پروژه هاي جاري

شروع عمليات احداث و بهره برداري از تونل ارتباطي )فيبر نوري(

١
مشخصات فني

نام پيمانكار

 (١احداث تونل ارتباطي به طول  ١٠٠كيلومتر در
سطح معابر اصلي شهر رشت و فيبرگذاري در دو
ساب داكت  ٧كاناله و رشته فيبر با حداكثر  ٢٤كور

شركت فناپ تلكام

 (٢نصب دوربين هاي نظارتي در  ٧٧ايستگاه ،
دوربين ثبت تخلف چراغ قرمز ) پﻼك خوان ( در
 ٢٢ايستگاه و دوربين كنترل سرعت در  ١١ايستگاه

تاريخ شروع اوليه
٩٨/٥/٨

مدت زمان اجرا

 ١سال احداث و ١٥
سال بهره برداري

ناظر مقيم

مبلغ پيمان
٧٥٧.٧٧٥.٠٠٠.٠٠٠
ريال

سازمان فناوري

اطﻼعات و ارتباطات
شهرداري رشت

وضعيت تا پايان سال ٩٨

انتخاب مشاور از طريق سازمان سرمايه گذاري در سال ٩٦ برگزاري فراخوان عمومي سرمايه گذاري و بررسي فني و بازرگاني پيشنهادات واصله در سال ٩٧ برنده شدن شركت فناپ تلكام در فراخوان عقد قرارداد سرمايه گذاري با شركت فناپ تلكام شروع عمليات اجرايي پروژه در تاريخ ٩٨/٥/٨ حدود  ٢٥كيلومتر عمليات حفاري و اجراي كانال فيبر نوري در منطقه گلسار  ،خيابان هاي تختي و احسانبخش  ،بلواروليعصر)عج(  ،انقﻼب) حاجي آباد ( ،امام ) ره ( از ميدان شهرداري تا ميدان مصلي ،خيابان مهر شريف و مقاطعي از
خيابان هاي شهيد مطهري و بلوار امام علي)ع(
 محل نصب پايه هاي دوربين هاي سطح شهر مشخص و به سرمايه گذار ابﻼغ و برنامه زمانبندي نيز جهت نصب آنهااخذ شده است.
 نصب ده فونداسيون و شش دكل مربوط به دوربين هاي ثبت تخلف در سطح شهر افتتاح دوربين هاي نظارتي و ثبت تخلف و كنترل سرعت در دهه مبارك فجر حفاري و داكت گذاري به طول تقريباً  ٧كيلومتر -نصب دوربين هاي ثبت تخلف و ثبت سرعت به تعداد  ١٦عدد در فاز يك پروژه در منطقه گلسار

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩

نصب فونداسيون ها و نصب دوربين هاي نظارتي كنترل سرعت و ثبت تخلف حفاري و داكت گذاري فيبرنوري كه مجموعا از ابتداي پروژه به اندازه  ٩٧كيلومتر انجام شده و در حال منهول گذاري و شوت فيبر مي باشد. نصب  ١٠فنداسيون و  ٦دكل دوربين هاي ثبت تخلف و ثبت سرعت انجام شده است. حفاري و داكت گذاري مسير آرامستان تا چهار راه كانال بطول  ٧كيلومتر -نصب  ١٥عدد دكل جديد و دوربين هاي مرتبط  -مجموعا  ٣١٠عدد هند هول گذاري شده است احداث و ترميم  ٧كيلومتر ميكرو داكت از چهار راه كانال تا ميدان گيل -احداث و نصب  ١٥عدد فونداسيون و دكل در سطح شهر تعداد فنداسيون و دكلهاي ثبت تخلف و كنترل سرعت نصب شده به همراه دوربين فاقد سوييچ صنعتي و UPSو باتري ٣١ :دكل از  ٣٣دكل تعداد فنداسيون و دكلهاي نظارتي بهمراه دوربين فاقد سوييچ صنعتي و UPSو باتري ١٣ :دكل از  ٦٧دكل)البته تعداد  ٦فنداسيون و دكل بدون دوربين هم نصب شده است ( ١٠٠ -كيلومتر شوت فيبر

تصويري از پروژه

ناظر عالي
سازمان سرمايه

گذاري و مشاركت
هاي مردمي

شهرداري رشت

پروژه هاي جاري
٢

مشاركت در سرمايه گذاري ،طراحي و احداث پارك آبي )گيل لند(

مشخصات فني

نام سرمايه گذار

تاريخ شروع
مطالعات

اين پروژه بر روي دو عرصه پيش بيني
گرديده است .عرصه پرستار و عرصه
واقع در مسكن مهر

شركت كارآمد

٩٩/٨/٢٥

مدت زمان اجرا

كل قرارداد مطالعه
)ريال(

مشاور مطالعات

ناظر مقيم

نماينده
كارفرما

 ٢ماه

٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠

شركت آرمان
شهر شمال

معاونت سرمايه
گذاري و توسعه
اقتصادي سازمان
سرمايه گذاري

سازمان
سرمايه گذاري
و مشاركت
هاي مردمي

وضعيت تا پايان سال ٩٨
رايزني با سرمايه گذاران جهت احداث پارك آبي نقشه برداري از عرصه جنب مرزبانيارسال طرح به شورا و اخذ مصوبه از شوراي اسﻼمي شهرانتخاب مشاور از طريق سامانه ستاد و انجام مطالعات كامل پروژهاخذ نظر كارشناس رسمي در خصوص ارزش عرصه اخذ نظر مديريت وصول درآمد در خصوص ارزش عوارض پروژه تعيين قدرالسهم طرفين تهيه نقشه هاي پلن كاربري ها و ارسال به كميسيون ماده ٥ تهيه اسناد فراخوان مكاتبه با شوراي اسﻼمي شهر رشت و اخذ تأييد دو سوم اعضاي محترم براي برگزاري فراخوان پروژه. -برگزاري فراخوان عمومي پروژه

