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جاریپروژه های  عملکرد حوزه های ماموریتی  

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

2 



 عملکرد حوزه های ماموریتی

1 2 

 پروژه های جاری



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 (ریال)مبلغ قرارداد

78/024/000/000 

نام مشاور و طراح  
 ابنیه و تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 (ریال)پروژه ساخت ابنیه

سازمان 
 پسماند

 بهره بردار

1- 15/000/000/000 
2- 18/000/000/000 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

  95 اسفند قرارداد انعقاد-

 96 اردیبهشت زمین تحویل-

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

 96 مهر (... و کوره و ژنراتور

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

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

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

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

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

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

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

 تصویر پیش از اجرا



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 (ریال)مبلغ قرارداد

78/024/000/000 

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور -1
 آژند اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 

 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 (ریال)پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

1- 15/000/000/000  
2- 18/000/000/000 

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال 

  عملیات آن، اشجار قطع و طبیعی منابع از زمینی واگذاری از پس .گردیده حمل محل به نیز آن های سوله نیاز مورد آالت آهن که پروژه این
  انجام زیرسازی جهت ریزی مخلوط مترمکعب 4500 و برداری خاک مکعب متر 2500 و شد شروع مجددا توقف، سال دو از بعد پروژه اجرای
 است فونداسیون اجرای مرحله در و شد تحویل پیمانکار به زمین و گردید

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

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

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

 فونداسیون ریزی بتن -7    فوندانسیون بندی قالب -6

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

 خانه تصفیه امور جهت یکم مشاور مهندسین اخذ -10

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



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 (ریال)مبلغ قرارداد

78/024/000/000 

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 
 (ریال)ساخت ابنیه

سازمان  
 پسماند

 بهره بردار

1- 15/000/000/000  
2- 18/000/000/000 

 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

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

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

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

 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 

 (ریال)مبلغ قرارداد

78/024/000/000 

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور -1
 آژند اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 (ریال)پروژه ساخت ابنیه

سازمان  
 پسماند

 بهره بردار

1- 15/000/000/000  
2- 18/000/000/000 

 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

 ها سوله ساخت درخصوص رسمی کارشناس گزارش وصول-38

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

 

 

 



 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 

 (ریال)مبلغ قرارداد

78/024/000/000 

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور -1
 آژند اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 (ریال)پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

1- 15/000/000/000  
2- 18/000/000/000 

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مراحل پایانی کار می باشد 5پروژه در سه ماهه اول سال جاری 

دراین راستا مونتاژ مخازن و پمپها رو به اتمام است و مواردی بشرح ذیل که قبال انجام شده بود و دارای 

 :اشکاالتی بود رفع نقص گردید

 ECلوله کشی پلی اتیلن بین مخازن ذخیره و میکسرها مخازن -1

 در کنار لوله کشی پلی اتیلن ، پمپ های انتقال مواد مربوطه نیز نصب گردیده است-2

 ECنصب پوشش ورق ژئوممبران مخازن -3

 نصب و استقرار نوار نقاله ی حمل ضایعات از فیلترپرس به سالن کوره-4

 کابل کشی برق بین تابلوی اصلی و تابلوی فرمان ، مربوط به ماشین آالت-5

 نقاشی بدنه ماشین آالت  -7نصب دوربین مدار بسته داخل سالن تاسیسات                                    -6

 نصب سیستم پارویی باالی مخازن هواده و راه اندازی آن-8

 لوله کشی هوای فشرده تعدادی از پمپ های انتقال مواد-9

 نصب مخزن در خروجی سیستم هواده بهمراه شوت تخلیه ی سیستم هواده-10

 

 

 

 

 

 

 

 
 

99عملکرد سه ماهه اول   

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 95



 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 

 (ریال)مبلغ قرارداد

13/467/000/000 

نام مشاور و طراح ابنیه و  
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور -1
 آژند اسلیم پارسیان

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

 98وضعیت پیشین تا آخر سال 
 

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

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

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 90

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 درصد 90 به درصد 35 از جاری سال اول ماه سه در سراوان سایت حائل دیوار احداث پروژه فیزیکی پیشرفت
 :است ذیل شرح به شده انجام اقدامات جزئیات که رسید

 دیوارچینی آن درصد 90 حدود که شده برآورد براساس مترمکعب2100 خانه تصفیه دیوارحفاظتی سنگ حجم-
 .است شده انجام الشه سنگ

 .شد انجام نیاز مورد مسیر طول بیشتر در پی خاکبرداری عملیات اجرای-
 .شد دیوارانجام احداث نیاز مورد مسیر دیوارچینی برای پی خاکبرداری-
 .گرفت انجام نیاز مورد رانشی خاکهای خاکبرداری-

99عملکرد سه 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 

 (ریال)مبلغ قرارداد

225/347/725/390  

نام مشاور و طراح 
 ابنیه و تاسیسات
مهندسین مشاور 

 ابنیه نو اندیش

 کارفرما

 سازمان پسماند شهرداری رشت

 بهره بردار

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 ، 98 اسفند پایانی روزهای در سراوان تنی600 سوز زباله بویلر سالن احداث قرارداد عقد به توجه با

  10 .است شده داده پیمانکار به پرداخت پیش قالب در تومان میلیارد 5 جاری سال اول ماهه سه در

 کار پای مصالح تایید و سوله ساخت قرارداد ارائه و ضمانتنامه اخذ قبال در مانده باقی میلیارد

   .شد خواهد پرداخت

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

 .شد شروع اجرایی عملیات

 گرفت صورت زنی گمانه و ژئوتکنیک عملیات  مقداری همچنین

 صورت ها گمانه باقیمانده برای جاده احداث و تن  28 میزان به ها شمع آرماتوربندی این بر عالوه

 .پذیرفت

 پیشرفت فیزیکی

 درصد4

99عملکرد سه 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 

 (ریال)مبلغ  پیمان 

33/759/892/169 

 ناظر مقیم

پادیر سازه )مشاور
 (عمران

 نماینده کارفرما

 از پروژهتصویری 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 اجرا ستونها 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

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

 .است بوده درصد30 فیزیکی پیشرفت -

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

 است گردیده تکمیل چینی کرسی اجرای -3               اسکلت روی بر کرومات زینک رنگ اجرای -2

 ریزی بتن  جهت چهارم و سوم سقف اجرای-5                          دوم و اول سقف دو ریزی بتن اجرای-4

 دوم و اول طبقات چینی آجر اجرای -6

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 

 (ریال)مبلغ  پیمان

33/759/892/169 

 ناظر مقیم

پادیر سازه )مشاور
 (عمران

 نماینده کارفرما

 پروژهتصویری از 

 98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال 

 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 سه ماهه اول   

درصد پیشرفت فیزیکیی داشیته و    2پروژه احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهر از ابتدای سال تاکنون 

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

ابالغ های قیمت جدید نیز صورت . احداث اسکلت منعقد گردید قرارداد  همچنین. آشیانه  انجام شداسکلت 

 .پذیرفت 

 پیشرفت فیزیکی

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



 های جاریپروژه 

 5 پیگیری عملیات احداث ورزشگاه سلیمانداراب شهر رشت

 نام پیمانکار

 اسکان سازه گروهه

 تاریخ شروع اولیه

96/3/7 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 (ریال)مبلغ  پیمان

 

61/129/311/009 

 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیر بنایی

طیی   96در سیال  . در این زمین، شهروندان منطقه سلیمانداراب به صورت خودجوش و سنتی بیه تفیریح میی پرداختنید    
توافقنامه ای، زمین آن که متعلق به اداره کل راه و شهرسازی بود، جهت احداث مجموعه ورزشی به شهرداری واگذار شد و 
مناقصه ای برگزار و پیمانکاران آن مشخص گردید و مقرر شد هم ورزشگاه ، بصورت اصولی ساخته شود و هم چنید دهنیه   

 3/5مغازه جهت تامین مالی پروژه در مجاورت آن احداث گردد که با شروع عملییات اجراییی و پیس از پیشیرفت حیدود      
.  درصدی، به دلیل عدم اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه تفاهم نامه بصورت یکطرفه و با ارسال اظهار نامیه فسیخ گردیید    

اینکه شهرداری زمین را کیال بیه قیمیت روز بیا     ( 1: اداره کل راه و شهرسازی دو راه حل پیش روی شهرداری گذاشته است
و مالکییت   اینکه شهرداری ابنیه را به همراه ده درصد مغازه بسیازد و ( 2ساله از راه و شهرسازی خریداری کند و  20اقساط 

 .راه و شهرسازی سر زمین حفظ شود و سرقفلی متعلق به شهرداری باشد
بدلیل  .خاتمه پیمان پروژه به پیمانکار ابالغ گردید و مراحل قانونی تحویل کارگاه و تنظیم صورتجلسه در حال انجام است-

رشت ، مقرر گردید تا میلگردهای موجود در کارگاه توسط واحد امیوال   4عدم تحویل گرفتن زمین توسط شهرداری منطقه 
 شهرداری رشت تحویل گرفته شوند و این امر در حال انجام می باشد 

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

میلگردهای فونداسیون و ستون ها به طور کامل جمع آوری گردید و تحویل واحد پروژه، با توجه به مشکل زمین و توقف 
اعالم گردید متوقف و اعمال و شهرسازی که توسط اداره کل راه زمین به دلیل مشکل مالکیت پروژه . شداموال شهرداری 

 شدخاتمه پیمان  48ماده 

99عملکرد سه ماهه   

 از پروژهتصویری 

 پیشرفت فیزیکی 

 درصد3/44



 های جاریپروژه 

 6 عملیات اجرایی تکمیل ساختمان هموفیلی  

 مشخصات فنی

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

 با احتساب همکف

 نام پیمانکار

شرکت سایه گستر 
 کلده

 تاریخ شروع اولیه

99/01/14 

 مدت قرارداد

 ماه 2

 (ریال)مبلغ  پیمان

3/100/000/000  

 نماینده کارفرما

 شهرداری رشت

کانون، قرارداد منعقد گردید الکتریکال و مکانیکال ساختمان جهت نصب تجهیزات  1399در فروردین 

 .درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شد 70و تا پایان خرداد ماه 

 :جزئیات اقدامات انجام شده بشرح ذیل است

 گازمکانیکی شامل لوله کشی های موتورخانه و رادیاتورها، منبع انبساط و لوله کشی تاسیسات -

 شیرآالتنصب -

 بامسقف اصالح -

پریزهاو المپها و کلید الکتریکی وسایل نصب -  

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 70

99عملکرد سه 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

 (ریال)مبلغ  پیمان

49/744/617/549 

 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

 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



 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

 ناظر مقیم (ریال)مبلغ  پیمان

مشاورطراحان البرز 
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

98ادامه وضعیت پیشین تا آخر سال   

 

 

 

 

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

 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 تکمیل جهت

 امام خواهر مطهر حرم تا نخجیری محور های چراغ نصب-10

 مطهری خیابان تا تکیه سوخته مسیر سازی کف اتمام -11

 

 

 

 

49/744/617/549 
 

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد در فاز یک 90

99عملکرد سه ماهه اول   

 سطحی آبهای خط اتصال و است داشته فیزیکی پیشرفت درصد 2 جاری سال اول ماهه سه در پروژه

 آبهای هدایت و سازی کف پروژه انجام همچنین .شد انجام تکیه سوخته مسیر به امام خواهر حرم دور

 .است انجام حال مسیردر ادامه در سطحی



 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 تسطیح و ریزی مخلوط-

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

  ماه 6 ظرف فرنگی کاله عمارت جنب در رودخانه حاشیه و الکان محدوده در پروژه انجام مالی منابع تامین با-
 رسید خواهد پایان به

 پیشرفت فیزیکی

 درصد30

 مشخصات فنی

 دیواره حفاظتی الکان

 نام پیمانکار

 بارو ساز شمال

 تاریخ شروع اولیه

95/8/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 (ریال)مبلغ  پیمان

41/409/202/037 

 ناظر مقیم

مهندسین 

 مشاوربهان طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی

99عملکرد سه ماهه اول   

 و نمود اقدام تاخیرات الیحه ارائه به نسبت پیمانکار 99 فروردین  در شده برگزار جلسه به توجه با

 .شد انجام نیز کارگاه فعالسازی

 ارسال به توجه با پیمانکار دیواره، ریزش خطر شدن کم و  عبوری ترافیک از قسمتی هدایت بمنظور

 .نمود اقدام مسیر از قسمتی تعریض به نسبت پروژه محل به (شهرداری توسط) آسفالت



 های جاریپروژه 

 گیلساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان پروژه 
 9 ( پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخب) 

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 شرکت خانه گستر گیل

 تاریخ شروع اولیه

96/7/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 (ریال)مبلغ  پیمان

110/689/220/646 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاوربهان 
 طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیربنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 در آن قرارداد که 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

 تمامی فاضالب کشی 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

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

 جلوگیری عملیات 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-

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

 به فخب منطقه از پروژه اجرای مسیر کردید مقرر سازمان، آن موافقت و استان بازرسی سازمان با مکاتبه و گرفته صورت های پیگیری طی 

 .یابد انتقال گیل میدان سمت به آرامستان فاصل حد تهران جاده ورودی مسیر

 با موجود اجتماعی مشکالت به توجه با فخب پروژه که گردید پیمانکارمقرر و مشاور ، کارفرما بین  98/11/13 تاریخ در ای صورتجلسه طی-

 .گردد منتقل تهران جاده ورودی محور به قرارداد همان

 پروژه تهران، جاده در واقع  آرامستان ورودی محوطه در  رشت شهردار و شهر اسالمی شورای اعضای حضور با  98/11/16 تاریخ در اساس براین

 گردید زنی کلنگ



 های جاریپروژه 

9 

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

شرکت خانه گستر 
 گیل

 تاریخ شروع اولیه

96/7/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه18

 (ریال)مبلغ  پیمان

110/689/220/646 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاوربهان 
 طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیربنایی

  جاده ورودی محور ساماندهی پروژه به فخب سطحی آبهای آوری جمع قرارداد اجرایی عملیات تغییر به توجه با

 99/01/23 تاریخ از پیمانکار جدید، محل در کارگاه تجهیز ضمن گیل میدان سمت به آرامستان فاصل حد تهران

 .است داده انجام پروژه مسیر در سونداژ11 کنون، تا

 سری زیر عدد یک نصب و ساخت و شد انجام 2 میلیمتر 800 سایز گذاری لوله متر 434 طول به همچنین 

  کار ادامه در .رسید پایان به نیز 800لوله مخصوص

 .شد انجام 800 سایز منهول عدد 13 نصب و منهول عدد 11 ساخت

 :شد انجام 99 سال اول ماهه سه در نیز زیر عملیات این بر عالوه

 متر 434 کلی طول به D1 به OD مسیر در گذاری لوله عملیات تکمیل

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

 متر 1700 طول به آدمرو احداث و گذاری لوله عملیات شروع برای C1 به OA مسیر در سونداژ عملیات انجام

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 9

99عملکرد سه ماهه اول   

 گیلساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان پروژه 
 ( پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخب) 



 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

 (ریال)مبلغ  پیمان

38/469/875/310 

 ناظر مقیم

مهندسین 
مشاور طراحان 

 البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل 
و نقل و امور 

 زیربنایی

10 

 از مکان پروژهتصویری 

 
 
 

 این 96 سال اول نیمه در و شد شروع پور قلی به گلزاران مسیر سطحی آبهای هدایت عملیات 94 سال از
 بلوار مشکل حل و مسیر ادامه جهت مجددا گردید افتتاح و شد اجرا پور قلی – معلم راه سه تا پروژه
  ادامه گردیدکه منعقد پی بام گیل شرکت با دیگری قرارداد  ویالنج چهاراه تا معلم بلوار و پور قلی شهید

 برساند انجام به ویالنج چهارراه تا را گذاری لوله
 ویالنج چهارراه به آباد حسین مسیر انتقال جهت گذاری لوله عملیات اکنون هم اول پروژه به مالی تزریق با

 جهت الملل بین ژئوسازان شرکت اختیار در شبکه انتهای و تکمیل بخش این مهرماه 15 تا و شده شروع
 کار ادامه توافق و شده گذاشته الزم جلسات شرکت این با خصوص این در .گیرد می قرار پروژه ادامه

 ژئوسازان شرکت توسط نیز استادسرا منطقه ، مسیر این گذاری لوله تکمیل از پس .است پذیرفته صورت
 گردد می تکمیل آبریز حوزه این گذاری لوله شبکه کل و متصل ویالنج چهارراه به گذاری لوله با الملل بین
 تکمیل آباد حسین چهارراه تا که را قبلی پروژه اجرای کار پی بام گیل شرکت اینکه جهت به متاسفانه ولی

 را کار ادامه توانست 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

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

  
 
 



 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

 (ریال)مبلغ  پیمان

38/469/875/310 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور 
 طراحان البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی

10 

 
 
 
 

 همچنین و گرفته صورت حفار ادارات هماهنگی صورتجلسه و بازدید و است شده انجام پروژه زمین تحویل
 اخذ خصوص در راهور پلیس با مکاتبه ، پذیرفته انجام بتنی قطعات و لوله تحویل خصوص در الزم مکاتبات

 نزدیک دلیل به و میباشد پیگیری حال در پیمانکار توسط اجرایی مراحل مابقی انجام جهت ترافیکی مجوز
 پاشنه ساخت به اقدام کارگاه محل در پیمانکار و است شده متوقف حفاری عملیات سال پایان به شدن

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

 
 
 
 

 از مکان پروژهتصویری 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 21

99عملکرد سه ماهه اول   

 

 

 

 
 
 
 

 فروردین در بود، درصد 5فیزیکی پیشرفت و نشد انجام 98 سال انتهای در  پروژه اجرایی عملیات اینکه به توجه با
 در پروژه جاری سال اول ماه سه در اجرایی اقدامات شروع با و گردید ابالغ پیمانکار به بندی زمان برنامه ابالغ 99

   :باشد می ذیل شرح به شده انجام عملیات جزئیات  .است داشته فیزیکی پیشرفت درصد 16 مجموع
 میلیمتر 800 لوله عدد 12 و میلیمتر 1000 لوله عدد 105 مجموعا ورود- 
 .گرفت صورت 99/05/1 تاریخ تا قرارداد تمدید-  
 میلیمتر 1000 لوله با گذاری ولوله متر 35  بمتراژ بتنی 1000 لوله با یک منطقه بسمت آباد حسین از گذاری لوله -   

 دیگر مسیرهای در متر 276 بطول مسلح بتنی
 عدد 14 تعداد به میلیمتر 1000 سایز منهول ساخت -           عدد 2 بتنی منهول اجرای و تهیه-
 عدد 4 تعداد به میلیمتر 1000 سایز منهول نصب -
 

 

 

 

 

 



 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

 (ریال)مبلغ  پیمان

 

18/980/000/000 

 

 ناظر مقیم

شرکت مهندسین 
 مشاور آرمانشهر شمال

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیر بنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

11 

 
 

 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
 
 

 

 

 

 

 و گردید برگزار مشاور و پیمانکار با ای جلسه ،99 سال ماه فروردین در پروژه، در موجود مشکالت به توجه با

 درصد 4 پروژه اول ماهه سه در و شد فعال کارگاه اجتماعی تامین با مکاتبه بر مبنی کارفرما ابالغ با ادامه در

 رفع و 5 منطه 3 ناحیه در ناحیه و محله سرای های ساختمان سقف اجرای .است داشته فیزیکی پیشرفت

 . است پیگیری حال در خمینی احمد سید شهرک زمین معراض

 چینی آجر و گردیده تکمیل 5 منطقه ناحیه و محله سرای در احداث مورد های ساختمان اسکلت ساخت

 . است انجام حال در ها ساختمان

 

 

 

 

99عملکرد سه ماهه اول   

 پیشرفت فیزیکی

 درصد21



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 46.5

 مشخصات فنی

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

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

 رودخانه گوهررود

 نام پیمانکار

بینالود سازان 
 غرب

 تاریخ شروع اولیه

97/10/9 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6

 (ریال)مبلغ  پیمان

51/701/871/350 

 نظارت

مشاورطراحان 
 البرز سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل 
و نقل و امور 

 زیربنایی

 شروع جاری سال اریبهشت در مجددا راهور، پلیس از مجوز صدور در تاخیر به توجه با پروژه

  99 سال در است، داشته فیزیکی پیشرفت درصد 1.5 جاری سال ماهه سه در و نموده بکار

 گذاری لوله ادامه است، شده انجام متر بتنی میلیمتر 1500 لوله با گذاری لوله متر 413 مجموعا

 .است انجام حال در نظری شهید خیابان سمت به مسیر

99عملکرد سه ماهه اول   



 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

 (ریال)مبلغ  پیمان

 

37/199/013/457 

 

 ناظر مقیم

مهندسین 
مشاورطراحان البرز 

 سبز 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیر بنایی

13 

 صدور با بود، شده متوقف راهور پلیس ترافیکی مجوز صدور عدم بدلیل پروژه اینکه به توجه با 

 پیشرفت درصد 12 مجموع در اول ماهه سه در و گردید آغاز اجرایی عملیات 99 سال در مجوز

 :است زیر بشرح شده انجام عملیات جزئیات که شد حاصل فیزیکی

 کارگاه به بتنی میلیمتر 800 لوله شاخه 44 ورود-

 و بتنی ساپورت عدد یک نیز و میانی دال عدد یک ساخت و منهول عدد 9 ساخت عملیات تکمیل-

 عدد 3 نصب و دیگر 800 منهول عدد 9 ساخت

 کارگاه به شکسته مصالح تن 90 ورود -

 پیشرفت فیزیکی متر 85میلیمتر بتنی مجموعا به طول  800لوله گذاری با لوله  -

 درصد12

99عملکرد سه ماهه اول   



 های جاریپروژه 

 14 شهراجرای عملیات الیروبی و تنقیح مجاری آب های سطحی درسطح 

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 60

 نام پیمانکار

 شرکت کارجویان شمال

 تاریخ شروع اولیه

95/5/23 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 (ریال)مبلغ  پیمان

44/962/866/746 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیربنایی

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

 می سنتی بصورت سطحی های لوله الیروبی و سنتی فاضالب های لوله گرفتگی رفع و سازی سطح هم همچنین

   .بود شده متوقف نامعلوم دالیل به عملیات شروع از یکسال از بعد که پردازد،

 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

 ...و 41 و 39 و 37 های کوچه رشتیان-6                    دشت نقره اول جنگل سردار خیابان-5

 دباغیان مسیر گذاری لوله-7

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

99عملکرد سه ماهه اول   

 انجام شده استمتر الیروبی در ادامه مسیر 400پروژه یک درصد پیشرفت فیزیکی داشته و  



 های جاریپروژه 

 15 حفاظتی رودخانه زرجوب  محدوده رودبارتاناحداث دیوار 

 پروژهتصویری از 

 

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

 میباشد

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

 متر مکعب 1196خاکبرداری -5متر مربع                   226بوته کنی و خارج کردن ریشه درختان به میزان -4

 853/6خشکه چینی با سنگ الشه -7متر مکعب                                                                       1117/6پی کنی -6

 متر مکعب 1386تهیه و نصب تور سنگ -8

 متر مکعب 2364/6مخلوط ریزی و پخش و تسطیح و عملیات تراکم پشت دیوار -9
 .پروژه متوقف شد  98در ماه های پایانی سال 

 
 

 نام پیمانکار

 ارکان بنای پارس

 تاریخ شروع اولیه

98/2/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6

 (ریال)مبلغ  پیمان

8/002/933/700 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور 

 شفارود

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیربنایی

98وضعیت پیشین تا آخر سال   

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 35

99عملکرد سه ماهه اول    

درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شده بود که مجددا با برگزاری جلسه ای با حضور نماینده کارفرما، مشاور و   30پروژه با 

جزئیات . درصد پیشرفت فیزیکی در خرداد ماه حاصل گردید 5کارگاه فعال شد و  99پیمانکار در فروردین ماه سال

 :   اقدامات انجام شده در سه ماهه اول سال جاری بشرح ذیل است

خشکه چینی با سنگ  الشه                                                                                  -بوته کنی، خاکبرداری، پی کنی در ادامه مسیر              -

 مخلوط ریزی و پخش و تسطیح و عملیات تراکم پشت دیوار-تهیه و نصب تورسنگ                                                  -

 



 های جاریپروژه 

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

 از پروژهتصویری 

98وضعیت تا پایان سال   

99اقدامات انجام شده در سه 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

 (ریال)مبلغ  پیمان

757/775/000/000 

 ناظر مقیم

سازمان فناوری  

اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری رشت

 ناظر عالی

سازمان سرمایه 

گذاری و مشارکت 

های مردمی 

 شهرداری رشت
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 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 -
 تلکام فناپ شرکت با گذاری سرمایه قرارداد عقد -         فراخوان در تلکام فناپ شرکت شدن برنده -
  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 -
 منطقه در پروژه یک فاز در عدد 16 تعداد به سرعت ثبت و تخلف ثبت های دوربین مانده باقی نصب -

 گلسار

 در ابتدای بلوار شیون فومنی و جاده تهرانسه دکل دوربین ثبت تخلف فونداسیون و  3نصب-
 رشتتونل ارتباطی در مسیرهای اصلی شهر  km20حفر  -
 دکل دوربین ثبت تخلف در میدان شهید انصاری 2نصب -
 ایستگاه دیگر کنترل سرعت در جاده تهران 3نصب فوندانسیون و دکل -



 پروژه های جاری

 17 گیل لندپروژه 

 تصویری از پروژه

98وضعیت تا پایان سال   

99اقدامات انجام شده در سه 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-



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

 (EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش ) 
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 مشخصات فنی

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

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

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه36

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

1/370/000/000/000 

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 آج بیشه تا جاده پیربازار–مکان پروژه 

98تا پایان سال وضعیت   

99اقدامات انجام شده در سه ماهه اول  

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

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

 شهرسازی
 کانال حریم دادن قرار اختیار در جهت ای منطقه آب با جلسه برگزاری-

 پیشرفت مطالعات

90% 



 پروژه های جاری

 مسیر میدان ولیعصر به امام علیمطالعات بازگشایی 

 (EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش ) 
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 مشخصات فنی

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

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

 سازد 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه 18

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

415/000/000/000 

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 ولیعصر به امام علی–مکان پروژه 

98تا پایان سال وضعیت   

99اقدامات انجام شده در سه 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 -

  شهر اسالمی محترم شورای نظر اعالم انتظار در -
 شورا به مجدد مکاتبه تهیه -
 رشت شهر اسالمی محترم شورای از تایید اخذ -
 فراخوان اسناد اصالح  -

 پیشرفت مطالعات

100% 



  

 پروژه های جاری

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

 مشخصات فنی

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

 الکان

 نام مشاور

آرمان شهر  شرکت
 شمال

 تاریخ شروع مطالعات

97/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 سال3

 مجری

سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی و  

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی  

مسکن  -میدان گیل–مکان پروژه 
 جاده الکان-مهر

98وضعیت تا پایان سال   

99اقدامات انجام شده در سه ماهه اول   

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

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

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

 (.قراردارد
   سپیدرود شرکت از پیگیری  

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

 مطالعات تکمیل حال در -
 فراخوان اسناد مشکل حل پیگیری-
 مذکور پروژه اجرای برای خصوصی بخش سرمایه جذب جهت گذاران سرمایه با مشترک جلسه برگزاری-

 پیشرفت مطالعات

 80% 



 پروژه های جاری

 معلم2فازادامه بلوار اصفهان به مسیر بلوار کوچکی مطالعات بازگشایی 

 (EPCFپروژه سرمایه گذاری مسیر به روش ) 
21 

 مشخصات فنی

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

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

 سازد 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

97/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه21

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

1/370/000/000/000 

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 قلی پور–مکان پروژه 

98وضعیت تا پایان سال   

99اقدامات انجام شده در سه 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 -
 محترم شورای از مجوز اخذ و مجوز اخذ جهت شهر اسالمی محترم شورای به ارسال -
 شورا مصوبه از محترم فرمانداری ایرادات رفع پیگیری -
 عمومی فراخوان برگزاری جهت رشت شهر اسالمی محترم شورای موافقت اخذ-

 ماه اردیبهشت در پروژه فراخوان برگزاری جهت قانونی روال انجام-
 فراخوان برگزاری-
 پروژه فراخوان اسناد اصالح-

 پیشرفت مطالعات

 100% 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

1 
 مناقصه اسناد بازنگری و مطالعات

 اداری ساختمان تکمیل پروژه
 سه منطقه شهرداری

98/4/1 150.171.487.625 83 

سرمایه اخذ جهت پروژه فعلی طرح دوباره پیگیری 
   گذار

ساختمان نمای طرح پیگیری 

 پروژه های مطالعاتی

 پروژهتصویری از طرح  میدان امام حسین –مکان پروژه 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 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 

