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شهرداری رشت
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چشم انداز و راهبردها و
برنامه های شهر و شهرداری

پروژه های جاری

عملکرد حوزه های ماموریتی

موانع و چالش ها

گردآوری و تدوین :معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – مدیریت نوسازی و تحول اداری -گروه آمار و تحلیل اطالعات
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چشم انداز و راهبردها و
برنامه های شهر و شهرداری

پروژه های جاری

عملکرد حوزه های ماموریتی

موانع و چالش ها

چشم انداز شهر رشت در افق 1414
بیانیه
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 توسعه یافته و برخوردار از شاخصهای توسعه پایدار و همه جانبه در تمامی حوزه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
کالبدی.

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی
برخوردار از جایگاه منطقه ای ،ملی و بین المللی ویژه و مرکز تبادالت اقتصادی ،کاال و سرمایه ،فرهنگ و هنر و فعالیت های


اجتماعی در سطوح مذکور .
زیست،
فضایسالم ،پاک و عاری از معضالت زیست محیطی با سرانه فضای سبز مناسب و سیستم های مطلوب دفع پساب و
شهری
محیط

سبز و خدمات شهری

پسماند های جامد شهری.

 برخوردار از سطح عالی مشارکت و اعتماد شهروندان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت شهر.

فرهنگی – اجتماعی
گردشگری
شهریمطلوب برای زندگی جمعی ،تکریم و رعایت حقوق شهروندی ،رفع نیازهای شهروندان و تقویت تعامالت اجتماعی.
شهری
و 

 برخوردار از سیستم عدالت اجتماعی در تمامی بخشهای خدماتی ،عمرانی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی.
برنامه ریزی و نظام
پویا ،محرک و پیشرو در حوزه های فرهنگی و هنری و به عنوان قطب در منطقه شمال کشور.
 شهری
مدیریت شهری

 برخوردار از حاکمیت شهری مطلوب و مدیریت یکپارچه در سطح شهر و تعامالت سازنده بین شهرداری و سایر سازمانها و

مالیه دولتی و محلی جهت اجرای پروژه های شهری.
نهادهای
اقتصاد شهر و

شهری
برخوردار از سیستم های نوین و پیشرفته و زیرساختهای الکترونیکی و مجازی ،متناسب با رشد و ارتقاء فناوری در مدیریت

شهری.
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حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 برخوردار از نظام ترافیکی روان و سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد و متناسب.
شهرسازی و نظام

برخوردار از ساختار سازمانی مطلوب و توسعه یافته ،نظام درآمدی پایدار  ،پاسخ گو و شفاف با کارشناسان و متخصصان

کالبدی -فضایی
مجرب و کارآمد.
 برخوردار از سیما و منظر مناسب و مطلوب همخوان با ویژگی های هویتی ،اقلیمی ،تاریخی و مذهبی.

محیط زیست ،فضای
خدمات
شهریاز سیستم خدمات شهری مطلوب و مکانیزه در تمامی سطوح شهری.
برخوردار
سبز و

 شهری عاری از بافت های فرسوده و حاشیه ای و ایمن در برابر حوادث قهریه طبیعی.
اجتماعی
مناسب برای سرمایه گذاری و میزبان خوب برای سرمایه گذاران و برخوردار از رونق اقتصادی.
فرهنگی –شهری

و گردشگری شهری

 شهری منظم و قانونمند با سازمان یافتگی اصناف و صنایع و شهری عاری از فعالیت های مزاحم.

برخوردار از محالت دارای هویت اجتماعی و فرهنگی ،خدمات مناسب و پیشرفته.
 شهری
برنامه ریزی و نظام

مدیریت شهری
برخوردار از تعامالت سازنده با سایر کالنشهرهای داخلی و خارجی و همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی.


اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه های مأموریتی
 بر اساس برنامه پیشنهادی برای مدیریت شهری کالنشهر رشت ،راهبردها و سیاست های مربوطه در  6حوزه مأموریتی به قرار
ذیل طبقه بندی شده اند:
 -1حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی
 -2شهرسازی و نظام کالبدی -فضایی
 -3محیط زیست ،فضای سبز و خدمات شهری
 -4فرهنگی – اجتماعی و گردشگری شهری
 -5برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری
-6اقتصاد شهر و مالیه شهری

راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 -1حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی

 اجرای پروژه های کالن مقیاس و محرک توسعه
 توسعه فضای پارکینگ در سطح شهر
 روان سازی شبکه حمل و نقل عمومی

 ساماندهی و بهسازی مبادی ورودی شهر رشت

راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی
 -2شهرسازی و نظام کالبدی -فضایی
 مرکززدایی و تغییر ساختار تک هسته ای شهر رشت
 احیاء و باز زنده سازی بافت های تاریخی هم به لحاظ جاذبه های گردشگری
 حفاظت از بافت تاریخی
 زیبا شناختی در کالبد شهر
 بهرهبرداری بهینه از پهنه بندی ها و زمین های بایر و حفاظت از حریم رود خانه ها و تاالب عینک
 ساماندهی ساختار کالبدی شهر
 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی
 حل معضل دست فروشی و رفع سد معابر و رفع مشکل مشاغل مزاحم و آالینده
 ساماندهی و بهسازی مبادی ورودی شهر رشت

راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 -3محیط زیست ،فضای سبز و خدمات شهری
 ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و پارکها و فضاهای سبز شهری
 برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری
 ارتقاء جایگاه و ساختار عملکردی سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
 مدیریت جمعآوری و دفع پسماندهای جامد شهری
 جمعآوری و دفع آبهای سطحی
 ایمنی و آتشنشانی
 آرامستان ها
 بازارهای میوه و ترهبار

راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی
 -4فرهنگی – اجتماعی و گردشگری شهری
 ارتقاء جایگاه شهرداری از یک نهاد خدمات رسان عمومی ،به یک نهاد فرهنگی ،اجتماعی و خدماتی
 خدمات فرهنگی و هنری
 تندرستی و ورزش همگانی
 بهداشت و سالمت شهروندان
 تقویت نهاد خانواده و نقش بانوان
 حقوق ،تکالیف و مشارکت شهروندی
 اوقات فراغت و نشاط شهروندی
 اشتغال و رونق اقتصادی

 انجام مطالعات و پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی
 توسعه فضاهای فرهنگی ،اجتماعی ،هنری و ورزشی
 افزایش ورود گردشگران به شهر رشت و مانایی آنها
 برنامه ریزی به منظور ترویج گردشگری تاریخی و فرهنگی

 سامان دهی و زیباسازی منظر شهری
 تبلیغات ،اطالع رسانی بازاریابی گردشگری

راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی
 -5نظام مدیریت شهری

 اصالح ،ارتقاء و بهبود نظام ساختاری و اداری شهرداری
 افزایش مشارکت شهروندان و تشکل های مردم نهاد در نظام مدیریت شهری
 ایجاد و توسعه شهر الکترونیک
 مدیریت بحران و استقرار الگوی امنیت پایدار در شهر

راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 -6اقتصاد شهر و مالیه شهرداری
 بهبود و رونق فضای کسب و کار در سطح شهر
 ارتقاء جایگاه شهر در حوزه خدمات رسانی

 استفاده بهینه از موقعیت شهر در جذب گردشگران و توسعه بخش گردشگری
 توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در سطح شهر رشت
 افزایش توان مالی شهرداری به منظور افزایش توان خدمات رسانی به شهروندان و توسعه عمرانی شهر
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عملکرد حوزه های ماموریتی

موانع و چالش ها

پروژه های جاری

پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

1
نوع اعتبار

پیمانکار

تاریخ عقد قرارداد

ملی

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

95/12/25

مبلغ قرارداد
78/024/000/000ریال

نام مشاور و طراح ابنیه
و تاسیسات

کارفرما

-1شرکت مهندسین مشاور
آژند اسلیم پارسیان و
-2مشاور یکم

شهرداری
رشت

بهره بردار

مبلغ برآوردی حدودی
پروژه ساخت ابنیه

سازمان پسماند

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

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
انعقاد قرارداد اسفند 95تحویل زمین اردیبهشت 96رانش زباله و مدفون شدن زمین مربوط به احداث تصفیه خانه به همراه بخشی از تجهیزات (بتون مگر ،میله گرد،ژنراتور و کوره و  )...مهر 96
صورتجلسه تحویل زمین کود آلی در اسفند ماه  96با توجه به صورتجلسه مورخ 96/10/24دفتر معاونت عمرانیاستانداری و عدم اجرای این کار با توجه به مخالفت شهردار وقت

تشکیل جلسات مختلف در استانداری و فرمانداری به منظور تعیین تکلیف درخصوص ساخت تصفیه خانه وسرانجام تصمیم گیری نهایی جهت ساخت تاسیسات تصفیه خانه شیرابه و اقدام به حمل و تصفیه شیرابه در محل
کارخانه لوله های بتونی ( با توجه به قابل حمل بودن تاسیسات مذکور) که پس از تاییدیه خروجی تصفیه شده
شیرابه ها توسط ادارات محیط زیست و آب و فاضالب مجوز قطع درختان در اسفند  97برای زمین جدید (توسط
مشاور پروژه معرفی شده و به تایید محیط زیست نیز رسیده) از جانب اداره محترم منابع طبیعی صادر شد.

تصویر پیش از اجرا

پروژه های جاری

پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

1
پیمانکار

نوع اعتبار

ملی

تاریخ عقد قرارداد

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

95/12/25

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

مبلغ قرارداد
78/024/000/000ریال

-1شرکت مهندسین مشاور آژند
اسلیم پارسیان و
-2مشاور یکم

کارفرما
شهرداری
رشت

مبلغ برآوردی حدودی
پروژه ساخت ابنیه

بهره بردار
سازمان پسماند

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

اقدامات انجام شده یکساله 98
این پروژه که آهن آالت مورد نیاز سوله های آن نیز به محل حمل گردیده ،پس از واگذاری زمینی از منابع طبیعی و قطع
اشجار آن ،عملیات اجرای پروژه بعد از دو سال توقف ،مجددا شروع شد و  2500متر مکعب خاک برداری و  4500مترمکعب
مخلوط ریزی جهت زیرسازی انجام گردید و زمین به پیمانکار تحویل شد و در مرحله اجرای فونداسیون است.
 -1انجام شن ریزی و آسفالت راه دسترسی

-2اجرای خاکبرداری محل استقرار پروژه ( 23000متر مکعب)

 -3تهیه مصالح  4500تنی و اجرای زیرسازی مناسب به مساحت 2500مترمربع و رسیدن به بستر مناسب (کوبش ،غلتک،
آزمایشگاه)
 -4اجرای بتن مگر  1500متر مربع

 -5اجرای آرماتوربندی فونداسیون رادیه ژنرال

 -6قالب بندی فونداسیون

 -7بتن ریزی فونداسیون

 -8طراحی و ساخت سوله جهت نصب بروی فونداسیون
عمرانی و معماری

 -9عقد قرارداد با مهندسین مشاور جهت انجام امور

 -10اخذ مهندسین مشاور یکم جهت امور تصفیه خانه
 -11برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه جمع آوری پسماند در ورودی تصفیه خانه

تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

1
نوع اعتبار

ملی

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

تاریخ عقد قرارداد

95/12/25

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

مبلغ قرارداد
78/024/000/000ریال

-1شرکت مهندسین مشاور آژند
اسلیم پارسیان و
-2مشاور یکم

بهره بردار

کارفرما
شهرداری
رشت

مبلغ برآوردی حدودی
پروژه ساخت ابنیه

سازمان پسماند

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

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
 -12برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه آرامش پس از تصفیه شیرابه به صورت آب خالص جهت هدایت به سمت
رودخانه زرجوب
 -13پیگیری ساخت و نصب تصفیه خانه توسط پیمانکار به همراه خرید روتاری درام
 -14پیگیری شرکت در جلسات تخصصی در فرمانداری و استانداری و شورای تامین جهت تسریع امور
 -15پیگیری جهت خرید انشعاب برق  320 KWاز شرکت توزیع برق شهرستان رشت با هزینه شهرداری
 -16انجام بازدیدهای روزانه از روند اجرای پروژه به همراه متولیان استان همچون امام جمعه ،رئیس کل
دادگستری ،رئیس سازمان بازرسی ،معاونین سیاسی و عمرانی استانداری گیالن و فرماندار
-17طراحی و برنامه ریزی جهت اجرای دیوار حایل سنگی به ارتفاع حداقل6متر جهت جلوگیری از رانش کوه

 -18پیشرفت فیزیکی ساخت دیوار حفاظتی  35درصد
-19اتمام اسکلت سوله  1و 2
-20اتمام پوشش سقف سوله 1و2

تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری

پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

1
نوع اعتبار

ملی

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

تاریخ عقد قرارداد

95/12/25

مبلغ قرارداد
78/024/000/000ریال

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات
-1شرکت مهندسین مشاور آژند
اسلیم پارسیان و
-2مشاور یکم

کارفرما
شهرداری
رشت

بهره بردار
سازمان پسماند

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
-21اجرای دیوار پیش ساخته به ارتفاع  5متر در دو مرحله سوله 1
-22خاکبرداری ضلع جنوبی تصفیه خانه جهت اجرای دیوار حفاظتی (خاک های رانشی) به میزان تقریبی 60
متر طول

-23خاکبرداری فونداسیون دیوار حفاظتی ضلع جنوبی تصفیه خانه شیرابه
-24اجرای فونداسیون دیوار حفاظتی الشه سنگ در ضلع جنوبی تصفیه خانه
-25اجرای دیوار حفاظتی سنگ الشه در ضلع جنوبی به طول  30متر و عملیات خاکبرداری جهت ادامه پروژه
-26ترمیم جاده (مخلوط ریزی) ضلع شمالی و غربی سوله ها
-27انتقال و استقرار تجهیزات تصفیه خانه به سوله های  1و 2
 -28ساخت و نصب دربهای بزرگ سوله ها
-29رنگ آمیزی کلیه قطعات فلزی

مبلغ برآوردی حدودی
پروژه ساخت ابنیه

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

پروژه های جاری

پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

1
نوع اعتبار

ملی

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

تاریخ عقد قرارداد

95/12/25

نام مشاور و طراح ابنیه و
تاسیسات

مبلغ قرارداد
78/024/000/000ریال

-1شرکت مهندسین مشاور آژند
اسلیم پارسیان و
-2مشاور یکم

کارفرما
شهرداری
رشت

بهره بردار
سازمان پسماند

مبلغ برآوردی حدودی
پروژه ساخت ابنیه

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

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
-30نصب پنجره ها و حفاظهای مربوطه
-31اجرای عملیات نصب روشنایی مسیر
-32انجام مکاتبات الزم با کانون کارشناسان جهت اقدامات الزم

 -33تشکیل جلسه در مورخ  98/11/05با حضور پیمانکار و انجام صورتجلسه کلیه کارهای باقی مانده
-34اجرای مخلوط ریزی اطراف سوله ها جهت ایجاد راه دسترسی
-35انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و رسوب گیر
-36شروع مونتاژ مخازن و پمپها
-37تشکیل جلسه در استانداری گیالن جهت بررسی وضعیت پروژه
-38وصول گزارش کارشناس رسمی درخصوص ساخت سوله ها
-39مکاتبه و عودت نظریه کارشناس رسمی جهت بررسی و اعالم ریز هزینه های تعیین شده

پیشرفت فیزیکی

 90درصد

پروژه های جاری
2
اعتبار

ملی

پروژه های کارخانه کود آلی  -1 :تعمیر موقت ،اورهال و افزایش ظرفیت کارخانه  -2ساخت سوله های تخمیر
ظرفیت اسمی

خطوط موجود
 500تن در روز
خط 250 -1تن
خط 250-2تن

ظرفیت مورد بهره
برداری
پس از تعمیرات و راه
اندازی فاز یک در هر
شیفت کاری  300تن

اعتبار ملی درخواست
شده

 50میلیارد تومان
(در مرحله تخصیص)

تاریخ شروع

اورهال98/7/30:

احداث سوله97/12/8:

کارفرما

شهرداری رشت

مبلغ پیمان
احداث سوله

141/236/754/546
ریال

پیمانکاراحداث
سوله

بهره بردار

شرکت فوالد
سازه آروین

شرکت کود آلی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
با توجه به قدمت کارخانه کود آلی از  500تن اسمی در دو خط تنها  100تن زباله دریافت که بیش از  90درصد
آن به لندفیل سراوان منتقل می شد .سازمان عمران در سال  97پس از چند مرحله مناقصه عمومی پیمانکار
را انتخاب و عملیات اجرایی آن تا 5درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

اقدامات انجام شده یکساله 98
در سال  98پروژه مجدداً فعال گردید و عملیات اجرایی ،آرماتوربندی ،بتن ریزی و ساخت پدستالها واسکلت یک دستگاه سوله 6000مترمربعی در حال اتمام بوده و در سه ماهه دوم سال  98حدود 2/4میلیارد
تومان هم به پروژه تزریق مالی صورت پذیرفته است و تا پایان شش ماهه اول  98پروژه 35درصد پیشرفت
فیزیکی داشت.
کار هر دو خط در تاریخ  20مهر ماه 98به دلیل مدت زمان کارکرد  17ساله و اورهال نشدن ،متوقف گردید. فاز اول پروژه  :1تعمیر موقت خط 1بصورت امانی و از محل اعتبارات کارخانه کود آلی (دستور تعمیر موقتظرف مدت ده روز در تاریخ  98/7/30ابالغ شد و در تاریخ 11آبان ماه راه اندازی مجدد شروع شد)
*توده های سالن های تخمیر که فاسد و غیر قابل استفاده شده بود با کمک شهرداریهای سهامدار و عضو
به سراوان منتقل شد.

تصویر پیش از اجرا

پروژه های جاری
2
اعتبار

ملی

پروژه های کارخانه کود آلی  -1 :تعمیر موقت ،اورهال و افزایش ظرفیت کارخانه  -2ساخت سوله های تخمیر
ظرفیت اسمی

خطوط موجود
 500تن در روز
خط 250 -1تن
خط 250-2تن

ظرفیت مورد بهره
برداری
پس از تعمیرات و راه
اندازی فاز یک در هر
شیفت کاری  300تن

اعتبار ملی درخواست
شده

 50میلیارد تومان
(در مرحله تخصیص)

تاریخ شروع

اورهال98/7/30:

احداث سوله97/12/8:

مبلغ پیمان
احداث سوله

کارفرما

شهرداری رشت

141/236/754/546
ریال

پیمانکاراحداث
سوله

بهره بردار

شرکت فوالد
سازه آروین

شرکت کود آلی

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
* دستگاه ویندرو ترنر با اعتبارات داخلی شرکت تعمیر و راه اندازی شد.
*سم پاشی با سم گیاهی بصورت مستمر انجام می شود .
 فاز دوم پروژه  :1اورهال هر دو خط از محل اعتبارات ملی گام 1دریافت اعتبار :تامین اعتبار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان شهرداری ها به مبلغ  5میلیاردتومان در مهرماه برای اورهال هر دو خط در نظر گرفته شده است و هم اکنون پی گیر تخصیص اعتبار مذکور می باشد.
برای افزایش ظرفیت اسمی کارخانه کود آلی به  1000تن در روز در حال پیگیری می باشد (تجهیزات پردازش زباله)
 فاز سوم پروژه  :1افزایش ظرفیت اسمی کارخانه از 500تن در روز به  1000تن در روز با ایجاد دو خط جدید  250تن درروز

 گام2دریافت اعتبار :تامین اعتبار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان شهرداری ها به مبلغ 30میلیاردتومان
 پروژه  :2شروع به ساخت دو دستگاه سوله هر کدام به مساحت  6000مترمربع که تاکنون بیش از  50درصد پیشرفتفیزیکی داشته است.

تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری
2
اعتبار

ملی

پروژه های کارخانه کود آلی  -1 :تعمیر موقت ،اورهال و افزایش ظرفیت کارخانه  -2ساخت سوله های تخمیر
ظرفیت اسمی

خطوط موجود
 500تن در روز
خط 250 -1تن
خط 250-2تن

ظرفیت مورد بهره
برداری
پس از تعمیرات و راه
اندازی فاز یک در هر
شیفت کاری  300تن

اعتبار ملی درخواست
شده

 50میلیارد تومان
(در مرحله تخصیص)

تاریخ شروع

اورهال98/7/30:

احداث سوله97/12/8:

کارفرما

شهرداری رشت

مبلغ پیمان
احداث سوله

141/236/754/546
ریال

پیمانکاراحداث
سوله

بهره بردار

شرکت فوالد
سازه آروین

شرکت کود آلی

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
 گام 3دریافت اعتبار :درخواست تامین اعتبار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان شهرداری ها به مبلغ 10میلیارد تومان که با  13میلیارد تومان موافقت شد که  3میلیارد تومان مازاد آن برای خرید دستگاه جدید windrow
 turnerتامین اعتبار گردید.
 خالصه تامین اعتبار :در مجموع از درخواست  50میلیارد تومان برای کارخانه کود آلی 48 ،میلیارد تومان تامین اعتبارشده و با امضای وزیر کشور به سازمان شهرداریها ارسال گردید و در مرحله تخصیص اعتبار قرار دارد.
در حال انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش جهت انجام خدمات مشاوره بازسازی و اورهال تجهیزاتشرکت کود آلی گیالن
در حال انجام مطالعات و تهیه اسناد به منظور افزایش ظرفیت پردازش مکانیکی و بیولوژیکی شرکت کود آلی گیالن باشرکت مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش
نصب و اجرای 12ستون در محور Aو Cو همچنین نصب 6ستون Yشکل در محور Bدر سوله Aاتمام اجرای کرسی چینی و اجرای دیوار در سوله  Bدر محور  Aو  Cتا آکس 21-اجرای اندود سیمانی دیوارهای سوله B

تصاویر اجرای پروژه /وضعیت کنونی

پروژه های جاری
پروژه های کارخانه کود آلی  :ساخت سوله های تخمیر  A – Bبه مساحت  12000متر مربع

2
اعتبار

ملی

ظرفیت اسمی

خطوط موجود
 500تن در روز
خط 250 -1تن
خط 250-2تن

ظرفیت مورد بهره
برداری
پس از تعمیرات و راه
اندازی فاز یک در هر
شیفت کاری  300تن

اعتبار ملی درخواست
شده

 50میلیارد تومان
(در مرحله تخصیص)

تاریخ شروع

اورهال98/7/30:

احداث سوله97/12/8:

مبلغ پیمان
احداث سوله

کارفرما

شهرداری رشت

141/236/754/546
ریال

پیمانکاراحداث
سوله

بهره بردار

شرکت فوالد
سازه آروین

شرکت کود آلی

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
اقدامات پروژه :2تکمیل ساخت دو دستگاه سوله هر کدام به مساحت  6000مترمربع:
(گزارش عملکرد شرکت فوالد سازه آروین در سال)98
انجام عملیات خاکبرداری در سوله Aو B
تسطیح و رگالژ سطوح خاکبرداری شده جهت احداث فونداسیون سوله Aو B
قالب بندی فونداسیون سوله Aو B
بتن ریزی مگر فونداسیون در سوله Aو B
آرماتور بندی فونداسیون مطابق نقشه های اجرایی در سوله Aو B
اتمام بتن ریزی فونداسیون در سوله Aو B
اتمام قالب بندی و بتن ریزی پدستال در سوله Aو B
نصب و اجرای اسکلت در سوله  Bدر محور  1الی  19که شامل پرلین ها و استرات ها می باشد(.الزم به ذکر است ستون های محور  Aو  Cو همچنین
ستون های  Yشکل محور  Bتا آخر نصب شده اند).
اجرای گروت ریزی در زیر ستون محورهای سوله B
اتمام اجرای کرسی چینی و اجرای دیوار در سوله  Bدر محور  Aو  Cتا آکس 21
اجرای اندود سیمانی دیوارهای سوله B
نصب و اجرای  12ستون در محور  Aو  Cو همچنین نصب  6ستون  Yشکل در محور  Bدر سوله A
نصب اسکلت در محورهای 21 ،20و  22و اجرای بادبند دیواری
توضیحات:الزم به ذکر است مدت قرارداد یکسال بوده که مجموع عملیات صورت گرفته در سوله 35:Aدرصد و در سوله 75:Bدرصد می باشد
الزم بذکر است در صورت تزریق مالی به پروژه پیمانکار قادر خواهد بود جهت ساخت ستون ها و فریم های باقی مانده در دو سوله اقدام نماید.
صورت وضعیت موقت  4سوله  22/707/069/548 : Aریال

صورت وضعیت موقت  4سوله  52/826/386/467 : Bریال

پیشرفت فیزیکی سوله B

75درصد

پیشرفت فیزیکی سوله A

35درصد

پروژه های جاری

زباله سوز incinerator

3
مشخصات فنی

قرارداد

طراحی ،خرید ،نصب ،راه اندازی،
بهره برداری و راهبری سایت
نیروگاه زباله سوز با ظرفیت
پذیرش  600تن زباله در روز

1392/6/16

نوع اعتبار

کارفرما

ملی

مدت زمان

مبلغ

تخمین اجرای

قرارداد(خرید

پروژه

تجهیزات)

مرحله اول برای هزینه تجهیزات28 :میلیارد تومان
مرحله دوم برای هزینه تجهیزات10 :میلیارد تومان
مرحله سوم برای ساختمان5 :میلیارد تومان

شهرداری
رشت

40/030/273
 27ماه

دالر

مرحله چهارم :تاکنون رسماً ابالغ نشده است.