-

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩

بازگشايي پاكات فراخوان -برگزاري جلسات مشترك با سرمايه گذار و امضاي قرارداد با سرمايه گذار )شركت كارآمد(
ارسال گزارش اقدامات به شوراي محترم اسﻼمي شهر رشت  -اخذ ضمانت نامه هاي شركت كاسپين كالبد كارآمد
ارائه گزارش به استانداري جهت اقدامات صورت پذيرفته -ارائه گزارش به شوراي محترم جهت اقدامات صورت پذيرفته.
 ارائه گزارش به سازمان بازرسي  -فعﻼ متوقف شده است -يك جلسه در دفتر رئيس محترم شوراي اسﻼمي شهر در خصوص پيشبرد پروژهبرگزار گرديد- .شروع عمليات مطالعات اجراي بخشي از طرح بر روي عرصه پرستار -بيش از ٩٠درصد گزارش كميسيون ماده  ٥در خصوص
عرصه خيابان پرستار تكميل و پس از پايان گزارش به كميسيون ماده  ٥ارسال خواهد شد.
در خصوص عرصه واقع در ضلع جنوبي مسكن مهر ،اداره امﻼك شهرداري پيگير موضوع انتقال از اداره كل راه و شهرسازي مي باشد.
گزارش كميسيون ماده  ٥براي احداث مجموعه بر روي عرصه خيابان پرستار توسط مشاور تهيه گرديد-.جلسه هماهنگي با كميسيون ماده  ٥برگزار
گرديد-.ﻻيحه جايگزيني زمين تهيه شد-اصﻼحات ﻻزم به منظور ارائه مجدد گزارش به كميسيون ماده  ٥در حال پيگيري است.
پيگيري ﻻيحه جايگزيني دو قطعه زمين جهت احداث پروژه تجاري ،تفريحي گيل لند )پارك آبي( و شركت در جلسات شوراي اسﻼمي شهر

تصويري از پروژه
پيشرفت مطالعات
%١٠٠

پروژه هاي جاري
٣

سامانه مديريت هوشمند پارك حاشيه اي معابر شهر رشت
مشخصات فني

نام سرمايه گذار

سرمايه گذاري و مشاركت به روش ساختB.O.S.T ،
)ساخت ،بهره برداري ،تسهيم منافع و انتقال( در
طراحي ،اجراء ،پيادهسازي ،مديريت و بهره برداري
سامانه مديريت هوشمند پارك حاشيه اي و تامين
حساب كاربري زيرساخت مديريت پارك حاشيه اي و
نگهداري ،نظارت و مديريت آن در معابر شهر رشت

شركت چشم انداز
ارتباط

تاريخ شروع

مدت زمان تخمين
اجراي پروژه

حجم كل سرمايه گذاري
)ريال(

-

 ٩ماه طراحي ،اجرا و
پياده سازي و  ٥٤ماه
بهره برداري

 ٢.٣٨٠.٥٠٠.٠٠٠همچنين
 ٥٤٠ميليارد ريال سرمايه
در گردش

ناظر
ناظر فني:معاونت حمل و نقل و
امور زيربنايي
ناظر عالي :سازمان سرمايه
گذاري و مشاركت هاي مردمي

وضعيت تا پايان سال ٩٨
مذاكره با سرمايه گذاران جهت اجراي پروژه شناسايي نقاط پارك حاشيه ايانجام مطالعات پروژهبرگزاري جلسات متعدد جهت هماهنگي با ارگان هاي ذي ربطاخذ مجوزات ﻻزمتهيه و تدوين اسناد فراخوان-برگزاري فراخوان پروژه و بازگشايي پاكات

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩
-

انعقاد قرارداد با سرمايه گذار پروژه )شركت چشم انداز ارتباط(
ابﻼغ شروع به كار شركت
برگزاري جلسه هماهنگي جهت اطﻼع رساني پروژه در سطح معابر
 رايزني با شوراي تامين فرمانداري جهت اخذ مجوزهماهنگي با واحدهاي مختلف جهت رفع مشكﻼت جهت آغاز به كار پروژه منجمله موضوع نرخ گذاري در استانداري و افتتاح حساب مشترك
هماهنگي با واحد روابط عمومي و طراحي تبليغات توسط شركت سرمايه گذار به منظور اطﻼع رساني در شهر رشت
رايزني با استانداري براي تصويب نرخ تعرفه پارك
هماهنگي با استانداري در خصوص تصويب نرخ پارك انجام شد.
حساب خزانه استان از اداره كل دارايي اخذ گرديد و به سرمايه گذار ابﻼغ شد.
حل مشكل پرداخت درآمد حاصله از قرارداد مديريت پارك حاشيه اي به سرمايه گذار و تنظيم الحاقيه قرارداد

مكان پروژه –  ٢٦خيابان در سطح شهر

پروژه هاي جاري
٤

مشاركت ،برنامه ريزي و اجراي سامانه خريد و جمع آوري پسماند خشك از مبدا توليد به روش BOST
نام سرمايه گذار