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

 فرهنگی
و شهرسازی معاونت به پروژه یک فاز های نقشه ارسال 

  طرح انتخاب برای معماری
جلسه تشکیل جهت شهرسازی معاونت پاسخ پیگیری  

 طرح انتخاب و میراث اداره با  مشترک

 پروژه های مطالعاتی

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



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

3 
 خیابان ورزشی زمین پروژه مطالعات

 واحدی 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 

 پروژه های مطالعاتی

 خیابان جمالزاده –مکان پروژه  وضعیت فعلی پروژهتصویری از 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

4 
 باغ احداث پروژه بازبینی مطالعات

 ژاپنی
99/01 6/235/333/304 95 

پیمانکار انتخاب و مناقصه برگزاری فراخوان پیگیری 
دولتی اعتبار بودجه اخذ پیگیری 
مشاور الزحمه حق بررسی 

 پروژه های مطالعاتی

 بوستان مخاخر -پروژهمکان  پروژهتصویری از طرح 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

5 
  دسترسی جاده احداث پروژه مطالعات

 99/02 مهر مسکن
برآورد نشده  هنوز

 است
20 مسیر ارتفاعی رقوم برداشت و مسیر برداری نقشه پیگیری 

 پروژه های مطالعاتی

 مسکن مهر -پروژهمکان  پروژهتصویری از طرح 



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ریال)مبلغ پیمان تاریخ شروع نام پروژه ردیف
 اقدامات انجام شده مطالعاتی

6 
 اندازی راه و بازسازی پروژه مطالعات

 پروژه ریالی برآورد و طراحی های نقشه تهیه 30 4/127/077/805 99/03 باقرآباد ورزشی سالن

 پروژه های مطالعاتی

 خیابان سعدی، کوچه شهید ضمیریان-پروژهمکان  پروژهتصویری از طرح 



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 

اجرای عملیات اصالح 
هندسی و بهسازی و 

ساماندهی و احداث الین 
 کندرو بلوار گلباغ نماز

ماه5 97/07/11  
عدم تعهدات مالی 

کارفرما و عدم تهیه 
 اقالم کارفرمایی

98/09//01 
شرکت جاده 

سازان 
 آروشا

 14/581/656/036  87 

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 
  99سه ماهه اول 

مسیر به منظور احداث الین کندرو حد فاصل شهرک تا مجتمع البرز و جلوی  نصب کفپوش و جدول گذاری و خاکبرداری
 ساختمان آتیه

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

2 

عملیات ترمیم چاله و  
ترک های آسفالتی و 

روکش آسفالت معابر و 
همسطح سازی منهول 

 های منطقه یک

 96/6/15  ماه12 

مرحله اول ابالغ  در
خاتمه پیمان از 

سوی کارفرما و در 
سانات مرحله دوم نو

قیمت مصالح 
 خصوصاً قیر 

98/05/31 
شرکت 

سبک بنا 
 گیل

 90/511/418/532  90 

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 
  99سه ماهه اول 

خیابان سعدی، کوچه  -7عملیات روکش آسفالت در سطح منطقه یک به آدرس های بلوار معلم، خیابان گلریزان، کوچه 
گلباغ نماز روبروی ساختمان -معلم فاز دوم گلریزان -خیابان سعدی خیابان یوسف زاده کوچه اول-یوسف زاده، کوچه اول

سعدی جنب مجتمع آزادگان کوچه الله  -خیابان وصال و فرعی–خیابان میرابولقاسمی -23و  19کوی حسینی کوچه-آتیه
دیلمان خیابان میر ابوالقاسمی -کوچه طالقانی بن بست بستانی 1معلم هاله - 13سعدی خیابان پور نقاشیان بن بست -اتشین

بلوار معلم فاز –پیربازار، فخب خیابان نوروزی –(رفت و برگشت)حد فاصل میدان صابرین تا چهار راه گلسار - 6و 2بوستان 
 ...بلوار معلم روبروی استانداری و -24کوی حسینی کوچه -دوم کوچه گلریزان

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

3 
زیرسازی و روکش 

آسفالت معابر محدوده 
 منطقه یک

 97/9/6 80/976/002/345  شرکت التوم بدون توقف - ماه8   105 

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

.باشد  

 اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

-شهریور 17فالحتی خیابان  -بست دلزنده استاد سرا بن)عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه یک به آدرس های 
کوی حسینی بن بست یاس و  – 50کوی حسینی کوچه – 45کوی حسینی کوچه  –172بلوار گیالن خیابان  – 16پستک کوچه 

) ... 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

4 

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

خصوصاً معابر اصلی و پر 
تردد در قالب اورژانس 

 آسفالت

 ماه3 98/12/21

 علت به طول
 انجامیدن پروژه
 شیوع بیماری

 منحوس کرونا بوده
.است  

پیمانکاری  -
2/745/317/220  یار احمدی  80 

این پروژه به منظور رفع 
چاله های موجود در سطح 

.معابر منطقه می باشد  

 اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

 ...(میدان مادر و–میدان معلم –بلوار معلم  مسیرهای انجام کار شامل) ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

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  63 
این پروژه به منظور رفع 

چاله های موجود در سطح 
.معابر منطقه می باشد  

 اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

بلوار  -کوچه  نهم  جنب پارک بانوان گاز به آدرس های بیست متری) ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک 
 ...(و 153و خیابان  163، 175، 171بلوار گیالن خیابان - 14استاد معین نبش کوچه 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

6 
  مرمت و ترمیم عملیات

 در جداول و رو پیاده
 یک ناحیه سطح

 ماه3 98/07/01

 علت به طول
 انجامیدن پروژه
 شیوع بیماری

 منحوس کرونا و
 عدم تعهدات مالی
.کارفرما بوده است  

- 
شرکت 

مریان سازه  
 ایمن

 2/440/000/000  91 

این پروژه به منظور رفع 
خرابی های موجود در 

سطح پیاده رو معابر می 
.باشد  

 اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

7 

همسطح سازی و تعویض 
درب های چدنی و فلزی  

فاضالب سنتی و  شبکه
آب های سطحی در 
 محدوده منطقه یک

 - - ماه5 98/12/29
شرکت 

ارکان بنای 
 پارس

 2/700/000/000  48 

پروژه مذکور به منظور 
همسطح سازی و تعویض 

و فلزی   درب های چدنی
شبکه فاضالب سنتی و آب 

های سطحی در محدوده 
.منطقه یک  

 اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

بلوار –بلوار دیلمان -بلوار توحید-گلسار بلوار-بلوار گیالن–همسطح سازی و تعویض درب های چدنی و فلزی در بلوار سمیه 
 ...رشتیان و-بلوار انصاری-بلوار قلی پور-بلوار اصفهان-بلوار معلم–بلوار شمسی پور  -گلباغ نماز

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

8 
  مرمت و ترمیم عملیات

 در جداول و رو پیاده
 سه ناحیه سطح

 ماه3 98/09/20

 علت به طول
 انجامیدن پروژه
 شیوع بیماری

 منحوس کرونا و
 عدم تعهدات مالی
.کارفرما بوده است  

پیمانکاری  -
 61 2/990/000/000 حیدری

این پروژه به منظور رفع 
خرابی های موجود در 

سطح پیاده رو معابر می 
.باشد  

 اقدامات انجام شده 
   99سه ماهه اول 

فاز دوم  –بلوار معلم جنب استانداری: ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه سه شامل مسیرهای ادامه عملیات
 ...بلوار معلم و

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

9 
 در حفاری نوار ترمیم

 یک منطقه محدوده
 شهرداری

 - - ماه8 99/03/20
شرکت 

سیرودراه 
 خزر

14/269/409/559 15 

ترمیم  این پروژه به منظور
نوار های حفاری واقع در 
محدوده منطقه یک می 

 باشد

 اقدامات انجام شده 
   99سه ماهه اول 

-تا مسجد 38کوی حسینی از کوچه -4و کوچه سوگند فرعی 98گلسار خیابان : عملیات ترمیم نوار های حفاری مسیر های
...(کوچه واحدی و -142خیابان -خیابان یاس -پشت بیمارستان گیل  

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

عملیات مناسب سازی  10
ماه3 98/07/15 معابر منطقه  

 پراکندگی
 مسیرهای انجام

 کار، عدم تعهدات
 مالی کارفرما و

 شیوع بیماری کرونا

- 
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 

معلوالن و سالمندان نبوده 
 است 

 اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

 ...بلوار شهید رجایی و -ادامه عملیات مناسب سازی معابر در سطح منطقه یک به آدرس های بلوار معلم

 99/03/31الی  99/03/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

11 
 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 
  99سه ماهه اول 

 رجایی تقاطع بلوار شمسی پور جدول گذاری اصالح هندسی بلوار شهید

 99/03/31الی  99/03/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
 اجرا

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

12 

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 
  99سه ماهه اول 

...آبرو های پل سیاه اسطلخ و ترمیم نرده پل توحید و  ترمیم  

 99/03/31الی  99/03/01درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 
عملیات ترمیم و بهسازی  

سطح منطقه پیاده روهای 
2 

ماه6 98/02/10  

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  

پیمانکاری  -
 - 100 2/470/000/000 وطن دوست

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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

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  

20وجود تاسیسات   
کیلوولت فشار قوی 

دربخشی از مسیر لوله 
گذاری و لزوم جابجایی 

 آن و همچنین شرایط
 خاص به وجود آمده

ارکان بنای  -
 - 5 28/32/275/877 پارس

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

کیلوولت فشار قوی در بخشی از مسیر اجرای پروژه 20جابجایی تاسیسات   

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

مدت زمان  شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
 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 ناحیه 
3 

کامران عسکری  - - ماه 6 98/10/16
 - 85 2/162/165/757 السکی

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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

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

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

4 

لوله گذاری ، همسطح 
سازی و ترمیم درب 

منهول در محدوده منطقه 
2 

کیمیا سازه   - - ماه 6 98/10/11
 - 90 2/980/000/000 خزر

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 دو

اجراعکس بعد از   

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

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 اول  سه ماهه

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

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از   



 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

6 

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

منطقه دو شهرداری  1
 رشت

سخت سرا  - - ماه 5 99/03/18
 - 80 3/240/000/000 ساز خزر

 اقدامات انجام شده 
 99سه 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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

1 
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 
 99سه 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 -3روبروی درب ورودی بازداشتگاه   

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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  اجراعکس بعد از    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

 وضعیت پیشین فیزیکی

2 

نرده گذاری و فنس کشی و 
دیواره گذاری و تعریض معبر 
پیاده حاشیه رودخانه بلوار 
مصباح در محدوده منطقه 

مابین لب آب و پل قند )سه 
(و شکر  

ماه3 98/10/09  

پروژه تمدید 
گردیده و در 
حال اجرا می 

.باشد  

آرون عرشه  -
 در حال اجرا 60 3/272/500/000 پل

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

 پی کنی و دیوار چینی و دیوار گذاری و سیمانکاری در میدان زرجوب ، خیابان مصباح، جنب رودخانه

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

3 

ترمیم نوار حفاری 
معابر آسفالته در 

 2محدوده ناحیه 
 منطقه سه 

ماه3 98/07/06  
پروژه تمدید 

گردیده و در حال 
.اجرا می باشد  

مسعود  -
 در حال اجرا 80 2/720/000/000 یاراحمدی

 اقدامات انجام شده 
 99سه 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

، مییدان بیاب    3درخیابان دفاع ، کوچه غالم علی زاده  ،کوچه  مدرسه شکوه و     تخریب آسفالت در بلوار انصاری، خیابان پارس، انتهای خیابان پارس
، میدان باب الحیوائج، کوچیه نیوری و      روکیش آسیفالت در       3الحوائج و     کاتر زنی و برداشت در بلوار انصاری، خیابان پارس، انتهای خیابان پارس

 2متری شمالی ، کوچه مطهر، مطهر25خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، 
بلوار انصاری ، خیابان پارس ، انتهای پارس یک ، میدان باب الحوائج بسمت کوچه استقالل ، فرعی تیازه بیاز شیده ، سیاختمان     : درلکه گیری آسفالت 

 متری 16نوری و     کاتر زنی و تخریب و برداشت در آدرس کوی دیانتی ، کوی استقالل ، کوچه پامچال ، کوچه 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از   



 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 محدوده  

منطقه سه  3ناحیه   
 شهرداری رشت

ماه3 98/07/06  
پروژه تمدید 
مسعود  - گردیده است

حال اجرا در 65 2/720/000/000 یاراحمدی  

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

خیابان فلسطین ، کوچه متحدینکاتر ، برداشت و خاکبرداری در  
 ، کوچه عاشوری( ره)خاکبرداری و شن ریزی نوار حفاری در بلوار امام خمینی 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

5 

روکش و لکه گیری 
معابر در محدوده ناحیه 

منطقه سه شهرداری  1
 رشت

ماه3 98/05/22  
عدم تامین مصالح 

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

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

 روکش آسفالت نوار حفاری در بلوار خرمشهر ،جنب  مجتمع زرین 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  اجراعکس بعد از    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

 (ریال)مبلغ قرارداد  نام پیمانکار مجدد
درصد 

پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

6 

ترمیم چاله ها و رفع 
ترکیدگی های آسفالت 

محدوده ناحیه یک 
 منطقه سه

ماه3 98/12/28  
پروژه تمدید 

 ساختارسازان 99/02/16 گردیده
 در حال اجرا 95 2/348/500/000 آراز

 اقدامات انجام شده 
 99سه 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

 در حال بررسی صورتجلسات اجرای کار می باشد

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

7 

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 95 2/450/000/000 سازه آراز

 اقدامات انجام شده 
 99سه 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    
 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجراعکس بعد از    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

8 

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 95 2/422/700/000 سازه آراز

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

بلوار مدرس ، میدان امام علی  -3خیابان پاسداران ، پارکینگ دادگاه انقالب  -2، روبروی شرکت نفت و ( ع)بلوار امام علی  -1روکش آسفالت در  
بلوار خرمشهر ،  -6بلوار کشاور ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه غالمعلی پور-5( ع)بلوار مدرس ،جانبازان بسمت میدان امام حسین -4و ( ع)

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

(مسیر اصلی خیابان)بسمت کیژده   
،کوچه آهکی و کاتر زنی و برداشت در بلوار امام  ( ره)بلوار امام خمینی -2بلوار امام علی روبروی شرکت نفت  -1روکش و لکه گیری آسفالت در  

،کوچه آهکی( ره)خمینی   

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

9 
ترمیم کفپوش پیاده رو و 
جدول در محدوده ناحیه 

 یک منطقه سه رشت
ماه3 98/12/12  

پروژه تمدید 
 99/02/09 گردیده است

راه کار 
اندیش 
 گیالن

 در حال اجرا 40 2/670/000/000

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

(ع)جرای جدول و کفپوش در بلوار خرمشهر ، کوی امام رضا کنی و  پی   

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

10 
ترمیم کفپوش پیاده رو و 
جدول در محدوده ناحیه 

 دو منطقه سه رشت
ماه3 98/12/12  

پروژه تمدید 
 99/02/09 گردیده است

راه کار 
اندیش 
 گیالن

 در حال اجرا 40 2/740/000/000

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

 اجرای جدول و کفپوش در بلوار مدرس ، الین کندرو ، جنب مجتمع غذایی

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

11 

ساخت، نصب و 
همسطح سازی 

منهولها در محدوده 
 منطقه سه

ماه6 98/12/24 اسوه ساز  - - 
حال اجرا در 80 3/230/000/000 اندیش  

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

الیروبی و همسطح -اجر کبتن ریزی روی نوار حفاری و لوله گذاری بمنظور جمع آوری آبهای سطحی و الیروبی و همسطح سازی منهول های فاضالب دربلوار خرمشهر ، بلوا
نصیب درب حوضیچه   -، کوچه صومی 3بتن ریزی روی نوار حفاری  و ساخت حوضچه خیابان پارس -(کوچه طالقانی)سازی منهولها در بلوار احمدزاده ، کوچه تربیت معلم

همسطح سازی و تعویض -تهیه و نصب درب بتنی فاضالب در سرچشمه ، روبروی مدرسه محمدی گیالنی -بلوار امام علی ، خیابان شهدا و بلوار مدرس های دزدیده شده در
-همسطح سازی و تعویض و الیروبی درب منهول اصالح ، تعویض و احیاء منهول های بتنی در خیابان فلسطین ، کوچیه غالمعلیی پیور   -درب  منهول در خیابان سرچشمه

-همسطح سازی منهول های فاضالب و خاکبرداری درالین کنیدرو بلیوار میدرس    -الیروبی ، تعویض ، نصب و احیا درب حوضچه های فلزی دزدیده شده  در بلوار مدرس 
تعویض درب چاهچه فلزی در خیابان شهدا، جلوی  -ضچه فاضالب در بلوار خرمشهر ، بلوار کاجالیروبی و همسطح سازی منهول های فاضالب در کیژده ، کوچه افتخاری حو

احیداث حوضیچه و لولیه     -الیروبی و همسطح سازی منهولها و الیروبی و همسطح سازی منهولها در بلوار انصاری ، خیابان دفاع ، پشت ناحیه دو -داروخانه دکتر جیرانی
 الیروبی و همسطح سازی منهول های فاضالب دربلوار انصاری ، خیابان پارس ، -گذاری تا منهول دربلوار انصاری ، خیابان دفاع ، نرسیده به خیابان یعقوب زاده 

خیابیان  -4خیابان فلسطین، نبش مسجد امام جعفر صادق(ع)-3خیابان شهدا ، روبروی طباخی کیانوش-2میدان زرجوب بسمت جانبازان -1الیروبی و همسطح سازی در 
بلوار انصاری ، خیابان یعقوب زاده ، نبش فرعیی  -7کیژده، روبروی شیرینی یونا -6بلوار انصاری،چهاراره گلسار،روبروی پیتزا آفتاب-5سه  انصاری،یعقوب زاده،نبش فرعی

تعویض درب فلزی فاضالب در  بلیوار خرمشیهر،بعد از    -اجرای حوضچه فاضالب و لوله گذاری وشیب بندی کانیوو دربلوار انصاری ، خیابان دفاع ، روبروی زیتون پدر-سه
  بلوار کاج

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  اجراعکس بعد از   حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

12 

ترمیم جداول به صورت 
پراکنده در محدوده 
منطقه سه شهرداری 

 رشت 

ماه6 98/12/28 نصب گستر  - - 
حال اجرا در 70 2/880/000/000 کاسپین  

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

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

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

خیابان شیهدا ،خیابیان   -3بلوار چمران ، روبروی مدرسه چمران-2(در دو طرف )بلوار خرمشهر ، جنب خیابان شهدای گمنام-1اجرای کفپوش در 
چهارراه گلسار -5(راسته ژاندارمری)بلوار انصاری ، خیابان دفاع تا نرسیده به خبابان یعقوب زاده-4( در دو طرف)فلسطین ، نرسیده به بانک ملی 

 بلوار مدرس ، روبروی دادگستری-6، ابتدای خیابان تختی
بصیورت پراکنیده در   )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(دو طرف

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس   



 های جاریپروژه 

منطقه   
 سه

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

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

13 

خط کشی بستر و معابر  
پیاده با رنگ دو جزئی 
در محدوده منطقه سه 

 شهرداری رشت

ماه6 98/12/28  - - 
نگین سازه  

 گیسوم
 در حال اجرا 30 264/200/000

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  اجرااز بعد عکس    



 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  

  عدم پرداخت
مطالبات  

مشکالت   و پیمانکار
بوجود آمده 

 درخصوص تأمین قیر 

باروساز  -
 در حال انجام 75  98/444/180/277   شمال

 اقدامات انجام شده
 99ماهه اول  سه 

کوچه -و فرعی ها  16، ادامه خیابان بهار 11در کوچه کیاست و خیراهلل کرمی، خیابان ولی عصر بن بست  روکش آسفالتی 
 کوچه زورمند و فرعی ها، خیابان انصاری، ادامه خیابان ایران  -جوادزاده

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    عکس قبل اجرا 



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

2 

ساماندهی بلوار شهید 
افتخاری حدفاصل 

دخانیات تا نمایندگی 
محمودی شامل تعریض 

مسیر سواره رو به همراه  
جدول گذاری و پیاده 

روسازی واحداث کانیوو و 
 فونداسیون های روشنایی 

ماه 12 97/7/30  

تغییر نقشه های اجرایی، 
مشکالت اجتماعی، 

عدم پرداخت مطالبات 
پیمانکار و مشکالت  

بوجود آمده درخصوص 
 تأمین قیر 

 در حال انجام 57   41/743/128/572   التوم -

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول  

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

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

3 

بهسازی پیاده روها از 
طریق کفپوش گذاری و 

جدول گذاری در محدوده 
 ناحیه دو

 ماه   3 98/12/27

 به علت شیوع
 بیماری کرونا
 انجام عملیات
 اجرایی با وقفه

 مواجه شده است

- 
محمد 
حسین 
 نعمتی

فعالیت شروع 90 2/200/000/000  

 اقدامات انجام شده 
 99 سه ماهه اول

جیرده پیاده روسازی در جاده  

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
علت توقف  مدت زمان اجرا اولیه

 عملیات
تاریخ شروع 

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

رنگ آمیزی و ترمیم جداول  4
مدرن ماندگار  - - ماه   3  99/02/30 در محدوده منطقه چهار

فعالیت شروع 60 2/225/000/000 گیل  

 اقدامات انجام شده 
رنگ آمیزی جداول در بلوار شهید افتخار و بهشتی -انعقاد قرارداد و شروع فعالیت در خرداد ماه   99اول  سه ماهه   

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 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
آدرین یسنا  - - ماه   3  99/02/01

فعالیت شروع 70 3/127/700/000 سازه  

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

 اجرای پوشش محافظ بتنی در زیرگذر شهدای گمنام  -انعقاد قرارداد و شروع فعالیت در اردیبهشت ماه 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 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

6 

عملیات پیاده روسازی 
شامل کفپوش و جدول 

گذاری در خیابان 
 خرسندی

 ماه   3   98/06/06
دریافت  عدم

مطالبات مالی 
 پیمانکار

مریان سازه   -
 متوقف 75 3/194/000/000 ایمن

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

ادامه پیاده روسازی . پروژه به دلیل عدم پرداخت مطالبات مالی پیمانکار متوقف بوده و شروع فعالیت در خرداد ماه می باشد
 خیابان خرسندی شامل اجرای جدول و کفپوش

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 چهار

 شروع اولیهتاریخ  نام پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

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

درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

 وضعیت پیشین

کفپوش و جدول گذاری  7
 - - ماه   4 99/03/17 معابر به صورت موردی 

پیمانکاری 
سید مازیار 

 موسوی
 شروع عملیات 20 3/255/555/555

 اقدامات انجام شده 
 99سه ماهه اول 

اجرا و ترمیم جدول و کفپوش در بلوار شهید بهشتی، بلوار شهید افتخاری و  -انعقاد قرارداد و شروع فعالیت در خرداد ماه
 قاسمیه

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس   قبل اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

1 
عملیات لکه گیری و 
ترمیم معابر آسفالتی 
 محدوده منطقه پنج

ماه6 98/12/13  - - 
پیمانکاری 

مهرداد فالح 
 جویباری 

3/100/000/000 100 - 

 اقدامات انجام شده
  99سه ماهه اول  

ترمیم نوار حفاری باالتر از راه آهن ، لکه گیری آسفالت توشیبا و مسکن مهر و سمت دانشگاه نوار عرضی، لکه گیری آسفالت 
 در کوچه امید در بلوار امام خمینی

 
 
 
 
 
 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجرااز قبل عکس  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

2 
پروژه  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
  99سه ماهه اول  

 مسکن مهر

 
 
 
 
 
 

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

اجراعکس بعد از  حین اجراعکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

3 

اجرای روکش آسفالت 
در معابر واقع در 

محدوده مصوب بافت 
فرسوده و اسکان غیر 

5رسمی منطقه   

ماه6 98/10/23  - - 
پیمانکاری 

 - 65 3/090/000/000 مهدی وظیفه

اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

روکش آسفالت کوچه پنجم و نهم مهدی زاده و کوچه دهم سیدزاده واقع در بافت فرسوده جماران ، روکش بن بست سوم کوچه 
واقع در باهنر  2واقع در باهنر ، روکش و لکه گیری کوچه دهم میثم  2میثم   

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

حین اجراعکس  اجرااز قبل عکس    



 های جاریپروژه 

منطقه   
 پنج

شروع تاریخ  نام پروژه ردیف
 اولیه

مدت زمان 
تاریخ شروع  علت توقف عملیات اجرا

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

4 
پروژه خط کشی طولی و 

عرضی معابر اصلی و 
5فرعی در سطح منطقه   

ماه8 99/02/10  - - 
شرکت نگین 
 - 30 2/098/220/000 سازه گیسوم

اقدامات انجام شده 
  99سه ماهه اول 

رنگ آمیزی گذرگاه عابر پیاده بلوار امام حدفاصل باهنر و بن بست حق پرست ، خیابان امام قبل از بانک ملی ، خیابان امام  
، رنگ آمیزی گذرگاه عابر پیاده و سرعتکاه خیابان امام تقاطع باهنر، سرعتکاه خیابان امام قبل از  روبروی خوش انس

 بیمه آسیا، میدان امام مقابل دانشگاه علمی کاربردی، توشیبا جلوی اداره برق و کوچه زنده دل

 99/03/31الی  99/01/01درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی /پروژه های اجراشده

بعدازاجراعکس  اجرااز قبل عکس   بعدازاجراعکس    



 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 سه ماهه اول

اهم اقدامات 
بررسی دوباره طرح فعلی پروژه تکمیل ساختمان اداری منطقه سه جهت اخذ سرمایه گذار 
 72پیگیری وضعیت ملک و تهیه نقشه های فاز یک پروژه زمین ورزشی خیابان جمالزاده واقع در مجتمع 

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

 با هماهنگی با اداره میراث فرهنگی( س)امام 
 و ارسال اسناد پروژه احداث باغ ژاپنیتهیه 
 سراوانبررسی سایت پالن مجموعه تصفیه خانه شیرابه پسماند 
 باقرآبادتهیه نقشه های طراحی و برآورد ریالی پروژه بازسازی و راه اندازی سالن ورزشی 
 با معاونت شهرسیازی  همکاری )آسیاب پیگیری و بررسی احداث مجموعه اقامتی و کمپینگ در پارک آب

 (گذاریو سازمان سرمایه 
  همکیاری بیا   )شیهر  پیگیری و بررسی راه اندازی یا ادامه کار فضاهای بازی کودکان در سطح پارک هیای

 (امالکسیما و منظر و گذاری، سازمان سازمان سرمایه 
 هکتاری میدان امام علی در بلوار دیلمان  2/3پیگیری و بررسی  خدمات مهندسی مطالعات طراحی پارک

 (منظربا معاونت معماری و شهرسازی و سازمان سیما و همکاری )
 فرهنگیی   -پیگیری و بررسی بازسازی و تجهیز اتاقک نگهبانی ورودی محوطه مجموعه سیاختمان اداری

 (شهرسازیبا معاونت معماری و همکاری )شهرداری رشت 
 حق الزحمه مشاورینو به صورت وضعیت رسیدگی 
 رسیدگی به امور مربوط به قراردادهای مهندسان مشاور 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 

 

 

پروژه های مدیریت مطالعات فنی عمرانی و  -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 ترافیک شهری
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1 
مطالعات  بازنگری اسناد مناقصه 
پروژه تکمیل ساختمان اداری  

 سهشهرداری منطقه 

آرمانشهر 
 شمال

شهرداری 
 رشت

98/04/01 
تا 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 خواهر  

 (س)امام 

آتیه 
سازان  
 محیط

شهرداری 
 98/8/19 رشت

سقف  
معامالت 
 کوچک

98/8/19 67 
در حال  
 بررسی

بلوار مطهری، محوطه  
 (س)حرم خواهر امام 

3 
مطالعات پروژه زمین ورزشی خیابان  

واحدی   72جمالزاده واقع در مجتمع 
 سپاه 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 

واحدی   72مجتمع 
   سپاه پاسداران

4 
مطالعات بازبینی پروژه احداث باغ 

 ژاپنی

طراحان  
آتک 
 گیالن

شهرداری 
 رشت

99/02/13 

سقف  
معامالت 
 کوچک

 

99/01 95 
ارسال  
 اسناد

 مفاخر بوستان

5 
جاده   مطالعات پروژه احداث

 دسترسی مسکن مهر
 بهبودراه

شهرداری 
 رشت

98/12/14 

سقف  
معامالت 
 کوچک

 

99/02 20 
در حال  
 بررسی

 
 مسکن مهر

6 
مطالعات پروژه بازسازی و راه اندازی  

 سالن ورزشی باقرآباد

 آتیه
سازان  
 محیط

شهرداری 
 رشت

99/02/22 

سقف  
معامالت 
 کوچک

 

99/03 30 
در حال  
 بررسی

 

 خیابان سعدی، انتهای
 کوچه شهید ضمیریان

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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

تعداد  موضوع  پروژه ها ردیف
 پروژه

پیشرفت 
 فیزیکی

 (درصد)

پیشرفت 
 ریالی

 (درصد)

