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پروژه های جاری

عملکرد حوزه های ماموریتی

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

1

پروژه های جاری

2
عملکرد حوزه های ماموریتی

پروژه های جاری

پروژه احداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

1
پیمانکار

نوع اعتبار

ملی

شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

بهره بردار

98/12/26

ریال225,347,725,390

مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

شهرداری
رشت

سازمان پسماند

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400

تحویل زمین انجام شدتجهیز کارگاه و مصالح و نیروی انسانی انجام شدشروع عملیات اجرایی-انجام عملیات ژئوتکنیک

آرماتوربندی شمع ها  28تن_احداث جاده برای باقیمانده گمانه ها
انجام  19عدد حفاری و میلگرد گذاری سبد شمع و بتن ریزی شمع هاانجام آزمایشات کشش میلگردها و تعیین مقاومت فشاری کلیه شمعهابتن ریزی کلیه شمعها به پایان رسید.قطع  6درخت انجام شد.ریشه کنی درخت-لجن برداری و خاکبرداری جهت تخریب سر شمعها

تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه احداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

1
نوع اعتبار

ملی

پیمانکار
شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

بهره بردار

98/12/26

ریال225,347,725,390

مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

شهرداری
رشت

سازمان پسماند

ادامه وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
ورود میلگرد فونداسیون به کارگاه  48.5تنتخریب بتن سرشمعها (  52عدد)لجن برداری و خاکبرداری جهت تخریب تمام سر شمعهاخم و برش میلگردها و اجرای میلگردگذاری قسمتی از فونداسیوناجرای بتن مگر قسمتی از فونداسیونحمل  240تن ورق به کارخانه سوله سازی آذرمی جهت برش و ساخت سولهانتقال قالب فلزی و قالب بندی قسمتی از فونداسیونبتن ریزی حدود  440متر مکعب از فونداسیون بویلربافتن  58عدد سبد شمع جدید بابت جانمایی پروژهکندن پی آخرین ردیف جدول از ابتدای کار تا لشکر-برداشت الیه سطحی و خاک نباتی و کندن علف های زمین حد فاصل پارک فناوری

اطالعات تا دروازه اول فرش گیالن

تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه احداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

1
نوع اعتبار

پیمانکار
شرکت سیف بنا

ملی

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

بهره بردار

98/12/26

ریال225,347,725,390

مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

شهرداری
رشت

سازمان پسماند

ادامه وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
خرید و حمل چهارتراش چوبی جهت بسترسازی مناسب برایتجهیزات زباله سوز

 برش و جوشکاری و ادامه ساخت قطعات سوله واقع در کارخانهآذرمی
احداث و آمارتور گذاری و بتن ریزی شمع  H1-9و g1-ساخت بخشی از اسکلت فلزی

احداث کانال زهکش جهت تخلیه بنتونیت و آب مازادقالب بندی و بتن ریزی 6عدد پدستالحفاری و آرماتورگذاری و بتن ریزی شمع  F1-9و  E1-9و C1-9و D1-9و  A1-1و B1-1
ساخت و حمل ستون  K-L5و  AB5و  K-L4و  KL-3و AB4تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه احداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

1
نوع اعتبار

ملی

پیمانکار
شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

بهره بردار

98/12/26

ریال225,347,725,390

مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

شهرداری
رشت

سازمان پسماند

ادامه وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
بتن ریزی کلیه  64شمع انجام شده-بخش عمده فونداسیون بتن ریزی گردیده

 تعدادی از پداستال ها انجام گرفته-

 12ستون که در سوله سازی آذرمی ساخته شده بود به محل کارگاه آورده شده و نصب گردیده

 همچنین تیرهای خرپایی  3دهنه به محل کارگاه وارد شده است. 6ستون دیگر که در سوله سازی آذرمی ساخته شده بود به محل کارگاه آورده شدهتیرهای خرپایی  3دهنه نصب گردید.تکمیل قالب بندی فونداسیون تا محور 9اجرای قالب بندی ،آرماتوربندی ،بتن ریزی محور  9پداستالهاادامه ساخت و نصب اسکلت فلزیشروع سفتکاری-خاکبرداری ضلع شمالی سالن بویلرها

تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه احداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

1
نوع اعتبار

ملی

پیمانکار
شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

بهره بردار

98/12/26

ریال225,347,725,390

مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

شهرداری
رشت

سازمان پسماند

ادامه وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
-ساخت و نصب اسکلت فلزی

قالب بندی و بتن ریزی پارت دوم و سوم و چهارم فونداسیون محور 9تکمیل آرماتوربندی ،قالب بندی و بتن ریزی پدستالهای محور 9الشه چینی و قالب بندی محورهای  4الی 8-اتمام اجرای بتن ریزی کلیه پدستالهای باقیمانده

حمل و نصب ستونهای سولهادامه ساخت سوله در کارخانه آذرمینصب قسمتی از خرپای سقف بویلر-تکمیل ساخت سندبالست و رنگ آمیزی خرپاهای بادبندهای سقفی و خرپاهای

محور  1و 2
نصب پرلین های محور  6و 7تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه احداث ابینه و تاسیسات سالن بویلر زباله سوز

1
نوع اعتبار

ملی

پیمانکار
شرکت سیف بنا

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

بهره بردار

98/12/26

ریال225,347,725,390

مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

شهرداری
رشت

سازمان پسماند

عملکردآبان ماه 1400

 عملیات نصب اسکلت فلزی ( اتمام نصب ستون و بادبندهای محور  1و ) 2 عملیات نصب استرادهای محور 6-7-8عملیات گروت ریزی و دیوار چینی محور  3الی 8 -عملیات نصب داربست در ضلع شرقی سالن بویلرها

پیشرفت فیزیکی
%69
تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت

2
نام پیمانکار

دژ سازه شیرکوه

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

1399/09/18

 4ماه

مبلغ پیمان

نماینده کارفرما

ریال 18,288,000,000

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
قرارداد احداث دیوار محوطه ساختمان موزه دفاع مقدس شهر رشت در آبان 1399
منعقد شد اما بدلیل مشکالت نقشه عملیات اجرایی آن انجام نشد و در اردیبهشت
 1400عملیات آغاز و اقدامات زیر انجام شد:
به میزان  60درصد از عملیات خاکی ،بتن مگر و فونداسیون انجام شدبه میزان  40درصد از پانل های تیری توپربه میزان  20درصد از نرده ها و کشویی هااجرای ادامه عملیات خاکی ،بتن مگر و فونداسیون انجام شدپانل های طرح دار در حال نصب بر روی دیوار می باشداجرای دیوار در ضلع جنوبی و غربی به طول  700متر به اتمام رسیدعملیات پی کنی و احداث فونداسیون ها در ضلع شمالی آغاز گردیده و در حالانجام است.
عملیات پی کنی و احداث فونداسیون ها و نصب ستونها و پانل ها در ضلع شمالیدر حال انجام است.

عملکرد آبان ماه 1400
اجرای بیش از  200متر عملیات دیوار گذاری درطول ضلع شمالی تا درب ورودی محوطه-دیوارگذاری اضالع جنوبی و غربی تکمیل گردیده است.

پیشرفت فیزیکی
%80

پروژه های جاری
3

احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ژئوسازان بین الملل

1400/03/10

 12ماه

ریال 32,448,355,842

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
احداث دیوار حفاظتی در محله دباغیان شهر رشت از محل اعتبارات

دولتی در  1400/03/10آغاز شد و عملیات زیر صورت پذیرفت:
-تجهیز کارگاه

-خاکبرداری بخشی از مسیر

-بتن ریزی قسمتی از دیوار

-پی کنی

-فونداسیون

-خاک برداری

-انجام سنگ چینی دیوار

عملکرد آبان ماه 1400
ادامه سنگ چینی دیوار

پیشرفت فیزیکی

 60درصد

پروژه های جاری

عملیات احداث فاز دو باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت

4
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

گیل بام پی

1400/04/03

4ماه

ریال 12,700,000,041

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
عملیات احداث فاز دوم باغ ژاپنی در تیرماه آغاز شد و تاپایان تیرماه عملیات زیر انجام شد:

-تحویل زمین

-تجهیز کارگاه

-اتمام بتن ریزی دیوار پیرامونی

-خاک ریزی

-لوله گذاری و جمع آوری آبهای سطحی

-نصب Baseplay

-خرید ستونهای چوبی و چوبهای بامها

عملکرد آبان ماه 1400
ادامه عملیات محوطه سازی

پیشرفت فیزیکی
60درصد

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
5

عملیات تکمیل ساختمان سرای محله و شهرداری ناحیه  3منطقه پنج
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

آتی نگارنما پارسیان

1400/06/03

12ماه

ریال 23,445,526,996

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
پیمانکار پس از تحویل زمین در تاریخ  1400/06/03اقدام به تجهیز کارگاه و پاکسازی محوطه کارگاه جهت
شروع عملیات نموده است .آهن آالت مربوط به احداث سقف ساختمان به کارگاه وارد شده و اجرای سقف
آغاز گردیده است.
احداث خرپاهای فلزی سقف هر دو ساختمان در حال انجام می باشد

عملکرد آبان ماه 1400
احداث خرپاهای فلزی سقف و پرلین گذاری هر دو ساختمان در حال

پیشرفت فیزیکی
14درصد

انجام و تکمیل می باشد

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
6

عملیات جمع آوری و هدایت شیرابه محل ذفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته
به آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ
نوع اعتبار
ملی

پیمانکار
شرکت گیل بام پی

تاریخ عقد قرارداد

99/06/29

مبلغ قرارداد
 22/400/000/000ریال

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
قرارداد پروژه عملیات جمع آوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و
تاسیسات وابسته به ان شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ از محل اعتبارات دولتی در 29
شهریور  1399منعقد گردید و اقدامات زیر انجام شد:
تحویل زمین و تجهیزکارگاهریشه کنی ،تسطیح و تثبیت بستر جهت بتن ریزی محل احداث مخازن ته نشینی انجام شدبخشی از تجهیزات الزم خریداری گردید.احداث مسیر انحرافی جهت هدایت شیرابه به حوضچه جمع آوریعملیات خاکبرداری و بازوسازی جهت احداث حوضچهخاکبرداری و حمل خاک نباتی و خاکریزی مجدد با مصالح مناسب محل احداث مخازن تهنشینی
تسطیح و کوبیدن محل احداث مخازن ته نشینی اجرای بتن مگر ،آرماتور بندی،قالب بندی و بتن ریزی محل احداث مخازن ته نشینیحمل و نصب مخازن ته نشینی-اجرای ستون ،تیر و خرپاهای سقف

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور
آرمان هیدرو طرح

کارفرما
شهرداری
رشت

پروژه های جاری

6

عملیات جمع آوری و هدایت شیرابه محل دفن زباله سراوان به تصفیه خانه و تاسیسات وابسته به
آن شامل رسوبگیر و سیستم پمپاژ
نوع اعتبار

ملی

پیمانکار

شرکت گیل بام پی

تاریخ عقد قرارداد

99/06/29

عملکرد آبان ماه1400

 -1پس از برگزاری جلسه هماهنگی در تاریخ  1400/8/6با پیمانکار و
مشاور ،پیمانکار نسبت به خرید ژنراتور تصفیه خانه اقدام نموده است
که در حال انجام مراحل آماده سازی در کارخانه تولیدی می باشد.
 -2در خصوص تکمیل سایر موارد پروژه پس از پایان مهلت تعیین شده
به پیمانکار در این خصوص تذکر کتبی داده شد.

پیشرفت فیزیکی
50%

مبلغ قرارداد

 22/400/000/000ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آرمان
هیدرو طرح

کارفرما

شهرداری
رشت

پروژه های جاری

عملیات اجرای روشنایی بلوار خرمشهر شهر رشت

7
پیمانکار
کران افروز آکام آروند

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

بهره بردار

1400/06/13

26,203,590,159

ندارد

معاونت حمل و
نقل

شهرداری منطقه 3

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
-پروژه در تاریخ  1400/06/23به پیمانکار تحویل گردید

طی مکاتبات مکرر بین کار فرما و پیمانکار اختالف نظراتی پیش آمد که طی جلسه ایدر دفتر معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی برطرف گردید.
پیمانکار اقدام به خریداری و آماده سازی تجهیزات مورد نیاز در پروژه نموده است. ساخت شابلون برای فونداسیون تیرهای چراغ برق در محل شرکت -آماده سازی تیرهای فلزی چراغ برق در محل شرکت

عملکردآبان ماه 1400
ساخت تعدادی عدد پایه فونداسیونحفر تعدادی چاله با جانشانی فونداسیون-توقف عملیات اجرایی دلیل معارض با خط لوله شرکت نفت

پیشرفت فیزیکی
%5
تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه عملیات فنس کشی محوطه تصفیه خانه شیرابه سراوان

8
پیمانکار
تک واره آوگون

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

کارفرما

1400/4/22

4,338,695,352

ندارد

معاونت حمل و نقل

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
-1پس از دوماه توقف پروژه با پیگیری های انجام شده حدود ابعاد زمین جهت اجرای پروژه توسط سازمان
مدیریت پسماند مشخص گردید و جهت اجرای پروژه به پیمانکار ابالغ گردید.
 -2بخشی از مصالح فلزی مورد نیاز کار توسط پیمانکار خریداری شده و برشکاری و خم کاری درحال انجام
می باشد و از هفته آتی پی کنی آغاز می گردد.
 -1ساخت شابلون برای فونداسیون تیرهای چراغ برق در محل شرکت
 -2آماده سازی تیرهای فلزی چراغ برق در محل شرکت

عملکردآبان ماه 1400
 -1پایه های فلزی خریداری شده و عملیات برشکاری و جوشکاری و رنگ آمیزی
آنجام شده است.
-2پایه های فلزی روی دیوار نصب شده شده اند.
-3پی کنی سایر قسمت ها انجام شده است

پیشرفت فیزیکی
25%

پروژه های جاری
9

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

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

شرکت خانه گستر
گیل

96/7/3

18ماه

110/689/220/646ریال

مهندسین مشاوربهان
طرح

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
 این پروژه با مبلغ اولیه حدود  11میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت را شامل می شود که قرارداد آندر نیمه دوم سال  96منعقد گردید.
پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیات ممانعت بعمل آوردند و خواستار اجرای لوله کشی فاضالبتمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند.
پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود  6000متر خط لوله کوچه های فرعی به طرح اولیه اضافهگردید.
پس از اجرای حدود  220متر خط لوله کوچه های فرعی و  21متر از خط اصلی و ساخت  15عدد منهول مجددا اهالی از ادامه عملیاتجلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکار اقدام به شروع عملیات اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت کنندگان غیر قانونی
متوقف گردید.
 این پروژه با مبلغ اولیه حدود  11میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت را شامل می شود که قرارداد آندر نیمه دوم سال  96منعقد گردید.
پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیات ممانعت بعمل آوردند و خواستار اجرای لوله کشی فاضالبتمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند.
پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود  6000متر خط لوله کوچه های فرعی به طرح اولیه اضافهگردید.
پس از اجرای حدود  220متر خط لوله کوچه های فرعی و  21متر از خط اصلی و ساخت  15عدد منهول مجددا اهالی از ادامه عملیاتجلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکار اقدام به شروع عملیات اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت کنندگان غیر قانونی
متوقف گردید.

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
9

پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

شرکت خانه گستر
گیل

96/7/3

18ماه

110/689/220/646ریال

مهندسین مشاوربهان
طرح

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

ادامه وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
در پایان سال  98عملیات اجرایی قرارداد جمع آوری آبهای سطحی فخب به پروژه ساماندهی محور
ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل تغییر یافت و اقدامات ذیل انجام شد:
-تجهیز کارگاه

-لوله گذاری سایز  800میلیمتر به طول  147متر

 ساخت و نصب یک عدد زیر سری مخصوص لوله 800و یک عدد زیر سری مخصوص لوله1000-ساخت و نصب دالهای مخصوص روی لوله برای محلهای قطع عرضی و پوشش کمتر از  80سانتیمتر

انجام عملیات سونداژ در مسیر  OAبه  C1برای شروع عملیات لوله گذاری و احداث آدمرو به طول 1700متر و در مسیر  OEبه E1

لوله گذاری سایز  1000از محلهای  ، A15 ، A5از محل خروجی  OAو در مسیر  ODبه D1ساخت  39عدد و نصب  39عدد منهول سایز 1000-لوله گذاری سایز  1000میلیمتر به طول  152.50متر از محل منهول A20

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
9

پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

شرکت خانه گستر
گیل

96/7/3

18ماه

110/689/220/646ریال

مهندسین مشاوربهان
طرح

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

ادامه وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
انجام عملیات بتن ریزی روی لوله ها به جهت پوشش کمانجام کارهای تکمیلی در مسیر لوله گذاری از قبیل حمل مصالح اضافی و پاکسازی کانیووو همسطح سازی ترانشه
لوله گذاری سایز  1000میلیمتر به طول  31.50متر از محل منهول A26انجام عملیات بتن ریزی به منظور زیرسازی مسیر به طول  481.50متر طولساخت و نصب  10عدد حوضچه آبگیرلوله گذاری سایز  1000میلیمتر به طول  290.50متر از محل منهول A27حمل خاک مازاد از مسیر پروزه-تهیه و حول مصالح به کارگاه

لوله گذاری سایز  1000میلیمتر به طول  206.50متر از محل منهول B7پروژه متوقف است و پیمانکار درخواست فسخ پیمان را نموده است

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
9

پروژه ساماندهی محور ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

شرکت خانه گستر
گیل

96/7/3

18ماه

110/689/220/646ریال

مهندسین مشاوربهان
طرح

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

ادامه وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
-1طی نامه شماره  201875مورخ  99/10/16پیمانکار درخواست فسخ پیمان را نموده است.
-2لوله گذاری مسیر  B7/1به  B7/2به صورت جفت لوله  G.R.Pسایز  700به طول  ( 6.40دو
لوله  3.20متری )
-3نصب منهولهای  B7/1و B7/2
-4آغاز روبرداری مسیر از میدان گیل به سمت ستاد فرماندهی نیروی انتظامی

عملکردآبان ماه 1400
-1پس از چندماه توقف پروژه ،در آبان ماه انجام یک الیه ترمیم آسفالتی به طول
تقریبی  500متر انجام شد
پیشرفت فیزیکی
 34درصد

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
10

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

مشخصات فنی

نام پیمانکار

 )1احداث تونل ارتباطی به طول  100کیلومتر در
سطح معابر اصلی شهر رشت و فیبرگذاری در دو
ساب داکت  7کاناله و رشته فیبر با حداکثر  24کور

شرکت فناپ تلکام

تاریخ شروع اولیه

98/5/8

 )2نصب دوربین های نظارتی در  77ایستگاه ،
دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز ( پالک خوان ) در
 22ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در  11ایستگاه

مدت زمان اجرا

 1سال احداث و 15
سال بهره برداری

مبلغ پیمان
757.775.000.000
ریال

ناظر مقیم
سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات
شهرداری رشت

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
برگزاری فراخوان عمومی سرمایه گذاری و عقد قرارداد سرمایه گذاری با شرکت فناپتلکام
 شروع عملیات اجرایی پروژه در تاریخ  - 98/5/8تعداد ده فونداسیون و شش دکلمربوط به دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر نصب گردید.
نصب دوربین های ثبت تخلف و ثبت سرعت 350-عدد هند هول نصب شد.
 107کیلومتر میکروداکت گذاریاز  110دکل  104عدد نصب شده ،که از این  104عدد 90 ،عدد بطورکامل سامانه هایش نصبشده.
 200کیلومتر حفر کانال انجام شده .شوت فیبر و داکت گذاری 120کیلومتر انجام شده.
 22ایستگاه دوربین ثبت تخلف و  11ایستگاه دوربین ثبت سرعت نصب شده اما می بایست
فیبررسانی به آنها جهت دریافت تصویر انجام شود.
 از  77ایستگاه دوربین نظارتی تعداد  55ایستگاه نصب شده و تصویر  9ایستگاه نیز هماکنون در دسترس است.
 25-ایستگاه دوربین نظارتی و ثبت تخلف نصب شد 20 -مورد فیوژن گذاری انجام شد.

عملکردآبان ماه 1400
 15دوربین نظارتی نصب و راه اندازی شد.

تصویری از پروژه

ناظر عالی
سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت
های مردمی

شهرداری رشت

پروژه های جاری

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

11
مشخصات فنی

نام سرمایه گذار

تاریخ شروع
مطالعات

این پروژه بر روی دو عرصه پیش
بینی گردیده است .عرصه پرستار و
عرصه واقع در مسکن مهر

شرکت کارآمد

99/8/25

مدت زمان اجرا

 2ماه

کل قرارداد مطالعه
(ریال)

مشاور مطالعات

ناظر مقیم

نماینده
کارفرما

300.000.000

شرکت آرمان
شهر شمال

معاونت اقتصادی
سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت
های مردمی

سازمان
سرمایه گذاری
و مشارکت
های مردمی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
رایزنی با سرمایه گذاران جهت احداث پارک آبی  -نقشه برداری از عرصه جنب مرزبانی -ارسال طرح به شورا و اخذ مصوبه از شورای اسالمی شهر -انتخاب مشاور از طریق سامانه ستاد و انجام مطالعات کامل پروژه -اخذ نظر کارشناس رسمی در خصوص ارزش عرصه
 اخذ نظر مدیریت وصول درآمد در خصوص ارزش عوارض پروژه  -تعیین قدرالسهم طرفین تهیه نقشه های پلن کاربری ها و ارسال به کمیسیون ماده - 5تهیه اسناد فراخوان مکاتبه با شورای اسالمی شهر رشت و اخذ تأیید دو سوم اعضای محترم برای برگزاری فراخوان پروژه برگزاری فراخوان عمومی پروژه و بازگشایی پاکات فراخوان  -انعقاد قرارداد سرمایه گذاری ارائه گزارش به اداره کل بازرسی استان ،استانداری و شورای اسالمی جهت اقدامات صورت پذیرفته شروع عملیات مطالعات اجرای بخشی از طرح بر روی عرصه پرستار بیش از 90درصد گزارش کمیسیون ماده  5درخصوص عرصه خیابان پرستار تکمیل گردیده و پس از پایان گزارش به کمیسیون ماده  5ارسال خواهد شد. در خصوص عرصه واقع در ضلع جنوبی مسکن مهر ،اداره امالک شهرداری پیگیر موضوع انتقال از اداره کل راه و شهرسازی می باشد. الیحه به شورای اسالمی شهر در خصوص پیشنهاد جایگزینی دو قطعه زمین طرح تغییر کاربری زمین های مد نظر به کمیسیون ماده  5ارسال شد.مصوبه شورا و فرمانداری جهت جایگزینی زمین اخذ شدطرح در کمیسیون ماده  5در حال پیگیری -طرح به راه و شهرسازی ارائه شد ،جلسه با مشاور راه و شهرسازی در خصوص طرح ارائه شده برگزار گردید .درحال اصالح موارد درخواستی مطابق جلسه مذکور
 اصالحات ماده  5انجام شد و طی مکاتبه به شماره  76547مورخ  1400/05/02به کمیسیون ماده  5راه و شهر سازی ارسال شد. با توجه به جلسه برگزار شده با معاونت محترم عمرانی استانداری ،آخرین اصالحات بر روی گزارش تغییر کاربری انجام گردید و به کمیسیون ماده 5ارسال شد.
 با درخواست مجدد کمیسیون ماده  5مطالعات ترافیکی در حال انجام است. -با توجه به درخواست کمیسیون ماده  5مطالعات ترافیک آماده شد ،در انتظار برگزاری جلسه با آقای صابر(معاونت محترم عمرانی استانداری)

عملکرد آبان ماه 1400
-

مطالعات ترافیک آماده شد ،در انتظار برگزاری جلسه با معاونت محترم عمرانی استانداری

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
12

سامانه مدیریت هوشمند پارك حاشیه ای معابر شهر رشت

مشخصات فنی

نام سرمایه گذار

سرمایه گذاری و مشارکت به روش ساختB.O.S.T ،
(ساخت ،بهره برداری ،تسهیم منافع و انتقال) در
طراحی ،اجراء ،پیادهسازی ،مدیریت و بهره برداری
سامانه مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای و تامین
حساب کاربری زیرساخت مدیریت پارک حاشیه ای و
نگهداری ،نظارت و مدیریت آن در معابر شهر رشت

شرکت چشم انداز
ارتباط

تاریخ شروع

-

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه
 9ماه طراحی ،اجرا و
پیاده سازی و  54ماه
بهره برداری

حجم کل سرمایه گذاری
(ریال)
 2.380.500.000همچنین
 540میلیارد ریال سرمایه
در گردش

ناظر
ناظر فنی:معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی
ناظر عالی :سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت های مردمی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه  -شناسایی نقاط پارک حاشیه ایانجام مطالعات پروژه -اخذ مجوزات الزم -برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات و اعالم برنده و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت چشم انداز ارتباط) رایزنی با شورای تامین فرمانداری جهت اخذ مجوز هماهنگی با واحدهای مختلف جهت رفع مشکالت جهت آغاز به کار پروژه منجمله موضوع نرخ گذاری در استانداری و افتتاح حساب مشترک -هماهنگی با واحد روابط عمومی و طراحی تبلیغاتتوسط شرکت سرمایه گذار به منظور آطالع رسانی در شهر رشت
 رایزنی با استانداری برای تصویب نرخ تعرفه پارک  -حساب خزانه استان از اداره کل دارایی اخذ گردید و به سرمایه گذار ابالغ گردید حل مشکل پرداخت درآمد حاصله از قرارداد مدیریت پارک حاشیه ای به سرمایه گذار و تنظیم الحاقیه قرارداد متمم شماره  2قرار داد جهت حل و فصل موضوع پلیس راهور و درگاه پرداخت به سرمایه گذار ابالغ گردید .مکاتبه شروع دوره استقرار انجام شد  -خرید تجهیزات توسط شرکت انجام شده تعداد  4000جایگاه پارک در سطح  21خیابان خط کشی شد جلسه با نماینده شرکت در خصوص ارائه تشویقات ویژه به کسبه و مشتریان دائم جای پارک برگزار گردید. در حال بهره برداری می باشد .بسته تشویقی برای ادارات و کسبه از سوی سرمایه گذار ارائه شد. طرح بسته های تشویقی در جلسات هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری -ارسال الیحه بسته های تشویقی به شورای اسالمی شهر رشت -حضور در کمیسیون های شورا و دفاع از الیحه ارسالی

عملکردآبان ماه 1400
 در خصوص الیحه های ارسالی به شورا با توجه به اینکه اعمال تخفیف تعرفه ها می بایست توسط در حال بهره برداریاستانداری انجام گیرد ،موضوع طی مکاتبه ای توسط معاونت حمل و نقل به استانداری گیالن اعالم گردید.

