قلی 

 معلم  -پور 

16 

عملیات محوطه 
سازی حاشیه 

 تاالب عینک در 
 4محدوده منطقه 

 شهرداری رشت

تعادل 
 8،038،731،491 99/5/28 سازه

 ماه6
 99/6/2 5% 66.49%  

تحویل 
زمین، 

تجهیزکار
گاه انجام 

 شد

طبق  پروژه
زمانبندی 
در حال 
 اجراست
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اهم اقدامات: 
 (1تصویر)نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری 

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

پیگیری برگزاری مناقصه های مربوط به حوزه کنترل ترافیک 

 آمادگی کامل نیروها و شرکت پشتیبان در طول ماه 

 (2تصویر)پایش تصاویر دوربین های نظارتی بطور روزانه 

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

 

مدیریت کنترل ترافیک -حمل و نقل و امور زیربناییمعاونت   

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

1 2 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 تلکامپیگیری و اجرای ادامه پروژه مربوط به شرکت فناپ 

 

 

 

 

 

 

فومن جاده و تهران جاده در سرعت کنترل منصوبه های دوربین به رسانی برق 

قرمز چراغ از عبور تخلفات ثبت دوربین نصب و خرید عنوان تحت دولتی اعتبار با قرارداد انعقاد 

14 (اتوبوس ویژه خط محدوده از عبور تخلف ثبت) خوان پالک سامانه اجرای عنوان تحت قرارداد انعقاد  
 ایستگاه

تلکام فناپ شرکت به سرعت کنترل و قرمز چراغ تخلف ثبت دوربینهای نصب جایگزین و جدید نقاط ابالغ 

 انتهای تا گیل میدان حدفاصل سرعت کنترل ایستگاه 4 اجرای و نصب و خرید عنوان تحت قرارداد انعقاد 
 رشت شهر شهری محدوده

( مورد 2 ) مصلی میدان در قرمز چراغ تخلف ثبت (ایستگاه دو) دکل و فونداسیون نصب 

 

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

1 )فومنی شیون بلوار ابتدای انتظام میدان در قرمز چراغ تخلف ثبت دوربین و دکل و فونداسیون نصب 
 (ایستگاه 2 )انصاری شهید میدان  ،(ایستگاه

 

 

 

 

 

و (ایستگاه 5 )گیل میدان تا کانال چهارراه از تهران جاده در سرعت کنترل های دوربین و فونداسیون نصب  
 (ایستگاه 1 )پارس نفت  جنب فومن جاده

مدیریت کنترل ترافیک -حمل و نقل و امور زیربناییمعاونت   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 (مورد  75)قطعی های دوربین های منصوبه در سطح شهر رفع 

 

 

 

 

 

 

 (1تصویر)بازدید دوره ای از منهول های نظارت تصویری شهر رشت 

 (2تصویر)مرحله 3شهر در کل دوربین های سطح تنظیف 

 

 

 

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

1 2 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 (1تصویر)لوله گذاری و نصب هندهول در محل ایستگاه های جدید ثبت تخلف سطح شهر 

 (2تصویر)ایستگاه دوربین نظارتی در سطح شهر 20جانمایی تعداد 

آغاز حفاری نقاط جانمایی شده دوربینهای نظارت تصویری 

 

 

 

 

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

2 

1 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

خرمشهر بلوار جنوبی استاندارد دوربرگردان سازی ایمن 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

الکان جاده سرعتکاه بستر آمیزی رنگ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

 سنگر - مصلی تاکسی ایستگاه کشی خط اجرای 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ایمن سازی پایه دوربین ثبت تخلف بزرگراه خلیج فارس 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



124 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

فارس خلیج بلوار در (نیوجرسی) بتنی حفاظ اجرای 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

میکاییل چهارراه در ترافیکی انضباط جهت ایست خط اجرای 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

  الکان جاده و فارس خلیج بزرگراه در (ای گربه چشم) بازتابنده عالئم اجرای 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

 تختی راه سه و جانبازان در ممنوع ورود نصب و چراغ پایه اصالح 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

پور قلی شهید تقاطع راهنمایی های چراغ تعمیر 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

  هندسی اصالح طرح اجرای راستای در پور شمسی تقاطع ، رجایی شهید بلوار در روشنایی پایه جابجایی 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

  فارس خلیج بزرگراه جزئی دو محوری کشی خط عملیات اجرای 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

اسطلخ سیاه ورودی تا جهاد میدان از جزئی دو محوری کشی خط اجرای 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

  خرمشهر و مدرس های دوربرگردان جزئی دو محوری کشی خط عملیات 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

 حشمت چهارراه تا مصلی میدان حدفاصل بهشتی شهید کمربندی دوجزئی محوری کشی خط عملیات 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

جانبازان همسطح غیر تقاطع جزئی دو محوری کشی خط عملیات 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

  احسانبخش شهید بلوار در عرضی کشی خط انواع اجرای 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

 شریعتی - تختی تقاطع در عرضی کشی خط انواع اجرای 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

سرخبنده محدوده در عرضی کشی خط انواع اجرای 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

   استقامت خیابان در عرضی کشی خط انواع اجرای 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

 مطهری شهید خیابان محدوده در عرضی کشی خط انواع اجرای 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

شریعتی خیابان در عرضی کشی خط انواع اجرای 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

  (ع) رضا امام بلوار در عرضی کشی خط انواع اجرای 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

خرمشهر بلوار در عرضی کشی خط انواع اجرای 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

شریعتی و صیقالن الکانی، های خیابان در عرضی کشی خط انواع اجرای 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

   شعار باستانی میدان فرمانده و پورسینا چهارراه راهنمایی های تابلو اصالح 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

در  رشت شهرداری ترافیکی های فوریت مرکز توسط زن چشمک و دار زمان راهنمایی های چراغ نواقص رفع 
 ... و جانبازان ، گاز ، زاده احمد  های تقاطع

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(ع) علی امام بلوار هندسی اصالع جهت روشنایی تیر جابجایی 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شعار باستانی غیرهمسطح تقاطع جنب و آدینه مجتمع  محدوده در ممنوع مطلقاً نیاز مورد تابلوی نصب 

الکانی بلوار در راهور پلیس چتر نصب 

ملوان ورزشی مجموعه مقابل – مدرس شهید بلوار در جزئی دو پیاده عابر بلوک کشی خط اجرای 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

خودمان از بیایید” پویش عنوان با ترافیک فرهنگ توسعه راستای در شهر های تقاطع در خیابانی تئاتر برگزاری 
 رشت شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان همکاری با ” 2  کنیم شروع

 

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

 رشت شهر سطح در ترافیک فرهنگ مضمون با پوسترهای و بنر انواع توزیع و طراحی   

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

(ع) حسین امام میدان غیرهمسطح تقاطع ترافیکی یک فاز طراحی و مطالعات انجام 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

99تجهیزات ترافیکی شش ماه اول سال  عملکرد 

 مقدار فعالیت واحد عنوان ردیف

نصب انواع تجهیزات ترافیکی شامل استوانه ، عالئم بازتابنده، بشکه،   1
 2157 تعداد ...  جداکننده  و 

 170 مترطول خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس 2

 1336 مترطول خط کشی عابر پیاده و خط ایست   3

 69 تعداد تعمیر، اصالح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و کلیه متعلقات 4

 6 مترمربع ساخت ، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر   5

 116 تعداد ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای راهنمایی   6

 6 تعداد اصالح هندسی  7

 14 تعداد ترمیم ، احداث و آرام سازی با سرعتکاه یا سنگ کیوبیک در معابر   8

 1600 مترطول خط کشی محوری سرد  9

 21060 مترطول (دو جزئی)خط کشی محوری مکانیزه  10

 35 عدد کف نوشتار  11

 4 مترمربع انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی   12

 0 مترمربع خط کشی عابرپیاده با طرح های خالقانه اختصاصی 13

 1060 مترمربع ...(سرعت کاه، جناغی و )خط کشی بستر  14

 0 مترطول (گاردریل)نصب حفاظ  ایمنی فلزی  15

 12 مترطول ..(نیوجرسی و )نصب حفاظ ایمنی بتنی  16
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 

 کارفرما مشاور/نام پیمانکار عنوان پروژه ردیف
تاریخ عقد 

 قرارداد
مبلغ قرارداد  

 (ریال)
مدت قرارداد  

 (ماه)
تاریخ 
 شروع

 وضعیت پروژه
 در حال اجرا متوقف

ده
ش

ل 
وی

ح
ت

 

ده
ما

46 

ده
ما

48 

ده
ما

 و  38
ف

لی
تک

ال
ب

ده
ش

ها
ر

 
درصد  

پیشرفت  
 فیزیکی

درصد  
پیشرفت  

 مالی

میزان  
بدهی  

 (ریال)

مطالعات طراحی مسیر دوچرخه  1
 سواری در سطح معابر شهر رشت

مهندسین مشاور ارکان 
 راهان آریان

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
ماه تمدید تا    8 1,540,000,000 96/5/26 

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

خرید و نصب ایستگاه هوشمند  2
 مهندسین تراکنش قرن اتوبوس

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
96/6/23 1,880,000,000 6 96/6/23         60 0     

مهندسین مشاور آیریانا   مطالعات ترافیک چهارگانه شهر رشت 3
 طرح و برنامه  

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
ماه تمدید تا   15 7,600,000,000 94/11/10

97/7/30 94/11/10       * 75 74     

مطالعات ترافیک محدوده منطقه سه   4
 ژرفا نقش محیط شهرداری رشت

معاونت حمل و 
نقل و امور  

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

مطالعات فرهنگ سازی ترافیکی شهر  5
 ژرفا نقش محیط رشت

معاونت حمل و 
نقل و امور  

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

عملیات خط کشی محوری محدوده   6
 سازه رهاورد دنا مناطق پنجگانه شهر رشت

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
ماه تمدید تا   9 31,479,745,800 97/12/6

99/8/30  97/12/6         30 20     

7 
مطالعات و طراحی مسیر خطوط 

BRTاتوبوسرانی تندرو  رینگ    
 کمربندی دور شهر رشت

شرکت مهندسین مشاور 
 پرداراز 

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
98/1/26 2,350,000,000 9 98/1/26         100 38     

 شرکت نگین سازه گیسوم عملیات خط کشی منطقه یک 8
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

ماه تمدید تا   9   2,423,000,000 98/3/12
99/7/30 98/3/12         40 46     

عملیات خط کشی معابر منطقه دو  9
 شهر رشت

شرکت خدمات جاده ای 
 آرش راه غرب

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
98/11/6 2,450,000,000 9 98/11/6         55 32     

عملیات خط کشی معابر منطقه پنج  10
 شهر رشت

شرکت خدمات جاده ای 
 آرش راه غرب

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
98/11/6 2,400,000,000 9 98/11/6         50 50     

11 

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

سرعتکاه، ایستگاه در محدوده منطقه 
 سه

 سعید رفیعی
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

قراردادهای مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 

 کارفرما مشاور/نام پیمانکار عنوان پروژه ردیف
تاریخ عقد 

 قرارداد
مبلغ قرارداد  

 (ریال)
مدت قرارداد  

 (ماه)
تاریخ 
 شروع

 وضعیت پروژه
 در حال اجرا متوقف

ده
 ش

ل
وی

ح
ت

 

ده
ما

46 

ده
ما

48 

ده
ما

 و  38
ف

لی
تک

ال
ب

ده
ش

ها
ر

 
درصد  

پیشرفت  
 فیزیکی

درصد  
پیشرفت  

 مالی

میزان  
بدهی  

 (ریال)

12 
عملیات ساماندهی و افزایش ایمنی در  

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

شرکت نوآوران طراح تاج  
 شمال

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
99/4/18 3,198,000,000 9 99/4/18         20 0     

13 
مطالعات اصالح هندسی بلوار شهید 

ورودی ایستگاه  -( جاده جیرده)فومنی 
 راه اهن

 سید حمزه حسینی
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 98/11/24
         98/11/24 کوچک

در حال 
     0 انجام

مطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح  14
 (ع)میدان امام حسین 

شرکت مهندسین مشاور 
 پرداراز گیالن

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/3/7

 *   100 100         99/3/7 کوچک

15 
جابجایی پایه چراغ های روشنایی و 

همچنین پایه چراغ راهنمایی به تعداد  
 عدد 10

شرکت بهبود شبکه  
 شمال

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/3/10

     0 60         99/3/10 کوچک

مطالعات ترافیکی تقاطع غیرهمسطح  16
 شرکت ژرفا نقش محیط مصلی

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/3/17

     0 50         99/3/17 کوچک

17 
مطالعات شناسایی، تهیه بانک  

اطالعاتی، تحلیل نقاط پر تصادف و ارائه  
 راهکار کاهش تصادفات شهر رشت

شرکت مهندسین مشاور 
 عمران راهان پویش  

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/4/19

     0 30         99/4/19 کوچک

طرح جامع بهبود کیفیت سرعتکاه های  18
 ابوالقاسم نادم شهری

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/4/23

     0 30         99/4/23 کوچک

19 

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

براساس طبقه بندی عملکردی معابر تا  
در جهت بهبود تردد  ( شریانی فرعی 

 دانش آموزان و عابرین پیاده

 سهیل یکتاپرست
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/4/28
     0 25         99/4/28 کوچک

مرمت سازه های ایستگاه های اتوبوس   20
 ایستگاه 14به تعداد 

شرکت عمران بنای طاهر  
 شمال

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/5/14

     0 0         99/5/14 کوچک

21 

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

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

 رشت

شرکت مهندسین مشاور 
 شار تدبیر پژوه

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
تا حد معامالت  تا حد معامالت کوچک 99/5/27

     0 20         99/5/27 کوچک
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

 

 :ها پیگیری

(پروژه 6) مشترک اقدام های پروژه دولتی اعتبارات جذب پیگیری 

زرجوب رودخانه تا حرم راه پیاده برداری نقشه نواقص رفع پیگیری 

زرجوب تا حرم راه پیاده طرح های نیازمندی با رابطه در معماری و شهرسازی معاونت با هماهنگی 

موضوعیت با شهرسازی و راه کل اداره توسط شده تنظیم نامه تفاهم پی در شهردار امضاء اخذ و پیگیری  
  شرکت عامل مدیر و وزیر محترم معاون ابالغ استناد با رشت شهر های پروژه اجرای تحقق نامه توافق

 شهرسازی و راه کل اداره به ارائه و ایران شهری بازآفرینی

شهرستان ستاد جلسات خصوص در فرمانداری با هماهنگی 

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

 

 

 

 

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شده انجام اقدامات اهم  
 

 :نظارت های پروژه
روز 4 مدت به شهرداری عمارت محوطه در متر 30 عمق به گمانه حفر عملیات اجرای بر نظارت 

شده انجام حفاری پاکسازی و ترمیم عملیات جهت امانی نیروهای اعزام   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 :جلسات برگزاری

حضور با معماری و شهرسازی معاونت دفتر در بازآفرینی کارگروه دوم و اول جلسات برگزاری  
 مربوطه های حوزه بازآفرینی نمایندگان

حضور با معماری و شهرسازی معاونت دفتر در بازآفرینی کارگروه چهارم و سوم جلسات برگزاری 
 مربوطه های حوزه بازآفرینی نمایندگان

های پروژه زمینه در سازمان عملکرد بررسی جهت سازمان های معاونت داخلی نشست برگزاری 

 برداری بهره نحوه و مشترک اقدام

سازمان، نمایندگان حضور با عینک محله در نوجوان و کودک پارک و خانه طرح بررسی جلسه  

  نماینده و شهری سبز فضای و منظر و سیما سازمان فرهنگی، سازمان معماری، و شهرسازی معاونت

 مشاور

و شهرداری شهرسازی، و راه کل اداره نمایندگان حضور با شهروندی آموزش جلسه برگزاری 

  ای حرفه و فنی آموزش سازمان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 :بازدیدها 
شایگان آزمایشگاه با هماهنگی ایجاد و قدیم استانداری ساختمان و شهرداری عمارت از میدانی بازدید 

  گمانه حفر عملیات زمان تعیین جهت خورشید عمارت مشاور و استاک

عینک تاالب سازی محوطه از بازدید 

فروغ مدرسه از بازدید 

بنا بر آن تاثیر و رودخانه بستر شیب ناپایداری خطر گزارش بمنظور فرنگی کاله عمارت از بازدید 

و احیا نحوه از اطالع و مالک با مصاحبه و تکیه سوخته محور در واقع سواررخش تاریخی خانه از بازدید  

 بنا مرمت

مشترک اقدام های پروژه در پیشنهاد جهت  آهنی قیصریه از بازدید 

(شهرداری با مالکیت) بوکس هیات در بازارچه احداث بررسی جهت پیرسرا محور از بازدید 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 :بازدیدها  ادامه
محله توسعه نهاد و عینک سالمت خانه کار انجام مراحل از بازدید 

(مرمت حال در) امام خواهر محله در واقع حنانی تاریخی خانه از بازدید 

 

 

 

 

 

شهر ارزشمند تاریخی ابنیه شناسایی راستای در بازار محله در اشکوری تاریخی خانه از بازدید 

مشترک اقدام پیشنهادی های پروژه در برداری بهره جهت 4 منطقه توسط شده معرفی امالک از بازدید 

راه پیاده به منتهی مختلف محورهای در بهداشتی سرویس احداث جهت پیشنهادی های زمین از بازدید 

 

 

 

 

 

 

 



141 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 :در شرکت 
پروژه با ارتباط در شهری بازآفرینی ستاد هماهنگی اداره رئیس حضور با شهرسازی و راه کل اداره جلسه  

   سال مشترک اقدام های

98 اقتصاد محور بازگشایی خصوص در تاریخی بافت کارگروه جلسه 

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

شهرستان ستاد جلسات خصوص در فرمانداری معاونت با ریزی برنامه کمیته جلسه 

نامه تفاهم پیرو بلدیه موزه و شناسی مردم موزه عنوان به شهرداری عمارت اساسنامه تنظیم جلسه 

 شهر شورای اعضای و طرف دو نمایندگان حضور با میراث کل اداره و رشت شهرداری

شهرداری نامه تفاهم پیرو معاصر هنرهای موزه عنوان به قدیم استانداری ساختمان اساسنامه تنظیم جلسه 

 شهر شورای اعضای و طرف دو نمایندگان حضور با میراث کل اداره و رشت

کودک دوستدار شهر اجرایی شورای جلسه 

98 سال دولتی اعتبارات جذب و بازآفرینی های پروژه خصوص در معاونین شورای ستاد جلسه 

مورد در  عمران سازمان توسط گرفته صورت اقدامات گزارش ارائه و معاونین شورای 99/5/26 مورخ جلسه  

 مشترک اقدام  های پروژه

معماری و شهرسازی معاونت در تاریخی بافت کارگروه 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 :در شرکت  ادامه
کل اداره نمایندگان شهردار، فرماندار، حضور با فرمانداری در رشت شهرستان پایدار بازآفرینی ستاد جلسه  

 چهارگانه تخصصی های کارگروه با مرتبط دولتی اجرایی  مختلف نهادهای نمایندگان و  شهرسازی و راه

پیرسرا بازارچه ساماندهی دولتی اعتبار جذب جهت شهری مشاغل ساماندهی سازمان با جلسه 

روز 2 بمدت شهرسازی و راه کل اداره طرف از شده تشکیل بازآفرینی های کالس 

99/4/14 مورخ رشت شهر شورای عمران کمسیون 

شهرستان ستاد جلسات خصوص در فرمانداری معاونت با ریزی برنامه کمیته جلسه 

 
 

 :تنظیم و تهیه
بازآفرینی های پروژه در معلوالن برداری بهره جهت شهری فضاهای سازی مناسب از پاورپوینت تهیه 

رشت شهر غیررسمی سکونتگاههای مشخصات اطالعاتی بانک تکمیل 

گانه 4 مناطق از فرسوده بافت تخفیفات به مربوط های نامه بندی جمع 

بازآفرینی کارگروه جلسه محتوا تهیه 

بازآفرینی حوزه در 98 سال یکساله آمار تهیه 

پرورش و آموزش کل مدیر با اندیشی هم جلسه برای پاورپوینت فایل تهیه 

بازآفرینی کارگروه صورتجلسه تنظیم 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 :تنظیم و تهیه ادامه
زرجوب رودخانه تا امام خواهر حرم راه پیاده طرح تهیه 

جلسه در ارائه جهت زرجوب رودخانه تا امام خواهر حرم راه پیاده طرح های ایده پاورپوینت تنظیم و تهیه 

 بازآفرینی کارگروه

بازآفرینی حوزه در تشریفات ترک و پیمان خاتمه قراردادهای اطالعات تهیه 

 :بررسی

(عینک مجموعه)کوشیارگیالنی مجموعه درخصوص گذاری سرمایه پروژه بررسی 

جهت قدیم استانداری ساختمان احیای و مرمت طرح زمینه در خورشید عمارت مشاور مطالعات بررسی 
 وضعیت صورت اعالم

 نوجوان و کودک پارک و خانه پروژه طراحی درخصوص معماری شرکت خدمات شرح بررسی 

رفیع خلیل میرزا خانه احیای و مرمت طرح الکتریکی و مکانیکی تاسیسات های نقشه تأییدیه دریافت  
   ذیصالح کارشناس توسط

و توانمندسازی و بهسازی برنامه خصوص در سازمان به مشاور های شرکت ارجاعی خدمات شرح مطالعه  
 بازآفرینی هدف محالت و فرسوده بافت محالت به رسانی خدمات

پیرسرا بازارچه احداث پروژه مشاور کارکرد وضعیت صورت تائید و بررسی 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 و خیابان شهدا  لکه گیری آسفالت بلوار کشاورز :عنوان مسیر

 لکه گیری آسفالت محور امین الضرب و بلوار انصاری: عنوان مسیر
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 (الکان)آسفالت مکانیزه بلوار پروفسور سمیعی   :عنوان مسیر

 ترمیم آسفالت محله تازه آباد، جنب ایستگاه سی ان جی: عنوان مسیر

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  



146 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 آسفالت میدان مادر، خیابان نواب، محوطه بیمارستان رازی و رشتیان  :عنوان مسیر

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 آسفالت مکانیزه رودبارتان و صیقالن به سمت زرجوب    :عنوان مسیر

 آسفالت بلوار شهدای گمنام و بلوار شهید انصاری: عنوان مسیر

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 زیرسازی الین کندرو بلوار خرمشهر و بلوار نماز :عنوان مسیر

 زیر سازی محوطه سازمان آرامستان و کوچه های مسکن مهر: عنوان مسیر

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 آسفالت میدان شمسی پور به سمت میدان مادر   :عنوان مسیر

 دی با حضور شهردار و عضو شورا8تسطیح بخش باقیمانده بلوار 

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 آسفالت مکانیزه بلوارهای الکان، شهدای گمنام، قلیپور و فلکه جهاد

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده -مناطق پنجگانه  

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

و نقل و  
 (امورزیربنایی

 مجموع

 161129 560 15733 54620 28803 9790 51623 ( مترمربع) شدهمساحت آسفالت اجرا 

 24608 60 3074 7722 5779 1023 6950 (تن)تناژ آسفالت استفاده شده  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

معاونت   5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

حمل و  

 نقل

 مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

معاونت حمل و 

 نقل

 مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 معاونت حمل و نقل 5منطقه  4منطقه 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

یکمنطقه آسفالت انجام شده  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 1 تصویر شماره -7بلوار معلم، خیابان گلریزان، کوچه  آزادگان

 2تصویر شماره  -اولخیابان سعدی، کوچه یوسف زاده، کوچه  معلم
 3تصویر شماره  -آسفالتترمیم و لکه گیری مکانیزه معابر در سطح منطقه یک در قالب اورژانس  سطح منطقه
سطح ناحیه 

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

 4تصویر شماره  -ترمیم نوار های حفاری در محدوده منطقه یک سطح منطقه 

1تصویر شماره  2تصویر شماره   3تصویر شماره   4تصویر شماره    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

یکمنطقه آسفالت انجام شده  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 گلریزان -فاز دوم -معلم آزادگان

 کوچه اول -خیابان یوسف زاده -سعدی معلم
 1 تصویر شماره -روبروی ساختمان آتیه -گلباغ نماز گلسار

 23کوچه  -کوی حسینی کوی حسینی
 خیابان وصال و فرعی -خیابان میرابوالقاسمی کاکتوس-گلسار

 2تصویر شماره -کوچه الله آتشین -جنب مجتمع آزادگان -سعدی آزادگان
 13بن بست  -خیابان پورنقاشیان -سعدی معلم
 بن بست بستانی -کوچه طالقانی -1هاله  -معلم رجایی -کوی علی آباد

 2بوستان  -خیابان میرابوالقاسمی -دیلمان کوی بهشتی
 3تصویر شماره -6بوستان  -خیابان میرابوالقاسمی -دیلمان کوی بهشتی
 19کوچه  -کوی حسینی کوی حسینی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه یک -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 2کوچه گلریزان  -فاز دوم معلم معلم

 24کوچه  -کوی حسینی  کوی حسینی
 خیابان نوروزی -فخب -جاده پیربازار فخب
 1 تصویر شماره-گلسارحدفاصل صابرین به چهارراه  -گلسار گلسار
 روبرو ساختمان ارسالن -24کوچه  -پستک -گلسار پستک
 2تصویر شماره –استانداری روبرو  -بلوار معلم معلم

 3تصویر شماره -50کوچه  -کوی حسینی  کوی حسینی
 بن بست یاس -کوی حسینی  کوی حسینی
 45کوچه  -کوی حسینی  کوی حسینی

 بن بست نیما -16کوچه  -پستک -گلسار پستک
 بن بست دلزنده -استاد سرا -معلم استاد سرا

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

منطقه یکشده آسفالت انجام  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 1تصویر شماره -11کوچه روبرو  کوچه  -کوچه میخک -122خیابان  -گلسار کاکتوس -گلسار

 13انتهای بهار  -9کوچه بهار  -خیابان وصال کاکتوس-گلسار 
 شهرک شهید بهشتی خیابان گلستان کوی بهشتی

 2تصویر شماره -کلینجنب کوچه کارواش  -بلوار قلی پور آزادگان
 کوچه روبرو بانک مسکن -فاز دوم -معلم آزادگان
 اولین فرعی سمت راست -کوچه گوهری -بلوار شمسی پور رجایی -کوی علی آباد 
 23کوچه بین شورا و  -بلوار قلی پور رجایی -کوی علی آباد 

 2بن بست بهار -شهرک شهید بهشتی کوی بهشتی
 متری واحدی 12خیابان  -پشت بیمارستان گیل -گلسار کوی بهشتی
 روبرو سوپر مارکت -پشت بیمارستان گیل -گلسار کوی بهشتی

 3تصویر شماره -صفاکوچه روبرو ساختمان  -بعد از یاس دوم -خیابان یاس اول -گلسار گلسار

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

منطقه یکشده آسفالت انجام  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 1تصویر شماره -اولکوچه سوم و  -شهرک شهید بهشتی خیابان گلستان کوی بهشتی
 3کوچه وحدت  -خیابان وحدت -بلوار دیلمان کوی بهشتی

 2تصویر شماره -شاهدروبرو مدرسه  -گلباغ نماز گلسار
 5کوچه گل مینای  -خیابان گل مینا -گلسار گلسار
 7بن بست  -104خیابان  -گلسار گلسار
 3تصویر شماره -البرزروبرو مجتمع  -گلباغ نماز گلسار
 10کوچه  -خیابان هواشناسی -بلوار معلم معلم

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

یکمنطقه آسفالت انجام شده  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 5بن بست  -خیابان سوگند گلسار

کوی شهید  –گلسار 
 بهشتی

تصویر -(سمت راست و محوطه جلو آتشنشانی)کوچه آتشنشانی  -بلوار امام علی
 1شماره 

 2تصویر شماره -(سمت چپ )کوچه آتشنشانی  -بلوار امام علی گلسار
کوی شهید  –گلسار 

 بهشتی
 3تصویر شماره -نهمفرعی  -21کوچه  -خیابان فالحتی

 جلو سوپر مارکت انصار -کوچه میخک -خیابان گلزاران سطح منطقه

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اهم اقدامات منطقه دو-مناطق پنجگانه  

شده انجام اقدامات اهم 
از بخشی در قوی فشار کیلوولت 20 تاسیسات جابجایی  : رشت بازار معابر ساماندهی و بهسازی عملیات  

 پروژه اجرای مسیر

منطقه معابر و کوچه سطح در : آسفالتی نوارحفاری و گیری لکه و ترمیم 

حافظ خیابان -پورسینا بیمارستان روبروی - سعدی خیابان مسیر فرهنگی راه پیاده  : گذاری کفپوش-

   بیستون خیابان

های کوچه و اسالمی کوچه -ساغریسازان خیابان مسیر  :  منهول درب ترمیم و سازی همسطح 

 اصغری امین خیابان-دشت نقره-منصوری کوچه رازی بازارچه پشت-همجوار

 

 ترافیکیاهم اقدامات انجام شده 
 منظریه خیابان غبرانژاد:   نصب سرعتکاه 

 واقع در منظریه خیابان غبرانژاد و خطوط عابر  ئسرعتکاه : رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده

 پیاده در سبزه میدان

 

 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 سطح منطقه ترمیم و لکه گیری آسفالت در

 خیابان تختی کوچه کیابی باقرآباد

 دباغیان کوچه خیام تختی کوچه گلستانخیابان 

 مسیر سید ابوالقاسم
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 خیابان پاسداران ، کوچه روبروی دادگاه  چمران

 (2و 1تصویر ( )ع)میدان امام علی امام علی و بلوار  کسبخ

 بلوار مدرس ،  شهرک صبا  پیرکالچای

 ، روبروی شرکت نفت( ع)بلوار امام علی  آب آسیاب

 (ع)میدان امام علی  آب آسیاب

 بلوار مدرس ، شهرک صبا  پیرکالچای

بلوار مدرس ،جانبازان بسمت میدان امام حسین  پیرکالچای
 (ع)

 محل اجرای پروژه نام محله

بلوار کشاور ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه غالمعلی   سرچشمه
 پور

 بلوار خرمشهر ،جنب  مجتمع زرین  کیژده

خیابان دفاع ، کوچه غالم علی زاده  ،کوچه  مدرسه  پردیسان
 شکوه

بسمت  (  ع)بلوار خرمشهر ، مسیر اصلی کوی امام رضا  هالل احمر
 کیژده

متری شمالی ، کوچه 25خیابان شهدا ، کوی دیانتی ،  دیانتی
 2مطهر، مطهر 

 پردیسان
بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس یک ، میدان 
باب الحوائج بسمت کوچه استقالل ، فرعی تازه باز شده  

 ، ساختمان نوری

خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، بامروت اول ، بن بست  دیانتی
 دوم

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، روبروی بیمارستان  پردیسان
 مهر