مشخصات فني
عبارت است از مشاركت ،برنامه ريزي و اجراي سامانه خريد و جمع
آوري پسماند خشك از مبداء توليد براساس مشخصات فني و
اجرايي در محـدوده قرارداد و همچنين پردازش اوليـه شـامل
تـوزين ،جـدا سـازي ،فشـرده سـازي،خردكردن ،بسته بندي و
انتقال از ايستگاه به مقاصد مربوطه به روش )ايجاد و راه اندازي،
بهره برداري ،پرداخت سهم از درآمد و انتقال(

تاريخ شروع

مدت زمان تخمين
اجراي پروژه

حجم كل سرمايه گذاري
)ريال(

-

 ٩ماه راه اندازي و
تجهيز و دو سال و
شش ماه بهره برداري

 ١٦٨.٧٠٨.٥٠٠.٠٠٠ريال
هزينه ثابت و  ١ميليارد
ريال متغير در گردش

شركت گروه فن
آوا

)(BOST

وضعيت تا پايان سال ٩٨
مذاكره با سرمايه گذاران جهت اجراي پروژه شناسايي نقاط پارك حاشيه ايانجام مطالعات پروژهتهيه و تدوين اسناد فراخوان-برگزاري فراخوان پروژه و بازگشايي پاكات

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩
انعقاد قرارداد با سرمايه گذار پروژه )شركت گروه فن آوا(ابﻼغ شروع به كار شركت فن آواتكميل و توسعه زيرساخت هاي نرم افزاري برگزاري جلسات با ذينفعان كليدي پروژه در سطح شهر و ملي و محلي طراحي خط تفكيك و فرآوري و تمهيد مقدمات جهت ساخت دستگاه ها و ماشين اﻻت تامين زمين مركز انتقال و فرآوري تكميل تيم ستادي طراحي برنامه فرهنگسازي و برندسازي و توافقات اوليه در اين خصوص با ذينفعان مربوطه برگزاري جلسه با اصناف استان و مديريت پسماند جهت پيشبرد شروع اجراي طرح طراحي و مدل سازي كيوسك هاي هوشمند و جانمايي آنها در سطح محﻼت-خط تفكيك مركز فرآوري پسماند خشك راه اندازي شد-اپليكيشنبه نام )دوباره( براي اندرويد طراحي شد -ترازوي ديجيتال طراحي شد-كانال هاي ارتباط با كاربران شامل كانال صوتي دستوري و پيامكي طراحي
شد -سامانه هاي مديريتي شامل)داشبورد مديريت شهرداري و اصناف( طراحي شد.
 طراحي نرم افزار تكميل شده و بيش از  ٣٠نقطه كانكس دريافت پسماند خشك جانمايي شده و در حال نصب مي باشد ،خطوط بازآوري پسماند درمحل كارخانه كودآلي در حال راه اندازي مي باشد.
 -جانمايي  ٣٠نقطه براي دريافت پسماند انجام شده است.

ناظر
ناظر مقيم:معاونت خدمات شهري
شهرداري /سازمان مديريت پسماند
شهرداري
ناظر عالي :سازمان سرمايه گذاري و
مشاركت هاي مردمي

پروژه هاي جاري

بازگشايي مسير  G5حدفاصل آج بيشه تا جاده پيربازار

٥

)پروژه سرمايه گذاري مسير به روش (EPCF

مشخصات فني

نام مشاور

تاريخ شروع
مطالعات

محدوده مورد مطالعه اين گزارش شامل محور
 ٣٥متري مي باشد .اين محدوده امكان اتصال
جاده ﻻهيجان به سه راه بلوار انصاري و جاده
پيربازار را ممكن مي سازد

شركت مهندسين
مشاورآرمانشهر
شمال

١٣٩٧/٧/١٥

مدت زمان تخمين
اجراي پروژه
٣٦ماه

تخمين مبلغ اجراي پروژه
)ريال(
١.٣٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ريال

مجري
معاونت حمل و نقل و امور
زيربنايي و سازمان سرمايه
گذاري و مشاركت هاي
مردمي

وضعيت تا پايان سال ٩٨

 شروع مطالعات توسط مشاورمذاكره با سرمايه گذاران جهت اجراي پروژهتهيه نقشه هاي ديجيتالي مسير و مشخص نمودن ابنيه فني آن تدوين اسناد فراخوان مذاكره با آب منطقه اي هماهنگي با اداره آب منطقه اي جهت تكميل حريم طرح -برگزاري جلسه كميته فني جهت تعيين مقطع عرضي مسير

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩
ارسال مقطع عرضي مسير به مشاور پروژهپيگيري اسناد فراخوان از مشاورپيگيري حل مشكﻼت مسير از معاونت شهرسازيبرگزاري جلسه مشترك جهت رفع موانع مربوط به مقطع عرضي خيابان و هماهنگي با اداره كل راه و شهرسازيبرگزاري جلسه با آب منطقه اي جهت در اختيار قرار دادن حريم كانال تكميل مطالعات و ارسال ﻻيحه به شوراي محترم اسﻼمي شهر مذاكره با سرمايه گذاران برگزاري فراخوان عمومي پروژه بازگشايي پاكت و در مرحله نهايي انعقاد قرارداد با سرمايه گذار -جلسات تنظيم پيش نويس قرارداد برگزار شد تكميل پيش نويس قرارداد رايزني با اداره آب منطقه جهت انعقاد تفاهم نامه نقشه برداري مسير توسط معاونت محاسبات مربوط به درآمد حاصل از اجراي پروژه طي هماهنگي با مناطق و اداره درآمد در حال انجام است. به موازات توافق با آب منطقه اي در خصوص انتقال عرصه طي چندين جلسه در حال پيگيري مي باشد. برگزاري جلسه با آب منطقه اي و استانداري جهت رفع مشكل تملك مسير -جلسه با آقاي خرمي مديرعامل آب منطقه اي جهت حل مشكﻼت