مکان پروژه –  26خیابان در سطح شهر

پروژه های جاری

مشارکت ،برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشك از مبدا تولید به
روش BOST

13

مشخصات فنی
عبارت است از مشارکت ،برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع
آوری پسماند خشک از مبداء تولید براساس مشخصات فنی و
اجرایی در محـدوده قرارداد و همچنین پردازش اولیـه شـامل
تـوزین ،جـدا سـازی ،فشـرده سـازی،خردکردن ،بسته بندی و
انتقال از ایستگاه به مقاصد مربوطه به روش (ایجاد و راه اندازی،
بهره برداری ،پرداخت سهم از درآمد و انتقال)

نام سرمایه گذار

شرکت گروه فن
آوا

تاریخ شروع

-

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه
 9ماه راه اندازی و
تجهیز و دو سال و
شش ماه بهره برداری

)(BOST

حجم کل سرمایه گذاری
(ریال)
 168.708.500.000ریال
هزینه ثابت و  1میلیارد
ریال متغیر در گردش

ناظر
ناظر مقیم:معاونت خدمات شهری
شهرداری /سازمان مدیریت پسماند
شهرداری
ناظر عالی :سازمان سرمایه گذاری و
مشارکت های مردمی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
انجام مطالعات پروژه -برگزاری فراخوان پروژه و بازگشایی پاکات و اعالم برنده و انعقاد قرارداد با سرمایه گذار پروژه (شرکت گروه فن آوا) -تکمیل و توسعه زیرساخت های نرمافزاری
 برگزاری جلسه با اصناف استان و مدیریت پسماند جهت پیشبرد شروع اجرای طرح طراحی و مدل سازی کیوسک های هوشمند و جانمایی آنها در سطح محالت-خط تفکیک مرکز فرآوری پسماند خشک راه اندازی شد-اپلیکیشن به نام (دوباره) برای اندرویدطراحی شد -طراحی نرم افزار تکمیل شده و بیش از  30نقطه کانکس دریافت پسماند خشک جانمایی شده و در حال نصب می باشد ،خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه
کودآلی در حال راه اندازی می باشد.
 جانمایی  30نقطه برای دریافت پسماند انجام شده است- .خطوط بازآوری پسماند در محل کارخانه کودآلی در حال راه اندازی شد-جمع آوری پسماند توسط نیروهای شهرداری باشرکت فن آوا با  7دستگاه خودرو-ثبت نام از رانندگان تاکسی جهت پرداخت های خرد شروع شد -جمع آوری روزانه حداقل  3تن زباله در سطح شهر توسط شرکت -هوشمند
سازی خطوط اتوبوس بصورت پایلوت انجام شد -بهره برداری پروژه -چندین جلسه بابت رفع مشکالت نرم افزاری و جمع آوری پسماند با سرمایه گذار برگزار گردید- .مقرر
شد مشکالت نرم افزاری مرتفع گردد-همچنین ماهانه تعداد  10کانکس به کانکس های جمع آوری در سطح شهر اضافه گردد-.همچنین مقرر شد تعداد ناوگان جمع آوری افزایش
یابد.
عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه گذار و ارسال اخطار به شرکت -در حال ساخت کانکس ها و رفع ایرادات نرم افزاری

عملکردآبان ماه 1400
 -عدم انجام تعهدات قراردادی توسط سرمایه گذار

پروژه های جاری

بازگشایی مسیر  G5حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازار
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(پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )EPCF
مشخصات فنی

نام مشاور

تاریخ شروع
مطالعات

محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور
 35متری می باشد .این محدوده امکان اتصال
جاده الهیجان به سه راه بلوار انصاری و جاده
پیربازار را ممکن می سازد

شرکت مهندسین
مشاورآرمانشهر
شمال

1397/7/15

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه
36ماه

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

1.370.000.000.000ریال

مجری
معاونت حمل و نقل و امور
زیربنایی و سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت های
مردمی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن تدوین اسناد فراخوان  -مذاکره با آب منطقه ای -هماهنگی با اداره آب منطقه ای جهت تکمیل حریم طرحبرگزاری جلسه کمیته فنی جهت تعیین مقطع عرضی مسیر -ارسال مقطع عرضی مسیر به مشاور پروژه -برگزاری جلسه مشترک جهت رفعموانع مربوط به مقطع عرضی خیابان و هماهنگی با اداره کل راه و شهرسازی -برگزاری جلسه با آب منطقه ای جهت در اختیار قرار دادن حریم
کانال -ارسال الیحه به شورای محترم اسالمی شهر
بازگشایی پاکت و در مرحله نهایی انعقاد قرارداد با سرمایه گذار -جلسات تنظیم پیش نویس قرارداد برگزاری فراخوان عمومی پروژهبرگزار شد -رایزنی با اداره آب منطقه جهت انعقاد تفاهم نامه
 نقشه برداری مسیر توسط معاونت -محاسبات مربوط به درآمد حاصل از اجرای پروژه طی هماهنگی با مناطق و اداره درآمد در حال انجاماست- .به موازات توافق با آب منطقه ای در خصوص انتقال عرصه طی چندین جلسه در حال پیگیری می باشد.
 برگزاری جلسه با آب منطقه ای و استانداری جهت رفع مشکل تملک مسیر جلسه با آقای خرمی مدیرعامل آب منطقه ای جهت حل مشکالت موضوع از طریق معاونت محترم معماری شهرسازی پیگیری و طرح اجرایی توافق شده بین شهرداری و اداره آب منطقه ای جهت تصویب بهوزارت نیرو ارسال گردید - .طی جلسه با آب منطقه ای در دفتر ریاست محترم شورا توافقات الزم اخذ گردید .در انتظار پاسخ وزارت نیرو
 -در انتظار پاسخ آب منطقه ای در خصوص آخرین توافق انجام شده

عملکردآبان ماه 1400
 با توجه به رویکرد شورای محترم شهر رشت ،در کمیسیون تلفیق مقرر گردید اولویت بندی از مسیر های قید شده در طرح جامعترافیک صورت پذیرفته و تصمیم نهایی در این خصوص به شهرداری رشت ابالغ گردد.

مکان پروژه –آج بیشه تا جاده پیربازار

پیشرفت مطالعات
٪100

پروژه های جاری

بازگشایی مسیر میدان ولیعصر به امام علی
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(پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )EPCF
مشخصات فنی

نام مشاور

تاریخ شروع
مطالعات

محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور 30
و  35متری می باشد .این محدوده امکان اتصال
بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه
بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می
سازد

شرکت مهندسین
مشاورآرمانشهر
شمال

1397/7/15

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه
 18ماه

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

415.000.000.000ریال

مجری
معاونت حمل و نقل و امور
زیربنایی و سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت های
مردمی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن -تدقیق اطالعات و ارسال پیشنهاد به شورا محترم جهت اخذ نظردوسوم اعضا -اخذ تایید از شورای محترم اسالمی شهر رشت -برگزاری جلسه هماهنگی اجرای فراخوان -استعالم در خصوص
امالک محدوده و جانمایی آن ها
برگزاری فراخوان عمومی پروژه -فراخوان برگزار شد اما به دلیل اضافه شدن پل غیر همسطح در اسناد فراخوان ،مجدد برگزارگردید- .تهیه پیش نویس قرارداد توسط کمیته فنی پروژه -انعقاد قرارداد پروژه
 مکاتبات الزم در جهت شروع عملیات مطالعات پروژه توسط سرمایه گذار انجام پذیرفت و هماهنگی های داخلی جهت همکاری باسرمایه گذار و تعیین مدیر پروژه صورت پذیرفت.
 برگزاری جلسات هفتگی جهت رفع مشکالت پیشبرد پروژه با هماهنگی معاونت محترم مالی-تشکیل پرونده مالکین اطرافمسیر در مدیریت امالک-ابالغ خط پروژه به سرمایه گذار-شروع آغاز مطالعات طرح توسط سرمایه گذار
 برگزاری جلسات پیشبرد تملک و اجرای مسیر -محاسبات مربوط به حوزه نفوذ در اسفند ماه انجام شد-مقرر شد منطقه  1بههمراه اداره درآمد و سازمان فاوا ،سیستماتیک کردن پرداخت درآمدهای حوزه نفوذ را به سرمایه گذار انجام دهند.
 قرارداد خدمات نظارت با شرکت مشاور انجام شد -طرح احداث تقاطع در مرحله نهایی  -شروع عملیات عمرانی در حال انجاماست  -در دوره ساخت می باشد-پیگیری های الزم در خصوص واریز درآمد های حوزه نفوذ به سرمایه گذار از طریق خزانه
صورت پذیرفت - .در مرحله اجرا  20 -درصد پیشرفت فیزیکی در مسیر و تقاطع هم ابالغ شده است.
 -در مرحله اجرا  -مسیر  35درصد پیشرفت فیزیکی داشته

عملکردآبان ماه 1400
 -در مرحله اجرای مسیر -مسیر  40درصد پیشرفت فیزیکی داشته

مکان پروژه –ولیعصر به امام علی

پیشرفت مطالعات
%100

پروژه های جاری
16

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

نام مشاور

تاریخ شروع مطالعات

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

شرکت آرمان شهر
شمال

97/7/15

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه

3سال

مجری
سازمان سرمایه گذاری و
مشارکت های مردمی و
معاونت حمل و نقل و
امور زیر بنایی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
 شروع مطالعات توسط مشاور و مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژهمذاکره با اداره کل راه و شهرسازی استان (آمادگی همکاری به شرط تعیین تکلیف اراضی که در محدوده سپیدرود قراردارد). پیگیری از شرکت سپیدرود -برگزاری جلسه کمیته فنی جهت رفع مشکالت اجرای مطالعات مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه خاتم جهت اجرایی شدن مسیر  -در حال تکمیل مطالعاتبرگزاری جلسه مشترک با سرمایه گذاران جهت جذب سرمایه بخش خصوصی برای اجرای پروژه مذکورتهیه اسناد فراخوان تکمیل مطالعاتالیحه به شورای اسالمی شهر ارسال شده ،در حال طرح در کمیسیون شورا برای برگزاری جلسه هماهنگی اجرای پروژهتصمیم گیری پیگیری های الزم در خصوص محاسبه درآمد حاصل از اجرای پروژه در منطقه انجام شد.
 مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در خصوص موافقت با برگزاری فراخوان عمومی پروژه اخذ گردید-.برگزاری جلسات تهیهمدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی
 اصالح اسناد فراخوان با شرایط جدید -پیگیری های الزم در خصوص محاسبه درآمدهای حوزه نفوذ پروژه در حال انجام است -در انتظار پاسخ معاونت مالی اقتصادی در خصوص اجرای پروژه با توجه به توان شهرداری در بازپرداخت هزینه ها  -برآورد هایسال  1400توسط مشاور در حال انجام است
 -با توجه به اقتصادی نبودن طرح ،جهت اجرا نیاز به تصمیم مدیریتی دارد.

عملکردآبان ماه 1400
 با توجه به رویکرد شورای محترم شهر رشت ،در کمیسیون تلفیق مقرر گردید اولویت بندی از مسیر های قید شده درطرح جامع ترافیک صورت پذیرفته و تصمیم نهایی در این خصوص به شهرداری رشت ابالغ گردد.

مکان پروژه –میدان گیل -مسکن
مهر-جاده الکان

پیشرفت مطالعات
%100

پروژه های جاری
بازگشایی مسیر بلوار کوچکی ادامه بلوار اصفهان به فاز2معلم
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(پروژه سرمایه گذاری مسیر به روش )EPCF
مشخصات فنی

نام مشاور

تاریخ شروع
مطالعات

محدوده مورد مطالعه این گزارش شامل محور 30
و  35متری می باشد .این محدوده امکان اتصال
بلوار اصفهان و محور رشت پیربازار را به سه راه
بلوار شهید قلی پور و بلوار کوچکی ممکن می
سازد

شرکت مهندسین
مشاورآرمانشهر
شمال

1397/7/15

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه
21ماه

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)
1.370.000.000.000
ریال

مجری
معاونت حمل و نقل و امور
زیربنایی و سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت های
مردمی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه  -تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن -ارسال به شورای محترم اسالمیشهر جهت اخذ مجوز و اخذ مجوز از شورای محترم -پیگیری رفع ایرادات فرمانداری محترم از مصوبه شورا
اخذ موافقت شورای محترم اسالمی شهر رشت جهت برگزاری فراخوان عمومی  -برگزاری فراخوانتدقیق مطالعات و ارسال به شورای محترم جهت به روزرسانی قیمت  -تکمیل مطالعات و به روزرسانی قیمت ها مصوبه شورا اخذ گردید و هماهنگی و مکاتبات الزم با منطقه جهت محاسبه درآمد حاصل از اجرای مسیر انجام شد. برگزاری جلسات تهیه مدل اقتصادی طرح و محاسبه درآمدهای آتی از طرفین مسیر احداثی-اتمام بسته مطالعات فنی طرح و اسناد فراخوان-درحال اعمال اصالحات مورد نیاز اسناد فراخوان برگزاری جلسات پیش بینی درآمد های حوزه نفوذ و اسناد فراخوان و پیش نویس تفاهم نامه
  -بازگشایی پاکات فراخوان انجام شد ،در کمیته فنی می بایست بررسی گردند. بازگشایی پاکت ج شرکت کننده در کمیسیون معامالت ،بررسی و ارزیابی فنی و مالی در کمیته فنی و انتخاب و برنده فراخوان (شرکت گیلبان) درکمیسیون معامالت انجام شد- .جلسات تنظیم پیش نویس قرارداد با شرکت گیلبان در حال پیگیری است- .جلسات پیش نویس قرارداد و رفع
ابهامات با سرمایه گذار برگزار گردید و در مرحله عقد نهایی قرارداد می باشد - .در انتظار پاسخ معاونت عمرانی برای تهیه پیش نویس قرارداد
 در انتظار ارائه ضمانتنامه از طرف سرمایه گذار و همچنین پاسخ معاونت عمرانی برای تهیه پیش نویس قرارداد با توجه به عدم ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات ،فراخوان باطل و ضمانتنامه شرکت در فراخوان ضبط شد .در حال بروزرسانی مطالعات -اصالح مطالعات -ارسال الیحه به شورا -ضبط ضمانتنامه

عملکردآبان ماه 1400
 با توجه به رویکرد شورای محترم شهر رشت ،در کمیسیون تلفیق مقرر گردید اولویت بندی از مسیر های قید شده درطرح جامع ترافیک صورت پذیرفته و تصمیم نهایی در این خصوص به شهرداری رشت ابالغ گردد.

مکان پروژه –قلی پور

پیشرفت مطالعات

%100

پروژه های جاری

احداث و راه اندازی گذر خوراك

18
مشخصات فنی
احداث کامل مجموعه شامل محوطه سازی ،فضای بازی کودک ،گرماتاب ،المان های پیاده رو،
دیوارسازی سرویس بهداشتی ،نورپردازی و دوربین مداربسته ،احداث و تجهیز  20غرفه به شرح
ذیل می باشد.
گذر خوراک در مسیرخیابان جوان  :به طول  315متر در مساحت 6020/13متر مربع با در
نظر گرفتن  15واحد غرفه  17متر مربع جهت عرضه خوراک با فضای نشیمن رو باز و سر بسته
و مبلمان چتری

نام مشاور

تاریخ شروع
مطالعات

شرکت مهندسین
مشاور آرمانشهر
شمال

1399/08/11

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه

 12ماه

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

39.673.000.000

مجری
آقای محمد تکین

گذر خوراک درمسیر خیابان عاطفی  :به طول 162/20متر در مساحت 775/07متر مربع با
در نظر گرفتن  5واحد غرفه  22مترمربع جهت سفارش بیرون بر)

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
برنامه ی تعریف پروژه های مرتبط با برند شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی و تاکید مجموعه ی شهری بر اجرای آن -انجام بازدید های مشترک باحوزه های متولی جهت طرح ایجاد و راه اندازی گذر خوراک -اخذ مشاور ذیصالح و تهیه پکیج سرمایه گذاری -انجام مکاتبات بسیار با شرکت سهامی آب منطقه
ای به لحاظ جانمایی و لزوم داشتن ارتباط حقوقی فی مابین  -برگزاری فراخوان عمومی -بازگشایی پاکات
 تهیه ی پیش نویس قرارداد و ارسال به حوزه متولی – پیگیری جهت انعقاد قرارداد اجاره ی بستر رودخانه از شرکت سهامی آب منطقه ای تدقیق پیش نویس قرارداد با همکاری حوزه های متولی -در مرحله ی امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی -معرفی نماینده تام االختیار بهشرکت سهامی آب منطقه ای جهت امضای تعهد نامه  -اخذ محتوای تعهدنامه جهت تعهد محضری اجاره بستر طرح از شرکت سهامی آب منطقه ای -
پیگیری معرفی کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت محاسبه ی مبلغ اجاره بستر -مهیا نمودن شرایط انعقاد قرارداد اجاره ی بستر فی
مابین دو ارگان
اعالم مشاور و برنده فراخوان گذر خوراک به معاونت حمل ونقل و امور زیربنایی–دریافت گزارش کارشناسان رسمی دادگستری
-تدقیق پیش نویس قرارداد مشارکتی و ارسال به مدیریت حقوقی دریافت مبلغ ارزیابی اصالحی از شرکت سهامی آب منطقه ای و ارائه ی گزارش به معاونت مربوطه حضور در جلسه ی بررسی امالک شهرداری در داخل بستر رودخانه ها ارائه ی گزارش در خصوص تغییر وجه ضمانت سرمایه گذار و پیگیری جهت استرداد مبلغ پرداختی -پیگیری جهت اخذ امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی از حوز ه های مربوطه

عملکردآبان ماه 1400
_ تکمیل امضاهای پیش نویس قرارداد توسط حوزه های مرتبط
 مکاتبه با شرکت سهامی آب منطقه ای و اعالم پیشبرد طرح از طریق انعقاد تفاهم نامه -درخواست اعالم ارزش ترهین غرفه ها در محدوده ی گذر خوراک از کمیسیون ارزیابی شهرداری

مکان پروژه –رشت -بین خیابان تختی و
پل جوان -حاشیه (طرفین) رودخانه ی
زرجوب (-منطقه-2خیابان جوان -و
منطقه-3خیابان عاطفی)-

پیشرفت مطالعات
%100

پروژه های جاری

احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه

19
مشخصات فنی

نام مشاور

تاریخ شروع
مطالعات

.احداث کامل مجموعه شامل محوطه سازی ،فروشگاه های
گل ،رستوران (ارگانیک و بومی-محلی) ،کافه ،غرفه فروش
دمنوش ،غرفه عرضه عرقیجات ،غرفه فروش کود و خاک،
غرفه عطاری ،فضای مدیریت و نگهبانی ،فضای آموزش،
سرویس بهداشتی و نمازخانه ،احداث و تجهیز آالچیق ها
در عرصه ای به مساحت تقریبی  7300مترمربع

شرکت مهندسین
مشاور
پایاماناایستاطرح

99/08/20

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه
 12ماه

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

62.273.784.000

مجری

آقای مهدی شهبازی

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
بررسی اعالم نیاز سازمان ساماندهی مشاغل شهری بر احداث بازارچه ی موضوعی گل و گیاه-اخذ مشاور ذیصالح و تهیه پکیجسرمایه گذاری -انجام مکاتبات بسیار با شرکت سهامی آب منطقه ای به لحاظ جانمایی و لزوم داشتن ارتباط حقوقی فی مابین دو
ارگان-اخذ مجوزات الزم کمیته فنی ،هیات مدیره ،شورای سازمان و  -...برگزاری فراخوان عمومی -بازگشایی پاکات –پیگیری
جهت انعقاد قرارداد اجاره ی بستر رودخانه از شرکت سهامی آب منطقه ای
 در مرحله ی دقیق پیش نویس قرارداد با همکاری حوزه های متولی و به موازات اخذ تضامین از سرمایه گذار معرفی نماینده تام االختیار به شرکت سهامی آب منطقه ای جهت امضای تعهد نامه  -اخذ محتوای تعهدنامه جهت تعهد محضریاجاره بستر طرح از شرکت سهامی آب منطقه ای  -پیگیری معرفی کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت
محاسبه ی مبلغ اجاره بستر-مهیا نمودن شرایط انعقاد قرارداد اجاره ی بستر فی مابین دو ارگان
برگزاری کمیته فنی با عنوان بررسی تثبیت و پیش نویس قرارداد احداث و راه اندازی بازارچه گل و گیاه دریافت مبلغ ارزیابی اصالحی از شرکت سهامی آب منطقه ای و ارائه ی گزارش به معاونت مربوطه حضور در جلسه ی بررسی امالک شهرداری در داخل بستر رودخانه ها -پیگیری جهت اخذ امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی از حوز ه های مربوطه

عملکردآبان ماه 1400
 تکمیل امضاهای پیش نویس قرارداد توسط حوزه های مرتبط مکاتبه با شرکت سهامی آب منطقه ای و اعالم پیشبرد طرح از طریق انعقاد تفاهم نامه -دریافت اعالم ارزش ترهین عرصه بازارچه گل و گیاه منظریه از مدیریت امالک

مکان پروژه –رشت– منطقه-4خیابان
منظریه – روبروی پارک بانوان – حاشیه
غربی رودخانه گوهررود

پیشرفت مطالعات

%100

پروژه های جاری

20

ایستگاه ها و خانه های دوچرخه در سطح شهر
مشخصات فنی

نام مشاور

احداث و راه اندازی  13خانه دوچرخه به همراه ایستگاه
دوچرخه و  19ایستگاه به تنهایی در سطح شهر

دکتر نادم

مساحت خانه دوچرخه 9 :مترمربع
مساحت ایستگاه دوچرخه 18 :مترمربع-ظرفیت هر
کدام

تاریخ شروع
مطالعات

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه

تخمین مبلغ اجرای پروژه
(ریال)

 10سال مشارکت

1399/12/23

دکتر حبیب دوست

شامل  1سال ساخت و
9سال بهره برداری

32.331.000.000

مجری
شرکت توسعه وتجارت
فناوری پاک واال

بهره برداری از ایستگاه ها منوط به تامین دوچرخه
فاز بندی

ت داد تامین
دوچرخه

ت داد بهره برداری از
ایستگاه (تبلی ات)

ت داد بهره برداری از
خانه دوچرخه

فاز اول (چهار ماهه اول)

150

11

5

فاز دو (چهار ماهه دو )

150

11

4

فاز سو (چهار ماهه سو )

200

10

4

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
انجام مطالعات پروژه  -برگزاری فراخوان عمومی در تیرماه  1400و بازگشایی پاکات و انتخاب سرمایه گذار تدوین پیش نویس قرارداد و ارسال به مدیریت حقوقی پیگیری های الزم جهت انعقاد قرارداد مشارکتی- -پیگیری جهت اخذ امضای پیش نویس قرارداد مشارکتی از حوز ه های مربوطه

عملکردآبان ماه 1400
 انجام امضای طرفین قرارداد پروژه -در انتظار اخذ ارزش ترهین جانمایی ها از کمیسیون ارزیابی شهرداری و ابالغ قرارداد به سرمایه گذار

پیشرفت مطالعات
مکان پروژه – سطح شهر رشت

%100

پروژه های جاری

احداث و راه اندازی مجموعه فرهنگی منظریه

21
مشخصات فنی

نام مشاور

احداث کامل مجموعه فرهنگی شامل محوطه سازی،سینماتک ،نگارخانه،
فروشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی ،غرفه کتاب بزرگسال  ،غرفه کتاب
کودکان  ,نگارخانه وهدایا هنری  ،فروشگاه نوشت افزار  ،فضای بازی سر
پوشیده  ،کارگاه آفرینش ،کافه کتاب  ،سینما تک  ،فضای قصه خوانی و
نقد کتاب .