 بلوار امام علی روبروی شرکت نفت آسیاب آب

 بلوار انصاری ، فرعی های خیابان ارشاد پردیسان

 بلوار انصاری ،  خیابان بهاران پردیسان

بلوار خرمشهر، از میدان ولیعصر بسمت جانبازان ، ،  هالل احمر
 بریدگی بعد از پمپ بنزین 

 ،کوچه آهکی( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب

 بلوار شهدا ، پشت مهدیه ، کوچه ژاله فلسطین

 محل اجرای پروژه نام محله

 5، هالل احمر ، هالل ( عج)بلوار ولیعصر  هالل احمر

 بلوار مدرس ، از اداره آّ ب بسمت دادگستری پیرکالچای

 بلوار عاطفی پردیسان

، فرعی  5، هالل احمر ، هالل ( عج)بلوار ولیعصر  هالل احمر
 سوم  

 (ع)دوربرگردان چپگرد بلوار امام علی  آب آسیاب

بلوار ،قبل از دوربرگردان چپگرد (ع)بلوار امام علی  آب آسیاب
 (2و 1تصویر )

 بلوار خرمشهر ، بلوار کاج پردیسان

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 1گمنام تصویر بلوار خرمشهر ، بلوار شهدای  هالل احمر

 2دوچرخه تصویر ، الین ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب

بلوار مدرس، کوچه وصال، روبروی بن بست توحید،   چمران
 جنب ساختمان فاطیما

بلوار مدرس، انتهای کوچه راسخ، جنب ساختمان  چمران
 نورا

 بلوار چمران، کوچه زینعلی، جلوی ساختمان مبین  چمران

بلوار چمران ، کوچه جام جم ، روبروی ساختمان  چمران
 پردیس

 ، کوچه آهکی( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب

 محل اجرای پروژه نام محله

 خیابان شهدا ،شهرک فرهیختگان ، کوچه دوم فلسطین

، کوچه عاشوری ،ساختمان ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب
 پویان

، کوچه عاشوری، ساختمان ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب
 ستاره

، کوچه خوش انس ، انتهای ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب
 کوچه جنب فروشگاه ساحل

، کوچه خوش انس، روبروی  ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب
 بیمه رازی

، کوچه خوش انس ، جنب  ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب
 کوچه یازده

متری شمالی ، نبش کوچه  25خیابان شهدا ،  آب آسیاب
 طالقانی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 2و 1نفت تصویر متری  18، ابتدای وروری ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب

 خیابان شهدا ، بعد از میدان الغدیر دیانتی

 متری پاستور ، جنب مطب دکتر محمودی 14خیابان شهدا ،  دیانتی

 خیابان شهدا ، کوچه مهدیه ،روبروی کوچه سلمان فارسی دیانتی

 خیابان شهدا ، جنب دیوار تازه آباد ، روبروی مرکز مخابرات کیژده

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

چینی چیان مدرسه و کتابخانه جنب جیرده جاده در گذاری جدول و کفپوش شامل رو پیاده بهسازی 

جوادزاده کوچه رودباری خیابان آسفاتی روکش 

چهار منطقه محدوده در آبی طیف رنگ با جداول آمیزی رنگ 

بابایی خیابان سر صف نوبهار، کوچه ،(غربی نسترن کوچه) استقامت معابر گیری لکه و ترمیم 

عصر ولی خیابان در 11 بست بن و معلولین در کیاست و کرمی خیراهلل های کوچه آسفاتی روکش 

آبادی، اسد خیابان در 16 بهار معابر آسفالتی روکش تکمیل  

شهید بلوار در جمله از چهار منطقه محدوده در موردی صورت به روها پیاده کفپوش و جداول ترمیم  
 بهشتی،

جوادزاده خیابان و یک استقامت قاسمیه، خیابان افتخاری، بلوار 

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

 خرسندی خیابان در روسازی پیاده 

محمودی نمایندگی تا دخانیات حدفاصل افتخاری شهید بلوار ساماندهی ادامه 

افتخاری شهید همسطح غیر تقاطع انبساط درزهای تعویض و تعمیر 

گاز همسطح غیر تقاطع زیر گذاری کفپوش 

 

 

 

 

 

منطقه چهاراهم اقدامات -پنجگانهمناطق   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

منطقه چهاراهم اقدامات -پنجگانهمناطق   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

ساختمانی تخلفات از جلوگیری و جمع آوری 

 شهری تخلفات از جلوگیری و آوری  جمع 

یوسفی کوچه نبش نامجو، بلوار خالف ساز امالک پلمپ 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

منطقه چهاراهم اقدامات -پنجگانهمناطق   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

قدس شهرک روبروی بهشتی، شهید بلوار :جداول رنگ آمیزی 

110 کوچه نبش بهشتی، شهید بلوار :منهول درب نصب 

1 باران قربانی، کوچه ،1 کارگر الکان، بلوار :بایر زمین های پاکسازی 

رهبر کوچه -فومنی شیون بلوار : رفیوژ هندسی اصالح 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

منطقه چهاراهم اقدامات -پنجگانهمناطق   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

آسفالت لکه گیری:   

 قلی زاده خیابان ابتدای جنگل، سردار بلوار•

 بلوار نامجو، کوچه عطا شفیعی•

 بلوار الکان، کوچه احصاری، روبروی کوچه عباسی•

 بلوار شهید بهشتی، سه راه المپ سازی، نبش خیابان نظری•

 بلوار آیت اله رودباری، کوچه کاج•

 خیابان سردار جنگل، روبروی بیمارستان رازی•

 بلوار شهید بهشتی، روبروی خیابان شهید نظری•

 بلوار الکان، کوچه واله•

 بلوار شهید بهشتی، فلکه گاز•

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

منطقه چهاراهم اقدامات -پنجگانهمناطق   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

فالح کوچه الکان، بلوار :شن ریزی 

محرم ماه ایام مناسبت به پرده نصب 

شهرداری ها قانون 55 ماده 20 بند اخطاریه تحویل 

 رودباری سه راه روبروی بهشتی، شهید بلوار•

 عضدی ورزشگاه جنب نامجو، بلوار•

 نظری خیابان نبش بهشتی، شهید بلوار•

 واله کوچه نبش الکان، بلوار•

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

منطقه چهاراهم اقدامات -پنجگانهمناطق   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

آسفالت انجام شده منطقه چهار-مناطق پنجگانه  

 های انجام شده در محدوده منطقه چهار محل اجرای آسفالت

 2روکش آسفالتی خیابان انصاری در انتهای استقامت  بن بست وحدت در خیابان منظریه-روکش آسفالتی کوچه موافق

 روکش آسفالتی خیابان رودباری کوچه جوادزاده کوچه کیاست -دو روکش آسفالتی در استقامت

 خیابان جمهوری -حمیدیان کوچه خیراهلل کرمی -بلوار الکان روکش آسفالتی در

مسیر اصلی و فرعی )16بهار -روکش آسفالتی در خیابان اسدآبادی
 ادامه روکش خیابان ایران (ها

حدفاصل  روکش آسفالتی جهت تکمیل باند کندرو و تعریض مسیر
 روکش آسفالتی کوچه باقر نیا بازار تجار تا دخانیات

 بلوار شهید افتخاری، خیابان خرسندی 11بن بست  -خیابان ولی عصر -روکش آسفالتی در یخسازی

 باقرالعلوم، خیابان مالک اشتر روکش آسفالتی کوچه جانباز فرعی اول و دوم

 بلوار شهید افتخاری، خیابان بابایی 4بن بست  11پرستار  -روکش آسفالتی در کوی دانشگاه

 حمیدیان، خیابان امام رضا 1بن بست  -9کوچه  -روکش آسفالتی در کوی دانشگاه

 4لکه گیری به صورت پراکنده در معابر اصلی محدوده منطقه  روکش آسفالتی خیابان زورمند و فرعی ها

 9دخانیات شهروند  لکه گیری در استقامت کوچه نسترن غربی

 بلوار الکان کوچه احصاری لکه گیری بلوار شهید بهشتی کوچه نوبهار

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه چهار-مناطق پنجگانه  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

پنجاهم اقدامات منطقه -مناطق پنجگانه  

شده انجام اقدامات اهم 
  ،لکه گیری آسفالت جاده تهران برگشت ، بلوار امام خمینی از میدان مصلی به سمت میدان گیل، شریعت

توشیبا و مسکن مهر و سمت دانشگاه نوار عرضی   -باهنر فلکه شهید عباسی و خیابان شهید عاشری
 ترمیم نوار حفاری باالتر از راه آهن  

پر کردن چاله خطر آفرین جاده الکان و تهران 

  الیروبی و همسطح سازی فلکه شهید مسافر واقع در باهنر، مسکن مهر فلکه دوم، الیروبی و نصب
 چاهچه آبهای سطحی سمت بلوکهای سپاه توسط امانی 

82و  63ترمیم منهولهای شکسته شده در تقاطع مهر  -ساخت و نصب چاهچه های آبهای سطحی فرجام 
 ...  و 

  روکش آسفالت ورودی دلدار، کوچه پنجم و نهم مهدی زاده و کوچه دهم سیدزاده واقع در بافت فرسوده
 جلوی مهدکودک 63جماران، شهرک سپیدرود واقع در خیابان پیام نور،مسکن مهر مهر

نصب تابلوهای ترافیکی 

  تسطیح و رگالژ تقاطع عاشری به مسکن مهر ، باران پنج واقع در باهنر، فرعی اول و دوم کوچه اهلل اکبر

در جاده سنگر ، معابر خاکی  40، صنوبر  95بیانی، واقف واقع در کوی سپیدرود ، مهر 11واقع در خیابان 

 پشت دانشگاه پیام نور کوچه ولیعصر محله  کارسرشت واقع در انتهای شهرک سپیدرود در پیام نور ،

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اهم اقدامات منطقه پنج-مناطق پنجگانه  

شده انجام اقدامات اهم ادامه 

امام بلوار ملی، بانک از قبل امام خیابان دل، زنده کوچه و برق اداره جلوی توشیبا پیاده عابر آمیزی رنگ  

  علمی دانشگاه مقابل امام میدان باهنر، تقاطع امام خیابان پرست، حق بست بن و باهنر حدفاصل

  بلوار سرعتکاه آمیزی ،رنگ منطقه شهرداری مقابل جانبازان و معلولین پارک محل آمیزی رنگ کاربردی،

 تحویلداری مدرسه جنب الکان

 مسکن مهر 17جدول گذاری و نصب کفپوش در خیابان 

  آسفالت شانه خاکی گردش به راست ورودی شهرک سید احمد خمینی 

 متری در پیام نور سپیدرود روبروی ولیعصر 8بازگشایی کوچه 

ترمیم سرعتکاه باهنر -زیرسازی و آسفالت کوچه اهلل اکبر 

زیرسازی انتهای  دلدار به پیام نور - -ترمیم جداول نرسیده به میدان گیل-  

بازگشایی مسیر لوله نفت دلدار -اصالح دو سرعتکاه مقابل مدرسه تحویلداری 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 واقع در باهنر  2کوچه دهم میثم گیریو ترمیم نوارحفاری روکش و لکه 

 لکه گیر ی مسیر پور اسماعیلی و جاده الکان

 لکه گیری داخل مسکن مهر فلکه اول سمت دانشگاه

واقع در باهنر 2روکش بن بست سوم کوچه میثم   

آسفالت در کوچه امید در بلوار امام خمینیگیری لکه   

 لکه گیری و ترمیم نوار حفاری جاده جیرده خیابان گلها

 لکه گیری و ترمیم نوار حفاری ده متری سعادت میثم 

 اصالح سرعتگیر بلوار شهید بهشتی

82ترمیم نوار حفاری مهر   

 روکش آسفالت جاده الکان تقاطع سید احمد خمینی

 لکه گیری و روکش کوچه بهار 

 لکه گیری راه آهن جاده الکان

 روکش خیابان دلدار در باهنر

 لکه گیری و ترمیم نوار حفاری کوچه محسن لک در بلوار امام خمینی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 لکه گیری آسفالت، شریعت 

 متری کریم پور 18بطرف  2و میثم  11لکه گیری کوچه شهید محمد هدایتی توسط واحد امانی بیانی خیابان 

به طرف باهنر 3عمار   

و غدیر 81آسفالت مسکن مهر ،مهر  

 لکه گیری آسفالت توسط امانی منطقه جاده تهران رفت و برگشت

 لکه گیری آسفالت توسط امانی منطقه مسیرهای اصلی فرجام و مسکن مهر

 زیرسازی پیام نور واقف

 ترمیم نوار حفاری ورودی مسکن مهر

 لکه گیری آسفالت فلکه عباسی باهنر

مسکن مهر توسط سازمان عمران 42روکش آسفالت مهر  

 لکه گیری چاله های سمت خیرین الین خروجی سی ان جی

 لکه گیری آسفالت بلوار شهید بهشتی الکان و مسکن مهر توسط امانی

 روکش آسفالت ورودی ناحیه یک توسط امانی منطقه

 روکش آسفالت پیام نور
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه  

سپیدرود طرف به نور پیام آسفالت روکش  

اکبر اهلل کوچه آسفالت و زیرسازی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  

مسکن مهر جنب مهدکودک 63ترمیم و روکش آسفالت در خیابان   

سپیدرود شهرک آسفالت روکش  

 اصالح دو سرعتکاه مقابل مدرسه تحویلداری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  

 روکش آسفالت ورودی ناحیه یک 

تقاطع جاده الکان شهرک سید احمد خمینی   

 آسفالت کوچه پنجم مهدی زاده واقع در بافت فرسوده جماران
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه  

 ترمیم نوار حفاری ورودی مسکن مهر

کوچه دهم 2روکش آسفالت و لکه گیری میثم   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه  

 لکه گیری جاده الکان

 ترمیم نوار حفاری مسیر اصلی جماران
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

جدولگذاري، رنگ آمیزي و كفپوش گذاري  -مناطق پنجگانه  

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

 4779 125 1195 2085 0 1374 (متراژ به طول)جدولگذاری

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

534 435 674 0 616 2259 

 7795 320 2830 2815 398 1432 (مترمربع)کفپوش

050010001500200025003000

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

 (مترمربع)مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق 

 1منطقه 

29% 

 3منطقه 

44% 

 4منطقه 

25% 

 5منطقه 

2% 

 (متر)مقایسه جدولگذاری مناطق 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار -مناطق پنجگانه  

 

 
 
تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف

 مطالعات
برآورد پروژه  مبلغ 

 (ریال)
زمان تخمین  مدت 

 وضعیت فعلی اجرای پروژه

فالسک در  ترمیم و مرمت آسفالت با دستگاه 1
 در مرحله تشریفات ماه 6 2/788/059/041 99/04/31 یک منطقه --- سطح منطقه

 قانونی انتخاب پیمانکار

بهسازی دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه  2
 زرجوب محدوده پارک توحید  

بهان طرح 
 گوهر رود

ماه 3 3/484/476/359 99/05/29 منطقه یک در مرحله تشریفات  
 قانونی انتخاب پیمانکار

3 
اصالح سیستم زهکشی و رفع معضالت ناشی 

 از آبگرفتگی در سطح منطقه یک 
بهان طرح 
ماه  4 3/595/916/980 99/06/18 منطقه یک گوهر رود در مرحله تشریفات  

 قانونی انتخاب پیمانکار

ماه  3 2/562/832/277 99/06/22 منطقه یک - اصالح هندسی سطح منطقه یک 4 در مرحله تشریفات  
 قانونی انتخاب پیمانکار

5 
تعمیر و نگهداری، بهسازی و اصالح سیستم  

ماه 16 1/815/897/477 99/05/09 منطقه یک - زهکشی پل روگذر باستانی شعار در مرحله تشریفات  
 قانونی انتخاب پیمانکار

 استعالم برگزاری ماه 3 3/054/085/467 - منطقه دو - 1ناحیه   ترمیم آسفالت با مصالح 6

 منطقه دو - 3ناحیه  ترمیم آسفالت با مصالح 7
 استعالم برگزاری ماه 3 3/054/085/467 - 

 منطقه دو - 1 روکش آسفالت با مصالح ناحیه  8
 استعالم برگزاری ماه 6 2/770/838/377 - 

 استعالم برگزاری ماه 3 3/154/177/207 - منطقه دو  - ترمیم و بهسازی پیاده راه مرکزی  9

ترمیم و بهسازی کفپوش و جداول معابر در  10
 استعالم برگزاری ماه 3 2/983/952/896 - منطقه دو  - 1محدوده ناحیه 

ترمیم و بهسازی کفپوش و جداول معابر در  11
 استعالم برگزاری ماه 3 2/983/952/896 - منطقه دو  - 3محدوده ناحیه 

عملیات لوله گذاری ، الیروبی شبکه فاضالب  12
 استعالم برگزاری ماه 3 3/395/327/789 - منطقه دو  - وهمسطح سازی و ترمیم درب منهول 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار -مناطق پنجگانه  

 

 
 
تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف

 مطالعات
برآورد پروژه  مبلغ 

 (ریال)
زمان تخمین  مدت 

 وضعیت فعلی اجرای پروژه

ترمیم جداول بصورت پراکنده در محدوده  13
تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - منطقه سه

 در  مرحله انتخاب  ماه سه متوسط

و رنگ آمیزی سرعتکاه با رنگ دو   ترمیم ، اجرا 14
تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - جزئی در محدوده منطقه سه 

 در  مرحله انتخاب  ماه سه متوسط

پیاده با رنگ دو جزئی  ابرع رنگ آمیزی خطوط 15
تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - در محدوده منطقه سه

 در  مرحله انتخاب  ماه سه متوسط

و نصب  و ترفیع منهول در سطح منطقه  ساخت 16
تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - سه

 در  مرحله انتخاب  ماهشش  متوسط

تهیه و نصب عالیم و تابلو های ترافیکی در  17
تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - محدوده منطقه سه 

 در  مرحله انتخاب  ماه سه متوسط

تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - ترمیم روکش آسفالت منطقه سه 18
 در  مرحله انتخاب  ماه سه متوسط

زیرسازی و روکش آسفالت معابر در محدوده  19
تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - منطقه سه

 در  مرحله انتخاب  ماه سه متوسط

تا سقف مبلغ معامالت  98/11/1 منطقه سه - الین کندرو در محدوده بلوار مدرس احداث باند 20
 در  مرحله انتخاب  ماه سه متوسط

پنج منطقه - الیروبی و هم سطح سازی  در سطح منطقه 21  در حال تنظیم قرارداد -  4/100/000/000 - 

تعمیر و نگهداری کفپوش و جداول سطح  22
 -  3/800/000/000 - پنج منطقه - منطقه

- 
 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مرحله  در پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار و  -مناطق پنجگانه
 انعقاد قرارداد

  

 
 
تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف

 مطالعات
برآورد پروژه  مبلغ 

 (ریال)
زمان تخمین  مدت 

 وضعیت فعلی اجرای پروژه

مناسب سازی گذرگاههای عابر پیاده ، پیاده  23
 - -  3/800/000/000 - پنج منطقه - روها 

 - -  2/852/480/700 - پنج منطقه - خرید و نصب تابلو و عالیم ترافیکی 24

در محدوده ی ( با مصالح )روکش آسفالت  25
 در حال انعقاد قرارداد - 2/675/778/807 - پنج منطقه - ناحیه یک منطقه پنج شهرداری رشت

در محدوده ی ( با مصالح )روکش آسفالت  26
 - - 2/675/778/807 - پنج منطقه - ناحیه دو منطقه پنج شهرداری رشت

در محدوده ی ( با مصالح )روکش آسفالت  27
 - - 2/675/778/807 - پنج منطقه - ناحیه سه منطقه پنج شهرداری رشت

های در مرحله انتخاب پیمانکارادامه پروژه   

انعقاد قراردادپروژه های در مرحله   

 /پیمانکار عنوان پروژه ردیف
مبلغ اولیه پیمان   ناظر کارفرما شرکت

 مدت قرارداد (ریال)

اجرای عملیات روکش آسفالت معابر محدوده  1
 منطقه یک

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

روکش آسفالت  اجرای عملیات زیرسازی و 2
 معابر خاکی و فرعی در سطح منطقه یک

مهندسین مشاور ژرفا نقش 
 هشت ماه 29/867/342/718 98/05/06 منطقه یک محیط
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

  شده انجام اقدامات اهم: 

ویروس با مقابله جهت عمومی نقل و حمل ناوگان کلیه های اتوبوس و سنگین و سبک خودروهای پاشی سم 

 کرونا

سازمان پرسنل کلیه برای بهداشتی لوازم و ماسک تهیه 

های جایگاه تجهیز CNGشخصی و عمومی نقل و حمل رانندگان استفاده جهت کننده ضدعفونی مواد به 

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

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

 مورد3532: صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی 

مورد 38: تعویض پروانه تاکسیرانی 

مورد 28: تمدید پروانه بهره برداری وانت بار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

99ماهاول  6   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

 شده انجام اقدامات اهم ادامه: 

 مورد1363: تاکسیپروانه بهره برداری صدور و تمدید 

 مورد 37: هاصدور و تمدید کارت شهری رانندگان مشغول در آژانس 

مورد 10: تمدید مجوز آژانس ها 

 مورد62: تاکسیو جابجایی خطوط تعیین 

مورد138: تعداد نقل و انتقال تاکسی 

مورد 34: تمدید پروانه اشتغال به کار رانندگان وانت 

 سرویس مدارس در سامانه سپندپیمانکار  32ثبت نام و صدور پروانه برای 

 مورد990: شهریصدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان حمل بار درون 

 مورد573: شهریصدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل بار درون 

مورد2: تبدیل به احسن تاکسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99ماهاول  6   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

 

 

 
 

 
 

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

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 نوع دستگاه

 تعداد
میانگین تعداد مسافر  
جابجاشده توسط یک 
 دستگاه در طول روز

میانگین کرایه  
در یک مسیر 

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

 16122 100 5811 1006 4805 تاکسی سواری

 10995 200 199 15 184 تاکسی ون

 7860 400 195 30 165 مینی بوس

 300 800 187 137 50 اتوبوس

عوارض پنج درصد    کل فروش  شرح
 فروش بلیط 

وصولی عوارض پنج 
 درصد تحقق وصول درصد 

 %81  4,363,083,695  5,378,276,043      107,565,520,860     99/06/31الی  99/01/01از 

99ماهاول  6   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   

اقدامات اهم: 

مناطق جامع پروژه خط تهیه 

مناطق در تفصیلی طرح اجرای شیوه هدایت و راهبری 

ضوابط اجرای ا،ه پروژه خط بررسی ،ها پهنه کد تدقیق ، تفصیلی طرح ضوابط بررسی ،بنا جانمایی 

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

(اقدام دست در)شهرداری عملیاتی یکساله، برنامه تنظیم 

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

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

شهرداری 5 منطقه تفصیلی طرح کارشناسی جلسه برگزاری 

(گذاری سرمایه پروژه)لند گیل کارشناسی جلسه برگزاری 

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

کانال عرض بررسی  جلسات در شرکت G-5 ترافیک جامع طرح با آن قیاس و تفصیلی طرح در 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اقدامات اهم ادامه: 

5 ماده کمیسیون به کودک و مادر اتاقهای تجهیزات و احداث ضوابط ارسال 

زیرشیروانی به آخر طبقه کف از دسترسی جهت ای سازه پله راه حذف برای نشانی آتش سازمان با مکاتبه 

قرارداد متمم %25 قالب در علی امام میدان منظر مطالعات انجام برای قرارداد انعقاد خصوص در رشت شهردار با مکاتبه 

 علی امام میدان گذاری سرمایه مطالعات و طراحی مطالعات

موقت ی سازه ی ضابطه قراردادن کار دستور در 

پژوهش کمیته در طرح جهت شهرسازی معاونت بودجه در شده بینی پیش مطالعات موضوع بررسی پیگیری 

5 ماده کمیسیون به شهرداری امالک به مربوط پرونده 51 پیگیری 

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

مرکزی راه پیاده بافت در بهداشتی سرویس به شهروندان نیاز رفع پیگیری 

بنا جانمایی تغییر جهت متقاضیان درخواست بررسی و پاسخ 

 موضوع انجام مطالعات منظر خیابان جوان در کمیته پژوهشطرح 

پیگیری فرآیند صدور مجوز تعمیرات ساختمان 

 شهرداریبررسی درخواست حوزه های مختلف شهرداری جهت استقرار مناسب در ساختمان ستادی 

 

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری 

 بررسی درخواست های مناطق در خصوص اجرای طرح تفصیلی به تفکیک مناطق پنجگانه

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

 22 3 0 1 0 18 تغییر جانمایی بنا

 55 0 3 9 20 23 (فاوا)تقاضای اصالح و یا انصراف از کد پهنه 

 28 2 2 6 5 13 راهنمایی در خصوص اعالم ضابطه

 1 0 0 0 0 1 19ماده 

 49 6 1 8 7 27 سایر ضوابط

 155 11 6 24 32 82 جمع  

 تعداد جلسات کارگروه ها
 تعداد کل جلسات شرح تقاضا

 8 کارگروه شهرسازی

 1 کارگروه سیما و منظر شهری

 150 5کارگروه ارسال پرونده به کمیسیون ماده 

 1 101کارگروه ماده 

 2 (استان)کمیته مناسب سازی فضای شهری 

 1 (شهرستان)ستاد مناسب سازی فضاهای شهری

 5 کارگروه شهر دوست دار کودک

 168 جمع

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   

 درخواست های ارسالی به اداره کل راه و شهرسازی

 جمع کل  5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه  شرح تقاضا

اعتراض به کد پهنه طرح تفصیلی و برخورداری از حقوق  
 65 5 6 20 20 14 (یا تقاضای اصالح طرح تفصیلی)مکتسبه 

تجمیع دو پالک نا متجانس و یا وجود دو کد پهنه برروی 
یک پالک در صورتیکه یکی از کد پهنه ها تثبیت شده 

 باشد
1 0 0 0 0 1 

 2 0 0 1 0 1 تغییر جانمایی بنا

 7 1 0 1 2 3 19درخواست ماده 

 175 2 15 44 39 75 درخواست های ارسالی به کارگروه خط پروژه  

 4 1 2 0 1 0 ارسال پرونده به کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

 62 16 7 9 10 20 سایر ضوابط ارسالی

   5ارسال پرونده به کمیسیون ماده  

 44 0 8 12 4 20 افزایش تراکم

 38 0 5 8 11 14 تغییر کاربری

کل ارسال به ماده  
5 34 15 20 13 0 82 

 480 25 43 95 87 148 جمع 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اهم اقدامات: 
سازمان تفصیلی و شرح وظایف حوزه مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها( نهایی)تهیه و تدوین 

سازمان تفصیلی و شرح وظایف حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی مناطق پنجگانه( نهایی)تهیه و تدوین 

تهیه و بارگذاری گزارش شفافیت آرای کمیسیون ماده صد 

 و  "فرم چک لیست مدارک جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد"یکسان سازی و یکپارچه سازی
   "فرم چک لیست شناسایی و تشخیص تخلف ساختمانی"

  در مرحله مدیرفنی و شهرسازی برای کلیه گردش کارهای  "فرم اطالعات کارشناسی"تهیه و بارگذاری
 سیستم یکپارچه شهرسازی سرا

 خدمات الکترونیک شهرسازی، قابل ارائه به  "نوع و تعداد"تصمیم گیری و تعیین تکلیف درخصوص
 شهرداری رشت، در کارگروه راهبری خدمات الکترونیک شهرسازی 1صورت پایلوت در منطقه 

 تهیه شرح خدمات و برآورد هزینه نقشه برداری محدوده قانونی شهر رشت با روش فتوگرامتری برای
 پروژه ممیزی نوین، هوشمند سازی و شهرداری الکترونیک

  برگزاری جلسه با نمایندگان مناطق و سازمان فاوا جهت بررسی دالیل عدم بکارگیری از سامانه پیامکی
سیستم یکپارچه شهرسازی و در نتیجه ارائه ساختار مناسب به منظور بهره گیری از قابلیت های سامانه 

 پیامکی

  برگزاری جلسه با نمایندگان مناطق به منظور تهیه سازمان تفصیلی بروز جهت بازنگری و بهبود مستمر
 ساختار سازمانی و شرح وظایف حوزه معاونت شهرسازی و معماری مرکز و مناطق پنجگانه

 

 

 

 

امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی –معاونت شهرسازی و معماری   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه اهم اقدامات: 
 گیری درخصوص نحوه اعالم چیدمان در طبقات بعنوان یک نمونه از خدمات الکترونیک شهرسازی  تصمیم

 در پنجمین جلسه کارگروه راهبری خدمات الکترونیک شهرسازی

طبقه بندی و گروه بندی الیه های طرح تفصیلی و آرای کمیسیون ماده صد با همکاری سازمان فاوا اصالح ،
 :شامل الیه های

 الیه طرح تفصیلی ابالغی   -
 الیه مالک عمل طرح تفصیلی   -
  5الیه کمیسیون ماده  -
به رنگ    پرونده های اخطار ده روزهالیه  :کمیسیون ماده صد شامل  الیه های  زیر   تغییر رنگ   -

آبی، قلع بنا به رنگ قرمز، آرای جریمه به رنگ زرد، الیه قلع و جریمه به رنگ نارنجی، الیه فرم قرار  
 سبزبه رنگ بنفش، الیه حالت مختومه به رنگ 

ساختمانیروش اجرایی جلوگیری از تخلفات ( نهایی) تهیه و تدوین 

5روش اجرایی کمیسیون ماده ( نهایی) تهیه و تدوین 

  تهیه و تدوین قرارداد ممیزی نوین، هوشمندسازی و شهرداری الکترونیک با همکاری سازمان سرمایه گذاری
 مردمیو مشارکت های 

  (مرحله مستند سازی)بروز رسانی و بهبود گردش کار پاسخ استعالم بانک 

(مرحله مستند سازی)بروز رسانی و بهبود گردش کار پاسخ استعالم دفترخانه 

امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی –معاونت شهرسازی و معماری   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

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

اقدامات اهم: 
 
نسق امالک پروانه صدور خصوص در استانداری با مشترک نشست 
ساختمان پلیس خدمات شرح بررسی 
استانداری با مکاتبه و رسمی سند فاقد امالک پروانه صدور پیگیری 
پروانه فاقد امالک خصوص در مسکن بانک با مکاتبه 
شهرداری سازی هوشمند قرارداد در شهربان خدمات پیشنهادات و اصالحات 
99 تا 92 سالهای در وساز ساخت و تورم نرخ بررسی  
عادی اسناد دارای امالک پیشنهادی نامه شیوه 
پاورپوینت تهیه و معامالتی ارزش الیحه تهیه 
با مشترک نشست برگزاری و نظامی اماکن پروانه صدور نحوه های نامه شیوه و ها دستورالعمل بررسی 

   سپاه نماینده
الکترونیک خدمات راهبری کارگروه جلسات در شرکت 
98 سال در متخلف ناظر مهندسین آمار بندی جمع 
35 ماده و مضاعف کنترل بازدید 
پنجگانه مناطق به معلولیت دارای افراد برای معماری و شهرسازی ضوابط ابالغ 
مناطق و معاونت سازمانی چارت بررسی 
معاونین شورای صورتجلسه در مرتبط بندهای خصوص در الزم اقدامات 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 