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
پیگیری اخذ مجوز استقرار زباله سوز از سازمان محیط زیست اخذ مجوز ارزیابی زیست محیطی در اسفند ماه سال1396-پیگیری های مستمر در خصوص تامین اعتبار از وزارت کشور برای پرداخت  25درصد قرارداد شرکت

 TTSکه به صورت اسناد خزانه و بخشی نیز به صورت نقدی انجام پذیرفته بود .
وجود معارض ملکی زمین انتخابی برای ساخت زباله سوز انجام شکایت حقوقی و کیفری از معارض و پیگیری مستمر جهت رفع معارض محل احداث زباله سوز-عدم پیشرفت کار بعلت عدم تکمیل مبلغ پیش پرداخت و افزایش قیمت ارز

-عدم امکان اقدام اجرایی به علت وجود معارض ملکی و ...

تصویری از مکان پروژه

سرمایه گذاری
%40سرمایه
گذارTTS
%60شهرداری از
طریق اعتباردولتی

پروژه های جاری

زباله سوز incinerator

3
مشخصات فنی

قرارداد

طراحی ،خرید ،نصب ،راه اندازی،
بهره برداری و راهبری سایت
نیروگاه زباله سوز با ظرفیت
پذیرش  600تن زباله در روز

1392/6/16

نوع اعتبار

کارفرما

ملی

مدت زمان

مبلغ

تخمین اجرای

قرارداد(خرید

پروژه

تجهیزات)

مرحله اول برای هزینه تجهیزات28 :میلیارد تومان
مرحله دوم برای هزینه تجهیزات10 :میلیارد تومان
مرحله سوم برای ساختمان5 :میلیارد تومان

شهرداری
رشت

 27ماه

40/030/273
دالر

مرحله چهارم :تاکنون رسماً ابالغ نشده است.

اقدامات انجام شده یکساله 98
برگزاری جلسات مستمر شورای تامین استان و شهرستانپیگیری رفع معارض از طریق دادگستری استان در مردادماه 1398تحویل زمین به شرکت  TTSدر شهریورماه 1398پیگیری تکمیل وجه پیش پرداخت توسط دولت که تا کنون بیش از  18در صد پرداخت شده استطبق قرارداد برای اجرای ساختمان مبلغ 100میلیارد تومان بعهده کارفرما-شهرداری رشت از محل اعتبارات دولتی می باشد که باپیگیری های به عمل امده  150میلیارد ریال تا کنون تخصیص یافته است.
 انتخاب مشاور طرح ( شرکت مهندسین مشاور یکم) به استناد ماده  24آئین نامه خرید خدمات مشاوراخذ نقشه های ابنیه فنی و تاسیسات ساختمانی از شرکت TTSانجام مراحل انتخاب پیمانکار ذیصالح ،ساخت ابنیه فنی و تاسیسات براساس تشریفات قانونیانتخاب آزمایشگاه ژئوتکنیک (آزمایشگاه مکانیک خاک استان)جهت انجام آزمایشات شناسایی الیه های زمین-شروع عملیات خاکبرداری و بازگشایی مسیر دسترسی کود آلی و کارگاه اداری به محوطه زمین ساخت زباله سوز

سرمایه گذاری
%40سرمایه
گذارTTS
%60شهرداری از
طریق اعتباردولتی

پروژه های جاری

زباله سوز incinerator

3
مشخصات فنی

قرارداد

طراحی ،خرید ،نصب ،راه اندازی،
بهره برداری و راهبری سایت
نیروگاه زباله سوز با ظرفیت
پذیرش  600تن زباله در روز

1392/6/16

نوع اعتبار

کارفرما

ملی

مدت زمان

مبلغ

تخمین اجرای

قرارداد(خرید

پروژه

تجهیزات)

مرحله اول برای هزینه تجهیزات28 :میلیارد تومان
مرحله دوم برای هزینه تجهیزات10 :میلیارد تومان

شهرداری

مرحله سوم برای ساختمان5 :میلیارد تومان

رشت

 27ماه

40/030/273
دالر

مرحله چهارم :تاکنون رسماً ابالغ نشده است.

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
پرداخت بخشی از اعتبارات مربوط به پروژهانجام مراحل فراخوان و فروش اسناد ارزیابی کیفی دو مرحله ای برای انتخاب پیمانکار ساخت پروژه احداث سوله بر اساس بویلرهاتشکیل جلسات مکرر در استانداری با محوریت بررسی عملکرد پروژهانجام مناقصه و انتخاب پیمانکار ساخت سالن های بویلرتجهیز دفتر اداریانجام عملیات مخلوط ریزی و ایجاد راه دسترسی جهت ورود به زمینابالغ انتخاب آزمایشگاه ژئوتکنیک (مکانیک خاک استان)ابالغ تشکیل جلسات متعدد رفع معارضاقدام حقوقی جهت همکاری پلیس در اجرای محوطه سازی و آزمایشگاهیورود به محوطه زمین و شروع عملیات بسته سازی و احداث جاده دسترسی-مخلوط ریزی مسیر جاده دسترسی

سرمایه گذاری
%40سرمایه
گذارTTS
%60شهرداری از
طریق اعتباردولتی

پروژه های جاری
4

عملیات زیرسازی و آسفالت راه دسترسی تصفیه خانه شیرابه سراوان
مبلغ پیمان

 22/700/488/761ریال

نماینده کارفرما

مدت زمان اجرا

نام پیمانکار

معاونت حمل و نقل و

 6ماه – تا تاریخ
 98/7/30تمدید شد.

سازمان عمران

تاریخ شروع اولیه

96/6/29

امور زیربنایی

ناظر مقیم

معاونت فناوری و پژوهش
دانشگاه گیالن

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت جاده مسیر دسترسی محل دفن زباله سراواناز لحاظ اجرایی به دو بخش تقسیم بندی گردیده است.
بخش اول به طول  1250متر و عرض  8متر شامل جدول و کانیو بوده که کلیهعملیات اجرایی این بخش در سالهای قبل از محل اعتبارات دولتی انجام شده

است.
تصاویر اجرای پروژه

پروژه های جاری
4

عملیات زیرسازی و آسفالت راه دسترسی تصفیه خانه شیرابه سراوان
مبلغ پیمان

 22/700/488/761ریال

تاریخ شروع اولیه

96/6/29

نماینده کارفرما

مدت زمان اجرا

نام پیمانکار

معاونت حمل و نقل و

 6ماه – تا تاریخ
 98/7/30تمدید شد.

سازمان عمران

امور زیربنایی

ناظر مقیم

معاونت فناوری و پژوهش
دانشگاه گیالن

اقدامات انجام شده یکساله 98
 بخش دوم به طول  800متر و عرض  8متر بوده که به علت عملیات نصبتیرهای روشنایی توسط اداره برق ،پروژه هم اکنون در حال پیگیری و انجام می
باشد.
در حال حاضر عملیات روشنایی مسیر به پایان رسیده است-مقدار  2534تن (مصالح) مخلوط در محل مسیر جاده دپو گردیده است.

تصاویر اجرای پروژه
پیشرفت فیزیکی

61درصد

پروژه های جاری
5

 -1پروژه نصب ،اجرا و تعمیرات و راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی
 -2پروژه تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مبلغ پیمان

مشاور

نماینده کارفرما

)1آوین دژ

95/07/25 )1

1/343/000/000 )1ریال

)2آب زالل نوین دیلم

95/12/22 )2

 1/984/672/000 )2ریال

مهندسین مشاور تواناب
کادوس

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97

این پروژه ها از محل عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ( دولتی) تامیناعتبار شده بود و به پیشرفت فیزیکی70درصد رسید.

به دلیل ابهامات موجود در ردیف های شرح خدمات قرارداد پروژه های مذکور به اتمامنرسیده و دو سال متوقف گردیده بود.
تصویری از پروژه

پروژه های جاری
5

 -1پروژه نصب ،اجرا و تعمیرات و راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی

 -2پروژه تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود آلی
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مبلغ پیمان

مشاور

نماینده کارفرما

)1آوین دژ

95/07/25 )1

1/343/000/000 )1ریال

)2آب زالل نوین دیلم

95/12/22 )2

 1/984/672/000 )2ریال

مهندسین مشاور تواناب
کادوس

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

اقدامات انجام شده یکساله 98

 ابالغ صورتجلسه آخرین فرصت به پیمانکار جهت تکمیل عملیات اجراییعدم تمایل و حضور پیمانکاران جهت رفع نواقص پروژه-ابالغ و اعمال ماده  32شرایط عمومی پیمان

تهیه شرح خدمات و برآورد کارهای باقی مانده به منظور انجام عملیات توسطمهندسین مشاور
برگزاری استعالم و انتخاب پیمانکار ذیصالح جهت تکمیل نواقص کارهای باقیمانده وراه اندازی تصفیه خانه

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
70درصد

پروژه های جاری
6

عملیات زیرسازی ،آسفالت  ،روکش و ترمیم نوار حفاری آسفالت شهر رشت

مشخصات فنی

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر
باالی  10متر کل شهر رشت

شرکت آبرود شمال

95/5/18
تاریخ شروع مجدد
98/5/24

9ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

465/045/596/498

مهندسین مشاور
آرمان شهر شمال

مناطق پنجگانه
و معاونت حمل و
نقل و امور زیر
بنایی

ریال

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
 این پروژه به دلیل فقدان دستور کار به مدت بیش از یکسال متوقف بود.این پروژهنیز به جهت لزوم نهضت آسفالت و تمرکز کار در یک شرکت در سال  95با مبلغ
حدود  47میلیارد تومان با شرکت آبرود منعقد گردید و حدود  74درصد هم

پیشرفت فیزیکی داشت که با شروع به کار شهردار وقت مقرر شد کلیه کارهای
آسفالتی از جمله کار شرکت آبرود متوقف و آسفالت ها فقط توسط سازمان عمران
اجرا گردید.

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
6

عملیات زیرسازی ،آسفالت  ،روکش و ترمیم نوار حفاری آسفالت شهر رشت

مشخصات فنی

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

اجرای زیرسازی و روکش آسفالت معابر
باالی  10متر کل شهر رشت

شرکت آبرود شمال

95/5/18
تاریخ شروع مجدد
98/5/24

9ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

465/045/596/498

مهندسین مشاور
آرمان شهر شمال

مناطق پنجگانه
و معاونت حمل و
نقل و امور زیر
بنایی

ریال

اقدامات انجام شده یکساله 98

ابالغ شروع بکار مجدد و افزایش  25درصد مبلغ قرارداد جمع بندی کارکرد پیمانکار در سالهای قبل و ابالغ صورت جلسات اجراییمربوطه
 انجام عملیات مرمت مکانیزه با اجرای آسفالت تراش و روکش آسفالت مسیرجاده تهران به مساحت 15000متر مربع
با تامین مالی ،تا پایان سال ،تا سقف  25درصد مبلغ اولیه پیمان،پروژه مذکور بهاتمام خواهد رسید.
انجام عملیات زیرسازی و روکش معابر خاکی و آسفالته به مقدار 32000متر مربعانجام عملیات مرمت مکانیزه ،روکش آسفالت ،زیرسازی و آسفالت الین خاکی درجاده تهران به مقدار  34000متر مربع
آسفالت مسیرهای رفت و برگشت بلوار خرمشهر روبروی  CNGو همچنینمسکن مهر (مهر  )105و جاده تهران داخل آرامستان به متراژ  21000متر

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
96درصد

پروژه های جاری
7

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

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

اسکان سازه گروهه

97/8/6

12ماه

33/759/892/169
ریال

مشاور(پادیر سازه
عمران)

معاونت حمل و
نقل و امور
زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
 عملیات اجرایی پروژه در سال  94شروع شد و تا سال  95فونداسیون و دیوارگذاری محوطه انجامو بخشی از ستونها اجرا گردید ولی به جهت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار ،پروژه متوقف و اعمال
ماده  48گردید.
انتخاب مشاور جدید جهت طراحی مجدد صورت پذیرفت و مجدداً مناقصه برگزار و در سال 97شرکت اسکان سازه گروهه برنده اعالم گردید.
 -پیشرفت فیزیکی 30درصد بوده است.

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
7

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

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

اسکان سازه گروهه

97/8/6

12ماه

33/759/892/169
ریال

مشاور(پادیر سازه
عمران)

معاونت حمل و
نقل و امور
زیربنایی

اقدامات انجام شده یکساله 98
 -1نسبت به بررسی وضع موجود اقدام گردید و نواقص سازه ای اسکلت فلزی استخراج و جهت رفع
مشکالت مربوطه به پیمانکار ابالغ گردید.
 -2اجرای رنگ زینک کرومات بر روی اسکلت
 -3اجرای کرسی چینی تکمیل گردیده است

-4اجرای بتن ریزی دو سقف اول و دوم

-5اجرای سقف سوم و چهارم جهت بتن ریزی

 -6اجرای آجر چینی طبقات اول و دوم

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

ساخت و نصب می باشد  ،نقشه های اجرای آشیانه توسط پیمانکار و مشاور جهت اجرا بررسی و نهایی
شده اند تا سفارش ساخت آشیانه در صورت تحقق تزریق مالی آغاز گردد .

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 40درصد

( از سال  1394تا کنون مجموع دو قرارداد)

پروژه های جاری
پیگیری وضعیت پروژه متوقف مانده ساختمان شهرداری منطقه سه

8

(مطالعات و بازنگری اسناد مناقصه پروژه تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه سه)

مشخصات فنی

نام مشاور

ساختمان دارای اسکلت بتن مسلح و سفت
کاری شده شامل عملیات نازک کاری ،تاسیسات
برقی و مکانیکی در دو بخش اداری پنج طبقه به
مساحت  4860مترمربع و تجاری شامل  39باب
مغازه به مساحت  1232مترمربع

شرکت مهندسین
مشاور آرمانشهر
شمال

تاریخ شروع اولیه

1395/9/7
مطالعات1398/4/1

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه

 24ماه

مبلغ برآورد پروژه

مجری

مبلغ اولیه 90/000/000/000ریال
مبلغ برآورد جدید جهت تکمیل
ساختمان 150.171.487.625 :ریال

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
ساخت پروژه در سال ( 95نام پیمانکار:شرکت گیل صلب  ،مبلغ پیمان :بیش از  9میلیارد تومان  ،مدت زماناجرا18 :ماه ،ناظر مقیم:آرمان شهر شمال)
-پیشرفت فیزیکی 45 :درصد

 با دستور شهردار وقت ،پروژه متوقف و پس از مکاتبات متعدد اعمال ماده  48و فسخ پیمان گردید و بهجهت چند برابر شدن قیمت اجناس ،پیمانکار حاضر به ادامه کار نشد.

اقدامات انجام شده یکساله 98
بررسی مجدد جهت شروع عملیات اجراییاعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه  15میلیارد تومانتهیه اسناد مناقصه جهت تکمیل پروژهدر مرحله فراخوان در روزنامه های کثیراالنتشار-مذاکره با پیمانکار اولیه جهت توافق تکمیل پیمان

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 44/89درصد

پروژه های جاری
پیگیری شروع عملیات پروژه ساختمان مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران

9

نام پیمانکار

مشخصات فنی

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

ناظر مقیم

مبلغ پیمان

احداث ساختمان با کاربری اداری و فضاهاهای
خدماتی در بلوک Aو برای بلوک  Bدر طبقه
همکف مرکز کنترل ترافیک دائمی شهر رشت
در طبقه اول و ساختمان مدیریت بحران شهر

شرکت خانه
ایرانیان

114/442/037/313

96/2/28

18ماه

ریال

شرکت مهندسین
مشاور سطح و
صنعت

رشت در طبقه دوم

نماینده کارفرما

معاونت حمل
و نقل و امور
زیر بنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
این پروژه در سال  96با مبلغ تقریبی 11/5میلیارد تومان اعتبار شروع شد و پس از  12/5درصد پیشرفت
فیزیکی با حضور شهردار وقت و به نیت صرفه جویی در هزینه ها و ساخت مرکز کنترل ترافیک در
مجموعه فرهنگی جنب ساختمان شهرداری و یا رستوران پیش بینی شده در آن ،متوقف و اعمال ماده
5-15گردید و تاکنون متوقف مانده است.
اقدامات )1 :شمع ها و فونداسیون ساختمان اجرا گردیده  )2ستونها و دیوار برشی طبقه همکف اجرا شده

اقدامات انجام شده یکساله 98
براساس برآورد مشاور چنانچه توافق ادامه همکاری با شرکت خانه ایرانیان حاصل شود با در نظر
گرفتن مقادیر خرید کارفرمایی برای تاسیسات مکانیکی(برمبنای درخواست خانه ایرانیان)به مقدار
7درصد پروژه 170 ،میلیارد ریال هزینه پیمانکار قبلی ادامه کار می باشد که با در نظر گرفتن تعدیل و
تعلیق و تجهیز و برچیدن کارگاه و مبلغ خرید کارفرمایی و هزینه های کارهای اضافی احتمالی،مبلغ
تقریبی  230میلیارد ریال برای ادامه پروژه نیاز است.

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 12/5درصد

پروژه های جاری
10
نام پیمانکار

خانه ایرانیان

پیگیری شروع عملیات اجرایی پروژه ساختمان اداری فرهنگی شهرداری مرکز
تاریخ شروع
تاریخ شروع اولیه:
1394/05/30
تاریخ شروع مجدد:
1397/02/18

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

نماینده کارفرما

ناظر مقیم

مبلغ پیمان اولیه:
12ماه

121/058/939/053

مشاور(سطح و صنعت)

ریال مبلغ پیمان متمم:

معاونت حمل و نقل
و امور زیر بنایی

13/299/937/671

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
ساختمان مرکزی شهرداری رشت که از سال  1387شروع شده و در چند مرحله توقف و تعویض
پیمانکاران متعدد ،هم اکنون در کل  93درصد پیشرفت فیزیکی دارد .شامل دو سالن  100و 1000
نفره مجتمع فرهنگی نیز می باشد که به جهت وجود معارض گروه خط و خاک نیمه کاره ماند.

اقدامات انجام شده یکساله 98
با توجه به اینکه دوسال است که عملیات اجرایی بر روی این دوسالن متوقف شده ،هم اکنون پیگیر
اجرایی آنها در ابتدا از طریق واگذاری به سرمایه گذار و در صورت عدم مشارکت سرمایه گذار،
پروژه بصورت پیمانی اجرا خواهد شد و بزودی تکلیف یکی از دو روش مشخص خواهد شد .مبلغ
موردنیاز برای تکمیل پروژه 7میلیارد تومان برآورد گردیده است

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 93درصد

پروژه های جاری
11

پیگیری عملیات احداث ورزشگاه سلیمانداراب شهر رشت

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

اسکان سازه گروهه

1396/3/7

18ماه

مبلغ پیمان

نماینده کارفرما

61/129/311/009ریال

معاونت حمل و نقل و
امور زیر بنایی

آخرسال
پیشین تا آخر
سال9797
وضعیتپیشین
وضعیت
در این زمین ،شهروندان منطقه سلیمانداراب به صورت خودجوش و سنتی به تفریح می پرداختند .در سال  96طی توافقنامه
ای ،زمین آن که متعلق به اداره کل راه و شهرسازی بود ،جهت احداث مجموعه ورزشی به شهرداری واگذار شد و مناقصه ای
برگزار و پیمانکاران آن مشخص گردید و مقرر شد هم ورزشگاه  ،بصورت اصولی ساخته شود و هم چند دهنه مغازه جهت
تامین مالی پروژه در مجاورت آن احداث گردد که با شروع عملیات اجرایی و پس از پیشرفت حدود  3/5درصدی ،به دلیل
عدم اخذ پروانه ساختمانی برای پروژه تفاهم نامه بصورت یکطرفه و با ارسال اظهار نامه فسخ گردید .اداره کل راه
وشهرسازی دو راه حل پیش روی شهرداری گذاشته است )1 :اینکه شهرداری زمین را کال به قیمت روز با اقساط  20ساله از
راه و شهرسازی خریداری کند و  )2اینکه شهرداری ابنیه را به همراه ده درصد مغازه بسازد و مالکیت راه و شهرسازی سر
زمین حفظ شود و سرقفلی متعلق به شهرداری باشد.

اقدامات انجام شده یکساله 98
 -خاتمه پیمان پروژه به پیمانکار ابالغ گردید و مراحل قانونی تحویل کارگاه و تنظیم صورتجلسه در حال انجام

است  .بدلیل عدم تحویل گرفتن زمین توسط شهرداری منطقه چهار رشت  ،مقرر گردید تا میلگردهای موجود
در کارگاه توسط واحد اموال شهرداری رشت تحویل گرفته شوند و این امر در حال انجام می باشد .

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
3/44درصد

پروژه های جاری
12

پیگیری تحویل موقت پروژه ساختمان کانون هموفیلی و برنامه ریزی جهت تکمیل آن
مشخصات فنی

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

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

شرکت آریا صنعت
سوگند

96/3/22
تحویل زمین

مدت قرارداد

 88روز

نماینده کارفرما

مبلغ پیمان

 4.521.289.440ریال

سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای
شهری

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
عقد قرارداد تکمیل ساختمان کانون هموفیلی در سال  96صورت پذیرفته است که در آن زمان مقاوم
سازی اسکلت ،دیوارچینی و تاسیسات مکانیکی بنا به پایان رسیده بود و با تزریق یکصد میلیون تومان
بودجه دولتی عملیات اجرائی آغاز گردید .در مورخ  97/9/12خاتمه پیمان به پیمانکار پروژه شرکت آریا
صنعت سوگند ابالغ شد .بدلیل فقدان شرایط اقتصادی پروژه در ید پیمانکار باقی و متوقف گردیده بود.