شرکت مهندسین

مشاور آرمانشهر

تاریخ شروع

مدت زمان تخمین

تخمین مبلغ اجرای پروژه

مطالعات

اجرای پروژه

(ریال)

1399/12/25

 12ماه

مجری

122.982.000.000

شمال

در عرصه ای به مساحت تقریبی  1863مترمربع

وضعیت پیشین تا آخر مهر 1400
از بررسانی بهینه و با کیفیت به شهروندان و گردشگران در شهر می باشد .با توجه به موقعیت عرصه،طرح ترکیبی از فضاهای پر و خالی تهیه شده است نامه های شهرداری ایجاد دسترسی های مناسب به
مراکز شهری و تعریف پروژه فرهنگی در راستای افزایش سرانه فرهنگی و خدمات و تاکید مجموعه ی
شهری بر اجرای آن
 انجام بازدید های مشترک با حوزه های متولی جهت طرح ایجاد و راه اندازی مجموعه فرهنگی اخذ مشاور ذیصالح و تهیه پکیج سرمایه گذاری -اعالم به شرکت سهامی آب منطقه ای

عملکردآبان ماه 1400
 مکاتبه با منطقه دو جهت تسطیح قطعه زمین پشت مجموعه به منظور تامین پارکینگ و انجام بازدیدمشترک
 دریافت ارزش ترهین ملک و آورده شهرداری از کمیسیون ارزیابی شهرداری رشت -انجام فرایند قانونی برگزاری فراخوان عمومی ،بازاریابی و توزیع اسناد

مکان پروژه – رشت – منطقه- 2خیابان
منظریه – روبروی پارک بانوان – حاشیه
رودخانه گوهررود

پیشرفت مطالعات
%100

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
مطالعات

مطالعات تعریض مسیر جاده سنگر از
 1ابتدای ورودی میدان امام علی (ع) 1400/03/05
از صنوبر  1تا صنوبر 22

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

----

75

اقدامات انجام شده

▪ در مرحله تایید پالن مقطع عرضی از معاونت
شهرسازی و معماری و وضعیت تملک امالک واقع
در مسیر از مدیریت امالک می باشد.

مکان پروژه – جاده سنگرابتدای ورودی میدان
امام علی (ع) از صنوبر  1تا صنوبر 22

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

2

نام پروژه

مطالعات ،طراحی و اجرای پروژه
پارك تفریحی و گردشگری الکان
(پارك دکتر جزیره ای )

تاریخ شروع
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

1400/03/01

----

100

مکان پروژه – جاده

اقدامات انجام شده

▪ اسناد مناقصه تهیه شد و به دستور شهرداری
محترم مقرر شد کار توسط سازمان عمران انجام
گیرد.

تصویری از طرح پروژه)

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

3

نام پروژه

تعریض پل پستك

تاریخ شروع
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

1400/02/01

----

20

▪ در مرحله تایید طرح ترافیکی از مدیریت ایمنی و
مهندسی ترافیک

مکان پروژه – گلسار-پستک

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

-

82

▪ اجرای راه پله از برآورد جدا گردید و در قالب
معامالت کوچک در حال انجام است .قیمت ابنیه
مجدداً توسط مشاور در حال به روز رسانی می
باشد.

 4پروژه تکمیل عملیات احداث ساختمان 1400/01/14
رصدخانه کوشیار گیالنی

مکان پروژه – محدوده تاالب عینک شهر رشت

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

بررسی طرح تکمیلی ساختمان نیمه
 5تمام آتش نشانی واقع در بلوار
خرمشهر

مکان پروژه – بلوار خرمشهر-
روبروی پمپ گاز

تاریخ شروع
مطالعات

1400/02/30

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

25

▪ نتیجه گزارش مشاور مبنی بر مقاوم سازی
ساختمان است که در مرحله بررسی قرار دارد.

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

مطالعات بهسازی و مقاوم سازی لرزه
6

ای تعدادی از پلهای غیرهمسطح سطح
شهر

1400/03/01

6/500/000/000

1

اقدامات انجام شده

▪ مقرر گردید در سال آینده ،با ردیف بودجه
جداگانه ای درنظر گرفته شود.

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

 7طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه هفتم 514،686،568،821 98/12/22
آذر (نیروی دریایی)

مکان پروژه –میدان هفتم آذر
(نیروی دریایی)

پیشرفت
مطالعاتی

88

اقدامات انجام شده

▪ در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای
پروژه توسط شورای اسالمی شهر

تصویری از طرح پروژه)

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

 8طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه امام 1،653،707،882،143 99/07/01
حسین (ع)

مکان پروژه – میدان امام حسین (ع)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

83

▪ در مرحله تصمیم گیری در خصوص اولویت اجرای
پروژه توسط شورای اسالمی شهر

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
مطالعات

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

طراحی پارك حاشیه رودخانه
گوهررود در محدوده پل جماران تا
 9منظریه (قسمتی از قرارداد مطالعات  1400/05/21هنوز انجام نشده است
فاز دوم سااندهی و دیواره سازی
رودخانه های گوهرردود و زرجوب
رشت)

مکان پروژه – بلوار بهشتی تا منظریه

پیشرفت
مطالعاتی

50

اقدامات انجام شده

▪

تأیید نقشه های فاز یک در مرحله نهایی است.

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
تاریخ شروع
مطالعات

ردیف

نام پروژه

10

احداث سالن پارلمان شورای
اسالمی شهر رشت

برآورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

 1400/07/22هنوز انجام نشده است

پیشرفت
مطالعاتی

5

اقدامات انجام شده

▪

مکان احداث صحن شورا تغییر کرد و مشاور در حال
طراحی در زمین جدید است.

خیابان سعدی
مکان پروژه – خیابان سعدی

تصویری از طرح پروژه

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یك در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

عملیات روکش آسفالت
 1معابر محدوده منطقه
یک

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

تاریخ شروع اولیه

99/08/06

مدت
زمان
اجرا

8ماه

علت توقف عملیات

------

تاریخ شروع
مجدد

---

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت
التوم

58/906/283/703

درصد
پیشرفت
فیزیکی

83

وضعیت پیشین

این پروژه بمنظور اصالح
آسفالت معابر در سطح
منطقه می باشد

عملیات روکش مسیر :کوچه ولی عبادی-گلسار خیابان  - 85کوچه شادپور  ،فرعی اول – رشتیان کوچه42فرعی اول

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یك در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت
زمان
اجرا

اجرای عملیات رنگ
آمیزی سرعتکاه ها و
 2خط کشی عابر پیاده و  3 1400/06/13ماه
خط ایست در محدوده
منطقه یک
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

-----

نام پیمانکار

شرکت ره
نیاز امید

مبلغ قرارداد (ریال)

3/933/704/984

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100

وضعیت پیشین

بدلیل نیاز به ایمن سازی
معابر وجلوگیری از تصادفات
احتمالی

عملیات رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار معلم و خطوط عابر پیاده روبروی شهرداری منطقه یک

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یك در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت
زمان
اجرا

عملیات بهسازی و
ترمیم پیاده رو ها و
 5 1400/06/17ماه
 3کفپوش گذاری در
ناحیه 2

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

-----

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت
کیمیا سازه
خزر

5/240/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

80

وضعیت پیشین

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

عملیات اصالح و مرمت کف پوش های زیر پل قلی پور

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یك در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع
اولیه

عملیات الیروبی همسطح
سازی و تعویض با درب
منهول چدنی یا بتنی و لوله
1400/06/18
 4گذاری و احداث منهول
های بتنی در محدوده
منطقه یک
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

مدت زمان
اجرا

 6ماه

علت توقف
عملیات

تاریخ شروع
مجدد

-----

نام پیمانکار

شرکت
اسوه سازه
اندیش

مبلغ قرارداد (ریال)

5/800/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

95

وضعیت پیشین

بدلیل نیاز به الیروبی و
همسطح سازی منهول
های معیوب در سطح
منطقه یک

عملیات الیروبی و همسطح سازی – خیابان  104و الیروبی پشت بیمارستان گلسار خیابان  – 142اجرای دریچه در بلوار
اصفهان-اجرای درب چاهچه در خیابان -103همسطح سازی درب منهول در خیابان سعدی کوچه پورنقاشیان

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یك در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

عملیات اصالح هندسی
 5معابر محدوده منطقه 1400/06/19
یک

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

مدت
زمان
اجرا

5ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

-----

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت
اسوه سازه
اندیش

6/280/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

40

وضعیت پیشین

بدلیل نیاز به اصالح
هندسی معابر در سطح
منطقه یک

عملیات اصالح هندسی بلوار نماز ورودی شهرک گلها

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یك در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت
زمان
اجرا

عملیات ترمیم نوار
 6حفاری در ناحیه 3 1400/08/25 3ماه
محدوده منطقه یک

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

-----

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت
فرادید
سازه
آپادانا

5/960/994/882

درصد
پیشرفت
فیزیکی

80

وضعیت پیشین

بدلیل نیاز به ترمیم نوار
حفاری ناشی از صدور
مجوز های صادره انشعابات
اداره حفار می باشد.

عملیات ترمیم نوار حفاری در مسیرهای خیابان خیام،بن بست نوری،کوی فالحتی،خیابان امام رضا،فوالدلوی 12 ،2متری
نبوت،خیابان  17شهریور،خیابان  10متری طالقانی و...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های مطالعاتی
منطقه
یک

پروژه های مطالعاتی

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
مطالعات

براورد مبلغ اجرای
پروژه(ریال)

1

مطالعات ترافیکی و پایش در محدوده
منطقه یک شهرداری رشت

1400/6/31

650/000/000

2

بررسی نقاط آبگیر ،معضالت شبکه فاضالب
سنتی و دفع آب های سطحی و ارائه راهکار
های فنی جهت رفع مشکالت ناشی از
آبگرفتگی

1399/01/15

3

انجام مطالعات و برآورد و تهیه اسناد
عملیات ترمیم و لکه گیری معابر در
محدوده منطقه یک

1400/06/23

1/000/000/000

650/000/000

پیشرفت
مطالعاتی

30درصد

 70درصد

 100درصد

اقدامات انجام شده
انجام مطالعات ترافیکی خیابان
فرهنگ توحیدی-مطالعات مربوط
به اصالح هندسی بلوار نماز در
سه نقطه
انجام مطالعات و برآورد رفع
مشکل آبگرفتگی در  -1بلوار
شهید رجایی کوچه 10
 -2بلوار گیالن حد فاصل میدان
تربیت تا خیابان ارکیده
 -3بلوار استاد معین خیابان
نبوت و کوچه های فرعی متصل
به آن و...
پایش در کل منطقه یک به همراه
برآورد و اسناد

پروژه های جاری
منطقه
دو

ردیف

1

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات بهسازی و
ساماندهی محوطه بازار 98/01/19
رشت
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

9ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

ارکان بنای
پارس

28,362,275,877

درصد
پیشرفت
فیزیکی

28

وضعیت پیشین

با توجه به لزوم جابجایی
تاسیسات زیر زمینی برق و
انجام عملیات مذکور در مرداد
ماه  ،و همچنین توقف در صدور
مجوز ترافیکی پروژه مذکور در
تاریخ 99/8/25شروع مجدد
گردیده و درحال اجرا می باشد.

حفاری و لوله گذاری سیستم اطفاء حریق

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30

ردیف

نام پروژه

2

روکش آسفالت معابر
بدون مصالح آسفالتی

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

1400/05/03

 6ماه

علت توقف عملیات

تاریخ
شروع
مجدد

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

درصد
پیشرفت
فیزیکی

مهردار فالح
جوریابی

6,100,000,000

20

وضعیت پیشین

خیابان تابان شمالی کوچه نوبخت-خط ماشین پشت نمایندگی مزدا-خیابان امام کوچه کوروش-چهاربرادران کوچه عبدالعلی

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

ترمیم آسفالت معابر با
 3مصالح در محدوده ناحیه 1400/05/09
1
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ
شروع
مجدد

 6ماه

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

سخت سراساز
خزر

5,999,000,000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

90

خیابان ضیابری  2کوچه اشرف-صندوق عدالت کوچه ضیابری-خیابان احسانبخش کوچه جورابچی

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30

ردیف

نام پروژه

4

عملیات اصالح هندسی
معابر با مصالح

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

1400/05/11

 6ماه

علت توقف عملیات

تاریخ
شروع
مجدد

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

درصد
پیشرفت
فیزیکی

بنا آرسس رود

6,430,000,000

85

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

وضعیت پیشین

خیابان شریعتی

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

لوله گذاری ،الیروبی
شبکه فاضالب و همسطح
1400/05/20
سازی و ترمیم درب
5
منهول های معابر در
محدوده منطقه دو
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ
شروع
مجدد

نام پیمانکار

شفارود عمران

 6ماه

مبلغ قرارداد (ریال)

5,890,000,000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

60

خیابان سعدی خط ماشین -خیابان منظریه

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
تاریخ
مدت
علت توقف عملیات شروع
تاریخ شروع اولیه
زمان اجرا
مجدد

نام پروژه

عملیات فنس کشی پارک
6
بانوان

 6 1400/06/28ماه

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

درصد
پیشرفت
فیزیکی

پیمانکار سهیل
کریمی

3,280,000,000

100

نصب فنس و نرده محافظ

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

وضعیت پیشین

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

مرمت و بهسازی پیاده رو
1
و جداول محدوده ناحیه 1

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس قبل از اجرا

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان
اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

1399/12/19

6ماه

-

-

حاتمی
شیرکویی

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

4300000000

98

وضعیت پیشین

در حال اجرا

اجرای جدول و کفپوش در  :بلوار احمدزاده  ،کوی دیانتی  ،خیابان استقالل
اجرای کفپوش در :بلوار مدرس  ،جنب انبار مهمات

عکس حین اجرا

عکس بعدازاجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان
اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

2

ترمیم و روکش آسفالت
معابر محدوده ناحیه 2

1400/07/07

6ماه

-

-

سازه دژ
نامی

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس قبل از اجرا

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

5900000000

5

نصب دو عدد سرعتگیرآسفالتی در :بلوار خرمشهر  ،بلوار اطالعات  ،ورودی کوچه 8

عکس حین اجرا

عکس بعدازاجرا

وضعیت پیشین

در حال اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30

ردیف

نام پروژه

3

ترمیم و روکش آسفالت
معابر محدوده ناحیه 3

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

1400/07/11

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس قبل از اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

-

-

سد راه
ماهان

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

15

5900000000

اجرای روکش آسفالت در :بلوار امام رضا  ،کوچه گل

عکس حین اجرا

عکس بعد از اجرا

وضعیت پیشین

در حال اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

روکش آسفالت  ،مرمت و
 4لکه گیری معابر در سطح 1399/12/28
منطقه 3

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس قبل اجرا

 9ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

گیلسار
پایاپی

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

37428000062

50

روکش آسفالت در آدرسهای :بل وار مدرس  ،پیرکالچای  ،کوچه نسترن 3
بلوار انصاری  ،خیابان ارشاد  ،کوچه سوم
بلوار انصاری  ،خیابان علیزاده  ،کوچه میخک 4
بلوار امام خمینی  ،کوچه جعفری مذهب
بلوار انصاری  ،ماهی رودخان  ،کوچه شفاعت طلب
بلوار انصاری  ،خیابان یعقوب زاده  ،میدان باب الحوایج  ،روبروی مجتمع ستایش
خیابان پاسداران  ،خیابان خبرنگار  ،روبروی مجتمع فرهنگی ورزشی

عکس حین اجرا

عکس پس از اجرا

وضعیت پیشین

در حال اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

ردیف

نام پروژه

5

احداث و رنگ آمیزی
سرعتکاه در محدوده
منطقه 3

1399/12/26

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس قبل اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

نگین سازه
2363199757
گیسوم

وضعیت پیشین

در حال اجرا

رنگ آمیزی  4عدد سرعتگیر در بلوار خرمشهر  ،بلوار اطالعات  ،ورودی کوچه  8و الین مقابل

عکس حین اجرا

عکس پس از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

ردیف

نام پروژه

6

الیروبی و بهسازی
فاضالب سنتی در
محدوده ناحیه 1

1400/05/09

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس قبل از اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

شفارود
عمران

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

5724000000

65

وضعیت پیشین

در حال اجرا

الیروبی ،همسطح سازی منهول ها و لوله گذاری در :بلوار امام خمینی  ،کوچه آهکی
الیروبی و همسطح سازی و تعویض درب چاهچه در  :بلوار انصاری  ،روبروی فروشگاه اسکار و
بلوار امام خمینی  ،کوچه خوش انس
الیروبی و همسطح سازی منهولها در آدرسهای  :خیابان شهدا  ،کوچه مشهودی
خیابان شهدا  ،کوی دیانتی  ،کوچه پامچال
خیابان فلسطین  ،کوچه ساغری

عکس حین اجرا

عکس بعد از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

1

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ســاماندهی بلــوار شــهید
افتخاری حدفاصل دخانیات تا
نماینــدگی محمــودی شــامل
تعریض مسـیر سـواره رو بـه  12 97/7/30ماه
همراه جدول گذاری و پیـاده
روســازی واحــداث کــانیوو و
فونداسیون های روشنایی
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ
شروع
مجدد

-

-

نام پیمانکار

التوم

مبلغ قرارداد (ریال)

41.743.128.572

درصد
پیشرفت
فیزیکی

100

وضعیت پیشین

فعال

ر
نصب ایستگاه اتوبوس و پلکان جنب پل عابر پیاده بلوار شهید افتخاری

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

پــروژه احــداث فضــای
مکث شـهرک اندیشـه
1400/02/09
 2در محـــدوده منطقـــه
چهار

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

مدت
زمان
اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

عدم دریافت
مطالبات

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

شرکت
تعادل سازه

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

14,754,014,280

وضعیت پیشین

فعال

80

اصالح و ترمیم پیاده روی فرسوده مقابل بانک ملی جنب شهرک اندیشه

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

3

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

پیاده روسازی و جدول
گذاری بلوار شهید
1399/11/03
بهشتی در محدوده
منطقه چهار

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

مدت
زمان
اجرا

12

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

آو راه فراز
یول

مبلغ قرارداد (ریال)

47,578,195,320

درصد پیشرفت
فیزیکی

40

ادامه عملیات نصب جدول و کفپوش

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

وضعیت پیشین

فعال

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

4

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

عملیات پیاده روسازی
و جدولگذاری خیابان 1400/07/01
استقامت 2

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

مدت
زمان
اجرا

3ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

درصد پیشرفت
فیزیکی

آباد
مبتکران 19,844,535,573
گیل پی

نصب جدول و کانیوو

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

10

وضعیت پیشین

فعال

پروژه های جاری
منطقه
چهار

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
مدت
زمان
اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عملیــات تــرمیم نــوار
حفاری ( تامین آسفالت
 4 1399/12/23ماه
 5به عهـده کارفرمـا ) در
محدوده منطقه چهار

عد تامین
آسفالت توسط
سازمان عمران

-

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

نام پیمانکار

پیمانکاری
محمد رضا
وظیفه

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

4,250,000,000

85

بلوار الکان – شهرک فجر – کوچه خوشکالم

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

وضعیت پیشین

فعال

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت
زمان
اجرا

علت توقف عملیات

عملیات روکـش معـابر
عدم تامین
(بدون مصالح آسفالتی
 3 1399/12/12ماه آسفالت توسط
 ) 6در محــدوده منطقــه
سازمان عمران
چهار
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
مقاوم سازان 3,500,000,000
سردها

30

حمیدیان خیابان دانشجو انتهای کوچه 18

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

وضعیت پیشین

فعال

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت
زمان
اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم دریافت مطالبات و
عملیات روکش آسفالت
 7معــابر زیــر  10متــر و 12 1397/12/23ماه عدم آمادگی پیمانکار
جهت ادامه فعالیت
همسطحسازی منهولها

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
فیزیکی

مبلغ قرارداد (ریال)

باروساز
98,444,180,277
شمال

95

روکش آسفالت بلوار شهدای گمنام – کوچه آبان

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

وضعیت پیشین

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت
زمان
اجرا

زیرسازی و روکش معابر
 8در محـــدوده منطقـــه 9 1399/07/06ماه
چهار شهرداری رشت

اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

علت توقف عملیات

عدم دریافت
مطالبات وعدم
هماهنگی
پیمانکار با
کارفرما

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

ساختار
25.869.467.340
سازه آراز

درصد پیشرفت
فیزیکی

80

وضعیت پیشین

فعال

کوچه شهریار واحدی بن بست  – 16خیابان شهید بابایی کوچه شقایق فرعی  – 5حمیدیان جنب مسجد امام رضـا (ع) کوچـه
باقری  – 2خیابان شهید تندگویان کوچه احمدیان –

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهاردر بازه زمانی  1400/08/01الی 1400/08/30
نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

مدت
زمان
اجرا

عملیـــات الیروبـــی و
همســطح ســازی درب
 3 1400/08/24ماه
 9منهول و لوله گذاری در
محدوده منطقه 4
اقدامات انجام شده
آبان ماه 1400

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

پیام بهره ور 2.479.031.704

درصد پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

5

بلوار شهید افتخاری نبش کوچه خسروی – بلوار شهدای گمنام ورودی و داخل کوچه قائم

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

فعال

1
پروژه های جاری

2

عملکرد حوزه های ماموریتی

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

ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

شماره قرارداد /ابالغیه

تاریخ عقد قرارداد با مشاور

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

مبلغ قرارداد با
مشاور(ریال)

74

6

بررسی طرح تکمیلی
ساختمان نیمه تمام آتش
نشانی واقع در بلوار
خرمشهر
مطالعات بهسازی و مقاوم
سازی لرزه ای تعدادی از
پلهای غیرهمسطح سطح
شهر

تاریخ شروع مطالعات

5

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

100

1400/02/01

20

آرمان شهر
شمال

پروژه تکمیل عملیات احداث
آرمان شهر
 4ساختمان رصدخانه کوشیار
شمال
گیالنی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

ماده46

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ماده48

3

تعریض پل پستک

طرح و سازه
ب1400/03/01 4,900,000,000 1400/05/16 66/2557/
شفارود

35736

13201

26649

آتیه سازان
محیط

26711

در مرحله
انتخاب
مشاور

-

سقف معامالت
1400/01/30
کوچک

سقف معامالت
1400/02/20
کوچک

1400/01/14

سقف معامالت
1400/02/30
1400/02/20
کوچک
در مرحله
انعقاد

-

1400/03/01

تحویل شده

2

مطالعات ،طراحی و اجرای
پروژه پارک تفریحی و
گردشگری الکان ( پارک
دکتر جزیره ای )

میزان بدهی
(ریال)
درصد پیشرفت
مطالعات
بالتکلیف و
رهاشده
ماده38

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

1

سقف معامالت 1400/03/05
1400/03/02
کوچک

75

82

25

1

تحلیل وضعیت پروژه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مطالعات تعریض مسیر جاده
سنگر از ابتدای ورودی سیال سازه
کادوس
میدان امام علی (ع) از
صنوبر  1تا صنوبر 22

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

وضعیت پروژه
در حال
متوقف
اجرا

در مرحله تایید پالن مقطع جاده سنگر از
عرضی از معاونت شهرسازی ابتدای ورودی
و معماری و وضعیت تملک میدان امام علی
(ع) از صنوبر 1
امالک واقع در مسیر از
تا صنوبر 22
مدیریت امالک می باشد.
اسناد مناقصه تهیه شد و به
جاده الکان –
دستور شهرداری محترم
پارک 450
مقرر شد کار توسط سازمان
هکتاری
عمران انجام گیرد.
منطقه 1
در مرحله تایید طرح
ترافیکی از مدیریت ایمنی و شهرداری انتهای
 20متری گاز
مهندسی ترافیک
اجرای راه پله از برآورد جدا
گردید و در قالب معامالت
کوچک در حال انجام است.
محدوده تاالب
قیمت ابنیه مجدداً توسط
عینک شهر
مشاور در حال به روز رسانی
رشت
می باشد .مقررگردید
تاسیسات نیز توسط پیمانکار
تجهیز انجام شود
نتیجه گزارش مشاور مبنی بر
مقاوم سازی ساختمان است بلوار خرمشهر
شهر رشت
که در مرحله بررسی قرار
دارد.
مقرر گردید در سال آینده ،با پلهای غیر
ردیف بودجه جداگانه ای همسطح سطح
شهر
درنظر گرفته شود.