اقدامات اهم ادامه: 
دادگستری رسمی کارشناس نظر به اعتراض نحوه دستورالعمل و جلسه برگزاری 
1 منطقه 2 ناحیه عملکرد کنترل 
99 سال در صد ماده کمیسیون به ها پرونده ارسال در تسریع دستورالعمل 
ساختمانی تخلفات از جلوگیری منظور به شهر خدمات پیشنهادات خصوص در مشترک نشست در شرکت 
در مجاز غیر ساز و ساخت از جلوگیری عاجل اقدام اطالعیه نصب خصوص در محترم شهردار دستور ابالغ  

 شهر مختلف نقاط
گزارشات برای سرا سامانه در "مهندسی نظام" خواست در ثبت خصوص در پنجگانه مناطق به مجدد ابالغ  

 ناظر مهندسین
مرکز شهرداری ساختمان داخلی تغییرات خصوص در مکاتبه و بررسی   
پروانه فاقد و ساز خالف امالک خصوص در محترم دادستان با مکاتبه 
و بهسازی و احیاء از حمایت قانون 9 ماده شدن اجرایی خصوص در مناطق به ابالغ و ثبت اداره با مکاتبه 

 فرسوده های بافت نوسازی
شهرسازی کارگروه جلسات در شرکت 
نامگذاری کمیسیون کارگروه جلسات در شرکت 
مناطق تخلفات واحد چارت بررسی 
محترم شهردار دفتر به شهرسازی حوزه مشکالت و معضالت ارسال 
ها استان مراکز از ساختمانی اسکلت ارزش قیمت دریافت 

 
 

 
 
 

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

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه اهم اقدامات: 
 با مناطق و معاونتها و سازمانها با موضوع مناسب سازیمکاتبه 

 137درخواست ایجاد زیرگروه مناسب سازی در سامانه 

بازدید از وضعیت مناسب سازی پیاده رو خیابان پرستار 

بازدید عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه مناسب سازی 

درخواست اصالح نواقص مناسب سازی ساختمان اداری شهرداری 

 مکاتبه و استعالم  از معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی در خصوص امکان استفاده رایگان معلوالن از حمل
 و نقل عمومی

 مکاتبه و استعالم  از سازمان فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی شهردرای  در خصوص امکان استفاده رایگان
 معلوالن از امکانات ورزشی

  دریافت گزارش عملکرد مناطق و معاونت های شهرداری در خصوص مناسب سازی فضاهای شهری در سال
98 

بررسی شکایت وارده از شهروندان در خصوص تخلفات ساختمانی 

طرح مشکالت با دادستان محترم در خصوص تشکیل شعبه ویژه ای برای موضوعات مرتبط با شهرداری 

  ارائه گزارش اقدامات شهرداری در خصوص مناسب سازی معابر و ایجاد پارکینگ معلوالن به اداره کل
 بهزیستی استان

 رسانشرکت در جلسات هماهنگی با شرکت های خدمات 

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

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه اهم اقدامات: 
 به مکاتبات مناطقپاسخ 

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

 در جلسات چارت سازمانی و شرح وظایفشرکت 

 مجدد روش اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و فرم های مربوط به آنبررسی 

 (نهایی شده و در مرحله ابالغ)مجدد روش اجرایی کمیسیون ماده پنج بررسی 

 (نهایی شده و در مرحله ابالغ)مجدد روش اجرایی صدور گواهی عدم خالف بررسی 

 (در مرحله تهیه)روش اجرایی صدور گواهی پایان کار تدوین 

 (در مرحله تهیه )روش اجرایی کمیسیون ماده صد تدوین 

 (در مرحله تهیه)روش اجرایی صدور مجوز حفاری بررسی 

 شرح وظایف و ساختار سازمانی معاونت شهرسازی در ستاد و مناطقبررسی 

 فرم های گزارش کارشناسی در سامانه سرا جهت بهبود و تسهیل در ارائه گزارشبررسی 

 شرح خدمات برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودکبررسی 

 در فرایند جمع سپاری و ناحیه محوری در راستای تحقق اهداف شهرداری الکترونیکهمکاری 

 آنموضوع تخلف ساختمانی در شهر رشت جهت علت یابی و تحلیل بررسی 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه اهم اقدامات: 
 نقش مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی و شناسایی محورهایی که قابلیت تولید محتوا  بررسی

 .دارند

 مناطق شهرداری 35و دریافت لیست نمایندگان ماده پیگیری 

 ساختمانی در امالک نسقیتخلفات گزارشات شناسایی بازدید 

 استانشرکت در اولین جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی 

  (عکس وسط)پنجگانهبررسی تشکیل کارگروه ارزیابی امالک در مناطق 

 پاورپوینتبررسی اقدامات شهرداری در خصوص جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تهیه 

 (عکس سمت چپ)ساختمانیبرگزاری جلسات کارگروه تخلفات 

 (عکس سمت راست)پرستاربازدید از وضعیت مناسب سازی پیاده رو خیابان 

 

 

 

 

 

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

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

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 صد  کمیسیون ماده -شهرسازی و معماریمعاونت 

 مدت مشابه سال قبل  99اول ششماهه  شرح

 120 236 تعداد جلسات

 4050 3304 تعداد پرونده های رسیدگی شده

 397 660 تعداد جریمه بدوی

 102.643.075.913 696،438،395،205 (ریال)بدویمبلغ جریمه 

 281 588 تعداد جریمه تجدیدنظر

 99،236،023،481 759،064،866،769 (ریال)تجدیدنظرمبلغ جریمه 

 1174 1429 تعداد تخریب بدوی

 232 449 تعداد تخریب تجدیدنظر

 1142 1215 تعداد تصمیم بدوی

 576 971 تعداد تصمیم تجدیدنظر

 24 68 (جریمه) مجدد تعداد آرای رسیدگی 

 3،002،398،450 22،118،378،015 (ریال)مجددمبلغ آرای رسیدگی 

 9 51 تعداد تخریب رسیدگی مجدد

 151 291 تعداد تصمیم رسیدگی مجدد

 51 10 تعداد آرای استنکافی

 48 3 تعداد تصمیم استنکافی

 204،881،497،844 1،477،621،639،989 (ریال)کلمبلغ 
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شهرسازی و نظام  
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

آمار مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه  -معماریمعاونت شهرسازی و 
1399شهرداری رشت در شش  ماه اول سال   

 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

%76 157 277 1منطقه  600 455 32%  220322 119857 84%  

%8 75 81 2منطقه  270 176 53%  62935 52592 20%  

%18 101 119 3منطقه  281 198 42%  83365 57564 45%  

%38 81 112 4منطقه  265 177 50%  78988 55928 41%  

%19 79 94 5منطقه  257 118 118%  67777 60255 12%  

%39 493 683 مجموع  1673 1124 49%  513387 346195 48%  
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نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99سال  

0
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500000

600000

 98بازه معین  سال  99بازه معین سال 

مقایسه مساحت زیربنای پروانه های صادره بازه  

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99معین سال

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

نام 
 دوره منطقه

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

مبلغ تخفیفات 
اعمال شده 

 (ریال)

مبلغ 
دریافتی 
از دولت 

 (ریال)

طلب شهرداری از 
 (ریال)دولت 

 تجاری مسکونی
تجاری و 
 مسکونی

 تجاری مسکونی غیره اداری
تجاری و 
 مسکونی

 مساحت زیربنا تعداد غیره اداری

قه
نط

م
1 

 4،218،062،378 0 4،218،062،378 16580 24 0 0 0 0 16580 0 0 0 0 24 99/6/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 2،821،495،344 0 2،821،495،344 11011 14 0 0 2357 0 8653 0 0 1 0 13 گذشته

قه
نط

م
2 

-  5801 7 0 0 2137 732 2933 0 0 1 1 5 99/6/31الی  99/1/1از   - - 

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

قه
نط

م
3 

 715،737،687 0 715،737،687 12333 24 0 0 532 0 11801 0 0 1 0 23 99/6/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 877،978،025 0 877،978،025 13674 26 0 0 0 106 13568 0 0 0 1 25 گذشته

قه
نط

م
4 

 191،051،000 0 191،051،000 20308 5 0 0 0 0 20308 0 0 0 0 5 99/6/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 695،029،500 0 695،029،500 1767 8     1990 200 2042 0 0 2 1 5 گذشته

قه
نط

م
5 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99/6/31الی  99/1/1از 

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

وع
جم

م
 

 5،124،851،065 0 5،124،851،065 55022 60 0 0 2669 732 51621 0 0 2 1 57 99/6/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 4،394،502،869 0 4،394،502،869 28917 48 0 0 4347 306 24263 0 0 3 2 43 گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

0
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30

 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

نسبت به مدت  99/06/31الی  99/01/01مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 مشابه سال گذشته

 مدت مشابه سال گذشته 99/06/31الی  99/01/01از 

60 

48 

010203040506070

 99/06/31الی  99/01/01از 

 مدت مشابه سال گذشته

نسبت به مدت مشابه    99/06/31الی  99/01/01مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 سال گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پایانکارهای ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 
نام 

 دوره منطقه

 مجموع سایر تجاری-مسکونی تجاری مسکونی

 تعداد
مساحت زیربنای  

 کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت 

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد

مساحت 
زیربنای  
مسکونی 

 (مترمربع)

مساحت 
زیربنای  
تجاری 

 (مترمربع)

مساحت 
پیش 
...  آمدگی و 

 (مترمربع)

 تعداد
مساحت 

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت 

 زیربنای کل
 (مترمربع)

ه 
طق

من
1 

الی  99/1/1از 
99/6/31 134 119378 15 11741 33 26996 5892 0 1 188 183 164196 

مدت مشابه سال 
 196175 231 731 2 0 4096 29815 40 2960 11 158574 178 گذشته

قه
نط

م
2 

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

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

قه
نط

م
3 

الی  99/1/1از 
99/6/31 81 41650 0 0 8 8360 844 0 2 3430 91 54283 

مدت مشابه سال 
 59452 113 0 0 0 773 8100 9 1617 2 48962 102 گذشته

قه
نط

م
4 

الی  99/1/1از 
99/6/31 41 25731 3 155 2 563 48 0 0 0 46 26497 

مدت مشابه سال 
 39242 63 916 1 0 44 440 1 148 1 37694 60 گذشته

قه
نط

م
5 

الی  99/1/1از 
99/6/31 43 25927 0 0 0 0 0 0 0 0 43 25927 

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

وع
جم

م
 

الی  99/1/1از 
99/6/31 304 215753 18 11896 44 36645 6807 0 3 3618 369 274719 

مدت مشابه سال 
 299236 409 1647 3 0 4913 38355 50 4725 14 249597 342 گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

ساخت و سازهای غیرمجاز -مناطق پنجگانه  

نام 
 منطقه

 دوره
 سایر تاسیسات مسکونی

 مجموع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

قه
نط

م
1 

 256 %17 44 %1 2 %82 210 99/6/31الی  99/1/1از 

 584 %13 73 %0 0 %88 511 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

 17 %18 3 %0 0 %82 14 99/6/31الی  99/1/1از 

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

قه
نط

م
3 

 44 %20 9 %0 0 %80 35 99/6/31الی  99/1/1از 

 71 %21 15 %0 0 %79 56 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

 252 %8 21 %0 0 %92 231 99/6/31الی  99/1/1از 

 511 %22 111 %0 0 %78 400 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5 

 - - - - - - - 99/6/31الی  99/1/1از 

 - - - - - - - مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

م
 

 569 %14 77 %0.35 2 %86 490 99/6/31الی  99/1/1از 

 1187 %17 202 %0.00 0 %83 985 مدت مشابه سال گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

بازدیدهای تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

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

 99/6/31الی  99/1/1از 

 659 863 3069 1منطقه

 11 27 44 2منطقه

 44 44 4434 3منطقه

 276 311 557 4منطقه

 - - - 5منطقه

 990 1245 8104 جمع

 مدت مشابه سال گذشته

 580 692 2022 1منطقه

 7 21 42 2منطقه

 71 71 4047 3منطقه

 336 336 336 4منطقه

 - - - 5منطقه

 994 1120 6447 جمع
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 

 واحد شرح ردیف

 مجموع 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

6/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

6/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

6/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

6/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

6/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

از 
99

/0
1/

01
 

ی 
ال

99
/0

6/
31

ته 
ذش

ل گ
سا

ه 
شاب

ت م
مد

 

تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون   1
 1155 1089 - - 500 433 71 76   45 584 535 پرونده ماده صد 

غیرقابل )برگشت از کمیسیون ماده صد 2
 229 22 - - 218 7 0 1   0 11 14 پرونده (طرح

 954 1377 - - 560 613 44 87   8 350 669 پرونده تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده 3

تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای،   4
 اخطار صادر شده

 551 1029 - - 186 325 15 32   3 350 669 مورد

تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر  5
 626 760 - - 433 411 29 55   3 164 291 پرونده شده

تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر  6
 329 618 - - 128 203 15 32   5 186 378 پرونده شده
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 گانه شهرداری رشت بصورت هفتگی   55طرح پاکسازی محالت 

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

  ایستگـاه شستشو از اعم روب و رفت قرارداد به مربوط موارد کلیـه اجرای : جمله از)مـحـالت پاکسازی

 رها های زباله و  ساختـمانی های نخـاله آوری جمع تـبلیغاتی، شـعائر امحاء آبـگرفتگی، رفع اتوبوس،

  و هفتگی صورت به مدت این طول در که  است بوده شهری خــدمات معاونت مهم اهـداف از (...و شده

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

 باشد می انجام حال

 

   :باشد می ذیل شرح  به  99 سال اول ماهه شش مـدت در پاکسـازی وضعیت از موجود اطالعات و آمار -

 

 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهري-معاونت خدمات شهري  

 مدت زمان هفتگی  مناطق پنجگانه بصورت دفعات پاكسازي محالت 

69 

 

 شش ماهه اول 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهري-معاونت خدمات شهري  

 مناطق پنج گانه تصاویر پاکسازی شده در محدوده 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهري-معاونت خدمات شهري  

 پسماندتعیین تکلیف سامانه نظارت بر عملکرد شرکت های رفت و روب، جمع آوری و حمل جلسه  : 

نظارت قوی بر عملکرد پیمانکاران،  پاسخ دهی از جمله ؛ در این جلسه به بررسی مجدد قابلیت های این سامانه 
هرچه سریعتر به شکایات، ثبت اطالعات کارگران، ماشین آالت رفت روب، ثبت ساعت شروع و پایان کار،  

 پرداخته شد  نظارت بر نحوه فعالیت آنها در سطح خیابان  

 آج بیشه به بیجاربنه  – 5بازدید مدیر خدمات شهری از رودخانه های واقع در محله سیاه اسطلخ و کانال ژ : 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

خدمات شهريبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهري  

 در راستای افزایش ارایه خدمات مناسب به شهروندان در محالت توسط شهرداریبرگزاری جلسه تصمیم گیری 

 هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری از محالت نخودچر و جماران بازدید مدیر 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهري-معاونت خدمات شهري  

 مهر مسکن پذیر تجدید های انرژی پارک پروژه به مربوط موارد بررسی جلسه برگزاری

  دفتر در برف بحران در آمادگی و پیشگیری عملیاتی و اجرایی برنامه تدوین به مربوط جلسه در شرکت
 گیالن استانداری بحران مدیریت کل اداره ستاد

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری



212 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

خدمات شهريبر هماهنگی و نظارت مدیریت  -شهريمعاونت خدمات   

کودآلی ظرفیت افزایش جلسه برگزاری 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 وضعیت مجوزهای حفاری در سطح شهر توسط معاونت خدمات شهریتبیین برگزاری جلسه 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 خدمات شهريبر هماهنگی و نظارت مدیریت  -شهريمعاونت خدمات 

  بازگشایی مدارس از برگزاری جلسه استقبال: 

  

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

رود گوهر و زرجوب های رودخانه الیروبی اجرایی عملیات آغاز : 
 سیالبها و ها رودخانه طغیان از جلوگیری راستای در موسمی های بارندگی شروع و پاییز فصل به شدن نزدیک با

 معاونت هماهنگی و نظارت با اسطلخ سیاه محله از رود گوهر و زرجوب های رودخانه الیروبی اجرایی عملیات
   .گردید آغاز شهری فضاهای بازآفرینی و عمران سازمان و پنجگانه مناطق همکاری و شهری خدمات

   :باشد می ذیل شرح  به ها رودخانه الیروبی وضعیت از موجود اطالعات و آمار-
 شروع عملیات  كیلومتر

شهریورماه 26 2  
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

  عملیات اجرایی الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود تصاویر مربوط به: 

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهري-معاونت خدمات شهري  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

  جلسه هماهنگی  به منظور  ایجاد ساز و کار مناسب جهت سیاه پوش نمودن سطح شهر در ایام
 اربعین حسینی  و دهه اخر صفرماه
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

خدمات شهرينظارت بر مدیریت هماهنگی و  -معاونت خدمات شهري  

روب و رفت به مربوط عملیات انجام بر نظارت   
سبز فضای به مربوط عملیات انجام بر نظارت   
سازمان توسط رود گوهر و زرجوب های رودخانه بستر پاکسازی و الیروبی عملیات انجام پیگیری 

 شهرداری عمران
الیروبی و تعمیر نگهدای، پایش، خصوص در دادگستری رسمی کارشناس نظریه اخذ جهت پیگیری  

   رشت شهر سطح در شده اجرا سطحی آبهای های شبکه
سامانکده نگهداری و ایجاد خصوص در دادگستری رسمی کارشناس مجدد نظریه اخذ جهت پیگیری  

   (سازی عقیم و گیری زنده طرح) بالصاحب حیوانات و سگها
زیست محیط آموزش مرکز اندازی راه در مطالعات و پژوهش قرارداد خصوص در نظر اعالم و بررسی  

 عینک تاالب
های رودخانه پاکسازی و نظافت خصوص در دادگستری رسمی کارشناس نظریه اخذ جهت پیگیری 

 کیلومتر 30 حدودا طول به گوهررود و زرجوب
 :برنامه های پیش رو در حوزه معاونت خدمات شهری

 ...(طرح زنده گیری و عقیم سازی و )خدمات بابت ایجاد سامانکده سگها و حیوانات بالصاحب ارائه  

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

 ...(کلیپ، چاپ بنر، تهیه بروشور و 

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

نگهداری، تعمیرات و الیروبی شبکه های آبهای سطحی شهر رشت 

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

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

پیشگیری و  رفع تخلفات شهریمدیریت -معاونت خدمات شهری  

 اقدامات اهم 
در ارتش غربالگری های اکیپ شدن مستقر و معابر عفونی ضد جهت ارتش با هماهنگی خصوص در جلسه 

 .کشور ارتش معاون و فرماندار حضور با فرماندار دفتر

بازرسی،  محترم مدیریت ، معاونین و محترم شهردار حضور با میری، فالح آقای محترم دادستان با جلسه  
  در شهری تخلفات رفع و پیشگیری مدیریت و سازها و ساخت بر نظارت و مدیرهماهنگی ، حقوقی حراست،
 .99/2/2 تاریخ مجوزدر فاقد امالک خصوص

رشت شهر محترم فرماندار دفتر در شهری خدمات معاونت همراه به شهرستان کرونا ستاد درجلسه حضور  
 .99/2/2 تاریخ در

مدیریت حضور با 99/2/3تاریخ در سپاه با نامه تفاهم و ساختمانی تخلفات خصوص در جلسه در حضور  
  ... و سازها و ساخت بر نظارت و هماهنگی مدیر ، شهری خدمات مدیریت و شهری تخلفات رفع و پیشگیری

   .شهری خدمات معاونت دفتر در

تعطیلی و اصناف پلمپ و  دستفروشان آوری جمع خصوص در 99/1/10 شهرستان کرونای شورای جلسه  
 . فرماندار حضور با فرمانداری جلسات سالن در شهر های پارک

 و شهر خدمات معاون و محترم شهردار و استاندار عمرانی معاون ریاست به استانداری سالن در جلسه  
  ساختمانی پروانه صدور پیشنهادی نامه شیوه بررسی خصوص در دیگر ادارات مدیران و شهرسازی معاون

 .99/2/4 تاریخ در عادی اسناد با اراضی برای

 پیشگیریدر دفتر مدیریت دستفروشان برگزاری جلسه ساماندهی 

 .99/4/2در تاریخ  

 

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت پیشگیری و  رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

اردوگاهی مجتمع ساخت خصوص در  محیط سازان آتیه مشاور مهندس شرکت با جلسه برگزاری  
 99/2/27 تاریخ در شهری خدمات معاونت دفتر در آقایان و بانوان

  99/4/28هماهنگی در خصوص عید قربان در دفتر مهندس سعیدی کیا معاون فرماندار در تاریخ جلسه 
  99/5/23در خصوص روند جلوگیری از تخلفات ساختمانی در دفتر معاونت شهرسازی در تاریخ جلسه 
  99/5/21در خصوص ادارات فعال در دفتر معاونت خدمات شهری در تاریخ جلسه 
  در خصوص سد معبر پیاده راه با حضور مدیریت محترم پلـیس امنیـت و سـپاه اسـتان گـیالن،      جلسه

 ، 2حراست، بازرسی معاونت خدمات شهری منطقه 
  شهریهماهنگی در خصوص عید قربان در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات جلسه 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری



218 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت پیشگیری و  رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

عدم احراز تخلف ومختومه  
 شدن پرونده

اخذ تعهد 
 کتبی

تعداد بازدید 
 مجدد

تعداد صدور رای 
 پلمپ

تعداد کل پروندها 
جلسه بند بیست  

  99شش ماهه اول 

9 
 

55 47 19 130 

 55ماده 20جدول  گزارش ماهانه کمیسیون بند 

  برگزاری هفتگی جلسه بند بیست 

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت پیشگیری و  رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

از شده ارسال گزارش اساس بر پنجگانه مناطق درسطح ساخت درحال های ساختمان گزارش جدول  
   شهرداری گانه پانزده نواحی

 99شش ماهه اول تخلفات ساختمانی مناطق پنجگانه گزارش تعداد کل  ردیف 
 پروانه ساخت

 ندارد دارد

1 8146 624 7700 

اتحادیه و اماکن و  رانندگی و راهنمایی همکاری با خودرو نمایشگاه به تذکر و روها پیاده پاکسازی طرح 
محیط زیست، فضای    داران نمایشگاه

 سبز و خدمات شهری

و 99 های سال اول ماهه شش در شده ساماندهی و آوری جمع خانمان بی افراد و متکدیان ای مقایسه جدول  
 رشت شهرستان سامانکده مجتمع 98

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

 0 8 8 99شش ماهه 

 5 15 20 98شش ماهه 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت پیشگیری و  رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

کمیته  بهزیستی ماه
 امداد

دستگاه  
 قضایی

کمپ 
ترک 
 اعتیاد

 خانواده
با قید 
تعهد 
 آزاد

اعزام به 
مراکز  
 درمانی

اعزام به 
شهرستان 

محل 
 سکونت

 متوفی متواری رسوبی

مجموع  تعداد 
متکدیان و بی 
خانمان های 
جمع آوری 

 شده
شش ماهه  

99 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 8 

شش ماهه  
98 4 4 1 1 3 5 0 2 0 0 0 20 

-4

1

6

11

16

21

وروی تعداد  

متکدیان و بی 

خانمانهای 

جمع آوری 

 شده 

دستگاه  کمیته امداد بهزیستی زن مرد

 قضائی

گمپ ترک  

 اعتیاد

با قید تعهد  خانواده

 آزاد

اعزام 

شهرستان 

 محل سکونت

 98شش ماهه اول  99شش ماهه اول

های سال اول ماهه شش در شده ساماندهی و آوری جمع خانمان بی افراد و متکدیان ای مقایسه جدول  
 رشت شهرستان سامانکده مجتمع 98 و 99

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت پیشگیری و  رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

 توسططرح پاکسازی معابر سطح شهر 
 ستاد رفع سد معبر شهرداری   

 معبرمقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد  جدول 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

عملکرد 

98 

عملکرد 

99 

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

 تره بار 

میوه و تره 

 بار

12118 شش ماهه اول  15139 326 3825 692 1190 140 91 723 677 10577 5511 19676 23026

12118 

15139 

326 

3825 

692 1190 
140 91 723 677 

10577 

5511 

19676 

23026 

   98و99کل شش ماهه جمع 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری



222 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت پیشگیری و  رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

 ساختتصویری تخلف ساختمان های درحال گزارش. 

  در ناحیه محوری با حضور مسئولین نواحی در دفتر مدیریت پیشـگیری و رفـع تخلفـات شـهری     جلسه
 99/5/15تاریخ 

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

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مدیریت پیشگیری و  رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهری  

  ناحیه محوری با حضور مسئولین نواحی در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شـهری در تـاریخ   جلسه
99/5/15 

  طرح پاکسازی معابر سطح شهر توسط ستاد رفع سد معبر شهرداری رشت به مناسبت عید قربان 

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

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 : نظیر شهری سبز فضای توسعه

مترمربع 90 متراژ به اصفهان بلوار مجاور سبز فضای بهسازی   

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

 مترمربع 1965

مترمربع 1800 مساحت به ولیعصر بلوار طرح برآورد 

مترمربع 500 مساحت به دی  8 بلوار طرح برآورد 

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

مترمربع 593 مساحت به بعثت خیابان جدیداالحداث میدان و بلوار سبز فضای طراحی 

مترمربع 105 مساحت به گیالنی گلچین خیابان سبز فضای طراحی 

مترمربع 200 مساحت به (سواری دوچرخه الین) نماز بلوار الین در سبز فضای ایجاد و طرح 

2 منطقه در خام آب قطعی وضعیت صورت بررسی   

 99پیگیری ابالغ قرارداد آب خام در سال 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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سازمان عمیق چاههای روی بر حجمی کنتور نصب پیگیری 

شقایق و رازی پارک آبیاری طرح برآورد   

سازمان داخل تولیدات محل در گلخانه دوباب احداث   

مترطولی 1000 متر به مفاخر پارک حفاظتی های زون در سبز دیواره ایجاد برآورد 

شهر سطح در آنها کاشت منظور به نشاء  بوته 102،430 تعداد انتقال و تولید 

باقرالعلوم ای محله پارک ایجاد منظور به مستندات ارسال خصوص در چهار منطقه شهردار با مکاتبه 

4 گیالنه پارک احداث روند خصوص در مرکز  شهرداری حقوقی اداره با مکاتبه 

خرمشهر کمربندی در مسافر پارک تفصیلی طرح بررسی خصوص در سه منطقه شهرداری با مکاتبه 

منظریه در مثمر درختان پارک مقدمات انجام برای معارض و موانع رفع منظور به چهار منطقه شهردار با مکاتبه 

انسانی سرمایه توسعه و ریزی برنامه محترم معاونت به رشت شهر سبز فضای جامع طرح خدمات شرح ارسال و تهیه 

 رشت شهرداری

پارک طراحی پالن و ها نقشه دریافت و مسافر پارک ایجاد خصوص در 3 منطقه شهرداری با مکاتبه 
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گذاری سرمایه سازمان به آن ارسال و سراوان جنگلی پارک مطالعات طرح بررسی   

 شهربوته نشا به منظور کاشت آنها در سطح  169070تولید و انتقال تعداد 

دفاع موزه باغ کمیته صورتجلسه اولین خصوص در یربطذ های شهرداری و استان شهرداریهای با الزم مکاتبات انجام 
 صورتجلسه مفاد نمودن اجرایی منظور به رشت شهر در مقدس

تدوین همچنین و قبلی مصوبات پیگیری جهت رشت شهر در مقدس دفاع موزه باغ کمیته جلسه دومین برگزاری 
 مقدس دفاع موزه المانهای نیز و سبز فضای حوزه در اجرایی های برنامه 

 تهیه و تنظیم تفاهم نامه بین سازمان سیما،منظر و فضای سبز و شرکت کودآلی در خصوص احداث گلخانه و تجهیز
 آن جهت تولید گیاهان زینتی و ارسال آن به مدیریت محترم شرکت کودآلی گیالن

 تهیه و تنظیم کتابچه طرح تجدیدنظر بوستان مفاخر و ارسال آن به مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 گیالن

مرکز شهرداری ساختمان محوطه مکانیزه آبیاری برآورد 

3 منطقه بلوارهای در خام آب پروژه قطعی وضعیت صورت بررسی 

کشاورز پارک چاه تعویض پیگیری 

بلوارها و پارکها آبیاری جزئی نواقص رفع 
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محدوده در مترمربع  350 مساحت به (ع) حسین امام میدان حاشیه در لچکی سبز فضای توسعه طرح تهیه 

  سه منطقه

  سه منطقه محدوده در مترمربع  2500 مساحت به (ع ) علی امام بلوار هندسی اصالح سبز فضای طرح تهیه . 

و نقل و حمل و بنایی زیر امور معاونت با مکاتبه و خرمشهر کمربندی در مسافر پارک معماری طرح تهیه 

 . آن عمرانی برآورد تکمیل جهت شهرداری ترافیک

 تملک تحت های عرصه معرفی و شناسایی جهت مرکز شهرداری حقوقی اداره با مکاتبه انجام و پیگیری 

 زینتی گیاهان تولید امر به آن تخصیص و شهرداری

 شهرداری گذاری سرمایه سازمان به سازمان پیشنهادات ارسال و سراوان جنگلی پارک مطالعات بررسی 

 سازمان محوطه از بخشی در گلخانه ساخت خصوص در پیگیری   
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رازی پارک سبز فضای بازپیرایی طرح تهیه 

رشت الکان زندان سایت در زینتی گیاهان تولید طرح تهیه . 

پروژه اول فاز در نیاز مورد مصالح تهیه پیگیری و سبز فضای آبرسانی پروژه کارگاه تجهیز و زمین تحویل . 

لوله دور گراول تهیه و کشاورز چاه پمپ تعمیر و پیگیری . 

( 4 و 3 مناطق ) 97 سال سبز فضای آبرسانی پروزه قطعی های وضعیت صورت بررسی . 

اردشیری بلوار در آبرسانی اصلی لوله خط نقص رفع و پیگیری 

واحد  2 تعداد به متری  300  گلخانه برآورد و بررسی . 

هزینه برآورد و آن داخل پاکسازی جهت رود حسن زمین از بازدید . 

مشکات ساالر پارک دوم فاز عرصه به مربوط اطالعات دریافت جهت مرکز شهرداری حقوقی اداره با مکاتبه. 

ترافیکی معضالت و مشکالت رفع جهت در ها برگردان دور و ها بریدگی در مدرس و خرمشهر های درختچه جابجایی  . 
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تولیدی های خزانه جهت نیاز مورد کود و خاک ، سموم درخواست همراه به و زمستان و پائیز برای بذر خرید درخواست 
 . سازمان

گلخانه برای کشاورزی های نهاده و کود و خاک و مادری های بوته درخواست . 