 مبلغ اولیه پیمان
 (هزار ریال)

  49،744،617،549 %40 %90 1 سازی، پیاده روسازی و جدول گذاریراه پیاده  1

%18.8  %29 5 جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و الیروبی 2  283،022،847،513   

%13  %34 4 احداث ساختمان 3  116،969،203،178   

%51.66 3 دیوارگذاری حاشیه رودخانه ها 4  26.58%  62،879،135،737  

   303،371،725،390 %34 %49.5 2 متفرقه   5

به   99حمل و نقل و امور زیربنایی در سه ماهه اول سال عمرانی معاونت عملکرد پروژه های 
 تفکیک موضوع در شهر رشت 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه 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

شهرداری 
  13،467،000،000 98/10/29 رشت

+ ماه 3
تمدید 
 مجدد

- 90 
ادامه عملیات 
دیوارچینی و 

 انجام شد خاکبرداری

پروژه با سرعت  
در حال انجام 

 است
- - 

سراوان، 
محل 

احداث 
تصفیه 

 خانه

2 
سوله زباله سوز 

A 
 سیف بنا

معاونت 
حمل و 
نقل و 

امور زیر 
 بنایی

98/12/26 225،347،725،390 8 99/01/23 4 

آرماتوربندی شمع  

 تن 28ها 

احداث جاده برای 

 باقیمانده گمانه ها
  

پیش پرداخت 
انجام شده 

 است

پروژه 
طبق 
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

قرارداد احداث 
اسکلت منعقد گردید 

ابالغ های قیمت  . 
جدید نیز صورت 

 .پذیرفت 

آغاز اجرای 
اسکلت آشیانه 
و اجرای پوشش 
ضد حریق در 
 ساختمان اداری

- 

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

شهرداری 
 70 99/01/14 ماه 2  3،100،000،000 99/01/10 رشت

 نصب تجهیزات
مکانیکی و برقی در 
 حال انجام می باشد

- 

پروژه 
طبق 

زمانبند
ی در 
حال 
انجام 
 .است

- - 

5 

عملیات محوطه 
سازی محدوده 
پیرامون حرم 
خواهر امام 

محورهای حاج 
سوخته -سمیع
نخجیری -تکیه

 و مسگران

زیبا 
اسکان 
 کادوس

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

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

انجام پروژه کف 
سازی و هدایت 

آبهای سطحی در 
 ادامه مسیر

- - - 

 -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 سه 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 

ساماند)فخب
هی محور 

ورودی جاده 
تهران حد 
فاصل  به 

سمت میدان 
 (گیل 

خانه 
گستر 

 گیل

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

     9         96/7/3 ماه18 110،689،220،646 96/6/20

در مسیر، لوله گذاری 
ساخت و نصب منهول 

 -زیر سری مخصوص و 
نصب دالهای روی لوله 

جهت عبور ماشین 
آالت سنگین در 

ورودی کارخانجات و 
همچنین محلهایی که 
پوشش روی لوله کمتر  

سانتیمتر بوده  80از 
حمل مصالح  -است 

مخلوط و شن شکسته 
برش و خم . به کارگاه 

 .  و بافت آرماتور 

:                                                              برنامه ریزی جهت 
افزایش سرعت  

اجرایی لوله گذاری 
، افزایش اکیپ 
ساخت منهول ، 

انجام سونداژهای 
تا الزم برای مسیر 

بتوان منهولهای 
مسیر را قبل از 

انجام لوله گذاری 
 احداث کرد 

لوله گذاری و 
نصب منهولها 
طبق برنامه در 

به  ODمسیر 
D1  انجام

انجام . پذیرفت
سونداژ از محل 

 OAخروجی 
الی محل 

در  C1منهول 
حال انجام است 

ولی پایان 
 نپذیرفته است 

انتظار می رود 
سونداژهای مورد 
لزوم انجام شده و 
ساخت منهول و 

لوله گذاری مسیر 
 C1الی  OAاز 

 .آغاز گردد

جاده 
پیربازار

 فخب -

7 

عملیات جمع 
آوری و 

هدایت آبهای 
سطحی مسیر 

 استادسرا

ژئوسازان 
بین 
 الملل

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

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

  و بتنی گذاری لوله

 منهول نصب و ساخت

 مسیر ادامه

تست تراکم مخلوط 
روی لوله به عمق 

سانتیمتر و - 20
روبرداری از نوار 
حفاری و ریختن 

 بتن زیر کارآسفالت

طبق برنامه 
زمان بندی 

در حال پروژه 
 اجرای می باشد

مسیر 
استاد 

 سرا

8 

عملیات 
ساماندهی و 
اصالح بستر 

 CO12منطقه 
بین خروجی 

-فرهنگیان
 گلزاران

 باالرنصب

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

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

با توجه به ارسال 
نامه موافقت بعنوان 

مجوز حفاری  از 
سوی آب  منطقه 

ای، پیمانکار پروژه 
خواهان دریافت 

ضررو زیان در مدت 
ماهه   18توقف

 .پروژه میباشد

در خواست  
بررسی ضرر و 

زیان مورد 
ادعای پیمانکار 
در مدت توقف 

ماهه پروژه  18
کماکان در 

دست بررسی 
 .است 

طی مذاکره با  
پیمانکار جهت 
شروع عملیات 
اجرایی ایشان 
مدعی هستند 
آماده اجرای 
پروژه بوده و 
منتظر جوابیه 

بررسی درخواست 
زیان توقف ضرر و 

خود از ابتدای 
پروژه تا کنون و 

امضا و تبادل 
صورتجلسه در 
این ارتباط می 

 .باشند

بلوار 
شهید 
  -قلیپور

 گلزاران
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه 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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9 

عملیات احداث 
ساختمان ناحیه 

 5منطقه  3و  2
و سرای محله 

 2منطقه 
 شهرداری رشت

شرکت 
ساختمانی 

 تکام

شهرداری 
 رشت

   21         95/11/26 ماه 12 18،980،000،000 95/11/12

اسکلت ساختمان 
های مورد احداث 
در سرای محله و 

 5ناحیه منطقه 
تکمیل گردیده و 

آجر چینی 
ساختمان ها در 
 .حال انجام است 

_ _ - 

 -رشت 
پیرامون حرم 
مطهر خواهر 

 امام رشت

10 

جمع آوری و 
هدایت آبهای 
سطحی مسیر 

-خیلبان سمیه
شهرک فجر فاز 

 اول

بینالود 
سازان 
 غرب

معاونت 
حمل و نقل 

و امور 
 زیربنایی

     46.5          97/10/09 ماه6 51،701،871،350 97/10/17

 413مجموعا  -
متر لوله گذاری با 

میلیمتر  1500لوله 
بتنی متر انجام 

 شده است

ادامه لوله 
گذاری 

مسیر به 
سمت 
خیابان 
شهید 
 نظری

. 

با توجه به   -
رفع معارض  

مربوط به 
برخورد با لوله 

، شروع 1000آب 
ادامه کار در 

 98/10/19تاریخ 
به پیمانکار 
ابالغ شده 

 .است

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 
%12 98/10/11 ماه9 371،990،134،57 98/08/14 رشت  

ادامه لوله 
گذاری 
 مسیر 

  

 
ارسال  -

صورتمجالس 
اجرایی بسته 

 1شماره 
تایید طرح  -

 اختالط آسفالت

خیابان  -رشت 
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

     35       98/1/20 ماه6 8،002،933،700 97/12/28

عملیات اجرایی 
الزم برای 
حاشیه  پاکسازی
در ادامه رودخانه 

 مسیر انجام و 
خشکه چینی با  

 سنگ  الشه
تهیه و نصب 
تورسنگ نیز 
 .صورت گرفت

بر اساس جلسه 
برگزار شده 

سازی فعال 
انجام و کارگاه 
اجرایی  عملیات

در حال انجام 
 است

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 سه 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  

ف
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13 

عملیات جمع 
آوری و هدایت 
آبهای سطحی 

سامانده)فخب
ی محور 

ورودی جاده 
تهران حد 
فاصل  به 

سمت میدان 
 (گیل 

خانه 
گستر 

 گیل

معاونت 
حمل و 
نقل و 
امور 

 زیربنایی

96/6/20 110،689،220،646 18 
%6.32         96/7/3 ماه      

 800لوله گذاری سایز 
میلیمتر در مسیر  

OD     بهD4   به 
  -متر طول 287طول 

ساخت دو عدد منهول  
حمل  - 800سایز 

مصالح مخلوط و شن 
.  شکسته به کارگاه 

عملیات لوله گذاری به 
علت عدم ساخت 

همزمان منهولها طبق  
  6-2-22-7بند 

شرایط خصوصی 
 .پیمان تعطیل گردید

برنامه ریزی جهت 
                                                               :

افزایش سرعت  
اجرایی لوله 

گذاری ، افزایش 
اکیپ ساخت 
منهول ، انجام 

سونداژهای الزم 
برای مسیرهای 

افزایش و آتی 
 اکیپ لوله گذاری

لوله گذاری 
سرعت قابل 
. قبولی دارد 

ساخت منهولها  
با سرعت بسیار 

پایینی در 
.  جریان است

انجام سونداژ و 
افزایش اکیپ 
لوله گذاری و 
ساخت منهول  
انجام نیافته 

 .است

با 
پیگیریهای 
پیمانکار و 
دستگاه 
نظارت 

انتظار می 
رود که 
سرعت  
ساخت 

منهولها و 
سونداژهای 

الزم به 
زودی انجام 

 .پذیرد

جاده 
پیربازار

 فخب -

14 

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%      

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

بررسی و تایید . شد 
صورت وضعیت قطعی 

 .پروژه 

تنظیم و ابالغ 
صورتجلسه 
 تحویل قطعی

هماهنگی و 
مکاتبات الزم با 

مشاور در 
راستای روند 

بررسی صورت 
وضعیت قطعی 
ارائه شده از 

سوی پیمانکار 
صورت گرفته و 

پس از رفع 
ایرادات احتمالی 
صورت وضعیت 

قطعی تایید 
 .خواهد شد 

- 

 -رشت 
بلوار 

شیون 
 -فومنی 

روبروی  
سلیماندا

 -راب 
خیابان 
 اتحاد

15 

پروژه الیروبی 
و بهسازی 

شبکه فاضالب 
سنتی شهر 

 رشت

کارجویان 
 مهر شمال

شهردار
 61 95/5/23 ماه 9 44/962/866/746 95/5/21 ی رشت

متر الیروبی جدید  400
 انجام شده است

الیروبی در 
مسیرها 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 سه ماهه اول

 اهم اقدامات 

 جذب اعتبار دولتی و برگزاری استعالم از طریق سامانه الکترونیک دولتپیگیری 

 برگزاری مناقصه های مربوط به حوزه کنترل ترافیکپیگیری 

 کامل نیروها و شرکت پشتیبان در طول ماه فروردینآمادگی 

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

نصب فونداسیون و دکل دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز در میدان انتظام، ابتدای بلوار شیون فومنی 

نصب دو دکل دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز در میدان شهید انصاری 

نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری شهر رشت 

 

 

 

 

 

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 سه ماهه اول

پیگیری ادامه اجرای پروژه مربوط به شرکت فناپ تلکام 

 

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 سه ماهه اول

رفع قطعی های دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف در ماه 

 

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 سه ماهه اول

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

پایش تصویری دوربین های نظارتی به صورت روزانه 

رفع قطعی برق دوربین های سطح شهر کنترل صحت عملکرد کلیه تجهیزات اتاق سرور مرکز مانیتورینگ 
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 سه ماهه اول

 تهراندیگرکنترل سرعت  در جاده نصب فونداسیون و دکل در پنج ایستگاه 

 

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 سه ماهه اول

 وضعیت تجهیزات ترافیکی موجود به تفکیک هر منطقه

مدیریت کنترل ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 نام منطقه

سیستم   VMSتابلوی 
تابلوهای متغیر خبری و  

نمایشگرهای  
 چندمنظوره

 دوربین های کنترل ترافیک

دوربین نظارت 
 تصویری

دوربین ثبت تخلف  
 سرعت غیرمجاز

دوربین ثبت تخلف  
 عبور از چراغ قرمز

دوربین ثبت تخلف  
 طرح ترافیک

 1 0 0 3 37 1منطقه

 3 2 0 18 24 2منطقه

 0 0 0 0 3 3منطقه

 0 0 0 0 0 4منطقه

 0 1 0 13 0 5منطقه

 4 3 0 34 64 مجموع

 لیست دوربین های ثبت تخلف
 تعداد آدرس محل نصب ردیف

 دستگاه 1 حافظ -چهارراه میکائیل 1

 دستگاه 1 مطهری -چهارراه میکائیل 2

 دستگاه 1 میدان مصلی از طرف شهید بهشتی 3

 دستگاه 1 معلم -تقاطع سعدی  4
 دستگاه 1 تقاطع حاجی آباد -(ره) خیابان امام خمینی 5
 دستگاه 2 تقاطع تختی-خیابان شریعتی 6

 دستگاه 7 جمع



96 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

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

 

 
 
 
 
 
سنگر - مصلی تاکسی ایستگاه کشی خط اجرای 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

رنگ آمیزی بستر سرعتکاه جاده الکان 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

فارس خلیج بزرگراه جزئی دو محوری کشی خط عملیات اجرای 

 

 

 

 

 

 

خرمشهر بلوار جنوبی استاندارد دوربرگردان سازی ایمن 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

دار زمان راهنمایی چراغ اندازی راه و تعمیر ، نصب 

 (عج) ولیعصر میدان       

 

 

 

 

 

 

سناریوهای ترافیکی مطالعات انجام   

 (آذر7 )دریایی نیروی میدان سازی غیرهمسطح

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

فارس خلیج بزرگراه تخلف ثبت دوربین پایه سازی ایمن 

 

 

 

 

 

 

فارس خلیج بلوار در (نیوجرسی) بتنی حفاظ اجرای 

 

 

مدیریت مهندسی و ایمنی 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 سه ماهه اول

 میکاییل چهارراه در ترافیکی انضباط جهت ایست خط اجرای 

 

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

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

 

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 سه ماهه اول

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

 

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

  پور قلی شهید تقاطع راهنمایی های چراغ تعمیر 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

اسطلخ سیاه ورودی تا جهاد میدان از جزئی دو محوری کشی خط اجرای 
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 خرمشهر و مدرس های دوربرگردان جزئی دو محوری کشی خط عملیات 

 

 

 

 

 

 

 حشمت چهارراه تا مصلی میدان حدفاصل بهشتی شهید کمربندی دوجزئی محوری کشی خط عملیات 
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 جانبازان همسطح غیر تقاطع جزئی دو محوری کشی خط عملیات 
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 عملکرد ترافیکی

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

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

  شامل استوانه ، عالئمترافیکی انواع تجهیزات نصب 
 1893 1635 0 0 0 0 258 (تعداد... )و   ، بشکه، جداکنندهبازتابنده

 20 20 0 0 0 0 0 (مترطول)خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس 

 722 20 225 0 280 45 152 (مترطول)خط کشی عابر پیاده و خط ایست 
تعمیر ، اصالح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و  

 33 31 0 0 0 0 2 (تعداد)کلیه متعلقات 

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

ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای  راهنمایی  
 37 5 0 0 0 3 29 (تعداد)

 4 0 0 0 3 0 1 (تعداد)اصالح هندسی 

 750 60 150 0 490 0 50 (مترمربع...()سرعت کاه، جناغی و )خط کشی بستر 
سرعتکاه یا سنگ و آرام سازی با احداث ، ترمیم 

 7 0 0 0 2 0 5 (تعداد)کیوبیک در معابر 

 1600 0 0 0 0 0 1600 (مترطول)خط کشی محوری سرد 

 24 2 3 0 0 0 19 (عدد)کف نوشتار 

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

 21060 21000 0 0 0 0 60 (متر طول -دو جزئی)خط کشی محوری مکانیزه 
خط کشی عابر پیاده با طرح های خالقانه اختصاصی    

 0 0 0 0 0 0 0 (مترمربع)

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی
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 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 

اقتصاد محور وضعیت تعیین خصوص در امالک واحد از پیگیری 

آن روشنایی تامین و تاالب محوطه ساماندهی پکیج تهیه  پیگیری 

 

 

 

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
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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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 هاادامه پیگیری 

 با مشاور افالک آریا جهت امضای نقشه های تاسیسات ساختمان میرزا خلیلهماهنگی 

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

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

پیگیری معرفی نمایندگان حوزه بازآفرینی از مناطق و سازمان ها 

با شرکت مشاور عمارت خورشید و آزمایشگاه شایگان اسیتاک پیارس جهیت      ایجاد هماهنگی های الزم
 حفر گمانه ژئوتکنیک عمارت شهرداری رشت و گمانه های ساختمان استانداری قدیم

 بابت تکمیل نقشه برداری و تعیین خط پروژه پیاده راه حرم تا زرجوب 2پیگیری از منطقه 

پیگیری حضوری از اداره امالک درخصوص دریافت زمین جهت تعریف پروژه 

پیگیری از اداره امالک در خصوص زمین جهت پروژه کتابخانه 

 افتخاریپیگیری تعیین ردیف اعتباری برای پروژه طراحی پارک و خانه کودک در زمین واقع در بلوار 

      پیگیری نامه در خصوص بازنگری و تدقیق پهنه بافیت فرسیوده و اسیکان غیررسیمی از اداره کیل راه و
 شهرسازی

 قراردادپیگیری از شرکت های مشاور معرفی شده جهت ارایه لیست شرح خدمات جهت بررسی و عقد 
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جلسات برگزاری 

معماری و شهرسازی معاونت دفتر در بازآفرینی کارگروه دوم و اول جلسات برگزاری 

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

سازمان و شهرداری شهرسازی، و راه کل اداره نمایندگان حضور با شهروندی آموزش جلسه برگزاری 
  ای حرفه و فنی آموزش

  بازدیدها 
خوداشتغالی بازارچه طرح محدوده بررسی جهت پیرسرا محله از بازدید 

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 شایگان

عینک تاالب سازی محوطه از بازدید 

فروغ مدرسه از بازدید 
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 در شرکت 
پروژه با ارتباط در شهری بازآفرینی ستاد هماهنگی اداره رئیس حضور با شهرسازی و راه کل اداره جلسه در شرکت 

  سال مشترک اقدام های

98 محوراقتصاد بازگشایی خصوص در تاریخی بافت کارگروه جلسه در شرکت 

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

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

و رشت شهرداری 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 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

شهرستان ستاد جلسات فرمت تعیین خصوص در شهرسازی و راه کل اداره با جلسه 

کودک دوستدار شهر اجرایی شورای جلسه 

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

پژوهش کمیته جلسه 

بازارچه ساماندهی دولتی اعتبار جذب جهت کشاورزی های فرآورده و شهری مشاغل ساماندهی سازمان با جلسه 

 پیرسرا

معماری و شهرسازی معاونت در تاریخی بافت کارگروه 
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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 

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

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 

شهرداری عمارت بنای دو احیای اقتصادی مدل طرح 14 ماده توضیحات زمینه در الزم مستندات تهیه  

 سابق استانداری و
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مکاتبات 

بازآفرینی حوزه در مطالعاتی و پژوهشی های اولویت اعالم نامه 

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

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

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

بازآفرینی حوزه های پتانسیل و ها چالش اعالم نامه پاسخ تهیه   

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

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

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

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

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

میرزا خانه احیای و تعمیر خصوص در رشت شهرداری بنایی زیر امور و نقل و حمل معاونت نامه به پاسخ  
 کوچک

پروژه در فاطمیه ایثارگران مدرسه از برداری بهره راستای در پرورش و آموزش مدیرکل به نامه تهیه  
 مشترک اقدام های

عمارت غرب به مشرف محوطه در متر 30 عمق به ژئوتکنیک گمانه حفر مجوز صدور و اخذ نامه تهیه  
 محترم شهردار از شهرداری

سازمان محترم ریاست از شهرداری عمارت گمانه حفر عملیات شروع زمان رسانی اطالع نامه تهیه 

متر 30 عمق به ژئوتکنیک گمانه حفر کار ابالغ نامه تهیه 

و شهرداری عمارت رفیع، خلیل میرزا ساختمان آنی خطر رفع جهت مالی منابع تامین نامه تهیه  
 قدیم استانداری

اعتباری ردیف از عینک محله در نوجوان و کودک پارک و خانه طراحی قرارداد عقد جهت مکاتبه  
 سازمان

و ملی اعتبارات تفکیک به بازآفرینی های پروژه فهرست با رابطه در ریزی برنامه معاونت با مکاتبه  
 شهرداری داخلی اعتبارات
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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 سه ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مکاتبات ادامه 

گزارش با رابطه در ها دهیاری و ها شهرداری سازمان به شهردار امضای با نامه نویس پیش تهیه  
 هدف محالت معرفی و بازآفرینی

تهران شهر نوسازان شرکت مطالعات از منتج مرتبط های زمینه در ریزپروژه درخواست و تعیین مکاتبه 
 رودبارتان و ساغریسازان محله در

محترم شهردار به بازآفرینی حوزه مشکالت گزارش 

تهران شهر نوسازان مشاور قرارداد حساب مفاصا درخواست نامه به پاسخ 

موضوعیت با زرجوب رودخانه ساماندهی پروژه پیمانکار و مشاور اخذ جهت عمرانی معاونت به نامه  
 ملی اعتبارات جذب

برگزاری جهت ،مالی معاونت به عینک محله آسفالت ساماندهی پروژه مدارک و اسناد ارائه و نامه تهیه 
 ملی اعتبارات جذب تحقق راستای در بها استعالم تشریفات

راستای در شهرسازی و راه کل اداره به مشترک اقدام های پروژه مدارک و اسناد ارائه و نامه تهیه 
 ملی اعتبارات جذب تحقق

مشاور به ابالغ جهت شناسی مردم و بلدیه موزه عنوان به شهرداری عمارت کاربری مصوبات نامه 
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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 سه ماهه اول

 حوزه بازآفرینی-شهریسازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

مکاتبات ادامه 

تشریفات برگزاری جهت مالی، معاونت به سر صفه محله بهسازی پروژه مدارک و اسناد ارائه و نامه تهیه 
 ملی اعتبارات جذب تحقق راستای در بها استعالم

برگزاری جهت عمرانی، معاونت به عینک تاالب سازی محوطه پروژه مدارک و اسناد ارائه و نامه تهیه  
 ملی اعتبارات جذب تحقق راستای در مناقصه تشریفات

معاونت به 4 منطقه توسط شده تهیه مشترک اقدام های پروژه پکیج بررسی به مربوط نویس پیش تهیه 
 عمرانی معاونت و شهرسازی و معماری

 

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
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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 سه ماهه اول

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 مرمت های مکانیزه ردیف

جاده الکان از شهرک سید احمد  مرمت مکانیزه 1
 خمینی بطرف پل طالشان

 مرمت مکانیزه کمربمدی خرمشهر بطرف  2
 میدان ولیعصر 

 مرمت مکانیزه پل جانبازان بطرف میدان  3
 حسین امام

 از جانبازان بطرف مرمت مکانیزه بلوار مدرس 4
 امام حسین 

از چهار راه میکاییل  مرمت مکانیزه خیابان حافظ 5
 بطرف پارک شهر 

 مرمت مکانیزه خیابان شهدا بطرف پل جانبازان 6

 مرمت مکانیزه میدان شهدای گمنام بطرف 7
 میدان جهاد  

 ترمیم و روکش آسفالت معابر شهر رشت ردیف

 (یخ سازی)ترمیم آسفالت بلوار شهدای گمنام  1

 ترمیم آسفالت محله تازه آباد جنب ایستگاه 2
 سی ان جی 

 ترمیم آسفالت بلوار حافظ 3

 ترمیم آسفالت چهارراه پورسینا 4

 ترمیم آسفالت کوچه امانی در محله گلسار 5

 ترمیم آسفالت محوطه بازارچه شهید چمران 6

 تسطیح زمین چمن میدان امام حسین 7

 لکه گیری آسفالت بلوار کشاورز 8

 لکه گیری آسفالت خیابان شهدا 9

 لکه گیری خیابان امین الضرب 10

 لکه گیری بلوار انصاری 11

 4شن ریزی محله ولوکس در منطقه 12
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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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 

 

 مقدار شرح

آسفالت پخش شده توسط 
 سازمان عمران

 3070.69 تن

 14044 مترمربع

 181.2 (تن) 60*70میزان قیرمصرفی

 مساحت  پروژه  نوع پروژه
 (مترمربع)

میزان آسفالت مصرفی  
 (تن)

 1265.8 550 روکش آسفالت بصورت فینیشری  

 138.71 1361 روکش آسفالت بصورت دستی

 56.09 765 زیرسازی و آسفالت

 1610.09 11368 مرمت مکانیزه

 0 0 ترمیم نوار حفاری

 3070.69 14044 مجموع

 میزان تولید کارخانجات آسفالت ، شن و ماسه 

مقدار مصالح دانه 
 مقدار آسفالت توپکا به تن بندی تولیدی به تن 

21220 4392 

 میزان تولید اداره فنی و اجرایی 

 سیمانیبلوک 
 (قالب )  

   50*35جدول 
 (قالب ) 

   25*25کفپوش 
 (متر مربع ) 

19097 0 451 

 عملکرد پروژه های عمرانی سازمان  به تفکیک موضوع در شهر رشت

 گزارش میزان قیر و آسفالت پخش شده
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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 سه 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                                                      

 لکه گیری آسفالت محور امین الضرب و بلوار انصاری
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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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 آسفالت مکانیزه محله صفاری به سمت پارک نیکمرام و محله پیرسرا

 آسفالت کوی بیانی و میدان امام علی  به سمت جاده سنگر
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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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 (الکان)آسفالت مکانیزه بلوار پروفسور سمیعی 

 ترمیم آسفالت محله تازه آباد، جنب ایستگاه سی ان جی
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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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 تسطیح و آسفالت مکانیزه راه دسترسی به تصفیه خانه سراوان  

 و تسطیح محله ولکس( یخ سازی)ترمیم آسفالت کوچه امانی، محله گلسار و بلوار شهدای گمنام 
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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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

حوزه عمرانی-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  

 ترمیم نوارهای حفاری بلوار حافظ و چهارراه پورسینا و بازارچه چمران
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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 سه 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

 96766 560 8470 47520 5479 6569 28168 ( مترمربع) شدهمساحت آسفالت اجرا 

 13451 60 1206 6700 1085 663 3737 (تن)تناژ آسفالت استفاده شده  

0
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7000

معاونت   5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

حمل و  

 نقل

 مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

معاونت حمل و  5منطقه 

 نقل

 مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 معاونت حمل و نقل 5منطقه  4منطقه 
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فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه 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

 4تصویر شماره  -دستمزدیترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک به صورت  سطح ناحیه یک

3تصویر شماره  2تصویر شماره   1تصویر شماره   4تصویر شماره    
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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 سه 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 -روبرو 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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 سبز و خدمات شهری
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه 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
 ساختمان ارسالنروبروی  -24کوچه  -پستک -گلسار پستک
 2تصویر شماره –روبروی استانداری  -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
 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 سه ماهه اول

2منطقه–مناطق پنجگانه   

اقدامات اهم 
 رشت عملیات بهسازی و ساماندهی معابر بازار: 

 کیلوولت فشار قوی در بخشی از مسیر اجرای پروژه 20جابجایی تاسیسات         

 ترمیم و لکه گیری و نوارحفاری آسفالتی: 

خیابان رودبارتیان  نوارحفاری  -کیانخیابان تختی کوچه جوان وکوچه -آفخرا کوچه آبان -خیابان تختی کوچه گلستان  
جیوان کوچیه   خیابان -پیرسرا–سد معبرتوانبخشی محوطه -خیابان اصلی باقرآباد روبروی شهروروستا-بن بست واعظ 

رودبارتیان  -کیهیان کوچه -کوچه الله -چمارسرا کوچه رمضان زاده -عطاآفرین -باقرآباد به سمت پل بوسار -جوان یک
رودبارتیان کوچیه   -ساغریسازان بن بست ادییب سیمیعی   -خیابان اصلی حاتم  وکوچه عابدی-نبش مسجد محمود آباد

جنیب  –خمییران زاهیدان   -عبیاس ساغریسازان روبروی آقا سید  -رودبارتان به صورت پراکنده -تیروکوچه ویشکاهی
دباغییان  -سوخته تکیه کوچه سراج-سه راه ساغری سازان -رودبارتان کوچه نهی قناد بن بست یاس  -مسجد گلدسته 

خواهرامیام کوچیه   -تختی کوچه توانبخشی-خیابان شریعتی -بن بست ناصرالتجارپشت مسجد گلدسته-کوچه یوسفی
 سید ابوالقاسم به طرف چله خانه -دانشسرا -منظریه کوچه بنفشه یک-کوچه میهن-کوچه غبرانژادمنظریه  -گلبندی

 گذاری کفپوش : 

 خیابان بیستون -خیابان حافظ -پورسیناروبروی بیمارستان  -فرهنگی مسیر خیابان سعدی پیاده راه      

همسطح سازی و ترمیم درب منهول : 

نقیره  -منصیوری بازارچیه رازی کوچیه   پشیت  -همجوارکوچه اسالمی و کوچه های  -ساغریسازانمسیر خیابان   
 اصغریخیابان امین -دشت
حفاری نوارهای گیری لکه و ترمیم آسفالت، روکش 
ها راه پیاده گذاری کفپوش 
منهول های درب ترمیم و سازی همسطح و گذاری لوله  
ها سرعتکاه آمیزی رنگ و نصب 
رشت بازار برق کابل تعویض و حفاری 
فلزی مشبک دربهای ساخت و سطحی آبهای خروجی ترمیم 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی



128 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

سطح   ترمیم و لکه گیری آسفالت در
 منطقه

 خیابان تختی کوچه کیابی باقرآباد خیابان جوان

 تختی کوچه گلستانخیابان  جوانخیابان تختی کوچه 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه  -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 خیابان پاسداران ، پارکینگ دادگاه انقالب چمران

 (ع)بلوار مدرس ، میدان امام علی  کسبخ

 شهرک صبا مدرس،  بلوار  کسبخ

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

 (1تصویر ( ) ع)میدان امام علی  کسبخ

 شهرک صبا مدرس، بلوار  کسبخ

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

 بلوار کشاور ، روبروی پارک کشاورز ، کوچه غالمعلی پور چمران

 مجتمع زرین ، جنب  بلوار خرمشهر  کیژده

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

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

 (2تصویر )دادگاه داخل محوطه پاسداران، خیابان  چمران

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

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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

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

 بلوار انصاری ، خیابان ارشاد ، روبروی بیمارستان مهر پردیسان

 (1تصویر ) نفت شرکت ، روبروی ( ع)بلوار امام علی  آب آسیاب

 بلوار انصاری ، فرعی های خیابان ارشاد پردیسان

 بلوار انصاری ،  خیابان بهاران پردیسان

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

 (2تصویر ) آهکی،کوچه ( ره)بلوار امام خمینی  آب آسیاب

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 سه ماهه اول

 

 اهم اقدامات 

 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 آسفالتی 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  

 قاسمیه خیابان و افتخاری بلوار بهشتی،

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

 

 

 

 

4منطقه  -مناطق پنجگانه  

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

4منطقه -مناطق پنجگانه  

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

  آسفالت انجام شده منطقه چهار -مناطق پنجگانه

 های انجام شده محل اجرای آسفالت
 بن بست وحدت در خیابان منظریه-روکش آسفاتی کوچه موافق

 کوچه کیاست -دو روکش آسفالتی در استقامت

 کوچه خیراهلل کرمی -بلوار الکان روکش آسفالتی در

 (مسیر اصلی و فرعی ها)16بهار -روکش آسفالتی در خیابان اسدآبادی

 حدفاصل بازار تجار تا دخانیات روکش آسفالتی جهت تکمیل باند کندرو و تعریض مسیر

 11بن بست  -خیابان ولی عصر -روکش آسفالتی در یخسازی

 روکش آسفالتی کوچه جانباز فرعی اول و دوم

 4بن بست  11پرستار  -روکش آسفالتی در کوی دانشگاه

 1بن بست  -9کوچه  -روکش آسفالتی در کوی دانشگاه

 روکش آسفاتی خیابان زورمند و فرعی ها

 لکه گیری در استقامت کوچه نسترن غربی

 لکه گیری بلوار شهید بهشتی کوچه نوبهار

 2روکش آسفالتی خیابان انصاری در انتهای استقامت 

 روکش آسفاتی خیابان رودباری کوچه جوادزاده

 خیابان جمهوری -حمیدیان

 ادامه روکش خیابان ایران

 روکش آسفالتی کوچه باقر نیا

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 سه ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

5منطقه -مناطق پنجگانه  

اقدامات اهم 
 جماران فرسوده بافت در واقع سیدزاده دهم کوچه و زاده مهدی نهم و پنجم کوچه آسفالت روکش 

پرست حق بست بن و باهنر حدفاصل امام بلوار پیاده عابر گذرگاه آمیزی رنگ 

دهم کوچه 2 میثم گیری لکه و آسفالت روکش 

شد می آبگرفتگی باعث که 111مهر خیرین سمت بتن تکه برداشتن و کانیوو الیروبی. 