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

ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

شماره قرارداد /ابالغیه

تاریخ عقد قرارداد با مشاور

مبلغ قرارداد با مشاور(ریال)

تاریخ شروع مطالعات

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری
پروژه جمع آوری و هدایت آبهای
8
سطحی شهر رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

75

مهندسین
بهان طرح

ب99/03/25 3,200,000,000 99/03/25 66/1737/

طراحی تقاطع غیرهمسطح مهندسین
مشاور ره آزما ب1399/7/1 3,200,000,000 1400/02/15 66/2339/
 9میدان امام حسین (ع)

طراحی تقاطع غیرهمسطح فلکه آرمان شهر
شمال
 10نیروی دریایی

80

83

ب1398/12/22 3,200,000,000 99/05/09 66/1837/

88

طراحی پارک حاشیه رودخانه
گوهررود در محدوده پل جماران
تا منظریه (قسمتی از قرارداد طراحان البرز
ب1400/05/21 3,200,000,000 99/07/13 66/2009/
11
سبز
مطالعات فاز دوم سااندهی و
دیواره سازی رودخانه های
گوهرردود و زرجوب رشت)

50

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

تحویل شده

میزان بدهی (ریال)
درصد پیشرفت
مطالعات
بالتکلیف و رهاشده
ماده38
ماده48
ماده46

پروژه جمع آوری و هدایت آبهای
7
سطحی شهر رشت

مهندسین
بهان طرح

ب99/03/25 3,200,000,000 99/03/25 66/1737/

70

تحلیل وضعیت پروژه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

وضعیت پروژه
در حال
متوقف
اجرا

محدوده منطقه
چهار
خیابان های
برآورد آماده می باشد
اما مقرر شد در بودجه باقرالعلوم ،امام
 1401ردیف اعتباری حسین ،بابایی،
درنظر گرفته شود .طرازکوه ،شقایق،
تندگویان،
اصغری
برآورد آماده می باشد محدوده منطقه
اما مقرر شد در بودجه پنج خیابان های
دلدار و
 1401ردیف اعتباری
کارسرشت
درنظر گرفته شود
فلکه امام حسین
در مرحله تصمیم گیری
(ع) تقاطع بلوار
در خصوص اولویت
شهید مدرس و
اجرای پروژه توسط
بلوار شهید
شورای اسالمی شهر
چمران
در مرحله تصمیم گیری
فلکه نیروی
در خصوص اولویت
دریایی
اجرای پروژه توسط
شورای اسالمی شهر
مجاورت رودخانه
از پل جماران در
تأیید نقشه های فاز یک
بلوار شهید
در مرحله نهایی است.
بهشتی تا بلوار
منظریه

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

ردیف

عنوان پروژه

16

احداث سالن پارلمان شورای
اسالمی شهر رشت

آبا آژیانه
آباد

127861

سقف معامالت
1400/07/22
کوچک

1400/07/22

5

بازنگری طرح پایه پارک 450
17
هکتاری

نام مشاور

شماره قرارداد /ابالغیه

تاریخ عقد قرارداد با مشاور

76

مبلغ قرارداد با مشاور(ریال)

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

15

به روزرسانی جمع آوری و
هدایت آبهای سطحی فاز 2
شهرک فجر

طراحان
البرز سبز

49982

93/03/11

سقف معامالت
کوچک

1400/07/10

90

بررسی اسناد مناقصه

-

تکمیل ساختمان مرکز
مانیتورینگ ،تکمیل نگهبانی و
سردر ب،تکمیل ساختمان ارکان عصر
18
شمال
فرهنگی و احداث دیوار
حفاظتی در محوطه ساختمان
شهرداری مرکزی

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

-

146286

-

سقف معامالت
متوسط

سقف معامالت
1400/08/17
کوچک

تاریخ شروع مطالعات

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

14

جمع آوری و هدایت آبهای
سطحی کوچه مریم

بهان طرح ب99/03/25 66/1737/

3,200,000,000

99/03/25

90

بررسی اسناد مناقصه

-

1

5

تحویل شده

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

به روزرسانی برآورد ساختمان
13
خورشیدی مسکن مهر

ندارد

-

ندارد

-

1400/07/01

100

ارسال به منطقه 5

میزان بدهی (ریال)
درصد پیشرفت
مطالعات
بالتکلیف و رهاشده
ماده38
ماده48
ماده46

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

مطالعات ساماندهی و احیاء و
تهیه سند راهبردی در
12
محدوده تاالب عینک

در مرحله
انتخاب
مشاور

-

در مرحله
انعقاد

-

1400/03/09

20

تحلیل وضعیت پروژه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

وضعیت پروژه
در حال
متوقف
اجرا

قرارداد با مشاور پهنه آبی
محدوده
در حال انعقاد است،
تاالب عینک
فراخوان ارزیابی برای مشاور
شهر رشت
منظر نیز منتشر شده است.

مکان احداث صحن شورا
خیابان
تغییر کرد و مشاور در حال
سعدی ،کوچه
طراحی در زمین جدید
فرقان بین
است.

در مرحله انعقاد قرارداد با
مشاور

جاده الکان

فلکه گیل،
محوطه
مشاور در مرحله تهیه نقشه
ساختمان
ها می باشد
شهرداری
مرکز

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-

ردیف

عنوان پروژه

نا پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

بالتکلیف و رهاشده
ماده38
ماده48
ماده46

درصد پیشرفت
مالی
درصد پیشرفت
فیزیکی

77

احداث دیوار
ژئوسازا هیدرو
حفاظتی در محله
3
ن بین پژوهان 12 32,448,355,842 1400/02/13ماه 1400/03/10
دباغیان شهر
الملل یکم
رشت

60%

معاونت
عملیات احداث
ارکان حمل و
فاز دو باغ ژاپنی
بنای نقل و 1400/03/30
4
در بوستان مفاخر
پارس امور
رشت
زیربنایی

%60

عملیات تکمیل
ساختمان سرای
5
محله و شهرداری
ناحیه  3منطقه 5

شرکت
آتی
نگارنما
پارسی
ان

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

تحویل شده

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 4ماه 1399/09/18

%80

معاونت
حمل و
نقل و 1400/5/31
امور
زیربنایی

تحلیل وض یت پروژه

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

18,288,000,000

عملیات اجرایی
%29

برنامه ریزی پیشبرد
پروژه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

معاونت
احداث دیوار
حمل و
محوطه ساختمان دژ سازه
نقل و 99/08/29
2
موزه دفاع مقدس شیرکوه
امور
شهر رشت
زیربنایی

نتیجه برنامه ریزی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

225,347,725,390

8

99/01/23

%69

%73

پروژه کمی
عملیات اجرایی پیش پرداخت عقب تر از
در حال انجام انجام شده برنامه در
حال انجام
است
است
است.

در حال انجام

در حال
اجراست

مالحظات /پیش بینی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

معاونت
حمل و
 1سوله زباله سوز  Aسیف بنا نقل و 98/12/26
امور زیر
بنایی

وض یت پروژه
در حال اجرا
متوقف

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

رشت-
سراوان

جاده تهران

است
عملیات اجرایی
%25

در حال انجام

در حال
اجراست

رشت-
دباغیان

است

عملیات اجرایی
12,700,000,041

 4ماه 1400/04/03

%45

در حال انجام
در حال انجام
است
است

عملیات اجرایی
 12 23,445,526,996ماه 1400/06/03

%14

%0

در حال انجام
در حال انجام
است
است

شهریاران

جاده تهران
جنب نظام
وظیفه

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-

ردیف

عنوان پروژه

نا پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

درصد پیشرفت
فیزیکی
بالتکلیف و رهاشده
ماده38
ماده48
ماده46

درصد پیشرفت مالی

78

تحویل شده

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تحلیل وض یت پروژه

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

7

عملیات اجرای
روشنایی بلوار
خرمشهر شهر
رشت

کران
افروز
آکام
آروند

نتیجه برنامه ریزی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

عملیات جمع اوری
و هدایت شیرابه
معاونت
محل دفن زباله
سراوان به تصفیه گیل بام حمل و
1399/06/29
6
پی نقل و امور
خانه و تاسیسات
زیربنایی
وابسته به ان شامل
رسوبگیر و سیستم
پمپاژ

مالحظات /پیش بینی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

وض یت پروژه
در حال اجرا
متوقف

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

عملیات

22,400,000,000

 3ماه 1399/06/23

معاونت
حمل و
نقل و
 3 26,203,590,159 1400/06/13ماه 1400/6/23
امور
زیربنایی

%50

%0

پروژه
اجرایی در کندتر
زمانبندی
حال انجام در حال
اجراست
است

گلزار شهدا

تحویل زمین
انجام شد.
%5

بلوار
خرمشهر

بخشی از
تجهیزات
خریداری شد

معاونت
حمل و
پروژه عملیات فنس
کشی محوطه تک واره نقل و
1400/4/22
8
امور
تصفیه خانه شیرابه آوگون
زیربنایی
سراوان
عملیات جمع آوری
و هدایت آبهای
معاونت
خانه
سطحی
حمل و
96/6/20
 9فخب(ساماندهی گستر
نقل و امور
محور ورودی جاده گیل
زیربنایی
تهران حد فاصل به
سمت میدان گیل )

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

پس از دوماه
 3 4,338,695,352ماه 1400/4/23

%25

%97

توقف پروژه

سراوان

مجددا آغاز
شد

18 110,689,220,646ماه

96/7/3

%34

%34

لوله گذاری،
ترمیم و
آسفالت مسیر
بخشی از
مسیر انجام
شد

درخواست
فسخ پیمان
توسط
پیمانکار

جاده
پیربازار-
فخب

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت کنترل ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖اهم اقدامات:
 -1نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 -2پیگیری ادامه اجرای پروژه فیبر نوری مربوط به شرکت فناپ تلکام
 -3آمادگی کامل نیروهای شرکت پشتیبان در طول آبان ماه
 -4رفع قطعی های دوربین های نظارتی تصویری و ثبت تخلف 25 :مورد

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 -5پایش تصویری دوربین های نظارتی بطور روزانه
 -6پاسخ به استعالمات انجام شده توسط نیروی انتظامی ،پلیس راهور ،دادگاه و شوراهای حل اختالف

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

79

 -7پیگیری برگزاری استعالم در سامانه الکترونیک دولت جهت خرید تجهیزات الکترونیکی برای مرکز کنترل ترافیک
 -8پیگیری برگزاری استعالم در سامانه الکترونیک دولت جهت برق رسانی زمینی به  33ایستگاه نظارتی
 -9راه اندازی  8دستگاه دوربین نظارتی شامل:
 3دستگاه دوربین نظارتی در بلوار شهید انصاری ،تقاطع گلباغ نماز و  3دستگاه دوربین نظارتی در بلوار شهید انصاری،
تقاطع دیلمان و  2دستگاه دوربین نظارتی در میدان ولیعصر(عج) ،ابتدای بلوار شهید انصاری
 -10پیگیری و نصب تجهیزات موردنیاز جهت راه اندازی  5ایستگاه کنترل سرعت در جاده تهران حدفاصل چهارراه
کانال تا میدان گیل

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

❖ خط کشی پارکینگ جانبازان و معلولین نامجو  ،بنیاد شهید و ایثارگران

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖ جمع آوری تابلوهای فرسوده سطح شهر جهت جایگزینی توسط واحد اجرا و عملیات

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

❖ نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی معابر ضیابری  ،مدافعان سالمت  ،رجایی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

80

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

❖ نصب تجهیزات ترافیکی در میدان امام علی (ع) و موزه رشت و مسجد باقرآباد

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖ نصب تابلو و تجهیزات ترافیکی معابر رسالت  ،معلم  ،شمسی پور

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

❖ نصب تجهیزات ترافیکی در میدان هفت آذر  ،بلوار شهید باهنر و میدان شهید فالح عباسی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

81

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
❖ عملکرد تجهیزات ترافیکی آبان ماه سال 1400

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

شرح
نصب انواع تجهیزات ترافیکی شامل کاشن تانک ،
استوانه  ،عالئم بازتابنده ،بشکه و ( ...تعداد)
خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (مترطول)
خط کشی عابر پیاده و خط ایست (مترطول)
تعمیر  ،اصالح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و
کلیه متعلقات (تعداد)
ساخت  ،جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر
(مترمربع)
ساخت  ،جانمایی و نصب انواع تابلوهای راهنمایی
(تعداد)
اصالح هندسی (تعداد)
خط کشی بستر (سرعت کاه ،جناغی و
()...مترمربع)
ترمیم  ،احداث و آرام سازی با سرعتکاه یا سنگ
کیوبیک در معابر (تعداد)
خط کشی محوری سرد (مترطول)

82

مجموع

0

0

0

0

0

307

307

0
36

0
0

0
0

0
0

0
0

25
200

25
236

0

0

0

0

0

13

13

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

27

31

1

0

0

0

0

0

1

0

0

60

0

110

0

170

0

0

2

0

0

0

2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
3

انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی (مترمربع)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

نصب حفاظ ایمنی بتنی (نیوجرسی و )..

0

0

0

0

0

0

0

خط کشی خطوط کاهنده با رنگ گرم (مترمربع)

0

0

0

0

0

200

200

کف نوشتار (عدد)
خط کشی محوری مکانیزه (دو جزئی -متر طول)

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

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

نصب حفاظ ایمنی فلزی (گاردریل)

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

5

عملیات تهیه و نصب تجهیزات و
تابلوهای ترافیکی سطح شهر رشت

شرکت مه گل نور معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی
البرز

99/12/28

6

انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی
عملیات تهیه و نصب تجهیزات و
تابلوهای ترافیکی سطح شهر رشت

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

 9ماه تمدید تا
31,479,745,800
99/8/30
50,000,000,000

مهندسین مشاور عاونت حمل و نقل و
3,963,325,272 1400/2/13
امور زیربنایی
ایمن تردد زاگرس

12

12

ماده46

4

عملیات خط کشی محوری محدوده
مناطق پنجگانه شهر رشت

معاونت حمل و نقل و
سازه رهاورد دنا
امور زیربنایی

97/12/6

4,400,000,000

12

ماده48

83

3

مطالعات ترافیک محدوده منطقه سه و شرکت ژرفا نقش معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی
محیط
پنج شهرداری رشت

1400/2/4

 3ماه (تمدید تا
17,865,448,000
)1400/8/30

ماده38

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

2

عملیات و اجرای هوشمندسازی چراغ
معاونت حمل و نقل و
های راهنمایی و لوازم یدکی تقاطع های
99/11/18
امور زیربنایی
چهارراه توتونکاران  -سه راه آب و شرکت باور مشهد
فاضالب  -حافظ  -ملت  -میدان دفاع
مقدس  -سه راه گلباغ نماز  -دیلمان

سرمایه گذاری

9

99/2/10

بالتکلیف و رهاشده

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

1

قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت به
روش  BOSTدر طراحی  ،اجرا ،پیاده
شرکت چشم انداز معاونت حمل و نقل و
99/2/10
سازی  ،مدیریت و بهره برداری از سامانه
امور زیربنایی
ارتباط
مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای شهر
رشت

درصد پیشرفت فیزیکی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ردیف

عنوان پروژه

نام
پیمانکار/مشاور

کارفرما

تاریخ عقد
قرارداد

مبلغ قرارداد
(ریال)

مدت قرارداد
(ماه)

100

درصد پیشرفت مالی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

متوقف
تاریخ
شروع

در حال اجرا

-

99/11/18

55

45

1400/2/4

60

35

97/12/6

50

20

99/12/28

55

41

1400/2/13

55

20

تحویل شده
میزان بدهی (ریال)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

وضعیت پروژه

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

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

84

نظارت بر اجرای هوشمند سازی چراغ
های راهنمایی تقاطع چهارراه
شرکت مهندسین مشاور معاونت حمل و نقل
1,108,501,960 1400/2/13
توتونکاران  ،سه راه آب و فاضالب ،
و امور زیربنایی
تردد راه هوشمند
حافظ  -ملت  ،میدان دفاع مقدس ،
سه راه گلباغ نماز  ،دیلمان

3

1400/2/13

55

50

2,400,000,000

9

98/11/6

66

66

عملیات خط کشی معابر منطقه پنج شرکت خدمات جاده ای معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی
آرش راه غرب
شهر رشت
طرح جامع بهبود کیفیت سرعتکاه
های شهری

ابوالقاسم نادم

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

98/11/6

99/4/23

تا حد معامالت تا حد معامالت
کوچک
کوچک

10

عملیات ساماندهی و افزایش ایمنی در
شرکت نوآوران طراح تاج معاونت حمل و نقل
معابر شهری (تهیه و نصب حفاظ بتنی
و امور زیربنایی
شمال
از نوع نیوجرسی)

3,198,000,000

9

11

عملیات تهیه مصالح و اجرای 750
معاونت حمل و نقل
مترمربع خط کشی با رنگ گرم با دانه شرکت تولیدی و صنعتی
4,300,000,000 1400/5/16
و امور زیربنایی
مرصاد شیمی ایمن راه
های شیشه ای و ضخامت 4500
میکرون

6

12

ماده46

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

9

ماده48

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ماده38

8

بالتکلیف و رهاشده

7

درصد پیشرفت فیزیکی

ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار/مشاور

کارفرما

تاریخ عقد مبلغ قرارداد مدت قرارداد
(ماه)
(ریال)
قرارداد

درصد پیشرفت مالی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

متوقف

تاریخ شروع

در حال اجرا

ارایه خدمات مشاورهای در انجام
مطالعات طراحی مسیر دوچرخه
سواری در حدفاصل میدان انتظام تا
انتهای محدوده شهری

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

عمران راهان پویش

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

99/4/18

1400/4/6

99/4/23

99/4/18

1400/5/16

تا حد معامالت تا حد معامالت
390,000,000
کوچک
کوچک

90

0

95

65

60

40

0

0

تحویل شده
میزان بدهی (ریال)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

وضعیت پروژه

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

❖تهیه و تنظیم:
➢ تهیه برآورد پارک خانه کودک عینک
➢ تهیه و ارائه گزارش از صورتجلسه کمیته ساماندهی کالبدی و زیرساخت ذیل ستاد بازآفرینی پایدار شهرستان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

➢ تهیه گزارش توجیهی از پروژه های بازآفرینی جهت دریافت اعتبارات ملی و ارائه به راه و شهرسازی و شهردار محترم

❖مهمترین اقدامات حوزه بازآفرینی:
➢ جمع بندی و ارسال صورتجلسه شورای فنی میراث به مشاور درباره ساختمان فرهنگ و هنر

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ بازدید از خانه های سالمت و نهاد توسعه محله به همراه معاون برنامه ریزی فرمانداری
➢ شرکت در جلسات هفتگی کارگروه ساماندهی پیاده راه فرهنگی
➢ برگزاری جلسه بررسی شرح خدمات پیرسرا با نماینده دانشگاه گیالن

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ بازدید از سقف ساختمان ساعت به همراه پیمانکار معتمد میراث
➢ بازدید از بناهای واجد ارزش در محور امام شامل مسافرخانه فرد

➢

و بنای آذربانی جهت عملیات رفع خطر

➢ برگزاری جلسه در خصوص نحوه اجرای مرمت بام با حضور معاونت های مالی ،عمرانی و حقوقی
➢ حضور در جلسه کمیته توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی استان و ارائه گزارش در خصوص اقدامات شهرداری در سکونتگاه
های غیررسمی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

85

➢ مکاتبه با مشاور مرمت بنای شهرداری و درخواست علل توجیهی انتخاب سیستم تاسیساتی VRF

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

از  1400/08/01الی 1400/08/30
نوع پروژه

ردیف

مساحت پروژه
(متر مربع)

تناژ آسفالت
مصرفی

1

پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری

2600

269/33

2

پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی

950

110/1

3

پروژه های زیرسازی و آسفالت

0

0

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

مجموع

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

86

پروژه های مرمت مکانیزه
میزان آسفالت تولیدی و اجراشده در مناطق(تن)

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

3550

379/43
1500متر مربع
 145/04تن
805/99

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

آسفالت انجام شده

شرح

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 5

ستاد (معاونت حمل و
نقل و امورزیربنایی)

مجموع

مساحت آسفالت اجرا شده( مترمربع)

1550

450

7115

1998

-

0

11113

تناژ آسفالت استفاده شده (تن)

205

59

1470

276

-

0

2010

مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

1600

منطقه 1

1400

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1200

منطقه 4

منطقه 2

1000
800
600
400

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

200

0

منطقه 1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

87

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 4

منطقه 3

منطقه 2

منطقه 1

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

آسفالت انجام شده و اصالح هندسی معابر منطقه یک

نام محله

محل اجرای پروژه

شهید رجایی

رشتیان کوچه42فرعی اول-تصویر شماره 1

استاد سرا

کوچه اول کرارودی-تصویر شماره 2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