سه منطقه محدوده در مترمربع 2500 مساحت به (ع) علی امام بلوار برگردان دور سبز فضای توسعه عملیات اجرای . 

 یک منطقه محدوده در مترمربع 300 مساحت به سرگل میدان شرقی ضلع موقعیت در سبز فضای برآورد و طرح تهیه. 

  محدوده در مترطول 50 متراژ به ویالنج راه چهار موقعیت در شده ایجاد بلوارهای سبز فضای برآورد و طرح تهیه 

 . یک منطقه

سه منطقه محدوده در مترمربع 300  متراژ به مدرس بلوار کندرو الین سبز فضای برآورد و طرح تهیه. 

محدوده در مترمربع 2300 مساحت به مصباح خیابان در مکث فضای ایجاد منظور به سبز فضای برآورد و طرح تهیه  

 . سه منطقه

 سه منطقه محدوده در مترمربع  3300 حسین امام میدان سبز فضای بهسازی منظور به سبز فضای برآورد و طرح تهیه . 
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بوته  350 تعداد به ای گلخانه و باز فضای گیاهان تکثیر . 

پور قلی بلوار در خام آب پروژه اجرای بر نظارت . 

( خزر عمران آرمان شرکت ) آب پروژه پیمانکار شرکت اجرائی صورتجلسات بررسی 

( خزر عمران آرمان شرکت )  1 شماره موقت وضعیت صورت بررسی 

( خزر عمران آرمان شرکت )  1 شماره موقت تعدیل وضعیت صورت بررسی 

تالرسازان عمران شرکت  قطعی وضعیت صورت بررسی 

سازمان تولیدی های خزانه در کاری وجین و زدن شخم ، سازی بستر عملیات آغاز 

زمستانه و پاییزه های نشاء تولید جهت سازمان در موجود بذرهای از استفاده با ها خزانه از بخشی بذرپاشی  . 

خصوص در پیشنهادات و نظرات نقطه ارائه و گیالن دانشگاه کارکنان مسکونی مجتمع سبز فضای طرح بررسی  

  .سبز فضای طرح

  منطقه محدوده در مترمربع 340 مساحت به ریالی برآورد ارائه همراه به فرهنگ میدان سبز فضای طرح ارائه 

 .دو
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محدوده در مترمربع 2000  مساحت به ( گیل الی مصلی ) امام بلوار حاشیه سبز فضای برآورد و طرح ارائه  

 . سه منطقه

دی  8 بلوار آبیاری سیستم برآورد . 

متر  1000  طول به پور قلی بلوار در خام آب پروژه پیگیری و نظارت . 

سازمان تولیدی های خزانه در کاری وجین و زدن شخم ، سازی بستر عملیات ادامه . 

 زمستانه و پاییزه های نشاء تولید جهت ها خزانه بذرپاشی عملیات ادامه 

 منطقه سطح در کاشت جهت بوته  5000 تعداد به سازمان های خزانه در تولیدی فصلی های نشاء انتقال 

 رشت شهرداری یک

  ارسال لیست پروژه های این سازمان با رویکرد بهسازی و احداث فضای سبز در سطح محالت هدف

 .بازآفرینی شهر رشت به سازمان محترم عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری رشت 

جهت  برگزاری سومین جلسه کمیته فضای سبز در خصوص پروژه موزه دفاع مقدس در شهر رشت

 . پیگیری مصوبات قبلی و همچنین تدوین برنامه های اجرایی در حوزه فضای سبز
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 : نظیر شهری سبز فضای نگهداری

 بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز نظارت . 

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

 در کلیه سطوح ( آبیاری تحت فشار  -شیلنگی  / آبیاری دستی –آبیاری با تانکر : شامل ) نظارت بر نحوه صحیح آبیاری
 .فضای سبز شهری 

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

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

 بلوارهای اصلی و : شامل ) زیباسازی سیمای بصری شهر با بکارگیری گلهای فصلی در سطوح فضای سبز شهری
 ( . پارکهای مناطق پنجگانه و بویژه در پیاده راه فرهنگی شهرداری رشت 
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 مستمر و مداوم ناظرین جهت اجرای به موقع دستورالعملهای ابالغینظارت  . 

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

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

  نصب بنر توصیه های بهداشتی جهت مقابله با انتشار بیمار کرونا جنب سرویس های بهداشتی، لوازم بازی
 کودکان و وسایل ورزشی بدنسازی در سطح پارکها  

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

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

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

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

 زیباسازی سیمای بصری در سطح شهر با انجام عملیات رنگ آمیزی مبلمان پارکی ، جداول داخل پارکها و المان
 های موجود در سطح شهر
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 سازمانشاخص های عمومی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم آب مصرفی فضای سبز   

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 99/06/31الی  99/1/1از  واحد شرح ردیف

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

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

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

 2.4 مترمربع سرانه فضای سبز به ازای هر نفر 4

 63،200 ریال هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز 5

 126،064،337 هزارریال مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری 6

 0 مترمربع میزان توسعه فضای سبز 7

 طراحی فضای سبز 8
 19 طرح

 35،193 مترمربع

 زمان
مساحت فضای  

سبز تحت آبیاری  
 (مترمربع)با تانکر 

مساحت فضای  
آبیاری  تحت سبز 

 (مترمربع)مکانیزه 

مساحت کل 
فضای سبز تحت  

 (مترمربع)آبیاری 

حجم آب  
 مصرفی با تانکر  

 (مترمکعب )

حجم آب مصرفی  
آبیاری مکانیزه  

 (مترمکعب)

حجم کل آب  
سبز  مصرفی فضای 

 (مترمکعب )

میانگین مصرف آب  
فضای سبز در هر  

 (لیتر )مترمربع 

الی   99/1/1از
99/06/31 599،760 511،289 1،111،049 522،770 390،806 913،576 822 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اقدامات اهم 
غسالخانه پرسنل کردن ایزوله و کرونا تشخیص کیت گرفتن 

 

 

 

 

 

 

محوطه و آالت ماشین کرونا، ویژه قطعه روزانه پاشی آهک و ضدعفونی 

 

 

 سازمان مدیریت آرامستان

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 آباد تازه وادی خانوادگی های آرامگاه مرمت 

 

 

 

 

 

 

بهشت قطعه آبرسانی جهت کشی لوله و تابلو نصب 

 

 سازمان مدیریت  آرامستان

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خاک ریزی و هم سطح سازی بلوار قطعه بهشت برای
 ایجاد فضای سبز
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 سازمان جدید رییس معارفه 

 

 

 

 

 

 

 

بهشت قطعه سبز فضای ایجاد و درختکاری 

 

 

 

 سازمان مدیریت  آرامستان

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 نصب سنگ مزار قطعه بهشت 

 همت به آباد تازه وادی اداری ساختمان ساخت  
 سپاه سازندگی جهاد بسیج
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 حرم مدافع شهدای نام به وادی هردو خیابانهای گذاری نام 

 

 

 

 
 

سازمان جداول آمیزی رنگ 

 

 

 

 
 

 

 

 سازمان مدیریت آرامستان

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 انتهای تجاری های غرفه از بازدید 
 آنها ساماندهی و رضوان باغ

 آباد تازه وادی معابر گیری لکه   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

بیمارستانها روسای با جلسه برگزاری 

 

 

 

 

 
خصوصی های آمبوالنس ساماندهی مورد در نشست برگزاری 

 

 

 

 سازمان مدیریت  آرامستان

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 آسفالت برای بهشت قطعه جاده سازی آماده و سازی سطح هم 

 

 

 

 
 

جدیدالحداث قطعات ساخت برای خاکبرداری و برداری نقشه 

 

 

 

 

 

 

 سازمان مدیریت آرامستان

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

 

 

 

 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 تعداد واحد شرح

 1087 نفر تعداد فوت شده های مرد

 845 نفر تعداد فوت شده های زن

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

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از 
 1103 نفر سازمان

 355 نفر تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

 475 نفر تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

 مقدار  واحد شرح

 4285 قالب تولید سنگ لحد

 21123 قالب تولید سنگ بلوک

 4473 کیلوگرم مصرفی آهک

 155424 کیلوگرم مصرفی سیمان

 27780 قالب مصرفی سنگ بلوک

 585 قالب مصرفی سنگ لحد

 7067 عدد تعداد سنگ مزار نصب شده

 494 لحد پیش فروش قبور

 266 قالب نصب موزائیک

 1328 لحد قبرسازی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اجرایی اقدامات: 

نگهبانی اتاق و بهداشتی، سرویس دیوار، و در کف، جمله از) سازمان نظارت تحت های بازارچه عفونی ضد 
 (1 تصویر) (... و بانک عابر مانند موجود  تجهیزات و ابزار همچنین و

 

 

 

 
 

 

(2 تصویر) چمران شهید بازارچه در استفاده برای عفونی ضد مواد داری نگه جهت لیتری 1000 منبع خرید 

 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

1 

2 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اجرایی ادامه اقدامات: 

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

 

 

 

 

 
 

(4 تصویر) آزادی بار بزرگ میدان عفونی ضد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

3 

4 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اجرایی ادامه اقدامات: 

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

 

 

 

 
 

 

32 (6 تصویر()گلخانه و بازارچه برپایی جهت خصوصی بخش درخواست به) زمین کارشناسی و بازدید مورد 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

5 

6 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اجرایی ادامه اقدامات: 

 

 

 

 
(7 شماره تصویر) چمران بازارچه آسفالت گیری لکه و ترمیم 

 

 

 

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

 لیتری برای بازارچه های میوه و تره بار تحت نظارت سازمان   660عدد سطل زباله  11خرید 

 شناسایی خودرو های ارائه دهنده غذا و نوشیدنی در سطح شهر 

 سازمان و مرکز نوشیدنی فیمابین تفاهم نامه همکاری در طرح ساماندهی واحد های سیار عرضه خوراک و امضای

 بهداشت شهرستان رشت

 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

7 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 :ها پیگیری

شهر سطح  های مغازه هاو دکه و ها بازارچه مطالبات وصول   

79 شهر سطح های مغازه و ها بازارچه-ها دکه -ها غرفه داد قرار تمدید و عقد فقره 

 و موافقت معاون محترم دادگستری در خصوص همکاری ضابطین قضایی در زمینه رفع سد  پیگیری

 (  اطراف بازارچه چمران)معابر

  سازمانادامه  روند ممیزی اسناد مربوط به امالک تحت مالکیت 

مزایده طریق از واگذاری جهت سازمان امالک لیست تکمیل   

24 معوقه وجوه دریافت جهت حقوقی دعوای اقامه پرونده   

مستندات دریافت جهت حقوقی واحد با مکاتبات انجام و طرح مسیر در موجود های زمین شناسایی 

انجام برای زمین کاربری تغییر جهت 5 ماده کمیسیون به کوچک میرزا بازارچه به مربوط مستندات ارسال  

   خصوصی بخش مشارکت با پروژه

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 :ها نشست 
 (8تصویر شماره ) ستاد تنظیم بازار در فرمانداری شهرستان رشت جلسه 

 

 

 

 

 

 ( 9 تصویر ) کارگریجلسه هم اندیشی ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی با حضور نمایندگان انجمن های 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

8 

9 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 -99عمکرد شش ماهه اول

 :ها نشست ادامه 
(10 شماره تصویر ) سازمانی درون اداری جلسه 6 برگزاری  

 

 

 

 

 

نمایشگاه دارندگان اتحادیه نمایندگان با اندیشی هم جلسه 

   (12 شماره تصویر ) خودرو فروش

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

10 11 

 جلسه معرفی و  بررسی سامانه کنترل ترافیک
 (  11تصویر شماره ) بازارچه های میوه و تره بار 

 

13 12 

باز امنای هیئت با اندیشی هم جلسه 
 شماره تصویر ) آزادی بار تره و میوه بزرگ

13)   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 :ها نشست ادامه 
آفرینی باز عمران سازمان معاونت و مدیر با اندیشی هم جلسه   

    پیرسرا محله در شهرداری امالک ساماندهی طرح جهت

 

 

 

 
 

خصوص در فاوا سازمان معاونت و ریاست با اندیشی هم جلسه   

سازمان آنالین خدمات ارائه سامانه اندازی راه و طراحی   

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

14 

15 

جهت رسالت بانک نماینده با اندیشی هم جلسه 
 از حمایت طرح در مشارکت راهکارهای بررسی

  (16 شماره تصویر ) خرد مشاغل صاحبان
 

16 

17 

کارشناسان و معاونت ، ریاست با اندیشی هم جلسه 
 طرح در همکاری نامه تفاهم امضای و بهداشت مرکز

 نوشیدنی و خوراک عرضه سیار های واحد ساماندهی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 :ها نشست ادامه 
 برای کار و کسب پروانه صدور طرح اجرای جهت بار تره و میوه اتحادیه ریاست با اندیشی هم جلسه 

 بار تره و میوه های بازارچه داران غرفه 

کوچک میرزا چه بازار امنای هیئت با اندیشی هم جلسه   

کودک دوستدار شهر موضوع پیرامون اندیشی هم جلسه 

سایت خصوص در گیالن های شهرداری همیاری سازمان سرپرست با سازمان رییس اندیشی هم نشست  
 نمایشگاهی جامع

(21 شماره تصویر) دانا مهندس و عطایی مهندس حضور با سازمان مشکالت شناسایی و بررسی نشست   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 21  21 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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 :ها نشست ادامه 
ناحیه سپاه سازندگی بسیج سازمان مسئول زاده شریف سرهنگ با سازمان ریاست اندیشی هم نشست 

 (22 شماره تصویر) خانگی تولیدات تخصصی بازراچه ایجاد با خانگی مشاغل از حمایت خصوص در رشت

 

 

 

 

 

(23 شماره تصاویر) احمدی مارکت هایپر و آزادی بزرگ بار میدان از محترم فرماندار بازدید 

 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

22  22  22 

 23   23  
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 :  بازدیدها  
 (24تصاویر شماره )بازدید ریاست سازمان از بازارچه نگین 

 

 

 

 
 
 

 مرحلهدر دو ( خصوصیبخش )خشکبارروز بازار بازدید 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 
24 

25 

26 

 27  

شورای محترم ریاست پور حاجی مهندس بازدید 
 (26 شماره تصاویر) سازمان از رشت شهر اسالمی

 بازدید مهندس رمضانپور عضو محترم شورای اسالمی
 (27تصاویر شماره )شهر رشت از سازمان 
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 رشتشورای اسالمی شهر علوی عضو محترم مهندس بازدید 

 (28تصاویر شماره )از سازمان  

 

 

 

 

 

 
 رشتدکتر بهراد ذاکری عضو محترم شورای اسالمی شهر بازدید 

 (29تصاویر شماره )از سازمان  

 

 

 
 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 28  

  29  

 بازدید مهندس حاجی محمدی شهردار
تصاویر شماره  )محترم شهر رشت از سازمان 

30) 
30 

31 

 بازدید مشترک رییس سازمان با ریاست سازمان
همیاری شهرداری های استان از زمین پیش بینی 
شده جهت اجرای پروژه سایت جامع نمایشگاهی 

 (31تصویر شماره )
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شهر پاکسازی و عفونی ضد: 
باران شهر نشانان آتش توسط رشت شهر های خیابان و معابر عفونی ضد عملیات 

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

مساجد، و محالت معتمدین و شهروندان به عفونی ضد مواد اهدای NGO و همگانی مبارزه جهت ؛ ها 
 کرونا ویروس پاکسازی
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خرید: 
ریال میلیون 550/000/000 ای سرمایه ارزش به سنگین و سبک خودروهای روغن خرید 

ریال میلیون 350/000/000 ای سرمایه ارزش به  کامپیوتری ادوات و لوازم خرید 

 ریالمیلیون  550/000/000ارزش سرمایه ای  خرید قطعات و سرویس کولر های سازمان به 

  میلیون ریال 450/000/000ارزش سرمایه ای  لوله های نواری به  خرید 

 میلیون  2/500/000/000ارزش سرمایه ای خرید قطعات، سرویس ، دستمزد و تعمیر خودروهای سبک و سنگین به

 ریال

 ریالمیلیون  300/000/000سرنازل به ارزش سرمایه ای  10خرید 

ریال میلیون 54/000/000   ای سرمایه ارزش به  عدد 40 ایمنی بلند ساق چکمه خرید 

ریال میلیون 60/000/000 ای سرمایه ارزش به   پیکاپ گالس فایبر کابین خرید 

ریال میلیون 9/000/000 ای سرمایه ارزش به عدد 500 صورت ماسک خرید  

ریال میلیون 45/000/000 ای سرمایه ارزش به کش لجن پمپ خرید 

ریال میلیون 50/000/000 ای سرمایه ارزش به کفکش پمپ خرید 

ریال میلیون 123/900/000 ای سرمایه ارزش به عدد 42 والیبال توپ خرید 

ریال میلیون 90/000/000 ای یه سرما ارزش به عدد 30 د تعدا به فرم شلوار و پیراهن خرید 
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خودرویی تجهیزات و تعمیرات: 
همچنین ...و گلگیر لنت، اگزوز، پمپ، سرنازل، از اعم لجستیکی و خودرویی قطعات تعمیرات  

 نشانی آتش سنگین و سبک خودروی دستگاه478  از بازدید و خودرویی تعمیرات نقاشی، صافکاری،

 سازمان خودرویی فنی حوزه توسط

خودرو دستگاه  سه  کابین ساخت و بازسازی از اعم خودرو اساسی تعمیرات 
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نشانی آتش اقدامات اهم: 
فارابی، کلینیک رسانا، نیمه توسعه شرکت سپهر، برداری تصیر مراکز از ایمنی پایش 169  اجرای  

 ....و پاسارگاد برج ، گلسار برج

بزرگ فروشگاه پورسینا، بیمارستان الدین، عالء پاساژ گلسار، بیمارستان مراکز از ایمنی پایش  
 ..و تکایا و مساجد پاستور، جراحی کلینیک احمدی،

آهن راه مسیر از رشت نشانی آتش سازمان کارشناسان از چند تنی و مسوولین میدانی بازدید  
 نجات و امداد توان ارزیابی و  شناسایی هدف با قزوین به رشت
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نشانی آتش اقدامات اهم ادامه: 
نشانی آتش و ایمنی روز مهر 7 گرامیداشت مناسبت به رودبار آباد رستم ارتفاعات به نشانان آتش صعود 

نشانان آتش ورزشی عملیاتی تست برگزاری 

نشانی آتش و ایمنی روز مهر 7 گرامیداشت آستانه در روباز منابع از آبگیری مانور برگزاری 

غواصی مانور برگزاری 

 

 

 

 

 

 

گذرگاه محل در حریق نجات و امداد مانور 

 عملیاتی نیروی مشارکت با آهن راه مجاز غیر 

 گیالن اورژانس و 2 شمال آهن راه امدادی و 

 

 



259 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری
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نشانی آتش اقدامات اهم: 
شهرداری پرتال و سایت در خبر 316 بارگزاری 

آپارات در سازمان عمومی روابط توسط شده تهیه های فیلم 36 بارگزاری 

مورد119 سازمان های برنامه از تصویر و عکس تهیه 

هفتگی عملکرد کلیپ 24 تهیه 

و آموزشی حوادث، و حریق به ط.مرب مستند 31 تهیه... 

فتونیوز 43 تهیه 

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

 سراسری و محلی های روزنامه و
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جلسات: 
در کرونا گسترش از پیشگیری محوریت با رشت شهرستان بهداشت مرکز و نشانی آتش سازمان اندیشی هم  

 نشانان آتش میان

 های گفتگو طبق پس زین که بوده کرونا ویروس به نشانان آتش ابتال بررسی و پیشگیری محوریت بر نشست این 
 یا و اند شده بیماری این درگیر نوعی به که نشانانی آتش درمان مراحل انجام و وضعیت بررسی گرفته صورت

 خواهد انجام معتمد پزشک توسط و رشت شهرستان بهداشت مرکز طریق از مستقیما ویروس این به مبتال افراد
 .پذیرفت

سازمان این  عملیات معاونت سرپرست و نشانی آتش سازمان سرپرست معارفه و تودیع مراسم برگزاری 

های حوزه های عمومی روابط مدیران با رشت شهردار نشست در عمومی روابط حوزه کارشناس و حضورمدیر 
 رشت شهرداری مختلف

سازمان این  عملیات معاونت سرپرست و نشانی آتش سازمان سرپرست معارفه و تودیع مراسم برگزاری 

عمومی روابط حوزه کارشناس و حضورمدیر 

 های عمومی روابط مدیران با رشت شهردار نشست در 

 رشت شهرداری مختلف های حوزه 
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دیدارها: 

گرامیداشت مناسبت به گیالن مرکز سیمای و صدا کل مدیر با رشت آتش نشانی سازمان رییس دیدار  

 خبرنگار سترگ روز مرداد17

  شهر نشانان آتش همراه جا همه و همیشه که رسانه پرتالش اهل همیشگی همراهی از مومنی دیدار این در

 .داشت تشکر و تقدیر اند نداشته دریغ کوششی هیچ از هایشان فعالیت انتشار در و بوده

2 شمال آهن راه کل مدیر با نشانی آتش سازمان سرپرست مشترک دیدار 

گیالن استانداری مدیریت کل مدیر با رشت نشانی آتش سازمان سرپرست دیدار 

گیالن منطقه مخابرات مدیر با رشت نشانی آتش سازمان سرپرست دیدار 
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جدید اطفایی خودروی سه ترخیص مراحل انجام: 

اسکانیا مدل اطفایی خودروی سه  گذاری پالک و ترخیص مراحل انجام و گیری پی   

رونمایی جهت خودروها نهایی سازی آماده جهت گیری پی 
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اقدامات سایر:   
شیفت صورت به نشانی آتش ایستگاههای در کار به آغاز و جدیدالورود نشانان آتش آموزشی دوره پایان  

 شیفت غیر روزهای صبح در تابعه ایستگاههای در تخصصی های آموزش ادامه نیز و 24-48

99 سال جدیدالورود نشانان آتش از تن 27  آموزش 

سوزی آتش در شده محبوس شهروند جان نجات بواسطه «نیکپور عباس «باران شهر نشان آتش از تجلیل  
 رشت انصاری شهید بلوار

و سپاس جهت نشانان آتش کنار در رشت شهر اسالمی شرای محترم اعضای از چند تنی و ریاست حضور  
 دود و آتش میان از شهروند 21 جان نجات بواسطه عزیزان این زحمات از تقدیر

1399 سال اول نیمه در باران شهر نشانان آتش ایفرد تخصصی تست برگزاری 
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 مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی به تفکیک  مناطق پنج گانه•
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 مقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه وخدمات ایمنی•

 

 
 
 
 

 از بازدید هاي ایمنی از اماكن و تاسیسات و صدور طرح هاي ایمنیگزارشی •
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فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 های درون سازمانی  و برون سازمانیآموزش از گزارشی •

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 شرح
  

 تعداد آموزش دید گان  

 98مشابه  مدت 99/06/31الی  99/01/1از 

 11128 14381 درون سازمانی

 4578 2038 برون سازمانی

 15706 16419 مجموع

نمودار مقایسه تعداد آموزش دیدگان درون 

 سازمانی و برون سازمانی

 برون سازمانی درون سازمانی
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فضایی -کالبدی  
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 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اهم اقدامات در سطح شهر 
 :برنامه ریزی، مدیریت و نظارت عالیه بر

  جمع آوری و حمل پسماند از سطح شهر 

نظافت روزانه سطح شهر 

اجرای طرح تفکیک از مبدا در کل سطح شهر 

شروع به کار پیمانکار جدید بازیافت پسماند خشک 

 جمع آوری و حمل پسماند از سطح شهر 

 شهراجرای طرح تفکیک از مبدا در کل سطح 

  طرح ضربتی عمومی محالت  )پاکسازی روزانه سطح محالت 

 (مشارکت موثر شهروندانبا 

 

 

 سازمان مدیریت پسماند

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری



268 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 سطح شهراقدامات در اهم 
 :و نظارت عالیه برمدیریت برنامه ریزی، 

 شویمخزن و به کار خودروهای جاروب مکانیزه، جدول شوی شروع 

پاکسازی ، شستشو و گندزدایی پل های هوایی 

پاکسازی رمپ های سطح شهر 

پاکسازی زیرپل های رو گذر سطح شهر 

شستشو و گندزدایی تابلوهای راهنمایی و المان های شهری 

ضدعفونی کردن مخازن زباله مناطق پنجگانه شهر رشت 

شستشوی جداول 

شستشو و گندزدایی معابر شهری 

پاکسازی حاشیه رودخانه ها 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 گرفتگی دریچه فاضالب با دستگاه واترجتبازگشایی 

 مناطق جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونامهدهای کودک ضدعفونی و گندزدایی 

جمع آوری درختان شکسته شده از تند باد در معابر و خیابانهای مناطق 

 لیتر آب ژاول به دهیاری سراوان جهت ضدعفونی سطوح 1000تحویل 

 15تا  10اعزام روزانه تانکر به مقصد آستارا و اردبیل جهت خرید و انتقال مواد ضدعفونی کننده به مقدار 
و ( آتش نشانی، پسماند، فضای سبز)هزار لیتر جهت توزیع بین ماشین های ضدعفونی کننده شهرداری 

 شهرضدعفونی هر شب نقاط مختلف سطح 

 پخش ماسک حرفه ای، لباس ویژه و دستکش در بین کارگران و نظارت بر استفاده صحیح وسایل
 کارگرانحفاظتی جهت جلوگیری از پخش ویروس کرونا و حفظ سالمتی 

تعمیر و بازسازی مخازن زباله های رشت 

ضدعفونی و گندزدایی معابر شهر رشت 

  امحا دیوار نویسی، شعار نویسی و پوسترهای تبلیغاتی از سطح 
 رشت  شهر 

پاکسازی حاشیه رودخانه های شهر رشت 

 هفتگیپاکسازی پل های رو گذر و زیرگذر شهر رشت به صورت 

 

 

 سازمان مدیریت پسماند

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شهراهم اقدامات در سطح 
  جانمایی مخازن زباله در مسیرهای اصلی خیابان های پر تردد 

 آوری بنرهای غیر مجاز تاریخ گذشتهجمع 

 سطل های زباله،کفپوش ها نیمکت ها و المان های شهری پیاده راه فرهنگی شهرداری  شستشوی
 رشت

 (مخزنعدد  200)نوسازی ناوگان مخازن زباله در سطح شهر 

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

پاکسازی، نظافت و شستشوی مدارس سطح شهر رشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 

  خدمات رسانی پاکبانان به عزاداران اباعبداهلل در شب عاشورا در پیاده راه 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

دفنگاه سراوان 
سراوان دفنگاه روزانه پوشش و ریزی شن 

( روز در نوبت دو) سراوان دفنگاه ضدعفونی 

دفنگاه روزانه سمپاشی   

تن 800 حدود روزانه پسماند بهداشتی دفن) 

دفنگاه به خروجی و ورودی آالت ماشین کلیه  ضدعفونی 

سمپاشی و گندزدایی سراوان و روستاهای تابعه 

  کچاتحویل حشره کش و چسب مگس به دهیاری 

سراوان دفنگاه سمپاشی  آزمایشی دوم و اول مراحل انجام  
 پهباد توسط
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ساماندهی سگهای بالصاحب 
(رسانی برق -سازی کف – سربندی) سامانکده ابنیه اتمام   

شهر سطح از بالصاحب سگهای  آوری جمع   

 سگ قالده 140 نگهداری   

 (کیلوگرم غذا در روز 150)غذا دادن روزانه به سگها   

  واکسیناسیون سگ های بالصاحب نگهداری شده در سامانکده 
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اقدامات انجام شده در خصوص تصفیه خانه شیرابه سراوان 
 اتمام عملیات برقی،اتصاالت و تاسیسات داخلی 

اتمام دیوارگذاری اطراف تصفیه خانه 

اتمام اسفالت مسیر دسترسی به تصفیه خانه 

احداث ازمایشگاه تصفیه خانه شیرابه 

 خانهنصب سیستم کوره جهت سوزاندن لجن تصفیه 

سری کردن کامل تجهیزات و اتصاالت و تاسیسات  اتمام 
 تصفیه خانهداخلی 

لجن سوخت جهت سوز دوگانه مشعل خرید 

(اهن های اکسید نانو) اولیه مواد خرید 

مواد میکسر دستگاه خریداری   

پمپاژ  ایستگاه و ارامش حوضچه احداث آغاز 

شده تصفیه آب خروجی کانال احداث و گذاری جدول به اقدام 

مخزن نصب جایگاه احداث آغاز و گازوییل سازی ذخیره مخزن ساخت 

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

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

مخزن نصب جایگاه احداث آغاز و گازوییل سازی ذخیره مخزن ساخت 
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فضایی -کالبدی  
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 سازمانبرنامه های فرهنگی، آموزشی 
  مورد خبر از عملکرد واحدهای سازمان در سایت سازمان 222ارسال 

   مورد عکس و خبر و ارسال در فضای مجازی متعلق به سازمان  219تهیه 

 مورد فتونیوز از اخبار سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان 500ساخت 

 مورد  پوستر آموزشی و بارگزاری در فضای مجازی و سایت سازمان 86تهیه 

  مورد اینفوموشن از عملکرد واحدهای سازمان و بارگذاری در   1مورد  ویدیو کلیپ و  تولید   60ساخت
 سازمانسایت و فضای مجازی 

 بضاعتبرگزاری پویش برکت سفره های سحری بین پاکبانان زحمتکش شیفت شب و خانواده های کم 
 گسترده در بین شهروندانسازی  فرهنگاز بین هنرمندان گیالنی جهت « سفیر ترویج  پسماند» انتخاب 

 زمیناجرای همایش پاکسازی محله دیانتی به مناسبت روز جهانی پاکسازی 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

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

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 طرح فرهنگی توزیع رایگان کیسه های پارچه ای و محصوالت فرهنگی آموزشی در مراکز اجرای
 دریافت پسماند خشک به مناسب روز جهانی بدون پالستیک

 اقالم فرهنگی در ازای تحویل زباله خشک در مراکز اطالع رسانی، آموزش و دریافت توزیع
 خشکپسماند 

 اتوبوس شهری با موضوعات عدم  30نصب استیکر بر روی دو ایستگاه اتوبوس  و داخل
 آلودگی شهری، مبارزه با شیوع کرونا
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برنامه ریزی و نظام  
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 دیوار نگاری در محالت رشت با موضوعات زیست محیطی، نظافت شهری، بازیافت و تفکیک از مبدا  اجرای

 (دیوار در سطح شهر 30)

(آموزشی فرهنگی)چاپ و نصب بنر بر روی بیلبوردها ی سطح شهر 

نصب بنرها ی اطالع رسانی در محالت شهر رشت 
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 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