اقدامات انجام شده یکساله 98
با توجه به عدم توافقی که با پیمانکار وجود داشت صورتجلسات اجرائی پروژه به پیمانکار ابالغ و ساختمان
تحویل اداره اموال گردید .از سوی دیگر با عنایت به توافق شهرداری با کانون هموفیلی و عام المنفعه بودن
پروژه ،درخواست تکمیل ساختمان به پیوست کارهای باقیمانده صورت پذیرفت.
-1اعمال ماده  48شرکت آریا صنعت سوگند
-2برگزاری استعالم جهت خرید و نصب آسانسور
-3تهیه برآورد و ارسال آن به حوزه مالی جهت کارهای باقیمانده
-4دریافت بودجه از شورای شهر
 -5در دهه فجر مراسم افتتاح انجام پذیرفت.

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
100درصد

پروژه های جاری
13

احداث ساختمان ،تهیه و اجرای کابلکشی ،تجهیزات پست سوئیچینگ برد آبنمای موزیکال بوستان
ملت

مشخصات فنی

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

تهیه و نصب ترانس  500کیلو ولت آمپر ،تهیه
و نصب تابلوهای مربوطه ،کابل کشی با کابل
 300حد فاصل اتاق فرمان و ترانس مذکور و
سایر خدمات مندرج در برآورد

شرکت نور باران

تاریخ شروع اولیه:

صنعتی لنگرود به

97/12/8

نمایندگی اسماعیل

تاریخ توقف

سلفی لنگرودی

98/3/11

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

6ماه
(مطابق قرارداد)

9/986/700/000ریال

نظارت

نماینده کارفرما

شرکت طراحان

شهرداری منطقه 3و

البرز سبز

(مهندسین مشاور)

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
-پروژه به دالیل نا معلومی با  5درصد پیشرفت فیزیکی در سالهای قبل متوقف و ناتمام مانده بود.

اقدامات انجام شده یکساله 98
در شش ماه اول سال  98برق آبنما در حال پیگیری بوده است.-شروع عملیات ساخت ساختمان

تصویری از پروژه

-اتمام عملیات سفتکاری

پیشرفت فیزیکی

اتمام سربندی-اجرای عملیات سنگ نما

 55درصد

-پیگیری و تامین اعتبار جهت خرید تابلو برق و اقالم مورد نیاز

سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری
شهرداری رشت

پروژه های جاری
14

محوطه سازی محدوده حرم خواهر امام محورهای حاج سمیع،سوخته تکیه،نخجیری و مسگران

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

زیبا اسکان کادوس

96/4/8

8ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

49/744/617/549

مشاورطراحان البرز
سبز

معاونت حمل و نقل
و امور زیر بنایی

ریال

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
پروژه آرامسازی معابر اطراف حرم خواهر امام و مسجد حاج سمیع و سوخته تکیه و  ...نیز جزء پروژه های مهمبازآفرینی بود که در سال  96شروع به کار شد ولی به جهت طرح شکایت میراث استان در محاکم قضایی پروژه
متوقف گردید.

پس از توافق مجدد عملیات اجرایی آن با سرعت کم در سال  97ادامه پیدا کرد ولی به جهت کندی کار و عدمپیگیری الزم و اعتراض مردم با  40درصد پیشرفت فیزیکی مجدداً متوقف گردیده بود.

اقدامات انجام شده یکساله 98
-مجددا پروژه در سال  98شروع شد.

اجرای کف سازی(سنگ کیوبیک) به میزان 700مترمربع در مسیر سوخته تکیه-بتن ریزی جهت آماده نمودن کف سازی مسیر سوخته تکیه

تصویری از پروژه

پروژه های جاری
14

محوطه سازی محدوده حرم خواهر امام محورهای حاج سمیع،سوخته تکیه،نخجیری و مسگران

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

زیبا اسکان کادوس

96/4/8

8ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

49/744/617/549

مشاورطراحان البرز
سبز

معاونت حمل و نقل
و امور زیر بنایی

ریال

ادامه اقدامات انجام شده یکساله 98
انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژهنصب تیرهای چراغ برق چوبی مورد تایید میراث فرهنگی به تعداد 29دستگاه و نصب مبلمان مسیر-پیش بینی می شود هزینه اجرای پروژه تا خیابان مطهری به  6میلیارد تومان برسد.

اجرای پیاده روسازی به میزان 200مترمربعاجرای 400متر مربع کفپوشجابجایی کابل برق توسط اداره برق در ابتدای مسیر سوخته تکیهبدلیل کندی کار توسط پیمانکار بر اساس ماده  32شرایط عمومی پیمان نسبت به انتخاب پیمانکار جهت تکمیلنواقص و کارهای باقیمانده در حال انجام استعالم در سامانه ستاد میباشد.

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

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 88درصد در فاز یک

پروژه های جاری
15

عملیات الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود توسط امکانات موجود شهرداری

مشخصات فنی
باقیمانده الیروبی بستر دو رودخانه
مذکور از سال گذشته به طول  10کیلومتر
و رفع مشکل نقاط خطرآفرین

نام پیمانکار
سازمان عمران
و باز آفرینی

تاریخ شروع اولیه
1398/6/9

مدت زمان اجرا

یک ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

ناظر عالی

با توجه به انجام کار توسط سازمان
عمران تحت نظارت معاونت
خدمات شهری و معاونت حمل و
نقل و امور زیر بنایی پروژه به
صورت امانی در حال اجرا میباشد

معاونت خدمات شهر و
سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای
شهری

معاونت خدمات
شهری

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
قبال الیروبی بصورت ادواری انجام شده بود.

اقدامات انجام شده یکساله 98

 برای هر ناحیه ای که رودخانه گوهرود و زرجوب در داخل آن قرار دارد ،پیمانکارالیروبی انتخاب شده و هر کدام تا سقف  200میلیون تومان قرارداد دارند .بخشی
توسط سازمان عمران درحال الیروبی با ماشین آالت خود سازمان می باشد .مجموع
قراردادهای منعقده برای الیروبی رودخانه ها در مناطق به 1/5میلیارد تومان می رسد .
 اقدامات انجام شده :الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهر رود وآبریزهای رودخانهزرجوب در پل امام علی،پل پتکی و زیر اکثر پلهای شهر و مسیر زرجوب به پل تختی

تصویری ازاجرای پروژه
پیشرفت فیزیکی
20درصد

پروژه های جاری
احداث دیوار حفاظتی رودخانه زرجوب محدوده رودبارتان

16
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ارکان بنای پارس

98/2/30

6ماه

8/002/933/700
ریال

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

مهندسین مشاور

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

شفارود

اقدامات انجام شده یکساله 98
-پروژه در شش ماهه اول  98فعال شده و با پیگیریهای انجام شده اجرای آن تسریع گردید

و موارد انجام شده به شرح زیر میباشد:
-1تجهیز کارگاه -2نقشه برداری -3انحراف مسیر آب رودخانه
-4بوته کنی و خارج کردن ریشه درختان به میزان  226متر مربع
-5خاکبرداری  1196متر مکعب
-6پی کنی  1117/6متر مکعب
-7خشکه چینی با سنگ الشه 853/6
-8تهیه و نصب تور سنگ  1386متر مکعب
-9مخلوط ریزی و پخش و تسطیح و عملیات تراکم پشت دیوار  2364/6متر مکعب
-در حال حاضر پروژه متوقف می باشد

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 30درصد

پروژه های جاری
احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه های شهر رشت

17
مشخصات فنی

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

دیواره حفاظتی الکان

بارو ساز شمال

1395/8/30

9ماه

41/409/202/037
ریال

مهندسین
مشاوربهان طرح

نماینده کارفرما
معاونت حمل و
نقل و امور
زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
این پروژه از سال  95شروع شده و بدلیل عدم پیگیری و فقدان مدیریت کافی پیشرفت آن به کندی صورتگرفت.

اقدامات انجام شده یکساله 98
پروژه مجددا در شهریور ماه  98آغاز گردیدمخلوط ریزی وتسطیح و پخش مصالح در پشت دیواره  1904مترمکعب اجرا شد.بمنظور هدایت قسمتی از ترافیک عبوری و کم شدن خطر ریزش دیواره پیمانکار با توجه به ارسال آسفالت(توسط شهرداری) به محل پروژه نسبت به تعریض قسمتی از مسیر اقدام نمود.

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

تصویری از طرح پروژه
پیشرفت فیزیکی
30درصد

پروژه های جاری
18

اجرای عملیات الیروبی و تنقیح مجاری آب های سطحی درسطح شهر
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

مبلغ پیمان

نماینده کارفرما

شرکت کارجویان شمال

95/5/23

9ماه

44/962/866/746

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

ریال

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
این پروژه یکی از پروژه های با اهمیت شهر رشت می باشد که پیمانکار لوله گذاری در مسیرهای کوچک و
همچنین هم سطح سازی و رفع گرفتگی لوله های فاضالب سنتی و الیروبی لوله های سطحی بصورت سنتی می
پردازد ،که بعد از یکسال از شروع عملیات به دالیل نامعلوم متوقف شده بود.

اقدامات انجام شده یکساله 98
شروع مجدد عملیات اجرایی از تیر ماه سال  98انجام شد و اقدامات صورت گرفته و در حال انجام به شرح
ذیل می باشد:
 -2بلوار امام(ره) روبروی هتل پامچال
-1بلوار امام رضا(ع) پشت ترمینال
- 4گلسار خیابان  142و 173
-3گلسار خیابان  157از ابتدای کوچه تا کوچه هدایت
-6رشتیان کوچه های  37و  39و  41و...
-5خیابان سردار جنگل اول نقره دشت
-7لوله گذاری مسیر دباغیان

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 60درصد

پروژه های جاری
19

پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان شهید کریم پور

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

شرکت سد سازان راد

1397/5/30

4ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

4/590/207/546

مهندسین مشاور

ریال

طراحان البرز سبز

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
-1قرارداد پروژه آبهای سطحی خیابان شهید کریم پور با توجه به درخواست و مراجعات مکرر مردمی با مبلغ
اولیه  460میلیون تومان در نیمه اول سال  97منعقد گردید.
-2پس از اجرای حدود  260متر لوله گذاری سایز  600و  47متر لوله پلی اتیلن  250و  13عدد منهول پروژه 44
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
-3پس از برخورد با خط لوله انتقال نفت رودبار-رشت و عدم صدور مجوز از سوی شرکت نفت بدلیل قرار
گرفتن کل معبر در حریم لوله نفت پروژه متوقف گردید و دستور جمع آوری لوله های نصب شده داده شد.
-4جلسات و نامه نگاریهای متعدد با شرکت نفت انجام شده و مقرر گردید بخش اجرا شده بر اساس
صورتجلسه منعقده باقی بماند و مجددا درخواست شهرداری برای ادامه مسیر مورد بررسی قرار گیرد که
موضوع در حال بررسی می باشد
-5مرمت آسفالت مسیر لوله گذاری شده صورت پذیرفته است.

اقدامات انجام شده یکساله 98

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
 44درصد

-پیگیری اخذ صدور مجوز در حوزه فنی شرکت نفت جهت ادامه کار

پروژه های جاری
پروژه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخب

20
نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

شرکت خانه گستر
گیل

1396/7/3

18ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

110/689/220/646

مهندسین مشاوربهان
طرح

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

ریال

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
 -1این پروژه با مبلغ اولیه حدود  11میلیارد تومان خروجی آبهای سطحی مناطق وسیعی از سطح شهر رشت را شامل می شود که
قرارداد آن در نیمه دوم سال  96منعقد گردید.
-2پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه چند نفر از اهالی منطقه از انجام عملیات ممانعت بعمل آوردند و خواستار اجرای لوله کشی
فاضالب تمامی کوچه های فرعی و سپس اجرای پروژه آبهای سطحی را نمودند.
-3پس از جلسات مکرر در فرمانداری و شهرداری با بازنگری در طرح اولیه حدود  6000متر خط لوله کوچه های فرعی به طرح اولیه
اضافه گردید.
-4پس از اجرای حدود  220متر خط لوله کوچه های فرعی و  21متر از خط اصلی و ساخت  15عدد منهول مجددا اهالی از ادامه
عملیات جلوگیری نمودند و پس از آن چند نوبت پیمانکار اقدام به شروع عملیات اجرایی نمود که مجددا پروژه توسط ممانعت
کنندگان غیر قانونی متوقف گردید.

اقدامات انجام شده یکساله 98
 -1طی پیگیری های صورت گرفته و مکاتبه با سازمان بازرسی استان و موافقت آن سازمان ،مقرر کردید مسیر اجرای پروژه از منطقه
فخب به مسیر ورودی جاده تهران حد فاصل آرامستان به سمت میدان گیل انتقال یابد.
-2طی صورتجلسه ای در تاریخ  98/11/13بین کارفرما  ،مشاور و پیمانکار مقرر گردید که پروژه فخب با توجه به مشکالت اجتماعی
موجود با همان قرارداد به محور ورودی جاده تهران منتقل گردد .براین اساس در تاریخ  98/11/16با حضور اعضای شورای اسالمی
شهر و شهرداررشت در محوطه ورودی آرامستان واقع در جاده تهران ،پروژه کلنگ زنی گردید.

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
4/86درصد

پروژه های جاری
21

پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه-شهرک فجرفاز اول

مشخصات فنی

نام پیمانکار

هدایت آبهای سطحی منطقه بلوار الکان و
پارک سمیه و کوچه های اطراف و شهرک فجر
فاز اول و همینطور بلوار شهید بهشتی و بلوار
آیت ا ...رودباری به رودخانه گوهررود

بینالود سازان
غرب

تاریخ شروع اولیه

1397/10/9

مدت زمان اجرا

6ماه

مبلغ پیمان

نظارت

نماینده کارفرما

51/701/871/350

مشاورطراحان
البرز سبز

معاونت حمل
و نقل و امور
زیربنایی

ریال

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
-1قرارداد فاز اول پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر خیابان سمیه – شهرک فجر با مبلغ اولیه  5میلیارد
تومان در نیمه دوم سال  97منعقد گردید.

اقدامات انجام شده یکساله 98
-1پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه و تاخیر سه ماهه به علت عدم صدور مجوز از سوی پلیس راهور ،پروژه در
فروردین سال  98آغاز گردید.
-2بدلیل عملکرد خوب پیمانکار ،پروژه در مدت زمان حدود  2ماه  45درصد پیشرفت فیزیکی داشت و حدود  480متر
لوله گذاری و ساخت  15عدد منهول و همچنین ترمیم نوار حفاری مسیر لوله گذاری شده صورت پذیرفت.
-1بدلیل عبور لوله پروژه آبهای سطحی از روی خط لوله انتقال آب  1000میلیمتر و عدم صدور مجوز از سوی آب و
فاضالب پروژه متوقف گردید.
 -3پس از پیگیریهای مکرر و بررسی موضوع توسط مشاور شرکت آب و فاضالب طرح پیشنهادی آن مشاور جهت
اجرای لوله گذاری بر روی لوله آب به شهرداری ارسال و جهت اجرا به پیمانکار و مشاور پروژه ابالغ گردیده و بزودی
پس از کسب مجوز از پلیس راهور و تهیه لوله های  GRPمورد نیاز ،عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
45درصد

پروژه های جاری
22

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

نام پیمانکار

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

گیل بام پی

1397/3/6

10ماه

مبلغ پیمان

31/314/518/864
ریال

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

مهندسین
مشاورطراحان البرز
سبز

معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
این پروژه با  25درصد پیشرفت فیزیکی به دالیل نامعلوم به مدت چندین ماه متوقف بود.

اقدامات انجام شده یکساله 98
انجام عملیات لوله گذاری مسیر کمربندی خرمشهر ،بلوار شهدای گمنام ،کوچه جنب مجتمع ورزشیروبروی اداره اطالعات
-انجام عملیات لوله گذاری محوطه داخلی شهرداری مرکز

انجام عملیات مرمت نوار حفاری در مسیر معلماجرای سونداژ جهت شناسایی تاسیسات مسیر قلیپور با هماهنگی ادارات حفار شهر رشت-در حال اخذ مجوز پلیس راهور جهت شروع عملیات

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
78درصد

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

23
مشخصات فنی

نام پیمانکار

اجرای پروژه از چهارراه ویالنج شروع و
خیابان سهیل دبیری و بازار روز و
استادسرا را در بر می گیرد.

ژئوسازان بین الملل

تاریخ شروع اولیه

در مرحله شروع

مدت زمان اجرا

3ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

38/469/875/310ریال

مهندسین مشاور
طراحان البرز سبز

معاونت حمل و
نقل و امور
زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
از سال  94عملیات هدایت آبهای سطحی مسیر گلزاران به قلی پور شروع شد و در نیمه اول
سال  96این پروژه تا سه راه معلم – قلی پور اجرا شد و افتتاح گردید مجددا جهت ادامه
مسیر و حل مشکل بلوار شهید قلی پور و بلوار معلم تا چهاراه ویالنج قرارداد دیگری با
شرکت گیل بام پی منعقد گردید که ادامه لوله گذاری را تا چهارراه ویالنج به انجام برساند
با تزریق مالی به پروژه اول هم اکنون عملیات لوله گذاری جهت انتقال مسیر حسین آباد به
چهارراه ویالنج شروع شده و تا  15مهرماه این بخش تکمیل و انتهای شبکه در اختیار
شرکت ژئوسازان بین الملل جهت ادامه پروژه قرار می گیرد .در این خصوص با این شرکت
جلسات الزم گذاشته شده و توافق ادامه کار صورت پذیرفته است .پس از تکمیل لوله
گذاری این مسیر ،منطقه استادسرا نیز توسط شرکت ژئوسازان بین الملل با لوله گذاری به
چهارراه ویالنج متصل و کل شبکه لوله گذاری این حوزه آبریز تکمیل می گردد ولی
متاسفانه به جهت اینکه شرکت گیل بام پی کار اجرای پروژه قبلی را که تا چهارراه حسین
آباد تکمیل شده است به چهارراه ویالنج متصل ننموده است شرکت ژئوسازان بین الملل هم
نمی توانست ادامه کار را تحویل گرفته و اجرایی نماید لذا هر دو پروژه تاکنون متوقف بوده
است.

تصویری از مکان پروژه

پروژه های جاری
23

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

مشخصات فنی

نام پیمانکار

اجرای پروژه از چهارراه ویالنج شروع و
خیابان سهیل دبیری و بازار روز و
استادسرا را در بر می گیرد.

ژئوسازان بین الملل

تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

در مرحله شروع

3ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

38/469/875/310ریال

مهندسین مشاور
طراحان البرز سبز

معاونت حمل و
نقل و امور
زیربنایی

اقدامات انجام شده یکساله 98

با تزریق مالی به پروژه معلم-قلی پور هم اکنون عملیات لوله گذاری مسیر حسین آباد تا چهار راه ویالنجتکمیل گردیده است.
-تحویل زمین پروژه انجام شده است و بازدید و صورتجلسه هماهنگی ادارات حفار صورت گرفته و همچنین

پیشرفت فیزیکی

مکاتبات الزم در خصوص تحویل لوله و قطعات بتنی انجام پذیرفته  ،مکاتبه با پلیس راهور در خصوص اخذ

5درصد

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

-ساخت منهول ،آرماتور بندی  ،قالب بندی و بتن ریزی  4عدد منهول بتنی مسلح انجام شده

پروژه های جاری
24
نام پیمانکار

شرکت باالر نصب

پروژه عملیات ساماندهی و اصالح بستر کانال CO12بین خروجی فرهنگیان-گلزاران
تاریخ شروع اولیه

97/7/30

مدت زمان اجرا

10ماه

مبلغ پیمان
35/055/680/788
ریال

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

مشاور(بهان طرح)

معاونت حمل و نقل
و امور زیربنایی

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
-1پروژه ساماندهی و اصالح بستر کانال  co-12به عنوان خروجی آبهای سطحی حدود  400هکتار از مناطق مرکزی رشت با
مبلغ اولیه  3/5میلیارد تومان در نیمه دوم سال  97منعقد گردید.
-2انجام فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
-3پیمانکار پس از تحویل زمین و تجهیز کارگاه جهت کسب مجوز به شرکت سهامی آب منطقه ای به عنوان مالک کانال مذکور
معرفی گردید.
-4پس از جلسه مورخ  97/10/18با آب منطقه ای و مکاتبات و پیگیری های مستمر مجوزی از سوی آب منطقه ای ارسال نشد.

اقدامات انجام شده یکساله 98
-1بر اساس هماهنگی های صورت گرفته در جلسه مورخ  98/7/14استانداری مقرر گردید مجوز الزم از سوی آب منطقه ای
صادر گردد ،که پس از ارسال مکاتبه سازمان آب منطقه ای با شروط چندگانه ،عمالً امکان اجرایی پروژه هنوز میسر نشده و
موضوع به مراجع استانی جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس گردیده است.
-2مکاتبه با سازمان آب منطقه ای در خصوص اعالم آمادگی و همکاری جهت طرح موضوعات مورد درخواست شرکت در
کمیسیون ماده 5
-3در تاریخ  98/11/16با حضور اعضای شورای شهر و شهردار رشت پروژه کانال  O12در محوطه ورودی آرامستان واقع در
جاده تهران کلنگ زنی گردید.

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی

1درصد

پروژه های جاری
25
نام پیمانکار

ساختارسازان تیالر

عملیات ترمیم روسازی و اجرای روکش و همسطح سازی منهول معابر باالی  10متر در محدوده
منطقه سه
تاریخ شروع اولیه

مدت زمان اجرا

97/9/19
تاریخ شروع مجدد
98/7/26

8ماه

مبلغ پیمان

ناظر مقیم

نماینده کارفرما

33/626/083/583

مهندسین مشاورژرفا
نقش محیط

معاونت حمل و نقل
و امور زیر بنایی

ریال

وضعیت پیشین تا آخر سال 97
)1برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
)2از تاریخ  97/9/19لغایت  97/12/27ترمیم و لکه گیری مسیر اصلی بلوار شهید انصاری بمساحت تقریبی  700مترمربع
 )3از تاریخ  97/12/27لغایت  98/2/19توقف عملیات بدلیل تعطیالت نوروزی و ممانعت های ترافیکی پلیس راهور
 )4از تاریخ  98/2/20لغایت  98/3/20تراش آسفالت فرسوده و روکش مجدد آسفالت از مسیر پل بوسار تا سه راه کانادا واقع
در بلوار انصاری بمساحت تقریبی  11600مترمربع

اقدامات انجام شده یکساله 98
 )1از تاریخ  98/3/21لغایت  98/7/26توقف عملیات برابر دستور شهردار محترم بمنظور پایش مجدد مبنی بر امکان سنجی
اجرای کار در مسیر جایگزین
)2پروژه از تاریخ  98/7/26در مسیر گلباغ نماز به سمت بیمارستان آریا در بلوار ولیعصر در حال اجرای کار می باشد و تا تاریخ
 98/7/30بمیزان  53000مترمربع روکش آسفالت صورت گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان سال  98به اتمام برسد.