اصالح هندسی معابر

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

عملیات اصالح هندسی بلوار نماز ورودی
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

88

شهرک گلها تصویر شماره  - 1تصویر شماره 2

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

مناطق پنجگانه-

همسطح سازی و الیروبی انجام شده منطقه یک

محل اجرای پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

خیابان - 104تصویر شماره 1

پشت بیمارستان گلسار خیابان 142
اجرای دریچه در بلوار اصفهان-تصویر شماره 2و3

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

اجرای درب چاهچه در خیابان 103
همسطح سازی درب منهول در خیابان سعدی کوچه پورنقاشیان

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تصویر شماره 1
89

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

مناطق پنجگانه -اجرای عملیات کف پوش پیاده و رنگ آمیزی معابر و سرعتکاه ها
منطقه یک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

عملیات کف پوش پیاده رو

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

میدان قلی پور زیر پل-تصویر شماره 1

تصویر شماره 1
عملیات رنگ آمیزی معابر و سرعتکاه ها

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

عملیات رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده بلوار معلم -تصویر شماره 1
عملیات رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده روبروی شهرداری منطقه یک-تصویر شماره 2

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

90

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

مناطق پنجگانه-

عملیات ترمیم نوار حفاری منطقه یک

محل اجرای پروژه
خیابان خیام
خیام ،بن بست نوری
کوی فالحتی-تصویر شماره 1و2
خیابان امام رضا
فوالدلوی 2
12متری نبوت

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تصویر شماره 1
91

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

تصویر شماره 2

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اهم اقدامات انجام شده منطقه دو

❖ اهم اقدامات انجام شده عمرانی
➢ بهسازی و ساماندهی محوطه بازار رشت :حفاری و لوله گذاری سیستم اطفاء حریق

➢ فنس کشی حاشیه پارک بانوان در بلوار منظریه
➢ ترمیم و لکه گیری آسفالت و نوار حفاری  :در سطح معابر منطقه
➢ کفپوش گذاری و جدول گذاری  :احداث پیاده رو در خیابان حشمت
➢ ترمیم و همسطح سازی درب منهول فاضالب در سطح منطقه

❖ اهم اقدامات انجام شده ترافیکی
➢ اصالح هندسی خیابان شریعتی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مناطق پنجگانه-

آسفالت انجام شده منطقه دو

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محل اجرای پروژه
ترمیم آسفالت و نوار حفاری در سطح منطقه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

صندوق عدالت بن بست ضیابری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

خیابان احسانبخش کوچه جورابچی
اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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خیابان س دی خط ماشین

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

آسفالت انجام شده منطقه سه

نام محله

محل اجرای پروژه

آزاد

بلوار امام رضا  ،کوچه گل

آب آسیاب

بلوار مدرس  ،پیرکالچای  ،کوچه نسترن 3

پردیسان

بلوار انصاری  ،خیابان ارشاد  ،کوچه سوم

پردیسان

بلوار انصاری  ،خیابان علیزاده  ،کوچه میخک ( 4تصویر )1

نام محله

محل اجرای پروژه

آب آسیاب

بلوار امام خمینی  ،کوچه جعفری مذهب (تصویر ) 2

پردیسان

بلوار انصاری  ،ماهی رودخان  ،کوچه شفاعت طلب

پردیسان

بلوار انصاری  ،خیابان یعقوب زاده  ،میدان باب الحوایج ،
روبروی مجتمع ستایش

آب آسیاب

خیابان پاسداران  ،خیابان خبرنگار  ،روبروی مجتمع
فرهنگی ورزشی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تصویر 1
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تصویر 2

مناطق پنجگانه
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

-اهم اقدامات انجام شده منطقه چهار

➢ مناسب سازی سرویس بهداشتی و رمپ ورودی سرویسها در پارک مفاخر

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ اصالح هندسی خیابان شهید عطری حمیدیان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مناطق پنجگانه
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

-آسفالت انجام شده منطقه چهار

محل اجرای آسفالت های انجام شده
بلوار الکان شهرک فجر کوچه خوشکالم  -حمیدیان خیابان دانشجو انتهای کوچه  -18خیابان شهید بابایی کوچه شقایق فرعی – 5

حمیدیان جنب مسجد امام رضا (ع) کوچه باقری  – 2خیابان شهید تندگویان کوچه احمدیان – کوچه شهریار واحدی بن بست 16

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

96

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

مناطق پنجگانه-

جدولگذاری ،رنگ آمیزی و کفپوش گذاری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

منطقه  1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه 5

شرح
جدولگذاری(متراژ به طول)
رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر
منطقه (متر مربع)
کفپوش(مترمربع)

240

900

190

604

-

1934

40

0

40

0

-

80

309

25

420

275

-

1029

مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق (مترمربع)

مقایسه جدولگذاری مناطق (متر)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

منطقه 4

منطقه 1
منطقه 4

%12

%31

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مجموع

منطقه 2

منطقه 3

%47

%10

منطقه 3
منطقه 2
منطقه 1

منطقه 4
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منطقه 3

منطقه 2

منطقه 1

0

100

200

300

400

500

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار

پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار
عنوان پروژه

نام مشاور

ردیف

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

1

مجری

تاریخ شروع مبلغ برآورد پروژه
(ریال)
مطالعات

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه

وضعیت فعلی

عملیات اصالح هندسی حد فاصل
میدان فرهنگ به سمت میدان
حشمت

-

منطقه دو

-

4,298,099,202

 6ماه

تامین اعتبار

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

2

عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش و
جداول معابر در محدوده ناحیه یک

-

منطقه دو

-

5,395,983,719

 6ماه

تامین اعتبار

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

3

عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش و
جداول معابر در محدوده ناحیه دو

-

منطقه دو

-

5,395,983,719

 6ماه

تامین اعتبار

4

عملیات ترمیم و بهسازی کفپوش و
جداول معابر در محدوده ناحیه سه

-

منطقه دو

-

5,395,983,719

 6ماه

تامین اعتبار

5

عملیات ترمیم نوار حفاری با مصالح
آسفالت در محدوده ناحیه دو

-

منطقه دو

-

4,702,207,576

 6ماه

تامین اعتبار

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مناطق پنجگانه-

پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد

پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی
ردیف

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

1
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

عنوان پروژه

پیمانکار/
شرکت

کارفرما

شهرداری
عملیات ترمیم و رفع انسداد شبکه
سید شایان حسینی
منطقه 4
فاضالب سنتی در محدوده منطقه 4

ناظر

شهرداری
منطقه 4

مبلغ اولیه پیمان
(ریال)

2/884/099/130

مدت قرارداد
(ماه)

-

عملیات روکش آسفالت معابر ناحیه 3
منطقه 4

سکنی سازان

شهرداری
منطقه 4

شهرداری
منطقه 4

5/400/000/000

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

3

عملیات زیرسازی و آسفالت معابر
خاکی ناحیه  2منطقه 4

التفات سازه
شمال

شهرداری
منطقه 4

شهرداری
منطقه 4

5/900/000/000

-

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

4

عملیات زیرسازی و آسفالت معابر در
محدده ناحیه  1منطقه 4

التفات سازه
شمال

شهرداری
منطقه 4

شهرداری
منطقه 4

6/100/000/000

-

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

5

عملیات ترمیم نوار حفاری با آسفالت
معابر محدوده ناحیه یک منطقه 4

سد راه ماهان

شهرداری
منطقه 4

شهرداری
منطقه 4

6/100/000/000

-
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-

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ اهم اقدامات انجام شده
➢ سم پاشی خودروهای سبک و سنگین و اتوبوس های کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی جهت مقابله با ویروس کرونا
➢ تهیه ماسک و لوازم بهداشتی برای کلیه پرسنل سازمان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

100

➢ تجهیز جایگاه های  CNGبه مواد ضدعفونی کننده جهت استفاده رانندگان حمل و نقل عمومی و شخصی
➢ ضدعفونی و شستشوی شبانه اتوبوس های سازمان جهت مقابله با ویروس کرونا
➢ ضدعفونی و گند زدایی محیط اداری به صورت روزانه جهت حفظ سالمت پرسنل
➢ تولید محتوا و تهیه مستندات بصورت روزانه از روند اجرایی راه اندازی مجتمع تعمیرگاهی و بازسازی اتوبوس های شهری در
سازمان حمل و نقل
➢ تولید محتوای مناسبتی آبان ماه سالجاری ( آموزش شهروندی  ،طراحی و چاپ بنر  ،ساخت کلیپ مناسبتی وتبریک
فرارسیدن سال نو  ،انتشار پیام های مناسبتی تبریک و تسلیت و )...
➢ تولید محتوای آموزش های شهروندی در وضعیت کنونی و رعایت پروتکل های بهداشتی در استفاده از حمل و نقل عمومی
شهری
➢ تجلیل از رانندگان ناوگان تاکسیرانی که در ترویج فرهنگ استفاده از پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی بسیار فعال بودند.

➢ تداوم برگزاری سلسله جلسات شورای اداری سازمان
➢ تهیه عملکرد از بهسازی پایانه مسافربری میدان گیل ( سرویس بهداشتی ،آسفالت ،روشنایی  ،خوابگاه ،نظافت و پاکسازی و
) ...
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

➢ اطالع رسانی و تهیه عملکرد از انعقاد قرارداد واگذاری و ارائه خدمات جایگاه های سی ان جی برگزاری مزایده
➢ درج اخبار و عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت در پرتال اتحادیه تاکسیرانی کشور
➢ درج اخبار و عملکرد سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رشت در پرتال اتحادیه اتوبوسرانی کشور

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

➢ بروز رسانی صفحات مجازی اطالع رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل
➢ بروز رسانی پرتال اطالع رسانی سازمان مدیریت حمل و نقل

➢ تولید محتوا و فتونیوز از عملکرد روزانه سازمان حمل و نقل
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ اطالع رسانی و تولید محتوا از تولید قطعات اتوبوس های در حال بازسازی در سازمان و صرفه جویی چشمگیر در هزینه های
سازمان
➢ اطالع رسانی و پوشش خبری جلسات کمیته انضباطی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ تهیه گزارش عملکرد روزانه از بهسازی و پاکسازی و نظافت پایانه مسافربری میدان گیل
➢ تجلیل از راننده فداکار که در حال کمک به همشیران سانحه دیده جان خود را ازدست داد
➢ دیدار با خانواده شهدای مدافعان حرم شهید نوری هریس ،طاهرنیا و کوچک زاده در هفته بسیج

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ بازدید روزانه مدیریت و مجموعه مدیران سازمان از خطوط و ایستگاه های حمل و نقل عمومی درون شهری
➢ تهیه عملکرد اینفوگرافی  6ماهه سازمان
➢ برگزاری تست پرسش و پاسخ با رانندگان سامانه  1812در خصوص رفع مشکالت موجود
➢ پوشش خبری بازدید امام جمعه شهر رشت از خطوط ناوگان اتوبوسرانی شهری
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
گزارشی از آمار فروش شرکت های مسافربری شهر رشت (ریال)

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

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

عوارض پنج درصد
فروش بلیط

کل فروش

53/696/318/800

از  1400/08/01الی 1400/08/30

1/822/671/759 2/684/815/940

نوع دستگاه

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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در سرویس (فعال)

خارج از سرویس
(غیرفعال)

جمع

میانگین تعداد مسافر میانگین کرایه
جابجاشده توسط یک در یک مسیر
دستگاه در طول روز شهری (ریال)

4628

1183

5811

100

16122

تاکسی ون

195

14

209

200

10995

مینی بوس

165

30

195

400

7860

اتوبوس

50

137

187

800

300

تاکسی سواری
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

%68

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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

وصولی عوارض پنج
درصد

درصد تحقق وصول
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
شرح فعالیت

تعداد

صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی اصلی و کمکی

1081

صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاکسی

436

صدور و تمدید کارت شهری رانندگان مشغول در آژانس

2

تمدید مجوز آژانس ها

1

تعیین و جابجایی خطوط تاکسی

17

تعداد نقل و انتقال تاکسی

19

صدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان حمل بار درون شهری

180

صدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان ناوگان حمل بار درون شهری

80

تبدیل به احسن تاکسی

0

تشکیل پرونده جهت خرید خودرو

13

صدور کارت شهری المثنی

1

تعویض پروانه تاکسیرانی

3

تمدید پروانه بهره برداری وانت بار

226

آزمون شهرشناسی

40

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

103
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معاونت شهرسازی و معماری – مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ اهم اقدامات:
➢ راهبری و هدایت شیوه اجرای طرح تفصیلی در مناطق

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

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

ضوابط
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ مکاتبه با سازمان فاوا شهرداری رشت در خصوص اصالح کد پهنه
➢ پاسخ و بررسی درخواست متقاضیان جهت تغییر جانمایی بنا

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ برگزاری جلسات کارگروه خط پروژه و بررسی و رفع مغایرت خط پروژه های مناطق پنجگانه
➢ مکاتبه با مشاور طرح تفصیلی جهت بررسی و اعالم نظر در خصوص درخواست های متقاضیان

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

104

در قالب قرارداد پیوست 6

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

معاونت شهرسازی و معماری -مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ اهم اقدامات:
➢ مکاتبه با اعضای محترم هیات بازرسی مستقر درشهرداری (معضالت و مشکالت قوانین موجود)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ ارسال گزارش تکمیلی به هیات بازرسی مستقر در شهرداری

➢ مکاتبه با اداره کل بازرسی در خصوص آمار ساخت و ساز
➢ شرکت در جلسه هم اندیشی با شرکت های خدمات رسان با حضور معاونت محترم شهرسازی
➢ شرکت در جلسه معاونت پیشگیری از وقوع جرم (با حضور هیات چهار نفره استان)
➢ تهیه دفاعیه از شیوه نامه ساماندهی ساخت و ساز شهری و ارائه به ریاست محترم شورا
➢ مکاتبه با اداره کل بهزیستی و ارائه گزارش اقدام منطقه دو در خصوص پیامک شهروندی مشکالت تردد در
پیاده راه شهرداری
➢ مکاتبه پاسخ به شورای اسالمی درخصوص تسهیل تردد افراد معلول و کم توان در سطح شهر
➢ مکاتبه پیگیری مصوبات دومین جلسه داخلی مناسب سازی شهرداری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

105

➢ مکاتبه با اداره کل بهزیستی و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص مناسب سازی خیابان پرستار

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

معاونت شهرسازی و معماری-کمیسیون ماده صد
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

106

شرح

آبان ماه سال 1400

مدت مشابه سال قبل

تعداد جلسات

48

45

تعداد پرونده های رسیدگی شده

1091

1055

تعداد جریمه بدوی

163

118

مبلغ جریمه بدوی (ریال)

263,682,611,178

155,751,638,505

تعداد جریمه تجدیدنظر

101

100

مبلغ جریمه تجدیدنظر (ریال)

243,905,016,627

108,712,141,070

تعداد تخریب بدوی

212

224

تعداد تخریب تجدیدنظر

51

52

تعداد تصمیم بدوی

296

281

تعداد تصمیم تجدیدنظر

157

184

تعداد آرای رسیدگی مجدد( جریمه)

19

17

مبلغ آرای رسیدگی مجدد (ریال)

29,493,663,729

28256993720

تعداد تخریب رسیدگی مجدد

10

8

تعداد تصمیم رسیدگی مجدد

64

54

تعداد آرای استنکافی

14

7

تعداد تصمیم استنکافی

4

10

مبلغ کل (ریال)

537,081,291,534

292,720,773,295

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

مبلغ کل(لایر)

مدت مشابه سال
قبل

آبان1400

معاونت شهرسازی و معماری -آمار مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه شهرداری رشت
آبان 1400

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

منطقه

تعداد پروانه
صادره
بازه معین
سال 1400

تعداد پروانه
صادره
بازه معین
سال 1399

درصد افزایش یا
کاهش

تعداد
درخواستهای
ثبت شده
بازه معین
سال 1400

تعداد
درخواستهای
ثبت شده درصد افزایش یا
کاهش
بازه معین
سال 1399

مساحت زیربنا به
مترمربع
بازه معین
سال 1400

مساحت زیربنا
به مترمربع
درصد افزایش یا
بازه معین
کاهش
سال 1399

منطقه1

40

43

-7%

40

76

-47%

26,922.55

36,808.19

-27%

منطقه2

15

18

-17%

21

55

-62%

7,174.14

15,678.45

-54%

منطقه3

16

25

-36%

13

34

-62%

8,729.05

16,140.25

-46%

منطقه4

31

19

63%

23

28

-18%

18,472.08

12,263.45

51%

منطقه5

12

26

-54%

17

23

-26%

6,156.49

16,929.92

-64%

مجموع

114

131

-13%

114

216

-47%

67454.31

97820.26

-31%

مقایسه تعداد پروانه صادره بازه معین سال  1400نسبت

مقایسه تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین سال 1400

به مدت مشابه سال گذشته

نسبت به مدت مشابه سال گذشته

مقایسه مساحت زیربنای پروانه های صادره بازه
معین سال 140نسبت به مدت مشابه سال گذشته

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

107

بازه م ین سال1400

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

بازه م ین سال 1399

بازه م ین سال 1400بازه م ین سال 1399
بازه م ین سال 1400بازه م ین سال 1399

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

منطقه3

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نام
منطقه

منطقه2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

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

منطقه1

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

منطقه4

108

مجموع

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

منطقه5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده
مجموع

دوره
تجاری و
مسکونی تجاری
مسکونی

از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

اداری

غیره

مسکونی

تجاری

تجاری و
مسکونی

اداری

غیره

تعداد

مساحت زیربنا

مبلغ
مبلغ تخفیفات
دریافتی طلب شهرداری از
اعمال شده
از دولت دولت (ریال)
(ریال)
(ریال)

4

0

0

0

0

1980

0

0

0

0

4

1980

169,943,875

0

169,943,875

32

0

0

0

0

22274

0

0

0

0

32

22274

6,356,130,785

0

6,356,130,785

7

0

0

0

0

3043

0

0

0

0

7

3043

993,830,405

0

993,830,405

5

0

0

0

0

5052

0

0

0

0

5

5052

888,585,000

0

888,585,000

15

0

1

0

0

8540

0

189

0

0

16

8729

16,533,000

0

16,533,000

23

0

2

0

0

15007

0

1133

0

0

25

16140

149,051,181

0

149,051,181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

1

0

0

13563

0

189

0

0

27

13752

1,180,307,280

0

1,180,307,280

60

0

2

0

0

42333

0

1133

0

0

62

43466

7,393,766,966

0

7,393,766,966

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده
35
30

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

25
20

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

15
10
5
0

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

منطقه4

منطقه3
منطقه2
منطقه1
از  1400/08/01الی 1400/08/30
مدت مشابه سال گذشته

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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری
مدت مشابه سال گذشته

62

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری
از  1400/08/01الی 1400/08/30

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

109

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

27

0

10

20

30

40

50

60

70

مناطق
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

منطقه3

110

مجموع

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

منطقه5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

منطقه4

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نام
منطقه

منطقه2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

مسکونی

منطقه1

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

پنجگانه -پایانکارهای ساختمانی

دوره

از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته
از  1400/08/01الی
1400/08/30
مدت مشابه سال
گذشته

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

مسکونی-تجاری

تجاری

ت داد

مساحت
زیربنای کل
(مترمربع)

ت داد

مساحت
زیربنای کل
(مترمربع)

ت داد

مساحت
زیربنای
مسکونی
(مترمربع)

سایر

مساحت
مساحت
پیش
زیربنای
تجاری آمدگی و ...
(مترمربع) (مترمربع)

مجموع

مساحت
زیربنای
ت داد
کل
(مترمربع)

ت داد

مساحت
زیربنای کل
(مترمربع)

25

27689

4

1348

7

9086

1360

0

0

0

36

39483

35

33227

3

1151

8

5947

1391

0

0

0

46

41716

8

11182

4

2836

2

433

209

30

0

0

14

14690

7

6400

4

232

4

3788

338

0

0

0

15

10758

7

3892

0

0

1

113

15

0

0

0

8

4021

10

5505

0

0

4

3415

367

0

0

0

14

9286

10

7014

1

20305

0

0

0

0

0

0

11

27319

5

4168

0

0

0

0

0

0

0

0

5

4168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

49777

9

24489

10

9632

1584

30

0

0

69

85513

57

49300

7

1383

16

13150

2096

0

0

0

80

65928

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

منطقه3

111

مجموع

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

منطقه5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

منطقه4

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

منطقه2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

نام
منطقه
منطقه1

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ساخت و سازهای غیرمجاز

دوره

مسکونی

سایر

تاسیسات

مجموع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

از  1400/08/01الی 1400/08/30

7

%88

0

%0

1

%13

8

مدت مشابه سال گذشته

36

%84

0

%0

7

%16

43

از  1400/08/01الی 1400/08/30

16

%94

0

%0

1

%6

17

مدت مشابه سال گذشته

42

%79

0

%0

11

%21

53

از  1400/08/01الی 1400/08/30

30

%94

0

%0

2

%6

32

مدت مشابه سال گذشته

40

%77

0

%0

12

%23

52

از  1400/08/01الی 1400/08/30

17

%89

0

%0

2

%11

19

مدت مشابه سال گذشته

19

%86

0

%0

3

%14

22

از  1400/08/01الی 1400/08/30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

از  1400/08/01الی 1400/08/30

70

%92

0

%0

6

%8

76

مدت مشابه سال گذشته

137

%81

0

%0

33

%19

170

مدت مشابه سال گذشته

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

-

مناطق پنجگانه-

بازدیدهای تخلفات ساختمانی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

تعداد بازدید

تعداد تشکیل پرونده

تعداد پرونده ارسالی به واحد
تخلفات ساختمانی

منطقه1

281

69

135

منطقه2

84

40

25

منطقه3

665

99

99

منطقه4

251

49

56

منطقه5

-

-

-

1281

257

315

منطقه1

630

116

109

منطقه2

72

32

11

منطقه3

748

44

44

منطقه4

195

72

88

منطقه5

-

-

-

1645

264

252

شرح

از  1400/08/01الی
1400/08/30

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

مدت مشابه سال گذشته

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

112

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

جمع

مناطق پنجگانه-

تخلفات ساختمانی
منطقه1
از  1400/08/01الی 1400/08/30

مدت مشابه سال گذشته

از  1400/08/01الی 1400/08/30

مدت مشابه سال گذشته

از  1400/08/01الی 1400/08/30

مدت مشابه سال گذشته

113

از  1400/08/01الی 1400/08/30

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 3تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده

مدت مشابه سال گذشته

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

2

برگشت از کمیسیون ماده صد(غیرقابل طرح)

پرونده

0

از  1400/08/01الی 1400/08/30

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد

پرونده 44

مدت مشابه سال گذشته

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ردیف

73

65

54

99

44

118

55

-

-

0

1

1

0

3

0

7

-

-

پرونده 84

79

45

29

57

20

تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای ،اخطار صادر
4
شده

مورد

79

29

48

3

0

0

 5تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده

پرونده 44

46

19

10

20

40

23

تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده

پرونده 84

33

26

19

37

20

12

6
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35

مدت مشابه سال گذشته

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

شرح

واحد

از  1400/08/01الی 1400/08/30

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

مجموع

226 326
1

11

153

-

-

281 221

25

-

-

127

57

110

-

-

106

206

41

-

-

113 159

معاونت خدمات شهری-مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖ طرح پاکسازی محالت  55گانه شهرداری رشت بصورت هفتگی
حوزه معاونت خدمات شهری ،با همکاری سازمان مدیریت های پسماند شهرداری و مناطق پنجگانه شهرداری
بصورت هفتگی اقدام به گندزدایی  ،ضدعفونی و پاکسازی مـحـالت(از جمله  :اجرای کلیـه موارد مربوط به
قرارداد رفت و روب اعم از شستشو ایستگـاه اتوبوس ،رفع آبـگرفتگی ،امحاء شـعائر تـبلیغاتی ،جمع آوری
نخـاله های ساختـمانی و زباله های رها شده و )...می نمایند