 خشکپسماند 

  نصب بنرهای فرهنگی و آموزشی در اتوبوس های سطح شهر با محوریت دعوت شهروندان به رعایت نظافت

 هش شیوع ویروس کروناابهداشت محیط شهری به جهت ک

نصب بنر با محوریت پیام آموزش عمومی در سطح شهر در ایام محرم 

 نصب بنر با محوریت پیام آموزش عمومی بر روی مراکز اطالع رسانی، آموزش و دریافت پسماند خشک در

 ایام محرم
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

تولیدات فرهنگی: 

 زنگ بازیافت»طراحی و تولید کتاب آموزشی ویژه کودکان با عنوان» 

 فرهنگسازی در حوزه و خرید خودکار و چاپ شعارهای زیست محیطی بر روی آن با هدف آموزش
 مبداهای بازیافت، تفکیک از 

 شهرپخش در ایستگاههای دریافت پسماند خشک در سطح  –کودکان : هدفجامعه 

 ترانه های موشی»طراحی و تولید کتاب شعر کودک با عنوان» 

 مدافعان نظافت ( لب خوانی)کلیپ دابسمش ساخت 

ساخت کلیپ اینفوموشن با موضوع تفکیک زباله از مبدا 
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 1398 ماه اسفند از اجتماعی گذاری فاصله طرح 2 شماره دستورالعمل و کرونا ستاد مصوبه به توجه با

 به کود تولید و شهر های زباله تفکیک و پردازش خط و نداشت فعالیتی عمالً گیالن آلی کود شرکت

 شروع مجدداً شرکت بهداشتی های پروتکل رعایت با 99 /4/8 مورخ در که بود تعطیل نیمه صورت

 .کرد بکار

 :99 تیرماه اقدامات اهم 

 گرم کیلو 6/055/970     :سهامدار های شهرداری از شده دریافت زباله *

 گرم کیلو 1/527/770    :سهامدار غیر های شهرداری از شده دریافت زباله *

 گرم کیلو 7/583/740        :شده دریافت زباله کل جمع*

 گرم کیلو 48/980         : شده تولید آلی کود میزان*

 

 شرکت کود آلی گیالن

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

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 :99 ماه مرداد اقدامات اهم 
 گرم کیلو 8/556/315      :شده دریافت زباله کل جمع*

 گرم کیلو 9080         : شده تولید آلی کود میزان*

 گونی 9 :کیلویی 30 گونی        گونی 5 :کیلویی 15 گونی       کیلوگرم 11090 :فله کود   : آلی کود فروش*

 :99 ماه شهریور اقدامات اهم

 :شده دریافت زباله کل جمع*

 کیلوگرم 6/226/865     :سهامدار های شهرداری

 کیلوگرم 2/121/720     :سهامدار غیر های شهرداری

 گرم کیلو 14100       : شده تولید آلی کود میزان*

 گونی69 :کیلویی 30 گونی      گونی 99 :کیلویی 15 گونی      کیلوگرم 11210:فله کود    : آلی کود فروش*

 کیلوگرم 14765     :کود وزن کل جمع

 شرکت کود آلی گیالن

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 برنامه نوروز همدلی پیام شهردار رشت خطاب به شهروندان فهیم شهر رشت و هم میهنان عزیز در-1

گزارش تصویری از توزیع ماسک بین پرسنل زحمت کش آتش نشانی شهرداری رشت که در خط مقدم مقابله با -2
 ویروس کرونا قرار دارند

دیدار شهردار رشت ریاست و معاونین سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی با مدیرکل جمعیت هالل احمر استان  -3
 گیالن به مناسبت هفته هالل احمر

 اجرای گروه سرود منادیان بصیرت رشت درشهرک های مسکونی رشت به مناسبت اعیادشعبانیه  -4

جشن بزرگ خنده به مناسبت نیمه شعبان درفضای مجازی توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری  -5
 رشت

                                                                 

              1 

 

                                    

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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4 4 

1 
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ساماندهی و تجهیز رصدخانه کوشیار گیالنی و سامانکده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی  :شهرداررشت -1

 شهرداری در اولویت کاری سال جاری قرار گیرد

رئیس   اهدای عضوباخانواده های  شهرداردیدار به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت-2

 رشت   مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی و کادر اهدای عضو بیمارستان رازی

 باحضورشهردار رشت برگزاری شطرنج آنالین توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت-3

   بازدیدازمجموعه های ورزشی توسط رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت-4

 برنامه باران حکمت ویژه ماه رمضان                                                                                   -5

 

 

 

 

                                                                             

                                                                     

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
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اقدامات اهم 
 دانشجو پارک در قایقرانی هیئت از میدانی بازدید-2    سلیمانداراب از میدانی بازدید-1

  رشت شهرداری العترت دیدارباخدام-5    کارآفرینی کالسهای دشروع-4  تقدیرازمعلمان-3

 رشت وجوانان ورزش اداره بارئیس نشست-7    ورزشی های مجموعه بازسازی و مرمت-6

  میراث کل اداره با رشت شهرداری تفاهمنامه شدن اجرایی هماهنگی جلسه برگزاری-8
 گیالن استان دستی وصنایع فرهنگی،گردشگری

                                                                          

                                                       

 

 

 

 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

1 2 3 4 

5 6 7 8 



284 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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 اقدامات اهم ادامه   
 جنگلی خان کوچک میرزا خانه تجهیز و ترمیم روال بررسی و اندیشی هم -1 

 رشت شهرداری ورزشی و فرهنگی،اجتماعی سازمان ی درتماشاخانه کرامت نسیم جشنواره ی برنامه اولین-2

  حرم مدافع شهید باخانواده رشت شهرداری ورزشی و فرهنگی،اجتماعی سازمان رئیس صمیمی دیدار-3
   زاده حامدکوچک

 مخدر مواد با مبارزه جهانی ی هفته مناسبت به نمایشگاه افتتاح-4 
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 اقدامات اهم ادامه   
نشست مشترک رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت با رئیس اتاق بازرگانی سوئد   -1

 نایرا

 تسالمایستگاه نمایشگاه  ازسازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت رئیس  بازدید -2

 .در خانه فرهنگ و هنر انقالب برگزار گردید( 1399امتداد غدیر مردادماه )کارگاه تعاملی تولید پوستر -3

 تقدیر از بانوان شهرداری رشت به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت-4
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 ادامه هم اقدامات  
   از قاریان جوان برنامه شهر قرآن شهر بارانتکریم -1

استقبال پرشور شهروندان از طرح ماشین نویسی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت  -2

   در بلوار منظریه ی رشت

شب در پیاده راه فرهنگی رشت به همت سازمان فرهنگی ،   12اجرای مراسم عزاداری حسینی به مدت  -3

 اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و هئیت رزمندگان اسالم

منازل و مغازه های  بدرورزشی شهرداری رشت توزیع پرچم سر و  فرهنگی،اجتماعیهمت سازمان به  -4

 محالت شهری 
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 هم اقداماتادامه  

 مراسم دمام زنی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت -5 

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری   "حسینیه سیار"برگزاری مراسم عزاداری  -6

 رشت

در استان گیالن به صورت آنالین با مشارکت سازمان فرهنگی،   (Tedx)برای اولین بار همایش تداکس -7 

 اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و موسسه ی میم
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 بودجهبرنامه و مدیریت -معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

اهم اقدامات 
 و ضوابط بودجه و اعمال   99در جلسات شورای اسالمی شهر در خصوص بررسی بودجه پیشنهادی سال شرکت

 تغییرات و اصالحات بر طبق صورتجلسات مصوب

 صورتجلسات ستادی و مکاتبه با حوزه های مربوطه در خصوص گزارش اقدامات انجام شده و جمع  تفکیک
 بندی آنها

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

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

  عوارضشهرداری رشت در پرداخت  99ماهه اول سال  2الیحه بسته حمایتی 

 نرخ کرایه شرکتها و خودروهای تحت نظارت سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر در پیشنهاد
 99سال 

    اجراتملک چندین پالک ثبتی در مسیر پروژه های در دست 

   99ارزش معامالتی ساختمان در سال پیشنهاد 

  حساب سپرده مشترک جهت واریز درآمدهای حاصل از مدیریت پارک حاشیه ایبازگشایی 

  واقع در گلسار بلوار دیلمان  16159دانگ مشاع از پالک ثبتی  2/5خریداری 

 در حوزه فرهنگ و هنر موزه بلدیه تفاهم نامه انعقاد 

   یک قطعه زمین واقع در دیلمانتملک 

   مالی به تیمهای سپیدرود و داماش مساعدت 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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 اقداماتاهم ادامه 
 شهرداری رشت به شورای اسالمی شهر جهت بررسی 99تنظیم و ارسال ضوابط بودجه سال 
 شورای اسالمی   96و  95در جلسات شورای اسالمی شهر در خصوص بررسی تفریغ بودجه سالهای شرکت

 شهر رشت و بررسی برخی لوایح پیشنهادی
  پیگیری در راستای پیاده سازی نظام مدیریت و کنترل پروژه ها و برگزاری جلسه با شرکت کارنیک سیستم

 شرق جهت هماهنگی و رفع معایب قرارداد فعلی

شرکت در جلسات برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری رشت و پیگیری امورات مربوطه آن 

 شهرداری رشت 99پاسخ به مکاتبه فرمانداری مبنی بر تهیه کتابچه طرح ها و پروژه های عمرانی سال 

 فرم های مربوط به تخصیص اعتبار به منابع به تمامی معاونت ها ، مناطق و سازمانهای تابعهارسال 

 شهرداریحوزه های مختلف آن به شهرداری و ابالغ  1399مصوبه بودجه سال اخذ 

اقدام دست در های برنامه و ماهه سه کرد هزینه و وصولی به مربوط اطالعات استخراج و گردآوری 

مرداد ماه در منابع از سازمانها و مناطق از یک هر سهم کردن مشخص و تخصیص جلسات برگزاری 

 جلسات در شرکت و شهر اسالمی شورای از 96 و 95 سالهای بودجه تفریغ به مربوط مصوبه اخذ پیگیری 

 کشور دهیاریهای و شهرداریها سازمان بودجه سامانه در رشت شهرداری 1399 سال مصوب بودجه ثبت 

مدیریت برنامه و بودجه-انسانیسرمایه معاونت برنامه ریزی و توسعه   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
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اقدامات اهم ادامه 

بودجه اجرایی ضوابط به وارده ایرادات خصوص در رشت شهرستان فرمانداری مکاتبه به مربوط های پاسخ تنظیم  
 99 سال

سازمانها و مناطق ، معاونتها به مکاتبات ارسال و عمرانی های پروژه بندی اولویت به مربوط های فرم تنظیم   

لوایح بررسی و تنظیم 

(16 ماده)  متجاهر معتادان نگهداری مرکز خصوص در استان بهزیستی کل اداره با نامه تفاهم تمدید 

روب برف آالت ماشین های هزینه پرداخت   

رشت غربی جنوب رینگ مسیر بازگشایی گذار سرمایه جذب و شناسایی فراخوان برگزاری 

 مربوطه های فرم ارسال و شهریورماه منابع تخصیص خصوص در مناطق و سازمانها کلیه با مکاتبه  

 مناطق و سازمانها کلیه برای (شهریورماه برای) منابع تخصیص جلسات برگزاری 

 و گیالن استانداری از شهر اسالمی شورای دبیرخانه کارکنان حقوق بودجه محل به مربوط موضوع پیگیری  
 کشور دهیاریهای و شهرداریها سازمان

پروژه اجرای موافقتنامه تنظیم جهت عمرانی های پروژه بندی اولویت مکاتبات تنظیم 

 سازمانها و مناطق به ارسال جهت ای سرمایه های دارایی تملک های پروژه   های موافقتنامه تنظیم   

 تخصیص های فرم ارسال و تکمیل خصوص در سازمانها و مناطق از اعم شهرداری مختلف های حوزه با مکاتبه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدیریت برنامه و بودجه-انسانیسرمایه معاونت برنامه ریزی و توسعه   

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

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اقدامات اهم: 

تحت و موجود های نامه پایان) اسناد گذاری لیبل ادامه انجام و مطالعات اداره کتابخانه ساماندهی 

 (حمایت

مطالعات اداره زیرپرتال در شده تهیه موضوعی محتواهای بارگذاری و نقشه و طرح معرفی بخش ایجاد  

 مربوطه محتواهای بارگذاری و پژوهش و

تحول و نوسازی مدیریت سایت در سالمت و بهداشت خصوص در آموزشی اسالیدهای تنظیم و تهیه 

   اداری

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

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

ها هزینه کاهش و شهرداری درآمدی افزایش درخصوص اولیه بررسی 

پژوهش کمیته در ارائه جهت دانشجویان پروپوزالهای بررسی 

پژوهش کمیته در طرح جهت همکاران اولیه نامه پایان بررسی 

همکاران نامه پایان بررسی و پژوهش کمیته جلسه تشکیل 
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اقدامات اهم ادامه : 
شهری ریزی برنامه چالشهای» عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید 

 «پایدار توسعه به جهانی رویکردهای و حاضر عصر در پایدار

خاکستری آب» طرح معرفی عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید 
 «روستاها و شهرها آبی کم بحران در پایدار جایگزینی

عملکرد» نامه پایان معرفی عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید  
 «شهررشت در نشینی حاشیه رویه بی رشد از جلوگیری در شهری مدیریت

شهری برندینگ» کتاب معرفی عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید  
 «(شهری یادسازی )

 ؟چرایی تا چیستی از غذا؛ خیابان» عنوان با محتوا تولید» 

شهری ریزی برنامه چالشهای عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید  

 پایدار توسعه به جهانی رویکردهای و حاضر عصر در پایدار

اثربخشی رساله معرفی عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید 

  روانشناختی، عالئم زندگی، کیفیت بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت و درمانی طرحواره

 معتادان آوری تاب و غیرمنطقی باورهای
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اقدامات اهم ادامه : 
برای ای خانه طراحی نامه پایان معرفی عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید 

 مکان به تعلق حس و محیط در آرامش رویکرد با سالمند

شهرپژوهی مباحث سلسله  عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت  محتوا تولید 

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

گیالن استان در مهاجرت تحلیل و بررسی عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید 

شهری مدیریت و کرونا عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید 

برای حلی راه تواند می دوچرخه آیا عنوان با پژوهش و مطالعات اداره سایت در درج جهت محتوا تولید 
 باشد؟ ویروس کرونا برای شده ایجاد های چالش

رشت شهرداری همکاران برتر پروپوزال جشنواره» دستورالعمل تهیه» 

رشت شهرداری های نمایشگاه و ها جشنواره ها، مناسبت مراسم، برگزاری دائمی دبیرخانه» دستورالعمل تهیه» 

  رشت شهرداری کارکنان برتر پژوهشگر جشنواره دستورالعمل تدوین 

ریزی برنامه مطالعات مرکز پژوهشیار سامانه معرفی) راهبردی مطالعات و پژوهش آمار، کمیته وبینار در شرکت  
 (تهران شهر

الزم پیشنهادات ارائه و معابر نامگذاری جامع سامانه جلسه در شرکت 

فراخوان و کشور نوآوری و پژوهش جشنواره دوازدهمین در همکاران مشارکت خصوص در رسانی اطالع 
 ... و نامه پایان مقاله، کتاب، قالب در ها پژوهش دریافت

 

ش
وه

پژ
 و 

ت
عا

طال
ه م

دار
 ا

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

نوسازی و تحول اداریمدیریت -ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاونت برنامه   



294 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 اقدامات ادامه اهم: 
 قانون  55موضوع ماده )فراخوان ارسال مقاالت در حوزه مدیریت شهری و وظایف و اختیارات شهرداریها

 به مناسبت روز شهرداری  و انجام اطالع رسانی های الزم( شهرداریها

 و تهیه فرمت ارزیابی مقاالت  ( تیر 14)فرمت ارسال مقاالت جهت شرکت در فراخوان روز شهرداریتهیه
 جهت داوری

 فراخوان مسابقه شهروند آگاه و انجام اطالع رسانی های الزمبرگزاری 

 هماهنگی های الزم با داوران فراخوان جشنواره مقاله به مناسبت گرامیداشت روز شهرداری هاانجام 

 سوال و تدوین پرسشنامه به منظور  برگزاری  مسابقه شهروند آگاه به مناسبت روز شهرداری هاطرح 

تجربیات بررسی» عنوان با پیشنهادی پژوهشی طرح بررسی هدف با جلسه برگزاری  
 با اجرایی راهکارهای ارائه – اهمیت با و تاریخی ابنیه تحکیمی نشست توقف خصوص در المللی بین

 همکاران توسط شده ارائه «کشور در موجود امکانات و تجهیزات به توجه

مناسبت به مقاله جشنواره به شده ارسال مستندات بررسی خصوص در داوری کمیته جلسه برگزاری 
 برتر مقاالت انتخاب و شده ارسال مقاالت بررسی شهرداری، روز

طرح» نظیر مطالعاتی های طرح اجرایی روند بررسی منظور به شهری خدمات معاونت با جلسه برگزاری 
 «رشت شهر سنن دیوار

اصالحی پیشنهادات ارائه و غیرعامل پدافند مطالعات اول فصل 3 گزارش ارائه جلسه برگزاری 

آن به مربوط بازدیدهای انجام و غذا خیابان ایجاد جلسات در شرکت و برگزاری 
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 اقدامات ادامه اهم: 
 (بخش مرتبط با حوزه مطالعات) فرم های ارزشیابی سالیانه همکاران بررسی 

 (مقاالت و )مستندات ارتقاء شغلی همکاران مرتبط با حوزه مطالعات بررسی... 

 بررسی و آسیب شناسی فرآیند ثبت و رسیدگی به ”پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان بررسی
 ”و ارائه راهکارهای اصالحی 137درخواست شهروندان در سامانه 

 درخواست موسسه امتداد روشنگری ماه گویان به منظور تمدید قرارداد مطالعاتی با بررسی
 «مطالعات نقشه فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقاء اولویت های فرهنگی»عنوان

 و امتیازدهی پایان نامه همکاران شامل طراحی تاالر هنر در شهر رشت با رویکرد معماری ارزیابی
 معناگرا

 (بخش مرتبط با حوزه مطالعات) بررسی فرم های ارزشیابی سالیانه همکاران 

 (مقاالت و )بررسی مستندات ارتقاء شغلی همکاران مرتبط با حوزه مطالعات... 

ارزیابی و امتیازدهی پایان نامه همکاران 

 بررسی تجربی کمانش  “برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور بررسی پایان نامه همکاران با عنوان
 پالستیک پوسته های استوانه ای فلزی در بارگذاری تحت دستگاه سقوط آزاد جرم

تدوین نقشه مهندسی فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی  “پیگیری در خصوص طرح مطالعاتی
 ناظر طرح  و انجام مکاتبه مجدد با سازمان فرهنگی و ورزشی به عنوان ”ارتقاء اولویت های فرهنگی

بررسی پروپوزال طرح گلچین شعر مدرن گیالن با موضوع خوراک 

 روشنپیگیری انجام طرح مطالعاتی شهر شب های 
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اقدامات اهم ادامه : 

شهرداری سالمت گردشگری عملیاتی برنامه تدوین”  خصوص در بردار بهره های حوزه نظر اعالم پیگیری 

   مرتبط الزم اقدامات انجام و“رشت

راهبردی مطالعات و پژوهش آمار، کمیته نشست در طرح جهت پیشنهادی مباحث ارائه 

کاهش راهکارهای ارائه و صوتی های آالینده انتشار منابع طرح  خصوص در الزم های پیگیری انجام 

 صوتی آلودگی

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

 مشاور توسط شده

انتهای تا زرجوب فاصل حد مفهومی طراحی و ریزی برنامه» عنوان با طرح نهایی گزارش ارسال پیگیری 

 «ضیابری خیابان در واقع دشت نقره محله

متقابل تاثیر» و «سالمت گردشگری عملیاتی برنامه» طرح دو بردار بهره های حوزه نظرات اخذ پیگیری 

 «شناسی خوراک خالق شهر بر تاکید با ایران شمال در فرهنگی تنوع بر ابریشم راه

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

نوسازی و تحول اداریمدیریت -ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاونت برنامه   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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اقدامات اهم: 
از عملکرد ،98یکساله ،98دوم ششماهه ،98اسفند یکماهه عملکردهای آمار تنظیم و گردآوری  

 سه ، 99 خرداد یکماهه ،99 اردیبهشت یکماهه ،99 فروردین یکماهه ،98 سال پایان تا خرداد25

  99 مرداد یکماهه ، 99 تیر یکماهه ،99اول ماهه

شهرداری ماموریت شش مبنای بر ماهه پنج و چهارماهه آمار تنظیم و گردآوری 

قبیل از استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان ساوانا سامانه در ساالنه بصورت آمار اطالعات ورود: 

 سبز فضای های شرکت آمار 

 (... و بهداشتی سرویس ، ها زباله)شهری خدمات آمار 

ها پارکینگ آمار 

و آتشنشانی ایستگاههای مشخصات ... 

قبیل از استانداری شوراهای و امورشهری دفتر سامانه در ماهانه بصورت آمار اطالعات ورود: 

 ساختمانی های پروانه آمار   

 صد ماده کمیسیون آمار 

عمرانی های پروژه آمار 

نوسازی و تحول اداریمدیریت -ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاونت برنامه   
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اقدامات اهم ادامه: 
رابطین با جلسات برگزاری با شهرداری آماری اقالم های فرم کلیه استانداردسازی  

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

کالنشهرها آماری بولتن سامانه در کالنشهرها بین مشترک آماری قلم 186 آمار ثبت و گردآوری 

و شهرداریها سامانه در پرسنلی اطالعات تکمیل جهت انسانی سرمایه مدیریت با همکاری 

 کشور دهیاریهای

استان محاسبات دیوان به 98 الی 96 سالهای از صد ماده کمیسیون آمار گردآوری 

اداری تحول و نوسازی مدیریت اطالعات تحلیل آمارو گروه زیرپرتال در عملکردها بارگذاری 

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

 شهرسازی

تحول و نوسازی مدیریت زیرمجموعه های حوزه 99یکساله و ماهه سه مدت کوتاه برنامه تهیه  

 اداری

کالنشهرها های شهرداری پژوهش و آمار وبینارکمیته اولین در شرکت 

سازمانی برون و سازمانی درون درخواست مورد موردی آمارهای ارائه و تهیه 
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شهرسازی و نظام  
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 سبز و خدمات شهری
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 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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اقدامات اهم ادامه: 
قبیل از اداری تحول و نوسازی مدیریت پرتال خبردر تهیه و اطالعات آمار بروزرسانی: 

 آماری رابطین لیست 1)

 بهداشتی های سرویس آمار2)

 پنجگانه مناطق تفکیک به آتشنشانی ایستگاههای3)

 ،شهرداری های تلفن شماره لیست 4)

 رشت شهر های پارکینگ آمارهای5)

 رشت شهر محالت و نواحی مناطق، تعداد بهمراه شهر مساحت مانند عمومی اطالعات6)

  98 الی 90 سال از وفات و والدت تعداد آمار7)

   طالق و ازدواج تعداد آمار 8)

 ماهانه بصورت عملکردها آمار9)

 ... و  (10
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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مکاتبات: 
جهت پنجگانه مناطق با: 

 دفترامورشهری سامانه برای ماهانه بصورت ساختمانی های پروانه آمار1)

 دفترامورشهری سامانه در صد ماده کمیسیون آمار2)

 ماهانه بصورت متخلف ناظر مهندسین آمار3)

 محاسبات دیوان آمار4)

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

جهت رشت شهرداری تابعه های حوزه و سازمانها مناطق، ها، معاونت با: 

 فصلی و ماهانه بصورت عملکردها گردآوری 

عملکردها تائیدیه 

اطالعات و آمار ارایه صحت در دقت 

بودجه ماهانه گزارش 

شهرداری های ماموریت شش مبنای بر آمار 

هماهنگی بدون آمار رابطین جابجایی عدم 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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مکاتبات ادامه: 
جهت الملل بین امور و ارتباطات مدیریت با: 

 عملکردها بارگذاری 1)

 آزاد سامانه2)

منطقه آن98 یکساله با 98دوم ششماهه آمار در مغایرت درخصوص پنج منطقه با 

98 با 97سال در ایستگاهها مشخصات آمار در مغایرت درخصوص آتشنشانی سازمان با 

آماری رابطین با جلسه و آماری اقالم های فرم استانداردسازی راستای در سازمانها با 

شهرداریها سامانه در درج منظور به شهردار مشخصات فرم تکمیل جهت شهردار حوزه مدیر با 

هواشناسی اطالعات درخواست استان هواشناسی کل اداره با   

ساوانا سامانه در آمارها اطالعات ورود درخصوص استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان با   

و ... 
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

1399 سال در برگزاری جهت استاندارد های دوره لیست تهیه   

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

جامع افزار نرم در)  سیستمی نیازسنجی جهت شرایط واجد کارکنان آموزشی اطالعات بانک تکمیل و تهیه 

 (جام سامانه – آموزش

شامل1398 سال از مانده باقی آموزشی دوره 4 آزمون برگزاری (ARC GISسرد، و گرم ،آسفالتEPLANو 

 گیالن دانشگاهی جهاد آموزشی معاونت همکاری با مجازی صورت به (درآمدی محاسبات آموزش

برای فرهنگی امور در تبلیغاتی مسائل و ها رسانه نقش و بخش اثر شغلی تعامالت مجازی آزمون برگزاری 

 های شهرداری سایر متقاضیان با مشترک های کالس در که همکارانی شامل) کنندگان شرکت دوم سری

 گیالن دانشگاهی جهاد آموزشی معاونت همکاری با (اند داشته حضور استان

ارسال و تهیه و ها دوره کننده برگزار مراکز از آموزشی های دوره غیاب و حضور فایل بندی جمع و دریافت  

 همکاران به آموزشی های گواهینامه صدور بندی جمع فایل

همکاران ارزشیابی فرم آموزشی های دوره تایید عدم یا تایید کنترل 

ها شهرداری همیاری سازمان کاربردی علمی مرکز از همکاران 1398 سال به مربوط آموزشی های گواهینامه دریافت 

 آموزش جامع سامانه در همکاران از یک هر آموزشی شناسنامه به آن ورود و اسکن گیالن، استان دانشگاهی جهاد و

 (جام) انسانی منابع
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برنامه ریزی و نظام  
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شهرسازی و نظام  
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

آموزشی محترم رابطین برای درآن نام ثبت نحوه و فراگبران آموزشی سامانه با آشنایی توجیهی دوره برگزاری 

های دوره گزینش و بررسی شامل) 99 سال در رشت شهرداری کارکنان نیازسنجی به مربوط امور  انجام 

 زمان در مرتبط مشکالت پیگیری و پاسخگویی نهایت در و (برگزاری و الزم مقدمات برقراری درخواستی،

 اتوماسیون صورت به آموزشی های دوره انتخاب

شهرداری به شده ارائه آموزشی های سمینار و رویدادها ارزیابی 

99 سال آموزشی های دوره برگزاری مجوز دریافت   

با آموزشی قرارداد انعقاد برای الزم مقدمات انجام جهت (آموزشی عالی ناظر عنوان به) استانداری با هماهنگی 
 آموزشی های دوره برگزاری چگونگی و استانداری تائید مورد مراکز

پشتیبانی قرارداد تمدید و اصالح امکان بررسی منظور به شهرداری اطالعات فناوری سازمان با جلسه برگزاری 
   (جام) انسانی منابع آموزش جامع افزار نرم امتیاز صاحب شرکت با 99 سال در
جهت گیالن دانشگاهی جهاد و همیاریها سازمان کاربردی علمی مراکز روسای با آموزشی جلسه برگزاری  

  آموزشی های قرارداد تنظیم خصوص در الزم هماهنگیهای

ریزی برنامه معاونت و اداری تحول و نوسازی مدیریت حقوقی، کارشناسان همفکری با آموزشی قرارداد تنظیم 
 انسانی نیروی

(جام) انسانی منابع آموزش جامع سامانه به ورود برای رشت شهرداری اداری چارت تنظیم 

شرکت از (جام)انسانی منابع آموزش جامع سامانه با ارتباط در آمده پیش مشکالت و ها درخواست پیگیری  
 (آرنگ)  پشتیبان
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برنامه ریزی و نظام  
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فهرست پیگیری و استانداری به آن ارسال و 99 سال مصوب  های دوره آموزشی محتوای تنظیم  
   استانداری از  محتوا فاقد های دوره

آموزش سامانه طریق از اتوماسیونی صورت به نیازسنجی سامانه مجدد بازگشایی  
 مرتبط مشکالت پیگیری و فراگیران،پاسخگویی

جامانده های دوره از گردشگری و ثبتی امور  شامل  آموزشی دوره دو برای  گواهی صدور پیگیری 
 ها گواهینامه این دریافت نهایت در و 98 و 97 سالهای

دانشگاهی جهاد) آموزشی های دوره برگزاری مراکز با آموزشی قرارداد امضای و تائید پیگیری 
 (گیالن استان های شهرداری همیاری سازمان کاربردی علمی مرکز و گیالن استان

خدمت، بدو توجیهی دوره برگزاری جهت گیالن پژوهش و آموزش مدیریت مرکز با جلسه برگزاری  
  شرکت جهت آنها به رسانی اطالع نهایت در و متقاضی پیمانی_رسمی همکاران معرفی و نام ثبت

 مذکور های دوره در

آن با مرتبط اسناد از کامل آرشیوی تهیه و همکاران تدریس سوابق آوری جمع 

صنایع سازمان بازرگانی اتاق خالقیت پرورش آموزشی های دوره برگزاری خصوص در رسانی اطالع 
 گیالن استان معادن و

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

روش تدوین و 5 ماده کمیسیون اجرایی روش بازنگری جلسات در شرکت و بازنگری روند انجام 
 جهت مکاتبه و ها آن های فرم همراه به مناطق ساختمانی تخلفات از جلوگیری نحوه اجرایی
 فرآیند نهایی تایید جهت متولی واحدهای به شده تدوین فرایندهای نویس پیش ارسال
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برنامه ریزی و نظام  
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نوسازی و تحول اداریمدیریت -ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاونت برنامه   



305 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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اقدامات اهم 
اداری تحول و نوسازی مدیریت با مرتبط معاونین شورای صورتجلسات  مصوبات پیگیری 

شهر اسالمی شورای و شهر خدمات معاونت از غیرعامل پدافند و بحران مدیریت ستاد اعضای تکمیل پیگیری  
 و ها شهرداری سازمان به ارائه جهت کشور غیرعامل پدافند سازمان ابالغی دستورالعمل اساس بر رشت

   کشور های دهیاری

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

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

نهایی تصویب و امضا اخذ جهت ارسال و مسافر و بار نقل و حمل مدیریت سازمان اصلی فرایند سه بررسی 

مراحل سیر جهت عملکرد گزارش و آمار ، شهروندان و کارکنان آموزش اجرایی؛ های روش تدوین و بررسی 
 محترم شهردار توسط ابالغ و تائید