مكان پروژه –آج بيشه تا جاده پيربازار

پيشرفت مطالعات
%١٠٠

پروژه هاي جاري

بازگشايي مسير ميدان وليعصر به امام علي

٦

)پروژه سرمايه گذاري مسير به روش (EPCF
مشخصات فني

نام مشاور

تاريخ شروع
مطالعات

محدوده مورد مطالعه اين گزارش شامل محور ٣٠
و  ٣٥متري مي باشد .اين محدوده امكان اتصال
بلوار اصفهان و محور رشت پيربازار را به سه راه
بلوار شهيد قلي پور و بلوار كوچكي ممكن مي
سازد

شركت مهندسين
مشاورآرمانشهر
شمال

١٣٩٧/٧/١٥

مدت زمان تخمين
اجراي پروژه
 ١٨ماه

تخمين مبلغ اجراي پروژه
)ريال(
٤١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ريال

مجري
معاونت حمل و نقل و امور
زيربنايي و سازمان سرمايه
گذاري و مشاركت هاي
مردمي

وضعيت تا پايان سال ٩٨

شروع مطالعات توسط مشاور مذاكره با سرمايه گذاران جهت اجراي پروژه برگزاري جلسات كميته فني طراحي مسيرتهيه نقشه هاي ديجيتالي مسير و مشخص نمودن ابنيه فني آنتدقيق اطﻼعات و در مرحله اخذ موافقت نامه از شوراي محترم شهرپيشرفت در مطالعه  ١٠٠درصدارسال پيشنهاد به شورا محترم جهت اخذ نظر دوسوم اعضا -تهيه و تكميل اسناد فراخوان

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩
 اخذ تاييد از شوراي محترم اسﻼمي شهر رشت -اصﻼح اسناد فراخوان -برگزاري جلسه هماهنگي اجراي فراخوانمذاكره با سرمايه گذاراناستعﻼم در خصوص امﻼك محدوده و جانمايي آن هابرگزاري فراخوان عمومي پروژه و عدم دريافت پيشنهاد -فراخوان برگزار شد اما به دليل اضافه شدن پل غير همسطح در اسنادتهيه پيش نويس قرارداد توسط كميته فني پروژه و انعقاد قرارداد پروژهفراخوان ،مجدد برگزار گرديد.
 مكاتبات ﻻزم در جهت شروع عمليات مطالعات پروژه توسط سرمايه گذار انجام پذيرفت و هماهنگي هاي داخلي جهت همكاري باسرمايه گذار و تعيين مدير پروژه صورت پذيرفت.
 برگزاري جلسات هفتگي جهت رفع مشكﻼت پيشبرد پروژه با هماهنگي معاونت محترم مالي-تشكيل پرونده مالكين اطراف مسير درمديريت امﻼك-ابﻼغ خط پروژه به سرمايه گذار-شروع آغاز مطالعات طرح توسط سرمايه گذار
 -برگزاري جلسات پيش برد تملك و اجراي مسير

مكان پروژه –وليعصر به امام علي

پيشرفت مطالعات
%١٠٠

پروژه هاي جاري

پروژه رينگ  ٩٠متري ميدان گيل به مسكن مهر و جاده ﻻكان

٧
مشخصات فني

نام مشاور

تاريخ شروع مطالعات

احداث فاز اول رينگ ٩٠متري به طول حدودي
٤كيلومترميدان گيل به مسكن مهر و جاده
ﻻكان

شركت آرمان شهر
شمال

٩٧/٧/١٥

مدت زمان تخمين
اجراي پروژه

مجري
سازمان سرمايه گذاري و
مشاركت هاي مردمي و
معاونت حمل و نقل و امور
زير بنايي

٣سال

وضعيت تا پايان سال ٩٨

 شروع مطالعات توسط مشاور مذاكره با سرمايه گذاران جهت اجراي پروژه در حال انجام مطالعات و طراحي مسير مي باشد كه به زودي جمع بندي مطالعات به اتمام و در آينده برگزاري مناقصه انجام خواهد شد .پيشبيني مي شود كه فاز اول پروژه حدود  ٢٥هكتار تملك نياز داشته باشد .بخشي از آن كه مربوط به بخش خصوصي است تملك شده )حدود ٥
هكتار( و بخشي در اختيار شركت سپيدرود و بخشي ديگر در اختيار راه و شهرسازي است كه مراحل توافقات آن در حال پيگيري است.
مذاكره با اداره كل راه و شهرسازي استان )آمادگي همكاري به شرط تعيين تكليف اراضي كه در محدوده سپيدرود قراردارد(.پيگيري از شركت سپيدرود
 برگزاري جلسه كميته فني جهت رفع مشكﻼت اجراي مطالعات -مذاكره و انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم جهت اجرايي شدن مسير