مدت زمان

دفعات پاکسازی محالت مناطق
پنجگانه بصورت هفتگی

آبان ماه

5

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

114
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معاونت خدمات شهری-مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖ پاکسازی حاشیه رودخانه های رشت:
با هماهنگی و نظارت حوزه معاونت خدمات شهری و با همکاری سازمان مدیریت های پسماند و نواحی 15گانه
شهرداری ،حاشیه رودخانه های شهر رشت از زباله های جامد موجود در بستر  ،دیواره و حاشیه رودخانه ها و
همچنین موانع موجود فیزیکی و بیولوژیکی درمحدوده پاکسازی شد
مسیرهای پاکسازی به شرح ذیل می باشد:
-1پاکسازی حاشیه رودخانه محدوده جماران
-2پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان عاطفی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

-3پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان مصباح
-4پاکسازی حاشیه تاالب بلوار افتخاری
-5پاکسازی حاشیه تاالب تاالب دانشجو

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

115
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معاونت خدمات شهری-مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ بازدید از ماشین االت سنگین ستاد بحران شهرداری رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖ بازدید از وضعیت تجهیزات و ادوات جلوگیری از آبگرفتگی های موجود در شرکت های طرف قرارداد شهرداری در
زمینه پسماند

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

اقدامات:

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ نظارت بر انجام عملیات مربوط به رفت و روب
➢ نظارت بر انجام عملیات مربوط به فضای سبز
➢ ارزیابی عملکرد پیمانکاران فضای سبز

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

116

➢ پیگیری اخذ نظریه کارشناس دادگستری در خصوص تعمیر سه دستگاه میدالم

➢ بروز رسانی چارت بحران شهرداری

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

معاونت خدمات شهری-مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

➢ جدول مقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد م برآبان ماه 1400و99
3272

3053
2539

عملکرد 99

عملکرد1400

عملکرد 99

عملکرد1400

عملکرد 99

عملکرد1400

عملکرد 99

عملکرد1400

عملکرد 99

عملکرد1400

عملکرد 99

پالسکو

گل و گیاه

گل و گیاه

73

74

7

13

میوه و تره
بار

میوه و تره
بار

پوشاک

پوشاک

ترازو

ترازو

گاری

گاری

پالسکو

عملکرد 99

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

143

57

50

عملکرد1400

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

694
293

عملکرد1400

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

972

1065

سایر واقالم

➢متکدیان و افراد بی خانمان جمع آوری و ساماندهی شده در آبان ماه سال 1400مجتمع سامانکده
شهرستان رشت
21
16

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

11
6
1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

117

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

-4

معاونت خدمات شهری-مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
جدول گزارش ماهانه کمیسیون بند  20ماده 55

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

تعداد کل
تکمیل
پرونده ها
اخطار
ارسال به
اخذ استعالم
مستندات و
تعداد صدور تعداد بازدید اخذ تعهد حل و فصل
جلسه بند
10روزه به
کمیسیون اجرای حکم
از ادارات
طرح در
در منطقه
کتبی
مجدد
رای پلمپ
متصدی
ماده 100
بیست
جلسه بعد
مهر1400

31

14

1

1

1

7

4

0

0

0

عدم احراز تخلف
ومختومه شدن پرونده

3

جدول گزارش ساختمان های درحال ساخت درسطح مناطق پنجگانه از تاریخ 1400/8/1الی  1400/8/30بر
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

اساس گزارش ارسال شده از نواحی پانزده گانه شهرداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

ردیف

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

1

118
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پروانه ساخت

تعداد کل گزارش تخلفات
ساختمانی مناطق پنجگانه آبان ماه
1400

دارد

ندارد

441

51

390

سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖اداره توسعه فضای سبز شهری نظیر :
➢ طراحی برآورد هزینه مربوط به فضای سبز ساختمان شهرداری مرکز (فاز دوم) به متراژ  3000مترمربع
➢ ارائه طرح گلکاری با گیاهان دائمی و پیازی و ارسال آن به شهرداری مناطق پنجگانه

➢ طرح توسعه ساماندهی درختکاری شهری و ارسال آن به مناطق پنجگانه سطح شهر
➢ تولید و انتقال تعداد  55260بوته نشاهای فصلی در ماه خرداد به منظور کاشت آنها در سطوح فضای سبز شهر رشت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖اداره نگهداری فضای سبز شهری نظیر :

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ نظارت عالیه بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبزارسال به موقع صورت وضعیت های موقت
ماهانه توسط شهرداریهای مناطق به سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری به منظور تایید نهایی آن در چارچوب
شرایط پیش بینی شده در مفاد پیمان های نگهداری فضای سبز .

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ برگزاری جلسات مرتبط با کمیسیون ماده  7در خصوص بررسی درخواست های ارجاعی به کمیسیون مذکور
مطابق با قوانین و مقررات فضای سبز شهری پیش بینی شده در الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز
شهری .

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➢ بازدیدهای میدانی از نحوه ارائه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز و تهیه گزارش و انعکاس و ابالغ آن در
قالب دستورالعمل های فنی به شهرداری های مناطق جهت رفع نقص و بهبود شیوه های نگهداری به همراه
نظارت عالی بر حسن اجرای دستورالعمل های مورد اشاره .

119

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ بازدید و شناسایی نواقص موجود در پارکها به منظور بهسازی مبلمان ،تاسیسات ،فضای سبز و  ...موجود در پارکها و ابالغ آن
به مناطق پنجگانه به جهت رفع نواقص از سوی پیمانکار .
➢ نظارت عالیه بر اجرای عملیات هرس و فرمدهی تاج درختان توسط پیمانکاران بر اساس اولویت به همراه ناظرین مقیم
مناطق پنجگانه
➢ نظارت عالیه بر نگهداری شبکههای روشنایی ،آبیاری ،آبنماها و فوارهها و ...
➢ نظارت عالیه بر نگهداری مبلمان پارکی شامل نیمکت ،سطل زباله ،المانها و ...
➢ آموزش علمی و میدانی هرس درختان معابر شهری در مناطق پنجگانه
➢ ابالغ دستورالعمل های باغبانی متناسب با فصل
➢ ابالغ دستورالعمل های فنی حفظ و نگهداری فضای سبز و نظارت بر اجرای آن در مناطق پنجگانه و پارکها
➢ برنامه ریزی و اولویت بندی جهت هرس درختان معابر شهری (اصلی و فرعی) در دوبازه زمانی (روز و شب)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

120

➢ برگزاری مانور به منظور امکان سنجی و آمادگی ادوات و تجهیزات شرکتها
➢ نظارت عالیه بر اجرای عملیات فضای سبز شامل چمن زنی ،گلکاری ،وجین کاری ،سمپاشی  ،کودپاشی و  ...در سطوح فضای
سبز.
➢ بازدیدهای میدانی از نحوه ارائه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز و تهیه گزارش و انعکاس و ابالغ آن در قالب
دستورالعمل های فنی به شهرداریهای مناطق جهت رفع نقص و بهبود شیوه های نگهداری به همراه نظارت عالی بر حسن
اجرای دستورالعمل های مورد اشاره .

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

سازمان سیما  ،منظر و فضای سبز شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

شاخص های عمومی سازمان
ردیف

شرح

واحد

از  1400/08/1الی 1400/08/30

1

مساحت کل فضای سبز شهری

مترمربع

6,195,697

2

مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری

مترمربع

1،688،006

3

نسبت فضای سبز نگهداری شده توسط بخش خصوصی به کل فضای سبز تحت پوشش
شهرداری

درصد

%100

4

سرانه فضای سبز به ازای هر نفر

مترمربع

2.48

5

هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز

ریال

43,339

6

میزان توسعه فضای سبز

مترمربع

_
1

طرح

7

طراحی فضای سبز

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

حجم آب مصرفی فضای سبز

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

زمان

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

از 1400/08/1الی
1400/08/30

121

مترمربع

3000

مساحت فضای
مساحت کل فضای حجم آب مصرفی
مساحت فضای
سبز تحت آبیاری
با تانکر
سبز تحت آبیاری
سبز تحت آبیاری
مکانیزه
(مترمکعب )
(مترمربع)
با تانکر (مترمربع)
(مترمربع)

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

559,760

511,289

1,111,049

52,277

حجم کل آب میانگین مصرف
حجم آب مصرفی
مصرفی فضای آب فضای سبز در
آبیاری مکانیزه
هر مترمربع (لیتر
سبز
(مترمکعب)
)
(مترمکعب )
40,710

92,987

83

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖ معاونت سیما منظر:
➢

➢
➢

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢
➢

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

122

آذین بندی والدت رسول اکرم و والدت آمام جعفر صادق(ریسه های رنگی در میادین ،بلوار ها و پیاده
راه -نصب پرچم های رنگی بر روی پل های روگذر و جداره رودخانه-نصب بنر های تبریک بر روی پایه
های تبلیغاتی و)...
آذین بندی روز  13آبان(ریسه های پرچمی در میادین ،بلوار ها و پیاده راه -نصب پرچم های رنگی و ایران
بر روی پل های روگذر و جداره رودخانه-نصب بنر های تبریک بر روی پایه های تبلیغاتی و)...
آذین بندی والدت امام حسن عسگری(:ریسه های رنگی در میادین ،بلوار ها و پیاده راه -نصب پرچم های
رنگی بر روی پل های روگذر و جداره رودخانه-نصب بنر های تبریک بر روی پایه های تبلیغاتی و)...
جانمایی و نصب مجسمه های درختی ترمیم شده در پارک شهر
آذین بندی وفات حضرت معصومه(:سیاه پوش کردن میادین و بلوار های سطح شهر با ریسه های مشکی-
نصب پرچم های الوان مشکی بر روی پایه پل های روگذر و جداره رودخانه ای-نصب بنر های تسلیت بر
روی پایه های تبلیغاتی)
اجرای دیوارنگاری چله خانه
دیوار نگاری دیوار روبه روی دادگستری
اجرای راه دسترسی و اجرای داربست دور پروژه یادمان شهدای گمنام بوستان ملت
نصب بنرهای سالگرد شهید نوری هریس -بهسازی مقبره میرزا
رفع نقص ریسه های بلوطی باهنر
دیوار نگاری مدرسه امین اصغری و گلدان های روبه روی مدرسه
برگزاری فراخوان کارگاه طراحی پوستر یکصدمین سالگرد میرزا
اجرای ورودی پارک گیالنه

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان مدیریت آرامستان ها
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ اهم اقدامات
❖ نصب و راه اندازی برج نوردر وادی دولت آباد

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ ادامه روند دیوار چینی سرویس بهداشتی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان مدیریت آرامستان ها
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ اهم اقدامات
❖ ساخت دیوار چینی غرفه های تازه احداث وادی دولت آباد

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ نصب موزاییک قطعه 14و قطعه آرامگاه خانوادگی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان مدیریت آرامستان ها
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

آمار فوت شدگان به تفکیک جنسیت و محل دفن در شهر

شرح
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

تعداد فوت شده های مرد

نفر

199

تعداد فوت شده های زن

نفر

151

تعداد فوت شده های نوزاد و جنین و
اعضاء مقطوعه

نفر

5

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از
سازمان
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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واحد

تعداد

نفر

204

تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

نفر

56

تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

نفر

90
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گزارشی از عملکرد سازمان
شرح

واحد

مقدار

تولید سنگ لحد

قالب

345

تولید سنگ بلوک

قالب

5914

مصرفی آهک

کیلوگرم

873

مصرفی سیمان

کیلوگرم

22250

مصرفی سنگ بلوک

قالب

7175

مصرفی سنگ لحد

قالب

799

تعداد سنگ مزار نصب شده

عدد

221

پیش فروش قبور

لحد

81

نصب موزائیک

قالب

57

قبرسازی

لحد

124

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖اهم اقدامات
➢ رونمایی سامانه مدیریت امالک و قراردادهای سازمان با حضور ریاست و اعضای محترم شورای شهر و شهردار
محترم
➢ بازدید مشترک با معاون حمل و نقل و امور زیربنایی در خصوص اجرای پروژه حاشیه رودخانه (بازارچه نگین)
➢ بازدید مشترک با شهردار منطقه  2در خصوص زمین های پیشنهادی برای احداث بازارچه
➢ بازدید و نشست مشترک ریاست سازمان ،ریاست امور رفاهی شهرداری و مدیریت مجموعه گیل بانو

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖پیگیری:
➢ وصول مطالبات دکه ها  ،مغازه ها و بازارچه ها ی سازمان
➢  10فقره انعقاد و تمدید قرارداد مربوط به ون کافه ها ،دکه ها و بازارچه های سازمان
➢ پیگیری  5فقره پرونده جهت اقامه دعوای حقوقی جهت دریافت وجوه معوقه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖تعمیرات و تجهیزات خودرویی:

➢ تعمیرات قطعات خودرویی و لجستیکی اعم از سرنازل ،پمپ ،اگزوز ،لنت ،گلگیر و ...همچنین صافکاری ،نقاشی،
تعمیرات خودرویی و بازدید از  114دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش نشانی توسط حوزه فنی خودرویی سازمان
➢ تعمیرات لوازم رفاهی ایستگاه ها 12مورد

❖ خریدها:
➢ ابزار آالت و لوازم برق صنعتی به ارزش سرمایه ای  83/540/000ریال.
➢ ابزار آالت وماشین آالت صنعتی به ارزش سرمایه ای 13/100/000ریال
➢ فرآورده ها و مشتقات نفت و گاز و پتروشیمی به ارزش سرمایه ای  43/055/000ریال

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ تجهیزات ورزشی به ارزش سرمایه ای  23/000/000ریال
➢ لوازم آتش نشانی به ارزش سرمایه ای  17/610/000ریال
➢ مواد خوراکی و وسایل پذیرایی و آشپزخانه به ارزش سرمایه ای  66/400/000ریال

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ تجهیزات شبکه و ارتباطی به ارزش سرمایه ای 806/300/000ریال
➢ تجهیزات کامپیوتر و نرم افزار به ارزش سرمایه ای  15/150/000ریال
➢ لباس کارکنان و منسوجات به ارزش سرمایه ای 23/150/000ریال

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

➢ لوازم یدکی ماشین آالت و وسائط نقلیه به ارزش سرمایه ای  1/041/170/000ریال
➢ ابزار آالت و لوازم راه و ساختمانی و تاسیسات به ارزش سرمایه ای  389/894/000ریال
➢ لوازم مصرفی اداری به ارزش سرمایه ای  12/810/000ریال
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ اهم اقدامات آتش نشانی:
➢
➢
➢
➢
➢

بارگزاری 35خبر در سایت و پرتال شهرداری
بارگزاری 30فیلم تهیه شده توسط روابط عمومی سازمان در آپارات
تهیه عکس و تصویر از برنامه های سازمان  38مورد
تهیه  28فتونیوز
بارگزاری آنالین اخبار در شبکه های نو ظهور و ارسال اخبار به بیش از  31خبرنگار ،خبرگزاری ها و روزنامه های محلی و
سراسری

❖ خالصه ای از عملکرد آتش نشانی:
➢
➢
➢
➢
➢

برگزاری مسابقات قهرمانی طناب کشی آتش نشانان استان گیالن
برگزاری فینال مسابقه والیبال آتش نشانان شهر باران با قهرمانی تیم ایستگاه  4آتش نشانی رشت
رژه خودرویی دستگاههای اجرایی شهرداری رشت به مناسبت هفته پدافند غیر عامل
کسب دو عنوان قهرمانی پرس سینه توسط آتش نشانان شهر باران
کسب چهار عنوان قهرمانی در هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی کالنشهرهای کشور

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

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

حادثه

مجموع

خدمات ایمنی

از 1400/08/01الی مدت مشابه از 1400/08/01الی مدت مشابه سال از 1400/08/01الی مدت مشابه از 1400/08/01الی مدت مشابه
1400/08/30
سال گذشته
1400/08/30
سال گذشته
1400/08/30
گذشته
سال گذشته
1400/08/30

منطقه 1

28

24

30

30

25

24

83

78

منطقه 2

13

19

21

17

20

8

54

44

منطقه 3

23

42

18

21

17

16

58

79

منطقه 4

31

25

18

18

13

20

62

63

منطقه 5

18

11

10

16

16

13

44

40

خارج از محدوده شهری

9

6

7

6

2

4

18

16

شهرهای اطراف

0

0

1

0

1

0

2

0

مجموع

122

127

105

108

94

85

321

320

مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی
150

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

100
از 1400/08/01الی 1400/08/30

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

50

مدت مشابه سال گذشته

0
خدمات ایمنی
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حادثه

حریق

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق  ،حادثه وخدمات ایمنی

دوره زمانی

از 1400/08/01الی 1400/08/30
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

132

مدت مشابه سال گذشته()99

میانگین زمان رسیدن به حریق
(دقیقه وثانیه)

میانگین زمان رسیدن به حادثه
(دقیقه وثانیه)

داخل شهر

باشهرهای اطراف و
حومه

داخل شهر

باشهرهای اطراف و
حومه

3:42

4:15

3:39

3:59

4:02

4:19

4:00

4:31

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

صدور طرح
ایمنی
ساختمان

بازدید و صدور
پایان کار
ساختمان

بازدید از اماکن
مختلف ( ادارات،
کارخانجات و ) ...

جمع

از 1400/08/01الی 1400/08/30

376

157

53

586

مدت مشابه سال گذشته()99

533

199

28

760
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

گزارشی از آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی
نمودار مقایسه ای تعداد آموزش دیدگان دورن سازمانی و برون سازمانی
3500

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

3000
2500

از 1400/08/01الی 1400/08/30

2000

مدت مشابه 99

1500

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

1000

500
0
برون سازمانی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

شرح

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

133

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

درون سازمانی

تعداد آموزش دید گان
از 1400/08/01الی 1400/08/30

مدت مشابه 99

درون سازمانی

2215

3100

برون سازمانی

1667

1180

مجموع

3882

4280

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

134

❑ اقدامات آماری حوزه معاونت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
❖ برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت عالیه بر:
• جمع آوری و حمل  16774.5تن زباله تر خانگی در سطح شهر
• جمع آوری  72.5تن زباله خشک خانگی در سطح شهر
• جمع آوری و حمل 276تن زباله بیمارستانی در سطح شهر
• جمع آوری  2930تن زباله صنعتی در محدوده شهر رشت
• جمع آوری  15000تن نخاله در سطح شهر
• جمع آوری  15تن سایر زباله های تولیدی (لجن و  )...در سطح شهر
• سرانه تولید زباله خانگی هر شهروند در روز  825گرم می باشد
•  26مورد پاکسازی حاشیه رودخانه های در محالت شهر رشت
• جمع آوری و زنده گیری  44قالده سگ های بالصاحب از محالت شهر رشت
• تعداد  1058نفر کارگر جمع آوری زباله تر و تنظیف معابر
• تعداد  1370مخازن زباله  660لیتری موجود در سطح شهر
• میزان زباله جمع آوری شده به روش مکانیزه ( 16775-تن) می باشد.

• مجموع کل قرارداد جمع آوری و حمل پسماند  ،تنظیف و رفت و روب و جلوگیری از تخلفات
شهری (یکساله)  910,441,102,373ریال می باشد

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

.

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ مساحت کل م ابر رفت و روب شده  15458308متر مربع
آمار نظافت معابر به تفکیک مناطق پنجگانه
ردیف

نام منطقه

کل مساحت معابر نظافت شده
روزانه(مترمربع)

هزینه نظافت روزانه معابر ( ریال)

1

منطقه یک

3,719,490

559,976,732

2

منطقه دو

3,297,421

614,052,268

3

منطقه سه

3,271,041

505,738,964

4

منطقه چهار

3,911,903

517,844,797

5

منطقه پنج

1,978,452

309,784,097

مجموع

15,458,308

2,507,396,858

➢ جمع آوری زباله خشک از  55محله در سطح شهر رشت
میزان مواد بازیافتی (زباله خشک) جمع آوری شده به تفکیک نوع در آبان ماه سال 1400
ردیف

نوع مواد بازیافتی

سهم(درصد) از ضایعات

مقدار به تن

1

پالستیک (پت ،الک ،نایلون و )...