مصوب پیشنهادات نظام نامه آیین اساس بر شهرداری مختلف های حوزه از واصله پیشنهادات بررسی  
 رشت شهرداری

شهرداری در داری خزانه سازمانی ساختار ایجاد و وظایف شرح پیشنهاد و تدوین جهت الزم های بررسی  
 رشت

و عضویت دستورالعمل و کتابخانه در نشریات و ها نامه پایان کتب، ثبت نحوه دستورالعمل تدوین 

  ابالغ جهت آن ارسال و پژوهش و مطالعات حوزه همکاری با رشت شهرداری کتابخانه از کتاب گیری امانت 

 محترم شهردار توسط

برنامه ریزی و نظام  
ها مدیریت شهری

وش
د ر

بو
به

 و 
ت

ال
کی

ش
ه ت

دار
ا

 
نوسازی و تحول اداریمدیریت -ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاونت برنامه   



306 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اقدامات اهم ادامه 
و ها نامه پایان کتب، ثبت نحوه انسانی، منابع آموزش و  توانمندسازی های دستورالعمل ابالغ و تصویب  

 برای کاری شیفت و دورکاری رشت، شهرداری کتابخانه از کتاب گیری امانت و عضویت کتابخانه، در نشریات
 های فرم بهمراه مسافر و بار نقل و حمل مدیریت سازمان ، کارکنان آموزش اجرایی های روش بحرانی، شرایط

  آنها

تحول و نوسازی مدیریت های روش بهبود و تشکیالت اداره پرتال در کیفیت مدیریت مستندات بارگذاری 
   اداری

ابالغی های دستورالعمل بازنگری پیرامون حراست و فاوا های حوزه تخصصی کارشناسان با جلسه برگزاری  
 اداری مکاتبات دستورالعمل و اطالعات امنیت کمیته

رشت شهرداری پیشنهادات نظام ابالغی نامه آیین رسانی بروز و اصالح خصوص در تخصصی جلسات برگزاری 

عامل غیر پدافند جایگاه اصالح خصوص در انسانی سرمایه و شهر خدمات حوزه با تخصصی جلسات برگزاری 
   مصوب تفصیلی ساختار در

با محوری ناحیه خصوص در ها معاونت و مناطق با مکاتبه و جلسه برگزاری ، شده تهیه مستندات روزآوری به  

 محترم شهردار دستورات به توجه

 غیرعامل پدافند سازمان ابالغی دستورالعمل اساس بر رشت شهرداری غیرعامل پدافند کمیته اعضای احصاء 

 کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان به ارائه جهت رشت شهرداری مصوب تفصیلی ساختار و کشور

برنامه ریزی و نظام  
ها 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 -99عمکرد شش ماهه اول

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

ادامه هم اقدامات 
 روزآوری دستورالعمل های تهیه شده ، برگزاری جلسه و مکاتبه با مناطق و معاونت ها در خصوص بهبود به

 مستمر فرایند صدور مجوز حفاری با توجه به دستورات شهردار محترم

 آئین نامه معامالت شهرداری  38پاسخ به استعالمات دریافتی در خصوص فرایند و شرح وظایف ماده 

نظرات دریافت خصوص در مناطق و ها ،سازمان ها ،مدیریت ها معاونت شامل های حوزه با مجدد  مکاتبه 

   1395 سال مصوب تفصیلی سازمان و ساختار های چالش رفع و بازنگری جهت تخصصی

مالی و عملکردی گزارشات آوری جمع و ارسالی نواقص رفع و مدارک تکمیل جهت ها سازمان با مکاتبه  

  به ارسال جهت ها سازمان مصوب اساسنامه اساس بر ها آن های فعالیت دوره تمدید جهت ها سازمان

 کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان و اسالمی شورای

مطابق بحران و پدافند های کمیته در شورا اعضای نمایندگان معرفی جهت شهر محترم شورای با مکاتبه 

   ابالغی های دستورالعمل

حوزه به کودک دوستدار شهر جدید های ساختار ابالغ پیرو مصوب تفصیلی ساختار تغییرات انجام  

 حوزه آن وظایف شرح احصاء جهت پیگیری و انسانی سرمایه

در نظرات ارائه و کنفراس ویدئو صورت به کالنشهرها اداری تحول و نوسازی کمیته جلسه در حضور 

   جلسه موضوعات راستای
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 99تعداد مستندات مصوب شش ماهه اول  شرح مستندات

 4 دستورالعمل، آیین نامه و فلوچارت

 5 روش های اجرایی

 19 فرم

 28 جمع

رشتجدول مستندات ابالغی و مصوب سیستم مدیریت کیفیت شهرداری   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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اقدامات هم ادامه 
پدافند اداره ساختار و جایگاه بازنگری خصوص در کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان با مکاتبه 

 رشت شهرداری تفصیلی مصوب ساختار در غیرعامل

شهرداری به وابسته های سازمان و ها پایه،ستادی،معاونت های مدیریت وظایف شرح مجدد ابالغ   

همچنین و اداری مکاتبات ابالغی دستورالعمل ، پیشنهادات نظام ابالغی نامه آیین رسانی بروز و بررسی 

  خطوط توسعه و انشعاب،احداث برای حفاری مجوز صدور و هماهنگی نحوه اجرایی روش تکمیل فرآیند

 مربوطه های فرم همراه به آمار گروه اجرایی های روش و رشت شهر در تاسیساتی

ارزیابی و ها روش بهبود تشکیالت، اداره 99 سال اول نیمه به مربوط ماهانه عملکرد آمار آوری جمع 

 عملکرد

نوسازی و تحول اداریمدیریت -ریزی و توسعه سرمایه انسانیمعاونت برنامه   



309 

حمل و نقل و ترافیک 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

 تاریخ ابالغ كد مستند شرح مستندات

 P-11-IMS-01-00 99/01/19 شهر اسالمی شورای در لوایح و ها طرح شکایات و ها درخواست به رسیدگی اجرایی روش

 P-35-IMS-02-00  99/04/18 شهری ترافیک فوریت های به رسیدگی روش اجرایی

 و حمل مدیریت سازمان در مالکیت تحت خودروهای تعمیرات و نگهداری سرویس، روش اجرایی
 مسافر و بار نقل

P-35-IMS-03-00  99/04/18 

 سرویس های و تاکسیرانان برای)فعالیت پروانه و شهری کارت مجوز صدور اجرایی روش
 (مدارس

P-35-IMS-04-00  99/04/18 

 P-42-IMS-07-00 99/04/18 کارکنان آموزش اجرایی روش

 انسانی منابع آموزش و توانمندسازی دستورالعمل
W-42-IMS-014-

03 99/04/18 

 F-42-IMS-056 99/04/18 کارکنان آموزشی نیاز درخواست فرم

 F-42-IMS-058 99/04/18   آموزش ماه 6 ریزی برنامه فرم

 F-42-IMS-059 99/04/18 مدرسان ارزیابی چک لیست و مشخصات فرم

 F-42-IMS-060 99/04/18 واکنش سطح در آموزشی دوره ارزشیابی  فرم
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محیط زیست، فضای 
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

 تاریخ ابالغ كد مستند شرح مستندات

 F-42-IMS-061 99/04/18 کارکنان از آموزشی دوره غیاب و حضور فرم 

 F-42-IMS-057 99/04/18   آموزشی موسسات ارزیابی لیست چک و مشخصات فرم

 W-42-IMS-11 99/04/18 بحرانی شرایط برای رشت شهرداری کاری شیفت و دورکاری دستورالعمل

 W-42-IMS-12 99/04/18 رشت شهرداری کتابخانه در نشریات و ها نامه پایان کتب،  ثبت نحوه دستورالعمل

 W-42-IMS-13 99/04/18 رشت شهرداری کتابخانه از کتاب گیری امانت و عضویت دستورالعمل

 F-42-IMS-067 99/04/18 مرکزی کتابخانه در عضویت درخواست فرم

 F-42-IMS-068 99/04/18 رشت شهرداری کتابخانه عضویت کارت فرم

 F-42-IMS-069 99/04/18 شهرداری مرکزی درکتابخانه عضویت متقاضی نامه تعهد فرم

 F-42-IMS-070 99/04/18 شهرداری مرکزی کتابخانه کتاب جیب کارت فرم
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

 تاریخ ابالغ كد مستند شرح مستندات

 F-42-IMS-074 99/04/18 سازمانی پست تحلیل و تجزیه فرم

 F-42-IMS-075 99/04/18 مهارت استاندارد تدوین فرم

 F-42-IMS-076 99/04/18 آموزشی استانداردهای فرم

 F-42-IMS-077 99/04/18 آموزشی دوره ابالغیه فرم

 F-42-IMS-078 99/04/18 آموزش رابطین لیست فرم

 F-42-IMS-079 99/04/18 رفتار سطح در ارزیابی پرسشنامه فرم

 F-42-IMS-080 99/04/18 آموزشی گواهینامه تحویل فرم

 F-42-IMS-081 99/04/18 آموزشی دوره گواهینامه فرم

 F-21-IMS-08 99/05/07 بهبود در سامانه حساب رایان/ راهنمایی/فرم درخواست اصالح
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

   مدیریت اقدامات اهم   

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

  درخواست خرید نرم افراز جامع منابع انسانی که متأسفانه در این زمینه شهرداری رشت فاقد نرم افراز مذکور

 باشدبوده که در این راستا جلسات متعدد با شرکت های مربوطه برگزار گردیده و حالیه در شرف عقد قرارداد می 

 ابالغ های تعیین محل خدمت برای کارکنان بر اساس دستور شهردار محترم، چارت مصوب شهرداری صدور

 رشت و پست و مدرک تحصیلی پرسنل و تالش در جهت استفاده بهینه از سرمایه های انسانی موجود

 ارائه نظرات کارشناسی در خصوص دعواهای مطروحه در دیوان عدالت اداری و اداره کار و تنظیم و ارایه نظرات

 کارشناسی به جهت دفاع از حقوق شهرداری

نظر مورد موضوعات اساس بر مربوطه های بخشنامه صدور و تهیه 

وقت اسرع در مناقصه برگزاری جهت الزم اقدامات و کارکنان تکمیلی بیمه به مربوط موارد پیگیری 

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

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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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انسانی منابع اداره اقدامات اهم 

آن در پرسنل که شهرداری به متعلق اماکن و واحدها کلیه در خروج و ورود های دستگاه اندازی راه و نصب 

 مدیریت به اعالم و اخطار صدور و پرسنل تأخیر و غیبت های گزارش بررسی و کنترل همچنین و حضوردارند

 نیاز صورت در مالی امور

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

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

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

شورای جلسه در طرح منظور به ....و انتقال ،انتصاب تحصیلی، مدرک احتساب ،گروه ارتقاء صورتجلسات تنظیم 

 مذکور شورای مجدد تشکیل از پس استخدامی اداری

کارگری و کارمندی از اعم پرسنل مرخصی ذخیره اعالم و محاسبه   

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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

رفاه اداره اقدامات اهم 

(نفر 1954) 99 سال اردیبهشت کارکنان تولد هدیه اعطای 

 (نفر 1663) 98روز مرد سال و ( نفر  343) بانوان شاغل و بازنشسته 98تحویل و توزیع کارت روز زن سال 

 و  96-97هماهنگی با شرکت بیمه آسیا و پرداخت هزینه بیمه درمان معوق کارکنان مربوط به قرارداد سال های

 به پرسنل 98-97

 پیگیری عقد قرارداد قطعی با شرکت بیمه و همچنین برگزاری مناقصه بیمه بیمه و تهیه و تنظیم اسناد مناقصه

 (برنده مناقصه)آسیا 

 و بازنشستگانکارگری،کارمندی ( هزینه کفن و دفن) بررسی و صدور معرفی نامه آرامستان 

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

 کننده از تسهیالت بیمه درمانی

صدور معرفی نامه از بابت بیمه آتش سوزی منازل مسکونی شهروندان به شرکت بیمه آسیا 

ایجاد بانک اطالعاتی و ارائه گزارش های متفاوت از تعداد و مبلغ کل اسناد و فاکتورهای ارائه شده به شرکت بیمه 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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بایگانی و دبیرخانه اداره اقدامات اهم 

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

 دولت شبکه طریق از ادارات برخی مکاتبات دریافت و ارسال همچنین

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

مکاتبات تقسیم و مرسالت و ارسال دفاتر در ها نامه ثبت 

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

 دولت پیشخوان و

کارکنان مرخصی  و پرسنلی احکام کلیه توزیع و ثبت 

حقوقی و اداری ، پرسنلی راکد های پرونده ساماندهی 

فیزیکی و الکترونیکی بصورت جاری پرسنلی و اداری های نامه رسانی روز به 

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

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

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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خدمات و عمومی امور اقدامات اهم 

 به علت شیوع بیماری کرونا، ساختمان شهرداری مرکز و سایر ساختمانهای شهرداری بصورت روزانه توسط

 گردیدنیروهای خدماتی ضد عفونی 

 مداومپخش دستکش و ماسک بین همه نیروهای خدماتی و تعدادی از رانندگان استیجاری بطور 

 طبق تعرفه و مصوبه جدید شورای محترم اسالمی شهر )پیگیری قرارداد رانندگان استیجاری در سال جدید

 (رشت

 پیگیری تعمیرات و انتقال خط های داخلی ساختمان مرکز 

هماهنگی جهت رفع مشکالت تاسیساتی همچون آسانسور ، قطعی آب و غیره 

رنگ آمیزی ایستگاه خودروهای استیجاری در محوطه ساختمان جهت پارک خودرو 

 پیگیری بحث صدور گواهی استاندارد آسانسور با توجه به عدم ثبت نام فروشنده آسانسور به شهرداری در

 سامانه استاندارد و پیگیری پیمانکار جدید جهت رفع این مشکل

 خدماتیپیگیری نامه بحث لباس و کفش کار نیروهای 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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ایثارگران امور اقدامات اهم 

ایثارگر و شاهد معزز های خانواده با دیدار جهت ریزی برنامه 

ایثارگران شامخ مقام از قدردانی و جانباز روز مناسبت به سرافراز جانبازان از قدردانی جهت ریزی برنامه 

گرانقدر ایثارگران بیمه به مربوط امورات پیگیری   

ایثارگران و جانبازان اجتماعی و استخدامی تسهیالت قانون 14 ماده اجرای به مربوط امور پیگیری  

 محترم

 

 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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 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

 محل خدمت

 نوع استخدام

 مجموع
تعداد 

براساس 
کارگر  کارمند رسمی چارت

 رسمی
کارمند 
 پیمانی

قرارداد 
 کارگری

قراداد 
 کارمشخص

قرارداد 
 سایر کارمعین

 490 674 2 17 167 164 123 110 91 مناطق پنجگانه

 851 798 6 52 122 217 273 43 85 سازمانها

 376 457 10 18 128 49 112 41 99 شهرداری مرکز

 1717 1929 18 87 417 430 508 194 275 مجموع

 محل خدمت

 تحصیالت

 مجموع
تعداد 

براساس 
فوق  دکترا چارت

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس لیسانس

 490 674 146 134 49 216 129 0 مناطق پنجگانه

 851 798 103 311 85 214 85 0 سازمانها

 376 457 45 61 36 175 137 3 شهرداری مرکز

 1717 1929 294 506 170 605 351 3 مجموع

مدیریت سرمایه انسانی –ریزی و توسعه سرمایه انسانی معاونت برنامه   
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 99/06/31شهرداری در تاریخ گزارشی از جزئیات بدهی های 

 مبلغ به ریال عنوان

 3،196،520،398،329 پیمانکاری و آبهای سطحی

 0 رفت و روب و فضای سبز

 68،179،687،522 کمک به مناطق و سازمانها

 216،877،685،408 غرامت

 0 سخت و زیان آور% 4سنوات و 

 61،255،182،181 بدهی به سازمان بازنسشتگی

 742،251،007،206 بدهی به سازمان تامین اجتماعی

 1،168،548،911،000 و سازمانهای تابعهشهرداری بدهی مالیاتی 

 28،694،762،115 (اداره بیمه سالمت ) خدمات درمانی 

 5،482،327،633،761 مجموع

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

مدیریت مالی -معاونت مالی و اقتصادی  

 (ریال) پرداخت شده مالی میزان تعهدات

2,785,403,380,508 
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 اقدامات اهم 
بلیط عوارض خصوص در آگهی پیش ریال میلیارد 116 و 77 کمیسیون رای ریال میلیارد 218 صدور  

 هواپیمایی

نقلیه وسائل عوارض ریال میلیارد 45 وصول 

327 مبلغ به قطعی رای صدور و ریال میلیارد 430 مبلغ به 77 ماده کمیسیون در پرونده 98 طرح  
 مطروحه های پرونده بابت ریال میلیارد

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

شهرداری مرتبط واحدهای کلیه به آن ارسال و تعرفه کتابچه چاپ 

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

دارایی و  اقتصاد کل اداره از خزانه اسناد دریافت خصوص در پیگیری  

خصوص در کشور بودجه و برنامه سازمان محترم ریاست و جمهور رییس محترم معاونت با مکاتبه  
  و پرورش و  آموزش کل اداره به مربوط شهرداری ارسالی پروندهای خصوص در نتیجه حصول در تسریع

 خزانه اسناد صدور و مطالبات وصول راستای در گیالن دانشگاه

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

تشخیص و وصول درآمدمدیریت  -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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 اقدامات اهم ادامه 
محل از گیالن استان مالیاتی امور کل اداره به شهرداری بدهی تسویه بابت اول نوع خزانه تسویه سند اخذ  

 اطالعات اداره از شهرداری مطالبات

تسویه طریق از ملل اعتباری موسسه به شهرداری بدهی تسویه بابت دوم نوع خزانه تسویه سند اخذ 
 اطالعات اداره از شهرداری مطالبات محل از مرکزی بانک به ملل بانک بدهی

محل از گیالن استان مالیاتی امور کل اداره به شهرداری بدهی تسویه بابت اول نوع خزانه تسویه سند اخذ  
 نور پیام دانشگاه از شهرداری مطالبات

خدمات بهای و عوارض تعرفه مواد برخی اصالح ،99 سال تشویقی جایزه پیشنهاد الیحه تهیه و تنظیم 
  محترم شورای جلسات در شرکت و کرونا ویروس شیوع و جامعه بر حاکم خاص شرایط دلیل به 99 سال

 مصوبه صورت به نتیجه حصول تا مزبور الیحه از دفاع جهت

فرهنگی سازمان و پسماند مدیریت سازمان گذاری، سرمایه سازمان خدمات بهای تعرفه مصوبات ابالغ  
  بازآفرینی و عمران شهری، کشاورزی های فرآورده و شهری مشاغل ساماندهی ، اجتماعی و ورزشی

   مسافر و بار نقل و حمل و نشانی آتش شهری، فضاهای

99/2/11-ش/99/95 مصوبه تمدید بر مبنی محترم شورای از  99/4/1-ش/99/510 شماره مصوبه دریافت 
 99 سال تیرماه برای نقدی پرداخت صورت در 99 سال خدمات بهای و عوارض محاسبه اعمال خصوص در

  مناطق به آن ابالغ و 98 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه اساس بر سالجاری ابتدای ماه سه بر عالوه
 اجرا جهت گانه5

برای 99 سال تجمیعی بودجه به توجه با درآمدها ثبت جهت  جدید افزاری نرم سیستم  اندازی راه و نصب  
 مرکز و گانه5 مناطق

 

 

تشخیص و وصول درآمدمدیریت  -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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 اقدامات هم ادامه 
 

تابعه سازمانهای و مناطق مرکز، خدمات بهای و عوارض تعرفه تدوین خصوص در اولیه اقدامات انجام 
 رشت شهرداری

رشت شهرداری در مند عالقه پرسنل به درآمدی آموزش خصوص در اولیه اقدامات انجام 

شروع و نوسازی عوارض محاسبه در اعمال جهت مستقیم های مالیات قانون 64 ماده 3 تبصره پیگیری  
 جمعی فیش صدور جهت اولیه اقدامات

 سرا سیستم توسط درآمدی عوارض محاسبه با متقاضیان به پاسخ راستای در مناطق برخی به کمک 

ش/737/99 شماره به 1399 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه مواد برخی اصالحیه مصوبه دریافت- 
 گانه5 مناطق به آن ابالغ و 1399 سال تشویقی جایزه خصوص در 99/6/19 -ش/1378/99 مصوبه و 99/6/3

  فاوا سازمان و

گانه5 مناطق در آن کامل اجرای و سرا سیستم در اصالحی تعرفه صحیح اعمال جهت مکرر پیگیری 

گانه5 مناطق نمایندگان حضور با ای منطقه قیمت ارزش دفترچه اصالح کارگروه تشکیل 

محترم شورای به ارسال جهت فاوا سازمان 1399 سال خدمات بهای تعرفه مجدد الیحه تنظیم 

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

و مالی حوزه به سماد سامانه در ثبت منظور به اجرایی های دستگاه از شهرداری مطالبات لیست ارسال 
 منعقده قرارداد برابر نتیجه حصول تا پیگیری جهت ها شهرداری همیاری سازمان

 

 

تشخیص و وصول درآمدمدیریت  -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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 اهم اقدامات 
بازگشایی پاکتهای مزایده 

 مورد آنتن های  29کارشناسیBTS     مخابرات 

 (فروشگاه احمدی ) کارشناسی ساختمان وارش 

 هزار مترمربع که   24اخذ سند مالکیت زمین سازمان ساماندهی مشاغل واقع در خیابان پرستار به مساحت
 .ارزش ریالی آن بیش از سیصد میلیارد تومان می باشد 

 هکتار   35اخذ سند مالکیت سازمان آرامستان به نام منابع طبیعی به مساحت 

 هکتاری مسکن   25تشکیل جلسات متعدد با اداره کل راه و شهرسازی و بازرسی استان در خصوص زمین
 مهر

  پیگیری تملک دو ملک باقیمانده در خیابان هشت دی و ارجاع به هیات کارشناس رسمی دادگستری 

  پیگیری تملک امالک واقع در مسیر تعریض خیابان سرچشمه 

 مترمربع واقع در حسن رود به نام شهرداری رشت    14772تملک انتقال سند دو قطعه زمین به مساحت 

 ملک و مکاتبه با اداره ثبت جهت اخذ سند تک برگ   45شناسایی حدود 

  تنظیم سه الیحه جهت خریداری و تملک امالک و ارائه به شورا 

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

امالک و مستغالتمدیریت  -معاونت مالی و اقتصادی    
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ادامه اهم اقدامات 
 پارک میخک به سازمان سیما و منظر  –پارک ملت –ارزیابی اجاره بها قطعه زمین هایی واقع در پارک بهار 

ارزیابی تعدادی از دکه های مطبوعاتی سطح شهر جهت ارائه به سازمان میادین 

پیگیری بازگشایی محور اقتصاد و تنظیم الیحه جهت ارائه شورا 

تملک ملک مدارایی در مسیر تعریض خ سرچشمه 

 نهر متروکه و کوچه از اداره ثبت   15پیگیری برای دریافت سند 

  تملک یک ملک تجاری جهت بازگشایی تعریض خیابان سرچشمه 

  پیگیری پرونده میدان تره بار از اداره ثبت جهت نقشه برداری شمیم 

 از اداره مالیات و  تامین اجتماعی  ( پاساژ نفیس ) پیگیری در خصوص انتقال سند فردین اسماعیلی 

پیگیری انتقال سند اقای هدایتی از دفترخانه 

 پیگیری انتقال سند ملک اقای پورنصیری از دفترخانه و منطقه جهت بازگشایی میدان گیل به
 احمدگوراب

  پیگیری ملک استادسرا از اداره ثبت جهت تفکیک قطعات 

  شهر و مالیه اقتصاد  تملک یک باب ملک تجاری به نام آقای یوسف رمیان و تنظیم مبایعه نامه و صلح نامه به نام شهرداری
 شهری

امالک و مستغالتمدیریت  -معاونت مالی و اقتصادی    
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه اهم اقدامات 
  تملک یک باب ملک تجاری به نام آقای رضایی و شرکا و تنظیم مبایعه نامه و صلح نامه به نام شهرداری 

  تنظیم الیحه و واگذاری جاده محلی به آقای حسن زاده 

  تنظیم نامه های کارشناسی مربوط به وراث یوسفی پور 

 در ارتباط با زمین های مناسب جهت سپردن  ) پاسخ به استعالمات سازمان میادین و سازمان سرمایه گذاری
 (به سرمایه گذاران 

 نقشه برداری و انجام عملیات شمیم هشت قطعه زمین میدان تره بار 

 مترمربع   880دریافت سند یک قطعه زمین به نام شهرداری واقع در کوی یخ به مساحت 

 هکتاری آرامستان از اداره ثبت   35پیگیری سند 

 712/400/000واگذاری یک قطعه زمین عدول از طرح به ارزش هفتصد و دوازده میلیون و چهارصد هزار ریال 
 ریال و اعالم وصول آن توسط اداره درآمد  

  پیگیری دریافت چند مورد سند از اداره ثبت و دفترخانه 

 ریال  و  440/000/000واگذاری یک قطعه زمین مازاد بر عرض خیابان به ارزش چهارصد وچهل میلیون ریال
 اعالم وصول آن توسط اداره درآمد  

 مورد دکه و مغازه هایی که در مالکیت شهرداری و در اجاره غیر می باشند  19ارزیابی. 

 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

امالک و مستغالتمدیریت  -معاونت مالی و اقتصادی    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

قرارداد منعقد شده 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

پروژه ها-سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی  

مشاركت  روش  (ریال)گذار آورده سرمایه  (ریال)شهرداري آورده  نام طرف مشاركت نام پروژه
(BOT/مدنی).../ 

 مدت قرارداد 

مشارکت در سرمایه گذاری،  
طراحی و احداث پارک آبی 

تجاری، فرهنگی، )مجموعه 
گردشگری، تفریحی و 

(گیل لند)رشت ( توریستی  

شرکت کاسپین  
 کالبد کارآمد

 مشارکت مدنی  18.936.399.780.000  2.104.044.420.000

ماه پس از ابالغ  30
قرارداد و مجوز 

 ساخت

مشارکت، برنامه ریزی و  
اجرای سامانه خرید و جمع 

آوری پسماند خشک از مبدا 
 تولید

 مجوزهای مرتبط  شرکت فن آوا 

مجموع )ریال هزینه ثابت 168708500000 
سرمایه گذاری اولیه پروژه تفکیک از مبدا و 

و متغیر در گردش به ( کیف پول الکترونیک
ساالنه میلیارد ریال 1000مبلغ   

BOST 

ماه راه اندازی و 9
تجهیز و دو سال و 

ماه بهره برداری 6  

سامانه مدیریت هوشمند 
پارک حاشیه ای معابر شهر 

 رشت

شرکت چشم انداز 
 ارتباط

در اختیار گذاشتن محل های پارک 
صدور مجوزهای الزم جهت خودرو، 

کامل همکاری اجرای موضوع قرارداد 
با سرمایه گذار جهت دریافت مجوزها و 
کمک های الزم از پلیس راهور و دیگر 
سازمانها و ارگان های شهر و فضاهای 

 تبلیغاتی جهت اطالع رسانی

خودرو، در اختیار گذاشتن محل های پارک 
صدور مجوزهای الزم جهت اجرای موضوع 

کامل با سرمایه گذار جهت قرارداد، همکاری 
دریافت مجوزها و کمک های الزم از پلیس 
راهور و دیگر سازمانها و ارگان های شهر و 

 فضاهای تبلیغاتی جهت اطالع رسانی

BOST 

 

ماه طراحی، اجرا  9
 54و پیاده سازی و 

 ماه بهره برداری

تأمین و بهره برداری از 
شبکه هوشمند دوچرخه 

های اشتراکی در سطح شهر 
 رشت

توسعه تجارت  شرکت
 و فناوری پارک واال

 

 
 
 
 
 
 
 

- 

  -متر مربع در رشت 400عرصه به مساحت 
  -جنب یخسازی -الهیجان -خیابان شهدا

بین کوچه ی شقایق و ارکیده جهت احداث 
...                 تعمیرگاه، واحد کنترل، خدمات، دفتر و

ساخت و تجهیز مجموعه                                          
تامین نرم افزار مرتبط                                             

دستگاه دوچرخه اشتراکی                      1000تامین 
هزینه های تجهیز ناوگان مانند کامیون،  

 ...    وانت و موتور و
هزینه های جاری مانند حقوق و دستمزد  

نیروی کار در فاز اول که با توجه به  9حداقل 
فازهای بعدی افزایش می یابد، تعمیر و 

 ...نگهداری انشعابات و
 سرمایه گذاری ریال 25،000،000،000حداقل 

- 
- 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شدهعمومی برگزار فراخوان های: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 تاریخ فراخوان عنوان رویکرد ردیف

1 

حمل و نقل و امور  
 زیربنایی

در ( بلوار کوچکی)بازگشایی مسیر اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز دوم معلم 
 EPCFقالب شیوه 

 99/2/1نوبت اول 
      99/2/6نوبت دوم     

، تدارکات، ساخت و  مهندسی)  EPCFاز طریق ( ع)بازگشایی مسیر امام علی  2
 (تأمین مالی

 99/5/4نوبت اول 
         99/5/11دوم نوبت   

 (، تدارکات، ساخت و تأمین مالیمهندسی)   EPCFطریقاز  5بازگشایی مسیر ژ 3
 99/5/29نوبت اول 

 99/6/5دوم نوبت 
 99/6/26بازگشایی 

، تدارکات، ساخت و  مهندسی)  EPCFطریق از ( ع)بازگشایی مسیر امام علی  4
 (تأمین مالی

 99/6/22نوبت اول 
 99/6/29نوبت دوم 

 تاریخ فراخوان عنوان رویکرد ردیف

1 

 خدماتی

احداث مجموعه خدماتی رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه  
 گیل

        99/2/6اول نوبت  
        99/2/13دوم نوبت     
 99/2/31بازگشایی  

رفاهی مرکز معاینه فنی و سوخت گیری پایانه  -احداث مجموعه خدماتی 2
 گیل

   99/4/14نوبت اول 
          99/4/21نوبت دوم   

  15عدد ایستگاه عادی و  71)ایستگاه اتوبوس  86ساماندهی و احداث  3
 (عدد ایستگاه هوشمند

   99/4/14نوبت اول 
      99/4/21دوم نوبت   
 99/5/8بازگشایی   

 ممیزی نوین، هوشمندساز و شهرداری الکترونیک 4
 99/5/4نوبت اول 

       99/5/11نوبت دوم  
 99/6/1بازگشایی  

 99/6/15نوبت اول  احداث و راه اندازی سرویس های بهداشتی در سطح شهر 5
 99/6/22نوبت دوم 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شدهعمومی برگزار ادامه فراخوان های 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 تاریخ فراخوان عنوان رویکرد ردیف