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩
برگزاري جلسه مشترك با سرمايه گذاران جهت جذب سرمايه بخش خصوصي براي اجراي پروژه مذكور تكميل مطالعات تهيه اسناد فراخوان برگزاري جلسه هماهنگي اجراي پروژهتهيه ﻻيحه جهت ارسال به شوراي محترم اسﻼمي شهرﻻيحه به شوراي اسﻼمي شهر ارسال شده جلسات كميسيون عمران و بودجه در شورا جهت تصويب ﻻيحه برگزار گرديد. پيگيري هاي ﻻزم در خصوص محاسبه درآمد حاصل از اجراي پروژه در منطقه انجام شد. مصوبه شوراي محترم اسﻼمي شهر در خصوص موافقت با برگزاري فراخوان عمومي پروژه اخذ گرديد-.برگزاري جلسات تهيه مدل اقتصاديطرح و محاسبه درآمدهاي آتي از طرفين مسير احداثي -اصﻼح اسناد فراخوان با شرايط جديد

مكان پروژه –ميدان گيل -مسكن
مهر-جاده ﻻكان

پيشرفت مطالعات
%١٠٠

پروژه هاي جاري

بازگشايي مسير بلوار كوچكي ادامه بلوار اصفهان به فاز٢معلم

٨

)پروژه سرمايه گذاري مسير به روش (EPCF
مشخصات فني

نام مشاور

تاريخ شروع
مطالعات

محدوده مورد مطالعه اين گزارش شامل محور ٣٠
و  ٣٥متري مي باشد .اين محدوده امكان اتصال
بلوار اصفهان و محور رشت پيربازار را به سه راه
بلوار شهيد قلي پور و بلوار كوچكي ممكن مي
سازد

شركت مهندسين
مشاورآرمانشهر
شمال

١٣٩٧/٧/١٥

مدت زمان تخمين
اجراي پروژه
٢١ماه

تخمين مبلغ اجراي پروژه
)ريال(
١.٣٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
ريال

مجري
معاونت حمل و نقل و امور
زيربنايي و سازمان سرمايه
گذاري و مشاركت هاي
مردمي

وضعيت تا پايان سال ٩٨
مذاكره با سرمايه گذاران جهت اجراي پروژه شروع مطالعات توسط مشاور تهيه نقشه هاي ديجيتالي مسير و مشخص نمودن ابنيه فني آن تدوين اسناد فراخوان ارسال به شوراي محترم اسﻼمي شهر جهت اخذ مجوزپيگيري رفع ايرادات فرمانداري محترم از مصوبه شورا-اخذ موافقت شوراي محترم اسﻼمي شهر رشت جهت برگزاري فراخوان عمومي

اقدامات انجام شده در يازده ماهه ٩٩
انجام روال قانوني جهت برگزاري فراخوان پروژه در ارديبهشت ماه -برگزاري فراخواناصﻼح اسناد فراخوان پروژه  -اصﻼح اسناد فراخوان -برگزاري جلسه با سرمايه گذاران جهت رفع ايرادات اسناد فراخوانتكميل مطالعات-قيمت ها به روز رساني شد -ارسال شده به شورا براي تصميم گيريجلسات كميسيون عمران و بودجه در خصوص افزايش مبلغ قرارداد تشكيل شد و مورد بررسي قرار گرفت. مصوبه شوراي محترم اسﻼمي شهر اخذ گرديد و هماهنگي و مكاتبات ﻻزم با منطقه جهت محاسبه درآمد حاصل از اجرايمسير انجام شد.
 برگزاري جلسات تهيه مدل اقتصادي طرح و محاسبه درآمدهاي آتي از طرفين مسير احداثي-اتمام بسته مطالعات فني طرحو اسناد فراخوان-در حال اعمال اصﻼحات مورد نياز اسناد فراخوان  -برگزاري جلسات پيش بيني درآمد هاي حوزه نفوذ و
اسناد فراخوان و پيش نويس تفاهم نامه

مكان پروژه –قلي پور

پيشرفت مطالعات
%١٠٠

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
قرارداد منعقد شده

حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي
شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي
محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري
فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري

نام پروژه

نام طرف مشاركت

آورده شهرداري )ريال(

مشاركت در سرمايه
گذاري ،طراحي و احداث
شركت كاسپين كالبد
پارك آبي مجموعه
كارآمد
)تجاري ،فرهنگي،
گردشگري ،تفريحي و
توريستي( رشت )گيل لند(

٢.١٠٤.٠٤٤.٤٢٠.٠٠٠

مشاركت ،برنامه ريزي و
اجراي سامانه خريد و جمع
آوري پسماند خشك از
مبدا توليد

مجوزهاي مرتبط

شركت فن آوا
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١٨.٩٣٦.٣٩٩.٧٨٠.٠٠٠

مشاركت مدني

١٦٨٧٠٨٥٠٠٠٠٠ريال هزينه ثابت )مجموع
سرمايه گذاري اوليه پروژه تفكيك از مبدا و
كيف پول الكترونيك( و متغير در گردش به
مبلغ  ١٠٠٠ميليارد ريال ساﻻنه

BOST

در اختيار گذاشتن محل هاي پارك
خودرو ،صدور مجوزهاي ﻻزم جهت
اجراي موضوع قرارداد همكاري كامل با  ٢٠٣٨٠٥٠٠٠٠٠ريال و همچنين
سامانه مديريت هوشمند
پارك حاشيه اي معابر شهر شركت چشم انداز ارتباط سرمايه گذار جهت دريافت مجوزها و ٥٤٠ميليارد ريال سرمايه گذاري در گردش
كمك هاي ﻻزم از پليس راهور و ديگر مي باشد
رشت
سازمانها و ارگان هاي شهر و فضاهاي
تبليغاتي جهت اطﻼع رساني

برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري

آورده سرمايه گذار )ريال(

تأمين و بهره برداري از
شبكه هوشمند دوچرخه
هاي اشتراكي در سطح
شهر رشت

عملكرد يازده ماهه  -٩٩شهرداري رشت

شركت توسعه تجارت و
فناوري پارك واﻻ

-

روش مشاركت
)/BOTمدني ../مدت قرارداد
(.