31.58

22.89

2

کاغذ و مقوا

18.27

13.24

3

شیشه

18.92

13.71

4

فلزات

0.9

0.5

5

سایر

30

22

مجموع

100

72.5
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سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

وضعیت تولید زباله خانگی(خشک و تر) به تفکیک مناطق در آبان ماه سال 1400
ردیف

نام منطقه

میانگین روزانه تولید زباله خانگی (تن)

جمعیت براساس سرشماری
سال1395

سرانه تولید زباله خانگی روزانه
(کیلوگرم)

1

منطقه یک

143.1

167304

0.86

2

منطقه دو

95.16

86358

1.10

3

منطقه سه

118.3

148955

0.79

4

منطقه چهار

126.5

194227

0.65

5

منطقه پنج

78.46

83151

0.94

مجموع

561.5

679955

0.825

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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آمارتعداد خودروهای حمل زباله خانگی تر
مالکیت

ردیف

نوع خودرو

تعداد

1

خاور

19

*

2

هیوندا

29

*

3

الوند

16

*

4

نیسان

9

*

5

سایر(فوتون ،جاروب،جدول شور،ایسوز،فائو)

28

*

مجموع

101

شهرداری

خصوصی

آمارتعداد خودروهای حمل زباله خانگی خشک

1

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

نیسان

7

*

مجموع

7

*

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ اهم اقدامات در حوزه فنی و اجرایی
➢ کنترل و باز نمودن ورودی و خروجی آبراهها در سطح شهر
➢ پاکسازی کانال ها  ،زیر رمپ ها ،کانیو و کفتراشی جوب ها

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

➢ شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی در سطح شهر
➢ پاکسازی محالت ،خیابان ها و معابر
➢ تعمیر و رنگ آمیزی مخازن زباله سطح شهر

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ شستشوی مخازن  ،تابلوهای ترافیکی ،المان های شهری،جداول و رفیوژهای میانی ،کفپوش ها ،نیمکت ها
➢ پاکسازی حاشیه رودخانه های سطح شهر
➢ آمادگی همه جانبه و مشارکت گسترده سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در عملیات هرس پاییزه فضای سبز
شهری

❖ برنامه های فرهنگی ،آموزشی سازمان

➢ ساخت  363مورد فتونیوز از اخبار سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان
➢ تهیه  80مورد پوستر فرهنگی ،آموزشی و بارگزاری در فضای مجازی و سایت سازمان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ ساخت  12مورد ویدیو کلیپ از عملکرد واحدهای سازمان و بارگذاری در سایت و فضای مجازی سازمان
➢ اهدای جوایز فرهنگی به کودکان در ازای تحویل پسماند خشک به مراکز اطالع رسانی ،آموزش و دریافت پسماند
خشک
➢ اهدا جوایز فرهنگی به شهروندان در ازای تحویل پسماند خشک به ماشین های مخصوص جمع آوری در محالت

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

137

➢ پاکسازی گروهی پارک مفاخر از فیلتر سیگار با همکاری سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و موسسه
زیست محیطی سرزمین ایده آل ما بهمراه مشارکت عموم شهروندان

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖دفنگاه سراوان
اقدامات آماری حوزه معاونت دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
➢ تحویل و مدیریت روزانه حدود  1000تن زباله های ورودی به دفنگاه سراوان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ شن ریزی و پوشش روزانه دفنگاه سراوان-شامل  409سرویس به مجموع  6150.36تن

➢ سمپاشی و ضدعفونی دفنگاه سراوان (دو نوبت در روز )
➢ دفن بهداشتی پسماند به میزان  19.195تن در آبان ماه

❖ اقدامات فنی و مهندسی روزانه در محل دفن بهداشتی پسماندهای جامد شهری:
➢ تسطیح و دفع زباله  -شن ریزی پوشش دفنگاه  -سمپاشی  -کنترل بو -کنترل و مدیریت خودروهای
حمل زباله -جلوگیری از ورود احشام به دفنگاه زباله
مشخصات ایستگاه ثابت بازیافت(دفن زباله)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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نام ایستگاه

فاصله تا
نزدیکترین مرکز
جمعیتی
(کیلومتر)

لندفیل سراوان

2
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فاصله تا محدوه
قانونی شهر
(کیلومتر)
25

مساحت کل زمین فاصله زمین دفن تا عمق متوسط آبهای
زیرزمینی در محل
نزدیکترین
برای دفن زباله
دفن (متر)
رودخانه(کیلومتر)
(هکتار)
17

2

3

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖اهم اقدامات:
-1به مناسبت سالروز میالد باسعادت رسول اکرم حضرت محمد(ص) وامام جعفرصادق(ع) ،هفته
تربیت بدنی ودرایام هفته وحدت ،جشنواره بازیهای بومی محلی سنتی با شرکت هیات های مختلف
بومی محلی ازاقصی نقاط مختلف گیالن درپیاده راه فرهنگی برگزار گردید
 -2برپایی کاروان سالمت درمحله معلولین رشت به مناسبت هفته بسیج
1

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

139
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2

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

-3جشن والدت یازدهمین نور والیت امام حسن عسگری (ع) درپیاده راه فرهنگی رشت کاری از سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و با مشارکت اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
شهرستان رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

-4همایش ورزش صبحگاهی به همت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و با مشارکت هیات
ورزش همگانی استان و باشعار «کم تحرکی را جدی بگیریم»

3
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

140
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4

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی-مدیریت برنامه و بودجه
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖اهم اقدامات:
➢ تنظیم تفریغ بودجه سال  1398شهرداری رشت
➢ مکاتبه با کلیه حوزه ها جهت پیش بینی پروژه های عمرانی(جدید  ،نیمه تمام  ،دیون)
➢ مکاتبه با سازمانها در خصوص پیش بینی درآمدها و هزینه های جاری
➢ مکاتبه با برخی مدیریت ها جهت ارائه پیش بینی هزینه های قابل پیش بینی در بودجه سال

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

1401
➢ اعمال ماده  28و جابجایی برخی ردیف های بودجه جهت تسریع در اجرای فرآیند امور شهری
➢ اهم لوایح عبارتند از :

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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▪ افزایش ردیف اعتباری حق الوکاله و هزینه های قضایی و دادرسی و کارشناسی
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی-مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش :
➢ ارائه آمار و عملکرد مهر به حوزه آمار

➢ حضور در جلسات تصمیم گیری در خصوص ساماندهی پهنه آبی و حریم اطراف تاالب عینک
➢ برگزاری جلسه کمیته پژوهش به منظور بررسی پایان نامه همکاران با عناوین:
▪

تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار کاری نوآورانه کارمندان شهرداری شهر رشت با توجه به نقش

واسطه ای اشتراک دانش
▪

افقهای سرمایهگذاری سهامدار و تأمین مالی بدهی بانک

▪

بررسی نقش تعاملی وابستگی سیاسی دولتی در رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود

تعهدی و عملکرد بازار شرکتها
➢ پیگیری امور مربوط به کنفرانس ملی « شهرهایی برای مردم»

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ پشتیبانی از سامانه ) (rpcfest.rasht.irجهت برگزاری چهارمین ساالنه شهرپژوهی
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی– مدیریت نوسازی و تحول اداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

➢ ثبت اطالعات فرم اطالعات عمومی در سامانه بولتن آماری کالنشهرها
➢ ثبت اطالعات آمار یکماهه مهر در سامانه دفتر امورشهری استانداری از قبیل:
▪ آمار درآمد و هزینه
▪ آمار کمیسیون ماده صد
▪ آمار پروانه ساختمانی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ گردآوری و تنظیم آمار عملکرد یکماهه مهر سال  1400حوزه های زیرمجموعه شهرداری
➢ گردآوری عملکرد ششماهه اول سال  1400کمیسیون ماده صد بهمراه لیست اسامی اعضائ
کمیسیون و ارسال به سازمان بازرسی استان

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ گردآوری مستندات امالک خالف ساز دارای انشعابات از مناطق پنجگانه شهرداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ گردآوری مستندات هفت ماهه کمیسیون ماده صد درخواستی دفتر فنی استانداری
➢ تهیه گزارش از ثبت اطالعات هفت ماهه سال  1400در سامانه دفتر امورشهری استانداری و ارائه
به معاونت شهرسازی معماری

➢ ارسال آمار پروانه یکساله  99و ششماهه اول 1400به مدیریت درآمد
اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد یکماهه مهر گروه آمار
➢ تهیه پیام تبریک روز آمار جهت بارگذاری در پرتال مدیریت نوسازی و گروه آمار
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گروه آمار و تحلیل اطالعات

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖ اهم اقدامات:

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی– مدیریت نوسازی و تحول اداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

➢ اهم اقدامات اداره آموزش:
➢ بررسی و تایید گواهی های آموزشی همکاران جهت بهره مندی از مزایای آموزشی
➢ ورود اطالعات و گواهی های آموزشی همکاران در سامانه جام

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

➢ معرفی و ورود اطالعات پرسنلی همکاران در سامانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه
ریزی گیالن
➢ تایید ثبت نام  Icdlهمکاران در سامانه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ اطالع رسانی در خصوص زمان و برنامه برگزاری دوره های مهارتهای  7گانهICDL
➢ اطالع رسانی رویدادهای مختلف آموزشی همچون:
 -بارگذاری ویدئوهای آموزشی توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیالن در زمینه جایگاه قیر در راهسازی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 دوره آموزشی ویژه شهرداریها توسط تیم شهر دانش به مدیریت دکتر تقی زاده ،بسته های آموزشی غیر حضوری در خصوص موضوعات تجاری،اقتصادی  ،اجتماعی و  ...توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن،
 -دوره آموزشی رایگان عمومی ویژه کارکنان اداری توسط شرکت نوآوران لیان خلیج فارس و ...

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 برگزاری اولین آزمون پویش ملی شنبه های آموزشی – آموزه های بازآفرینی شهری توسط دفتر مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمانشهرداریها و دهیاریهای کشور

 برگزاری دوره های آموزش مکاتبه ای شهرداری های استان تحت چهار عنوان آموزشی (شهرسازی ،خدمات شهری ،مدیریت شهری و اقتصاد و سرمایهگذاری) دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیالن

➢ مکاتبه با معاونت خدمات شهری درخصوص نظر سنجی انتخاب دوره های پدافند غیر عامل
➢ تهیه پیش نویس قرارداد آموزشی با مراکز برگزار کننده دوره های آموزشی جهاد دانشگاهی و مرکز علمی کاربردی سازمان همیاریها
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معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی– مدیریت نوسازی و تحول اداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

➢ اهم اقدامات:
➢ بررسی و ارسال گزارش عملکرد یکماهه مهر  1400به گروه آمار و تحلیل اطالعات
➢ بررسی و پیگیری پیشنهادات واصله از حوزه های مختلف شهرداری بر اساس آیین نامه نظام پیشنهادات مصوب شهرداری رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ بررسی بندهای مرتبط با اداره تشکیالت در فرایندهای  :ارزشیابی ساالنه ،ارزشیابی ارتقاء شغلی کارکنان و بررسی پرونده های
مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل
➢ تدوین صورتجلسه نهایی بررسی ساختار پیشنهادی حوزه پیمان و رسیدگی
➢ حضور در جلسات و ارسال مستندات بازنگری شده فرآیند روش اجرایی نظارت بر میادین سطح شهر و پلمپ واحدهای غیر مجاز
صنفی و مشاغل مزاحم و آالینده (بندهای 20،24و  28ماده  55قانون شهرداری ها)

➢ احصاء و تدوین پیش نویس نهایی شرح وظایف کارکنان مدیریت حسابرسی
➢ تدوین و سیر مراحل جهت ابالغ بخشنامه شفافیت و مقابله با فساد و رانت توسط شهردار محترم
➢ تدوین و سیر مراحل امضا و ابالغ شرح وظایف حوزه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
➢ مکاتبه و پیگیری جهت استعالم شرایط احراز رسته و رشته شغلی اداره بحران و پدافند غیرعامل از استانداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ بررسی فرآیند ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای
➢ تهیه فرمت جدید گزارش آماری چارت مصوب سازمانی جهت ارائه به شهردار محترم و همچنین بارگذاری در پرتال مدیریت
نوسازی و تحول اداری
➢ تصویب و ابالغ دستورالعمل صورت مغایرت بانکی ،ویرایش اول دستورالعمل کمیته راهبری سیستم امنیت اطالعات( )ISMSبه
همراه فرم ها و ضمائم آن مورخ  1400/08/06و  1400/08/18و ویرایش اول فرم های مفاد الزامی و مقامات تاییدکننده قراردادهای
عمرانی و غیرعمرانی مورخ ( 1400/08/17بشرح جدول زیر):

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

اداره تشکیالت و بهبود روشها

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ ادامه بررسی بازنگری و رفع چالش های ساختار و سازمان تفصیلی مصوب سال  1395و همچنین شرح وظایف مصوب کلیه حوزه
های شهرداری رشت در راستای بهبود مستمر

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی– مدیریت نوسازی و تحول اداری

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

جدول مستندات ابالغی و مصوب آبان 1400سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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دستورالعمل ،آیین نامه و فلوچارت

2

روش اجرایی

0

فرم

3

جمع

5

شرح مستندات

کد مستند

تاریخ ابالغ

روشاجرایی تهیه صورت مغایرت بانکی

P-22-IMS-02-00

1400/08/06

دستورالعمل کمیته راهبری سیستم مدیریت امنیت اطالعات ISMS

W-12-IMS-04-00

1400/08/18

فرم جدول تائید پیش نویس قراردادهای غیر عمرانی

F-14-IMS-02-00

1400/08/17

فرم جدول تائید پیش نویس قراردادهای عمرانی

F-14-IMS-03-00

1400/08/17

فرم لیست مفاد الزامی قراردادها

F-14-IMS-04-00

1400/08/17

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

اداره تشکیالت و بهبود روشها

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

شرح مستندات

تعداد مستندات مصوب

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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❖ اهم اقدامات مدیریت سرمایه انسانی
➢ صدور ابالغ های تعیین محل خدمت برای کارکنان بر اساس دستور شهردار محترم ،چارت مصوب شهرداری رشت و
پست و مدرک تحصیلی پرسنل و تالش در جهت استفاده بهینه از سرمایه های انسانی موجود
➢ ارائه نظرات کارشناسی در خصوص دعواهای مطروحه در مراجع ذیصالح از جمله دیوان عدالت اداری و اداره کار و
همچنین تنظیم و ارایه نظرات کارشناسی در راستای دفاع از حقوق شهرداری

➢ بررسی و پایش وضعیت نیروهای انسانی واحدهای تابعه شهرداری به تفکیک شهرداری مرکز ،مناطق و سازمان ها
در راستای چابک سازی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای انسانی شهرداری رشت
➢ انجام اقدامات الزم به منظور چینش دقیق نیروهای مرکز ،مناطق و سازمانهای تابعه بر اساس پست سازمانی و ابالغ
انشائی و تمرکز حداکثری در تقسیم بندی نیروها بر اساس سوابق تجربی و مدرک تحصیلی

➢ ارائه آنالیز حقوق و مزایای کارگران جهت انعقاد قرارداد کلیه امور واگذار شده به بخش خصوصی
➢ پیگیری امورات جاری درخصوص موارد مربوط به اداره کار ،استانداری ،صندوق بازنشستگی و سایر نهادهای دولتی و
غیردولتی
➢ اخذ استعالمات الزم از حوزه های ذیربط به منظور رفع ابهامات در حوزه پرسنلی

➢ انجام مکاتبات و پیگیری کلیه امور مرتبط با نیروهای خدماتی تامین شده از شرکت و خودروهای استیجاری اعم از
انعقاد قرارداد ،آنالیز حقوق و مزایا ،تهیه و تایید صورت وضعیت کارکردهای ماهیانه ،تطبیق حقوق کارگران با آخرین
بخشنامه های ابالغی از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
➢ تهیه و صدور بخشنامه های مربوطه بر اساس موضوعات مورد نظر از جمله انجام دورکاری و ...

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖ اهم اقدامات اداره منابع انسانی
➢ جمع آوری اطالعات وضعیت ایثارگری مربوط به تمامی کارکنان قراردادی و شرکتی و بررسی شرایط تبدیل وضعیت از
قراردادی به رسمی و از شرکتی به قراردادی در راستای ابالغیه تبدیل وضعیت
➢ صدور احکام کارگزینی پرسنلی مختلف مربوط به افزایش ساالنه ،ارتقاء گروه ،احتساب مدرک تحصیلی ،انتصاب و...
کارمندان رسمی ،پیمانی ،کارگران رسمی و قراردادی

➢ بررسی و تنظیم پرونده های مربوط به ارتقاء شغلی کارشناس ارشد و خبره به منظور طرح در جلسه شورای اداری و
استخدامی
➢ تهیه گزارشهای آمار پرسنلی مختلف و به روز بر اساس محل خدمت  ،شغل فعلی  ،پست سازمانی و غیره جهت ارائه به
واحدهای مربوطه
➢ بررسی مرخصی های تمامی کارکنان و محاسبه ذخیره مرخصی پرسنل اعم از کارمندی و کارگری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ تشکیل کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری رشت و تنظیم صورتجلسات به منظور ارتقاء گروه ،احتساب مدرک
تحصیلی ،انتصاب و  ...جهت طرح در جلسات کمیته اجرایی مذکور
➢ ویرایش اطالعات مربوط به پرسنل شاغل و بازنشسته در سامانه آمارنامه و همچنین بارگذاری ،ویرایش ،تکمیل اطالعات و
رفع نواقص اطالعات پرسنلی همکاران در سامانه پاکنا

➢ تشکیل پرونده های وراث پرسنل فوت شده شهرداری جهت ارائه به صندوق بازنشستگی و برقراری حقوق
➢ انجام امور مربوط به بازنشستگی کارمندان اعم از صدور حکم ،تشکیل پرونده و انجام محاسبات مربوط به صدور حکم
برقراری حقوق بازنشستگی کارمندان برای ارائه به صندوق بازنشستگی کشوری و پیگیری تا حصول نتیجه و در نهایت
محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی آنان

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖اهم اقدامات اداره رفاه
➢ لیست برداری از فاکتور و مدارک پزشکی ایثارگران و تحویل به شرکت بیمه جهت بررسی
➢ پیگیری صدور بیمه نامه های خودروهای شهرداری
➢ تحویل پرونده های پزشکی به بیمه آسیا و ثبت کلیه فاکتور در بانک اطالعاتی اکسل
➢ مذاکره با بانکها و فروشگاه ها و مراکز خرید در سطح شهر رشت جهت دریافت تسهیالت خرید

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ صدور معرفی نامه های درمانی جهت بستری در بیمارستانها (داخل استان و خارج استان)مختص همکاران استفاده
کننده از تسهیالت بیمه درمانی
➢ بررسی گزارشهای حریق واصله از سازمان آتشنشانی در خصوص آتش سوزی منازل مسکونی شهروندان در سطح
شهر
➢ صدور معرفی نامه های بیمه آتش سوزی و مسئولیت جامع شهری شهروندان آسیب و یا خسارت دیده در سطح
شهر به بیمه آسیا
➢ بررسی و صدور معرفی نامه بیمه عمر و معرفی نامه آرامستان ( هزینه کفن و دفن) کارگری،کارمندی و بازنشستگان
➢ معرفی پرسنل به فروشگاه زادشفق و مهدی جهت خرید اقساطی کاال
➢ برگزاری مناقصه بیمه تکمیلی و معرفی بیمه پارسیان بعنوان برنده مناقصه

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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❖اهم اقدامات اداره دبیرخانه و بایگانی
➢ دریافت و ارسال نامه ها از طریق پست الکترونیکی شهرداری ،پستخانه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و
همچنین ارسال و دریافت مکاتبات برخی ادارات از طریق شبکه دولت
➢ ثبت نامه های وارده در اتوماسیون اداری و چاپ تصاویر نامه های صادر شده
➢ ثبت نامه ها در دفاتر ارسال و مرسالت و تقسیم مکاتبات
➢ ارسال نامه های صادره فوری به ادارات مختلف از طریق نامه رسان و ارسال نامه های عادی به ادارات از طریق پست
و پیشخوان دولت
➢ ثبت و توزیع کلیه احکام پرسنلی و مرخصی کارکنان
➢ ساماندهی پرونده های راکد پرسنلی  ،اداری و حقوقی

➢ بروز رسانی نامه های اداری و پرسنلی جاری بصورت الکترونیکی و فیزیکی
➢ ساماندهی کلیه مرخصی های مرکز  ،مناطق پنجگانه و سازمانها بصورت الکترونیکی و فیزیکی
➢ ساماندهی پرونده های امالک شهرداری و همکاری مستمر با واحد حقوقی و امالک

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

❖اهم اقدامات امور عمومی و خدمات
➢ پیگیری حقوق آبان ماه نیروهای خدماتی شرکتی شهرداری رشت(شرکت توسعه کسب و کار پیشگام گیل پویا)
➢ نظارت بر عملکرد پیمانکار ناظر بر آسانسورهای ساختمان شهرداری مرکز و پیگیری مکرر در خصوص تعمیر
آسانسورها
➢ همکاری با اداره اموال با ارسال نیروهای خدماتی و خودروی مزدا جهت جابجایی کاالها خریداری شده
➢ نظافت روزانه کل ساختمان شهرداری مرکز توسط نیروهای خدماتی که شامل نظافت واحدها ،آسانسورها،
پارکینگ ،راهروها ،البی ،راه پله طبقات ،دستشویی طبقات و محوطه آن

➢ غبار روبی و جمع آوری زباله ها از واحدها و سطل زباله های مستقر در طبقات توسط نیروهای خدماتی و محوطه
شهرداری
➢ همکاری با معاونت محترم امور زیربنایی در خصوص جمع آوری داربست های جلوی ساختمان و پاکسازی محوطه
شهرداری مرکز

➢ تامین مواد ضد عفونی دستگاههای ضد عفونی کننده چشمی ساختمان شهرداری مرکز (در راستای اجرای بخشنامه
های ستاد مقابله با ویروس کرونا)
➢ همکاری و پیگیری با شرکت فن و اندیشه کادوس خزر جهت پرداخت حقوق شهریور ماه رانندگان استیجاری
➢ پیگیری تهیه اتاق برای رانندگان استیجاری از سوی شرکت خانه ایرانیان

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

151

➢ همکاری با مدیریت نوسازی و تحول اداری در خصوص تامین نیروی خدماتی جهت برگزاری آزمون مدیران

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

❖اهم اقدامات امور ایثارگران
➢ فعالیت در کارگروه ایثار کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت جهت تدوین برنامه های فرهنگی آذرماه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ برگزاری جلسه نشست با اعضاء محترم شورای اسالمی در خصوص مشکالت ایثارگران
➢ برگزاری جلسه نشست با اعضاء محترم شورای اسالمی و مدیت محترم منابع انسانی در خصوص بررسی تبدیل

وضعیت ایثارگران شرکتی شهرداری رشت
➢ دو جلسه نشست با آقایان صابر و مسعود کاظمی و نماینده های ایثارگران شرکتی
➢ اقدام و پیگیری و پرداخت  30ساعت اضافه کار به جامعه ایثارگران شاغل در شهرداری به مناسبت هفته دفاع
مقدس
➢ برگزاری جلسات متعدد با ایثارگران جامعه هدف و رفع نیازها و سواالت آنها

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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➢ دیدار با مادر معزز شهیدان واالمقام برادران یوسفی به همراه شهردار محترم

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

• آمار نیروی انسانی شهرداری رشت به تفکیک نوع استخدام و مقایسه با چارت
نوع استخدام
محل خدمت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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126

507

410

389

86

قرارداد
قراداد
قرارداد
کارگری کارمشخص کارمعین

سایر

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

مجموع

تعداد
براساس
چارت

دکترا

فوق
لیسانس

490

دیپلم

زیر دیپلم

مناطق پنجگانه

0

137

202

50

123

106

618

سازمانها

1

94

220

74

298

90

777

840

شهرداری مرکز

3

149

179

30

63

36

460

387

مجموع

4

380

601

154

484

232

1855
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لیسانس فوق دیپلم

مجموع

تعداد
براساس
چارت

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت مالی
گزارشی از جزئیات بدهی های شهرداری تا تاریخ 1400/08/30

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

عنوان

مبلغ به ریال

پیمانکاری و آبهای سطحی

4,239,231,110,648

رفت و روب و فضای سبز

0

کمک به مناطق و سازمانها

99,413,500,888

غرامت

66,122,172,826

سنوات و  %4سخت و زیان آور

0

بدهی به سازمان بازنشستگی

50,000,000,000

بدهی به سازمان تامین اجتماعی

737,647,683,718

بدهی مالیاتی شهرداری و سازمانهای تابعه

1,150,000,000,000

خدمات درمانی ( اداره بیمه سالمت )

39,341,075,295

مجموع

6,381,755,543,375

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

154
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میزان تعهدات مالی پرداخت شده در آبان (ریال)
8909916250

مدیریت تشخیص و وصول درآمد
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ اهم اقدامات
➢ برگزاری مستمر جلسات تخصصی بررسی موضوعات درآمدی و تعرفه پیشنهادی سال 1401
➢ پیگیری عوارض شغلی و حرف خاص از استانداری محترم گیالن به شماره نامه 135691
➢ پیگیری اجرای اقدامات تعرفه در خصوص تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در مکان های شخصی توسط
مناطق 5گانه
➢ مکاتبه با راه و شهرسازی و پیگیری آن جهت برقراری اعطای تخفیفات بافت فرسوده به شرط
تأمین اعتبار در بودجه اعتباراتی آن اداره محترم
➢ اعالم ماهیانه آمار وصولی مربوط به حوزه نفوذ بلوار امام علی (ع) و وصولی حاصل از عدم تأمین
پارکینگ به حوزههای درخواست کننده.