مرکز شهردای ورودی جلوی پیاده عابر بلوک اجرای 

2 میثم دهم کوچه گیری ولکه آسفالت ترمیم 

بابک ساختمان جلوی پور کریم کوچه راه پیاده ترمیم 

80مهر الیروبی 

مهر مسکن در 81مهر زیرسازی و برداشت 

خمینی امام بلوار در واقع سعادت متری 10 آسفالت گیری لکه 

مهر مسکن 81 خیابان حفاری نوار در رگالژی بصورت آسفالت اجرای 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 سه ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

5منطقه -مناطق پنجگانه  

اقدامات اهم ادامه 
زورمند مدرسه جنب سازی سطح هم 

87 و 80 مهر خطرآفرین چاهچه سازی سطح هم 

زورمند مدرسه سمت 87مهر سطحی آبهای های چاهچه ترمیم 

پور کریم متری 18 آسفالت گیری لکه 

سعادت متری ده گیری لکه 

یک میثم ورودی گیری لکه 

خمینی احمد سید وشهرک سینا ابن و مهر مسکن  ورودی الکان جاده  آسفالت گیری لکه 

پور ولی کوچه و اعرابی کوچه تهران جاده در تراشه آسفالت پخش 

حسن زاده امام  الکان جاده سرعتکاه آمیزی رنگ 

تهران جاده و جیرده جاده در گلها خیابان های چاله گیری لکه 

بهشتی شهید بلوار سرعتکاه اصالح 

گریدر با الکان حسن سید آقا و استقالل کوچه رگالژ 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

  آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه

 آسفالت کوچه پنجم مهدی زاده واقع در بافت فرسوده جماران

 لکه گیری چاله های خیابان گلها در جاده جیرده و جاده تهران
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

  آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه

کوچه دهم 2روکش آسفالت و لکه گیری میثم   

متری سعادت واقع در بلوار امام خمینی 10لکه گیری آسفالت   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

  آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه

مسکن مهر 81زیرسازی و اجرای آسفالت بصورت رگالژی در نوار حفاری خیابان   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

  آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه

 لکه گیری آسفالت جاده الکان

 لکه گیری جاده الکان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

  آسفالت انجام شده منطقه پنج  -مناطق پنجگانه

 محل اجرای پروژه نام محله

واقع در باهنر 2بست سوم کوچه میثم  روکش بن باهنر    

 لکه گیری آسفالت در کوچه امید در بلوار امام خمینی بلوار امام خمینی  

 رگالژ و همسطح سازی پشت دانشگاه پیام نور کوچه ولیعصر کوچه ولیعصر  

انتهای شهرک سپید  
 رود  

تسطیح و رگالژ معابر خاکی محله  کارسرشت واقع در انتهای شهرک سپیدرود در 
 پیام نور

 در جاده سنگر 40تسطیح و رگالژ صنوبر  جاده سنگر  

 واقع در باهنر 2روکش و لکه گیری کوچه دهم میثم  باهنر  

 لکه گیری مسیر پور اسماعیلی و جاده الکان جاده الکان  

 لکه گیر ی داخل مسکن مهر فلکه اول سمت دانشگاه مسکن مهر 

 و غدیر 81آسفالت مسکن مهر، مهر مسکن مهر 

 لکه گیری آسفالت، شریعت شریعتی  

 روکش آسفالت نرسیده به میدان گیل توسط سازمان عمران میدان گیل  
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 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

جدولگذاری، رنگ آمیزی و کفپوش گذاری  -مناطق پنجگانه  

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

 3129 75 495 1685 0 874 (متراژ به طول)جدولگذاری

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

534 395 600 0 480 2009 

 4368 300 1200 1495 398 975 (مترمربع)کفپوش

 1منطقه 

28% 
 2منطقه 

0% 
 3منطقه 

54% 

 4منطقه 

16% 

 5منطقه 

2% 

 (متر)مقایسه جدولگذاری مناطق 

050010001500 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

 (مترمربع)مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار -مناطق پنجگانه  

 

 
 

 مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف
تاریخ شروع  

 مطالعات
برآورد پروژه  مبلغ 

 (ریال)
زمان تخمین  مدت 

 وضعیت فعلی اجرای پروژه

1 
روکش  اجرای عملیات زیرسازی و

آسفالت معابر خاکی و فرعی در 
 سطح منطقه یک

مهندسین مشاور  
مرحله برگزاری   در هشت ماه 29/867/342/718 98/05/06 منطقه یک ژرفا نقش محیط

 مناقصه عمومی

مهندسین مشاور   دی 8قطعه دوم خیابان  احداث 2
در مرحله برگزاری   هشت ماه 28/108/032/669 98/08/16 منطقه یک شهر شمال آرمان

 عمومی مناقصه

مهندسین مشاور   یک احداث ساختمان اداری منطقه 3
در مرحله برگزاری   هشت ماه 31/212/693/665 98/02/03 منطقه یک آتیه سازان محیط

 عمومی مناقصه

ترمیم جداول بصورت پراکنده در  4
تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه - محدوده منطقه سه

 در  مرحله انتخاب   ماه سه متوسط

5 
، و رنگ آمیزی   ترمیم ، اجرا

سرعتکاه با رنگ دو جزئی در 
 محدوده منطقه سه 

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

6 
پیاده با   ابرع رنگ آمیزی خطوط

رنگ دو جزئی در محدوده منطقه  
 سه

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

و نصب  و ترفیع منهول در  ساخت 7
تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه - سطح منطقه سه

 در  مرحله انتخاب   ماهشش  متوسط

تهیه و نصب عالیم و تابلو های   8
تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه - ترافیکی در محدوده منطقه سه 

 در  مرحله انتخاب   ماه سه متوسط

تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه - ترمیم روکش آسفالت منطقه سه 9
 در  مرحله انتخاب   ماه سه متوسط

زیرسازی و روکش آسفالت معابر در  10
تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه - محدوده منطقه سه

 در  مرحله انتخاب   ماه سه متوسط
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پیمانکار و در مرحله انعقاد قراردادپروژه های درمرحله انتخاب  -مناطق پنجگانه  

 

 
 
تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف

 مطالعات
برآورد پروژه  مبلغ 

 (ریال)
زمان تخمین  مدت 

 وضعیت فعلی اجرای پروژه

الین کندرو در محدوده   احداث باند 11
تا سقف مبلغ معامالت   98/11/1 منطقه سه - بلوار مدرس

 در  مرحله انتخاب   ماه سه متوسط

12 
معابر اصلی و فرعی بدون  روکش

مصالح آسفالتی در ناحیه یک  
 منطقه چهار

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

 پیمانکار

13 
عملیات الیروبی و همسطح سازی 

درب های منهول در محدوده منطقه  
 چهار

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

 پیمانکار

نصب تابلو جداکننده و سایر عالیم   14
 عمودی ترافیکی

در مرحله انعقاد   شش ماه 2/553/819/455 - پنج   منطقه -
 قرارداد

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   1
 محدوده منطقه یک

شرکت مهندسین سیال  
 ماه هشت 37/371/274/694 - منطقه یک سازه کادوس

و لکه گیری معابر بدون مصالح   ترمیم 2
 - 2/959/818/597 آرش سیدین منطقه چهار گیالن پی دشت آسفالتی با فالسک آسفالت
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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 سه ماهه اول

  اقدامات اهم   

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

 کرونا ویروس

سازمان پرسنل کلیه برای بهداشتی لوازم و ماسک تهیه 

های جایگاه تجهیز CNG شخصی 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 ادارای محیط زدایی گند و ضدعفونی 

 دریافت اقالم و لوازم تعمیرات اتوبوس از اتحادیه اتوبوسرانی کشور 

ثبت نام خودروهای وانت بار بنزینی جهت تخصیص سهمیه سوخت اعتباری 

 میلیون تومانی به رانندگان تاکسی آسیب دیده با هماهنگی اتحادیه تاکسیرانی های شهری   2تخصیص وام

 کشور

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه 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 830 4981 تاکسی سواری

 10995 200 199 9 190 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 

%84  1،721،908،044  2،052،016،504  41،040،330،080 99/03/31الی  99/01/01از   
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 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه  به تفکیک  مسیرها در مناطق و نواحی مختلف

 
 

 
 تعداد خطوط شهری و حومه متعلق به شهرداری

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
 نام مسیر اتوبوس ردیف و امور زیربنایی

تعداد اتوبوس فعال در  مقصد مبدا
 مسیر

زمان رسیدن اتوبوس به 
 منطقه مقصد منطقه مبدا (دقیقه)ایستگاه

 30 6 5 گیل 2 بانک ملی ترمینال 1
 40 3 5 دانشگاه گیالن 2 بانک ملی باغ رضوان 2
 60 3 5 الکان شهر 2 بانک ملی الکان شهر 3
 30 3 5  مسکن مهر 2 بانک ملی مسکن مهر 4
 30 3 3 امام حسین 2 بانک ملی 3دورشهر 5
 30 3 1 گلسار 1 بازارروز گلسار 6
 40 4 دهداری پلیس راه خمام 3 بازارروز فرودگاه 7
 45 4 دهداری جعفراباد 3 صیقالن جعفراباد 8
 30 3 3 امام حسین 4 صیقالن 4دورشهر  9

 45 1 -  شهرک صبا 4 صیقالن   صیقالن 10
 35 2 4 آسایش 4 طالقانی میرزاکوچک 11
 30 3 4 حمیدیان 4 طالقانی شهرک امام 12
 25 2 1 رشتیان 4 طالقانی شهیدرجایی 13
 45 2 1 علی آباد 4 طالقانی علی آباد 14
 45 2 دهداری بیجار کنار 4 طالقانی احمدگوراب 15
 60 2 -  پس ویشه 4 طالقانی  احمدگوراب 16
 60 2 -  سسمس 4 طالقانی  احمدگوراب 17
 60 2 دهداری جیرده 4 طالقانی جیرده 18

 تعداد خطوط شهری و حومه متعلق به شهرداری
 (کیلومتر)طول  تعداد شرح ردیف

 240 15 خطوط شهری 1

 0 0 (متعلق به بخش خصوصی)خطوط شهری  2

 1000 3 خطوط حومه 2

 0 0 (متعلق به بخش خصوصی)خطوط حومه  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 سه ماهه اول

 
 

 

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 مشخصات توقفگاهها و ایستگاهها
 مقدار فعالیت واحد شرح ردیف

 83 تعداد تعداد ایستگاههای مسقف 1
 502 تعداد تعداد ایستگاههای بدون سقف 2

 1 تعداد تعداد تعمیرگاه 3

 2000 مترمربع مساحت کل تعمیرگاهها 4
 40 دستگاه ظرفیت کل تعمیرگاهها  5
 2 تعداد تعداد توقفگاهها 6
 20000 مترمربع مساحت کل توقفگاهها 7

 200 دستگاه ظرفیت کل توقفگاهها 8

 اطالعات حمل و نقل بولتن آماری کالنشهرها
 مقدار فعالیت شرح

 1,950,000 (سفر/نفر) -تعداد کل سفرهای سواره درون شهری در یک روز عادی 

 50 (دستگاه) -تعداد کل اتوبوس فعال 

 137 (دستگاه) -تعداد کل اتوبوس غیر فعال 

 0 (دستگاه) -تعداد کل اتوبوس های گازسوز فعال 

 20 (دستگاه) -تعداد کل اتوبوس های گازسوز غیر فعال 

 0 (دستگاه) -تعداد اتوبوس های بخش خصوصی 

 21 (خط) -تعداد کل خطوط اتوبوسرانی 

 5 (سال) -متوسط عمر اتوبوسها فعال 

 11 (سال) -متوسط عمر اتوبوسها غیر فعال 

 6010 (دستگاه) -تعداد کل تاکسی ها 

 4,816 (دستگاه) -تعداد تاکسی های گازسوز 
 11 (سال) -متوسط عمر تاکسی ها 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه 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 

5 ماده کمیسیون به شهرداری امالک به مربوط پرونده 51 پیگیری 

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

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

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

شهرداری 5 منطقه تفصیلی طرح کارشناسی 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 سه ماهه اول

 بررسی درخواست های مناطق در خصوص اجرای طرح تفصیلی به تفکیک مناطق پنجگانه

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

 12 1 0 0 0 11 تغییر جانمایی بنا

 1 0 0 0 0 1 تقاضای اصالح و یا انصراف از کد پهنه

 13 1 0 2 2 8 راهنمایی در خصوص اعالم ضابطه

 1 0 0 0 0 1 اعتراض به کد پهنه

 0 0 0 0 0 0 19ماده 

 17 3 0 1 1 12 سایر ضوابط

 44 5 0 3 3 33 جمع 

 تعداد جلسات کارگروه ها
 تعداد کل جلسات شرح تقاضا

 3 کارگروه شهرسازی
 0 کارگروه سیما و منظر شهری

 60 5کارگروه ارسال پرونده به کمیسیون ماده 
 1 101کارگروه ماده 

 1 (استان)کمیته مناسب سازی فضای شهری 
 1 (شهرستان)کمیته مناسب سازی فضای شهری 

 0 کارگروه شهر دوست دار کودک

 66 جمع

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 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  
 26 1 1 4 9 11 (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 1 0 2 

 2 0 1 0 1 0 19درخواست ماده 

 105 0 11 26 27 41 درخواست های ارسالی به کارگروه خط پروژه  

 0 0 0 0 0 0 ارسال پرونده به کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری

 30 3 2 2 5 18 سایر ضوابط ارسالی

   5ارسال پرونده به کمیسیون ماده   

 5 0 1 1 1 2 افزایش تراکم

 8 1 1 1 3 2 تغییر کاربری

کل ارسال به  
 13   1 2 2 4 4 5ماده 

 178 6 20 36 50 79 جمع  

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

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

اقدامات اهم   
مناطق تخلفات واحد چارت بررسی 
استان سازی مناسب پیگیری و هماهنگی کمیته جلسه اولین در شرکت 
محترم شهردار دفتر به شهرسازی حوزه مشکالت و معضالت ارسال 
ها استان مراکز از ساختمانی اسکلت ارزش قیمت دریافت 
137 سامانه در سازی مناسب زیرگروه ایجاد درخواست 
عمومی نقل و حمل ناوگان عملکرد بازدید 
از معلوالن رایگان استفاده امکان خصوص در زیربنایی امور و نقل و حمل معاونت از  استعالم و مکاتبه  

 عمومی نقل و حمل
98 سال شهری فضاهای سازی مناسب درخصوص شهرداری های معاونت و مناطق عملکرد گزارش دریافت 
ساختمانی تخلفات خصوص در شهروندان از وارده شکایت بررسی 
شهرسازی کارگروه جلسات در شرکت 
نامگذاری کمیسیون کارگروه جلسات در شرکت 
35 ماده و مضاعف کنترل بازدید 
بازرسی اداره مکاتبات به پاسخ 
مناطق و معاونت سازمانی چارت بررسی 
معاونین شورای صورتجلسه در مرتبط بندهای خصوص در الزم اقدامات 
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 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 
ساختمانی تخلفات از جلوگیری منظور به شهر خدمات پیشنهادات درخصوص مشترک درنشست 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" درخواست ثبت خصوص در پنجگانه مناطق به مجدد ابالغ  

 ناظر مهندسین
مرکز شهرداری ساختمان داخلی تغییرات خصوص در مکاتبه و بررسی   
پروانه فاقد و خالفساز امالک خصوص در محترم دادستان با مکاتبه 
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 
نماینده با مشترک نشست برگزاری و نظامی اماکن پروانه صدور نحوه های نامه شیوه و ها دستورالعمل بررسی  

   سپاه
(راست سمت عکس)ساختمانی تخلفات کارگروه جلسات برگزاری 
(چپ سمت عکس)پرستار خیابان رو پیاده سازی مناسب وضعیت از بازدید 

 
 
 
 

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 سه ماهه اول

اهم اقدامات 
سازها و ساخت بر نظارت و هماهنگی مدیریت حوزه وظایف شرح و تفصیلی سازمان (نهایی)تدوین و تهیه. 

پنجگانه مناطق ساختمانی تخلفات به رسیدگی حوزه وظایف شرح و تفصیلی سازمان (نهایی)تدوین و تهیه. 

صد ماده کمیسیون آرای شفافیت گزارش بارگذاری و تهیه 

فرم" و "صد ماده کمیسیون به پرونده ارسال جهت مدارک لیست چک فرم" سازی یکپارچه و سازی یکسان 
   "ساختمانی تخلف تشخیص و شناسایی لیست چک

سیستم کارهای گردش کلیه برای شهرسازی و مدیرفنی مرحله در "کارشناسی اطالعات فرم"  بارگذاری و تهیه 
 .سرا شهرسازی یکپارچه

صورت به ارائه قابل شهرسازی، الکترونیک خدمات "تعداد و نوع" درخصوص تکلیف تعیین و گیری تصمیم  
 .شهرسازی الکترونیک خدمات راهبری کارگروه در رشت، شهرداری 1 منطقه در پایلوت

پروژه برای فتوگرامتری روش با رشت شهر قانونی محدوده برداری نقشه هزینه برآورد و خدمات شرح تهیه 
 .الکترونیک شهرداری و سازی هوشمند نوین، ممیزی

سیستم پیامکی سامانه از بکارگیری عدم دالیل بررسی جهت فاوا سازمان و مناطق نمایندگان با جلسه برگزاری 
 .پیامکی سامانه قابلیت های از گیری بهره منظور به مناسب ساختار ارائه نتیجه در و شهرسازی یکپارچه

ساختار مستمر بهبود و بازنگری جهت بروز تفصیلی سازمان تهیه منظور به مناطق نمایندگان با جلسه برگزاری 
 .پنجگانه مناطق و مرکز معماری و شهرسازی معاونت حوزه وظایف شرح و سازمانی

در شهرسازی الکترونیک خدمات از نمونه یک بعنوان طبقات در چیدمان اعالم نحوه درخصوص گیری تصمیم 
 شهرسازی الکترونیک خدمات راهبری کارگروه جلسه پنجمین

 

 

 

 

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی -معاونت شهرسازی و معماری    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 صدماده کمیسیون -شهرسازی و معماریمعاونت 

 مدت مشابه سال قبل   99سه ماهه اول سال  شرح

 21 87 تعداد جلسات

 817 2111 تعداد پرونده های رسیدگی شده

 74 238 تعداد جریمه بدوی

 25,374,583,179 294,767,105,211 مبلغ جریمه بدوی

 22 253 تعداد جریمه تجدیدنظر

 14,559,413,420 260.193.148.578 مبلغ جریمه تجدیدنظر

 314 525 تعداد تخریب بدوی

 5 154 تعداد تخریب تجدیدنظر

 239 436 تعداد تصمیم بدوی

 109 344 تعداد تصمیم تجدیدنظر

 4 27 (جریمه)مجدد تعداد آرای رسیدگی 

 2,296,159,450 38,562,017,540 مبلغ آرای رسیدگی مجدد

 1 13 تعداد تخریب رسیدگی مجدد

 32 116 تعداد تصمیم رسیدگی مجدد

 4 23 تعداد آرای استنکافی

 1 5 تعداد تصمیم استنکافی

 42,230,156,049 593,722,671,329 (ریال)کل جریمهمبلغ 

 -

 100,000,000,000

 200,000,000,000

 300,000,000,000

 400,000,000,000

 500,000,000,000

 600,000,000,000

سه ماهه اول  
 99سال

مدت مشابه  
 سال قبل

 (ریال)مبلغ کل

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 سه ماهه اول

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

 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

 %73 40,038 69,263 %19- 174 141 %66 56 93 1منطقه

 %77 14,026 24,786 %37 86 118 %45 20 29 2منطقه

 %40- 17,543 10,557 %35 92 124 %38- 34 21 3منطقه

 %68 14,297 24,026 %70 74 126 %73 22 38 4منطقه

 %20- 26,650 21,317 %44 52 75 %9- 35 32 5منطقه

 %33 112,554 149,949 %22 478 584 %28 167 213 مجموع

0
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 98بازه معین سال  99بازه معین سال 

 99مقایسه تعداد پروانه صادره بازه معین سال

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته

0

100
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300
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500

600

 98بازه معین سال  99بازه معین سال 

مقایسه تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 99سال  

0

50000

100000

150000

 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 سه 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 

 346،705،000 0 346،705،000 1848 3 0 0 0 0 1848 0 0 0 0 3 99/3/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 430،918،500 0 430،918،500 2924 4 0 0 0 0 2924 0 0 0 0 4 گذشته

قه
نط

م
2 

 264،321،000 0 264،321،000 13686 18 0 0 - 369 13317 0 0 1 2 15 99/3/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 837،820،500 0 837،820،500 12213 17 0 0 - 1326 10887 0 0 1 2 14 گذشته

قه
نط

م
3 

 60،597،887 0 60،597،887 1583 4 0 0 0 0 1583 0 0 0 0 4 99/3/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 176،682،000 0 176،682،000 4967 10 0 0 0 0 4967 0 0 0 0 10 گذشته

قه
نط

م
4 

 47،935،000 0 47،935،000 3530 8 0 0 0 0 3530 0 0 0 0 8 99/3/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 68،563،500 0 68،563،500 950 2 0 0 0 0 950 0 0 0 0 2 گذشته

قه
نط

م
5 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99/3/31الی  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
 

 719،558،887 0 719،558،887 20647 33 0 0 0 369 20278 0 0 1 2 30 99/3/31الی  99/1/1از 

مدت مشابه سال 
 1،513،984،500 0 1،513،984،500 21054 33 0 0 0 1326 19728 0 0 1 2 30 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 سه ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

0

5

10

15

20

 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

نسبت به مدت  99/03/31الی  99/01/01مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 مشابه سال گذشته

 مدت مشابه سال گذشته 99/03/31الی  99/01/01از 

33 

33 

05101520253035

 99/03/31الی  99/01/01از 

 مدت مشابه سال گذشته

نسبت به مدت مشابه   99/03/31الی  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 سه 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)

قه
نط

م
1 

الی  99/1/1از 
99/3/31 43 38531 4 930 11 9128 2055 0 1 188 59 50831 

مدت مشابه سال 
 78262 84 166 1 0 1806 14290 18 0 0 61999 65 گذشته

قه
نط

م
2 

الی  99/1/1از 
99/3/31 15 4468 3 364 5 2032 365 0 0 0 23 7229 

مدت مشابه سال 
 33160 44 589 1 0 823 4633 7 1010 2 26105 34 گذشته

قه
نط

م
3 

الی  99/1/1از 
99/3/31 57 29 1 89 3 2 106 0 0 0 61 226 

مدت مشابه سال 
 26623 45 0 0 0 218 4397 3 0 0 22009 42 گذشته

قه
نط

م
4 

الی  99/1/1از 
99/3/31 15 8761 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8761 

مدت مشابه سال 
 15971 28 0 0 49 395 4716 7 148 1 10663 20 گذشته

قه
نط

م
5 

الی  99/1/1از 
99/3/31 17 8899   0 0 0 0 0 0 0 17 8899 

مدت مشابه سال 
 5345 13 0 0 0 0 0 0 0   5345 13 گذشته

وع
جم

م
 

الی  99/1/1از 
99/3/31 147 60688 8 1382 19 11162 2526 0 1 188 175 75946 

مدت مشابه سال 
 159361 214 755 2 49 3241 28036 35 1158 3 126121 174 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 سه 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 

 290 %20 57 %0.34 1 %80 232 99/3/31الی  99/1/1از 

 0 %0 0 %0 0 %0 0 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

 99 %28 28 %0 0 %72 71 99/3/31الی  99/1/1از 

 98 %26 25 %0 0 %74 73 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3 

 122 %19 23 %0 0 %81 99 99/3/31الی  99/1/1از 

 109 %31 34 %0 0 %69 75 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

 88 %11 10 %0 0 %88 77 99/3/31الی  99/1/1از 

 296 %23 68 %0 0 %77 228 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5 

 148 %26 39 %0 0 %74 109 99/3/31الی  99/1/1از 

 138 %25 34 %0 0 %75 104 مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

م
 

 747 %21 157 %0.13 1 %79 588 99/3/31الی  99/1/1از 

 641 %25 161 %0 0 %75 480 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 سه 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

 99/3/31الی  1//99از 

 293 318 342 1منطقه

 85 124 222 2منطقه

 131 131 1821 3منطقه

 - - - 4منطقه

 39 123 846 5منطقه

 548 696 3231 جمع

 مدت مشابه سال گذشته

 301 324 353 1منطقه

 55 98 185 2منطقه

 109 109 2001 3منطقه

 177 177 177 4منطقه

 25 89 642 5منطقه

 667 797 3358 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 سه ماهه اول

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 

 واحد شرح ردیف

 مجموع 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

از 
99

/1
/1

 
ی 

ال
99

/3
/3

1
 

 635 876 138 148 332 169 109 219 0 187 56 153 پرونده تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد  1