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی
61درصد

پروژه های جاری
26

شروع 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

مبلغ پیمان

 1سال احداث و 15

757.775.000.000

سال بهره برداری

ریال

ناظر مقیم
سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات
شهرداری رشت

وضعیت تا پایان سال 97
انتخاب مشاور از طریق سازمان سرمایه گذاری در سال 96 برگزاری فراخوان عمومی سرمایه گذاری و بررسی فنی و بازرگانی پیشنهادات واصله در سال 97 برنده شدن شرکت فناپ تلکام در فراخوان -عقد قرارداد سرمایه گذاری با شرکت فناپ تلکام

اقدامات انجام شده در سال 98
-

-

شروع عملیات اجرایی پروژه در تاریخ 98/5/8
از پروژه مذکور تاکنون در حدود  25کیلومتر عملیات حفاری و اجرای کانال فیبر نوری در منطقه
گلسار  ،خیابان های تختی و احسانبخش  ،بلوار ولیعصر(عج)  ،انقالب( حاجی آباد ) ،امام ( ره ) از
میدان شهرداری تا میدان مصلی ،خیابان مهر شریف و مقاطعی از خیابان های شهید مطهری و بلوار
امام علی(ع)انجام شده است و محل نصب پایه های دوربین های سطح شهر مشخص و به سرمایه
گذار ابالغ و برنامه زمانبندی نیز جهت نصب آنها اخذ شده که به زودی انجام خواهد شد.
تعداد ده فونداسیون و شش دکل مربوط به دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر نصب گردید.
افتتاح دوربین های نظارتی و ثبت تخلف و کنترل سرعت در دهه مبارک فجر
حفاری و داکت گذاری به طول تقریباً  7کیلومتر
نصب باقی مانده دوربین های ثبت تخلف و ثبت سرعت به تعداد  16عدد در فاز یک پروژه در منطقه
گلسار

تصویری از پروژه
پیشرفت فیزیکی

ناظر عالی
سازمان سرمایه

گذاری و مشارکت
های مردمی
شهرداری رشت

پروژه های جاری

پروژه مطالعاتی گیل لند

27
مشخصات فنی

نام پیمانکار

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

تاریخ شروع
مطالعات

پس از برگزاری
مناقصه مشخص
خواهد شد

98/9/3

مدت زمان اجرا

 2ماه

کل قرارداد مطالعه
(ریال)

490.000.000

ریال

مجری
شرکت
سایمان ویال

ناظر مقیم

نماینده
کارفرما

معاونت فنی
اجرایی سازمان
سرمایه گذاری و
مشارکت های
مردمی

سازمان
سرمایه گذاری
و مشارکت
های مردمی

وضعیت تا پایان سال 97
 رایزنی با سرمایه گذاران جهت احداث پارک آبی -نقشه برداری از عرصه جنب مرزبانی

اقدامات انجام شده در سال 98
 ارسال طرح به شورادریافت مصوبه شوراانتخاب مشاور از طریق سامانه ستاداخذ 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 5 تهیه اسناد فراخوان مکاتبه با شورای اسالمی شهر رشت جهت اخذ تأیید دو سوم اعضای محترم برای برگزاریفراخوان پروژه
 -برگزاری فراخوان عمومی پروژه

تصویری از پروژه
پیشرفت مطالعات
100درصد

پروژه های جاری
مطالعات بازگشایی مسیر  G5حدفاصل آج بیشه تا جاده پیربازار

28

(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 تا پایان سال 97
 شروع مطالعات توسط مشاور -مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه

اقدامات انجام شده در سال 98
-تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن

 -تدوین اسناد فراخوان

مکان پروژه –آج بیشه تا جاده پیربازار

 مذاکره با آب منطقه ای هماهنگی با اداره آب منطقه ای جهت تکمیل حریم طرح -برگزاری جلسه کمیته فنی جهت تعیین مقطع عرضی مسیر

پیشرفت مطالعات
90درصد

پروژه های جاری
مطالعات بازگشایی مسیر میدان ولیعصر به امام علی

29

(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 تا پایان سال 97
شروع مطالعات توسط مشاور -مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه

اقدامات انجام شده در سال 98
 برگزاری جلسات کمیته فنی طراحی مسیرتهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آنتدقیق اطالعات و در مرحله اخذ موافقت نامه از شورای محترم شهرارسال پیشنهاد به شورا محترم جهت اخذ نظر دوسوم اعضا-تهیه و تکمیل اسناد فراخوان

مکان پروژه –ولیعصر به امام علی

پیشرفت مطالعات
100درصد

پروژه های جاری
30

مطالعات و بررسی اسناد مناقصه 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 تا پایان سال 97
 شروع مطالعات توسط مشاور -مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه

اقدامات انجام شده در سال 98
در حال انجام مطالعات و طراحی مسیر می باشد که به زودی جمع بندی مطالعات به اتمام و در آیندهبرگزاری مناقصه انجام خواهد شد .پیش بینی می شود که فاز اول پروژه حدود  25هکتار تملک نیاز
داشته باشد .بخشی از آن که مربوط به بخش خصوصی است تملک شده (حدود  5هکتار) و بخشی در
اختیار شرکت سپیدرود و بخشی دیگر در اختیار راه و شهرسازی است که مراحل توافقات آن در حال
پیگیری است.
مذاکره با اداره کل راه و شهرسازی استان (آمادگی همکاری به شرط تعیین تکلیف اراضی که درمحدوده 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

مکان پروژه –میدان گیل -مسکن
مهر-جاده الکان

پیشرفت مطالعات
80درصد

پروژه های جاری
مطالعات بازگشایی مسیر بلوار کوچکی ادامه بلوار اصفهان به فاز2معلم

31

(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 تا پایان سال 97
-مذاکره با سرمایه گذاران جهت اجرای پروژه

 -شروع مطالعات توسط مشاور

اقدامات انجام شده در سال 98

 تهیه نقشه های دیجیتالی مسیر و مشخص نمودن ابنیه فنی آن تدوین اسناد فراخوان -ارسال به شورای محترم اسالمی شهر 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

مکان پروژه –قلی پور

پیشرفت مطالعات
100درصد

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

1

پروژه احداث صحن شورای اسالمی
شهر رشت

97/09/07

16/477/689/379

100

 تهیه اسناد مناقصه و ارسال آن به حوزه پیمان و
رسیدگی

مکان پروژه -خیابان سعدی ،کوچه شهید فرقان بین

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

 2پروژه تکمیل سالن ورزشی پارک ملت 97/02/08

مکان پروژه -بلوار شهید انصاری ،پارک ملت

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

11/802/802/790

100

 تهیه اسناد مناقصه و ارسال آن به حوزه پیمان و
رسیدگی

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

پروژه ساماندهی مسیر پیربازار حد
فاصل میدان نبوت به سمت تخته پل به
98/5/19
طول  1600متر -فاز دوم( الین
3
برگشت مسیر پیر بازار) مربوط به
منطقه یک شهرداری رشت

مبلغ پیمان(ریال)

49/757/128/865

مکان پروژه-پیربازار ،حد فاصل میدان نبوت به تخته پل

پیشرفت
مطالعاتی

100

اقدامات انجام شده

 بررسی و بازنگری و ارسال اسناد پروژه به منطقه
یک جهت برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجرایی

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

4

پیاده رو سازی و جدول و کانیوو
گذاری بلوار شهید بهشتی حدفاصل
خیابان سردار جنگل و استقامت به
طول حدودی  1800متر

98/5/13

مبلغ پیمان(ریال)

21/662/849/004

مکان پروژه-بلوار شهید بهشتی ،حدفاصل خیابان سردار جنگل و استقامت

پیشرفت
مطالعاتی

100

اقدامات انجام شده

 بررسی و بازنگری و ارسال اسناد پروژه به منطقه
چهار جهت برگزاری مناقصه و شروع عملیات
اجرایی

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

مطالعات و بررسی اسناد پارک ورزشی
 5سیمرغ مربوط به منطقه یک شهرداری 98/5/1
رشت

مبلغ پیمان(ریال)

2/401/033/111

مکان پروژه-روبروی سیاه اسطلخ ،جنب مسجد صاحب الزمان

پیشرفت
مطالعاتی

100

اقدامات انجام شده

 بررسی و بازنگری و ارسال اسناد پروژه به منطقه
یک جهت برگزاری مناقصه و شروع عملیات اجرایی

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

مطالعات و بررسی اسناد مناقصه پروژه
 6جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 98/4/2
خیابان دانشجو ،جمهوری و کوچه های
منتهی به تاالب

مبلغ پیمان(ریال)

16/190/000/000

مکان پروژه -خیابان دانشجو ،جمهوری و کوچه های منتهی به تاالب

پیشرفت
مطالعاتی

80

اقدامات انجام شده

 پیگیری اخذ مجوزهای قانونی
 پیگیری قرارهای منعقده با کارخانه لوله سازی
گیالن
 بررسی آب بند کردن لوله ها

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

مطالعات و بررسی اسناد مناقصه پروژه
 7جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
فاز دوم خیابان شریعتی به تختی

تاریخ شروع

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

98/3/8

18/800/000/000

90

 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه به واحد پیمان و
رسیدگی جهت برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار
( 10درصد باقی مانده کار مربوط به انتخاب پیمانکار
است).

مکان پروژه -خیابان شریعتی به تختی

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

8

مطالعات و بازنگری اسناد مناقصه
پروژه دیوار حفاظتی خیابان شهید
پوراسماعیلی و روبروی مجتمع
الکانشهر واقع در جاده الکان

98/3/28

مبلغ پیمان(ریال)

25/131/387/193

پیشرفت
مطالعاتی

90

مکان پروژه -خیابان شهید پوراسماعیلی و روبروی مجتمع الکانشهر واقع در جاده الکان

اقدامات انجام شده

 اتمام مطالعات (ارسال اسناد مناقصه به حوزه پیمان و
رسیدگی)
 هم اکنون شهرداری در حال مذاکره با مالک جدید جهت
تملک ملک با توافق و اجرای گوشواره ها و دیواره های
حفاظتی رودخانه از طریق مناقصه عمومی است .برابر
مذاکرات انجام شده با مالک جدید فقط بخش مورد نیاز
اجرای پروژه که به یک پنجم زمین مورد ادعای مالک قبلی
نیاز دارد تملک خواهد شد و شهرداری از پرداخت قیمت
کل زمین معاف می گردد 10( .درصد باقی مانده کار مربوط
به انتخاب پیمانکار است).

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

مطالعات و بررسی اسناد مناقصه دیوار
 9حفاظتی رودخانه بازارچه نگین ،پارک 97/4/11
گلها و جنب بیمارستان رازی

مبلغ پیمان(ریال)

11/300/000/000

مکان پروژه -بازارچه نگین ،پارک گلها و جنب بیمارستان رازی

پیشرفت
مطالعاتی

90

اقدامات انجام شده

 اتمام مطالعات
 تهیه اسناد مناقصه و ارسال آن به حوزه پیمان و
رسیدگی ( 10درصد باقی مانده کار مربوط به انتخاب
پیمانکار است).

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

 10مطالعات پروژه ترمیم نوارهای حفاری 98/8/19
در مناطق  5گانه شهر رشت

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

2/192/242/629
(برای هر منطقه)

95

 اسناد مناقصه جهت برگزاری استعالم برای مناطق
ارسال شده است 5( .درصد باقی مانده کار مربوط
به انتخاب پیمانکار است).

مکان پروژه -مناطق پنج گانه شهر رشت

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی

ردیف

نام پروژه

احداث سازه سوله در محل استقرار
11
تصفیه خانه شیرابه زباله در سراوان

تاریخ شروع

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

98/5/14

23/000/000/000

100

 تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی و اجرایی
پروژه

مکان پروژه –سراوان

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

مطالعات محوطه سازی و احداث
 12دیوار حفاظتی محل تصفیه خانه شیرابه 98/5/14
سراوان

مکان پروژه –سراوان

مبلغ پیمان(ریال)

17/990/390/436

پیشرفت
مطالعاتی

100

اقدامات انجام شده

 مطالعات اتمام یافته ،پیمانکار انتخاب شده و
عملیات اجرایی پروژه آغاز گردیده است.

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
تاریخ شروع

ردیف

نام پروژه

13

مطالعات و بازنگری اسناد مناقصه
پروژه تکمیل ساختمان اداری
شهرداری منطقه سه

مبلغ پیمان(ریال)

150.171.487.625 98/4/1

مکان پروژه – میدان امام حسین

پیشرفت
مطالعاتی

75

اقدامات انجام شده

 بررسی دوباره طرح فعلی پروژه در جلسات جهت
بهره وری بهینه سرمایه شهرداری
 پیگیری و مکاتبات جهت اخذ پروانه برای ساختمان
 تهیه و بررسی اسناد مناقصه

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

98/2/24
(تاریخ تحویل زمین به
شرکت پیمانکار برای
مطالعات پروژه احداث
 14نیروگاه زباله سوز  600تنی تجهیز کارگاه ،لیکن
مطالعات مشاور پروژه
رشت
از نیمه دوم سال آغاز
گشته است).

مکان پروژه – الکان ،رشت

مبلغ پیمان

پیشرفت
مطالعاتی

 40/030/273دالر
(برآورد پروژه جهت طراحی،
خرید ،نصب ،راه اندازی ،بهره
برداری و راهبری سایت نیروگاه
زباله سوز)
 160/000/000/000ریال برآورد
ابنیه و تاسیسات ساختمانی
سالن بویلر نیروگاه زباله سوز

70

اقدامات انجام شده

 بررسی و تهیه مشخصات فونداسیون و
سایر مشخصات سازه ای پروژه
 برگزاری مناقصه جهت ارزیابی کیفی
احداث و تکمیل ابنیه و تاسیسات
ساختمانی سالن بویلر نیروگاه زباله سوز

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

مطالعات پروژه زمین ورزشی خیابان
 15جمالزاده واقع در مجتمع  72واحدی 98/8/19
سپاه پاسداران

مکان پروژه – خیابان جمالزاده

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

هنوز برآورد انجام
نشده است.

55

 ارسال نقشه های فاز یک پروژه به معاونت
شهرسازی و معماری برای انتخاب طرح
 پیگیری مجدد وضعیت ملک از شهرداری منطقه
چهار و معاونت شهرسازی و معماری

تصویری از وضعیت فعلی پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع

مطالعات پروژه احداث سرویس
 16بهداشتی در محوطه حرم خواهر امام 98/8/19
(س)

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

هنوز برآورد انجام
نشده است.

65

مکان پروژه-محوطه حرم خواهر امام (س)

اقدامات انجام شده

 پیگیری وضعیت مکانیابی با اداره میراث فرهنگی
 تهیه نقشه های فاز یک با بررسی مجدد و لحاظ
طرح پیاده راه حرم تا زرجوب و موارد درخواستی
اداره میراث فرهنگی
 ارسال نقشه های فاز یک پروژه به معاونت
شهرسازی و معماری برای انتخاب طرح

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

مطالعات پروژه احداث دیوار حفاظتی
17
جاده الکان ،کوچه آزادگان

تاریخ شروع

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

98/11/01

2/710/585/352

90

 امکان سنجی و بررسی وضعیت مکان پروژه
 تهیه اسناد مطالعاتی پروژه
 بررسی و اصالح اسناد مناقصه پروژه و ارسال جهت
برگزاری مناقصه ( 10درصد باقی مانده کار مربوط به
انتخاب پیمانکار است).

مکان پروژه-جاده الکان ،کوچه آزادگان

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
ردیف

نام پروژه

مطالعات پروژه احداث دیوار حفاظتی
18
دباغیان ،محدوده سوم

تاریخ شروع

مبلغ پیمان(ریال)

پیشرفت
مطالعاتی

اقدامات انجام شده

98/11/27

21/610/380/153

90

 امکان سنجی و بررسی وضعیت مکان پروژه
 تهیه اسناد مطالعاتی پروژه و ارسال جهت برگزاری
مناقصه ( 10درصد باقی مانده کار مربوط به انتخاب
پیمانکار است).

مکان پروژه – دباغیان ،نرسیده به مصلی

تصویری از طرح پروژه

پروژه های مطالعاتی
پروژه های مطالعاتی
تاریخ شروع

مبلغ پیمان(ریال)

ردیف

نام پروژه

مطالعات پروژه احداث دیوار حفاظتی
 19جاده الکان انتهای کوچه های پور 98/12/01
اسماعیلی و دادگستر 3

6/519/869/029

مکان پروژه – جاده الکان انتهای کوچه های پور
اسماعیلی و دادگستر 3

پیشرفت
مطالعاتی

90

اقدامات انجام شده

 امکان سنجی و بررسی وضعیت مکان پروژه
 تهیه اسناد مطالعاتی پروژه و ارسال جهت برگزاری
مناقصه ( 10درصد باقی مانده کار مربوط به انتخاب
پیمانکار است).

تصویری از طرح پروژه

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

اجرای عملیات اصالح
هندسی و بهسازی و
97/07/11
1
ساماندهی و احداث الین
کندرو بلوار گلباغ نماز

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت جاده
عدم تعهدات مالی
5ماه کارفرما و عدم تهیه  98/09//01سازان 14/581/656/036
آروشا
اقالم کارفرمایی

درصد پیشرفت
فیزیکی

84

وضعیت پیشین

پروژه مذکور به دلیل عدم
وجود پیاده رو مناسب و
تداخل ورود خودرو ها در
پیاده رو ،به منظور اصالح
هندسی ،تعریض و احداث
الین کندرو در سال 97
شروع به کار گردید.

نصب کفپوش ،جدول گذاری و خاکبرداری مسیر به منظور احداث الین کندرو

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

اجرای عملیات اصالح
هندسی و بهسازی و
 2ساماندهی و احداث الین 97/07/11
کندرو بلوار شهدای
گمنام

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم تعهدات مالی
5ماه کارفرما و عدم تهیه 98/08/01
اقالم کارفرمایی

نام پیمانکار

شرکت
مشاع
صنعت

مبلغ قرارداد (ریال)

12/613/074/288

درصد پیشرفت
فیزیکی

90

وضعیت پیشین

پروژه مذکور به دلیل عدم
وجود پیاده رو مناسب و
تداخل ورود خودرو ها در
پیاده رو ،به منظور اصالح
هندسی ،تعریض و احداث
الین کندرو در سال 97
شروع به کار گردید.

نصب کفپوش ،جدول گذاری و خاکبرداری مسیر به منظور احداث الین کندرو

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

3

زیرسازی و روکش
آسفالت معابر محدوده
منطقه یک

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

97/9/6

8ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

شرکت
عدم تعهدات مالی
بدون توقف
التوم
کارفرما

مبلغ قرارداد (ریال)

80/976/002/345

درصد
پیشرفت
فیزیکی

98

وضعیت پیشین

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

عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه یک به آدرس های (بلوار ولیعصر ،خیابان عرفان-صابرین ،کوچه سوگند-
گلسار ،خیابان -96گلسار ،خیابان -110جاده پیربازار ،جنب دیوارحائل-گلسار ،خیابان -172بلوار  8دی ،الین کندرو شهدای
گمنام و ) ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

4

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

در مرحله اول ابالغ
عملیات ترمیم چاله و
خاتمه پیمان از
ترک های آسفالتی و
سوی کارفرما و در
98/05/31
روکش آسفالت معابر و 12 96/6/15ماه
مرحله دوم نوسانات
همسطح سازی منهول
قیمت مصالح
های منطقه یک
خصوصاً قیر

شرکت
سبک بنا
گیل

نام پروژه

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

مبلغ قرارداد (ریال)

90/511/418/532

درصد
پیشرفت
فیزیکی

73

وضعیت پیشین

پروژه مذکور به منظور
زیرسازی و روکش آسفالت
معابر سطح منطقه یک می
باشد که در یک مقطع زمانی بنا
به صالحدید کارفرما خاتمه
پیمان گردید لکن به دلیل نیاز
شهرداری به بهسازی معابر
شهری هم اکنون در حال انجام
کار می باشد.

عملیات روکش آسفالت در سطح منطقه یک به آدرس های (بلوار معلم ،حد فاصل میدان سرگل تا قلیپور -فاز دوم معلم،
کوچه گلریزان یک و هفت -بلوار انصاری ،کوچه فردوسی-معلم ،کوچه هاله  ،2بن بست  -1سعدی ،فالحتی -بهار -بلوار
شمسی پور-معلم ،چهارراه علی آباد -خیابان  ،122بهار  -5بلوار شمسی پور ،کوچه طاعتی-دیلمان ،خیابان آذراندامی،کوچه
شبنم ،کوچه  5و ) ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

مرمت مکانیزه معابر
آسفالتی با دستگاه
فالسک جهت رفع
خرابی های معابر3 98/12/21 ،ماه
5
خصوصاً معابر اصلی و پر
تردد در قالب اورژانس
آسفالت

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

پیمانکاری
یار احمدی

مبلغ قرارداد (ریال)

2/745/317/220

درصد
پیشرفت
فیزیکی

75

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
چاله های موجود در سطح
معابر منطقه می باشد.

ترمیم و لکه گیری معابر در سطح منطقه یک به آدرس های ( بلوار گلسار -بلوار گیالن -بلوار سمیه -بلوار گالیل -بلوار
قلیپور -بلوار گلباغ نماز -بلوار معلم و ) ....

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

ترمیم و لکه گیری معابر
 6آسفالتی در سطح ناحیه 3 98/05/01ماه
یک

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم تامین آسفالت
مورد نیاز از سوی 98/10/01
کارفرما

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

پیمانکاری
وظیفه

3/049/174/866

درصد
پیشرفت
فیزیکی

50

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
چاله های موجود در سطح
معابر منطقه می باشد.

ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک ( به آدرس های بلوار دیلمان ،خیابان دکتر حسابی -بلوار دیلمان ،خیابان
یلدا -بلوار دیلمان ،شهرک شهید بهشتی -بلوار توحید و ) ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

ترمیم و لکه گیری معابر
 7آسفالتی در سطح ناحیه 98/5/01
دو

اقدامات انجام شده
یکساله98

3ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم تامین آسفالت
مورد نیاز از سوی
کارفرما

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت
فرادید سازه
آپادانا

3/022/888/976

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
 95چاله های موجود در سطح
معابر منطقه می باشد.

ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه دو به آدرس های ( شهرک فرهنگیان -بلوار معلم ،خیابان نبوت -بلوار شهید
رجایی -بلوار شمسی پور -بلوار شهدای گمنام و ) ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

ترمیم و لکه گیری معابر
 8آسفالتی در سطح ناحیه 3 98/10/27ماه
سه

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم تامین آسفالت
مورد نیاز از سوی
کارفرما

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت مهان
سازه

2/850/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

30

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
چاله های موجود در سطح
معابر منطقه می باشد.

ادامه ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه سه به آدرس های (بلوار معلم ،خیابان حسین آباد -بلوار معلم ،علی آباد -بلوار
معلم -بلوار قلیپور ،کوی حسینی و ) ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

9

عملیات پخش آسفالت
در سطح ناحیه یک

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

3 98/05/01ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم تامین آسفالت
مورد نیاز از سوی
کارفرما

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پیمانکاری
2/944/900/000
قره خانی

42

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
چاله های موجود در سطح
معابر منطقه می باشد.