1 

 خدماتی

احداث مجموعه خدماتی رفاهی مرکز معاینه فنی و 
 سوخت گیری پایانه گیل

        99/2/6نوبت اول          
       99/2/13نوبت دوم         

 99/2/31بازگشایی  

2 
رفاهی مرکز معاینه فنی و -احداث مجموعه خدماتی
 سوخت گیری پایانه گیل

 

   99/4/14نوبت اول 
         99/4/21نوبت دوم         

3 
عدد  71)ایستگاه اتوبوس  86ساماندهی و احداث 

 (عدد ایستگاه هوشمند 15ایستگاه عادی و 

   99/4/14نوبت اول 
       99/4/21نوبت دوم         
 99/5/8بازگشایی    

 ممیزی نوین، هوشمندساز و شهرداری الکترونیک
 99/5/4نوبت اول 

       99/5/11نوبت دوم         
 4 99/6/1بازگشایی    

احداث و راه اندازی سرویس های بهداشتی در سطح 
 شهر

 99/6/15نوبت اول 
 99/6/22نوبت دوم 

5 



329 

حمل و نقل و ترافیک 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شدهعمومی برگزار ادامه فراخوان های: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 تاریخ فراخوان عنوان رویکرد ردیف

1 

-گردشگری
 خدماتی

تفریحی پارک آبی در قالب شیوه  -فراخوان یک مرحله ای احداث مجموعه تجاری
 مشارکت مدنی

         98/12/21اول نوبت 
 98/12/27نوبت دوم 

 99/1/27بازگشایی 

 احداث و راه اندازی کلبه نمایشگاهی عرضه گل و گیاه در پارک ملت 2
            99/2/6اول نوبت 

      99/2/13نوبت دوم 
 99/2/31بازگشایی 

 احداث و راه اندازی مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم در پارک ملت 3
            99/2/6نوبت اول  

      99/2/13نوبت دوم 
 99/2/31بازگشایی 

 احداث و راه اندازی ویتامین کده در پارک ملت 4
            99/2/6اول نوبت 

      99/2/13نوبت دوم 
 99/2/31بازگشایی 

            99/2/6نوبت اول    تکمیل و راه اندازی سالن ورزشی در پارک ملت 5
       99/2/13نوبت دوم 

 مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم بوستان ملت 6
 

  99/4/28نوبت اول    
         99/5/4نوبت دوم     

 تکمیل و راه اندازی سالن ورزشی بوستان ملت 7
   99/4/28نوبت اول 

         99/5/4نوبت دوم   
 99/5/22بازگشایی 

 (دو مرحله ای)بوم گردی خرطوم  -مجموعه گردشگری 8
   99/4/28نوبت اول     
          99/5/4دوم نوبت     

 احداث و راه اندازی پارک و بازارچه خرمشهر 9
    99/5/2نوبت اول 

        99/6/01دوم نوبت 

 احداث و راه اندازی خانه ی فکر و بازی و رستوران مادر و کودک 10
 99/5/25نوبت اول 

        99/6/01دوم نوبت 

 مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم بوستان ملت 11
 99/5/25نوبت اول 

       99/6/01دوم نوبت  
 99/6/23بازگشایی 
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حمل و نقل و ترافیک 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

 محورهای و ها طرح که مطالعات خروجی نمودن اجرایی جهت کارگزاری و پیشین مطالعات بندی جمع

 (هنر و فرهنگ گذر نمونه عنوان به ) .باشند می توسعه

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

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

 (اول مرحله پایان) رشت شهرداری

ها ریزی برنامه: 
روز مدرن های سامانه ایجاد با شهرداری کاری فرآیندهای تمامی نمودن الکترونیکی و سازی هوشمند 

مالی تأمین طریق از ها آن اعتبار محل شهرداری 99 سال بودجه در که هایی پروژه مالی تأمین پیشبرد 
 .باشد می صکوک انواع یا و مشارکت اوراق

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

عنوان به رشت شهر شدن پذیرفته به توجه با ها پارک در بیشتر دهی خدمات جهت ریزی برنامه 
 فضای و ها پارک حفظ قوانین و ضوابط حفظ با خصوصی بخش سرمایه توسط کودک دوستدار شهر
 دیگر های سازمان و گانه 5 مناطق توسط ساله یک ای اجاره قراردادهای به ساماندهی و سبز

 شهرداری

 

 

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

   گذاری سرمایه سازمان

بافت بازآفرینی مانند ها ارگان و ادارات سایر با مرتبط گذاری سرمایه های طرح روی پیش مشکالت رفع  
 های رودخانه عینک،  تاالب ها، رودخانه ای، جزیره دکتر جنگلی پارک تاریخی، ارزشمند بناهای و فرسوده
 ... و گوهررود و زرجوب

پروژه تعریف و زمین اخذ جهت ... و اوقاف کل اداره شهرسازی، و راه کل اداره مانند ادارات سایر با تفاهم  
 .شهر توسعه اهداف با راستا هم مشارکتی های

،دادن مشارکت عنوان با برگزارشده عمومی فراخوان جهت حداکثری رسانی اطالع و ریزی برنامه تالش  
 .ها آن از بهینه استفاده راستای در آنها با تفاهم و شهری های باغ و دانه درشت امالک مالکان

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

اتوبوسرانی خطوط سپاری برون جهت ریزی برنامه   

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

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

ذیصالح مشاور اخذ و ستاد سامانه در مشاور ارزیابی اسناد بارگذاری پیگیری 

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

مهم اقدامات سایر: 
گذاری سرمایه سازمان شورای جلسه یک و سازمان مدیره هیئت جلسه 5 برگزاری 

با ملت پارک در گیاه و گل عرضه نمایشگاهی کلبه اندازی راه و احداث پروژه قرارداد انعقاد نهایی مراحل 
 فراخوان برنده

فراخوان برنده با ملت پارک در کده ویتامین اندازی راه و احداث پروژه قرارداد انعقاد نهایی مراحل 

فراخوان برنده با شهر سطح در اتوبوس های ایستگاه احداث پروژه قرارداد انعقاد نهایی مراحل 

فراخوان برنده با ملت پارک در ورزشی سالن اندازی راه و تکمیل پروژه قرارداد انعقاد نهایی مراحل 

چهار منطقه در چهارچشمه بهداشتی سرویس احداث موضوع با هبه قرارداد انعقاد نهایی مراحل 

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

گذاری سرمایه سازمان شورای در سازمان 98 سال مالی های صورت و بودجه تفریغ تصویب 

مستندات ارسال و گذاری سرمایه سازمان شورای در گذاری سرمایه سازمان فعالیت تمدید با موافقت  
 انسانی سرمایه توسعه و ریزی برنامه محترم معاونت به مربوطه

رشت شهر اسالمی محترم شورای به گذاری سرمایه های پروژه گزارش ارایه 

شهرداری های پروژه مالی تأمین موضوع با ایرانیان نگر اندیشه پایدار توسعه شرکت با نامه تفاهم انعقاد  
 رشت

مشاور به ابالغ و شهر در بهداشتی های سرویس احداث جانمایی و شناسایی جهت بازدید 

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 -99عمکرد شش ماهه اول

مهم اقدامات سایر ادامه: 
حوزه در مشاوره خدمات انجام جهت شمال شهر آرمان مشاور مهندسین شرکت با مشاوره قرارداد انعقاد  

  منظوره چند مشارکتی پروژه (اقتصادی و فنی مطالعات) گذاری سرمایه های بسته تهیه سنجی امکان
 پروژه فراخوان اسناد تهیه و پرستار

سوی از نوین ممیزی افزاری سخت و افزاری نرم های زیرساخت و ها سامانه های هزینه برآورد دریافت 
 (دادگستری رسمی کارشناسان کانون گزارش مطابق) فاوا سازمان

ها فراخوان در شرکت جهت سازمان در موجود اطالعاتی بانک گذاران سرمایه از دعوت 

امالک ممیزی فراخوان اسناد تهیه 

گرم هوای بالن تفریحی پروژه گذاری سرمایه بسته تهیه 

سرمایه سازمان نماینده حضور با شهر سطح در جدید پارکهای ایجاد جهت مناطق های عرصه از بازدید 
 شهری سبز فضای و منظر سیما سازمان نماینده و منطقه نماینده گذاری،

رشت شهر اسالمی شورای در شهرداری 99 بودجه اجرایی ضوابط تدوین جلسات در حضور 

گذاری سرمایه فرایند انجام  جهت آن تدقیق و مفاخر پارک طرح بررسی 

برقی خودروهای پروژه مقدماتی مطالعات تهیه 

صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث کل ی اداره با گردشگری های طرح خصوص در مشترک نشست 
 ها طرح ارائه و گیالن استان دستی

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 -99عمکرد شش ماهه اول

مهم اقدامات سایر ادامه: 
تهیه سبب به 4منطقه در باقرالعلوم مکث فضای و اندیشه شهرک مکث فضای مشکات، 2 فاز از بازدید 

 طرح

شهر اسالمی شورای اجتماعی فرهنگی، کمیسیون در گیالنی کوشیار ی مجموعه طرح ی ارائه 

غذا خیابان پروژه پیرامون توضیحات ارایه خصوص در رشت شهر اسالمی محترم شورای جلسه در شرکت  
 اسالمی محترم شورای به پاورپوینت قالب در پیشنهادات ارایه و

بودجه اساس بر شهری خدمات محترم معاونت از شهرداری نیاز مورد آالت ماشین لیست دریافت پیگیری  
 صکوک طریق از ها آن مالی تأمین جهت 99 مصوب

امکان مطالعات انجام) ستاد سامانه فراخوان در متقاضی های شرکت کاری سوابق و ها گواهینامه بررسی  
 (گذاری سرمایه ی پروژه 10 سنجی

روبه هکتاری 14 ی عرصه خصوص در گیالن استان شهرسازی و راه کل اداره مابین فی قرارداد پیگیری 
 دخانیات روی

مهر مسکن اراضی اخذ جهت حقوقی اقدامات انجام پیگیری  

اشتراکی های دوچرخه اندازی راه جهت شهر اسالمی محترم شورای موافقت اخذ   

الکترونیک شهرداری و هوشمندسازی نوین، ممیزی پروژه پیشنهادات بررسی فنی کمیته جلسه برگزاری 

 

 

 

 

 

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 -99عمکرد شش ماهه اول

مهم اقدامات سایر ادامه: 
گذاری سرمایه های پروژه شده منعقد قراردادهای بر عالیه نظارت 

 گذاران سرمایه اطالعاتی بانک روزرسانی به 

جم جام پروژه پیشبرد خصوص در پارس جهان نقش مشاور و آینده پارس عمران شرکت با جلسه برگزاری 

و سرگل عرصه مانند گذاری سرمایه های بسته تهیه جهت مشاور به ابالغ ... 

شهرداری های پروژه در همکاری خصوص در (مترا) ایران آهن راه توسعه مشاور مهندسین شرکت با جلسه 

آبیاری پروژه اجرای جهت منظر سیما سازمان و شهر خدمات محترم معاونت با مشترک جلسه برگزاری 
 مکانیزه

جم جام هتل و فرهنگی اداری تجاری منظوره چند پروژه مانند مقیاس بزرگ های پروژه پیشبرد پیگیری  
 یک منطقه در واقع

علی امام ی عرصه در لوکس مسکونی مجتمع و سرگل میدان در تجاری مجتمع مشارکتی طرح پیشبرد-
 1منطقه

در– مشارکتی طرح 10 برای مشاور اخذ جهت ستاد ی سامانه در مشاوران کیفی ارزیابی اسناد بارگذاری  
 اسناد ارزیابی ی مرحله

جهت به راه پیاده در بهداشتی سرویس جانمایی جهت تاریخی بافت کارگروه ی جلسه در دفاع و حضور  
 وقت محترم شهردار تاکید به توجه با گردشگران و شهروندان نیاز رفع

 

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 -99عمکرد شش ماهه اول

 :اهم اقدامات
بازدیدها : 
 (1)بازدید از روند احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان 

 (2)بازدید از سامانکده شهرداری در روزهای کرونایی 

 (3)بازدید شهردار رشت از روند ساخت موزه دفاع مقدس گیالن 

 (4)بازدید از روند پیشرفت فیزیکی درمانگاه بیماران هموفیلی 

 (5)بازدید از مسکن مهر رشت 

 تجدید میثاق شهردار رشت و اعضای شورای اسالمی شهر رشت 

 (6)به مناسبت رحلت امام خمینی و هفته دولت ( ره)با شهدا و آرمان های امام راحل  

 (7)بازدید از روند احداث پروژه زباله سوز سراوان 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه بازدیدها : 
 (1)بازدید شهردار رشت از پروژه در دست اجرای بلواز نماز 

(2) بازدید از پروژه یادمان دکتر حشمت 

(3)از اجرای فاز دوم پروژه احداث خیابان هشت دی  بازدید 

 (4)بازدید از از خانه ی کارآفرینی و مهارت صنایع دستی 

 (5)بازدید از اجرای پروژه الین کندروی کمربندی خرمشهر رشت 

 (6)  بازدید از روند تکمیل پروژه یادمان شهدای گمنام پارک ملت 

 (7)بازدید از پروژه جمع آوری آب های سطحی  بلوار شهید قلی پور و محله استادسرا 

 (8)بازدید سرپرست شهرداری رشت از مناطق و سازمان های شهرداری 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 -99عمکرد شش ماهه اول

نشست ها: 
 (1)شهرداری رشت  1399نشست اعالم برنامه های عملیاتی سال 

  (2)نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت 

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

 (3( )ناوگان حمل و نقل عمومی رشت افزایش یافته است     

 شهرداری رشت   99میلیارد تومانی سال  905نشست تصویب جزئیات بودجه 
 (4)در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت 

 (5) (پارکومتر)نشست امضای قرارداد پروژه مدیریت پارک حاشیه ای 

(6)  نشست شهردار رشت با فرماندهان نیروی دریایی استان 
 (7)نشست تقدیر شهردار رشت از یگان ویژه نیروی انتظامی 

 (8)نشست با مدیر عامل شرکت مخابرات منطقه گیالن 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه نشست ها: 
(1) نشست با مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان گیالن 

 (2)نشست با مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن 

  (3)در منطقه مسکن مهر  نشست پیگیری یادمان شهدای گمنام 

  (4)نشست سرمایه گذاری پروژه پارک آبی گیل لند 

 (5)نشست با سرپرستان خبرگزاری های استان گیالن 

 (6)نشست با خانواده های اهدا کننده عضو 
نشست انعقاد قرارداد سرمایه گذاری برای اجرای سامانه خرید و جمع آوری 

 (7)پسماندهای خشک از مبدای تولید  

  (8)نشست بررسی ساخت تقاطع غیر همسطح میدان مصلی به میدان امام حسین 

 (9)جلسه بررسی پروژه ها و جذب اعتبارات دولتی 

  (10)جلسه بررسی جذب اعتبارات ملی مربوط به ساماندهی پسماندهای 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 -99عمکرد شش ماهه اول

ادامه نشست ها: 
 (1)نشست با انجمن دوستی ایران و روسیه 

 (2)نشست چگونگی اجرای طرح های سرمایه گذاری در آببندان عینک 

جلسه مشترک شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن ، شورای شهر و شهرداری 
 (3)  5-غربی در مسیر کانال ژ-خصوص اجرای پروژه کمربندی شرقی  در       

(4)در زمینه اجرای تراموا  نشست با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه 

 (5( )ص)پروژه با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  5نشست انعقاد تفاهم نامه اجرای 

 (6)نشست با دکتر کاظم زاده سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان 

 (  7)حضور در برنامه در مسیر توسعه شبکه باران 

(8) نشست بررسی عملیات اجرای زباله سوز رشت 

نشست با شرکت سرمایه گذاری عمران پارس آینده پیرامون پروژه چند منظوره 
 (9)جام جم  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 ها نشست ادامه: 
(1) رشت شهرداری و گیالن استان ملی بانک متقابل همکاری چگونگی نشست 
(2) (ع)حسین امام میدان غیرهمسطح تقاطع ایجاد و طراحی بررسی نشست 
(3) گیالن مطبوعات پیشکسوتان از تجلیل نشست 

های شهرداری همیاری سازمان و شهرداری همکاری تفاهمنامه امضای نشست 
 (4) گیالن استان المللی بین نمایشگاه دائمی سایت ساخت برای گیالن 

حضور با رشت گوهررود و زرجوب های رودخانه ساماندهی هماهنگی جلسه 
 تن دو و استان قدس سپاه فرمانده ،(ص)االنبیا خاتم سازندگی قرارگاه نماینده

 (5)رشت شهرستان نمایندگان از 

(6) نشست با نمایندگان اتاق بازرگانی سوئد و ایران 

نشست امضای تفاهم نامه با بسیج سازندگی سپاه قدس 

 (7)گیالن برای پروژه یادمان شهدای گمنام پارک ملت  

 (8)جلسه ساماندهی ورودی های شهر و حذف زوائد بصری شهری 

 (9)نشست سرپرست شهرداری رشت با شرکت مشاور پروژه قطار شهری 

 (10)نشست با مدیر، معاونین ، مسئوالن و کارکنان مناطق و سازمان های شهرداری 
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دیدارها: 
 (1)دیدار با سیدعلی آقا زاده از منتخبان مردم شهر رشت در مجلس شورای اسالمی 

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

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

 دیدار شهردار رشت و مدیران شهرداری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 (4) درمانی استان گیالن به مناسبت فرا رسیدن هفته سالمت -بهداشتی      

(5) دیدار شهردار با آقای احمدی سنگری منتخب مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 

 (6)  "روز معلم"دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش گیالن به مناسبت 

 (7)دیدار شهردار رشت با مدیرعامل باشگاه سپیدرود برای کمک به سپیدرود و داماش 

 (8)دیدار و گفتگو با فرماندار  شهرستان رشت 

 (9)مالقات مردمی شهردار با شهروندان در روزهای سه شنبه هر هفته 
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 دیدارها ادامه: 
(1) گیالن استانداری شهری امور کل مدیر کاظمی مسعود مهندس با دیدار 

(2) باران شهر نشان آتش اکبری غالمرضا شهید همسر با دیدار 

(3) گیالن استان محاسبات دیوان مدیرکل با دیدار 

(4)گیالن مرکز سیمای و صدا مدیرکل با دیدار 

(5) گیالن مرکز سیمای و صدا خبر واحد کارکنان از تجلیل و دیدار 

(6) نیا کوچکی رضا دکتر سالمت مدافع شهید خانواده با دیدار 

(7)  استان منکر از نهی و معروف به امر ستاد دبیر سرافراز سجاد االسالم حجت با دیدار 

(8) گیالن قانونی پزشکی مدیرکل ثمین قربانی دکتر با گفتگو و دیدار 

(9) گیالن هواشناسی کل مدیر دادرس دکتر با دیدار 
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ها افتتاحیه: 
 (1)آغاز عملیات ساخت پروژه المان شهدای گمنام مسکن مهر 
 (2)شرکت در افتتاح چهاردهمین شعبه از فروشگاه رفاه در سطح شهر 
 (3)مراسم آغاز فعالیت خانه موزه مشروطه 
 (4)با انجام آیینی ویژه؛ تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان رشت به بهره برداری رسید 
(5)مشهد -حضور در مراسم افتتاح رسمی قطار پنج ستاره زندگی در مسیر رشت 
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سایر 
 قدردانی رئیس مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران، سرپرست فدراسیون همگانی 

 (1)و معاون وزارت ورزش و جوانان از دکتر حاج محمدی       

 (2)قدردانی فرماندار رشت از شورا و شهرداری رشت در مدیریت پسماند 

 (3)” شهر ما"حضور در گفت و گوی زنده رادیویی برنامه 

 انعقاد تفاهم نامه برای اعزام کارکنان شهرداری رشت با قطار پنج ستاره زندگی 
 (4)به سفر مشهد مقدس         

  (5)آیین معارفه سرپرست جدید شهرداری رشت 

  (6)الیو اینستاگرام شهردار رشت با مردم درباره موضوعات مختلف شهری 

 (7)حضور شهردار رشت در مراسم های عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی 

 (8)مراسم هیئت عزاداری کارکنان شهرداری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
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متراژ /تعداد  
(ماهه اول 6)  

 عنوان

 طراحی فتونیوز  556

 ساخت کلیپ و تیزر 46

 کوتاه ساخت فیلم 0

15 
اخبار )ثانیه  60ساخت اخبار 

 (مدیریت شهری

24 
بولتن های خبری هفتگی 

 “آوای بلدیه”

5 
بولتن های خبری ماهانه  

 “آوای بلدیه”

 (  مترمربع)تبلیغات محیطی 2526.25

تبلیغات و اطالع رسانی: 
بلدیه آوای” ماهانه و هفتگی خبری های بولتن“ 

بیلبورد و 3×4 ، 1×3 ،(جایگاه 1) 2/5×2/5 ،(جایگاه 7) 2/5×3/5 ابعاد در بنر نصب و چاپ طراحی،) محیطی تبلیغات 

 شهرداری اختیار تحت شهری های تلویزیون 9 در تبلیغات نمایش و (شهرداری های برنامه و تقویمی های مناسبت برای 

 (آپ واتس و تلگرام اینستاگرام،) اجتماعی های شبکه 

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

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

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

 تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری

 تعداد بازدید کننده تعداد خبر

681 53019 

 گزارش کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر

تعداد مصوبات 
 شهدامربوط به 

تعداد 
مصوبات 
 کمیسیون

تعداد نامه های شهروندان 
برای نامگذاری یا تغییر نام 

 معابر

تعداد 
 جلسات

9 33 45 3 
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امور بین الملل و شهر خالق خوراک شناسی 
 (1)ترجمه گزارش اقدامات کشور استرالیا و شهر استرشوند برای مقابله با کرونا 

 (2)ارائه گزارش اقدامات شهر رشت برای مقابله با کرونا و ارسال به دفتر کمیسیون ملی یونسکو 

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

 (4)شرکت در جلسه وبیناری شهرداران آسیایی با موضوع اقدامات انجام گرفته برای مقابله با کرونا 

 برنامه های )شرکت در دومین جلسه شهرهای خالق خوراک شناسی با موضوع 
 (5( ) 19انجام شده جدید در مبارزه با کرونا، برنامه های پیش رو در خصوص کوید 

  (6)ارسال مطالب شهر رشت برای شهر یانگجو جهت ارایه در تاالر نمایشگاه شهر یانگجو چین 

طراحی پوستر روز جهانی تنوع زیستی و بارگذاری در فضای مجازی و روز جهانی 
 (7)تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه و بارگذاری در فضای مجازی  
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امور بین الملل و شهر خالق خوراک شناسی 

  شرکت مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک رشت در سومین 
 (1)وبینار شبکه شهرهای خالق خوراک شناسی  
 (2)شرکت در الیو اینستاگرامی به مناسبت روز جهانی خوراک پایدار 
 (3)برگزاری فراخوان عکس غذا و انتشار در سایت شهر خالق خوراک شناسی 
 (4)طراحی پوستر به مناسبت روز جهانی خوراک پایدار و مالقات آنالین شهرهای یونسکو 

 (5)” بهداشت و اقتصاد شهری شهرهای آسیایی پس از کرونا"نشست ویدئوکنفرانس  با عنوان 

 (6) شهر از کشورهای مختلف جهان 150حضور در وبینار شهرهای یونسکو با مشارکت بیش از 

 برنامه ریزی و هماهنگی الزم در خصوص پروژه نان و تهیه و ساخت کلیپ های طرز تهیه 
 (7)  رشتی و ارسال آن به کشور ایتالیا نان های
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امور بین الملل و شهر خالق خوراک شناسی 
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  (1)تایید شدن گزارش چهارساله شهرخالق رشت و بارگزاری در سایت یونسکو 

(2) آذربایجان در ایران سفیر  و  خارجه امور وزارت سخنگوی با رشت شهردار دیدار 

 (3)” فراخوان عکس غذا "برگزاری 

 (4)” برندسازی شهری و توسعه شهر خالق "سومین نشست هم اندیشی شهر خالق خوراک با موضوع 

(5)به صورت زنده اینستاگرامی در تاالر گفت و گو  "عکس از غذا"نشست اعالم نتایج داوری فراخوان 

(6)مشارکت شهر خالق رشت برای تهیه روز جهانی پایا، غذایی اسپانیایی 
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 (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال) اطالع رسانی  : 

 (1)پوشش اخبار جلسات، بازدیدها، دیدارها و نشست های شهردار 

 (2)انتشار پیام های تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی 

 (3)پوشش مصاحبه معاونین، مدیران مناطق و رؤسای سازمان ها و مدیران ستادی شهرداری رشت 

 (4)انتشار اطالعیه ها، جوابیه ها، تکذیبیه های شهرداری رشت 

 (5)پوشش اخبار ابالغ ها، انتصابات و مراسم معارفه مدیران جدید شهرداری 

  (6)پوشش اخبار تجمیعی هفتگی معاونت ها، سازمان ها و مناطق و مدیران ستادی شهرداری رشت 

  (7)پوشش اهم اخبار و اقدامات سازمان های شهرداری 

 ترمیم، لکه گیری و روکش آسفالت معـابر  )پوشش اخبار فعالیت های عمرانی در مناطق پنجگانه شهرداری رشت
و پر کردن نوار حفاری ها، عملیات لوله گذاری، همسطح سازی و ترمیم درهای منهول آب و فاضالب، عملیات زیر 

 (8... ( )سازی، آماده سازی، کفپوش گذاری پیاده رو ها، جدول گذاری و رنگ آمیزی جدول ها و 

 ساخت دیوار حفاظتی دفنگاه زباله سـراوان، عملیـات   ) پوشش اخبار پروژه های حوزه پسماند و دفنگاه سراوان
 (9.... ( )تنی  و  600خاکبرداری و آماده سازی محدوده دسترسی ساخت پروژه زباله سوز 

 (10)پوشش اخبار عملیات ضدعفونی و گند زدایی خیابان ها و مکان های عمومی سطح شهر در ایام کرونا 

 (11)پوشش اخبار پاک سازی و ضدعفونی کردن محالت رشت و الیروبی رودخانه ها توسط حوزه خدمات شهری 

 (12)اجرای گروه موزیک شهرداری رشت در امکان عمومی و پارک ها 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  



351 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 (پوشش اخبار اقدامات، برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال) اطالع رسانی  : 
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137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 99/06/31تا  99/01/01ها و ترافیک آن از تاریخ  بیشینه تعداد تماس

 

 

 

 

 

 
 

 

 

گردیده ثبت 14-12 ساعت از روز یک طی زمانی بازه در دریافتی هایتماس بیشتریـــــن  
 .است

که نمود گیرینتیجه چنین توانمی دریافتی، هایتماس تعداد نمودارهای بررسی به توجه با  
 .است گردیده ثبت 137 سامانه در1399/05/25 مورخ در تماس تعداد بیشترین

تماس های 
 روزانه

 ترافیک 
 تماس ها
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  
 

 99/06/31تا  99/01/01موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ 

 

 

 : شهروندان نظر مد موضوعات اهم
غیرمجاز ساز و ساخت           
آسفالت روکش و گیری لکه       
زباله آوری جمع و نظافت 
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 137سامانهعملکرد  -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار

 : شکل به توجه با 
با غیرمرتبط موضوعات طرح رغم علی 

  و آب قطع برق، قطع نظیر) شهرداری وظایف
 دلیل به و ثبت مرتبط های پیام کلیه (...