 31 90 0 0 31 78 0 1 0 11 0 0 پرونده (غیرقابل طرح)برگشت از کمیسیون ماده صد 2

 376 670 57 80 196 198 56 75 0 176 67 141 پرونده تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده 3

تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صادر  4
 157 232 0 0 63 61 27 23 0 33 67 115 مورد شده

 273 406 47 57 169 101 29 55 0 69 28 124 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده 5

 122 369 10 23 24 100 27 26 0 107 61 113 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده 6
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 گانه شهرداری رشت 55طرح پاکسازی محالت 

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

 ایستگیاه شستشوی از اعم روب و رفت قرارداد به مربوط موارد کلییه اجرای : جمله از)میحیالت پاکسازی

  شده رها های زباله و  ساختیمانی های نخیاله آوری جمع تیبلیغاتی، شیعائر امحاء آبیگرفتگی، رفع اتوبوس،

  اردیبهشت و فروردین های ماه در مدت این طول در که است بوده شهری خییدمات معاونت مهم اهیداف از (...و

 پسماند مدیریت سازمان با قرارداد طرف های شرکت همکاری با هفتگی بصورت ماه خرداد در و روزانه بصورت

 .باشد می  انجام حال در روب و رفت زمینه در شهرداری

  ذیل شرح  به ( خرداد-اردیبهشت-فروردین)99 اول ماهه سه در پاکسیازی وضعیت از موجود اطالعات و آمار

 :باشد می

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

 مدت زمان پنجگانهمناطق  دفعات پاکسازی محالت

 99ماهه اول  سه 47
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

مسیرهای پاکسازی شده  در محدوده منطقه یک  : 
 منشعببه سمت فرودگاه و کوچه های پستک -1
 حاشیه رودخانه از پل بوسار تا میدان توحید-2
 داربنجاده پیربازار، از میدان شهید قلی پور تا پیله  -3
 گلزارانپاکسازی محالت بلوار قلی پور محله   -4
 پورحاشیه زنی علف های هرز بلوار شهدای گمنام و شمسی -5
 پاکسازی پیاده رو های ما بین رفیوژ میانی بلوار شهدای گمنام   -6
 گانجمع آوری زباله خشک حسین آباد مرادیان کوی فالحتی مجتمع آزاد -7
 بلوار نماز شهرک گلها پاکسازی -8
 شعارپاکسازی و رفت و روب زیر پل باستانی -9

 حاشیه زنی علف های هرز بلوار شهدای گمنام و شمسی پور حاشیه رودخانه از پل بوسار تا میدان توحید پاکسازی و رفت و روب زیر پل باستانی شعار
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

 مسیرهای پاکسازی شده  در محدوده منطقه دو  : 
 

 محله دباغیان و حاشیه رودخانه پل عراق-1
 زادهپاکسازی گروهی حریم رودخانه رازی و حبیب -2
 جوانرودخانه  و حاشیه پاکسازی گروهی در خیابان جوان   -3
 و کوچه وفرعیپاکسازی گروهی در  محله سرخبنده -4
 یکجمع آوری ضایعات در ناحیه -5
 زادهپاکسازی گروهی حریم رودخانه رازی و حبیب -6
 هاشستشویی تابلو و ِالمان  -7
 دباغیانپاکسازی حاشیه رودخانه -8
 توتونکارانبه طرف پل پارک شهر  پاکسازی گروهی  حاشیه رودخانه -9

 دباغیان و حاشیه رودخانه پل عراقپاکسازی گروهی محله  پاکسازی گروهی در  محله سرخبنده وکوچه وفرعی پاکسازی گروهی حریم رودخانه رازی و حبیب زاده
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

 مسیرهای پاکسازی شده در محدوده منطقه سه : 
 

 زرجوبخیابان شهید عاطفی و حاشیه رودخانه پاکسازی  -1
 انصاریپاکسازی رمپ ها بلوار  -2
 انزلیپاکسازی گروهی خروجی شهر بلوار ولیعصر تا ماهی فروشان جاده -3
 پنجضایعات شهرک ابریشم فاز وری آو جمع پاکسازی  -4
 جانبازانپاکسازی روی پل روگذر پل -5
 دیانتیپاکسازی زمین بایر جنب کانکس زباله ی خشک -6
 شیداپشت ساختمان  5فاز ابریشم، پشت های پاکسازی مجتمع -7
 رضاپاکسازی گروهی کوی  امام -8
 پاکسازی گروهی باغ جفرودی جنب پارک کیژده-9

 پاکسازی رمپ ها بلوار انصاری گروهی خروجی شهر بلوار ولیعصر تا ماهی فروشان جاده انزلیپاکسازی  پاکسازی روی پل روگذر پل جانبازان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

  مسیرهای پاکسازی شده  در محدوده منطقه چهار : 
 یخسازیپل رو گدر پاکسازی -1
 گازپاکسازی پل -2
 قائمعلفهای هرز از راسته سی ان جی تا بیمارستان پاکسازی و هرس -3
 گمنامپاکسازی زمین بایر قبل از پل عابر پیاده شهدای -4
 تیمسارباغ  3باقرالعلوم خیابان برداشت ضایعات -5
 پاربیجارپاکسازی زمین بایر -6
 ولوکسجمع آوری سنبل های آبی مرداب -7
 خیابان شهدا   1پاکسازی کامل استقامت  -8
 گازبلوار وسط از فلکه رازی به طرف فلکه شستشوی  -9

 علفهای هرز از راسته سی ان جی تا بیمارستان قائمپاکسازی و حرص  جمع آوری سنبل های آبی مرداب ولوکس پل رو گدر یخسازیپاکساری 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

  مسیرهای پاکسازی شده  در محدوده منطقه پنج : 
 

 عملیات پاکسازی ورودی و خروجی شهر جاده تهران -1
 شهرتهران خروجی ها،  جاده پیاده رو پاکسازی -2
 کوچه ششم   3بایر ندائیپاکسازی زمین های  -3
 باهنرشهید جوی ها ، بلوار عملیات پاکسازی -4
 پاکسازی حاشیه رودخانه پل تالشان خیابان ابن سینا  -5
 پاکسازی پیاده رو و شن گیری حاشیه جاده تهران -6
 پاکسازی حاشیه جاده سنگر  -7
 جیرده  جاده پاکسازی -8
 مهرهرز مسکن ها و هرس علفهای جوی پاکسازی -9

 حاشیه جاده سنگر پاکسازی  پاکسازی ورودی و خروجی شهر جاده تهران عملیات  عملیات پاکسازی جوب ها ، بلوار شهید باهنر
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری

تصایر مربوط به ضدعفونی و گندزدایی پل های مکانیزه عابر پیاده، مراکز درمانی، پارک ها 

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 
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مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهری  

 سرچاهچه ها و الیروبی منهول های محالت شهر رشت در راستای جلوگیری از آبگرفتگیترمیم 
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خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری  

مسایل و روب و رفت زمینه در شهرداری قرارداد طرف های شرکت با  پسماند موضوعات بررسی جلسه برگزاری 
  مناطق در بخصوص کارگاه تجهیز جلسه این مصوبات ترین مهم از :شهری خدمات معاونت دفتر در  مربوطه
 .باشد می مربوطه شرکت توسط 2،3،5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
سراوان جایگاه شیرابه خانه تصفیه احداث محل از بازدید 
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خدمات شهریبر هماهنگی و نظارت مدیریت  -شهریمعاونت خدمات   

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

پسماند حمل و آوری جمع روب، و رفت های شرکت عملکرد بر نظارت سامانه تکلیف تعیین جلسه:   
  پاسخ  پیمانکاران، عملکرد بر قوی نظارت ؛ جمله از سامانه این های قابلیت مجدد بررسی به جلسه این در

 پایان و شروع ساعت ثبت روب، رفت آالت ماشین کارگران، اطالعات ثبت شکایات، به سریعتر هرچه دهی
   .شد پرداخته  خیابان سطح در آنها فعالیت نحوه بر نظارت کار،

 
 
 
 
 
 
 
 
بیجاربنه به بیشه آج – 5 ژ کانال و اسطلخ سیاه محله در واقع های رودخانه از شهری خدمات مدیر بازدید :  
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خدمات شهریبر مدیریت هماهنگی و نظارت -معاونت خدمات شهری  

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

 .مناقصه شد ولی متاسفانه به دلیل مشکالت پایان سال با عدم شرکت کننده مواجه گردید
  برآورد از بعد که شده تهیه شهری خدمات معاونت کارشناسی تیم توسط خصوص این در قراردادی)

 پسماند مدیریت سازمان به نهایی نظر اعالم ،جهت دادگستری رسمی کارشناسان کانون توسط هزینه
 به و شد بارگذاری مرحله سه طی ستاد سامانه در و تهیه حقوقی اداره توسط مربوطه فراخوان و ارسال
 99 سال در شد مقرر و گردید مواجه کنندگان شرکت استقبال عدم با ... و کرونا ویروس شیوع دلیل

   .گردد طی مذکور روند مجدداً

و رشت مهر مسکن در پذیر تجدید انرژی تاسیسات اتاقک ساخت پیگیری  

 طرح مجری شرکت با قرارداد انعقاد
 
 های پیش رو در حوزه معاونت خدمات شهریبرنامه:  

(... و سازی عقیم و گیری زنده طرح) بالصاحب حیوانات و سگها سامانکده ایجاد بابت خدمات ارائه 
ساخت )شهری تخلفات رفع و پیشگیری و شهری خدمات موضوعات خصوص در شهروندی آموزش  

 (... و بروشور تهیه بنر، چاپ کلیپ،
 کیلومتر   30نظافت و پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهر رود به طول حدود 
نگهداری، تعمیرات و الیروبی شبکه های آبهای سطحی شهر رشت 
 ساعته جهت استفاده از سرویس بهداشتی آنها 24ارائه خدمات به مساجد بصورت 
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 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری -معاونت خدمات شهر  

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

 . فرماندار حضور با فرمانداری جلسات درسالن شهر های پارک

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

         جلسه با دادستان محترم آقای فیالح مییری، بیا حضیور شیهردارمحترم  و معیاونین محتیرم  شیهر و
شهرسازی ، مدیریت محترم  بازرسی، حراست، حقوقی ، مدیرهماهنگی و نظارت بر سیاخت و سیازها و   

 .99/2/2مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری در خصوص امالک فاقد مجوزدر تاریخ 

 معاونت خدمات شهری در دفتر فرماندار محتیرم شیهر   به همراه حضور درجلسه ستاد کرونا شهرستان
 .99/2/2رشت در تاریخ 

با حضیورمدیریت   99/2/3حضور در جلسه در خصوص تخلفات ساختمانی و تفاهم نامه با سپاه در تاریخ
پیشگیری و رفع تخلفات شهری و مدیریت خدمات شهری ، میدیر همیاهنگی و نظیارت بیر سیاخت و      

 .  در دفتر معاونت خدمات شهری... سازهاو 

   جلسه در سالن استانداری به ریاست معاون عمرانی استاندار و شهردار محترم و معاون خدمات شیهر و
معاون شهرسازی و مدیران ادارات دیگر در خصیوص بررسیی شییوه نامیه پیشینهادی صیدور پروانیه        

 .99/2/4ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی در تاریخ 

 جلسه ساماندهی دستفروشان  برگزاری 

 .99/4/2در دفتر مدیریت پیشگیری در تاریخ 
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 برگزاری جلسه با شرکت مهندس مشاور آتیه سازان محیط  در خصوص ساخت مجتمع اردوگاهی بانوان و
 99/2/27آقایان در دفتر معاونت خدمات شهری در تاریخ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری -معاونت خدمات شهر  

اتحادیه و اماکن و رانندگی و راهنمایی همکاری خودروبا نمایشگاه به تذکر و روها پیاده پاکسازی طرح  
   داران نمایشگاه
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بر اساس گیزارش ارسیال شیده از نیواحی     پنجگانه گزارش ساختمان های درحال ساخت درسطح مناطق جدول 
 شهرداریپانزده گانه 

 

 

 

 55ماده  20گزارش ماهانه کمیسیون بند جدول  

محیط زیست، فضای  
 سبز و خدمات شهری

مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری -معاونت خدمات شهر  

مختومه  وعدم احراز تخلف 
 شدن پرونده

اخذ تعهد 
 کتبی

تعداد بازدید 
 مجدد

تعداد صدور 
 رای پلمپ

تعداد کل پروندها جلسه بند بیست  
  99سه ماهه اول 

2 19 19 3 52 

 99سه ماهه اول تعداد کل  گزارش تخلفات ساختمانی مناطق پنجگانه  ردیف 
 پروانه ساخت

 ندارد دارد

1 2422 281 2113 

 برگزاری هفتگی جلسه بند بیست  
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مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری -معاونت خدمات شهر  

 99و98سه ماهه اول ستاد رفع سد معبر مقایسه ای عملکرد  جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سامانکده شهرداری رشت بدلیل بیماری کرونا هیچ گونه پذیرش و یا مراجعه کننده ای در : توجه

 استاین ایام نداشته 

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

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

 بار 

میوه و تره 

 بار

7326     98و 99سه ماهه اول   6123 132 3736 231 525 69 32 346 347 7552 2251 9361 11227
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اهم اقدامات زیباسازی 

 99نوروزی المان های 
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ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

 و رنگ آمیزی و ساخت تندیس مشاهیر شهر رشتبهسازی 

 

 

 

 و دیوارنگاری شهرینقاشی 
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 و دیوارنگاری شهرینقاشی 
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ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

 شهریو فضای سبز گل آرایی 

 

 

 

 

 

 بلوار ولی عصر –درخت کاری و فضای سبز شهری 
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ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

 کروناپارک ها و تجهیزات ورزشی درون پارک ها جهت جلوگیری از شیوع بیماری مسدودسازی 

 

 

 

 

 

آماده سازی برج ساعت پیاده راه فرهنگی درحلول ماه رمضان 
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 اهم اقدامات زیباسازیادامه 

 رمضانبه مناسبت ماه مبارک  "ماه مهمانی خدا"و نصب استندهای طراحی 

 

 

 رمضانو کمک مومنانه در ماه مبارک مواسات، همدلی طراحی و اجرای سازه بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر فرمان رزمایش 

 

 

 

پروژه ساخت المان شهدای گمنام در مسکن مهر شهر رشت 
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ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

 سبزه -(5تصویر)شهید انصاری -(4تا1تصاویر)های شهدای ذهابمیدان  –المان مناسبتی ماه مبارک رمضان ساخت
 (12تصویر)دفاع مقدس -( 11تصویر)گاز-(10تصویر)مادر-(9و  8تصویر)باستانی شعار( 7تصویر)مصلی-(6تصویر)میدان

 

 

 

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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5 6 7 8 

9 10 11 12 
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 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

های تقاطع و (14تصویر)گیل میدان ، (13تصویر) بسیج میدان – رمضان مبارک ماه مناسبتی المانهای ساخت 
 (16 و 15تصویر)غیرهمسطح

 

 

 

قدر شب های مناسبت به بلوارها و میادین بندی آذین-قدر شب های مناسبتی المان ساخت 

 

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 16 15 14 13 سبز و خدمات شهری
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 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

 (18و17تصاویر)رمضاننوری نصب شده در معابر و بلوارها به مناسبت ماه مبارک المان های 

 (20و19تصاویر)شهریفضای سبز بهسازی 

 (22و21تصاویر)ذهابآب گیری و گندزدایی آب نما و برکه های پیاده راه فرهنگی شهدای 

 (23()صیقالن) بازسازی و راه اندازی مجدد آب نمای میدان بسیج 

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

17 

18 

19 20 21 22 23 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

 (25و24تصاویر)ذهابپیانوی گل در پیاده راه فرهنگی شهدای المان 

 (29و28و27و26تصاویر)خرمشهربندی معابر شهر به مناسبت روز قدس و آزادسازی آذین 

 

 

 

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

24 25 26 

27 28 29 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات زیباسازی 

 فطربندی معابر شهر به مناسبت عید سعید آذین 

اجرای طرح های خاص شهری برای اولین بار در قالب نقاشی دیواری 

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

شهری سبز فضای بهسازی و توسعه حوزه اقدامات اهم   

مترمربع 593 مساحت به بعثت خیابان جدیداالحداث میدان و بلوار سبز فضای طراحی 

مترمربع 105 مساحت به گیالنی گلچین خیابان سبز فضای طراحی 

احداث خصوص در کودآلی شرکت و شهری سبز فضای و سیما،منظر سازمان بین نامه تفاهم تنظیم و تهیه  
 گیالن کودآلی شرکت محترم مدیریت به آن ارسال و زینتی گیاهان تولید جهت آن تجهیز و گلخانه

و طبیعی منابع محترم مدیرکل به آن ارسال و مفاخر بوستان تجدیدنظر طرح کتابچه تنظیم و تهیه 
 گیالن استان آبخیزداری

توسعه و ریزی برنامه محترم معاونت به رشت شهر سبز فضای جامع طرح خدمات شرح ارسال و تهیه 
 رشت شهرداری انسانی سرمایه

پارک طراحی پالن و ها نقشه دریافت و مسافر پارک ایجاد خصوص در 3 منطقه شهرداری با مکاتبه 

گذاری سرمایه سازمان به آن ارسال و سراوان جنگلی پارک مطالعات طرح بررسی   

شهر سطح در آنها کاشت منظور به نشا بوته 169070 تعداد انتقال و تولید 



189 

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 سه ماهه اول

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

شهری سبز فضای بهسازی و توسعه حوزه در اقدامات اهم ادامه   

موزه باغ کمیته صورتجلسه اولین خصوص در ذیربط های شهرداری و استان های شهرداری با الزم مکاتبات انجام 

 صورتجلسه مفاد نمودن اجرایی منظور به رشت شهر در مقدس دفاع

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

مرکز شهرداری ساختمان محوطه مکانیزه آبیاری برآورد 

3 منطقه بلوارهای در خام آب پروژه قطعی وضعیت صورت بررسی 

99 سال در خام آب قرارداد ابالغ پیگیری 

کشاورز پارک چاه تعویض پیگیری 

بلوارها و پارکها آبیاری جزئی نواقص رفع 
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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 سه ماهه اول

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 فضای سبز شهری  اهم اقدامات در حوزه نگهداری 

 بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز نظارت . 

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

 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 . 

 زیباسازی سیمای بصری شهر با بکارگیری گلهای فصلی در سطوح فضای سبز شهری به ویژه در بلوارهای اصلی و پارکهای
 . مناطق پنجگانه 

 ابالغیهای  دستورالعملنظارت مستمر و مداوم ناظرین جهت اجرای به موقع   . 

 در کلیه سطوح ( آبیاری تحت فشار  -شیلنگی  / آبیاری دستی –آبیاری با تانکر : شامل ) نظارت بر نحوه صحیح آبیاری
 .فضای سبز شهری 

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

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

و هافواره و آبنماها آبیاری، روشنایی، هایشبکه بر نظارت ...  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 فضای سبز شهری اقدامات در حوزه نگهداری ادامه اهم 

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

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

المان و پارکها داخل جداول ، پارکی مبلمان آمیزی رنگ عملیات انجام با شهر سطح در بصری سیمای زیباسازی 
  . شهر سطح در موجود های

بازی لوازم بهداشتی، های سرویس جنب کرونا بیمار انتشار با مقابله جهت بهداشتی های توصیه بنر نصب 
  پارکها سطح در بدنسازی ورزشی وسایل و کودکان

بدنسازی ورزشی وسایل و کودکان بازی وسایل دور خطر نوار بستن و کردن محصور 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 سازمانشاخص های عمومی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم آب مصرفی فضای سبز   

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 99/3/30الی  99/1/1از  واحد شرح ردیف

 6،184،495 مترمربع مساحت کل فضای سبز شهری 1

 1،676،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

 60،235،886 هزارریال مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری 6

 0 مترمربع میزان توسعه فضای سبز 7

 طراحی فضای سبز 8
 2 طرح

 698 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
99/3/30 599،760 511،289 1،111،049 52316 226028 278324 57.5 
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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 سه ماهه اول

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

 

 

 

 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 تعداد واحد شرح

 555 نفر تعداد فوت شده های مرد

 441 نفر تعداد فوت شده های زن

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

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از 
 607 نفر سازمان

 170 نفر تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

 220 نفر تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

 مقدار  واحد شرح

 2889 قالب تولید سنگ لحد

 7792 قالب تولید سنگ بلوک

 2285 کیلوگرم مصرفی آهک

 74864 کیلوگرم مصرفی سیمان

 15740 قالب مصرفی سنگ بلوک

 4290 قالب مصرفی سنگ لحد

 537 عدد تعداد سنگ مزار نصب شده

 303 لحد پیش فروش قبور

 157 قالب نصب موزائیک

 966 لحد قبرسازی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 اهم اقدامات انجام شده: 
(2و1تصویر)ضدعفونی روزانه ماشین آالت ،آمبوالنسها و قطعه ویژه کرونا 
 (3تصویر)   شعبانیهآذین بندی به مناسبت اعیاد 
 (4تصویر()ره)بنر رحلت امام خمینینصب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 2 

4 

2 

3 
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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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 ادامه اهم اقدامات انجام شده: 
(6و  5تصویر)گرفتن کیت تشخیص کرونا از کارکنان و ایزوله کردن پرسنل غسالخانه 

 (7تصویر)سبزتوزیع لباس فرم به کارگران عمرانی و فضای 

 (8تصویر)الیروبی کانال انتهای محوطه سازمان 

 

 

 

5 6 

7 8 
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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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 ادامه اهم اقدامات انجام شده: 
(9تصویر)برگزاری جلسه اداری و معارفه معاون جدید سازمان 

 (10تصویر)کرونابرگزاری جلسه شورای اداری و تشکر از همکاران جهت یاری در بحران 

  (12و 11تصویر)گلنشاء فصلی و پاشیدن بذر 

 

 

 

 

 

 

1 
9 10 

11 12 
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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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 ادامه اهم اقدامات انجام شده: 
(14و13تصویر)هموار سازی بلوار برای ایجاد فضای سبز قطعه بهشت 

 (15تصویر)آسفالتآماده سازی،تسطیح خاک و همسطح سازی جاده قطعه بهشت جهت 

(16تصویر)ادامه مرمت آرامگاه های خانوادگی وادی تازه آباد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 14 

15 16 
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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 سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 ادامه اهم اقدامات انجام شده: 
(18و  17تصویر)تعمیر تانکر کامیون مخصوص آبیاری فضای سبز و قطعات بیل 

 (21و  20و  19تصویر)لحدپی ریزی ، نصب پایه ها و جوشکاری سایبان کارگاه تولید سنگ بلوک و 

 

 

17 18 

19 20 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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت آرامستان

 ادامه اهم اقدامات انجام شده: 

(23و  22تصویر)نصب فواره برای آبیاری فضای سبز 

 (24تصویر)بلوکتولید روزانه سنگ 

 

 

 

 

 
22 

23 

24 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 اجرایی اقدامات: 

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

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

(3 تصویر) آزادی بار بزرگ میدان کردن عفونی ضد 

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

1تصویر   
تصویر 

2تصویر  3  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 اجرایی ادامه اقدامات: 

(4 تصویر) چمران شهید بازارچه در استفاده برای عفونی ضد مواد داری نگه جهت لیتری 1000 منبع خرید 

(5 تصویر) ها بازارچه کردن ضدعفونی جهت سمپاش یکدستگاه خرید 

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

 (6 تصویر)

 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

4تصویر  5تصویر   6تصویر    



202 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 اجرایی ادامه اقدامات: 
تصویر) سرگل میدان در واقع سطحی آبهای هدایت پیمانکار اختیار تحت زمین ید خلع انجام پیگیری  

        (6 شماره

18 شماره تصویر()بازارچه برپایی جهت خصوصی بخش درخواست به) زمین کارشناسی و بازدید مورد   
 (7و8

(9 شماره تصویر) چمران بازارچه آسفالت گیری لکه و ترمیم 

 

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

6تصویر  7تصویر    

8تصویر  9تصویر    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجرایی اقدامات ادامه : 
(10 شماره تصویر) سازمان نظارت تحت های بازارچه بازدید 

پارکینگ فضای افزایش جهت میرزاکوچک بازارچه پارکینگ جنب فنس دیواره آوری جمع   

کرونا شیوع دوره در ها دکه از تعدادی پلمپ   

کلیه به بندی بسته بدون خوراکی و نوشیدنی هرگونه فروش از جلوگیری العمل دستور ابالغ   

 شهر سطح های دکه

 

10تصویر   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

ها نشست: 

(11 شماره تصویر ) رشت شهرستان فرمانداری در بازار تنظیم ستاد جلسه 

کارگری های انجمن نمایندگان حضور با فصلی و ساختمانی کارگران ساماندهی اندیشی هم جلسه 
   (12 شماره تصویر ) 

(13 شماره تصویر ) سازمانی درون اداری جلسه 6 برگزاری  

 

 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

11تصویر  12تصویر    

12تصویر  13تصویر    



205 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

 ها نشست ادامه: 
(14 شماره تصویر ) بار تره و میوه های بازارچه ترافیک کنترل سامانه بررسی  و معرفی جلسه   

(15 شماره تصویر ) خودرو فروش داران نمایشگاه اتحادیه نمایندگان با اندیشی هم جلسه   

(16 شماره تصویر ) آزادی بار تره و میوه بزرگ بازار امنای هیئت با اندیشی هم جلسه   

امالک ساماندهی طرح جهت آفرینی باز و عمران سازمان معاونت و مدیر با اندیشی هم جلسه  
   (17 شماره تصویر ) پیرسرا محله در شهرداری

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

14تصویر  15تصویر    

16تصویر  17تصویر    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

 ها نشست ادامه: 
خدمات ارائه سامانه اندازی راه و طراحی خصوص در فاوا سازمان معاونت و ریاست با اندیشی هم جلسه 

   (18 شماره تصویر ) سازمان آنالین

صاحبان از حمایت طرح در مشارکت راهکارهای بررسی جهت رسالت بانک نماینده با اندیشی هم جلسه 
   (19 شماره تصویر ) خرد مشاغل

طرح در همکاری نامه تفاهم امضای و بهداشت مرکز کارشناسان و معاونت ، ریاست با اندیشی هم جلسه  
   (20 شماره تصویر ) نوشیدنی و خوراک عرضه سیار های واحد ساماندهی

برای کار و کسب پروانه صدور طرح اجرای جهت بار تره و میوه اتحادیه ریاست با اندیشی هم جلسه   
  (21 شماره تصویر ) بار تره و میوه های بازارچه داران غرفه

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

18تصویر  19تصویر    

20تصویر  21تصویر    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

ها نشست ادامه: 
(22 شماره تصویر ) کوچک میرزا بازارچه امنای هیئت با اندیشی هم جلسه   

(23 شماره تصاویر) احمدی مارکت هایپر و آزادی بزرگ بار میدان از محترم فرماندار بازدید 

(24 شماره تصاویر) نگین بازارچه از سازمان ریاست بازدید 

(25 شماره تصاویر) مرحله دو در (خصوصی بخش) خشکبار بازار روز بازدید 

محیط زیست، فضای  
 سبز و خدمات شهری

22تصویر  23تصویر   23تصویر    

24تصویر  25تصویر    
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

  بازدیدها  : 
(26 شماره تصاویر) سازمان از رشت شهر اسالمی شورای محترم ریاست پور حاجی مهندس بازدید 

(27 شماره تصاویر) سازمان از رشت شهر اسالمی شورای محترم عضو رمضانپور مهندس بازدید 

(28 شماره تصاویر) سازمان از رشت شهر اسالمی شورای محترم عضو علوی مهندس بازدید 

(29 شماره تصاویر) سازمان از رشت شهر اسالمی شورای محترم عضو ذاکری بهراد دکتر بازدید 

(30 شماره تصاویر) سازمان از رشت شهر محترم شهردار محمدی حاج دکتر بازدید 

 
 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

28تصویر  27تصویر   26تصویر    

29تصویر  30تصویر    



209 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 :ها پیگیری

شهر سطح های مغازه و ها دکه و ها بازارچه مطالبات وصول   

24 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   

 

 

 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 سه ماهه اول

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

خودرویی تجهیزات و تعمیرات: 
،نشانی آتش سنگین و سبک خودروی دستگاه196 از بازدید و خودرویی تعمیرات نقاشی، صافکاری 

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

 سازمان خودرویی

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

 نشانان آتش میان در کرونا

  طبق پس زین که بوده کرونا ویروس به نشانان آتش ابتالی بررسی و پیشگیری محوریت بر نشست این 
 این درگیر نوعی به که نشانانی آتش درمان مراحل انجام و وضعیت بررسی گرفته صورت های گفتگو

  و رشت شهرستان بهداشت مرکز طریق از مستقیما ویروس این به مبتال افراد یا و اند شده بیماری
 .پذیرفت خواهد انجام معتمد پزشک توسط

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

جلسات: 
این عملیات معاونت سرپرست و نشانی آتش سازمان سرپرست معارفه و تودیع مراسم برگزاری 

 سازمان

های عمومی روابط مدیران با رشت شهردار نشست در عمومی روابط حوزه کارشناس و حضورمدیر 
 رشت شهرداری مختلف های حوزه

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 

 

 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

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 سه ماهه اول

نشانی آتش اقدامات سایر: 
آتش در شده محبوس شهروند جان نجات بواسطه «نیکپور عباس «باران شهر نشان آتش از تجلیل  

 رشت انصاری شهید بلوار سوزی

جهت نشانان آتش کنار در رشت شهر اسالمی شورای محترم اعضای از چند تنی و ریاست حضور 
 دود و آتش میان از شهروند 21 جان نجات بواسطه عزیزان این زحمات از تقدیر و سپاس

1399 سال اول نیمه در باران شهر نشانان آتش ایفرد تخصصی تست برگزاری 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 نام منطقه
 مجموع خدمات ایمنی حادثه حریق

الی   99/01/1از 
99/03/31 

مدت مشابه  
 سال گذشته

الی   99/01/1از 
99/03/31 

مدت مشابه  
 سال گذشته

الی   99/01/1از 
99/03/31 

مدت مشابه  
 سال گذشته

الی   99/01/1از 
99/03/31 

مدت مشابه  
 سال گذشته

 157 309 56 128 35 72 66 109 1منطقه 

 65 121 16 35 24 36 25 50 2منطقه 

 111 195 15 40 14 31 82 124 3منطقه 

 143 253 27 69 14 42 102 142 4منطقه 

 95 153 16 34 18 42 61 77 5منطقه 

 50 75 3 7 5 12 42 56 خارج از محدوده شهری

 0 2 0 0 0 1 0 1 شهرهای اطراف

 621 1108 133 313 110 228 378 559 مجموع

0

200

400

600

 خدمات ایمنی حادثه حریق

 مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی 

 99/03/31الی  99/03/01از 

 مدت مشابه سال گذشته



215 

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 سه ماهه اول

 ایمنیمقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه وخدمات 

 

 

 

 
 

 

 

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 ردیف
صدور طرح  

ایمنی  
 ساختمان

 بازدید و صدور
پایان کار  
 ساختمان

بازدید از اماکن  
ادارات،  ) مختلف 

 ... (کارخانجات و 
 جمع

 1169 8 322 839 99/03/31الی  99/01/1از 

 1572 48 455 980 (98)مدت مشابه سال گذشته

 دوره زمانی

 میانگین زمان رسیدن به حریق
 (دقیقه وثانیه)

 میانگین زمان رسیدن به حادثه
 (دقیقه وثانیه)

باشهرهای اطراف و  داخل شهر
باشهرهای اطراف و  داخل شهر حومه

 حومه

 4:07 3:32 5:06 4:37 99/03/31الی  99/01/1از 

 2:30 2:43 4:60 4:30 (98)سال گذشتهمدت مشابه 
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 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه 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  

 مشابه سال گذشته مدت 99/03/31الی  99/01/1از 

 5300 4980 درون سازمانی

 2233 247 برون سازمانی

 7533 5227 مجموع

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

الی  99/03/01از 

99/03/31 

مدت مشابه سال 

 گذشته

 درون سازمانی

 برون سازمانی
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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 سه ماهه اول

اهم اقدامات در سطح شهر 
   

 :برنامه ریزی، مدیریت و نظارت عالیه بر

 شهر سطح از پسماند حمل و آوری جمع 

شهر سطح روزانه نظافت 

شهر سطح کل در مبدا از تفکیک طرح اجرای 

خشک پسماند بازیافت جدید پیمانکار کار به شروع 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات در سطح شهر 
 شویشروع به کار خودروهای جاروب مکانیزه، جدول شوی و مخزن 

هوایی های پل گندزدایی و شستشو ، پاکسازی 

شهر سطح های رمپ پاکسازی 

و توحید - اسطلخ سیاه – کشاورزی سد های زیرپل پاکسازی ....  