عرصه به مساحت  ٤٠٠متر مربع در رشت -خيابان
شهدا -ﻻهيجان -جنب يخسازي -بين كوچه ي
شقايق و اركيده جهت احداث تعميرگاه ،واحد
كنترل ،خدمات ،دفتر و...
ساخت و تجهيز مجموعه
تامين نرم افزار مرتبط
تامين  ١٠٠٠دستگاه دوچرخه اشتراكي
هزينه هاي تجهيز ناوگان مانند كاميون ،وانت و
موتور و...
هزينه هاي جاري مانند حقوق و دستمزد حداقل ٩
نيروي كار در فاز اول كه با توجه به فازهاي بعدي
افزايش مي يابد ،تعمير و نگهداري انشعابات و...
حداقل  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال سرمايه گذاري

BOST

-

 ٣٠ماه پس از
ابﻼغ قرارداد و
مجوز ساخت

٩ماه راه اندازي و
تجهيز و دو سال و
 ٦ماه بهره برداري
 ٩ماه طراحي،
اجرا و پياده سازي
و  ٥٤ماه بهره
برداري

-

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
قرارداد منعقد شده

حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي
شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي
محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري

نام پروژه
موافقت نامه )قرارداد
تامين مالي ،اجرا و
تحويل( بازگشايي مسير
امام علي )ع( و احداث
تقاطع وليعصر )عﺞ(
مميزي نوين ،هوشمند
سازي و شهرداري
الكترونيك

فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري
برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري
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عملكرد يازده ماهه  -٩٩شهرداري رشت

نام طرف مشاركت

شركت ﻻتوم

شركت گروه فن آوا

آورده شهرداري )ريال(

آورده سرمايه گذار )ريال(

درآمد حاصل از صدور پروانه ،تغيير تامين مالي و تمامي هزينه هاي مربوط به
كاربري ،تفكيك و  ...از حوزه نفوذ احداث مسير و تملك امﻼك واقع در مسير
 ٧٢٦.٦٤٠.٠٠٠.٠٠٠ريال
طرفين خيابان احداثي

درآمدهاي حاصل از  ٢٢كد درآمدي تمامي هزينه هاي ﻻزم جهت اجراي پروژه
١٧٤.٠٨٦.٩٢٦.٢٤٧
قيد شده در قرارداد

روش مشاركت
)/BOTمدني ../مدت قرارداد
(.

EPCF

BOST

دوره طرح  ٤ساله و
به صورت زير مي
باشد:
 ٢١ماه ساخت
 ٣ماه تنفس
 ٢٤ماه بازپرداخت

٣٦ماه

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
فراخوان هاي عمومي برگزار شده

حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي

رديف

شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي
محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري

عنوان

تاريخ فراخوان

١

بازگشايي مسير اتصال ادامه بلوار اصفهان به فاز دوم معلم )بلوار كوچكي( در قالب شيوه
EPCF

نوبت اول ٩٩/٢/١
نوبت دوم ٩٩/٢/٦

٢

بازگشايي مسير امام علي )ع( از طريق ( EPCFمهندسي ،تداركات ،ساخت و تأمين مالي(

نوبت اول ٩٩/٥/٤
نوبت دوم ٩٩/٥/١١

بازگشايي مسير ژ ٥از طريق ( EPCFمهندسي ،تداركات ،ساخت و تأمين مالي(

نوبت اول ٩٩/٥/٢٩
نوبت دوم ٩٩/٦/٥
بازگشايي ٩٩/٦/٢٦

بازگشايي مسير امام علي )ع( از طريق ( EPCFمهندسي ،تداركات ،ساخت و تأمين مالي(

نوبت اول ٩٩/٦/٢٢
نوبت دوم ٩٩/٦/٢٩

٣

رويكرد

حمل و نقل و امور
زيربنايي

٤

فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري
برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري

13

عملكرد يازده ماهه  -٩٩شهرداري رشت

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
فراخوان هاي عمومي برگزار شده

حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي

رديف

شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي

رويكرد

١

احداث مجموعه خدماتي رفاهي مركز معاينه فني و سوخت گيري پايانه گيل
احداث مجموعه خدماتي-رفاهي مركز معاينه فني و سوخت گيري پايانه گيل

٢

محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري
فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري
برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري

14

ساماندهي و احداث  ٨٦ايستگاه اتوبوس ) ٧١عدد ايستگاه عادي و  ١٥عدد
ايستگاه هوشمند(

٣
٤
٥
٦
٧
٨

عملكرد يازده ماهه  -٩٩شهرداري رشت

عنوان

خدماتي

مميزي نوين ،هوشمندساز و شهرداري الكترونيك
احداث و راه اندازي سرويس هاي بهداشتي در سطح شهر
احداث سرويس هاي بهداشتي در  ٨نقطه از سطح شهر رشت)داخل پارك
ها(
احداث سرويس هاي بهداشتي در  ٨نقطه از سطح شهر
ساماندهي و احداث  ٨٦ايستگاه اتوبوس ) ٧١عدد ايستگاه عادي و  ١٥عدد
ايستگاه هوشمند(