  خروجی مناطق، فعالیت نبودن آنالین
 .است نگردیده ثبت سامانه در آن عملکرد

99/06/31تا  99/01/01 وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ  
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 99/06/31تا  99/01/01های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ وضعیت درخواست

 

 : شکل به توجه با
هادرخواست بیشترین 

  4 و1 مناطق به  مربوط
 .باشدمی رشت شهرداری

هادرخواست کمترین 
 5 منطقه به مربوط

 .باشد می رشت شهرداری
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

به تفکیک موضوع 137تماس های دریافتی از سامانه   
 تعداد موضوع پیام ردیف

 933 کارگران 1

 61 آبگرفتگی و آب افتادگی 2

 612 آسفالت 3

 10 آسیب های اجتماعی 4

 64 اطالع رسانی و مشارکت های شهروندی 5

 46 (انهار)الیروبی  6

 0 برفروبی 7

 75 پارکها و فضای سبز 8

 3 پارکینگ ها و پارکبانها 9

 5 تاکسی 10

 32 ترافیک 11

 1 ترمینال 12

 3 اتوبوس 13

 102 تعمیرات شوارع 14

 43 تفکیک و بازیافت 15

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  
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 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

به تفکیک موضوع 137تماس های دریافتی از سامانه   

 8 تقدیر و تشکر 16

 104 جمع آوری خاک و نخاله 17

 322 جمع آوری زباله و ضایعات 18

 302 جمع آوری و نصب 19

 173 حیوانات 20

 90 درختان 21

 933 ساخت و ساز 22

 582 سد معبر 23

 9 شستشو 24

 53 مرمت و ترمیم 25

 512 مزاحمت 26

 48 (نصب عالئم ایمنی)نکات ایمنی  27

 264 نظافت 28

 1 میادین میوه و تره بار 29
 5391 مجموع

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 وضعیت تماس ها

 تعداد نام حوزه
 1070 1منطقه
 558 2منطقه
 679 3منطقه
 725 4منطقه
 315 5منطقه

 944 سازمان مدیریت پسماند
 10 سازمان مدیریت حمل و نقل  بار و مسافر
 165 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
 25 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی  

 17 معاونت حمل و نقل و ترافیک
 0 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 2 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 0  سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

 0 سازمان آرامستان
 0 سازمان عمران و بازآفرینی شهری
 881 پیام های در حال تعیین و تکلیف

 5391 جمع

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  
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مهم ترین اقدامات 

 
 صیانت از حق و حقوق شهرداری رشت  -1

 طرح دعاوی متعرضین و پیگیری دعاوی مربوطه   -2

 دفاع در برابر دعاوی علیه شهرداری و امورات جاریه در اجرای احکام مدنی و کیفری   -3

 تهیه لوایح و پاسخ استعالمات ادارات و سازمان ها -4

 امورات مربوطه به دیوان عدالت اداری اعم از تهیه و تنظیم پاسخ های مربوطه -5

 

مدیریت حقوقی-حوزه شهردار  



360 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

اقدامات سایر 

جلسه 204 – حقوقی محاکم جلسات در شرکت 

جلسه 11  – کیفری محاکم جلسات در شرکت 

جلسه  25   – کار اداره اختالف حل و تشخیص های هیات رسیدگی جلسات در شرکت 

جلسه  41– محلی کارشناسی های قرار در شرکت 

فقره 126  – اداری عدالت دیوان لوایح تایید یا و تهیه 

مورد  60– قضایی استعالمات به پاسخ   

مورد  71 – (... و درآمدی،شهرسازی،عمرانی،خدماتی )اداری استعالمات به پاسخ 

جلسه 5  مناقصه  جلسه  18  مزایده -  مزایده و مناقصه جلسات برگزاری  

8 – معامالت نامه آیین 14 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 

6– (اختالف حل) معامالت نامه آیین 38 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 

مدیریت حقوقی-حوزه شهردار  
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 ( داخلی حسابرسی ) داخلی کنترلهای فرایندهای بررسی اهم

مشارکتهای و گذاری سرمایه سازمان پسماند، مدیریت سازمان داخلی کنترلهای فرایند اتمام 

 شهری مشاغل ساماندهی  سازمان ، شهری سبز فضای و  منظر ، سیما آرامستان،سازمان مردمی،سازمان

  کشاورزی های فرآورده و

 خصوص در جلسات اهم   

معاونین شورای  

حسابرسی مدیریت انسانی نیروی چارت در تغییر 

شهرداری نوین درآمدهای کمیته 

 شهرداری ناظر واحدهای سایر با تعامل 

 

 

 

 

مدیریت حسابرسی  -حوزه شهردار  
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 ادامه اهم جلسات درخصوص 

(1 تصویر)تعهدی حسابداری کارگروه 

مرکز و مناطق ، سازمانها حسابرسی کارگروه 

 مسائل حقوقی قراردادها و همچنین بررسی نحوه هماهنگی فی مابین جهت نیل به اهداف سازمانی 

(2تصویر )جلسات هیئت مدیره 

فرایند اجرای حسابداری تعهدی 

ارزش افزوده 

مدیریت حسابرسی-حوزه شهردار  

2تصویر   

1   2  
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 (1تصویر)پسماندکنترلهای داخلی سازمان مدیریت اختتامیه 

 (2تصویر )حسابرسی داخلی سازمان مدیریت آرامستانها افتتاحیه 

 شهرداری و زیر سیستمنرم افزارهای مورد استفاده در مجموعه 

 (3تصویر)ورود اطالعات قراردادها توسط سازمانها و مناطق  

افتتاحیه کنترلهای داخلی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

اختتامیه کنترلهای داخلی سازمان مدیریت آرامستانها 

 افتتاحیه کنترلهای داخلی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 

 

مدیریت حسابرسی -حوزه شهردار  

 1  

 2  3 
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

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

وصولی درآمد فروردین ماه مناطق پنجگانه و سازمانهای تابعه شهرداری رشت 

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

صرفه و صالح ادامه فعالیت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

 نحوه انتصاب معاونین اداری ، مالی سازمانها با اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر 

 نحوه و زمان تهیه صورت های مالی و تفریغ بودجه 

برگزاری مستمر جلسات هیئت مدیره 

 اطالع رسانی در خصوص دعوت از کارشناسان این مدیریت جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره 

 بررسی اسناد سازمان  فرهنگی ، اجتماعی  و ورزشی 

بررسی اسناد  سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

 بررسی اسناد تهاتر سازمان سیما و منظر وفضای سبز شهری 

 کارشناسان این مدیریت جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره  معرفی 

 اصالح پیشنهاد روند صحیح و قانونی در انعقاد قراردادها 

 بررسی کنترلهای داخلی در سازمان های سیما ،منظر و فضای سبز شهری و سازمان ساماندهی مشاغل شهری
 و فرآورد های کشاورزی  

 

 

مدیریت حسابرسی-حوزه شهردار  
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 نرم افزارهای مورد استفاده در شهرداری رشت و سایر سازمان های تابعه شهرداریآمار 

ارسال مصوبات هیئت مدیره جهت بررسی و تهیه گزارش 

دسترسی  پرسنل این مدیریت  به نرم افزار حسابداری شهرداری 

گزارش در خصوص هیئت مدیره سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

غیبت های متوالی اعضای هیئت مدیره 

 98تهیه صورت های مالی و تفریغ بودجه 

 پسماند، سرمایه گذاری و مدیریت  آرامستان و سیما و منظر و فضای  گزارش کنترلهای داخلی  سازمان مدیریت
 سبز شهری

 تشکیل کمیته حسابرسی 

گزارش از آخرین وضعیت حسابرسی انجام شده در سازمانها 

 98آمار اموال منقول و غیر منقول سازمانهای وابسته به شهرداری به همراه میزان بدهی سازمان تا پایان 

 افزودهانعقاد قرارداد جهت وصول ارزش 

تشکیل جلسه شورای سازمان در خصوص پیشنهاد انتخاب موسسه های حسابرسی 

 گزارش در خصوص انتصاب مسئول مالی سازمانهای تابعه شهرداری 

 انجام اظهار نامه مالیاتی 

 98عدم ارائه صورتهای مالی و تفریغ بودجه 

مدیریت حسابرسی-حوزه شهردار  
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 برنامه های پیش رو

 در روند بررسی فرایندکنترل  داخلی مناطق پنج گانه و سازمانهای تابعه شهرداری رشت  تغییر 

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

   پیگیری تشکیل کمیته حسابرسی در شهرداری رشت 

  شناسایی جمع کل دارایی ها و بدهی ها، درآمد و هزینه های  شهرداری رشت 

  پیگیری بهینه سازی مجموعه نرم افزارهای مالی شهرداری رشت 

  پیگیری تغییر در چیدمان کدهای بودجه ای در سازمانهای تابعه شهرداری رشت 

  ارتقاء نیروی انسانی سازمانها برابر چارت مصوب 

  اصالح روند دریافت حقوق شهرداری در ارتباط با ارزش افزوده 

ایجاد یک اسلوب مشترک در خصوص اظهارنامه های مالیاتی در سازمانهای زیر مجموعه شهرداری 

ایجاد کارگروه های تخصصی در ارتباط با کلیه موارد فوق الذکر 

 

مدیریت حسابرسی -حوزه شهردار  
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

  افزار نرم معاونت حوزه
ها پشتیبانی: 

   مورد 1554 تعداد به  سرا شهرسازی یکپارچه افزار نرم از 1)

 مورد 1222 تعداد به محاسبان مالی یکپارچه افزار نرم از2)

 مورد 39 تعداد به تقسیطی اسناد مدیریت افزار نرم از3)

 مورد 25 تعداد به پروژه خط افزار نرم از4)

 مورد 4 تعداد به (جام)انسانی منابع آموزش جامع افزار نرم از5)

 مورد 2 تعداد به قوانین افزار نرم از6)

   روب و رفت سامانه از7)

  137 سامانه از8)

 انسانی منابع افزار نرم از9)

  پسماند پیمانکاران عملکرد بر نظارت سامانه از01)

 (رایورز) دستمزد و حقوق افزار نرم از11)

 نشانی آتش سازمان ناجی افزار نرم از21)
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 افزارمعاونت نرم حوزه 
 مورد 4( فرابر)پشتیبانی از نرم افزار یکپارچه آماری 

 مورد در خصوص رفع مشکالت از قبیل فراموشی رمز عبور،   980پشتیبانی از سامانه فیش حقوقی به تعداد
 ...ایجاد کارتابل، چاپ فیش و 

پشتیبانی سامانه جمع آوری هوشمند اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری کاربران شبکه شهرداری 

  پشتیبانی از سامانه های مختلف در حوزه ویدئو کنفرانس جهت برگزاری جلسات 

 راه اندازی نسخه یکپارچه نرم افزار محاسبان در شهرداری مرکز، مناطق و سازمان هاپیگیری 

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

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

 بررسی و ارایه پیشنهادات در خصوص پیش نویس قرارداد سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبدا

 گذاریتولید با محوریت سازمان سرمایه 

 امالکتهیه شرح خدمات به منظور اسکن پرونده های اداره 
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 معاونت نرم افزار حوزه 
 دسترسی آمار تباصر در زیر سیستم کمیسیون ماده صد به کارشناسان ماده صدایجاد 

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

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

 برای کمیسیون ماده صد در شعب پنجگانه مطابق با ابالغ استاندار  1399تعریف نمایندگان وزارت کشور در سال
 محترم

 اندازی نسخه جدید نرم افزار مالی محاسبان بر اساس سیستم بودجه ریزی جدید در مرکز، مناطق و راه
 رشتسازمان تابعه شهرداری 

 تهیه سامانه ویدئو کنفرانس(ADOBE CONNECT) جهت برگزاری جلسات مجازی 

اصالح امضاء مدیر جدید منطقه یک شهرداری در پروانه عدم خالف و پایانکار 

 جدیدتعریف نمایندگان جدید وزارت کشور در کمیسیون ماده صد برای سال 

ساخت کارتابل آقای کاظمی کارشناس جدید شعبه کمیسیون ماده صد در کلیه مناطق 

حذف دسترسی کارتابل خانم ذبیح پور کارشناس اسبق شعبه ماده صد در کلیه مناطق 
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   افزار نرم معاونت حوزه
 تعرفه اصناف پایه و زباله در منطقه یک و سه  اصالح 

اصالح گزارش تباصر  به تفکیک شعب برای کمیسیون ماده صد 

 اصالح کارتابل ریاست جدید آتش نشانی 

معماری و شهرسازی معاونت درخواست به صد ماده شفافیت گزارش اصالح 

شهرداری بازرسی مدیریت کاربری برای توکن همراه به سرا افزار نرم به دسترسی اعطای 

بازرسی مدیریت جانشین کاربری برای توکن همراه به سرا افزار نرم به دسترسی اعطای 

حراست مدیریت کاربری برای توکن همراه به سرا افزار نرم به دسترسی اعطای 

شهرسازی و معماری معاونت کاربری برای توکن همراه به سرا افزار نرم به دسترسی اعطای 

مستغالت و امالک زیرسیستم افزار نرم اندازی راه جلسه دو تشکیل 
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امالک اداره نظر به بنا امالک زیرسیستم به مربوط گزارشات ساخت و طراحی 

احکام اجرای افزار نرم اندازی راه جهت جلسه تشکیل 

ایرانپور خانم نام به صد ماده کمیسیون در شعبه جدید کارشناس کارتابل اندازی راه 

مدیریت برای سرا افزار نرم در امضا درج و دسترسی اعطای و چهار منطقه قبلی مدیریت کارتابل نمودن قفل 
 رشت شهرداری چهار منطقه جدید

آماری گزارشات دسترسی اعطای و پنجگانه مناطق در اقتصادی و مالی معاون برای سرا کارتابل تشکیل  
  صنفی و نوسازی  درآمدی،

پسماند مطالبات افزار نرم بررسی   

شرق سیستم کارنیک شرکت از پروژه کنترل افزار نرم استقرار برای پیگیری 

پیگیریConvert    عمران سازمان آل ایده افزار نرم 

نرم ناجی، نشانی آتش افزار نرم محاسبان، مالی افزار نرم 1399 سال پشتیبانی های قرارداد انعقاد بررسی 
 سامانه از کارگزینی و احکام و پرسنلی های سیستم زیر رایورز، دستمزد و حقوق افزار نرم فرابر، آماری افزار

 ... و جام آموزش جامع سامانه انسانی، منابع



372 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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رسمی، ) حکمی الگوهای کلیه برای 1399 سال حقوق افزایش به مربوط های فرمول سازی پیاده  

 انسانی منابع جامع سامانه در ( ... و کارگری قراردادی، پیمانی،

اتوماسیون و انسانی منابع جامع افزاری نرم ارایه زمینه در پیشرو شرکت پنج فنی های قابلیت بررسی  
 اداری

شهرسازی خدمات حوزه در پیامک سرویس دهنده ارائه های شرکت پیگیری 

فرسوده، بافت گزارش چهار، منطقه در اجتماعی تامین بیمه  به مربوط مشکالت حل و گزارش اصالح  
  و مناطق در پرونده رویت عدم دو، منطقه در جدید نیروی دسترسی سه، منطقه در تباصر گزارش

  محاسبه عدم مشکل رفع صد، ماده کمیسیون دبیر کارتابل دسترسی مشکل رفع صد، ماده کمیسیون
  کمیسیون، مطرح پرونده در سوابق درج عدم مشکل حل یک، منطقه نوسازی فیش در نشانی آتش

 ... و دو منطقه در گزارش خروجی اصالح سه، منطقه در تعمیرات گردشکار مشکل اصالح

حقوقی فیش سامانه اندازی راه   

بررسی و فنی جلسات در شرکت انسانی، منابع و اداری اتوماسیون حوزه در فعال های شرکت بررسی  
 بردار بهره های حوزه خدمات شرح

شهرداری، کشاورزی های فراورده و مشاغل ساماندهی سازمان حوزه در فعال های سامانه بررسی  
 خدمات شرح بررسی و فنی جلسات در شرکت
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خدمات شرح بررسی و جلسات در شرکت معابر، نامگذاری حوزه در فعال های سامانه بررسی 

بردار بهره حوزه نیازهای براساس سامانه خدمات شرح تدوین و دین تبدیل سامانه جلسات در شرکت 

منابع جامع سامانه در کارکنان پرسنلی احکام صدور جهت1399 سال حکمی های فرمول سازی پیاده 
 انسانی

سبز فضای پیمانکاران عملکرد بر نظارت سامانه خدمات شرح تدوین و بررسی   

مگفا شرکت از سرا افزار نرم در سرویس وب بصورت پیامک ارسال استقرارسامانه و خرید پیگیری 
 صد ماده کمیسیون و مناطق کلیه برای

شهرسازی معاونت درخواست طبق مناطق کلیه در کارشناسی اطالعات نام با جدید گزارشی ساخت 

روزه ده اخطار برای سه منطقه صد ماده کمیسیون دبیر به امضا دسترسی 

77 ماده کمیسیون احکام اجرای سامانه اندازی راه منظور به جلسه برگزاری   

مناطق کلیه در مشاغل صنفی فرمولهای در زباله و شغلی تعرفه اصالح 

پسماند مدیریت سازمان مطالبات افزار نرم روزرسانی به خصوص در پیگیری 



374 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

   افزار نرم معاونت حوزه
ارسال عدم :قبیل از صد ماده کمیسیون سیستم زیر و سرا افزار نرم در مشکالت حل و گزارش اصالح  

  کمیسیون دبیران تغییر مناطق، راهبران های دسترسی اصالح صد، ماده کمیسیون به منطقه از پرونده
  شفافیت گزارش ساخت مناطق، در کارشناسان آرشیو به دسترسی مشکل حل مناطق، در صد ماده
   در کارتابل ساخت مناطق، نوسازی در حسابی خوش درصد 10 مشکل حل مناطق، در ماده آرای

  مشکل حل پروانه، پیش فرم مشاهده به مربوط مشکل حل شهرداری، کارشناسان برای سرا افزار نرم
  صد ماده کمیسیون از صادره آرای آخرین گزارش اصالح مناطق، در پرونده رویت عدم و دائم بایگانی

 ... و مناطق کلیه در

فرابر آماری یکپارچه افزار نرم جدید نسخه نصب برای الزم های پیگیری انجام 

انسانی منابع جامع سامانه خدمات شرح تدوین 

انسانی منابع سامانه از نیاز مورد گزارشات طراحی   

پیمانکاران عملکرد بر نظارت سامانه استقرار و اندازی راه خصوص در الزم مکاتبات انجام و پیگیری  
 (هوشمند توزین سامانه ) پسماند مدیریت

مشاغل ساماندهی سازمان در محاسبان افزار نرم درآمد زیرسیستم استقرار برای الزم های پیگیری 

ساماندهی سازمان در محاسبان افزار نرم اموال و انبار های زیرسیستم استقرار برای الزم های پیگیری 
 مشاغل
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افزار نرم محاسبات خودکارسازی برای الزم های پیگیری و درآمد فرم شده حذف پارامترهای راهنمای تهیه 

 الکترونیک خدمات ارائه و سرا

کمیسیون و مناطق کلیه برای سرا افزار نرم در سرویس وب بصورت پیامک ارسال استقرارسامانه پیگیری 
 صد ماده

منطقه 5 در نشانی آتش سازمان پرسنل از نفر 10 برای کارتابل ساخت   

سرا سامانه در 1399 سال برای گانه 5 مناطق مشاغل صنفی فرمولهای در شغلی و زباله تعرفه اطالعات ورود 

صد ماده کمیسیون سیستم زیر در شهر شورای اعضای جابجایی و تغییر 

پسماند مدیریت سازمان مطالبات افزار نرم استقرار خصوص در پیگیری 

امالک سیستم زیر از شهرداری امالک مدیریت برداری بهره جهت پیگیری 

فرمت در تغییر :قبیل از صد ماده کمیسیون سیستم زیر و سرا افزار نرم در مشکالت حل و گزارش اصالح 
 منطقه در تفصیلی طرح و دائم بایگانی مشکل حل صد، ماده کمیسیون از صادره آرای آخرین آمار خروجی

 موقت بایگانی از پرونده خروج ،2 منطقه در ساختمان تعمیرات درخواست بازدید درختواره مشکل حل یک،
  حل مناطق، بازدید مرحله در کارشناسی اطالعات گزارش افزودن ،2 منطقه در صد ماده به ارسال بدلیل

 کارشناسان کارتابل دسترسی مشکل حل صد، ماده کمیسیون شعبات در آرا ثبت مشکل
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  افزار نرم معاونت حوزه
دانش فناوری عصر و رایورز رایان، حساب صفارایانه، های شرکت وضعیت صورت بررسی 

تنظیم پیگیری DNS  فرابر افزار نرم 

 مشاغل ساماندهی سازمان در محاسبان افزار نرم اموال و انبار های زیرسیستم وضعیت پیگیری 

مشاغل ساماندهی سازمان محاسبان افزار نرم درآمد زیرسیستم در ها فرمول سازی پیاده پیگیری 

رایان حساب شرکت از محاسبان افزار نرم درآمد زیرسیستم ماتریسی گزارش اصالح پیگیری 

شهرداری 5 و 4 ،3 مناطق صنفی زباله و شغلی قیمت اصالح 

کاربران صد، ماده کمیسیون کاربران جمله از شهرداری مختلف های حوزه برای دستی پیامک دسترسی ایجاد 
 شهرسازی حوزه کاربران و شهرداری درآمد

قطعی فیش صدور از پس درآمد مرحله در پیامک ارسال سرویس افزودن 

رایانه صفا شرکت توسط شده ارایه نسخه آخرین به (سرا) شهرسازی یکپارچه سامانه ارتقای 

خطای مشکل حل :قبیل از صد ماده کمیسیون سیستم زیر و سرا افزار نرم در مشکالت حل و گزارش اصالح  
 نام رویت عدم مشکل حل چاپ، نوع مشکل حل نسخه، تغییر از پس کاربران کارتابل در سیستم به ورود
 .. و ارتقاء از بعد مناطق بندی کمیسیون مشکل حل نسخه، ارتقا از پس رای صدور در مالک
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

   افزار نرم معاونت حوزه

براساس تدوین و دین تبدیل سامانه استقرار و اندازی راه جهت شرکت الزم مکاتبات انجام و پیگیری  

 بردار بهره حوزه نیازهای

رشت شهرداری جدید پرتال خدمات شرح تدوین و بررسی جهت  الزم مکاتبات انجام و پیگیری 

   (اداری اتوماسیون افزار نرم) افزار نرم معاونت حوزه

مورد 354 تعداد به اداری اتوماسیون در پرسنلی های ابالغ اصالح 

افزایش ارجاعات، شرح ،چاپ :قبیل از مواردی شامل مورد 224 تعداد به  کاربران های دسترسی اصالح  

 ... و ها فرم های دسترسی و مجاز ارجاعات سوابق، مشاهده پیوست، های فایل حجم

،مورد 87 تعداد به کاربران امضای تعیین و اصالح ایجاد 

ریست :قبیل از مواردی شامل مورد 422 تعداد به کاربران متداول سواالت به پاسخ و مشکالت حل  

 ... و کارتابل نمودن فعال غیر اتوماسیون، کندی و قطعی اصالح پروفایل،
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 ( :GISواحد ) افزارمعاونت نرم حوزه 
 شرح فعالیت تعداد 

 اصالح الیه نوسازی برای  مناطق پنجگانه 383

 اصالح الیه عرصه  برای مناطق پنجگانه 178

 اصالح الیه درآمد برای  مناطق پنجگانه 890

 اصالح الیه اصناف برای  مناطق پنجگانه 50

 تغییر کد پهنه طرح تفصیلی 259

 5اصالح الیه کمیسیون ماده   22

69 
مشخص کردن مناطق پاسخگویی شهرداری درخصوص درخواست مجوز حفاری فیبر  

 نوری

 تهیه نقشه های تراکم جمعیتی محالت رشت 55

 اصالح امالک تجمیعی  24

 طرح تفضیلی تثبیت شدهاصالح الیه  15

 اصالح الیه ضابطه موردی 3

 اصالح الیه راسته پررونق 44

 گانه شهرداری  بر اساس آخرین طرح تفصیلی 15نواحی  محدودهاصالح الیه  15

 اصالح الیه تابلوهای ویژه 2

 اصالح الیه مراکز تجاری 1
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 ( :GISواحد ) افزارمعاونت نرم حوزه 
 

 شرح فعالیت تعداد

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

 ایجاد الیه جدید 10

 جانمایی پارکهای رشت 26

 نقظه گذاری و جانمایی ساختمانهای شهرداری رشت روی نرم افزار بلد و نشان 30

 آماده سازی و بارگذاری  الیه نقشه در سامانه کاتالوگ 10

 SDIآماده سازی و بار گذاری نقشه در  1

 ایجاد الیه جدید 7
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 ( :GISواحد ) افزارمعاونت نرم حوزه 
 شرح فعالیت تعداد 

 جانمایی هتل های شهر رشت 15

 جانمایی نمایشگاه رشت 1

 جانمایی پارکینگ های رشت 30

 جانمایی استادیوم های ورزشی رشت 6

 جانمایی کتابخانه های شهر رشت 6

 جانمایی مجوز ایرانسل 5

 5آماده سازی و بارگذاری طرح منطقه  392
 اصالح الیه ریل راه آهن روی نقشه  1

 100به روز رسانی الیه پرونده های مختومه کمیسیون ماده  1

 100به روز رسانی و ویرایش الیه قلع کمیسیون ماده  1

 100به روز رسانی و ویرایش الیه جریمه کمیسیون ماده  1

 100به روز رسانی و ویرایش الیه قلع و جریمه کمیسیون ماده  1

 به روز رسانی و ویرایش زیر الیه های طرح تفصیلی   4

 روزه 10به روز رسانی و ویرایش پروندهای دارای اخطار  1

 بر اساس طرح تفصیلی مالک عمل 99بررسی مجدد الیه درآمد  132
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 ( :GISواحد ) افزارمعاونت نرم حوزه 
 

 شرح فعالیت تعداد

 بررسی و به روزرسانی نرم افزار نقشه همراه رشت 4

 بارگذاری الیه استمالکی آب منطقه ای 3

 شهرداری( فیبر نوری)داکت ایجاد الیه میکرو  1

 فناپ شرکت( فیبر نوری) داکتایجاد الیه  میکرو  1

اصالح الیه استمالکی آب منطقه ای  2  

 اصالح طرح موضعی 2

 فایل های در خواستی   SHPارسال همکاری با مدیریت بحران استانداری  9

 فایل های در خواستی    SHPمدارس ارسال همکاری با اداره کل نوسازی  8

 اساس طرح تفضیلیبر  1399سال بررسی الیه درآمد  36

 اصالح و به روزرسانی الیه شبکه معابر 45
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 گانه شهرداری  بر اساس آخرین طرح تفصیلی 15محدوده نواحی اصالح الیه 

 ( :GISحوزه )حوزه معاونت نرم افزار

 اصالح طرح تفضیلی 
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 ( :GISحوزه )حوزه معاونت نرم افزار
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 ( :GISحوزه )حوزه معاونت نرم افزار
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
 شهرداری اینترنت اکانتینگ افزار نرم امنیتی پیکربندی 

ها پشتیبانی: 
 ها سازمان و مناطق تمامی شامل شهرداری شهری شبکه از 
شهرداری های پرتال زیر تمامی همراه به رشت شهرداری پرتال از 
شهرسازی یکپارچه سامانه ارتباطی بستر 
مالی یکپارچه سامانه ارتباطی بستر از 
انسانی منابع آموزش جامع سامانه ارتباطی بستر از 
اداری اتوماسیون سامانه ارتباطی بستر از 
غیاب و حضور سامانه ارتباطی بستر از 
بازرسی شکایت ثبت سامانه ارتباطی بستر از   
پیامک سامانه ارتباطی بستر از 
تیکت سامانه ارتباطی بستر از 
 سیستم 20سیستم های سازمان میادین و سازمان سیما منظر به تعداد از 
 سیستم 5سیستم های معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی به تعداد از 
  مورد 7دستگاه های کنترل تردد از 

4 منطقه شبکه مشکل کردن برطرف 
ورزشی فرهنگی سازمان شبکه مشکل کردن برطرف 
(سرا) شهرسازی سرورهای از گیری پشتیبان 
شهرداری های فایروال و ها روتر ها سوییچ تمامی از ماهانه و هفتگی روزانه های گیری هاپ بک 
عمومی های افزار نرم و نیاز مورد درایورهای نصب و ویندوز تعویض شامل  افزاری سخت و افزاری نرم پشتیبانی  

 گیل ساختمان های سیستم از سیستم 50 تعداد به تخصصی و
 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  
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     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
مورد 20 گیل ساختمان شبکه در دسترسی ایجاد 
مورد 10 مناطق پرتال در تغییرات ایجاد 
4 منطقه سه ناحیه شبکه مشکل کردن برطرف 
رشت شهرداری درپرتال جدید بالک سازی پیاده 
نفر 17 میزان به اینترنت جدید کاربران ایجاد 
احداث حال در نوری فیبر پروژه بر نظارت 
مورد 20 شهر سطح در حفاری درخواست استعالم پاسخ 
مجازی سرور به فیزیکی سرور از (جام)آموزش افزار نرم کانورت 
انتقال بستر کانفیگ FTP 
رشت به تهران هاست از (جام) آموزش افزار نرم سرور انتقال 
جام سرور از گیری پشتیبان به مربوط تنظیمات کانفیگ 
مالی سرورهای روزانه عیب رفع و بررسی 
داده مرکز مجازی سرورهای یابی عیب و بررسی 
مجازی و فیزیکی های سرور عیب رفع و پشتیبانی 
 اتوماسیون آرشیو سرور هفتگی گیری آپ بک 
تهاتر افزار نرم سرویس سرور اندازی راه و نصب 
تهاتر افزار نرم دیتابیس سرور اندازی راه و نصب 
تهاتر افزار نرم سرورهای گیری پشتیبان به مربوط تنظیمات کانفیگ 
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 شورای اسالمی شهر رشت

 گیالنسپاه فرمانده دیدار ریاست شورا با   

  دیدار رئیس و اعضای شورای اسالمی شـهر

به همراه شهردار رشت با فرمانـده آمـوزش   

تخصص های دریایی باقرالعلوم نداجا رشـت  

 بمناسبت روز ارتش
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برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس با مجمع روسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان 

 آذر رشت7جلسه عقد توافقنامه همکاری قرارگاه خاتم و شهرداری رشت و کلنگ زنی پروژه میدان 
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 با دادستان گیالنشورای شهر رشت دیدار اعضا و ریاست 

دیدار ریاست شورا با دکتر احمدی نماینده مردم گیالن در مجلس شورای اسالمی 
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 شورای اسالمی شهر رشت

بازدید رئیس شورا و استاندار گیالن از خط لوله فاضالب رشت 

نشست خبری رئیس شورا با خبرنگاران استان گیالن 
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کنفرانس مجازی دکتر علوی با ریاست کمیسیون عمران کالنشهرهای کشور 

دیدار و تجلیل ریاست و اعضای شورا از مدیرکل آموزش و پرورش استان گیالن در آغاز هفته معلم 
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 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

 نشست ریاست شورا و شهردار با دکتر رضا خلیلی دیلمی ریاست اتاق بازرگانی کشور سوئد و ایران 

 مدیر کال شرکت گاز استان گیالن و ریاست شورای اسالمی شهر رشتدیدار 



393 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

  بزرگداشت روز پزشک و شهدای سالمتمراسم 

برگزاری منظم جلسات مالقات مردمی ریاست شورای شهر رشت 



394 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری جلسه صحن شورا و استیضاح حاج محمدی شهردار رشت 

جلسه معارفه مهندس عطایی بعنوان سرپرست شهرداری رشت 



395 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری جلسه مشترک کمیسیونهای عمران ، ترافیک و بودجه شورای شهر رشت 

برگزاری جلسه مشترک کمیسیونهای عمران و بودجه شورای شهر رشت 



396 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری جلسه مشترک کمیسیون های عمران و بهداشت شورای اسالمی شهر رشت 

 رشتشورای اسالمی شهر ترافیک و عمران برگزاری جلسه مشترک کمیسیون های 



397 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

  برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسالمی شهر رشت 

برگزاری منظم جلسات کمیسیون بهداشت ، محیط زیست وخدمات شهری شورا 



398 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری منظم جلسات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت 

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



399 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری منظم جلسات کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی شورای اسالمی شهر رشت 

 رشتاسالمی شهر حمل و نقل و ترافیک شورای برگزاری منظم جلسات کمیسیون 



400 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد شش ماهه اول

 لیست حوزه هایی كه همکاري داشته اند
 شماره تلفن  نام رابط آماري مدیریت/سازمان/معاونت

مدیریت های حوزه  
 شهردار

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

 33664092 اکرم جمال مهدی زاده مدیریت حسابرسی
 33254800 مریم شیفته سازمان  فناوری اطالعات و ارتباطات

معاونت شهرسازی و  
 معماری

 33664539 راحله عبدی معاونت شهرسازی و معماری
 33241844 مریم مهراندیش اداره کمیسیون های  ماده صد

 معاونت مالی و اقتصادی 

 33666883 حسین دلیری مدیریت امور مالی
 33220077 هادی پرتوی مدیریت تشخیص و وصول درآمد

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

معاونت برنامه ریزی و  
 توسعه سرمایه انسانی

 33665406 مریم غالمی-پرستروان  سمیه مدیریت نوسازی و تحول اداری
 33666667 نیما فرزانه مدیریت برنامه و بودجه
 33661412 اسمعیل نظامی مدیریت سرمایه انسانی

 معاونت خدمات شهری

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

 33461612 سیده سمیه حدائقی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 33241770 میثم کریمی سازمان مدیریت پسماند

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

 33264303 پیمان جهانگیری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیربنایی

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

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

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

 مناطق پنجگانه

 33222708 عادله میرزایی منطقه یک
 33329745 مریم رجبی پرور منطقه دو
 32116014 ساعدمقدم مریم منطقه سه

 33561733 پروانه پاییزه منطقه چهار
 33601954 نایبیروناک  منطقه پنج

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

 پدیدآورندگان

معاونت برنامه  
ریزی و توسعه 
 سرمایه انسانی

 علی بهارمست

مدیریت نوسازی و 
 فاطمه مهاجر تحول اداری

 گردآوری و تنظیم

رییس گروه آمار و 
 مریم محمدی  تحلیل اطالعات

کارشناسان گروه 
آمار و تحلیل 

 اطالعات

 باالمریم شه 
 

 پرستروان سمیه 