شهری های المان و راهنمایی تابلوهای گندزدایی و شتسشو 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات در سطح شهر 
رشت شهر پنجگانه مناطق زباله مخازن کردن ضدعفونی 

جداول شستشوی 

شهری معابر گندزدایی و شستشو 

ها رودخانه حاشیه پاکسازی 

واترجت دستگاه با فاضالب دریچه گرفتگی بازگشایی 

 

 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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات در سطح شهر 

مناطق خیابانهای و معابر در باد تند اثر بر شده شکسته درختان آوری جمع 

کرونا ویروس شیوع از پیشگیری جهت مناطق های کودک مهد گندزدایی و ضدعفونی 

تا 10 مقدار به کننده ضدعفونی مواد انتقال و خرید جهت اردبیل و آستارا مقصد به تانکر روزانه اعزام  

 فضای پسماند، نشانی، آتش) شهرداری کننده ضدعفونی های ماشین بین توزیع جهت لیتر هزار 15

 شهر سطح مختلف نقاط شبانه کردن ضدعفونی و (سبز

 

 

 سازمان مدیریت پسماند

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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

شهر سطح در اقدامات اهم ادامه 

سطوح ضدعفونی جهت سراوان دهیاری به ژاول آب لیتر 1000 تحویل 

وسایل صحیح استفاده بر نظارت و کارگران بین در دستکش و ویژه لباس ای، حرفه ماسک پخش 
 کارگران سالمتی حفظ و کرونا ویروس پخش از جلوگیری جهت حفاظتی

سراوان دفنگاه شده انجام اقدامات 
سراوان دفنگاه روزانه پوشش و ریزی شن 

( روز در نوبت دو) سراوان دفنگاه ضدعفونی 

دفنگاه به خروجی و ورودی آالت ماشین کلیه  ضدعفونی 

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

تن 800 از بیش روزانه پسماند بهداشتی دفن 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند



222 

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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 سراوان دفنگاهادامه اهم اقدامات انجام شده 

 تابعهو گندزدایی سراوان و روستاهای سمپاشی 

  کچاتحویل حشره کش و چسب مگس به دهیاری 

انجام مراحل اول و دوم آزمایشی  سمپاشی دفنگاه سراوان توسط پهباد 

 

 

 

 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 سه ماهه اول

بالصاحب سگهای ساماندهی 

(رسانی برق -سازی کف – سربندی) سامانکده ابنیه اتمام   

شهر سطح از بالصاحب سگهای  آوری جمع   

 سگ قالده 140 نگهداری   

(روز در غذا کیلوگرم 150) سگها به روزانه دادن غذا   
سامانکده در شده نگهداری بالصاحب های سگ واکسیناسیون   

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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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 سه ماهه اول

 سراوانخانه شیرابه اقدامات انجام شده در خصوص تصفیه 

 
  اتمام عملیات برقی، اتصاالت و تاسیسات داخلی 

 اطراف تصفیه خانهاتمام دیوارگذاری 

 خانهمسیر دسترسی به تصفیه اتمام آسفالت 

احداث آزمایشگاه تصفیه خانه شیرابه 

نصب سیستم کوره جهت سوزاندن لجن تصفیه خانه 

 

 
 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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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 سه ماهه اول

 

 سازمانهای فرهنگی، آموزشی برنامه 

سازمان سایت در سازمان واحدهای عملکرد از خبر مورد 117 ارسال 

سازمان به متعلق مجازی فضای در ارسال و خبر و عکس مورد184  تهیه 

سازمان مجازی فضای و سایت در بارگذاری و سازمان اخبار از فتونیوز مورد 149 ساخت 

سازمان سایت و مجازی فضای در بارگذاری و آموزشی پوستر  مورد 23 تهیه 

سازمان مجازی فضای و سایت در بارگذاری و سازمان واحدهای عملکرد از کلیپ مورد  25 ساخت 

های خانواده و شب شیفت زحمتکش پاکبانان بین سحری های سفره برکت پویش برگزاری   

 رشت حاشیه بضاعت کم

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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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 سه ماهه اول

 اقدامات اهم 
 درپیام دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت خطاب به شهروندان فهیم شهر رشت و هم میهنان عزیز -1

 نوروز همدلیبرنامه 

گزارش تصویری از توزیع ماسک بین پرسنل زحمت کش آتش نشانی شهرداری رشت که در خط مقدم  -2
 مقابله با ویروس کرونا قرار دارند

ریاست و معاونین سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی با مدیرکل جمعیت هالل  رشت، دیدار شهردار -3
 احمر استان گیالن به مناسبت هفته هالل احمر

 شعبانیه   اعیادهای مسکونی رشت به مناسبت شهرک  دراجرای گروه سرود منادیان بصیرت رشت -4

جشن بزرگ خنده به مناسبت نیمه شعبان درفضای مجازی توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی  -5
 شهرداری رشت

  

 

                

        

 

 

 

                                                           

     

     

 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

2 1 
1 

3 3 

4 

2 

5 5 5 5 

1 
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اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 اقدامات اهم ادامه 

  ،عضو اهدای های خانواده با شهرداردیدار رشت شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی سازمان همت به-1

   رشت رازی بیمارستان عضو اهدای کادر و پژوهشی و درمانی آموزشی، مرکز رئیس

 رشت شهردار باحضور رشت شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی سازمان توسط آنالین شطرنج برگزاری-2

   رشت شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی سازمان رئیس توسط ورزشی های ازمجموعه بازدید -3

                                                                        رمضان ماه ویژه حکمت باران برنامه -4

 
      

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

1 2 2 3 

4 4 4 4 
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

اقدامات اهم ادامه 
 سلیماندارابمیدانی از بازدید -1

 میدانی از هیئت قایقرانی در پارک دانشجوبازدید -2

 تقدیرازمعلمان -3

 کارآفرینیکالسهای شروع -4

                                                                            

      
 

                                                                                             
               
 
 
 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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2 2 2 
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اقدامات اهم ادامه 

 رشت شهرداری العترت خدام با دیدار-1

 ورزشی های مجموعه بازسازی و مرمت -2 

 رشت جوانان و ورزش اداره رئیس با نشست -3

  رهنگی،ف میراث کل اداره با رشت شهرداری نامه تفاهم شدن اجرایی هماهنگی جلسه برگزاری -4 

 گیالن استان دستی صنایع و گردشگری

                                                                          

                                                                            

      
 

                                                                                             
               
 
 
 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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مدیریت بودجه-معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  

اهم اقدامات 
و بودجه ضوابط و 99 سال پیشنهادی بودجه بررسی خصوص در شهر اسالمی شورای جلسات در شرکت  

 مصوب صورتجلسات طبق بر اصالحات و تغییرات اعمال

و شده انجام اقدامات گزارش خصوص در مربوطه های حوزه با مکاتبه و ستادی صورتجلسات تفکیک  
 آنها بندی جمع

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

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

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

 99 سال در مسافر و بار نقل و حمل مدیریت سازمان نظارت تحت خودروهای و شرکتها کرایه نرخ پیشنهاد 

 اجرا دست در های پروژه مسیر در ثبتی پالک چندین تملک 

99 سال در ساختمان معامالتی ارزش پیشنهاد 

ای حاشیه پارک مدیریت از حاصل درآمدهای واریز جهت مشترک سپرده حساب بازگشایی 

 دیلمان بلوار گلسار در واقع 16159 ثبتی پالک از مشاع دانگ 2/5 خریداری   

 هنر و فرهنگ حوزه در بلدیه موزه نامه تفاهم انعقاد   

 دیلمان در واقع زمین قطعه یک تملک 

داماش و سپیدرود تیمهای به مالی مساعدت   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری



231 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات 

بررسی جهت شهر اسالمی شورای به رشت شهرداری 99 سال بودجه ضوابط ارسال و تنظیم 

اسالمی شورای 96 و 95 سالهای بودجه تفریغ بررسی خصوص در شهر اسالمی شورای جلسات در شرکت  

 پیشنهادی لوایح برخی بررسی و رشت شهر

کارنیک شرکت با جلسه برگزاری و ها پروژه کنترل و مدیریت نظام سازی پیاده راستای در پیگیری  

 فعلی قرارداد معایب رفع و هماهنگی جهت شرق سیستم

آن مربوطه امورات پیگیری و رشت شهرداری ساله پنج عملیاتی برنامه جلسات در شرکت 

رشت شهرداری 99 سال عمرانی های پروژه و ها طرح کتابچه تهیه بر مبنی فرمانداری مکاتبه به پاسخ 

مافوق مقام سوی از محوله امور سایر انجام 

شهرداری مختلف های حوزه به آن ابالغ و شهرداری 1399 سال بودجه مصوبه اخذ 

مدیریت بودجه -انسانیبرنامه ریزی و توسعه سرمایه معاونت   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
ش
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پژ

و 
ت 

عا
طال

م
 

 اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش 
 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

 های حوزه از 99 سال پژوهشی های اولویت دریافت خصوص در الزم های پیگیری و مکاتبات انجام
   رشت شهرداری مختلف
 ها هزینه کاهش و شهرداری درآمدی افزایش درخصوص اولیه بررسی

 پژوهش کمیته در ارائه جهت دانشجویان های پروپوزال بررسی

 پژوهش کمیته در طرح جهت همکاران اولیه نامه پایان بررسی

 همکاران نامه پایان بررسی و پژوهش کمیته جلسه تشکیل

 شهرداریها روز گرامیداشت دبیرخانه دستورالعمل تدوین

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

 (خوراک شهرخالق بر تاکید با رشت شهر فرسوده

  تحت و موجود های نامه پایان) اسناد گذاری لیبل ادامه انجام و مطالعات اداره کتابخانه ساماندهی
 (حمایت

  عضویت فرم نظیر مربوطه های فرم تدوین و کتاب امانت دهی و عضوگیری آماده سازی، فرآیند تدوین
 ها روش بهبود و تشکیالت اداره به ارائه و
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
ش

وه
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و 
ت 

عا
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م
 

 ادامه اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش  

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

 با رشت شهرداری و شهر عملیاتی – راهبردی برنامه تهیه خصوص در پیشنهادات بررسی جلسات برگزاری
  نامه شیوه و دستورالعمل با تطابق عدم موارد اعالم و گیالن دانشگاهی جهاد سازمان و گیالن دانشگاه اساتید

  ارسالی مستندات تکمیل و یادشده موارد اصالح جهت کشور های دهیاری و ها شهرداری سازمان

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

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

  رشت شهر بصری منظر مدیریت جامع طرح خدمات شرح بررسی

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

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

 سنجی امکان عنوان با گیالن دانشگاه دانشجویی نامه پایان نهایی بررسی و پژوهش کمیته جلسه تشکیل
 خوراک شهرخالق بر تاکید با رشت شهر فرسوده بافت در ساکن زنان محور تعاون اشتغال

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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 ادامه اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش  

  رشت شهرداری کارکنان برتر پروپوزال و برتر پژوهشگر جشنواره دستورالعمل تدوین

 مفتوح قراردادهای مورد در گزارش ارائه و بررسی

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

   کودک دوستدار شهر استارتاپی رویداد اولیه ساختار تدوین

  کاهش راهکارهای ارائه و صوتی های آالینده انتشار منابع طرح خصوص در نظر اعالم جهت الزم پیگیری
 صوتی آلودگی

 رشت شهرداری اداری تحول و نوسازی مدیریت اخبار بارگذاری

 سایت در بارگذاری برای شهرپژوهی مباحث سلسله موضوع با محتوا تولید

  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 ایران

 اداری تحول و نوسازی مدیریت به ارائه جهت رشت شهر برندسازی پاور تهیه

 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

  چالش 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

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
ش

وه
پژ

و 
ت 

عا
طال

 م

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

 اقدامات 99/03/31  تا 99/01/1بازه مطالعات در دست انجام و بررسی شده در 

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

  طرح ناظر عنوان به ورزشی
 انجام مکاتبات مجدد 

 بررسی خوراک موضوع با گیالن مدرن شعر گلچین طرح پروپوزال بررسی

 مکاتبه روشن های شب شهر مطالعاتی طرح انجام پیگیری

 گردشگری عملیاتی برنامه تدوین”خصوص در بردار بهره های حوزه نظر اعالم پیگیری
 مکاتبه   مرتبط الزم اقدامات انجام و“رشت شهرداری سالمت

 پیشنهاد راهبردی مطالعات و پژوهش آمار، کمیته نشست در طرح جهت پیشنهادی مباحث ارائه

  ارائه و صوتی های آالینده انتشار منابع طرح  خصوص در الزم های پیگیری انجام
 صوتی آلودگی کاهش راهکارهای

 انجام مکاتبات 
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

   تا 99/01/1بازه در دست انجام و بررسی شده در ادامه مطالعات 
99/03/31 

 اقدامات

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

پیگیری گزارش و بررسی  
 های اولیه

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

 بررسی گزارش

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

بررسی اولیه جهت 
 طرح در کمیته پژوهش

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

 بر ای تغذیه عملکرد و کود انواع تأثیر» طرح پروپوزال اولیه بررسی
 مطالعه شهری؛ سبز فضای در گیاهی های شاخص و خاک خصوصیات

 شهری سبز فضای و منظر سیما، سازمان از دریافتی -«رشت شهر موردی؛
 گیالن دانشگاه از

بررسی اولیه جهت 
 طرح در کمیته پژوهش

ش
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
ش

وز
آم

 

اقدامات اهم 
1399 سال در برگزاری جهت استاندارد های دوره لیست تهیه   

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

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

 (جام سامانه – آموزش جامع افزار نرم

شامل1398 سال از مانده باقی آموزشی دوره 4 آزمون برگزاری (ARC GISو گرم ،آسفالت  

 آموزشی معاونت همکاری با مجازی صورت به (درآمدی محاسبات آموزش وEPLANسرد،

 گیالن دانشگاهی جهاد

امور در تبلیغاتی مسائل و ها رسانه نقش و بخش اثر شغلی تعامالت مجازی آزمون برگزاری 

 با مشترک های کالس در که همکارانی شامل) کنندگان شرکت دوم سری برای فرهنگی

 جهاد آموزشی معاونت همکاری با (اند داشته حضور استان های شهرداری سایر متقاضیان

 گیالن دانشگاهی

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 ارسال و تهیه و
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

اقدامات اهم ادامه   
همکاران ارزشیابی فرم آموزشی های دوره تایید عدم یا تایید کنترل 
های همیاری سازمان کاربردی علمی مرکز از همکاران آموزشی های گواهینامه از بخشی دریافت 

  منابع آموزش جامع سامانه در همکاران از یک هر آموزشی شناسنامه به آن ورود و اسکن استان،
 (جام) انسانی

حضور با عالی ناظر عنوان به استانداری مابین فی آموزشی امور هماهنگی جلسه برگزاری 
  و رئیس استانداری، آموزش محترم کارشناس ،نوسازی محترم مدیریت ،آموزش کارشناسان

 همیاریها سازمان کاربردی علمی مرکز محترم کارشناس
رابطین برای درآن نام ثبت نحوه و فراگیران آموزشی سامانه با آشنایی توجیهی دوره برگزاری  

 آموزشی محترم
گزینش و بررسی شامل) 99 سال در رشت شهرداری کارکنان نیازسنجی به مربوط امور انجام  

  پیگیری و پاسخگویی نهایت در و (برگزاری و الزم مقدمات برقراری درخواستی، های دوره
 اتوماسیون صورت به آموزشی های دوره انتخاب زمان در مرتبط مشکالت

ش
وز

آم
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
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اقدامات اهم: 

از عملکرد ،98یکساله ،98دوم ششماهه ،98اسفند یکماهه عملکردهای آمار تنظیم و گردآوری  

 یکماهه ،99 فروردین یکماهه ،98 سال پایان تا (محترم شهردار حضور زمان از)خرداد25

  99 اردیبهشت

اطالعات و آمار سامانه در اطالعات تکمیل و 98 سال در سبز فضای شرکتهای آمار گردآوری  

 استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان

زمان از)خرداد25 از ،98دوم ششماهه عملکرد ،98بهمن یکماهه قبیل از عملکردها بارگذاری 

 99فروردین یکماهه و 98 اسفند یکماهه ،98 یکساله ،98 سال پایان تا (محترم شهردار حضور

 نوسازی مدیریت اطالعات تحلیل آمارو گروه زیرپرتال در 99 اردیبهشت یکماهه ،رشت شهرداری

 اداری تحول و
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
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اقدامات اهم ادامه: 
و آمار افزار نرم درخصوص جلسه برگزاری جهت ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان با هماهنگی  

 شهرسازی

دفتر سامانه در رشت شهرداری 98یکساله پنجگانه مناطق ساختمانی های پروانه اطالعات ورود  

 گیالن استانداری شهری امور

تحول و نوسازی مدیریت زیرمجموعه های حوزه 99یکساله و ماهه سه مدت کوتاه برنامه تهیه  

 اداری

کشور دهیاریهای و شهرداریها سامانه در پرسنلی اطالعات تکمیل 

و نوسازی مدیریت اطالعات تحلیل و آمار گروه زیرپرتال در آماری رابطین اسامی بروزرسانی  

 اداری تحول

در پنجگانه مناطق تفکیک به آتشنشانی ایستگاههای و بهداشتی های سرویس آمار بروزرسانی 

 اداری تحول و نوسازی مدیریت اطالعات تحلیل و آمار گروه زیرپرتال
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برنامه ریزی و نظام  
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

 

ت
عا

طال
ل ا

حلی
و ت

ار 
آم

ه 
رو

گ
 

 
مکاتبات: 
هرماه تفکیک به 98یکساله ساختمانی های پروانه آمار جهت پنجگانه مناطق با 

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

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

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

عملکردها گردآوری جهت رشت شهرداری تابعه های حوزه و سازمانها مناطق، ها، معاونت با 

عملکردها تائیدیه جهت رشت شهرداری تابعه های حوزه و سازمانها مناطق، ها، معاونت با 

صحت در دقت درخصوص رشت شهرداری تابعه های حوزه و سازمانها مناطق، ها، معاونت با  

 اطالعات و آمار ارایه

شهرداریها سامانه در درج منظور به شهردار مشخصات فرم تکمیل جهت شهردار حوزه مدیر با 
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مکاتبات ادامه: 
عملکردها بارگذاری جهت الملل بین امور و ارتباطات مدیریت با 

آزاد سامانه درخصوص الملل بین امور و ارتباطات مدیریت با 

منطقه آن98 یکساله با 98دوم ششماهه درآمار مغایرت درخصوص پنج منطقه با 

98 با 97سال در ایستگاهها مشخصات آمار در مغایرت درخصوص آتشنشانی سازمان با 

و 98سال در سبز فضای شرکتهای آمار درخصوص استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان با 

 سازمان سامانه در اطالعات تکمیل

مورد شهری نقل و حمل و پارکینگها آمار ارایه درخصوص مسافر بار نقل و حمل معاونت با  

   استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان درخواست

آماری رابطین با جلسه و آماری اقالم های فرم استانداردسازی راستای در سازمانها با 

 

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
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نامه آیین اساس بر ...و شهر خدمات حوزه مانند شهرداری های حوزه از واصله پیشنهادات بررسی 

   98/09/10 مصوب رشت شهرداری  پیشنهادات نظام

اجرایی روش خالف، عدم اجرایی روش تهیه ،5 ماده کمیسیون اجرایی روش بازنگری روند انجام 

 آن های فرم همراه به مناطق ساختمانی تخلفات از جلوگیری نحوه

شهر اسالمی شورای در لوایح و ها طرح شکایات و ها درخواست به رسیدگی» اجرایی روش ابالغ»  

   99/01/19  مورخ  P-11-IMS-01 کد با
 

 رشتمستندات ابالغی و مصوب سیستم مدیریت کیفیت شهرداری جدول 

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

 99 تعداد مستندات مصوب فروردین شرح مستندات

 0 دستورالعمل، آیین نامه و فلوچارت

 1 روش های اجرایی

 0 فرم

 1 جمع

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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 اقدامات اهم ادامه

دریافت خصوص در مناطق و ها سازمان ها، مدیریت ، ها معاونت شامل هایی حوزه با مجدد  مکاتبه 

  1395 سال مصوب تفصیلی سازمان و ساختار های چالش رفع و بازنگری جهت تخصصی نظرات

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

 همچنین و 1395 سال مصوب تفصیلی سازمان و ساختار های چالش رفع و بازنگری بررسی ادامه 

 مستمر بهبود راستای در رشت شهرداری های حوزه کلیه مصوب وظایف شرح

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

تصویب و امضا اخذ جهت ارسال و مسافر و بار نقل و حمل مدیریت سازمان اصلی فرایند سه بررسی 

 نهایی

عملکرد ارزیابی و ها روش بهبود تشکیالت،  اداره 99 اردیبهشت و فروردین عملکرد آمار آوری جمع 

شهردار توسط ابالغ جهت آن ارسال و  انسانی منابع آموزش و  توانمندسازی دستورالعمل بازنگری 

 محترم

 

 

 

 

 

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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عضویت دستورالعمل و کتابخانه در نشریات و ها نامه پایان کتب، ثبت نحوه دستورالعمل تدوین  

  ارسال و پژوهش و مطالعات حوزه همکاری با رشت شهرداری کتابخانه از کتاب گیری امانت و

 محترم شهردار توسط ابالغ جهت آن

خزانه سازمانی ساختار ایجاد و وظایف شرح پیشنهاد و تدوین جهت الزم های بررسی انجام 

 رشت شهرداری در داری

توسط ابالغ جهت آن ارسال و شهروندان آموزش و کارکنان آموزش اجرایی های روش تدوین  

 محترم شهردار

محترم شهردار توسط ابالغ جهت عملکرد گزارش و آمار اجرایی های روش تدوین 

ارائه و کنفراس ویدئو صورت به کالنشهرها اداری تحول و نوسازی کمیته جلسه در حضور 

   جلسه موضوعات راستای در نظرات

 

 

 

 

 

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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  انسانی سرمایه مدیریت اقدامات اهم 

و محترم شهردار دستور اساس بر مربوطه امور انجام و کارکنان برای خدمت محل تعیین ابالغ های صدور 

 انسانی منابع انتصابات کارگروه مصوبات

ارایه و تنظیم و کار اداره و اداری عدالت دیوان در مطروحه دعواهای خصوص در کارشناسی نظرات ارائه 

 شهرداری حقوق از دفاع جهت کارشناسی نظرات

نظر مورد موضوعات اساس بر مربوطه های بخشنامه صدور و تهیه 

شهرداری این علیه شکایت نمودن مختومه منظور به اداری عدالت دیوان در مطروحه پرونده های پیگیری 

غیردولتی و دولتی نهادهای سایر و استانداری کار، اداره به مربوط موارد درخصوص جاری امورات پیگیری 

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

اساس بر ستاد به صف از نیروها بندی تقسیم در حداکثری تمرکز و سازمانها و مناطق نیروهای دقیق چینش 

 تحصیلی و تجربی سوابق

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

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

تهیه همچنین و غیره و سازمانی پست ، فعلی شغل ، خدمت محل اساس بر روز به پرسنلی آمار تهیه 

 نیاز مورد واحدهای به ارایه جهت مختلف آماری گزارش های

و اداری شورای جلسه در طرح منظور به خبره و ارشد کارشناس شغلی ارتقاء های پرونده تنظیم و بررسی 

 استخدامی

جلسه در طرح منظور به ....و انتقال ،انتصاب تحصیلی، مدرک احتساب ،گروه ارتقاء صورتجلسات تنظیم 

 استخدامی اداری شورای

و پیمانی رسمی، کارکنان جذب العاده فوق افزایش به مربوط مختلف پرسنلی کارگزینی احکام صدور 

 پیمانی و رسمی کارکنان ساالنه افزایش و قراردادی

نیاز صورت در مالی امور مدیریت به اعالم و پرسنل تأخیر و غیبت های گزارش بررسی و کنترل 

کارکنان مرخصی ذخیره اعالم و محاسبه 
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رفاه اداره اقدامات اهم 

بازنشستگان و کارمندی کارگری، (دفن و کفن هزینه) آرامستان سازمان به نامه معرفی صدور و بررسی 

همکاران مختص استان خارج و داخل بیمارستانهای در بستری جهت درمانی های نامه معرفی صدور  

 درمانی بیمه تسهیالت از کننده استفاده

مسکونی منازل سوزی آتش خصوص در نشانی آتش سازمان از واصله حریق گزارشهای بررسی  

 شهر سطح در شهروندان

آسیا بیمه شرکت به شهروندان مسکونی منازل سوزی آتش بیمه نامه معرفی صدور 

بیمه تسهیالت از استفاده جهت شهر سطح در دیده خسارت یا آسیب شهروندان نامه معرفی صدور 

   شهری جامع مسئولیت

بازنشسته و شاغل کارکنان استفاده جهت عمر بیمه نامه معرفی صدور 
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بایگانی و دبیرخانه اداره اقدامات اهم 

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

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

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

مکاتبات تقسیم و مرسالت و ارسال دفاتر در ها نامه ثبت 

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

 دولت پیشخوان و پست طریق

کارکنان مرخصی  و پرسنلی احکام کلیه توزیع و ثبت 

حقوقی و اداری ، پرسنلی راکد های پرونده ساماندهی 

فیزیکی و الکترونیکی بصورت جاری پرسنلی و اداری های نامه رسانی 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 
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خدمات و عمومی امور اقدامات اهم 