تاريخ فراخوان
نوبت اول ٩٩/٢/٦
نوبت دوم ٩٩/٢/١٣
بازگشايي ٩٩/٢/٣١
نوبت اول ٩٩/٤/١٤
نوبت دوم ٩٩/٤/٢١
نوبت اول ٩٩/٤/١٤
نوبت دوم ٩٩/٤/٢١
بازگشايي ٩٩/٥/٨
نوبت اول ٩٩/٥/٤
نوبت دوم ٩٩/٥/١١
بازگشايي ٩٩/٦/١
نوبت اول ٩٩/٦/١٥
نوبت دوم ٩٩/٦/٢٢
نوبت اول ٩٩/٧/١٦
نوبت دوم ٩٩/٧/٢٣
اصﻼحيه٩٩/٧/٢٨ :
نوبت اول ٩٩/١٠/١٣
نوبت دوم ٩٩/١٠/٢٠
نوبت اول ٩٩/١٠/١٣
نوبت دوم ٩٩/١٠/٢٠

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
فراخوان هاي عمومي برگزار شده

حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي
شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي
محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري

رديف

برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري
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رويكرد

١

فراخوان يك مرحله اي احداث مجموعه تجاري -تفريحي پارك آبي در قالب شيوه مشاركت مدني

٢

احداث و راه اندازي كلبه نمايشگاهي عرضه گل و گياه در پارك ملت

٣

احداث و راه اندازي مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم در پارك ملت

٤
٥

فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري

عنوان

٦

احداث و راه اندازي ويتامين كده در پارك ملت
گردشگري-
خدماتي

تكميل و راه اندازي سالن ورزشي در پارك ملت
مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم بوستان ملت

٧

تكميل و راه اندازي سالن ورزشي بوستان ملت

٨

مجموعه گردشگري -بوم گردي خرطوم )دو مرحله اي(

٩

احداث و راه اندازي پارك و بازارچه خرمشهر

١٠

احداث و راه اندازي خانه ي فكر و بازي و رستوران مادر و كودك

١١

مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم بوستان ملت
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تاريخ فراخوان
نوبت اول ٩٨/١٢/٢١
نوبت دوم ٩٨/١٢/٢٧
بازگشايي ٩٩/١/٢٧
نوبت اول ٩٩/٢/٦
نوبت دوم ٩٩/٢/١٣
بازگشايي ٩٩/٢/٣١
نوبت اول ٩٩/٢/٦
نوبت دوم ٩٩/٢/١٣
بازگشايي ٩٩/٢/٣١
نوبت اول ٩٩/٢/٦
نوبت دوم ٩٩/٢/١٣
بازگشايي ٩٩/٢/٣١
نوبت اول ٩٩/٢/٦
نوبت دوم ٩٩/٢/١٣
نوبت اول ٩٩/٤/٢٨
نوبت دوم ٩٩/٥/٤
نوبت اول ٩٩/٤/٢٨
نوبت دوم ٩٩/٥/٤
بازگشايي ٩٩/٥/٢٢
نوبت اول ٩٩/٤/٢٨
نوبت دوم ٩٩/٥/٤
نوبت اول ٩٩/٥/٢٥
نوبت دوم ٩٩/٦/٠١
نوبت اول ٩٩/٥/٢٥
نوبت دوم ٩٩/٦/٠١
نوبت اول ٩٩/٥/٢٥
نوبت دوم ٩٩/٦/٠١
بازگشايي ٩٩/٦/٢٣

سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
فراخوان هاي عمومي برگزار شده

حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي

رديف

شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي

رويكرد

١٢
١٣

محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري
فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري

گردشگري -خدماتي
١٤
١٥

برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري
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عنوان

تاريخ فراخوان

مجموعه گردشگري -بوم گردي خرطوم )دو مرحله اي(

نوبت اول ٩٩/٧/٢٣
نوبت دوم ٩٩/٧/٣٠

احداث و راه اندازي پارك و بازارچه خرمشهر واقع در منطقه  ٣بلوار خرمشهر كوي
پاييزان

نوبت اول ٩٩/٧/١٦
نوبت دوم ٩٩/٧/٢٣
اصﻼحيه٩٩/٧/٢٨ :
نوبت اول ٩٩/٧/١٦
نوبت دوم ٩٩/٧/٢٣
اصﻼحيه٩٩/٧/٢٨ :
نوبت اول ٩٩/١٠/١٣
نوبت دوم ٩٩/١٠/٢٠

احداث و راه اندازي خانه ي فكر و بازي و رستوران مادر و كودك واقع در منطقه-٢
پارك بانوان
احداث و راه اندازي پارك و بازارچه خرمشهر

حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي
شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي
محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري
فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري
برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري
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بازگشايي پاكات فراخوان هاي عمومي:
رديف