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ کمیسیون ماده  77در آبان  1400تعداد  21پرونده به مبلغ  62.813.242.000ریال مطرح شد که
منجر به صدور رای قطعی به مبلغ  59.186.025.000ریال گردید

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

155

➢ در بخش عوارض خودرو در شهریور ماه  15.5میلیارد ریال وصول گردید

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

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

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

کارگزاری مرتبط در حال انجام می باشد.
➢تهیه و تکمیل کتابچه پارک جنگلی سراوان (مطالعات فنی -اقتصادی) در پایان سال  98با توجه به تحویل موقت

بخشی از این پهنه جنگلی (فاز جنوبی) توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به شهرداری رشت (پایان مرحله
اول)-در انتظار بررسی و اعالم نظر اداره کل منابع طبیعی و تعیین تکلیف حقوقی فی مابین
➢همکاری در ارائه کلیه ی اطالعات مربوط به طرح پارک دکتر جزیره ای الکان به معاونت حمل و نقل و امور

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

156

زیربنایی و بررسی شرح خدمات جهت انجام مطالعات تکمیلی در سال 1400
➢همکاری در تهیه ی شرح خدمات و مذاکره و ارزیابی مشاوران ذیصالح برای طرح ساماندهی تاالب عینک
➢تدقیق شرح خدمات اطلس جامع سرمایه گذاری و حضور در جلسه ی طرح موضوع در کمیته ی پژوهش و برنامه
ریزی جهت تکمیل و بارگذاری در سامانه ستاد

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

157

سایر اقدامات مهم:
❖ بررسی و تصویب الیحه شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری رشت در شورای اسالمی شهر رشت

❖ پیش بینی بودجه هزینه ای (جاری و عمرانی) سال  1401سازمان سرمایه گذاری و ارسال به مدیریت برنامه و
بودجه شهرداری
❖ تدقیق اسناد فراخوان و برگزاری فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار مجموعه فرهنگی در حاشیه شرقی
رودخانه گوهر رود منظریه -منطقه دو

❖ برگزاری جلسه با مسئوالن سرمایه گذاری مناطق پنجگانه ،ارائه توضیحات الزم در خصوص فرآیندهای جذب
سرمایه گذار به صورت مشارکت مدنی (ملک از شریک) و بودجه درآمدی سرمایه گذاری مناطق در سال
جاری و همچنین انجام مکاتبات به منظور دریافت گزارش اقدامات انجام شده مناطق جهت تحقق درآمد
مذکور
❖ ابالغ انجام مطالعات عرصه های واقع در پل تالشان-خ دانشگاه و عرصه پایانه گیل واقع در میدان گیل جنب
پایانه مسافربری ،به شرکت مشاور
❖ ابالغ به مشاور جهت تدقیق بسته سرمایه گذاری احداث و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر
❖ درخواست اخذ مشاور جهت احداث و راه اندازی دو پارک در مسکن مهر با توجه به درخواست منطقه5
❖ انجام بازدیدهای مرتبط ،شرکت در جلسات مرتبط مانند تدوین شرح خدمات پارک  14هکتاری و سایر
اقدامات مرتبط
❖ به روز رسانی بانک اطالعات سرمایه گذاران

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖بازدیدها:
➢ بازدید سرپرست شهرداری رشت از پروژه های عمرانی در یک روز تعطیل ( )1
➢ بازدید از بهره برداری فاز تکمیلی پارک گیالنه ( ) 2

➢ بازدید از پروژههای حائز اهمیت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی()3
➢ بازدید شهردار از پیادهراه و بازار بزرگ رشت()4
➢ سید امیر حسین علوی شهردار رشت از پروژه آسفالت معابر و روشنایی مسکن مهر بازدید کرد ()5
➢ بازدید شهردار رشت از سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری()6

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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4

2

3

6

5

1

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ادامه بازدیدها:
➢ بازدید شهردار رشت از بوستان ()7

➢ بازدید شهردار رشت از بوستانهای منطقه چهار()8
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ بازدید استاندار به همراه اعضای شورا و شهردار رشت از شرکت کودآلی()9
➢ بازدید شهردار رشت از سازمان عمران و بازآفرینی شهری()10
➢ نماینده ولی فقیه در گیالن از رانندگان ناوگان حمل و نقل ()11

➢ بازدید از پروژه های عمرانی شهردار رشت منطقه پنج ()12

9

8

7

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

159
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12

11

10

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ نشست ها:
➢ جلسه ستاد مقابله با بحران و بررسی ماشین آالت ،تجهیزات و امکانات شهرداری()1
➢ آخرین گفتگوی علوی در مقام عضو شورا ()2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ نخستین جلسه شورای اداری شهرداری رشت()3
➢ جلسه شهرداری رشت در مسیر تحول به نفع شهروندان ()4

➢ جلسه شورای معاونین شهرداری()5
➢ جلسه مسئولین و سرمایه گذاران با شهردار رشت()6
➢ جلسه هماهنگی واکسیناسیون کرونا استان گیالن ()7

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ جلسه کارگروه ساماندهی پیاده راه فرهنگی ()8
➢ جلسه شهردار رشت و فرماندار()9

4
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

5

9
اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

8

7

6

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖ ادامه نشست ها:
➢ جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا شهرستان رشت ()10
➢ نشست اعضای شورای اسالمی شهر رشت با مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن ()11
➢ نشست رئیس شورا و شهردار رشت در با مدیرکل صدا و سیمای استان گیالن()12
➢ جلسه بررسی وضعیت تاالر مرکزی شهر ()13
➢ جلسه رونمایی سامانه الکترونیکی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری()14

➢ جلسه هم اندیشی برنامه های سالروز ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی ()15
➢ جلسه هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون نامگذاری()16

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ جلسه شهردار رشت با مدیرکل بهزیستی گیالن()17
➢ جلسه ویژه شهرداری رشت در رفع موانع پروژه بیمارستان  120تختخوابی ()18

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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14

13

12

11

18

17

16

10

15

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ ادامه نشست ها:
➢ جلسه گزارش برنامه های کوتاه مدت شهردار رشت در صحن علنی شورا ()19
➢ جلسه اجرای طرح شهروند پرسشگر  ،مدیر پاسخگو با دستور شهردار رشت ()20

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت ()21
➢ جلسه اتمام فرآیند بتنریزی سالن پردازش افزایش ظرفیت  500به  1000تن شرکت کودآلی ()22
➢ جلسه قرارداد سرمایهگذاری احداث و راهاندازی ایستگاهها و خانههای دوچرخه در شهر رشت ()23
➢ جلسه تسریع در روند بهرهبرداری از رصدخانه کوشیار گیالنی ()24
➢ جلسه شهرداری رشت برای فعال سازی کیف پول الکترونیکی ()25

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

➢ جلسه شهردار رشت و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری ()26
➢
21
22
20
23

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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26

25

24

19

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

❖ دیدارها:
➢ دیداراسداهلل عباسی استاندار گیالن به همراه سید امیر حسین علوی شهردار رشت در سالن اجتماعات سپاه
با سردار محمد عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن()1
➢ دیدار با خانواده شهیدان یوسفی ()2

➢ دیداراز خانواده راننده تاکسی فداکار توسط اعضای شورا و شهردار رشت ()3
➢ دیدارهای هفته گذشته شهردار رشت با مدیران استانی و لشگری()4
➢ دیدار شهردار رشت با فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی()5

3

1

2

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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5

4

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖ مراسم و افتتاحیه ها:

➢برگزاری جشنواره بازیهای بومی محلی و سنتی دا (مادر) () 1
➢تجدید بیعت شهردار رشت با شهدا و اعضای شورا()2
➢رژه خودرویی دستگاههای اجرایی با محوریت شهرداری رشت بمناسبت هفته پدافند غیرعامل()3
➢حضور اعضای شورا و شهردار رشت در مراسم یوم اهلل  13آبان()4

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢برگزاری همایش ورزشهای سنتی «صبح و نشاط»()5

3

2

1

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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5

4

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ تبلیغات و اطالع رسانی:

➢ بولتن های خبری هفتگی”آوای بلدیه“
➢ تبلیغات محیطی (طراحی ،چاپ و نصب بنرهای مناسبتی و موضوعی)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

➢ فعالیت در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام ،تلگرام و واتس آپ)
➢ ساخت کلیپ ،تیزر و فیلم کوتاه و طراحی فتونیوز و ...

➢ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد های ماهانه ،شش ماهه و ساالنه
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ رصد انعکاس اخبار پرتال شهرداری در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری و ساخت بولتن
عنوان
اخبار پرتال

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

تعداد
تعداد خبر

62

تعداد بازدید کننده

11226

طراحی فتونیوز

61

ساخت کلیپ و تیزر

11

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری
تبلیغات محیطی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

165
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پدافند غیر عامل  2تخته  5 – 2/5 ×3/5تخته  2 ×3والدت امام جعفر صادق  2تخته 2/5 ×3/5
هشدار مونوکسید کربن  5تخته 2/5 ×3/5
سفیران حمل و نقل  2تخته 2/5 ×3/5
 13آبان روز دانش آموز  3تخته  1 – 2/5 ×3/5تخته  1 – 3 × 12تخته 1/5× 5
سامانه  2 – 137تخته 2/5 ×3/5
سامانه تز پارک  3تخته 2/5 ×3/5
والدت امام حسن عسکری  2تخته 2/5 ×3/5
راننده ایثار  2تخته 2/5 ×3/5
هر هفته یک رویداد  3تخته 2/5 ×3/5
وفات حضرت معصومه ( ص )  2تخته 2/5 ×3/5
بسیج  2تخته  2 – 2/5 ×3/5تخته 2×2/90
رویداد جنگل بارانی  1تخته  1 – 2/5 × 3تخته  1 -1 ×2تخته 4/40 ×1/15
برنامه عزم خدمت  2تخته 3 ×4

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

❖ اطالع رسانی ( پوشش اخبار اقدامات ،برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال):
➢ پوشش اخبار انتصابات و تودیع و معارفه (سید امیر حسین علوی رسما ب نوان شهردار رشت منصوب شد،
م ارفه اسداهلل عباسی استاندار جدید گیالن و سید امیر حسین علوی شهردار جدید رشت  ،سرپرست سازمان
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری رشت )1( )،

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

➢ پیام تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های تقویمی (پیا شهردار رشت به مناسبت  13آبان  ،پیا
شهردار رشت به مناسبت هفته بسیج) ()2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

➢ انتشار اطالعیه ها و تکذیبیه های شهرداری (()3خبر "حمله به واحد دیوان محاسبات مستقر در شهرداری
رشت" کذب محض است )3( )،
➢ پوشش اهم اخبار و اقدامات معاونت ها ،سازمان ها و مناطق شهرداری رشت ()4

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢

تمرکززدایی و ایجاد شفافیت با تفکیک حسابهای درآمدی مناطق در خزانه داری شهرداری رشت

➢

اهتما به توزیع عادالنه آسفالت در دستور کار شهرداری رشت

➢

با دستور شهردار رشت ؛ حمایت از بانوی دستفروش با اختصاص غرفه رایگان

➢

مانور آمادگی مدیریت عملیات زمستانی شهرداری رشت

➢

بخشنامه سالمت اداری  ،شفافیت و مقابله با فساد توسط شهردار رشت ابالغ شد

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

166

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

1

4

4

4

1

حوزه شهردار -مدیریت بازرسی -عملکرد سامانه137
بیشینه تعداد تماسها و ترافیک آن از تاریخ  1400/08/01تا 1400/08/30

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

تماس های
روزانه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ترافیک
تماس ها

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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✓ بیشتریـــــن تماسهای دریافتی در بازه زمانی طی یک روز از ساعت  12-14ثبت
گردیده است.
✓ با توجه به بررسی نمودارهای تعداد تماسهای دریافتی ،میتوان چنین نتیجهگیری نمود
که بیشترین تعداد تماس در مورخ  1400/08/11در سامانه  137ثبت گردیده است.

حوزه شهردار -مدیریت بازرسی -عملکرد سامانه137
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ  1400/08/01تا 1400/08/30

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

168

اهم موضوعات مد نظر شهروندان :
✓ لکه گیری و آسفالت چاله های معابر
✓ ساخت و ساز بدون مجوز
✓ نظافت و جمع آوری زباله و ضایعات
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حوزه شهردار -مدیریت بازرسی -عملکرد سامانه137
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ  1400/08/01تا 1400/08/30

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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با توجه به شکل :
✓ علی رغم طرح موضوعات غیرمرتبط با وظایف شهرداری (نظیر قطع برق ،قطع آب و  )...کلیه
پیام های مرتبط ثبت و به دلیل آنالین نبودن فعالیت مناطق ،خروجی عملکرد آن در سامانه
ثبت نگردیده است.
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حوزه شهردار -مدیریت بازرسی -عملکرد سامانه137
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

وضعیت درخواستهای شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ  1400/08/01تا 1400/08/30

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

با توجه به شکل :
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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درخواستها
✓ بیشترین
مربوط به مناطق 1و3
شهرداری رشت میباشد.
درخواستها
✓ کمترین
مربوط به منطقه 5
شهرداری رشت می باشد.

حوزه شهردار -مدیریت بازرسی -عملکرد سامانه137
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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تماس های دریافتی از سامانه  137به تفکیک موضوع
ردیف

موضوع پیام

تعداد

ردیف

موضوع پیام

تعداد

1

کارگران

3

16

تقدیر و تشکر

3

2

آبگرفتگی و آب افتادگی

30

17

جمع آوری خاک و نخاله

13

3

آسفالت

118

18

جمع آوری زباله و ضایعات

74

4

آسیب های اجتماعی

0

19

جمع آوری و نصب

48

5

اطالع رسانی و مشارکت های
شهروندی

39

20

حیوانات

62

6

الیروبی (انهار)

12

21

درختان

23

7

برفروبی

0

22

ساخت و ساز

76

8

پارکها و فضای سبز

12

23

سد معبر

81

9

پارکینگ ها و پارکبانها

1

24

شستشو

0

10

تاکسی

1

25

مرمت و ترمیم

14

11

ترافیک

8

26

مزاحمت

89

12

ترمینال

0

27

نکات ایمنی (نصب عالئم ایمنی)

3

13

اتوبوس

1

28

نظافت

60

14

تعمیرات شوارع

31

29

میادین میوه و تره بار

0

15

تفکیک و بازیافت

0
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مجموع

802

حوزه شهردار -مدیریت بازرسی -عملکرد سامانه137
وضعیت تماس ها

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

نام حوزه

تعداد

منطقه1

230

منطقه2

91

منطقه3

121

منطقه4

96

منطقه5

53

سازمان مدیریت پسماند

145

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

2

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری

29

سازمان فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

0

معاونت حمل و نقل و ترافیک

6

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

0

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

0

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

0

سازمان آرامستان

0

سازمان عمران و بازآفرینی شهری

0

پیام های در حال تعیین و تکلیف
جمع

29
802

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

172
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شکایت های واصله از سامانه
های سامد و سازمان بازرسی
ردیف
1

2

موضوع

تعداد

تعداد نامه های واصله از
سامانه سامد

11

تعداد شکایات واصله از
سامانه بازرسی کل استان
گیالن
جمع کل

12

23

حوزه شهردار -مدیریت حقوقی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖اهم اقدامات
➢ صیانت از حق و حقوق شهرداری رشت
➢ طرح دعاوی متعرضین و پیگیری دعاوی مربوطه
➢ دفاع در برابر دعاوی علیه شهرداری
➢ امورات جاریه در اجرای احکام مدنی و کیفری

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

173

➢ تهیه لوایح و پاسخ استعالمات ادارات و سازمان ها
➢ امورات مربوطه به دیوان عدالت اداری اعم از تهیه و تنظیم پاسخ های مربوطه
شرح فعالیت
شرکت در جلسات محاکم حقوقی
شرکت در جلسات محاکم کیفری
شرکت در جلسات رسیدگی هیات های تشخیص و حل اختالف اداره کار
شرکت در قرار های کارشناسی محلی
تهیه و یا تایید لوایح دیوان عدالت اداری
پاسخ به استعالمات قضایی
پاسخ به استعالمات اداری( درآمدی،شهرسازی،عمرانی،خدماتی و )...
برگزاری جلسات مناقصه
برگزاری جلسات مزایده
برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده  14آیین نامه معامالت
برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده  38آیین نامه معامالت (حل اختالف)

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

واحد
جلسه
جلسه
جلسه
مورد
فقره
مورد
مورد
مورد
مورد
جلسه
جلسه

شرح فعالیت
13
15
1
5
129
15
78
4
0
4
0

حوزه شهردار -مدیریت حسابرسی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

❖ اهم بررسی فرایندهای کنترلهای داخلی (حسابرسی داخلی )
➢ بررسی فرایند کنترلهای داخلی سازمان مدیریت پسماند

❖ اهم مکاتبات در خصوص
➢ اجرای حسابداری تعهدی
➢ بررسی کنترلهای داخلی شهرداری مرکز

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

➢ در خصوص تعیین و تکلیف صورتهای مالی و تفریغ بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

174
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

❖حوزه معاونت نرم افزار :
بررسی صورت وض یت شرکت های صفا رایانه و حساب رایان  -پیگیری و اخذ اطالعات تکمیلی مورد نیاز نرم افزار
ممیزی از شرکت صفا رایانه و ارسال به شرکت فن آوا  -تحویل نسخه تستی نرم افزار محاسبات جمعی نوسازی به مدیریت
تشخیص و وصول درآمد  -تهیه صورتجلسه و مستند روال  Scanمدارک برای سازمان ساماندهی مشاغل  -آماده کردن
بانک اطالعاتی تستی نرم افزار مدیریت اسناد تقسیطی برای شرکت حساب رایان  -تهیه آمار پروانه های نسقی و تهیه آمار

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

انش ابات ماده صد در مناطق پنجگانه برای شهردار محتر  -ایجاد  200گروه کاربری و انتساب کاربران مناطق و ایجاد
دسترسی های مربوطه در نسخه تستی تجمی ی نر افزار سرا در مناطق پنجگانه  -ثبت  3498رکورد پست سازمانی،
 552رکورد مشاغل سازمانی 823 ،رکورد رشته ش لی و  12رکورد رسته ش لی در سامانه منابع انسانی جدید  -پیگیری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

نصب گواهی استاندارد  SSLبر روی سامانه های شهرداری رشت  -بررسی امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی
( )IPGبرای پرتال شهرداری رشت و زیرپرتال های آن  -بررسی و ایجاد حساب کاربری در سامانه  ENAMADجهت
اخذ نماد اعتماد الکترونیکی  -تشکیل جلسه و بررسی ارتباط وب سرویس جهت تبادل اطالعات فی ما بین سامانه های
کنترل پروژه و حساب رایان  -تدوین و جمع بندی شرح خدمات اپلیکیشن شهر خالق خوراک شناسی (رستوران یاب) -
تکمیل زیرپرتال آرامستان و تخصیص دامنه به آن و تحویل به سازمان مدیریت آرامستانها  -بررسی طرح های جدید

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

175

پوسته پرتال شهرداری رشت.
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

176

حوزه معاونت نرم افزار(حوزه : )GIS
ردیف شرح فعالیت

تعداد

1

اصالح و به روزرسانی الیه طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه

10

2

اصالح و به روزرسانی الیه تثبیت شده طرح تفصیلی برای مناطق پنجگانه

3

3

اصالح و به روزرسانی الیه خط پروژه برای مناطق پنجگانه

-

4

اصالح و به روزرسانی الیه کمیسیون ماده  5برای مناطق پنجگانه

1

5

اصالح و به روزرسانی الیه درآمد برای مناطق پنجگانه

245

6

اصالح و به روزرسانی الیه نوسازی برای مناطق پنجگانه

56

7

اصالح و به روزرسانی الیه عرصه برای مناطق پنجگانه

35

8

اصالح و به روزرسانی الیه امالک تجمیعی برای مناطق پنجگانه

2

9

اصالح و به روزرسانی الیه معابر شهرداری برای مناطق پنجگانه

-

10

پاسخ به استعالم مجوز حفاری مناطق

1

11

اصالح و به روزرسانی سایر الیه های موجود در (سرا)

-

12

ایجاد الیه جدید در سیستم یکپارچه شهرسازی (سرا)

-

13

همکاری با شرکت ها ،سازمان ها و ادارات دیگر

2

14

متفرقه

-

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

❖ حوزه معاونت زیرساخت (شبکه) :
• پیکربندی امنیتی نرم افزار اکانتینگ اینترنت شهرداری
• پشتیبانی از شبکه شهری شهرداری شامل تمامی مناطق و سازمان ها

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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• پشتیبانی از پرتال شهرداری رشت به همراه تمامی زیر پرتال های شهرداری
• بک آپ گیری های روزانه هفتگی و ماهانه از تمامی سوییچ ها روتر ها و فایروال های شهرداری
• پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه های یکپارچه شهرسازی ،یکپارچه مالی ،جامع آموزش منابع انسانی،
اتوماسیون اداری  ، SEQ،حضور و غیاب ،ارسال و دریافت پیامک ،مدیریت شهری137 ،ثبت گزارشات
بازرسی ،ثبت ایده ،پورتال اطالع رسانی شهرداری ،نقشه جامع رشت ،سامانه ساعت ،سامانه تحت وب جام،
فیش حقوقی ،پسماند ،فرابر ،تبدیل دین ،سامانه ممیزی

❖ سخت افزار:
• پشتیبانی از سیستم های ساختمان گیل شامل نصب ویندوز به تعداد  30سیستم ،نصب نرم افزار های
عمومی و تخصصی به تعداد  250نرم افزار ،نصب درایور وراه اندازی پرینتر و اسکنر به تعداد  150عدد
• پشتیبانی سیستمهای معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی شامل نصب ویندوز به تعداد  3سیستم ،نصب نرم
افزار های عمومی و تخصصی به تعداد  50نرم افزار ،نصب درایور و راه اندازی پرینتر و اسکنر به تعداد 50
عدد

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

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

❖حوزه معاونت زیرساخت (مرکز داده) :
• نصب و پیکربندی ماشین مجازی سرور سرویس نقشه شهرسازی(سرا)
• راه اندازی ویندوز سرور  2019و تنظیمات سرور سرویس نقشه شهرسازی(سرا)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

• تعویض فیزیکی هارد معیوب سرور Backup
• نصب و پیکربندی ماشین مجازی سرور دیتابیس نقشه شهرسازی(سرا)
• رفع مشکل سخت افزاری استوریج Backup P2000
• راه اندازی ویندوز سرور  2019و تنظیمات سرور دیتابیس نقشه شهرسازی(سرا)
• رفع مشکالت  Backupمربوط به ماشین های مجازی

• نصب و پیکربندی ماشین مجازی سرور تجمیعی( )Esubشهرسازی(سرا)
• راه اندازی ویندوز سرور  2019و تنظیمات سرور تجمیعی( )Esubشهرسازی(سرا)
• پیکربندی ماشین های مجازی port groupو Virtual Switchبه تعداد 3مورد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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• پیکربندی تنظیمات  Backupماشین های مجازی

• پشتیبان گیری از دیتابیس سرورها به تعداد  1271درماه
• پشتیبان گیری از ماشین های مجازی سرورها به تعداد  1054درماه

عملکرد آبان ماه  -1400شهرداری رشت

لیست حوزه هایی که همکاری داشته اند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

معاونت/سازمان/مدیریت
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
مدیریت حقوقی
مدیریت های حوزه
مدیریت بازرسی
شهردار
مدیریت حسابرسی
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
معاونت شهرسازی و معماری
معاونت شهرسازی و
معماری
اداره کمیسیون های ماده صد
مدیریت امور مالی
مدیریت تشخیص و وصول درآمد
معاونت مالی و اقتصادی
مدیریت امالک و مستغالت
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
مدیریت نوسازی و تحول اداری
معاونت برنامه ریزی و
مدیریت برنامه و بودجه
توسعه سرمایه انسانی
مدیریت سرمایه انسانی
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
معاونت خدمات شهری
سازمان مدیریت پسماند
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

مناطق پنجگانه
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سازمان مدیریت آرامستان ها
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
مدیریت کنترل ترافیک
مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
منطقه یک
منطقه دو
منطقه سه
منطقه چهار
منطقه پنج
شرکت کودآلی

نام رابط آماری
سیدزهرا رضوی
محسن برزور
لیال ابراهیم نصیری
اکرم جمال مهدی زاده
لیال پوررجبعلی
راحله عبدی
صغری قاضی
زهرا حسینی
هادی پرتوی
فرشته سلیمی
صالح باقری
شه باال

نیما فرزانه
اسمعیل نظامی
سمیه ولی زاده
زینب جعفری نژاد
اعظم ذکرگو
سیده سمیه حدائقی
میثم کریمی
کریم رحمتی
کبری هادی نژاد
ابراهیم شمس
لیال نظری
علی احمدی
راحله باقری
مریم پرندگان
نگین حسنی پور
اسماعیل علیمحمدی
خدیجه نصیری نژاد

مریم رجبی پرور
مریم ساعدمقدم

پروانه پاییزه
الهام برگی

شماره تلفن
33604496
33667497
33667797
33341819
33254800
33664539
33241844
33666883
33220077
33668804
33756160
33665406
33666667
33661412
33664808
33665249
33324960
33461612
33241770
33340696
33690339
33264303
33612547
33608797
33609165
33609732
33825112
33544873
33222708
33329745
32116014
33561733
33601954
33480400

پدیدآورندگان

گردآوری و تنظیم