انتشار از جلوگیری راستای در استیجاری رانندگان و خدماتی نیروهای بین ماسک و دستکش پخش 

 کرونا ویروس

مرکز شهرداری آسانسور تعمیر ساختمان، گرمایش و سرمایش قبیل از تاسیساتی امور انجام جهت پیگیری  

 سرویسهای تاسیسات تعمیر همچنین و  حریق اطفای کپسولهای شارژ آسانسور، استاندارد گواهی صدور و

   بهداشتی

خدماتی نیروهای خرداد و اردیبهشت فروردین، ماههای حقوق پیگیری 

مرکز شهرداری ساختمان محوطه داخل سبز فضای مکانیزه کشی لوله پیگیری 

اداری امور انجام جهت سازمانها و مناطق مرکز، شهرداری همکاران به خودرویی دهی سرویس  

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

ها پله راه کردن عفونی ضد و پاشی سم و مرکز شهرداری ساختمان محوطه و ساختمان روزانه نظافت 
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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   

به مربوط ضوابط اجرای نحوه منظور به استان ایثارگران امور و شهید بنیاد محل در نشست برگزاری 

 ایثارگران

ایثارگران و جانبازان اجتماعی و استخدامی تسهیالت قانون 14 ماده اجرای به مربوط امور پیگیری  

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

 

 

 

 

 

 

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

برنامه ریزی و نظام  
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مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   

 محل خدمت

 نوع استخدام

 مجموع
تعداد 

براساس 
کارگر  کارمند رسمی چارت

 رسمی
کارمند 
 پیمانی

قرارداد 
 کارگری

قراداد 
 کارمشخص

قرارداد 
 سایر کارمعین

 490 703 3 17 169 164 121 123 106 مناطق پنجگانه

 851 762 4 51 113 220 246 46 82 سازمانها

 376 481 10 18 138 49 113 45 108 شهرداری مرکز

 1717 1946 17 86 420 433 480 214 296 مجموع

 محل خدمت
 تحصیالت

تعداد براساس  مجموع
 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا چارت

 490 703 158 138 53 225 129 0 مناطق پنجگانه

 851 762 104 317 81 183 77 0 سازمانها

 376 481 46 66 39 183 143 4 شهرداری مرکز

 1717 1946 308 521 173 591 349 4 مجموع
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 99/03/31شهرداری در تاریخ گزارشی از جزئیات بدهی های 

 مبلغ به ریال عنوان
 3,380,337,264,490 پیمانکاری و آبهای سطحی

 159,734,353,060 رفت و روب و فضای سبز

 64,401,887,870 کمک به مناطق و سازمانها

 267,945,563,658 غرامت

 0 کسورات مناطق و سازمانها

 40,000,000,000 سخت و زیان آور% 4سنوات و 

 69,841,387,053 بدهی به سازمان بازنسشتگی

 756,905,710,162 بدهی به سازمان تامین اجتماعی

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

 23,499,754,794 (اداره بیمه سالمت ) خدمات درمانی 

 4,763,665,921,087 مجموع

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

مدیریت مالی -معاونت مالی و اقتصادی  

 (ریال)پرداخت شده  مالی میزان تعهدات

1,134,476,963,613 
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جلسات 
آن راستای در مناسب مثالهای تهیه و 99 سال تعرفه بررسی خصوص در درآمد اداره در درآمدی جلسات   

صورت اقدامات بررسی  و  بودجه قانون 5 تبصره ( و ) بند  محوریت با درآمدی کمیته جلسه برگزاری  
   استان های شهرداری همیاری سازمان محترم ریاست باحضور خصوص این در گرفته

سال تشویقی جایزه پیشنهاد تهیه راستای در مناسب مثالهای تهیه و درآمد اداره در درآمدی جلسات  
  شیوع و جامعه بر حاکم خاص شرایط دلیل به 99 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه مواد برخی اصالح ،99

   کرونا ویروس
 

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

 ... و BTS ، حفاری

آن توزیع مرحله تا یک منطقه 98 سال صادره نوسازی جمعی های فیش پیگیری   

دارایی و  اقتصاد کل اداره از خزانه اسناد دریافت خصوص در پیگیری  

تکلیف تعیین صورتجلسه برابر گانه پنج مناطق از کشاورزی جهاد سازمان بدهی آمار اخذ پیگیری   
 کشاورزی جهاد سازمان از شهرداری مطالبات

تنظیمی صورتجلسه اساس بر شهرداری مطالبات واریز بابت مخابرات شرکت با مکاتبه و پیگیری 

 
 

 

 

 

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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مکاتبات 
قانون مالیات بر ارزش افزوده  و  43ماده ( ج)مکاتبه با سازمان همیاری شهرداری ها در خصوص پیگیری بند

 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص عوارض شماره گذاری خودروها 6ماده (ب)بند

 با معاونت محترم رییس جمهور و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تسریع در حصول  مکاتبه
نتیجه در خصوص پروندهای ارسالی شهرداری مربوط به اداره کل آموزش  و پرورش و دانشگاه گیالن در راستای  

 وصول مطالبات و صدور اسناد خزانه

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

 و پیگیری در خصوص ارسال مطالبات شهرداری از سازمانها و شرکت های دولتی و غیردولتیمکاتبه 

مکاتبه با معاونت محترم در راستای نصب و راه اندازی سامانه تبدیل دین 

،مکاتبه و پیگیری در راستای تعیین تکلیف بدهی شرکت مخابرات از بابت حفاریBTS98تا پایان سال ....و 

  مکاتبه و پیگیری به دکتر نوبخت معاون اول رییس جمهور و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در خصوص
 تخصیص اعتبار الزم جهت بخشی از اقدامات و هزینه های شهرداری رشت در رابطه با شیوع بیماری کرونا

 مکاتبه و پیگیری به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص تخصیص اعتبار الزم جهت بخشی از اقدامات
 کروناو هزینه های شهرداری رشت در رابطه با شیوع بیماری 

  مکاتبه با معاونت محترم مالی و اقتصادی  و ریاست محترم سازمان فاوا در خصوص مرتفع نمودن مشکالت مربوط به
 99و  98نرم افزار محاسبان در سال 

   مکاتبه با حوزه امور مالی به منظور ارسال ریز اطالعات بدهی برخی ادارات دولتی به منظور تخصییص اعتباراسیناد
 47877خزانه نوع اول و دوم اخذ شده به مناطق پنج گانه برابر نامه شماره 

مکاتبه با مدیرعامل محترم سازمان فاوا در راستای تعیین تکلیف بدهی شرکت مخابرات از بابت  BTS  تا پایان سیال
98 
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اهم اقدامات 
 برای چهار پرونده هواپیمایی ایران ایر تور، وارش، اترک و تفتان جمعاً به مبلیغ   77صدور رأی کمیسیون ماده

 ریال 833/460/266/83

 تسیویه حسیاب    98ابالغ مصوبه ارائه تسهیالت به متقاضیان پروانه، گواهی عدم خالف و پایانکار که در سال
مصیوبه شیماره   )گانه جهیت اجیرا   5نموده ولی موفق به دریافت مفاصاحساب مربوطه نگردیده اند به مناطق 

 ( 27/12/98-ش/2439/98

 و پیگییری جهیت    98بیه سیال    99ارسال الیحه بسته حمایتی به منظور محاسبه عوارض سه ماهه اول سال
 دریافت مصوبه آن  

 گانه و سازمانها و پیگیری عملکرد آنها5تشکیل کمیته درآمدی با مناطق 

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

 شهرداریچاپ کتابچه تعرفه و ارسال آن به کلیه واحدهای مرتبط 

 گانهانجام فرایند تبدیل دین در خصوص پرونده ارسالی از سوی مناطق پنج 

    ارسال لیست بدهی دستگاه های اجرایی به شهرداری  جهت ثبت در سامانه سماد و همچنیین پیگییری ایین
 5تبصره  "و  "موضوع از طریق سازمان همیاری شهرداری های استان گیالن در اجرای قرارداد منعقده  و بند 

 قانون بودجه کل کشور

   اخذ سند تسویه خزانه نوع اول بابت تسویه بدهی شهرداری به اداره کل امور مالیاتی استان گییالن از محیل
 مطالبات شهرداری از اداره اطالعات

  اخذ سند تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی شهرداری به موسسه اعتباری ملل از طریق تسویه بیدهی
 بانک ملل به بانک مرکزی از محل مطالبات شهرداری از اداره اطالعات

 

 

 

 
 

مدیریت تشخیص و وصول درآمد -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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اهم اقدامات 
 سند تسویه خزانه نوع اول بابت تسویه بدهی شهرداری به اداره کل امور مالیاتی اسیتان گییالن از   اخذ

 محل مطالبات شهرداری از دانشگاه پیام نور

   ارائه گزارش به معاونت محترم مالی و اقتصادی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در خصیوص آخیرین
 وضعیت تهاتر مطالبات دولت با بدهی شهرداری ها به بانکها

 گانهانجام فرایند تبدیل دین در خصوص پرونده ارسالی از سوی مناطق پنج 

    نصب و راه اندازی  سیستم نرم افزاری جدید  جهت ثبت درآمدها و گزارش گیری با توجیه بیه بودجیه
 گانه و مرکز5برای مناطق  99تجمیعی سال 

 رقمی و تعریف حسابهای درآمدی و انتصاب سرفصل ، حساب ، گیروه هیا بیه     6ردیف کدهای 172ثبت
 گانه  5کدهای مربوطه برای مناطق 

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

 گانیه و  5تهیه آمار تسهیالت اعطایی به متقاضیان پروانه ساختمانی در محدوده بافت فرسوده از مناطق
 ارائه آن به معاونت محترم استانداری

 (98/8/18الیی   95بدهی از ابتیدای  )ارسال پیش آگهی جدید مربوط به سه شرکت هواپیمایی آسمان ،
جمعیاً بیه مبلیغ    (  98/8/30الیی   97/9/1بیدهی  )و سیپهران  (  98/8/30الی   90/1/1بدهی از )کارون 

 77ریال به کمیسیون ماده  367/377/537/34
 آن شورای محتیرم در خصیوص اعمیال    99/2/11-ش/95/99نامه به شورای محترم جهت تمدید مصوبه

بر اساس  99در صورت پرداخت نقدی برای سه ماه ابتدای سال  99محاسبه عوارض و بهای خدمات سال 
 .1399، به مدت یک ماه دیگر یعنی تا پایان تیرماه سال 98تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 
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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 مهر 25تشکیل جلسات متعدد با اداره کل راه و شهرسازی و بازرسی استان در خصوص زمین 

  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 

 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 خیابان سرچشمه 

 

 

مدیریت امالک و مستغالت -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری



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

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 شدهعمومی برگزار فراخوان های 

 
 
 
 
 
 
 

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

 بازگشایی پاکت فراخوان مرکز معاینه فنی و سوخت پایانه گیل 

بازگشایی پاکات فراخوان احداث و راه اندازی مجموعه بوم گردی و رستوران آکواریوم در پارک ملت 

احداث و راه اندازی کلبه نمایشگاهی عرضه گل و گیاه پارک ملت بازگشایی پاکات فراخوان 

بازگشایی پاکات فراخوان احداث و راه اندازی ویتامین کده در پارک ملت 

 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 چاپتاریخ  عنوان فراخوان

 EPCFدر قالب شيوه ( بلوار كوچكي)مسير اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز دوم معلم بازگشايي 
 99/2/1اول نوبت 

 99/2/6نوبت دوم 

 احداث مجموعه خدماتي رفاهي مركز معاينه فني و سوخت گيري پايانه گيل
 99/2/6نوبت اول 

 99/2/13نوبت دوم 

 احداث و راه اندازي كلبه نمايشگاهي عرضه گل و گياه در پارك ملت
 99/2/6نوبت اول 

 99/2/13نوبت دوم 

 احداث و راه اندازي مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم در پارك ملت
 99/2/6نوبت اول 

 99/2/13نوبت دوم 

 احداث و راه اندازي ويتامين كده در پارك ملت
 99/2/6نوبت اول 

 99/2/13نوبت دوم 

 تكميل و راه اندازي سالن ورزشي در پارك ملت
 99/2/6نوبت اول 

 99/2/13نوبت دوم 
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قرارداد منعقد شده 

 

 

 

 

 

 

 کالن در دست مطالعهطرح های 
      کییه شییامل  ( ع)تییدوین سییند راهبییردی بییازآفرینی محییدوده محلییه هییای پیرامییونی حییرم خییواهر امییام رضییا 

بیه  . ) خروجی مطالعات که طرح ها و محورهای توسعه می باشیند  جمع بندی مطالعات پیشین و کارگزاری جهت اجرایی نمودن
 (عنوان نمونه گذر فرهنگ و هنر

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

 (متری گیل به الکان90، بلوار 5ژ)انجام مطالعات بازگشایی مسیر در شهر 

 پروژه همزمان و ممیزی نوین امالک شهر  10با اجرای ( شهرداری الکترونیک)مکانیزه نمودن تمامی فرآیندهای شهرداری 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 نام
 پروژه  

نام طرف  
مشارکت روش  (ریال)گذار آورده سرمایه  (ریال)آورده شهرداری  مشارکت

(BOT/مدنی).../  مدت قرارداد 

شارکت در سرمایه گذاری، طراحی و م
تجاری،  )احداث پارک آبی مجموعه 

(  فرهنگی، گردشگری، تفریحی و توریستی
 (گیل لند)رشت 

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 سرمایه گیذاری اولییه   )ریال هزینه ثابت 168708500000 

و متغیر در گیردش  ( پروژه تفکیک از مبدا و کیف پول الکترونیک
 ساالنه میلیارد ریال 1000به مبلغ 

BOST 

ماه راه اندازی و تجهیز  9
ماه بهره  6و دو سال و 

 برداری

سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای 
 معابر شهر رشت

شرکت چشم 
 انداز ارتباط

صیدور  خودرو، در اختیار گذاشتن محل های پارک 
مجوزهییای الزم جهییت اجییرای موضییوع قییرارداد  

کامل با سرمایه گذار جهت دریافت مجوزها همکاری 
و کمک های الزم از پلیس راهور و دیگر سازمانها و 
ارگان های شهر و فضاهای تبلیغاتی جهیت اطیالع   

 رسانی

صدور مجوزهیای الزم  خودرو، در اختیار گذاشتن محل های پارک 
کامل با سرمایه گذار جهت ،همکاری جهت اجرای موضوع قرارداد 

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 و  9
ماه  54پیاده سازی و 

 بهره برداری
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ها ریزی برنامه 
روز مدرن های سامانه ایجاد با شهرداری کاری فرآیندهای تمامی نمودن الکترونیکی و سازی هوشمند 

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

کودک دوستدار شهر عنوان به رشت شهر شدن پذیرفته به توجه با ها پارک در بیشتر دهی خدمات جهت ریزی برنامه 
  ای اجاره قراردادهای به ساماندهی و سبز فضای و ها پارک حفظ قوانین و ضوابط حفظ با خصوصی بخش سرمایه توسط

 .شهرداری دیگر های سازمان و گانه 5 مناطق توسط ساله یک

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

ای، جزیره دکتر جنگلی پارک مانند ها ارگان و ادارات سایر با مرتبط گذاری سرمایه های طرح روی پیش مشکالت رفع 
 ... و گوهررود و زرجوب های رودخانه عینک،  تاالب ها، رودخانه

مشارکتی های 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

،امالک مالکان 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

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

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

اتوبوسرانی خطوط سپاری برون جهت ریزی برنامه 

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

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

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

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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اقدامات سایر 
سازمان مدیره هیئت جلسه 3 برگزاری 

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

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

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

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

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

 پیروژه ی   10 امکان سنجیانجام مطالعات )های متقاضی در فراخوان سامانه ستاد سوابق کاری شرکت بررسی گواهینامه ها و
 (سرمایه گذاری

گذاری سرمایه های پروژه شده منعقد قراردادهای بر عالیه نظارت 

قرارداد نویس پیش بررسی خصوص در «(آبی پارک) لند گیل» پروژه گذار سرمایه با مشترک جلسه برگزاری   

رشت شهر سطح در اشتراکی دوچرخه زیرساخت ایجاد الیحه توضیحات ارایه جهت شورا جلسات در حضور 

نماینده گذاری، 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

رشت شهر اسالمی شورای در شهرداری 99 بودجه اجرایی ضوابط تدوین جلسات در حضور 
شهر و مالیه اقتصاد 

 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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 اقداماتادامه سایر 

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

 آموزشی -با شورای محترم اسالمی شهر رشت در خصوص جذب سرمایه گذار برای مجموعه چند منظوره اقامتیمکاتبه- 
 گردشگری کوشیار گیالنی

 از سرمایه گذاران بانک اطالعاتی موجود در سازمان جهت شرکت در فراخوان هادعوت 

 رسانی و هماهنگی با واحدهای روابط عمومی، سازمان سیما منظر و پلیس راهور جهت سامانه مدیریت پارک حاشیه اطالع
  شهر رشت( پارکومتر)ای معابر

 امالکتهیه اسناد فراخوان ممیزی 

 گذاریسازمان و تایید در هیئت مدیره سازمان سرمایه  98تهیه تفریغ بودجه و صورت های مالی سال 

تهیه بسته سرمایه گذاری پروژه تفریحی بالن هوای گرم 

گزارش پروژه های سرمایه گذاری به شورای محترم اسالمی شهر رشت 

      حضور در جلسات شورا جهت ارایه الیحه بازگشایی حساب سپرده مشترک جهیت وارییز درآمیدهای حاصیل  از پیروژه
  "مدیریت پارک حاشیه ای"

 رشتحضور در جلسات شورا جهت ارایه توضیحات الیحه ایجاد زیرساخت دوچرخه اشتراکی در سطح شهر 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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بازدیدها : 
منظور به رشت شهرداری ایمنی خدمات و نشانی آتش 13 شماره ایستگاه از بازدید 

 کرونا ویروس شیوع روزهای در شهروندان به رسانی خدمت کار بر نظارت و بررسی 

احداث روند از فرماندار و استاندار عمرانی امور معاون با همراه رشت شهردار بازدید 
 گیالن آلی کود شرکت و الکان احداث حال در بیمارستان سراوان، شیرابه خانه تصفیه 

مسکن مهر منطقه در واقع گمنام شهدای مزار از بازدید  

سراوان سایت خانه تصفیه فیزیکی پیشرفت روند از بازدید 

کرونایی روزهای در شهرداری سامانکده از بازدید  

گیالنی کوشیار رصدخانه از بازدید 

بیولوژیک دفاع سراسری رزمایش در رشت شهردار و شورا رئیس حضور   

 «سالمت مدافع شهدای» پاکسازی عملیات و

گیالن مقدس دفاع موزه ساخت روند از رشت شهردار بازدید 
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ادامه بازدیدها : 
هموفیلی بیماران درمانگاه فیزیکی پیشرفت روند از بازدید 

مواسات سراسری رزمایش در العتره خدام موکب های فعالیت از بازدید 

رشت شهردار و اسالمی شورای مجلس در رشت مردم نماینده بازدید 

  سراوان های زباله شیرابه خانه تصفیه از 

 رشت مهر مسکن از بازدید 

سراوان های زباله شیرابه خانه تصفیه از بازدید 

شورای اعضای و رشت شهردار میثاق تجدید 
  (ره) راحل امام آرمان های با رشت شهر اسالمی 

 (ره) خمینی امام رحلت مناسبت به
 

ها نشست: 
شهرداری 1399 سال عملیاتی های برنامه اعالم نشست 

در شهر اسالمی شورای رئیس و رشت شهردار حضور 

 استانداری در گیالن استان کرونای بیماری مدیریت ستاد نشست 

 جدی پیگیری خصوص در رشت شهرداری مدیران و معاونان شورای نشست  
 رشت شهرداری مختلف بخشهای عملیاتی های برنامه
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ها نشست ادامه: 
رشت عمومی نقل و حمل ناوگان وسیله به تردد درصد 20) تلویزیونی زنده برنامه در رشت شهردار ضورح 

 (است یافته افزایش

 99 سال برای رشت شهرداری سازمانهای با مرتبط موضوعات تصویب و بررسی نشست 

رشت شهرداری سازمانهای روسای و پنجگانه مناطق مدیران ستادی، مدیران معاونان، با رشت شهردار جلسه 
 امسال غیرعادی شرایط اساس بر شهرداری مدت کوتاه برنامه تدوین و تهیه خصوص در

 یکصد و سی و هفتمیین  در شهرداری رشت  99میلیارد تومانی سال  905تصویب جزئیات بودجه نشست
 جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت

 (پارکومتر)نشست امضای قرارداد پروژه مدیریت پارک حاشیه ای  
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ادامه نشست ها: 
  نشست شهردار رشت با فرماندهان نیروی دریایی استان پیرامون تعریض خیابان 

 پاسداران و پل رو گذر در میدان نیروی دریایی شهرستان رشت

 نشست تقدیرشهردار رشت از اعضای شورای اسالمی شهر رشت به مناسبت 
 روز شوراها

 انتظامی نیروی ویژه یگان از رشت شهردار تقدیر نشست   

نواحی رؤسای و مناطق شهری خدمات معاونان با نشست 

نشست با مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه گیالن 
 با برخی مدیران و کارکنان شهرداری منطقه دونشست 

گیالن استان شهرسازی و راه اداره کل مدیر با نشست 

گیالن استان احمر هالل جمعیت مدیرعامل با نشست 

شهرداران و فرمانداران با استاندارگیالن کنفرانسی ویدئو جلسه   
 کرونا ویروس شیوع از پیشگیری برای بهداشتی مسائل رعایت زمینه در
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ادامه نشست ها: 
 مهر مسکن منطقه در گمنام  شهدای یادمان پیگیری نشست 

 لند گیل آبی پارک پروژه گذاری سرمایه نشست 

و خصوصی بخش وگوی گفت شورای در خصوصی بخش و دولتی مدیران با نشست     
 معاونان و زارع ارسالن باحضوردکتر گیالن استانداری غدیر تاالر در دولت

گیالن استان های خبرگزاری سرپرستان با نشست 

های سازمان و مناطق ها، مدیریت ها، معاونت عمومی روابط مسئوالن با نشست  

  عمومی روابط هفته رسیدن فرا با همزمان رشت شهرداری

عضو کننده اهدا های خانواده با نشست 
شهردار از سوال طرح جلسه 

فرهنگی میراث کل اداره با رشت شهرداری همکاری تفاهمنامه امضای نشست، 

 گیالن گردشگری و دستی صنایع 

آوری جمع و خرید سامانه اجرای برای گذاری سرمایه قرارداد انعقاد نشست 
 تولید مبدا از خشک پسماندهای 
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ادامه نشست ها: 
نشست بررسی ساخت تقاطع غیر همسطح میدان مصلی به میدان 

 (ع)امام حسین  

 شهر ما"در برنامه رادیویی شرکت"   

جلسه بررسی پروژه ها و جذب اعتبارات دولتی 

 جلسه بررسی جذب اعتبارات ملی مربوط به ساماندهی پسماندهای رشت 

 (خرداد 19و   11) نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری رشت 

  یکصد و هفتمین نشست ادواری شهرداران کالنشهرها در خصوص 

 تکلیف بدهی های شهرداریها به بانکهاتعیین 

نشست با انجمن دوستی ایران و روسیه 

نشست چگونگی اجرای طرح های سرمایه گذاری در آببندان عینک 
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ادامه نشست ها: 
نشست با شرکت توسعه پایدار اندیشه نگر ایرانیان در جهت تأمین درآمد پایدار 

در زمینه اجرای تراموا نشست با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه شهر رشت 

جلسه مشترک شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن ، شورای شهر و شهرداری رشت 

  5-غربی در مسیر کانال ژ-خصوص اجرای پروژه کمربندی شرقی  در 

نشست هم اندیشی با رییس راهور استان و راهور شهرستان رشت 

دیدارها: 
اسالمی شورای مجلس در رشت شهر مردم منتخبان از آقازاده سیدعلی با شهردار دیدار 

مرکز فرمانده رودسری شفقت آریا دوم دریادار امیر با شهری مدیریت تیم دیدار   

ارتش روز مناسبت به باقرالعلوم دریایی های تخصص آموزش 

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

شهرداری بازنشسته مدیران از خسروی احمد شادروان خانواده با شهردار دیدار 
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دیدارها ادامه: 
گیالن استان درمانی - بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه رئیس با شهرداری مدیران و شهردار دیدار  

  سالمت هفته رسیدن فرا مناسبت به

اسالمی شورای مجلس در رشت مردم منتخب سنگری احمدی آقای با شهردار دیدار  

معلم روز" مناسبت به گیالن پرورش و آموزش کل مدیر با دیدار"   

 شهردار رشت با مدیرعامل باشگاه سپیدرود برای کمک به سپیدرود و داماشدیدار 

دیدار و گفتگو با فرماندار  شهرستان رشت 

مالقات مردمی شهردار با شهروندان در روزهای سه شنبه هر هفته 
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ها افتتاحیه: 
آغاز عملیات ساخت پروژه المان شهدای گمنام مسکن مهر 

شرکت در افتتاح چهاردهمین شعبه از فروشگاه رفاه در سطح شهر 

 شناسیامور بین الملل و شهر خالق خوراک: 
ترجمه گزارش اقدامات کشور استرالیا برای مقابله با کرونا 

ترجمه گزارش اقدامات شهر استرشوند برای مقابله با کرونا 

 ارائه گزارش اقدامات شهر رشت برای مقابله با کرونا و ارسال به دفتر 
 کمیسیون ملی یونسکو

آنالین خوراکی های سنتی و بومی گیالن   برنامه ریزی و تدارک آموزش 
 با  همکاری سرکار خانم مرضیه رهبر کارشناس غذاهای سنتی و بومی  

 اداره کل میراث فرهنگی و صدا و سیمای گیالن

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

 «بازار بزرگ رشت»و « ( ابزار آشپزخانه)
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ادامه امور بین الملل و شهر خالق خوراک شناسی: 
شرکت در جلسه وبیناری شهرداران آسیایی با موضوع اقدامات انجام گرفته برای مقابله با کرونا 

 شرکت در دومین جلسه شهرهای خالق خوراک شناسی با موضوع: 
 برنامه های انجام شده جدید در مبارزه با کرونا•

 19برنامه های پیش رو در خصوص کوید •

  ارسال مطالب شهر رشت جهت ارایه در تاالر نمایشگاه شهر یانگجو چین 

طراحی پوستر روز جهانی تنوع زیستی و بارگذاری در فضای مجازی 

طراحی پوستر روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگو و توسعه و بارگذاری در فضای مجازی 

 شبکه شهرهای خالق خوراک شناسیوبینار سومین در شرکت 

شرکت در الیو اینستاگرامی به مناسبت روز جهانی خوراک پایدار 

 شناسیبرگزاری فراخوان عکس غذا و انتشار در سایت شهر خالق خوراک 

طراحی پوستر: 
 روز جهانی خوراک پایدار •
 مالقات آنالین شهرهای یونسکو•
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تبلیغات و اطالع رسانی: 
 تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری

 

 

 

 

 

 گزارش کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر
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 ماه تعداد خبر تعداد بازدید کننده

 فروردین 90 5428

 اردیبهشت 109 8740

 خرداد 114 8091

تعداد مصوبات  
مربوط به شهدای 

 گرانقدر

تعداد مصوبات  
 کمیسیون

تعداد نامه های شهروندان برای 
 نامگذاری یا تغییر نام معابر

تعداد 
 جلسات

 ماه

 فروردین 0 0 0 0

 اردیبهشت 1 26 21 2

 خرداد 1 10 6 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 سه ماهه اول

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

تبلیغات و اطالع رسانی: 
بلدیه آوای” ماهانه و هفتگی خبری های بولتن“ 

های مناسبت برای 2/5×2/5 بنر تخته یک و 2/5×3/5 بنر تخته 6 نصب و چاپ طراحی،) محیطی تبلیغات 
 (شهرداری های برنامه و تقویمی

 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان فروردین اردیبهشت خرداد

 طراحی فتونیوز  68 105 90

 ساخت کلیپ و تیزر 16 2 4

 کوتاه ساخت فیلم 0 0 0

 (اخبار مدیریت شهری)ثانیه  60ساخت اخبار  0 1 4

 “آوای بلدیه”بولتن های خبری هفتگی  4 4 4

 “آوای بلدیه”بولتن های خبری ماهانه  0 1 1

 ( طراحی)تبلیغات محیطی  1 3 4
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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 سه ماهه اول

تصاویر تبلیغات: 
 

 
 
 
 

 
سایر اقدامات: 

تهییه و   :تهیه و تدوین برنامه عملیاتی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت  در  حوزه های مختلف فعالیتی
، (چندرسانه ای)تولید خبر، اطالع رسانی و آگاهی بخشی ، ایجاد خبرگزاری شهر ، تولید و انتشار مالتی مدیا