مسیرهای اجرا شده ( :بلوار دیلمان ،اسماعیل آباد کوچه محراب  4و کوچه پنجم -پستک ،کوچه  -13خیابان  192کوچه
نیلوفر-خیابان  192کوچه پنجم -خیابان  192کوچه امید  -ده متری حافظ-بیست متری گاز -کوچه دهم و )...
از آنجایی که تامین آسفالت این پروژه به عهده کارفرما ( شهرداری ) می باشد متاسفانه به دلیل عدم تامین به موقع آسفالت،
روند پیشرفت پروژه کند می باشد.

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

عملیات پخش آسفالت
10
در سطح ناحیه دو

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

3 98/05/01ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم تامین آسفالت
مورد نیاز از سوی 98/10/01
کارفرما

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پیمانکاری
2/949/000/000
مدعی نما

10

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور روکش
معابر آسفالتی موجود در
سطح معابر منطقه می
باشد.

مسیرهای اجرا شده :کوچه  22در کوی حسینی و فرعی های آن -کوی حسینی  ،سه راه یزدانی ،کوچه شقایق-مسیر اصلی
سیاه اسطلخ
از آنجایی که تامین آسفالت این پروژه به عهده کارفرما ( شهرداری ) می باشد متاسفانه به دلیل عدم تامین آسفالت ،روند
پیشرفت پروژه به کندی می باشد.

عکس بعد از اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

عملیات پخش آسفالت
11
در سطح ناحیه سه

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

3 98/05/01ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

عدم تامین آسفالت
مورد نیاز از سوی
کارفرما

-

نام پیمانکار

شرکت
ایرسا بنا
گیل

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/909/000/000

25

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور روکش
معابر آسفالتی موجود در
سطح معابر منطقه می
باشد.

از آنجایی که تامین آسفالت این پروژه به عهده کارفرما ( شهرداری ) می باشد متاسفانه به دلیل عدم تامین آسفالت ،روند
پیشرفت پروژه به کندی می باشد.

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات الیروبی و لوله
 12گذاری در سطح ناحیه 4 98/06/20ماه
یک

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت اسوه
2/570/000/000
ساز اندیش

100

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
گرفتگی لوله های موجود
در سطح معابر و نیز
همسطح سازی و تعویض
درب دال های شکسته می
باشد.

عملیات موضوع پیمان پروژه مذکور به اتمام رسیده است.
( مسیرهای اجرا شده شامل بلوار گلسار ،خیابان های  -111-104-98بلوار استاد معین ،خیابان نبوت  -36بلوار گیالن ،خیابان
های  169-171-179و روبروی مدرسه باغچه بان -بلوار گلباغ نماز ،خیابان سوگند)

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

عملیات الیروبی و لوله
13
گذاری در سطح ناحیه دو

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

98/6/20

4ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

-

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
2/585/000/000
محیط
سازان محب

100

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
گرفتگی لوله های موجود
در سطح معابر و نیز
همسطح سازی و تعویض
درب دال های شکسته می
باشد.

عملیات موضوع پیمان پروژه مذکور به اتمام رسیده است.
( مسیرهای اجرا شده شامل :سیاه اسطلخ کوچه  -66خیابان گلزاران ،کوچه پنجم -خیابان بعثت و ) ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات الیروبی و لوله
 14گذاری در سطح ناحیه 4 98/09/20ماه
سه

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

-

شرکت
شفارود
عمران

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/779/000/000

35

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
گرفتگی لوله های موجود
در سطح معابر و نیز
همسطح سازی و تعویض
درب دال های شکسته می
باشد.

ادامه عملیات همسطح سازی و الیروبی و رفع گرفتگی های شبکه فاضالب سنتی در سطح ناحیه سه
( مسیرهای اجرا شده شامل :بازار روز -خیابان مهر شریف -خیابان  17شهریور و ) ...

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تکمیل ساختمان ناحیه
15
دو

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

97/7/15

3ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

عدم تعهدات مالی
کارفرما

-

پیمانکاری
مسیب زاده

اقدامات انجام شده
یکساله98

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/050/000/000

ادامه عملیات نماکاری و انجام تاسیسات

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

90

وضعیت پیشین

ساختمان ناحیه دو در
سنوات گذشته تا مرحله
اجرای سربندی انجام شده
بود که به منظور تکمیل آن
پروژه موصوف تعریف
گردید.

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

عملیات مناسب سازی و
 16اصالح هندسی خیابان 3 98/07/01ماه
سعدی

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

وجود معارضات و
تغییر نقشه
مشخصات

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
آروین 1/347/000/000
عرشه پل

75

وضعیت پیشین

پروژه مذکور مربوط به اصالح
هندسی مسیر خیابان سعدی
انتهای بازار روز بوده که به دلیل
واقع شدن در حریم مسیر تراموا
 ،این مسیر لغو شده و مسیر
انتهای بلوار شمسی پور و کوچه
ولیعصر واقع در خیابان بعثت به
منظور اصالح هندسی به پیمانکار
تعرفه گردید.

جدول گذاری اصالح هندسی انتهای بلوار شمسی پور و بلوار شهید رجایی و خیابان بعثت

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

عملیات مناسب سازی و
 17اصالح هندسی خیابان 3 98/07/01ماه
دکتر حسابی

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

وجود معارضات
ملکی اشخاص غیر

-

نام پیمانکار

شرکت
آروین
عرشه پل

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

1/347/000/000

20

وضعیت پیشین

پروژه مذکور به منظور
اصالح هندسی مسیر
خیابان حسابی واقع در
بلوار دیلمان می باشد.

جدول گذاری اصالح هندسی بلوار دیلمان -خیابان دکتر حسابی

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

علت توقف عملیات

پراکندگی
عملیات ترمیم و مرمت
مسیرهای انجام کار
 18پیاده رو و جداول در 3 98/07/01ماه
و نیز شیوع بیماری
سطح ناحیه یک
کرونا

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
مریان سازه 2/440/000/000
ایمن

86

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
خرابی های موجود در
سطح پیاده رو معابر می
باشد.

عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه یک شامل مسیرهای :بلوار سمیه -بلوار آذراندامی -بلوار
گیالن -بلوار گلسار -بلوار امام علی(ع) و ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

عملیات ترمیم و مرمت
 19پیاده رو و جداول در 3 98/05/01ماه
سطح ناحیه دو

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

پراکندگی
مسیرهای انجام
کار ،عدم تعهدات
مالی کارفرما و
شیوع بیماری کرونا

-

نام پیمانکار

مجتبی
زیوری

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

3/000/000/000

90

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
خرابی های موجود در
سطح پیاده رو معابر می
باشد.

ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه دو به آدرس های :بلوار شهید رجایی -بلوار قلیپور-
خیابان گلزاران -خیابان خوش خلقت -بلوار شمسی پور و ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

علت توقف عملیات

پراکندگی
عملیات ترمیم و مرمت
مسیرهای انجام کار
 20پیاده رو و جداول در 3 98/09/20ماه
و نیز شیوع بیماری
سطح ناحیه سه
کرونا

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

پیمانکاری
حیدری

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/990/000/000

55

وضعیت پیشین

این پروژه به منظور رفع
خرابی های موجود در
سطح پیاده رو معابر می
باشد.

ادامه عملیات ترمیم جداول و پیاده روهای فرسوده در سطح ناحیه سه شامل مسیرهای :خیابان بیستون -بلوار معلم -بلوار
توحید -بلوار گلسار و ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
یک

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه یک در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

21

عملیات مناسب سازی
معابر منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

3 98/07/15ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

پراکندگی
مسیرهای انجام
کار ،عدم تعهدات
مالی کارفرما و
شیوع بیماری کرونا

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
آسایش 2/270/000/000
تهویه دیلم

80

وضعیت پیشین

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

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

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  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

ترمیم و لکه گیری روکش
97/08/23
آسفالت در محدوده
1
منطقه دو ناحیه دو

اقدامات انجام شده
یکساله98

 5ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

حاتم
قره خانی

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/420/000/000

وضعیت پیشین

100

-

خیابان دکتر حشمت  -کوچه سررشته دار -سردار جنگل روبروی سازمان موتوری  -سردار جنگل نقره دشت-خیابان
حبیب زاده -خیابان ضیابری –آفخرا کوچه عفت دو-خیابان عطا آفرین کوچه نوزدهم -نقره دشت – بیستون-بلوار حبیب
زاده کوچه پتکی  -بلوار ضیابری خیابان ملت  -دور فلکه دفاع مقدس  -بلوار حافظ-خیابان رحیم شعایی  -حسن حجتی-
سردار جنگل کوچه رحیم شعاعی -کوچه شارمی  -دور سبزه میدان-خیابان عطا آفرین عقب نشینی ساختمان نبش
ساختمان انجمن نابینایان-مسیرهای اصلی خیابان امام  -خیابان  17شهریور  -خیابان دکتر حشمت  -کوچه مجاهد

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

2

اجرای عملیات روکش
آسفالت با مصالح
ناحیه 1

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع
اولیه

مدت
زمان
اجرا

6 98/05/10ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

میالد
نصیری

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/700/000/000

100

وضعیت پیشین

-

خیابان تختی ادامه کوچه سدهی -بن بست ثعلبی در خمیران زاهدان-خیابان بحرالعلوم جنب ناحیه یک– آفخرا کوچه
آمن -خیابان ملت کوچه باغ صفا

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  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

اجرای عملیات روکش
3
آسفالت با مصالح ناحیه 2

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

98/5/03

6ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

به علت تعطیلی کار
پیمانکار به دلیل
عدم دریافت
مطالبات پروژه در
مدت اولیه به اتمام
نرسید

-

نام پیمانکار

آذر نگین
گیالن

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/710/000/000

وضعیت پیشین
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-

خیابان ملت بن بست فرهنگ -سبزه میدان اول الکانی -خیابان حبیب زاده جنب داروخانه رافعی -روبه روی دانای علی-
خیابان امین اصغری فرعی دوم بن بست اول -سبزه میدان خیابان بیستون -خیابان عطا آفرین -چله خانه بن بست همتی

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  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

اجرای عملیات روکش
4
آسفالت با مصالح ناحیه 3

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع
اولیه

مدت زمان
اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

98/5/03

6ماه

-

-

داود نصیری

2/800/000/000

100

-

بن بست پرستو در کوی دباغیان -کوچه سمیعی در خمیران زاهدان-خیابان مطهری بن بست مسیر-خیابان نادرصفائی بن
بست هشتم-چهارراه میکائیل پشت بانک مسکن کوچه نادرصفائی بن بست ششم  -خیابان مطهری گذر فرخ کوچه صیانتی

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  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

اجرای عملیات ترمیم  ،لکه
 5گیری و بهسازی معابر در 98/5/6
محدوده ناحیه 2

اقدامات انجام شده
یکساله98

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

سخت سرا
ساز خزر

3/179/900/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

100

-

خیابان مطهری کوچه پرویزی  -کوچه ریحانی  -خیابان سعدی کوچه شاهد  -کوچه ملک پور  -کوچه موزیک -باقر آباد-
خیابان تختی  -کوچه کاسپین  -کوچه سهند  -کوچه بن بست سهند-خیابان تختی کوچه خسراقی  -خیابان سعدی
کوچه فارابی -بلوار امام کوچه الله-خیابان مطهری جنب مسجد بادی ا - ...کوچه بوعلی سینا خیابان محمد نژاد  -کوچه
شیر محمدی –خیابان مطهری کوچه عالمی  -خیابان سعدی بن بست کاظم نژاد  -چهار راه قدس مقابل بانک مسکن –
خیابان امام کوچه بوعلی سینا-خیابان تختی باقر آباد کوچه ضمیریان  -آسفالت چاله های بی آرتی -خمیران زاهدان نوار
حفاری روبروی ساختمان نابینایان-خیابان صیقالن کوچه شورا-دباغیان کوچه خیام  -کوچه پاستور-خیابان 17شهریور -
سبزه میدان  -نقره دشت  -خیابان عطاآفرین  -صندوق عدالت  -خیابان حافظ کوچه عالءالدین

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع
اولیه

مدت
زمان
اجرا

اجرای عملیات ترمیم ،
98/5/11
لکه گیری و بهسازی
6
معابر در محدوده ناحیه 3

6ماه

ردیف

نام پروژه

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

مهرداد فالح 3/100/000/000

وضعیت پیشین

100

-

خیابان خمیران زاهدان کوچه الیق برحق -چهار راه میکائیل کوچه پشت بانک مسکن-خیابان امام پشت هتل پامچال کوچه
کوکبی-خیابان مطهری کوچه عالمی-خیابان پرستار جنب تامین اجتماعی-خیابان رودبارتان مسیرهای اصلی وکوچه
فردوسی 1و-2خیابان حشمت خیابان حافظ-خیابان مطهری گذرفرخ-خیابان منظریه کوچه عباس رشیدی -خیابان منظریه
کوچه غبرانژاد  -بلوار امام کوچه شیر محمدی -خیابان  15خرداد روبروی بیمارستان حشمت -بازار بزرک درخیابان شریعتی

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع اولیه

7

اجرای عملیات ترمیم
نوارحفاری با مصالح
ناحیه 2

98/04/04

اقدامات انجام شده
یکساله98

مدت
زمان
اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

علی اصغر
مدعی نما

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

3/179/900/000

وضعیت پیشین

100

-

خیابان بیستون -کوچه کمایی در خیابان رحیم شعاعی  -کوچه نوزاد -نقره دشت کوچه رمضان زاده -محدوده بازار -خ
الکانی نبش میدان دفاع مقدس و خ امین اصغری -خیابان الکانی پارک قلمستان – خ  17شهریور چهار راه چهلتن  -کوچه
افشار -نقره دشت  -کوچه پور یوسفی  -کوچه صفرزاده  -صندوق عدالت -خیابان امام نبش بیمه رازی -باقرآباد مسیرهای
اصلی  -خیابان سعدی جنب شورا-کوچه آذربانی  -آفخرا  -خیابان امام  -مسیرهای اصلی ناحیه دو  -مسیرهای اصلی
ناحیه دو  -کوچه شهنازی پور  -کوچه فرجاد –پیرسرا  -خیابان حبیب زاده  -خیابان 17شهریور-کوچه آذربانی کوچه بن
بست شقایق-منظریه تابان شمالی-خیابان بحرالعلوم نبش آژانس علی-خیابان نادر صفایی بن بست -14آسفالت نوارحفاری
کوچه شجاع درآفخرا

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ردیف

نام پروژه

8

اجرای عملیات ترمیم
نوارحفاری با مصالح
ناحیه 3

اقدامات انجام شده
یکساله98

98/4/1

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

فرادید سازه
3/183/251/520
آپادانا

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

-

100

کوچه طهماسبی -کوچه هشتم شریعتی-ساغری سازان جنب حوزه علمیه-خیابان امام کوچه محمد نژاد -خیابان نادر
صفایی کوچه ششم-خیابان آزادگان کوچه حاتم -منظریه کوچه بنفشه سه وکوچه های همجوار

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ردیف

نام پروژه

9

اجرای عملیات ترمیم
کفپوش و جداول در
محدوده ناحیه 1

98/4/6

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

به علت تعطیلی کار
پیمانکار به دلیل
عدم دریافت
8ماه
مطالبات پروژه در
مدت اولیه به اتمام
نرسید

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

آذر نگین
گیالن

مبلغ قرارداد (ریال)

2/330/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

-

70

خیابان مطهری -خیابان امام از چهارراه میکائیل به طرف شهرداری (سمت راست)

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
اولیه

10

اجرای عملیات ترمیم
کفپوش و جداول در
محدوده ناحیه 2

98/4/09

اقدامات انجام شده
یکساله98

مدت
زمان
اجرا

8ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

عمران عامر
2/469/227/545
پارس

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

-

80

ضیابری حد فاصل میدان الکانی تا کوچه صبا-خیابان الکانی اول قلمستان  -2خیابان امام-خیابان امام از چهارراه میکائیل
به طرف شهرداری (سمت چپ) -پیاده روی خیابان ضیابری

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  98/01/01الی 98/12/29
مدت
تاریخ شروع اولیه زمان
اجرا

نام پروژه

عملیات ترمیم و بهسازی
 11پیاده روهای سطح منطقه 6 98/02/10ماه
2

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

پیمانکاری
وطن
دوست

2/470/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

95

وضعیت پیشین

به دلیل شرایط جوی و مقطعی
بودن محل های ترمیم ،پروژه
مذکور به مدت سه ماه تمدید
 25درصد افزایش شد و
مقادیر پیمان به شرکت ابالغ
شده است.

پیاده راه خیابان شریعتی-خیابان امام جنب هتل پردیس  -خیابان امام جنب سرپرستی بانک رفاه -چهارراه پورسینا -چله
خانه به طرف چهارراه پورسینا -محدوده بازار -پیاده راه فرهنگی  -چهارراه پورسینا پشت اداره برق -ترمیم جدول بیستون
سه راه سردار جنگل -ترمیم کفپوش میدان توشیبا
به دلیل شرایط جوی و مقطعی بودن محل های ترمیم پروژه و افزایش مقادیر و شیوع بیماری واگیردار پروژه در مدت اولیه
به اتمام نرسید.

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
اولیه

12

اجرای عملیات پیاده
روسازی خیابان 15
خرداد با مصالح

98/4/23

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

مدت
زمان
اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

پیمانکاری
وطن دوست

1/995/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

-

100

پایان یافته

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ردیف

نام پروژه

13

دیوارگذاری امالک
مشمول ماده 110

اقدامات انجام شده
یکساله98

98/1/10

6ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

-

-

پویش سازان
عمران درفک

2/450/000/000

100

-

بلوار منظریه چهاراه ولیعصر -خیابان الکانی کوچه قلمستان -باقرآباد پشت مسجد حاج صمد خان -خیابان عطا آفرین پشت
مسجد جیالنی -خیابان شریعتی بن بست زرین پر -خیابان شریعتی کوچه خوش سرور -خیابان جوان -خیابان آزادگان
روبروی مدرسه بهشتی -خمیران زاهدان -بلوار حبیب زاده نبش مبل ایرانیان -بلوار حبیب زاده کوچه خرسندی -پورسینا
جنب آمبوالنس گیالن امداد -بلوار حافظ ک اجاقی بن بست کنعانی -باقرآباد کوچه خسراقی -دیوار واحد امانی منطقه-
گلخانه واحد امانی -ساغریسازان کوچه بیانی فر

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  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

عملیات بهسازی و
 14ساماندهی محوطه بازار
رشت

اقدامات انجام شده
یکساله98

98/01/19

9ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

ارکان بنای
پارس

مبلغ قرارداد (ریال)

28/362/275/877

درصد پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

5

-

با توجه به نامه شماره  16467مورخ  98/2/19معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت مبنی بر ناتمام ماندن
احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی واقع در خیابان تختی و عدم امکان اتصال شبکه بازار به آن و در نتیجه تجدید نظر
در طرح بازار و همچنین وجود تاسیسات  20کیلوولت فشار قوی در بخشی از مسیر لوله گذاری و لزوم جابجایی آن و عدم
اجرای آن تاکنون  ،پروژه مذکور دچار وقفه شده است.

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  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع
اولیه

نام پروژه

ترمیم و بازسازی سرویس
15
بهداشتی پارک شهر

مدت
زمان
اجرا

 6 98/7/23ماه

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

-

-

پویش سازان
عمران درفک

مبلغ قرارداد (ریال)

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

1/449/000/000

100

-

پایان یافته

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

ردیف

نام پروژه

16

روکش آسفالت
دستمزدی جهت معابر
بازآفرینی در محدوده
منطقه /2ناحیه 2

اقدامات انجام شده
یکساله98

98/07/23

 8ماه

علت توقف
عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پویش سازان
عمران درفک 2/950/000/000

50

وضعیت پیشین

به دلیل عدم تحویل آسفالت از
سوی سازمان عمران و
بازآفرینی فضاهای شهری
پروژه متوقف می باشد.

خیابان  17شهریور بن بست میالنی -بن بست مریم -بن بست سبزواری -بن بست یاسمن -کوچه رسولی -کوچه شبان-
کوچه مهر  -3پیرسرا کوچه چیتی ابتدای کوچه -پیرسرا کوچه چیتی فرعی اول سمت چپ و فرعی دوم و فرعی سوم-
خیابان حشمت کوچه رزاقی و کوچه طراوت  -خیابان آفخرا کوچه عزت پژو -خیابان حشمت کوچه خیراندیش بن بست سوم
و مسیر اصلی جنب بن بست سوم و بین بن بست پنجم و بن بست هشتم و بن بست پنجم و بن بست هشتم و بن بست
هفتم -خیابان آفخرا بن بست گنجیان و بن بست روبروی گنجیان -پیرسرا روبروی فروشگاه صابرین -سبزه میدان کوچه
نوربخش -خیابان بیستون بن بست ارشد -خیابان بیستون بن بست بقراطی دو -خیابان عطاآفرین عقب نشینی مسیر اصلی

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  98/01/01الی 98/12/29
مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

نام پروژه

اجرای عملیات ترمیم
کفپوش و جداول با
17
مصالح در محدوده ناحیه
3

98/10/16

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

 6ماه

علت توقف
عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

کامران عسکری
السکی

مبلغ قرارداد (ریال)

2/162/165/757

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

-

70

پیاده روی خیابان پرستار  -خیابان آتش نشانی

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

لوله گذاری  ،همسطح
سازی و ترمیم درب
18
منهول در محدوده منطقه
2

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع
مدت زمان
علت توقف عملیات
تاریخ شروع اولیه
مجدد
اجرا

98/10/11

 6ماه

-

-

نام پیمانکار

کیمیا سازه
خزر

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/980/000/000

30

وضعیت پیشین

-

لوله گذاری محدوده بازار – همسح سازی مسیر اصلی باقر آباد-باقرآبادکوچه بهار -خیابان صفایی -خیابان صفایی کوچه
دهم-خیابان حاتم -مسیر خیابان امام به سمت میدان توشیبا

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
دو

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه دو در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع
مدت زمان
علت توقف عملیات
تاریخ شروع اولیه
مجدد
اجرا

ردیف

نام پروژه

19

اجرای عملیات ترمیم
چاله و نوارحفاری با
مصالح ناحیه 1

اقدامات انجام شده
یکساله98

98/12/07

 6ماه

-

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

علی اصغر
مدعی نما

3/238/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

85

وضعیت پیشین

-

خیابان امام-خیابان شریعتی حدفاصل لب آب تا میدان صیقالن -کوچه پرویزی خط ماشین-خیابان تختی-باقرآباد کوچه
شمس و سلیمان -کوچه ضیاء العلما  -کوچه شجاع روبروی مسجد آفخرا -باقرآبادکوچه عابد عشقی و کوچه قربانی و کوچه
قلیپور روبروی مدرسه مشخ و کوچه حقانی -خیابان احسانبخش آسفالت ابتدای کوچه جورابچی -خیابان تختی کوچه
توانبخشی -نوار حفاری بازارمسگران

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

1

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

ترمیم نوار حفاری معابر
در محدوده ناحیه دو 98/6/12
منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

3ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

شرایط جوی
نامناسب و وجود
بیماری کرونا

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

مسعود
2/720/000/000
یاراحمدی

وضعیت پیشین

-

50

ترمیم نوار و لکه گیری آسفالت در آدرسهای:خیابان شهدا ،کوی دیانتی  ،کوچه پامچال-سرچشمه  ،روبروی مصالح فروشی
خندان  ،کوچه شقایق-خیابان شهدا  ،جنب طباخی کیانوش  ،کوچه شقایق  2بسمت سلمان فارسی-بلوار مدرس  ،بعد از
دادگستری  ،سمت راست  ،فرعی سمت چپ-امین الضرب  ،کوچه علیمحمدی -خیابان فلسطین  ،کوچه شریفیان-ماهی
رودخان  ،جنب شیر آب-بلوار مدرس  ،کوچه گل سرخ-میدان زرجوب  ،لب آب بسمت سرچشمه  ،کوچه تقی زاده-خیابان
فلسطین  ،جلوی فروشگاه اتکا-بلوار انصاری ،انتهای خیابان پارس سه  ،سه راه ماهی رودخان (چشمه آب)-بلوار خرمشهر ،
الین کندرو جلوی مجتمع زرین -بلوار مدرس  ،دادگستری داخل محوطه -بلوار مدرس  ،جلو و پشت دادگستری

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29

ردیف

نام پروژه

تاریخ شروع
اولیه

تاریخ شروع
مدت زمان
علت توقف عملیات
مجدد
اجرا

نام پیمانکار

2

ترمیم نوار حفاری معابر در
محدوده ناحیه سه منطقه

98/6/12

شرایط جوی
نامناسب و
وجود بیماری
کرونا

مسعود
یاراحمدی

اقدامات انجام شده
یکساله98

ترمیم نوار حفاری و لکه گیری آسفالت در آدرس :بلوار مدرس  ،جنب آتش نشانی –بلوار مدرس  ،شهرک صبا  ،مسیر
اصلی – بلوار امام خمینی (ره)  ،میدان گیل  ،شهرک امام حسین (ع

عکس بعد از اجرا

3ماه

-

عکس حین اجرا

مبلغ قرارداد
(ریال)

2/720/000/000

درصد پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

-

50

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

زیرسازی و آسفالت در
محدوده ناحیه سه 98/06/10
3
منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

3ماه

علت توقف عملیات

مشکالت مالی

تاریخ شروع
مجدد

آذر 98

نام پیمانکار

آذرنگین
گیالن

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/650/000/000

وضعیت پیشین

-

90

زیرسازی و آسفالت در آدرسهای  :بلوار مدرس  ،خیابان امام علی (ع) کوچه عطار نیشابوری -بلوار مدرس  ،از سازمان نیروی
دریایی تا میدان نیروی دریایی احداث الین کندرو -بلوار مدرس  ،میدان نیروی دریایی-بلوار مدرس  ،میدان نیروی دریایی -
بلوار مدرس زنبق  8و زنبق - 9بلوار مدرس  ،پشت آتش نشانی کوی شهریار

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

زیرسازی و آسفالت در
4
محدوده ناحیه دو منطقه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

98/6/09

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

3ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

مشکالت مالی

آذر 98

آذرنگین
گیالن

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/660/000/000

وضعیت پیشین

-

90

روکش آسفالت در آدرس بلوار انصاری خیابان ارشاد کوچه شمسی پور

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

زیرسازی و آسفالت در
5
محدوده ناحیه یک منطقه

98/6/09

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

3ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

مشکالت مالی

آذر 98

آذرنگین
گیالن

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/670/000/000

وضعیت پیشین

-

90

زیرسازی و آسفالت در آدرس های  :بلوار خرمشهر الین کندروی مقابل مجتمع زرین

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ردیف

نام پروژه

6

روکش دستمزدی
آسفالت در محدوده
منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

98/6/13

3ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

شرایط نامساعد
جوی و عدم تأمین
آسفالت از طرف
شهرداری

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

مهرداد فالح
3/110/000/000
جوریانی

80

وضعیت پیشین

-

روکش آسفالت در آدرسهای  :خیابان ایزد دوست واقع در خیابان فلسطین-خیابان فلسطین خیابان ایزد دوست کوچه
آیینه-1خیابان فلسطین خیابان ایزد دوست کوچه آیینه -2خیابان فلسطین خیابان ایزد دوست کوچه اکبرنیا-خیابان
فلسطین  ،کوچه حق شناس-خیابان فلسطین  ،کوچه حقیقت جو-خیابان فلسطین  ،کوچه حق شناس  ،کوچه دل آرا-
خیابان فلسطین  ،کوچه حق شناس ،کوچه های گلستان  1و -3خیابان فلسطین  ،کوچه حق شناس ،کوچه نیک فطرت-
خیابان فلسطین  ،کوچه حق شناس  ،کوچه جوادی (کبیری -)7خیابان فلسطین  ،ایزددوست  ،کوچه مژدهی

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

روکش و لکه گیری معابر
در محدوده ناحیه 98/6/11 3
7
منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

شرایط جوی
نامناسب و وجود
3ماه بیماری کرونا و عدم
بررسی صورتجلسات
اجرایی

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد
(ریال)

سازه دژ نامی 2/850/000/000

درصد پیشرفت
فیزیکی

90

وضعیت پیشین

-

روکش آسفالت در آدرسهای :بلوار عاطفی  ،خیابان شعاعی  ،کوچه شعاعی یک  ،بن بست چهارم-خیابان شهدا کوچه داود
زاده کوچه عدالت-خیابان ارشاد کوچه سوم-خیابان دیانتی جنب ساختمان دنیز-بلوار چمران جلوی باشگاه عدالت  120متر
مربع

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

اصالح کامل هندسی در
8
محدوده منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

98/6/10

علت توقف عملیات

شرایط جوی
نامناسب و وجود
3ماه بیماری کرونا و عدم
بررسی صورتجلسات
اجرایی

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

زاهد وطن
دوست

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد(ریال)
فیزیکی

2/830/000/000

90

وضعیت پیشین

-

احداث جدول و کفپوش الین کندرو آدرسهای :بلوارمدرس  ،از سازمان نیروی دریایی تا میدان نیروی دریایی -بلوار مدرس
الین کندروی نیروی دریایی تا سازمان نیروی دریایی  -جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت در آدرسهای  :بلوار رسالت،
لکه گیری کفپوش در آدرس بلوار چمران ،
میدان رسانه -بلوار خرمشهر  ،بلوار شهدای گمنام (دوربرگردان اطالعات )-
روبروی مدرسه چمران

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

9

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

ترمیم نوار حفاری معابر
در محدوده ناحیه 98/6/11 1
منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

شرایط جوی
نامناسب و وجود
3ماه بیماری کرونا و عدم
بررسی صورتجلسات
اجرایی

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

سازه دژ
نامی

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/728/650/000

وضعیت پیشین

-

60

زیرسازی و آسفالت در آدرسهای :خیابان شهدا کوچه داود زاده کوچه عدالت-بلوار خرمشهر کوی امام رضا بهار (8نوار)-
بلوار خرمشهر کوی امام رضا (ع) مسیراصلی -بلوار ولیعصر مقابل شهر شادی(نوار)-بلوار کوی امام رضا (ع)  ،انتهای کوچه
مرداد (نوار)-بلوار خرمشهر کوی امام رضا (ع)(نوار حفاری)

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

مناسب سازی در محدوده
10
منطقه سه

98/5/26

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

شرایط جوی
نامناسب و وجود
6ماه بیماری کرونا و عدم
بررسی صورتجلسات
اجرایی

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

سازه دژ
نامی

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/632/000/000

وضعیت پیشین

-

95

اجرای کفپو ش در آدرس بلوار انصاری ،پارک ملت

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

لوله گذاری و الیروبی و
 11هدایت آبهای سطحی در 98/6/21
محدوده ناحیه سه منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

6ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

شرایط جوی
نامناسب و وجود
بیماری کرونا و
تعطیلی های بی
مورد کارگاه توسط
پیمانکار

-

نام پیمانکار

شفارود
عمران

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

1/693/000/000

70

وضعیت پیشین

-

نمایان سازی حوضچه آب سطحی و لوله گذاری و اجرای حوضچه در بلوار امام علی (ع) جلوی انبار نفت -لوله گذاری در بلوار
چمران کوچه گلستان  -لوله گذاری و ساخت حوضچه فاضالب در بلوار امام علی (ع)  ،انبار نفت جلوی دکل فشار قوی -لوله
گذاری و ساخت حوضچه فاضالب در بلوار مدرس  ،جنب پمپ بنزین خانی-لوله گذاری و الیروبی و ساخت حوضچه فاضالب
در بلوار خرمشهر ریال مجتمع ابریشم  ،ابریشم 8

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

وضعیت پیشین

شرایط جوی نامناسب
لوله گذاری و الیروبی و
و وجود بیماری کرونا و
ساختار
70
1/679/000/000
 12هدایت آبهای سطحی در 6 98/6/23ماه
تعطیلی های بی مورد
سازان تیالر
محدوده ناحیه یک منطقه
کارگاه توسط پیمانکار
الیروبی و همسطح سازی درب منهول فاضالب در  :شهدا  ،امین الضرب  ،کوچه اعتماد –بلوار شهید انصاری  ،کوچه وحدت
ساخت و تعویض و نصب درب چاهچه فاضالب و الیروبی منهولهای فاضالب و همسطح سازی آنها
–بلوار احمدزاده-
در:خیابان عاطفی  ،روبروی پل جوان  ،پشت شیرینی فروشی دارک – الیروبی و همسطح سازی درب چاهچه ها در:
تعویض و الیروبی درب چاهچه های فاضالب در :بلوار خرمشهر مقابل کوچه تک
بلوار چمران  20 ،متری باقری-
لوله گذاری و اجرای حوضچه و همسطح سازی آنها در :بلوار خرمشهر جلوی
اقدامات انجام شده
ماسوله -بلوار خرمشهر مقابل پمپ گاز –
کوچه صمدی -5بلوار امام رضا (ع) روبروی درب تازه آباد -بلوار چمران  20،متری باقری الین کندرو بلوار مدرس:
یکساله98
بلوار
همسطح سازی درب منهول بلوار امام رضا (ع)  ،کوچه عمو کاردان  :لوله گذاری و نصب چاهچه فاضالب
خرمشهر  14 ،متری الله  :الیروبی و ساخت منهول فاضالب بلوار خرمشهر  ،خیابان شهدای گمنام  :الیروبی و ساخت
کوی دیانتی  12منتری گلستان :
سرچشمه  ،کوچه عباسی  :الیروبی و همسطح سازی منهول
منهول فاضالب
الیروبی و همسطح سازی منهول

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

13

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نرده گذاری و
دیوارگذاری و تعریض
معبر پیاده حاشیه  3 98/10/12ماه
رودخانه بلوار مصباح

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

آرون عرشه
پل

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

3/272/500/000

نرده و دیوار گذاری درخیابان مصباح  ،سمت رودخانه

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

60

وضعیت پیشین

-

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ردیف

نام پروژه

14

ترمیم و لکه گیری
آسفالت در محدوده
ناحیه 2

اقدامات انجام شده
یکساله98

 3 98/12/12ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

ساختار
سازه آراز

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/450/000/000

لکه گیری آسفالت در آدرسهای  :بلوار انصاری  ،خیابان ارشاد ،کوچه بلوک یک
بلوار انصاری  ،خیابان ارشاد  ،روبروی کلینیک مهر افشان
خیابان تختی  ،روبروی شهرداری منطقه سه  ،خیابان عاطفی
بلوار امام رضا (ع)  ،از جانبازان بسمت آج بیشه
بلوار خرمشهر (مسیر رفت و برگشت)
بلوار خرمشهر  ،بلوار شهدای گمنام

عکس بعد اجرا

عکس حین اجرا

20

وضعیت پیشین

-

پروژه های جاری
منطقه
سه

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ردیف

نام پروژه

15

ترمیم و لکه گیری
آسفالت در محدوده
ناحیه 3

اقدامات انجام شده
یکساله98

 3 98/12/12ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

ساختار
2/422/700/000
سازه آراز

وضعیت پیشین

20

-

روکش آسفالت در بلوار امام علی (ع)  ،از میدان نیروی دریایی تا میدان امام علی (ع)
لکه گیری آسفالت در آدرسهای  :بلوار چمران  -بلوار چمران  ،پشت صدا و سیما  ،خیابان جام جم -بلوار امام علی (ع) -
بلوار مدرس (مسیر رفت و برگشت)

عکس بعد اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

نام پروژه

روکش و لکه گیری معابر
در محدوده ناحیه یک
98/05/22
16
منطقه سه شهرداری
رشت

اقدامات انجام شده
یکساله98

تاریخ شروع
مجدد

علت توقف عملیات

شرایط جوی
نامناسب و وجود
 3ماه بیماری کرونا و عدم
بررسی صورتجلسات
اجرایی

-

نام پیمانکار

مسعود
یاراحمدی

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/920/000/000

وضعیت پیشین

95

-

روکش و لکه گیری در آدرسهای  :خیابان سعدی کوچه حق شناس-خیابان شهدا ،کوچه ژاله ،کوچه یاس-بلوار انصاری ،کوچه
جنب الستیک فروشی نورسته  ،کوچه ارکیده-میدان زرجوب  ،خیابان امین الضرب  ،کوچه نیکزاد-بلوار احمدزاده  ،کوچه
دلجو  -بلوار خرمشهر  ،کوچه گل محمدی -بلوار خرمشهر  ،کوچه کاج -خیابان شهدا  ،بعد از کمیته امداد  ،کوچه رز

عکس بعد اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

مدت زمان
تاریخ شروع اولیه
اجرا

ترمیم کفپوش پیاده رو و
 17جدول در محدوده ناحیه 98/12/12
یک منطقه سه رشت

اقدامات انجام شده
یکساله98

 3ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد
(ریال)

راه کار اندیش
2/670/000/000
گیالن

درصد پیشرفت
فیزیکی

20

وضعیت پیشین

در حال اجرا

جدول گذاری و اجرای کفپوش در آدرس های :بلوار خرمشهر  ،الین کندرو مجتمع زرین  -میدان جانبازان  ،جنب بانک ملی

عکس بعد اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ترمیم کفپوش پیاده رو و
 18جدول در محدوده ناحیه  3 98/12/12ماه
دو منطقه سه رشت

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

راه کار اندیش
2/422/700/000
گیالن

20

جدول گذاری و اجرای کفپوش در آدرس  :بلوار مدرس ،جنب دادگستری

عکس بعد اجرا

وضعیت پیشین

-

پروژه های جاری
منطقه
سه
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع
اولیه

روسازی و روکش آسفالت
 19و همسطح سازی منهول 97/07/16
ها درمعابرباالی  10متر

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

مدت زمان
اجرا

علت توقف عملیات

شرایط جوی
نامناسب و وجود
بیماری کرونا و
 8ماه
تعطیلی های بی
مورد کارگاه توسط
پیمانکار

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

ساختارسازان
24/935/360/510
تیالر

روکش آسفالت :
بلوار انصاری حدفاصل پل بوسار تا مقابل راهنمایی و رانندگی
بلوار انصاری حدفاصل سه راه کانادا بسمت نظام مهندسی

عکس حین اجرا

60

وضعیت پیشین

در حال اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

روکش معابر منطقه سه
20
شهرداری رشت

اقدامات انجام شده
یکساله98

مدت
تاریخ شروع اولیه زمان
اجرا

علت توقف عملیات

تعطیلی های مکرر
 10 97/10/25ماه و بی مورد کارگاه
توسط پیمانکار

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

پردیسان
26/178/136/567
سازه کاسپین

درصد
پیشرفت
فیزیکی

30

وضعیت پیشین

توقف عملیات

روکش آسفالت:
خیابان پاسداران ،خیابان رجایی ،کوچه هفتم و پنجم و مسیر اصلی کوچه گلی پور-خیابان شهید کریمی ،پشت فروشگاه
اتکا ،کوچه مژدهی-بلوار انصاری  ،پشت نظام مهندسی  ،خیابان بشیری  ،بن بست محمدی -بلوار امام خمینی (ره)  ،کوچه
خوش انس  ،کوچه - 16بلوار امام خمینی (ره)  ،کوچه بهشت پسند-خیابان شهدا  ،پشت مهدیه  ،کوچه مهدیه  ،کوچه ژاله-
بلوار امام خمینی (ره)  ،کوچه خلوص-بلوار انصاری ،خیابان ارشاد ،فرعی دوم(کوچه طالب شمسی پور) -خیابان فلسطین ،
کوچه شریفیان  ،کوچه طالع  ،کوچه نوبهار -خیابان شهدا  ،روبروی تازآباد  ،کوی شهدای اسالم (جاده کیژده)  ،کوچه های
محجوب و یوسفی-بلوار احمدزاده  ،کوچه همرنگ نژاد -بلوار مدرس ،انتهای کوچه زنبق - 7بلوار امام خمینی(ره) ،کوچه
خوش انس ،کوچه هشتم و فرعی هایش-بلوار امام خمینی(ره) ،کوچه عاشوری و فرعی هایش

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

مدت
تاریخ شروع اولیه زمان
اجرا

علت توقف عملیات

تعطیلی های مکرر
زیرسازی و آسفالت کوچه
 21و معابر در محدوده منطقه  10 97/10/25ماه و بی مورد کارگاه
توسط پیمانکار
سه شهرداری رشت

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

پردیسان
22/927/348/680
سازه کاسپین

درصد
پیشرفت
فیزیکی

30

وضعیت پیشین

توقف عملیات

زیرسازی و آسفالت:
بلوار امام رضا (ع) کوچه عظیم دوست ،دست چپ ،کوچه مرداد،کوچه  12و فرعی های آن
بلوار امام خمینی (ره)  ،کوچه خوش انس  ،کوچه دهم
بلوار امام رضا (ع)  ،کوچه حاجی  ،کوچه 13
بلوار مدرس،پشت آتش نشانی،خیابان فجر آزادگان،روبروی پارک آزادگان ،بن بست  6و کوچه  8متری روبروی پارک
خیابان شهدا  ،کوی دیانتی  ،روبروی کوچه هماهنگ
بلوار امام خمینی (ره)  ،کوچه عاشوری  ،بعد از مدرسه  22بهمن  ،دست چپ  ،بن بست حاجی زاده
میدان امام حسین (ع) ،شهرک صبا  ،نانوایی دوم ،بن بستد صدف
بلوار مدرس ،پشت آتش نشانی،کوچه دهم ،شبنم 7
بلوار چمران،کوچه زینعلی ،بن بست سوم

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
سه

ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه سه در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
مدت
تاریخ شروع اولیه زمان
اجرا

نام پروژه

لوله گذاری و الیروبی و
هدایت آبهای سطحی در
98/06/02
22
محدوده ناحیه دو منطقه
سه شهرداری رشت

اقدامات انجام شده
یکساله98

 6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

محیط سازان
محب

مبلغ قرارداد (ریال)

1/695/000/000

درصد
پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

100

بلوار چمران  ،از پمپ بنزین خطیبی تا سه راه فلسطین :همسطح سازی و تعویض درب منهول--خیابان فلسطین از تقاطع چمران تا کوچه
گلسرخ :همسطح سازی و تعویض درب منهول--خیابان فلسطین کوچه حاتم :همسطح سازی و تعویض درب منهول--خیابان فلسطین کوچه
ایزد دوست :همسطح سازی و تعویض درب منهول--خیابان فلسطین کوچه های یاسمن  : 1همسطح سازی و تعویض درب منهول--خیابان
فلسطین کوچه های یاسمن  : 2همسطح سازی و تعویض درب منهول--خیابان فلسطین کوچه صفاری  : 2همسطح سازی و تعویض درب منهول
ساخت منهول و لوله گذاری--خیابان فلسطین کوچه نیلوفر  :همسطح سازی و تعویض درب منهول --خیابان فلسطین از کوچه شریفیان تا سر
فرعی حافظ :همسطح سازی و تعویض درب منهول--خیابان فلسطین کوچه نیما ،اتصال جنب بانک ملی تا کوچه نیما  :همسطح سازی و تعویض
درب منهول --بلوار چمران  20 ،متری باقری  ،کوچه  : 5همسطح سازی و تعویض درب منهول --خیابان فلسطین  ،کوچه اکبرزاده :لوله گذاری
بلوار رسالت  ،سه راه استخر  ،جنب پمپ بنزین خطیبی :لوله گذاری و ساخت حوضچه--خیابان شهدا  ،سه راه پاستوریزه  :همسطح سازی درب
منهول --بلوار امام خمینی (ره)  18متری انبار نفت :لوله گذاری --خیابان فلسطین کوچه الله  3و  : 4همسطح سازی درب منهول

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ردیف

نام پروژه

1

عملیات روکش آسفالت
معابر زیر  10متر و
همسطحسازی منهولها

اقدامات انجام شده
یکساله 98

علت توقف عملیات

پایین بودن کیفیت
 8 97/12/23ماه
آسفالت تولیدی

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

باروساز
شمال

98/444/180/277

درصد پیشرفت
فیزیکی

45

وضعیت پیشین

در حال انجام

انجام عملیات روکش آسفالتی در مسیرهای خیابان ایران ،کوچه امیر ،کوچه سبحان ،کوچه پورابوالفضل ،کوچه شقایق ،خیابان
عباسی یک ،شهدا  19و  ،21کوچه فروردین  13و ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

عملیات زیرسازی و
 2آسفالت معابر خاکی و  10 97/8/13ماه
فرعی در محدوده منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله 98

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

درخواست اعمال
ماده  48توسط
پیمانکار

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

گیل بام پی 40/373/717/790

درصد پیشرفت
فیزیکی

60

وضعیت پیشین

متوقف

انجام عملیات زیرسازی و روکش آسفالتی مسیرهای کوچه پورباقر ،بلوار شهدای گمنام کوچه نهم ،بلوار شهید افتخاری کوچه
کاظمیان ،حمیدیان کوچه پاییزان ،پارک دانشجو کوچه قایقران و ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

تاریخ شروع
مجدد

علت توقف عملیات

ساماندهی بلوار شهید افتخاری
تغییرات گسترده
حدفاصل دخانیات تا نمایندگی
در طرح اولیه و
محمودی شامل تعریض مسیر
وجود معارض
 12 97/7/30ماه
3
سواره رو به همراه جدول گذاری
اجتماعی و مطالبات
و پیاده روسازی واحداث کانیوو و
مالی پیمانکار
فونداسیون های روشنایی

اقدامات انجام شده
یکساله 98

-

نام پیمانکار

التوم

مبلغ قرارداد (ریال)

41/743/128/572

درصد پیشرفت
فیزیکی

52

وضعیت پیشین

در حال انجام

ادامه زیرسازی مسیر رفت و برگشت جاده فومن ،ادامه جدولگذاری و کفپوش گذاری جهت احداث الین کندرو و
پیاده رو به همراه اجرای آسفالت باند کندرو و اقدام برای تعریض مسیر رفت و برگشت

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

بهسازی پارکهای محله
 4ای درمحدوده منطقه 97/6/02
چهار

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

3ماه

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

به اتمام رسیدن
کفپوش های بتنی
خریداری شده در
سال های ماضی در
منطقه

-

نام پیمانکار

نوآوران
طراح تاج
شمال

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/401/390/294

60

وضعیت پیشین

در حال انجام

تخریب خاکبرداری و جدول گذاری در پارک رازی به همراه اجرای پیاده رو ،بهسازی ورودی پارک ساالر مشکات

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

5

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات اصالح
هندسی معابر اصلی و
3 97/11/27ماه
فرعی در محدوده
منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

تیراژه ساز
خزر

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/437/000/000

وضعیت پیشین

-

100

عملیات اصالح هندسی در بلوار تندگویان ،منظریه جنب هتل کادوس ،خیابان بابایی ،میدان رازی

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

6

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

کفپوش گذاری و
جدولگذاری در
محدوده منطقه

3 97/01/17ماه

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

آوین سازه
آناهید

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/342/000/000

وضعیت پیشین

-

100

عملیات بهسازی پیاده روهای از دهانه حمیدیان تا استقامت

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

بهسازی پیاده روها شامل
کفپوش گذاری و جدول
 3 98/12/27ماه
7
گذاری در محدوده ناحیه
دو

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پیمانکاری
محمدحسن 2/200/000/000
نعمتی

وضعیت پیشین

-

40

پیاده روسازی در جاده جیرده از نبش کتابخانه امام علی (ع)

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

علت توقف عملیات

عدم تحویل
آسفالت توسط
عملیات روکش معابر
( 8بدون مصالح آسفالتی) 3 98/04/31ماه سازمان عمران و
بازآفرینی شهرداری
در محدوده ناحیه یک
رشت

اقدامات انجام شده
یکساله 98

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

عمران گران
سرزمین 2/215/350/000
اطلس

وضعیت پیشین

95

اجرای روکش آسفالتی در خیابان مالک اشتر و فرعی های آن

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

-

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

9

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات روکش معابر
(بدون مصالح آسفالتی)  3 98/05/31ماه
در محدوده ناحیه دو

اقدامات انجام شده
یکساله 98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

آیدین دشت
1/676/264/320
سبالن

100

وضعیت پیشین

-

روکش آسفالتی معابر حمیدیان شامل خیابان عطری کوچه نعمتی ،کوچه بهبودی کوچه ششم ،گلستان سوم ،شالیزار و ...