عنوان فراخوان

١

مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم ملت

٢

كلبه نمايشگاهي عرضه گل و گياه پارك ملت

٣

احداث و راه اندازي ويتامين كده پارك ملت

٤

احداث مجموعه خدماتي -رفاهي مركز معاينه فني و سوخت گيري پايانه گيل

٥

ساماندهي و احداث  ٨٦ايستگاه اتوبوس در سطح شهر

٦

تكميل و راه اندازي سالن ورزشي ملت

٧

مميزي نوين ،هوشمند سازي و شهرداري الكترونيك

٨

بازگشايي مسير ژ ٥در قالب شيوه
EPCF
احداث و راه اندازي مجموعه بوم گردي و رستوران آكواريوم در پارك ملت

١٠

بازگشايي مسير امام علي )ع( در قالب شيوه
EPCF
مجموعه گردشگري -بوم گردي خرطوم )دو مرحله اي(

٩

١١
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سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي
حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي
شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي

طرح هاي كﻼن در دست مطالعه
تدوين سند راهبردي بازآفريني محدوده محله هاي پيراموني حرم خواهر امام رضا)ع( كه شامل
جمع بندي مطالعات پيشين و كارگزاري جهت اجرايي نمودن خروجي مطالعات كه طرح ها و محورهاي
توسعه مي باشند ) به عنوان نمونه گذر فرهنگ و هنر( .برگزاري جلسه جهت ارائه نسخه نهايي مطالعات

محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري
فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري
برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري

توسط مشاور طرح در دي ماه  ٩٩با حضور حوزه هاي مرتبط و بررسي موضوع تمديد قرارداد -بخش نهايي
مطالعات و گزارش اقدامات كارگزاري مرتبط در حال انجام مي باشد.
تهيه و تكميل كتابچه پارك جنگلي سراوان )مطالعات فني -اقتصادي( در پايان سال  ٩٨با توجه به تحويل
موقت بخشي از اين پهنه جنگلي )فاز جنوبي( توسط اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري به شهرداري رشت
)پايان مرحله اول(-در انتظار بررسي و اعﻼم نظر اداره كل منابع طبيعي و تعيين تكليف حقوقي في مابين

اقتصاد شهر و ماليه
شهري
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حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي
شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي
محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري
فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري
برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري
اقتصاد شهر و ماليه
شهري

19

برنامه ريزي ها:
 هوشمند سازي و الكترونيكي نمودن تمامي فرآيندهاي كاري شهرداري با ايجاد سامانه هاي مدرن روز
 برگزاري فراخوان هاي پروژه هاي سرمايه گذاري در قالب فراخوان هاي يك مرحله اي و دو مرحله اي
 برنامه ريزي جهت خدمات دهي بيشتر در پارك ها با توجه به پذيرفته شدن شهر رشت به عنوان شهر
دوستدار كودك توسط سرمايه بخش خصوصي با حفﻆ ضوابط و قوانين حفﻆ پارك ها و فضاي سبز و
ساماندهي به قراردادهاي اجاره اي يك ساله توسط مناطق  ٥گانه و سازمان هاي ديگر شهرداري.
 برنامه ريزي جهت پيشبرد طرح هاي در دست اقدام با رويكرد فرهنگي – ورزشي و زيباسازي شهري در
سازمان سرمايه گذاري .
 رفع مشكﻼت پيش روي طرح هاي سرمايه گذاري مرتبط با ساير ادارات و ارگان ها مانند بازآفريني بافت
فرسوده و بناهاي ارزشمند تاريخي ،پارك جنگلي دكتر جزيره اي ،رودخانه ها ،تاﻻب عينك ،رودخانه هاي
زرجوب و گوهررود و ...
 تفاهم با ساير ادارات مانند اداره كل راه و شهرسازي ،اداره كل اوقاف و  ...جهت اخذ زمين و تعريف پروژه هاي
مشاركتي هم راستا با اهداف توسعه شهر.
 برنامه ريزي جهت انعقاد تفاهم نامه و كارگزاري جهت اجرايي نمودن پروژه هاي مشترك بر روي عرصه
مالكين بخش خصوصي
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حمل و نقل و ترافيك
و امور زيربنايي
شهرسازي و نظام
كالبدي -فضايي
محيط زيست ،فضاي
سبز و خدمات شهري
فرهنگي – اجتماعي
و گردشگري شهري
برنامه ريزي و نظام
مديريت شهري

برنامه ريزي ها:
 تﻼش ،برنامه ريزي و اطﻼع رساني حداكثري جهت فراخوان عمومي برگزارشده با عنوان مشاركت دادن
مالكان امﻼك درشت دانه و باغ هاي شهري و تفاهم با آنها در راستاي استفاده بهينه از آن ها.
 برنامه ريزي جهت ساماندهي مشاغل مزاحم و آﻻينده شهر به شيوه سرمايه گذاري در سال هاي آتي.
 برنامه ريزي جهت برون سپاري خطوط اتوبوسراني
 برنامه ريزي جهت توليد ملك از عوايد حاصل از پروژه هاي مشاركتي
 اخذ مشاور جهت تعريف طرح هاي سرمايه گذاري و پيشبرد آن ها تا انعقاد قرارداد و اجرا و بهره برداري از
پروژه ها
 پيگيري تسريع فرايند قانوني احداث و راه اندازي گذر خوراك در شهر رشت و ساير موضوعات سرمايه
گذاري تا انعقاد قراردادهاي مشاركتي

اقتصاد شهر و ماليه
شهري

20

عملكرد يازده ماهه  -٩٩شهرداري رشت