مجله ویدئویی، حضور فعال در شبکه های اجتماعی، طراحی اپلیکیشن اختصاصی رشتوند، تهییه و تیدوین   
بولتن هفتگی و تهیه و انتشار ماهنامه آوای بلدیه، طراحی و چاپ کتابچه های عملکیرد شیهرداری رشیت،    
ارسال پیام کوتاه به مناسبتهای مختلف، فعالیت های سمعی و بصری، ارتباط با رسیانه هیای اسیتان، تهییه     
بولتن مکتوب و رایانه ای از اخبار سایت ها و روزنامه ها، سامانه رصد و پایش اخبار و محتوا، ارتباط با صدا و 
سیما، ارتباط با رسانه ها، استراتژی شهرداری رشت در برابر انواع رسانه ها، نحوه پرداختی به رسیانه هیای   
مختلف، چگونگی برقراری ارتباطات مردمی، انجام  پژوهش و افکارسنجی، تبلیغات محیطی، بهیره گییری از   
تلویزیون های شهری، تشریفات، بازدیدها، افتتاحیه ها، دیدار با مسووالن، انتشارات، نامگذاری معابر ، عقد 
قراردادهای خواهرخواندگی، برنامه های مرتبط با روزها و مناسبتهای بین المللی، راه ابریشیم، شیهر خیالق    
خوراک شناسی، ارتباط با یونسکو، فعالیتهای مرکز خالقیت و نوآوری، آکادمی خوراک، ایجاد فرصیت هیای   
سرمایه گذاری،نظارت بر کار روابط عمومی معاونت ها، مدیریت هیای سیتادی، سیازمانها و میدیریت هیای      

 عمومیمناطق، عضویت در کمیسیون ها و مجامع 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  
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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 سه ماهه اول

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

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

 شهرداری ابالغ ها، انتصابات و مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید پوشش اخبار 

 معابر و پیر کیردن   مرمت و روکش آسفالت ) پنجگانه شهرداری رشتاخبار فعالیت های عمرانی در مناطق پوشش
همسطح سازی و ، الیروبی کانال هدایت آبهای سطحی، عملیات لوله گذاری، زیر سازی و آسفالت معابر، نوار حفاری

عملیات زیر سازی، آماده سیازی، کفپیوش گیذاری    هدایت آبهای سطحی، آب و فاضالب و  ترمیم درهای منهول 
فعالییت  اجرایی ساخت المیان میزار دکتیر حشیمت،     ، عملیات  پیاده رو ها، ترمیم و بهسازی کفپوش پیاده رو ها

بلوارها، اجرای یک پروژه عمرانی در بیازار بیزرگ رشیت،    دستگاه سنگ شکن کارخانه آسفالت، جاروی مکانیزه 
راهنمای شهری در مسیکن مهیر رشیت، کنتیرل     تجهیز سایت قایقرانی بوستان دانشجوی رشت، نصب تابلوهای 

و ارسال شن مخلوط به طور روزانه بیه دفنگیاه   بارگیری دقیق برای رفع معایب کارخانه آسفالت شهرداری رشت، 
زباله های سراوان، بهسازی زمین چمن مجموعه ورزشی شهید چمران رشت، تسطیح و زیرسازی جاده دسترسیی  

 (منتهی به تصفیه خانه شیرابه زباله های سراوان

خیاکبرداری و آمیاده   سراوان، عملیات ساخت دیوار حفاظتی دفنگاه زباله ) پوشش اخبار پروژه های حوزه پسماند
 (تنی  600سازی محدوده دسترسی ساخت پروژه زباله سوز 

 شهرداری رشتپوشش اهم اخبار و اقدامات معاونت ها، سازمان ها و مناطق 

 ها، سازمان ها و مناطق شهرداری رشتپوشش اخبار تجمیعی هفتگی معاونت 

 

 

 



278 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

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

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

 ضد عفیونی روسیتای   )پوشش اخبار عملیات ضدعفونی و گند زدایی خیابان ها و مکان های عمومی سطح شهر
ضد عفونی شبانه سراسر آرامستان دولت آباد رشت، ضدعفونی ساختمان های شهرداری های منیاطق  سراوان، 

اهیدای  ترمیم مخیازن زبالیه شیهری،    مرکزی، پنجگانه رشت، راه اندازی تونل مکانیزه ضدعفونی در پیاده راه 
مخصوص نانو به نیروهای جمع آوری زباله، جمع آوری پسماند های خشک خانوارهای شهری، عملیات لباسهای 

رفت و روب معابر عمومی و ضدعفونی کردن تابلوهای راهنما و عالئیم راننیدگی خیابیان هیا و معیابر شیهری،       
پاکسازی، ضدعفونی و گندزدایی مخازن زباله های شهر رشت، عملیات رفت و روب و همچنین شسیت و شیو و   

پمپ و مهدهای کودک، اماکن، مبلمان و مدارس عملیات ضد عفونی و شستشوی پاکسازی پل های هوایی شهر، 
 (ها، نمادها و تابلوهای شهری شهری و المان تاسیسات ها، بنزین 

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

پوشش مصاحبه معاونین، مدیران مناطق، رؤسای سازمان ها و مدیران حوزه های مختلف شهرداری 

 به مناسبت های تقویمی پیام های تبریک و تسلیت شهردار 

 رشتشهرداری ها و جوابیه های انتشار اطالعیه 

 اخبار برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز در مناطقپوشش 

پوشش اخبار مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری 

 کروناییاجرای برنامه گروه موزیک شهرداری رشت در روزهای 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 99/03/31تا  99/01/01ها و ترافیک آن از تاریخ  بیشینه تعداد تماس

 

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

ترافیک 
هاتماس  

تماس های 
 روزانه

است گردیده ثبت 14-10 ساعت از روز یک طی زمانی بازه دو در دریافتی هایتماس بیشتریییییین. 

تعداد بیشترین که نمود گیرینتیجه چنین توانمی دریافتی، هایتماس تعداد نمودارهای بررسی به توجه با 

 .است گردیده ثبت 137 سامانه در (مورد 62) 99/03/26 مورخ در تماس
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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 سه ماهه اول

 99/03/31تا  99/01/01موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ  

 

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شهروندان نظر مد موضوعات اهم
غیرمجاز ساز و ساخت 
آسفالت گیری لکه 
معبر سد رفع 
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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 سه ماهه اول

 99/03/31تا  99/01/01وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ 

 

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

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

 .نمود مشاهده را مناطق عملکرد خروجی توان می فوق نمودار صورت به و ثبت مرتبط
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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 سه ماهه اول

 99/03/31تا  99/01/01های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ وضعیت درخواست

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شکل به توجه با
 
مربوط هادرخواست بیشترین   

  رشت شهییرداری 1 منطقه به
 .باشدمی

مربوط هادرخواست کمترین  
 رشت شهرداری 5 منطقه به

 .باشد می
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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 سه ماهه اول

 

اهم اقدامات 

 صیانت از حق و حقوق شهرداری رشت  -1

 طرح دعاوی متعرضین و پیگیری دعاوی مربوطه  -2

 دفاع در برابر دعاوی علیه شهرداری  -3

 امور جاری در اجرای احکام مدنی و کیفری  -4

 تهیه لوایح و پاسخ استعالمات ادارات و سازمان ها  -5

 امور مربوط به دیوان عدالت اداری اعم از تهیه و تنظیم پاسخ های مربوطه -6

 

مدیریت حقوقی-حوزه شهردار  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

اقدامات اهم ادامه 

جلسه84 – حقوقی محاکم جلسات در شرکت 

جلسه3 – کیفری محاکم جلسات در شرکت 

جلسه10 – کار اداره اختالف حل و تشخیص های هیات رسیدگی جلسات در شرکت 

جلسه18 – محلی کارشناسی های قرار در شرکت 

فقره53 – اداری عدالت دیوان لوایح تایید یا و تهیه 

مورد40 – قضایی استعالمات به پاسخ   

مورد17 – (... و درآمدی،شهرسازی،عمرانی،خدماتی )اداری استعالمات به پاسخ 

جلسه3 مزایده -  مزایده و مناقصه جلسات برگزاری T جلسه2 مناقصه   

جلسه 2 – معامالت نامه آیین 14 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 

جلسه1 – (اختالف حل) معامالت نامه آیین 38 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 

مدیریت حقوقی-حوزه شهردار  
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 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

( داخلی حسابرسی ) داخلی کنترلهای فرایندهای بررسی اهم 

پسماند مدیریت سازمان داخلی کنترلهای فرایند اتمام 

مردمی مشارکتهای و گذاری سرمایه سازمان داخلی کنترلهای فرایند اتمام 

آرامستانها مدیریت سازمان داخلی کنترلهای فرایند بررسی   

خصوص در جلسات اهم  

معاونین شورای  

حسابرسی مدیریت انسانی نیروی چارت در تغییر 

شهرداری نوین درآمدهای کمیته 

 شهرداری ناظر واحدهای سایر با تعامل 

(1 تصویر)تعهدی حسابداری کارگروه 

مرکز و مناطق ، سازمانها حسابرسی کارگروه 

 

 

 

مدیریت حسابرسی  -حوزه شهردار  

1تصویر  

1تصویر   
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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 سه ماهه اول

 ادامه اهم جلسات درخصوص 
سازمانی اهداف به نیل جهت مابین فی هماهنگی نحوه بررسی همچنین و قراردادها حقوقی مسائل  

(1 تصویر)مدیره هیئت جلسات 

تعهدی حسابداری اجرای فرایند 

(2تصویر)پسماند مدیریت سازمان داخلی های کنترل اختتامیه 

افزوده ارزش 

توسط قراردادها اطالعات ورود سیستم زیر و شهرداری مجموعه در استفاده مورد افزارهای نرم  
 (3تصویر) مناطق و سازمانها

(4 تصویر) آرامستانها مدیریت سازمان داخلی حسابرسی افتتاحیه 

مدیریت حسابرسی-حوزه شهردار  

1تصویر   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

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

وصولی درآمد فروردین ماه مناطق پنچگانه 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 و فضای سبز شهری 

 کارشناسان این مدیریت جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره   معرفی 

  اصالح پیشنهاد روند صحیح و قانونی در انعقاد قراردادها 

 

 

مدیریت حسابرسی-حوزه شهردار  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 ادامه اهم مکاتبات در خصوص 
 و فضای سبز شهری  سیما، منظر داخلی در سازمان بررسی کنترل های 

آمار نرم افزارهای مورد استفاده در شهرداری رشت و سایر سازمان های تابعه شهرداری 

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 

 پسماندداخلی  سازمان مدیریت کنترل های گزارش 

  تشکیل کمیته حسابرسی 

گزارش از آخرین وضعیت حسابرسی انجام شده در سازمانها 

 آمار اموال منقول و غیر منقول سازمانهای وابسته به شهرداری به همراه میزان بدهی سازمان تا
 98پایان 

 افزودهانعقاد قرارداد جهت وصول ارزش 

مدیریت حسابرسی-حوزه شهردار  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

 برنامه های پیش رو 

  تغییر در روند بررسی فرایندکنترل  داخلی مناطق پنج گانه و سازمانهای تابعه شهرداری رشت 

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

   پیگیری تشکیل کمیته حسابرسی در شهرداری رشت 

 شهرداری رشت  ها، درآمد و هزینه های  شناسایی جمع کل دارایی ها و بدهی 

پیگیری بهینه سازی مجموعه نرم افزارهای مالی شهرداری رشت 

 تابعه شهرداری رشت  سازمانهای بودجه ای در پیگیری تغییر در چیدمان کدهای 

  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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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

اهم اقدامات 

بررسی خصوص در نژاد یعقوب خانم سرکار استانداری خانواده و بانوان امور محترم کل مدیر با دیدار  

 آسیبها کاهش منظور به مناسب راهکارهای و زنان ی حوزه در موجود مشکالت و مسائل

ویدئو طریق از تهران شهرداری میزبانی به ایران کالنشهرهای مجمع بانوان امور کمیته دومین در حضور  

 زنان مخصوصا) زنان کار و کسب از حمایت راهکارهای خصوص در اندیشی هم موضوع با کنفرانس

 آن از پس و کرونا شیوع ایام در ( خانوار سرپرست

  

 

 

 

 

 مشاور شهردار در امور بانوان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات 

سرهنگ حضور با که خرداد سوم بزرگداشت برنامه ویژه ایثار های آیه مراسم برگزاری در مشارکت  

  امور کل مدیر نژاد یعقوب خانم سرکار و مقدس ارزشهای نشر و آثار حفظ بنیاد مدیرکل بایرامی

   .شد برگزار ایثارگران امور و شهید بنیاد شاهد حسینیه در استانداری خانواده و بانوان

 مشاور شهردار در امور بانوان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

اقدامات اهم ادامه 
مقدس دفاع و زنان کمیته فعال عضو عنوان به بانوان امور در شهردار مشاور از تقدیر   

 

 

 

 

 

 

 

استان مقدس دفاع و زنان کمیته محترم اعضای همراه به شهدا مطهر مزار گلباران   

 

 مشاور شهردار در امور بانوان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات 
دائمی نمایشگاه و فروشگاه ایجاد جهت مذکور مکان پتانسیل بررسی و میرزا خانه از بازدید  

 خانوار سرپرست زنان محصوالت

نمایشگاه و فروشگاه نخستین ، بانو گیل ی مجموعه از بازدید دستی صنایع جهانی روز مناسبت به 
   رشت شهر خالق بانوان محصوالت دائمی

 مشاور شهردار در امور بانوان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

ادامه اهم اقدامات 
کرونا زمان در مرکز این فعالیت ی نحوه بررسی و دستی صنایع مهارت و کارآفرینی خانه از بازدید  

   آن از پس و

 مشاور شهردار در امور بانوان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

   افزار نرم معاونت حوزه
مورد 593 تعداد به  سرا شهرسازی یکپارچه افزار نرم از پشتیبانی   

مورد 500 تعداد به محاسبان مالی یکپارچه افزار نرم از پشتیبانی 

مورد 2 تعداد به تقسیطی اسناد مدیریت افزار نرم از پشتیبانی 

مورد 7 تعداد به پروژه خط افزار نرم از پشتیبانی 

مورد 1 تعداد به (جام)انسانی منابع آموزش جامع افزار نرم از پشتیبانی 

مورد 2 تعداد به قوانین افزار نرم از پشتیبانی 

روب و رفت سامانه از پشتیبانی   

137 سامانه از پشتیبانی   

انسانی منابع افزار نرم از پشتیبانی 

پسماند پیمانکاران عملکرد بر نظارت سامانه از پشتیبانی  

(رایورز) دستمزد و حقوق افزار نرم از پشتیبانی 

نشانی آتش سازمان ناجی افزار نرم از پشتیبانی 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

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

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

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

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

امالک اداره های پرونده اسکن منظور به خدمات شرح تهیه 

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

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

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

با مطابق پنجگانه شعب در صد ماده کمیسیون برای 1399 سال در کشور وزارت نمایندگان تعریف 
 محترم استاندار ابالغ
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 معاونت نرم افزار حوزه 
 اندازی نسخه جدید نرم افزار مالی محاسبان بر اساس سیستم بودجه ریزی جدید در مرکز،  راه

 مناطق و سازمان تابعه شهرداری رشت

 تهیه سامانه ویدئو کنفرانس(ADOBE CONNECT )جهت برگزاری جلسات مجازی 

اصالح امضاء مدیر جدید منطقه یک شهرداری در پروانه عدم خالف و پایانکار 

تعریف نمایندگان جدید وزارت کشور در کمیسیون ماده صد برای سال جدید 

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 

  اصالح تعرفه اصناف پایه و زباله در منطقه یک و سه 

اصالح گزارش تباصر  به تفکیک شعب برای کمیسیون ماده صد 

 نشانی اصالح کارتابل ریاست جدید آتش 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 معاونت نرم افزار حوزه 
 اندازی نسخه جدید نرم افزار مالی محاسبان بر اساس سیستم بودجه ریزی جدید در مرکز، مناطق  راه

 و سازمان تابعه شهرداری رشت

 تهیه سامانه ویدئو کنفرانس(ADOBE CONNECT )جهت برگزاری جلسات مجازی 

اصالح امضاء مدیر جدید منطقه یک شهرداری در پروانه عدم خالف و پایانکار 

تعریف نمایندگان جدید وزارت کشور در کمیسیون ماده صد برای سال جدید 

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 

  اصالح تعرفه اصناف پایه و زباله در منطقه یک و سه 

اصالح گزارش تباصر  به تفکیک شعب برای کمیسیون ماده صد 

 اصالح کارتابل ریاست جدید آتش نشانی 



299 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

   افزار نرم معاونت حوزه
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 2 تشکیل 

امالک اداره نظر به بنا امالک زیرسیستم به مربوط گزارشات ساخت و طراحی 

احکام اجرای افزار نرم اندازی راه جهت جلسه تشکیل 

صد ماده کمیسیون در شعبه جدید کارشناس کارتابل اندازی راه  

برای سرا افزار نرم در امضا درج و دسترسی اعطای و چهار منطقه قبلی مدیریت کارتابل نمودن قفل 
 رشت شهرداری چهار منطقه جدید مدیریت
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   افزار نرم معاونت حوزه
گزارشات دسترسی اعطای و پنجگانه مناطق در اقتصادی و مالی معاون برای سرا کارتابل تشکیل  

   صنفی و نوسازی  درآمدی، آماری

پسماند مطالبات افزار نرم بررسی  

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

شرق سیستم کارنیک شرکت از پروژه کنترل افزار نرم استقرار برای پیگیری 

پیگیریConvert   عمران سازمان آل ایده افزار نرم 

ناجی، نشانی آتش افزار نرم محاسبان، مالی افزار نرم 1399 سال پشتیبانی های قرارداد انعقاد بررسی 
  و احکام و پرسنلی های سیستم زیر رایورز، دستمزد و حقوق افزار نرم فرابر، آماری افزار نرم

 ... و جام آموزش جامع سامانه انسانی، منابع سامانه از کارگزینی
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   افزار نرم معاونت حوزه
رسمی، ) حکمی الگوهای کلیه برای 1399 سال حقوق افزایش به مربوط های فرمول سازی پیاده  

 انسانی منابع جامع سامانه در ( ... و کارگری قراردادی، پیمانی،

و انسانی منابع جامع افزاری نرم ارایه زمینه در پیشرو شرکت پنج فنی های قابلیت بررسی 
 اداری اتوماسیون

   (اداری اتوماسیون افزار نرم) افزار نرم معاونت حوزه
مورد 139 تعداد به اداری اتوماسیون در پرسنلی های ابالغ اصالح 

قبیل از مواردی شامل مورد 78 تعداد به  کاربران های دسترسی اصالح: 

  و مجاز ارجاعات سوابق، مشاهده پیوست، های فایل حجم افزایش ارجاعات، شرح چاپ،)       
 (ها فرم های دسترسی

،مورد 20 تعداد به کاربران امضای تعیین و اصالح ایجاد 

قبیل از مواردی شامل مورد 58 تعداد به کاربران متداول سواالت به پاسخ و مشکالت حل:   

   (... و کارتابل نمودن فعال غیر اتوماسیون، کندی و قطعی اصالح پروفایل، ریست)     
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 ( :GISواحد ) افزارمعاونت نرم حوزه 
 ردیف شرح فعالیت تعداد 

 1 اصالح الیه نوسازی برای  مناطق پنجگانه 160
 2 اصالح الیه عرصه  برای مناطق پنجگانه 75

 3 اصالح الیه درآمد برای  مناطق پنجگانه 342
 4 اصالح الیه اصناف برای  مناطق پنجگانه 31
 5 تغییر کد پهنه طرح تفصیلی 76
 6 5اصالح الیه کمیسیون ماده   8
 7 مشخص کردن مناطق پاسخگویی شهرداری درخصوص درخواست مجوز حفاری فیبر نوری 22
 8 تهیه نقشه های تراکم جمعیتی محالت رشت 55
 9 اصالح امالک تجمیعی  6
 10 یلی تثبیت شدهصطرح تفاصالح الیه  6

 11 اصالح الیه ضابطه موردی 3

 12 اصالح الیه راسته پررونق 44

 13 گانه شهرداری  بر اساس آخرین طرح تفصیلی 15نواحی  محدودهاصالح الیه  15

 14 اصالح الیه تابلوهای ویژه 2

 15 اصالح الیه مراکز تجاری 1

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

 17 1399سال  رفع اشکال و بارگذاری مجدد الیه  ارزش گذاری درآمد ،بررسی -

 18 پیگیری و جمع آوری اطالعات مربوط به پروژه تحلیل آمارجمعیت محالت رشت -

 19 ای مناطق پنج گانه طبقه بر 11گزارش گیری از ساختمان های یک الی  -
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 ( :GISواحد )افزار معاونت نرم حوزه 
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 گانه شهرداری  بر اساس آخرین طرح تفصیلی 15محدوده نواحی اصالح الیه 

 ( :GISحوزه )حوزه معاونت نرم افزار



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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -99عمکرد سه ماهه اول

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 اصالح طرح تفضیلی 

 ( :GISحوزه )حوزه معاونت نرم افزار
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه اقدامات اهم: 
شهرداری اینترنت اکانتینگ افزار نرم امنیتی پیکربندی 
ها سازمان و مناطق تمامی شامل شهرداری شهری شبکه از پشتیبانی 
شهرداری های پرتال زیر تمامی همراه به رشت شهرداری پرتال از پشتیبانی 
شهرداری های فایروال و ها روتر ها سوییچ تمامی از ماهانه و ،هفتگی روزانه های پشتیبانی 
 جامع سامانه مالی، یکپارچه سامانه شهرسازی، یکپارچه سامانه ارتباطی بسترهای  از پشتیبانی 

 شکایت ثبت سامانه غیاب، و حضور سامانه اداری، اتوماسیون سامانه انسانی، منابع آموزش
 تیکت سامانه ارتباطی بستر و پیامک سامانه ، بازرسی

میادین سازمان برای تجمیعی اینترنت سامانه به دسترسی برای ارتباطی بستر ایجاد 
آرامستان سازمان شبکه مشکل کردن برطرف 
منظر و سیما سازمان شبکه مشکل کردن برطرف 
مسافر و بار نقل و حمل سازمان پرتال زیر در جدید بالک سازی پیاده 
1 منطقه پرتال زیر در جدید بالک سازی پیاده  
3 منطقه پرتال زیر در جدید بالک سازی پیاده  
نفر 13 میزان به اینترنت جدید کاربران ایجاد 
ریزی برنامه-مالی-شهردار های حوزه برای کنفراس ویدئو برگزاری و پشتیبانی 
درآمد اداره شبکه مشکل رفع 
ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان های پرتال رسانی روز به 
یک منطقه پرتال رسانی روز به 
عمران سازمان شبکه مشکل کردن برطرف 
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه اقدامات اهم: 
سه و یک مناطق های پرتال زیر اصالح 

عمومی روابط محترم اداره برای کنفرانس ویدئو برگزاری و اتصال 

ریزی برنامه محترم اداره برای کنفرانس ویدئو برگزاری و اتصال 

تابعه های سازمان و ها معاونت در کنفرانس ویدئو اجرای مدیریت 

میادین و منظر سیما، سازمانهای شبکه و افزاری نرم ، افزاری سخت پشتیبانی   

نصب و ویندوز تعویض شامل سیستم 50 تعداد به گیل مرکزی ساختمان سیستمهای از پشتیبانی   
 عدد 40 تعداد به تخصصی افزارهای نرم نصب و عدد 250 تعداد به عمومی افزارهای نرم

نود دو اندازی راه و سیستم 10 تعداد به ترافیک و نقل و حمل معاونت ساختمان سیستمهای از پشتیبانی 
 مذکور ساختمان در شبکه

های دکل حوزه در قراردادها پیگیری و هماهنگی BTS  رایتل و ایرانسل 

نصب ، ویندوز تعویض شامل سیستم 20 تعداد به ورزشی و فرهنگی سازمان سیستمهای از پشتیبانی  
 تخصصی و عمومی های افزار نرم

شهرداری ورزشی و فرهنگی سازمان در سیستم دو برای شبکه اندازی راه 

آرامستان سازمان های سیستم از پشتیبانی  

2 منطقه نواحی ارتباطی پروژه اجرای و نصب پیگیری 

 

 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  
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سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  

 معاونت زیر ساخت و شبکهحوزه اهم اقدامات: 
(سرا) شهرسازی سرورهای از گیری پشتیبان 
مجازی و فیزیکی های سرور عیب رفع و پشتیبانی 
 اتوماسیون آرشیو سرور هفتگی گیری آپ بک 
مالی سرورهای روزانه عیب رفع و بررسی 
یک منطقه جدید سرور پیکربندی dl380_G10 ( raid نصب و ESXi) 
جدید سرور به قدیم معیوب سرور از یک منطقه سرا سرور ریکاوری و اطالعات انتقال 
رایوزر آنالین حقوق فیش سرور مجازی ماشین اندازی راه و نصب 
افزاری سخت نصب Expander card  و bay2 تعداد افزایش و اتوماسیون دیتابیس سرور 

 سرور هاردهای
رایورز شرکت دستمزد حقوق دیتابیس سرور ارتقا  
آپ بک سرور استوریج افزاری سخت مشکل رفع 
جدید نسخه به آپ بک سرور ارتقاء 
رایوزر سیستم تنظیمات و  2016 سرور ویندوز نصب 
 (ریکاوری و هارد تعویض) 4 منطقه سرا افزاری سخت مشکل رفع 
سرور مجدد پیکربندی dl380_G7( raid نصب و ESXi) 
گاما و 137 افزارهای نرم مجازی های ماشین ریکاوری  
سرور ویندوز اندازی راه و نصب SDi 
یک منطقه جدید سرور پیکربندی dl380_G10 ( raid نصب و ESXi) 
جدید سرور به قدیم معیوب سرور از یک منطقه سرا سرور ریکاوری و اطالعات انتقال 
رایوزر سیستم تنظیمات و  2016 سرور ویندوز نصب 
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شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
احداث حال در نوری فیبر پروژه بر نظارت 

 
 

 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات -حوزه شهردار  
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 شورای اسالمی شهر رشت

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

 رشت به مناسبت روز ارتشباقرالعلوم نداجا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نوروزی رئیس شورا با پرسنل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشتدیدار 
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 شورای اسالمی شهر رشت

ادامه دیدارها: 
       دیدار و تجلیل ریاست و اعضای شورا از مدیرکل آمیوزش و پیرورش اسیتان گییالن در آغیاز هفتیه

 (1تصویر)معلم
 (2تصویر)گیالندیدار ریاست شورا با فرمانده سپاه 
           دیدار و تجلیل ریاسیت شیورای شیهر رشیت از واحید روابیط عمیومی شیورا در روز ملیی روابیط

 (3تصویر)عمومی
برگزاری جلسات 

 (4تصویر)1399فروردین  23جلسه کمیسیون تلفیق در تاریخ برگزاری 
 (5تصویر) شوراجلسه کمیسیون برنامه ، بودجه و حقوقی 
 (6تصویر) رشتجلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر 
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312 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

ادامه برگزاری جلسات 
 (8و  7تصویر) استانجلسه ویدئو کنفرانس با مجمع روسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز برگزاری 

 (9تصویر)رشتشهرستان اوتیسم جلسه هیأت رئیسه انجمن 

(10تصویر)برگزاری منظم جلسات صحن شورای اسالمی شهر رشت 

 (12و  11تصویر)شورامنظم جلسات کمیسیونهای پنجگانه برگزاری 
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313 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

ادامه برگزاری جلسات 
 (13تصویر()پروژه قرارگاه خاتم)هماهنگی ریاست شورا و کمیسیون عمران با شهردار رشت جلسه 

 (14تصویر)رشتحضور رئیس و اعضای شورا در جلسه شورای اداری شهرداری 

(16و  15تصویر)برگزاری منظم جلسات مالقات مردمی ریاست شورا در روزهای سه شنبه هر هفته 
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314 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

 جلساتادامه برگزاری 
 (17تصویر)بازیافترئیس کمیسیون عمران با سرمایه گذاران حوزه جلسه 
           نشست هماهنگی با سیازنده سیازه سیاختمان بیرج سیاعت شیهرداری رشیت بیا حضیور اعضیای

 (18تصویر)شورا
 (19تصویر)رشترئیس کمیسیون عمران با نمایندگان مسکن مهر نشست 
 (20تصویر)رشتریاست درآمدهای عمومی شهرداری عمران با نشست رئیس کمیسیون 
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315 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط 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 سه ماهه اول

 شورای اسالمی شهر رشت

سایر اقدامات 
 (21تصویر)رشتشهرداری  137پاسخگویی ریاست شورا  در سامانه 
 شیهرداری   137مهنیدس رسیولی عضیو شیورای اسیالمی شیهر رشیت در سیامانه         پاسخگویی

 (22تصویر)رشت
 (23تصویر)شوراهاتجلیل فرماندار از ریاست شورا در روز ملی 
 (24تصویر)98دکتر رمضانپور از فعاالن رسانه در سال تجلیل 
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