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات روکش معابر
( 10بدون مصالح آسفالتی)  3 98/06/02ماه
در محدوده ناحیه سه

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

گیتی
2/124/752/565
سازان پویا

100

وضعیت پیشین

-

روکش آسفالتی معایر در مسیرهای شهرک فجر خیابان عباسی ،کوچه پانزدهم و خیابان محمدرجب حسن زاده و...

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات الیروبی خطوط
فاضالب و همسطحسازی
 3 98/06/03ماه
11
و تعویض دربهای منهول
در محدوده منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

خزر مرات 3/412/353/751

100

وضعیت پیشین

-

انجام عملیات الیروبی و همسطح سازی درب منهول ها در مسیرهای کوچه ابوذر ،زنوزیان ،گلهای فدک ،بهبودی کوچه ،15
قاسمیه  2و ...

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات رنگآمیزی با
رنگ ترافیکی در محدوده
 3 97/12/28ماه
12
منطقه در راستای افزایش
ایمنی ترافیک عبوری

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

فرینا
ساخت 1/980/813/266
سپیدرود

درصد پیشرفت
فیزیکی

100

رنگ آمیزی ترافیکی سرعتکاه ،خطوط عابر پیاده در استقامت  ،کوچه لقمان ،بابایی و ...

عکس حین اجرا

وضعیت پیشین

-

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

ترمیم نوارهای حفاری با
مصالح آسفالتی در  3 98/06/07ماه
13
محدوده ناحیه یک منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله 98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

ایمن راه
2/359/000/000
سازه کریچ

وضعیت پیشین

100

ترمیم نوارهای حفاری در خیابان امام حسین کوچه شجاع نباتی ،خیابان طالقانی 17 ،شهریورو ...

عکس حین اجرا

عکس قبل اجرا

-

پروژه های جاری
منطقه
چهار
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه چهار در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

لوله گذاری جهت هدایت
و جمع آوری آبهای  3 98/09/07ماه
14
سطحی

اقدامات انجام شده
یکساله 98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

ایمن راه
2/987/116/638
سازه کریچ

درصد پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

100

لوله گذاری در مسیرهای استقامت کوچه منصف ،باغ ساالر ،باقرالعلوم و کوچه حسن زاده

عکس حین اجرا

-

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

1

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

عملیات لکه گیری و
ترمیم معابر آسفالتی 98/12/13
محدوده منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

6ماه

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پیمانکاری
مهرداد فالح 3/100/000/000
جویباری

75

وضعیت پیشین

-

شهید عاشری کوچه شهید مهدی زاده ،پل طالشان جاده الکان ،کوچه فرهاد  ،تقاطع فرجام به عاشری ،مسکن مهر

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

2

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

اجرای روکش آسفالت
در معابر واقع در
محدوده مصوب بافت 98/10/23
فرسوده و اسکان غیر
رسمی منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پیمانکاری
3/090/000/000
مهدی
وظیفه

لکه گیری مسکن مهر ،بلوار شهید بهشتی

عکس حین اجرا

30

وضعیت پیشین

-

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

3

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
نام پروژه

تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

پروژه زیرسازی و آماده
سازی معابر خاکی
98/6/15
محدوده منطقه پنج

علت توقف عملیات

6ماه

اقدامات انجام شده
یکساله98

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پیمانکاری
2/850/000/000
مهدی
وظیفه

وضعیت پیشین

-

100

پایان پروژه ( بهمن ماه) 98

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

پروژه شن ریزی و مناسب
 4سازی معابر خاکی ناحیه 6 98/09/17ماه
دو منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

مبلغ قرارداد (ریال)

شرکت کیمیا
سازه خزر

3/190/000/000

درصد پیشرفت
فیزیکی

وضعیت پیشین

80

فرعی های جاده الکان

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

-

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

5

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

پروژه بهسازی و ترمیم
پیاده روها و جداول 6 98/09/17ماه
منطقه پنج رشت

اقدامات انجام شده
یکساله98

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت کیمیا
3/060/000/000
سازه خزر

95

وضعیت پیشین

-

تقاطع فرجام به باهنر  ،مسکن مهر ،میدان مصلی بلوار امام خمینی ،جاده تهران ،بلوار پروفسور سمیعی  ،پل طالشان ،بلوار
شهید بهشتی

عکس بعد از اجرا

عکس حین اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

پروژه لوله گذاری،
الیروبی ،هدایت و دفع
 6آبهای سطحی و همسطح 6 98/09/17ماه
سازی منهولهای محدوده
منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

شرکت اسوه
ساز اندیش

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

2/540/000/000

وضعیت پیشین

-

100

پایان کار در ندایی 3و بن بست چهارم ،خیابان شریعت و کوچه های منشعب  ،خیابان دلدار  ،باهنر

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

پروژه روکش معابر فرعی
زیرسازی شده واقع در
 6 98/10/23ماه
7
محدوده منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

تاریخ شروع
مجدد

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
آیدین دشت
2/890/000/000
سبالن

وضعیت پیشین

-

50

شهرک سپیدرود  ،کوی بیانی خیابان  ،11جاده الکان تقاطع راه آهن  ،مسکن مهر  ،مهر42و 63

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺟﺎري
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭘﻨﺞ

ردﻳﻒ

8

ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮاﺷﺪه/درﺣﺎل اﺟﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ  98/01/01اﻟﻲ 98/12/29
ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع ﻣﺪت زﻣﺎن
اﺟﺮا
اوﻟﻴﻪ

ﻧﺎم ﭘﺮوژه

اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎزي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ
98/02/10
ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن و اﻓﺮاد
ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ

اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ98

ﻋﻜﺲ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮا

6ﻣﺎه

ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت

-

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع
ﻣﺠﺪد

-

ﻧﺎم ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد )رﻳﺎل(
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري
ﻳﻌﻘﻮب 2/384/000/000
آﻗﺎﻳﻲ

ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه ) آذر ﻣﺎه( 98

ﻋﻜﺲ ﺣﻴﻦ اﺟﺮا

100

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ

-

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

پروژه ترمیم و مرمت نوار
حفاری در محدوده ناحیه 98/4/17
9
یک و دو منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت ایمن
2/978/000/000
راه سازه کریچ

وضعیت پیشین

-

100

پایان پروژه ( آذر ماه) 98

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

پروژه عملیات مرمت
 10مکانیزه و لکه گیری معابر 98/4/13
اصلی و فرعی منطقه

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

8ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
آیدین دشت 2/470/000/000
سبالن

وضعیت پیشین

-

100

پایان پروژه ( آذر ماه) 98

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

11

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

رنگ آمیزی جداول در
نقاط مختلف شهر در 98/6/15
محدوده منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

3ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

آیلین برد

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

798/000/000

وضعیت پیشین

-

100

پایان پروژه ( آذر ماه) 98

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

لجن برداری و ترمیم
کانال های هدایت آبهای
 12سطحی و ساخت و نصب 98/5/4
درب منهول در محدوده
منطقه پنج

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

6ماه

علت توقف عملیات

-

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

شرکت
پرگاس 2/461/000/000
سازان وارنا

وضعیت پیشین

-

100

پایان پروژه ( آذر ماه) 98

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

پروژه های جاری
منطقه
پنج
ردیف

پروژه های اجراشده/درحال اجرای منطقه پنج در بازه زمانی  98/01/01الی 98/12/29
تاریخ شروع مدت زمان
اجرا
اولیه

نام پروژه

پیاده روسازی با کفپوش
 13بتنی و جدولگذاری معابر 98/02/10
مسکن مهر و محله بیانی

اقدامات انجام شده
یکساله98

عکس بعد از اجرا

علت توقف عملیات

افزایش 25
درصد مقادیر طبق
6ماه
ماده  29پیمان انجام
شده است

تاریخ شروع
مجدد

-

نام پیمانکار

درصد پیشرفت
مبلغ قرارداد (ریال)
فیزیکی

پیمانکاری
2/487/000/000
کریم صفری

100

پایان پروژه ( دی ماه) 98

عکس حین اجرا

عکس قبل از اجرا

وضعیت پیشین

-

1
چشم انداز و راهبردها و
برنامه های شهر و شهرداری

2

پروژه های جاری

3

4

عملکرد حوزه های ماموریتی

موانع و چالش ها

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مطالعات فنی عمرانی و
ترافیک 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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اهم اقدامات انجام شده

 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه احداث صحن شورای اسالمی شهر رشت
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی پارک ملت
 پیگیری اخذ مجوزهای قانونی و پیگیری قرارهای منعقده با کارخانه لوله سازی گیالن مربوط به پروژه
جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان دانشجو ،جمهوری و کوچه های منتهی به تاالب
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فاز دوم خیابان شریعتی به تختی
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه دیوار حفاظتی خیابان شهید پوراسماعیلی و روبروی مجتمع الکانشهر
واقع در جاده الکان
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه دیوار حفاظتی رودخانه بازارچه نگین ،پارک گلها و جنب بیمارستان
رازی
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه ترمیم نوارهای حفاری در مناطق پنج گانه گانه شهر رشت
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه احداث سازه سوله در محل استقرار تصفیه خانه شیرابه زباله در سراوان
 پیگیری وضعیت ملک و تهیه نقشه های فاز یک پروژه زمین ورزشی خیابان جمالزاده واقع در مجتمع 42
واحدی سپاه پاسداران
 پیگیری وضعیت ملک و تهیه نقشه های فاز یک پروژه احداث سرویس بهداشتی در محوطه حرم خواهر
امام (س) با هماهنگی اداره میراث فرهنگی
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی جاده الکان ،کوچه آزادگان
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی دباغیان ،محدوده سوم
 تکمیل و ارسال اسناد مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی جاده الکان انتهای کوچه های پور اسماعیلی و
دادگستر 3
 رسیدگی به صورت وضعیت و حق الزحمه مشاورین
 رسیدگی به امور مربوط به قراردادهای مهندسان مشاور
 برگزاری جلسات توجیه و امکان سنجی طرحها

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

تاریخ شروع

ماده38
ماده48
ماده46
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بالتکلیف و رهاشده

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

درصد پیشرفت فیزیکی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

تحویل شده
میزان بدهی (ریال)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

2

شهرداری
پروژه تکمیل سالن ورزشی پارک
97/2/8
پادیر سازه
رشت
ملت

تا سقف
معامالت
کوچک

تحلیل وضعیت پروژه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

پروژه احداث صحن شورای اسالمی خزربنیان شهرداری
1
رشت
درفک
شهر رشت

97/9/7

تا سقف
معامالت
کوچک

97/9/7

100

اتمام
مطالعات

خیابان سعدی ،کوچه
شهید فرقان بین

اتمام
مطالعات

بلوار شهید انصاری،
پارک ملت

اتمام
مطالعات

پیربازار حد فاصل
میدان نبوت به سمت
تخته

97/2/8

100

ساماندهی مسیر پیربازار حد فاصل
(قراداد با
(قراداد با
(قراداد با
میدان نبوت به سمت تخته پل به آرمان شهر شهرداری
منطقه
منطقه
3
منطقه یک)
رشت
شمال
طول  1600متر -فاز دوم( الین
یک)
یک)
برگشت مسیر پیر بازار)

100

(قراداد با
منطقه
چهار)

100

اتمام
مطالعات

(قراداد با
(قراداد با
(قراداد با
طراحان شهرداری
منطقه
منطقه
منطقه یک)
آتک گیالن رشت
یک)
یک)

100

اتمام
مطالعات

سقف
مطالعات جمع آوری وهدایت آبهای
هیدروپژوه شهرداری
 98/04/02معامالت 98/04/02
 6سطحی خیابان دانشجو ،جمهوری و
رشت
ان یکم
کوچک
کوچه های منتهی به تاالب

80

بررسی و ارسال اسناد مناقصه نقشه
های پیاده رو سازی بلوار شهید
4
بهشتی مربوط به منطقه چهار
شهرداری رشت
5

پارک ورزشی سیمرغ

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

(قراداد با
ژرفا نقش شهرداری
منطقه
رشت
محیط
چهار)

(قراداد با
منطقه
چهار)

نتیجه برنامه ریزی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

متوقف

در حال
اجرا

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

وضعیت پروژه

در حال
بررسی

بلوار شهید بهشتی

روبروی سیاه اسطلخ،
جنب مسجد صاحب
الزمان
خیابان دانشجو،
جمهوری و
کوچه های منتهی به
تاالب

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

ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

171
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سقف
شهرداری
مطالعات پروژه ترمیم نوارهای
 98/8/19معامالت 98/8/19
بهبودراه
10
رشت
حفاری در مناطق  5گانه شهر رشت
کوچک

95

سقف
احداث سازه سوله تصفیه خانه
معامالت
آژنداسلیم شهرداری
98/5/14
98/5/14
شیرابه مرکز دفن بهداشتی زباله
کوچک
پارسیان رشت
سراوان

100

تا سقف
مطالعات احداث دیوار حائل تصفیه
آژند اسلیم شهرداری
 98/5/14معامالت 98/5/14
 12خانه شیرابه و محوطه سازی و
پارسیان رشت
کوچک
ساختمانهای جنبی

100

11

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

درصد پیشرفت فیزیکی

90

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

تحویل شده

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

تا سقف
خدمات مهندسی مطالعات دیوار
آرمان شهرداری
 97/4/11معامالت 97/4/11
 9حفاظتی رودخانه بازارچه نگین،
هیدروطرح رشت
کوچک
پارک گلها و جنب بیمارستان رازی

میزان بدهی (ریال)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

90

تحلیل وضعیت پروژه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

90

اتمام
مطالعات
اتمام
مطالعات
و انتخاب
پیمانکار

نتیجه برنامه ریزی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مطالعات و بررسی اسناد مناقصه
تا سقف
پروژه جمع آوری و هدایت آبهای آرمان شهرداری
 98/3/8معامالت 98/3/8
7
سطحی فاز دوم خیابان شریعتی به هیدروطرح رشت
کوچک
تختی
تا سقف
مطالعات بروزرسانی اسناد پروژه
معامالت
بهان طرح شهرداری
دیوار حفاظتی خیابان شهید
98/3/28
98/3/28
8
کوچک
رشت
پوراسماعیلی و روبروی مجتمع
الکانشهر واقع در جاده الکان

ارسال
اسناد برای
برگزاری
مناقصه
ارسال
اسناد برای
برگزاری
مناقصه
ارسال
اسناد برای
برگزاری
مناقصه
ارسال
اسناد برای
برگزاری
مناقصه

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

متوقف

در حال
اجرا

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

وضعیت پروژه

خیابان شریعتی -خیابان
تختی
خیابان شهید
پوراسماعیلی و روبروی
مجتمع الکانشهر واقع در
جاده الکان
بازارچه نگین ،پارک گلها
و جنب بیمارستان رازی

سطح مناطق پنج گانه
شهر رشت

لندفیل سراوان

لندفیل سراوان

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

ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

بالتکلیف و رهاشده

درصد پیشرفت فیزیکی
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تحویل شده

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

میزان بدهی (ریال)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

تحلیل وضعیت پروژه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

مطالعات پروژه زمین ورزشی
خیابان جمالزاده واقع در
15
مجتمع  42واحدی سپاه
پاسداران

75

در حال بررسی

میدان امام
حسین(ع) -بلوار
چمران

70

در حال بررسی

الکان ،رشت

آتیه شهرداری
سقف معامالت 98/8/19
سازان رشت 98/8/19
کوچک
محیط

55

آتیه شهرداری
مطالعات پروژه احداث
سقف معامالت 98/8/19
 16سرویس بهداشتی در محوطه سازان رشت 98/8/19
کوچک
محیط
حرم خواهر امام (س)

65

شهرداری فاقد
مطالعات پروژه احداث دیوار
بهان طرح
رشت قرارداد
 17حفاظتی جاده الکان ،کوچه
گوهررود
مستقل
آزادگان

98/11/01

90

اتمام مطالعات و
ارسال جهت
برگزاری مناقصه

سقف معامالت
شهرداری
مطالعات پروژه احداث دیوار
هیدروپژو
رشت  98/09/03کوچک
 18حفاظتی دباغیان ،محدوده
هان یکم
سوم

98/11/27

90

اتمام مطالعات و
ارسال جهت
برگزاری مناقصه

فاقد
مطالعات پروژه احداث دیوار
شهرداری
قرارداد
حفاظتی جاده الکان انتهای بهان طرح
رشت
19
مستقل
کوچه های پور اسماعیلی و گوهررود
دادگستر 3

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

98/12/01

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

نتیجه برنامه ریزی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مطالعات بازنگری اسناد
آرمانشهر شهرداری
مناقصه پروژه تکمیل
98/04/01
98/04/01
13
رشت
ساختمان اداری شهرداری شمال
منطقه سه
مطالعات پروژه احداث
مشاور شهرداری
98/11/6 1/090/000/000 98/11/6
 14نیروگاه زباله سوز  600تنی
رشت
یکم
رشت

تا سقف
معامالت
کوچک

متوقف

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

وضعیت پروژه
در حال
اجرا

90

در حال بررسی

در حال بررسی

اتمام مطالعات و
ارسال جهت
برگزاری مناقصه

محله معلولین،
خیابان جمالزاده،
واقع در مجتمع 42
واحدی سپاه
پاسداران
بلوار مطهری،
محوطه حرم خواهر
امام (س)
جاده الکان ،کوچه
آزادگان ،جنب
بقعه آقا سید
ابراهیم
دباغیان ،نرسیده
به مصلی
جاده الکان انتهای
کوچه های پور
اسماعیلی و
دادگستر 3

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-
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

173

مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

اهم اقدامات انجام شده

 پیگیری رفع موانع موجود در ادامه فعالیت های پروژه های جاری عمرانی
 پیگیری جلسات تخصصی در استانداری ،فرمانداری و شورای تامین درخصوص پروژه
احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان
 تشکیل جلسات مکرر در استانداری درخصوص پروژه زباله سوز
 آغاز عملیات اجرایی حوضچه آرامش و ایستگاه پمپاژ شیرابه سراوان
 ترمیم جاده (مخلوط ریزی) ضلع شمالی و غربی سوله های پروژه احداث تصفیه خانه
شیرابه سراوان
 انجام مراحل فراخوان و فروش اسناد ارزیابی کیفی دو مرحله ای برای انتخاب پیمانکار
ساخت پروژه احداث سوله بر اساس بویلرها در پروژه زباله سوز
 شروع عملیات خاکبرداری و بازگشایی مسیر دسترسی کود آلی و کارگاه اداری به محوطه
زمین ساخت زباله سوز
 پرادخت بخشی از اعتبارات مربوط به پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان و زباله سوز
 اجرای اندود سیمانی دیوارهای سوله  Bشرکت کود آلی
 اتمام اجرای کرسی چینی و اجرای دیوار در سوله  Bدر محور  Aو  Cتا آکس  21شرکت
کود آلی
 نصب و اجرای اسکلت در سوله Bکودآلی در محور  1الی  19که شامل پرلین ها و استرات
ها می باشد(.الزم به ذکر است ستون های محور  Aو  Cو همچنین ستون های  Yشکل
محور  Bتا آخر نصب شده اند).
 اتمام قالب بندی و بتن ریزی پدستال در سوله  Aو  Bکودآلی
 اتمام بتن ریزی فونداسیون در سوله Aو  Bکودآلی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-
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

174

مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ادامه اهم اقدامات انجام شده

 برگزاری جلسات متعدد درخصوص پروژه های احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان ،زباله
سوز
 برنامه ریزی استفاده از  15عدد از ماشین آالت و ادوات بخش خصوصی در بحران برف
بصورت رایگان
 افتتاح پروژه های عمرانی در ایام دهه فجر از جمله ساختمان درمانگاه هموفیلی
 آغاز عملیات لوله گذاری و ساماندهی آبهای سطحی  CO12فرهنگیان به گلزاران(کلنگ
زنی)
 آغاز عملیات لوله گذاری آب های سطحی از پارک سمیه به سمت بلوار رودباری(کلنگ
زنی)
 آغاز عملیات لوله گذاری آب های سطحی و ساماندهی ورودی شهر از سمت تهران  ،حد
فاصل آرامستان تا میدان گیل
 آغاز عملیات لوله گذاری آب های سطحی از گیل تا چهار راه کانال
 آسفالت مسیرهای رفت و برگشت بلوار خرمشهر روبروی  CNGو همچنین مسکن مهر
(مهر  )105و جاده تهران داخل آرامستان
 ورود به محوطه زمین و شروع عملیات بسته سازی و احداث جاده دسترسی زباله سوز
 مخلوط ریزی مسیر جاده دسترسی زباله سوز
 شروع مونتاژ مخازن و پمپها تصفیه خانه شیرابه سراوان
 تشکیل جلسه در استانداری گیالن جهت بررسی وضعیت پروژه تصفیه خانه شیرابه
سراوان
 وصول گزارش کارشناس رسمی درخصوص ساخت سوله های تصفیه خانه شیرابه سراوان
 مکاتبه و عودت نظریه کارشناس رسمی جهت بررسی و اعالم ریز هزینه های تعیین شده
تصفیه خانه شیرابه سراوان

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-

ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

بالتکلیف و رهاشده

درصد پیشرفت فیزیکی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

175

3

4

عملیات محوطه سازی
معاونت
محدوده پیرامون حرم
8
خواهر امام محورهای زیبا اسکان حمل و نقل
96/4/8
49،744،617،549 96/4/4
ماه
و امور
حاج سمیع-سوخته کادوس
زیربنایی
تکیه-نخجیری و
مسگران

%88

معاونت
عملیات جمع آوری و
10
حمل و نقل
هدایت آبهای سطحی
97/3/6
31،314،518،864 97/2/29
گیل بام پی
ماه
و امور
خیابان قلی پور-معلم
زیربنایی
فاز2

%78

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

میزان بدهی (ریال)

*

تحویل شده

%97

تحلیل وضعیت پروژه

معاونت
عملیات تکمیل
12
خانه حمل و نقل
ساختمان مرکزی
94/5/29
121،058،939،053 94/5/28
2
ماه
و امور
شهرداری رشت واقع در ایرانیان
زیربنایی
میدان گیل

1

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

%119

به اتمام رسیده و در حال
بررسی نهایی
صورتجلسات می باشد.

نتیجه برنامه ریزی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

معاونت
عملیات جمع آوری و
24
هدایت آبهای سطحی گوهر رود حمل و نقل
95/4/21
613،389،297،552 95/4/20
ماه
و امور
گیل
شهر رشت به صورت
زیربنایی
EPC

مالحظات /پیش بینی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

وضعیت 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

سطح شهر

پیش بینی
میگردد پس از
ارائه کلیه
دریافت تعداد
صورتجلسات و میدان گیل
زیادی از
صورت وضعیت ساختمان
صورتجلسات از
ماقبل قطعی جدید شهرداری
سوی مشاور
ظرف مدت دو
ماه پروژه
خاتمه یابد

ارسال نامه های متعدد
به مشاور جهت تایید
کلیه صورتجلسات

اجرای  100متر
مکاتبه با دبیرخانه شورای مکعب کفپوش
جابجایی کابل
عالی فنی کشور
ادامه عملیات اجرایی در
پرداخت بخشی از مطالبات برق توسط اداره
مسیر سوخت تکیه ،نصب
برق در ابتدای حل اختالف
پیمانکار
رشت  -پیرامون
چراغ های محور
پیشنهاد کار در دو شیفت مسیر سوخته پیش آمده
حرم مطهر خواهر
نخجیری تا حرم مطهر
امضای توافق سه جانبه فی تکیه
وعدم بین پیمانکار و
امام رشت
خواهر امام ،اتمام کف
مابین شهرداری رشت  ،اجرای
لوله کارفرما
سازی مسیر سوخته تکیه
اداره کل راه و شهرسازی گذاری آبهای
تا خیابان مطهری
استان گیالن و پیمانکار و سطحی باقی
ادامه عملیات اجرایی پروژه مانده به مقدار
 50متر طول
در تاریخ  98/11/16با
حضور اعضای شورای
شهر و شهردار رشت
پروژه کانال CO12در
محوطه ورودی آرامستان
و اقع در جاده تهران
کلنگ زنی گردید

پیش بینی میگردد در
صورت تامین مالی ،فاز
دوم عملیات اجرایی پروژه
که شامل لوله گذاری و
اتصال معلم به سمت
میدان قلی پور می باشد
تا پایان سال جاری به
اتمام برسد .

خیابان معلم -
سرگل  -شهید
قلی پور

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

بالتکلیف و رهاشده

درصد پیشرفت فیزیکی
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درصورت اعمال
در صورت تعیین
ماده 46شرایط
عمومی پیمان نیاز پیمانکار جدید بر اساس اجرای عملیات
پروژه
به برگزاری مناقصه برنامه زمان بندی
اجرا خواهد شد
و تعیین پیمانکار
جدید می باشد.

معاونت
جمع آوری و هدایت
سد سازان حمل و نقل
4 4،590،207،546 97/5/16ماه 97/5/30
آبهای سطحی مسیر
و امور
راد
خیابان شهید کریم پور
زیربنایی

%44

9 41،409،202،037 95/7/8ماه 95/7/26

%30

جهت ادامه عملیات
احداث راه انحرافی که
طی در خواست پیمانکار
در حال
نیاز به پرداخت  65تن آسفالت و یک روز
عملیات می
مطالبات می باشد کاری گریدر درخواست
باشد
شده است  -نیاز به
تمدید بیمه تمام خطر
مهندسی

عملیات ترمیم روسازی
معاونت
و اجرای روکش و
ژئوسازان حمل و نقل
8 33،226،083،583 97/8/27ماه 97/9/26
همسطح سازی منهول
بین الملل و امور
معابر باالی  10متر در
زیربنایی
محدوده منطقه 1

%4

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

متوقف

برگزاری جلسات با
شرکت نفت

میدان امام حسین
ساختمان جدید
شهرداری منطقه 3

ساختمان جدید
شهرداری

در صورت
صدور مجوز و
پرداخت
صدور مجوز
پس از بررسی مطالبات مالی
خیابان شهید کریم پور
حوزه فنی پیمانکار ،پروژه
شرکت نفت در مدت دوماه
به پایان خواهد
رسید.

توقف پروژه بدلیل
برخورد با خط لوله
انتقال نفت

معاونت
عملیات احداث دیوار
باروساز حمل و نقل
حفاظتی حاشیه
8
و امور
شمال
رودخانه های شهر رشت
زیربنایی

9

میزان بدهی (ریال)

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

7

%28

تحویل شده

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

عملیات دیوار حائل
معاونت
جنب رودخانه و محوطه
پیشنهاد
پادیر پی حمل و نقل
9 80،435،311،021 95/8/15ماه 95/8/15
 6سازی سایت ساختمان
ماده 46
و امور
سازه
جدید شهرداری رشت
زیربنایی
واقع در میدان گیل

تحلیل وضعیت پروژه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

*

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

%44

برآورد انجام شد

نتیجه برنامه ریزی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

5

معاونت
18
حمل و نقل
احداث ساختمان
95/9/7
91،632،285،893 95/9/1
گیل صلب
ماه
و امور
شهرداری منطقه 3
زیربنایی

بدلیل مطالبات
خاتمه پیمانکار ،پروژه
یافته خاتمه پیمان
گردید.

پیش بینی
میگردد با
پیمانکار جدید
ظرف  10ماه
خاتمه یابد

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

متوقف

مالحظات /پیش بینی

وضعیت پروژه
در حال اجرا

جاده الکان بعداز
شهرک مهندسین گیل

 -1جهاد به قلیپور در
در صورت مسیر رفت و برگشت
در صورت
پروژه بدلیل
تعیین پیمانکار  -2رینگ اصلی بلوار
تعیین پیمانکار
تاخیرات پی در پی
گیالن
و تامین اعتبار
فسخ پیمان با پیمانکار
جدید بر اساس
و عملیات اجرایی
الزم پروژه  -3مسیر اصلی خیابان
فعلی و برگزاری مجدد
برنامه
نامناسب مشمول
امام رضا
ظرف مدت
مناقصه
زمانبندی اقدام
شرایط فسخ پیمان
 -4شهید عابدی
تعیین شده
خواهد شد.
می باشد.
اجرا خواهد شد -5 .انتهای خیابان 179
مسیر بیست متری گاز

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-
ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

تحویل شده
میزان بدهی
(ریال)
درصد پیشرفت
فیزیکی
بالتکلیف و
رهاشده

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

177

معاونت
12
تکمیل ساختمان آتش اسکان سازه حمل و نقل
33،759،892،169 97/6/31
13
ماه
و امور
گروهه
نشانی مسکن مهر
زیربنایی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

97/8/6

تحلیل وضعیت
پروژه

عملیات ترمیم روسازی و
معاونت
اجرای روکش و همسطح
 11سازی منهول معابر باالی تردد گستر حمل و نقل  97/9/11 8 30،466،016،181 97/7/30ماده
ماه
امور
و
شمال
46
 10متر در محدوده
زیربنایی
منطقه 2

12

پروژه تراش مکانیزه
آسفالت فرسوده و
روکش آسفالت جدید در
مسیر پل بوسار به سمت
میدان فرزانه بمساحت
تقریبی  15000مترمربع
اجرا شده است
پروژه مورد نظر در مسیر
اصلی خیابان حاجی آباد
(منضم به قرارداد) اجرا
شد و پس از آن کارگاه
توسط پیمانکار تعطیل
شده است .لذا اخطارهای
الزم توسط مشاور پروژه
و کارفرما صادر گردیده و
شرایط ابالغ ماده 46
شرایط عمومی پیمان و
فسخ قرارداد را دارد

پیشنهاد

معاونت
جمع آوری و هدایت
6
بینالود حمل و نقل
آبهای سطحی مسیر
97/10/26
51،701،871،350 97/10/17
ماه
خیلبان سمیه-شهرک سازان غرب و امور
زیربنایی
فجر فاز اول

برنامه ریزی
پیشبرد پروژه

%61

نتیجه برنامه ریزی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

عملیات ترمیم روسازی و
معاونت
اجرای روکش و همسطح
8
ساختار حمل و نقل
97/9/19
33،626،083،583 97/7/16
 10سازی منهول معابر باالی
ماه
سازان تیالر و امور
 10متر در محدوده
زیربنایی
منطقه 3

%45

%40

مالحظات /پیش
بینی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

وضعیت پروژه
در حال اجرا
متوقف

پس از پیگیریهای مکرر و
بررسی موضوع توسط
مشاور شرکت آب و
پروژه از تاریخ
فاضالب طرح پیشنهادی
 98/3/13تا
آن مشاور جهت اجرای لوله
کنون به دلیل
گذاری بر روی لوله آب به
عدم اجازه اداره
توقف پروژه بدلیل
شهرداری ارسال و جهت
آب برای قطع
برخورد با خط انتقال آب
اجرا به پیمانکار و مشاور
عرضی به سمت
 1000میلیمتر
پروژه ابالغ گردیده و بزودی
شهید نظری
پس از کسب مجوز از
متوقف بوده
پلیس راهور و تهیه لوله
است..
های  GRPمورد نیاز
،عملیات اجرایی پروژه آغاز
خواهد شد.
اتمام آجرچینی
در صورت تزریق منابع ساختمان اداری
در طبقات ،
پروژه به کندی در حال مالی به صورت منظم و
اجرا می باشد و نیاز به پیوسته پروژه پیشرفت ساخت و نصب
خرپای
تزریق منابع مالی دارد فیزیکی مناسبی خواهد
ساختمان
داشت .

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

روکش آسفالت
معابر اصلی با
عرض باالی 10
متر در محدوده
شهرداری منطقه
سه رشت
پس از ابالغ
ماده  46شرایط
عمومی پیمان و
آزادسازی ردیف
اعتباری
تخصیص داده
شده به قرارداد
مذکور  ،فرآیند
برگزاری مناقصه
جهت اخذ
پیمانکار جدید
صورت می
پذیرد.

.

روکش آسفالت
معابر اصلی با
عرض باالی 10
متر در محدوده
شهرداری منطقه
دو رشت

بلوار شهید
بهشتی -خیابان
المپ سازی به
سمت خیابان
شهید نظری

رشت  -مسکن
مهر  -انتهای
خیابان مهر 95

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-
ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

میزان بدهی
(ریال)
درصد پیشرفت
فیزیکی
بالتکلیف و
رهاشده

%5

%3

بر طبق راهکارهای
پیشنهادی اداره کل راه
خاتمه پیمان
و شهرسازی  ،در اختیار
پروژه به پیمانکار
گرفتن زمین پروژه با
ابالغ گردید و
امکان از
استفاده از یکی از
ابالغ خاتمه پیمان به
سرگیری روند مراحل قانونی
دوروش تملک با
پیمانکار پروژه براساس ماده
اجرای پروژه بر تحویل کارگاه و
پرداخت اقساطی بلند
 48شرایط عمومی پیمان
تنظیم
روی زمین محل
مدت و یا احداث به
صورتجلسه در
احداث .
صورت سرقفلی بر اساس
حال انجام است .
قرارداد هایی که مورد
تایید اداره کل راه و
شهرسازی باشند .

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

178

معاونت حمل
18
اسکان سازه
احداث ورزشگاه
و نقل و امور 61،129،311،009 96/2/24
16
ماه
سلیمانداراب شهر رشت گروهه
زیربنایی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

96/3/7

ماده
48

تحلیل وضعیت پروژه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

15

معاونت حمل
عملیات جمع آوری و
18
خانه گستر
و نقل و امور 110،689،220،646 96/6/20
هدایت آبهای سطحی
ماه
گیل
زیربنایی
فخب

پیش بینی
میگردد در
عملیات اجرایی صورت پرداخت محله رودبارتان
مطالبات
روبروی مسجد
انجام خواهد
مالی ظرف
محمد آباد
شد
مدت  6ماه پروژه
به اتمام می رسد

طی صورتجلسه ای در تاریخ
 98/11/13بین کارفرما ،
مشاور و پیمانکارمقرر گردید
در تاریخ  98/11/19طی
که پروژه فخب با توجه به
درخواست کمیسیون
مشکالت اجتماعی موجود
با توجه به صدور
حفاری شهرداری ،
وعملیاتی نگردیدن آن با
حکم قضایی از در صورت آغاز
جلسه ای باحضور
همان قرارداد به پروژه لوله
سوی معاون پروژه از سوی
نمایندگان ادارات آب،
گذاری مسیر میدان گیل تا
پیمانکار پروژه جاده پیربازار-
دادستان و
برق ،مخابرات ومشاور
آرامستان منتقل گردد.
فخب
حضور عوامل طی مدت  18ماه
وپیمانکار در ورودی
براین اساس در تاریخ
انتظامی بزودی به پایان خواهد
آرامستان جهت
 98/11/16با حضور اعضای
رسید
پروژه آغاز می
هماهنگی الزم برای
شورای اسالمی شهر و
گردد.
اجرای پروژه صورت
شهرداررشت در محوطه
گرفت
ورودی آرامستان واقع در
جاده تهران ،پروژه کلنگ
زنی گردید.

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری
96/7/3

برنامه ریزی پیشبرد
پروژه

متوقف %30

نیاز به پرداخت
مطالبات
می باشد

در صورت تزریق
مالی پروژه فعال
می گردد

نتیجه برنامه ریزی

عملیات احداث دیوار
معاونت حمل
گابیونی در ساحل چپ
6
ارکان بنای
98/1/20
و نقل و امور 8،002،933،700 97/12/28
رودخانه زرجوب در
ماه
پارس
زیربنایی
محدوده خیابان
رودبارتان

تحو
یل
شده

مالحظات /پیش
بینی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

14

وضعیت 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  -بلوار
شیون فومنی -
روبروی
سلیمانداراب -
خیابان اتحاد

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-
ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

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

تحلیل وضعیت
پروژه

179

برنامه ریزی پیشبرد
پروژه

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

در جلسات
در تاریخ  98/11/16با
استانداری مقرر
حضور اعضای شورای
گردیده مجوز در صورت صدور
شهر و شهردار رشت
الزم از سوی مجوز از سوی شرکت
پروژه بدلیل عدم صدور
پروژه کانال
بلوار شهید
 CO12شرکت آب آب منطقه ای پروژه
مجوز از سوی شرکت آب
در محوطه ورودی
قلیپور -گلزاران
منطقه ای صادر طی مدت  10ماه به
منطقه ای متوقف می باشد
آرامستان و اقع در جاده
گردد ولی پایان خواهد رسید.
تهران کلنگ زنی
تاکنون وصول
گردید
نگردیده است

زیرسازی و آسفالت معابر سامین معاونت حمل
پیشنهاد
6
98/4/26
 18با عرض باالی  10متر در سازه و نقل و امور 5،040،248،784 98/1/26
ماده 46
ماه
تتیس زیربنایی
محدوده منطقه 3

پروژه مورد نظر بدلیل عدم
تجهیز کارگاه پس از ابالغ
تحویل کارگاه  ،عدم شروع
و اجرای کار  ،عدم ارائه
برنامه زمانبندی و غیره
دارای شرایط محرز ماده
 46شرایط عمومی پیمان
بوده و در حال سیر مراحل
اداری فسخ پیمان می
باشد

پس از ابالغ ماده 46
شرایط عمومی
پیمان و آزادسازی زیرسازی و روکش
آسفالت معابر با
ردیف اعتباری
تخصیص داده شده عرض باالی 10
به قرارداد مذکور  ،متر در محدوده
فرآیند برگزاری شهرداری منطقه
سه رشت
مناقصه جهت اخذ
پیمانکار جدید
صورت می پذیرد.

پیشنهاد
6
98/4/26
5،040،248،784 98/1/26
ماده 46
ماه

پروژه مورد نظر بدلیل عدم
تجهیز کارگاه پس از ابالغ
تحویل کارگاه  ،عدم شروع
و اجرای کار  ،عدم ارائه
برنامه زمانبندی و غیره
دارای شرایط محرز ماده
 46شرایط عمومی پیمان
بوده و در حال سیر مراحل
اداری فسخ پیمان می
باشد

پس از ابالغ ماده 46
شرایط عمومی
پیمان و آزادسازی زیرسازی و روکش
آسفالت معابر با
ردیف اعتباری
تخصیص داده شده عرض باالی 10
به قرارداد مذکور  ،متر در محدوده
فرآیند برگزاری شهرداری منطقه
پنج رشت
مناقصه جهت اخذ
پیمانکار جدید
صورت می پذیرد.

زیرسازی و آسفالت معابر سامین معاونت حمل
پیشنهاد
6
98/4/26
 20با عرض باالی  10متر در سازه و نقل و امور 5،040،248،784 98/1/26
ماده 46
ماه
تتیس زیربنایی
محدوده منطقه 1

پروژه مورد نظر بدلیل عدم
تجهیز کارگاه پس از ابالغ
تحویل کارگاه  ،عدم شروع
و اجرای کار  ،عدم ارائه
برنامه زمانبندی و غیره
دارای شرایط محرز ماده
 46شرایط عمومی پیمان
بوده و در حال سیر مراحل
اداری فسخ پیمان می
باشد

پس از ابالغ ماده 46
شرایط عمومی
پیمان و آزادسازی زیرسازی و روکش
آسفالت معابر با
ردیف اعتباری
تخصیص داده شده عرض باالی 10
به قرارداد مذکور  ،متر در محدوده
فرآیند برگزاری شهرداری منطقه
یک رشت
مناقصه جهت اخذ
پیمانکار جدید
صورت می پذیرد.

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

%0/63

نتیجه برنامه ریزی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

معاونت حمل
10
باالر
97/7/30
و نقل و امور 35،055،680،788 97/7/14
ماه
نصب
زیربنایی

تحویل
شده

مالحظات /پیش
بینی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

17

عملیات ساماندهی و
اصالح بستر منطقه
CO12بین خروجی
فرهنگیان-گلزاران

وضعیت 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

معاونت حمل
زیرسازی و آسفالت معابر سامین
و نقل
 19با عرض باالی  10متر در سازه
و امور
تتیس
محدوده منطقه 5
زیربنایی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-

ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

بالتکلیف و رهاشده

درصد پیشرفت
فیزیکی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

180

معاونت
عملیات جمع آوری و
ژئوسازان حمل و
3 38،469،875،310 97/10/25ماه
هدایت آبهای سطحی
بین الملل نقل و امور
مسیر استادسرا
زیربنایی

معاونت
نصب ،اجرا و تعمیرات و
حمل و
راه اندازی سیستم
1 1،343،000،000 95/07/24ماه 95/7/24
آوین دژ
23
نقل و امور
تصفیه شیرابه کارخانه
زیربنایی
کود آلی

%70

معاونت
تهیه و ساخت تجهیزات
مورد نیاز راه اندازی آب زالل حمل و
3 1،984،672،000 95/12/22ماه 95/12/22
24
سیستم تصفیه شیرابه نوین دیلم نقل و امور
زیربنایی
کارخانه کمپوست

%70

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

تحویل شده

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

میزان بدهی (ریال)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

تحلیل وضعیت پروژه

تحویل زمینجلسه با ادارات حفار تحویل بنچ مارک ابالغ تجهیز کارگاه معرفی به اداره معادن واکتشافات معدنی استان
در صورت اتمام لوله
گیالن (از سوی مشاور)
 معرفی به شرکت گذاری پروژه معلم قلیپورپخش فراورده های ،قابلیت اجرایی خواهد
داشت
نفتی جهت تامین
سوخت
 ساخت منهول :آرماتور بندی  ،قالب
بندی و بتن ریزی 4
عدد منهول بتنی
مسلح

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری
22

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

%0

کارگاه تعطیل می باشد و
درصورت اعمال ماده 46
پیشنهاد ماده 46
مجددا نسبت به برگزاری
شرایط عمومی پیمان به
مناقصه و تعیین پیمانکار
معاونت حمل و نقل و امور
جدید اقدام گردد.
زیربنایی ارسال گردید.

در حال انجام

در حال انجام

نتیجه برنامه ریزی

معاونت
عملیات احداث دیوار
حفاظتی ساحل چپ شفارود حمل و
8 22،504،198،231 97/8/7ماه 97/10/16
21
رودخانه زرجوب واقع در گیل نقل و امور
زیربنایی
خیابان جوان

متوقف

مالحظات /پیش بینی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

وضعیت پروژه
در حال اجرا

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

در صورت
در صورت
تعیین پیمانکار
تعیین پیمانکار
و تامین اعتبار
جدید
الزم پروژه ظرف خیابان جوان
بر اساس برنامه
مدت تعیین
زمانبندی اقدام
شده اجرا خواهد
خواهد شد.
شد.
تحویل زمین
پروژه انجام شده
است و به دلیل
نزدیک شدن به
پایان سال
عملیات حفاری
متوقف شده
است و پیمانکار
در محل کارگاه مسیر استاد سرا
اقدام به ساخت
پاشنه منهول و
آرماتوربندی
منهول و بتن
ریزی آن
مشغول شده
است..

تمدید پروژه تا تاریخ
98/8/24
بابت تکمیل پروژه

انتهای جاده
الکان ،شرکت
کود آلی

تمدید پروژه تا تاریخ
98/8/24
بابت تکمیل پروژه

انتهای جاده
الکان ،شرکت
کود آلی

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

بالتکلیف و رهاشده
ماده38

درصد پیشرفت فیزیکی

تحویل شده

میزان بدهی (ریال)

تحلیل وضعیت پروژه

برنامه ریزی پیشبرد پروژه
پروژه نیاز به برآورد جدید
برای کارهای باقیمانده به
منظور مشخص شدن
مقدار هزینه باقیمانده
جهت تکمیل پروژه دارد .

نتیجه برنامه ریزی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

پروژه به دلیل ابالغ فسخ
پیمان مطابق ماده -15
 5شرایط عمومی پیمان
های طرح و ساخت بر
طبق دستور شهردار
وقت متوقف گردیدو
برای ادامه روند اجرای
پروژه نیاز به تصمیم
گیری در سطوح
مدیریتی دارد .

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

متوقف

در حال اجرا

مالحظات /پیش بینی

وضعیت پروژه

فراهم شدن بستر
مناسب برای
قراردادهای آتی به
منظور تکمیل پروژه
و برنامه ریزی مالی
برای تخصیص
بودجه مورد نیاز

رشت  ،میدان
گیل  ،محوطه
ساختمان مرکزی
شهرداری مرکزی
رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ساختمان اداری فرهنگی خانه
26
ایرانیان
شهرداری مرکز

12
94/5/30
121،058،939،053 94/5/28
ماه

اگر صورت وضعیت
ماقبل قطعی کمتر
بدلیل عدم ارائه صورت
از مبلغ  1.25کل
ارسال صورتجلسات و
جلسات و صورت
قرارداد باشد
صورت وضعیت از سوی
وضعیت ماقبل قطعی
مشاور و تعیین تکلیف پیمانکار می تواند
از سوی مشاور پروژه
تا آن میزان عملیات
پروژه
متوقف می باشد.
اجرایی را انجام
دهد.

قرارداد متمم
ابالغ گردیده و
درصورت رفع
میدان گیل
معارض گروه
ساختمان
خط و خاک
جدید شهرداری
پیمانکار قادر
به انجام کار
خواهد بود

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

معاونت
عملیات زیر
حمل و
9
سازی،آسفالت،روکش و
95/5/25
آبرودشمال نقل و 465،045،596،498 95/5/25
27
ماه
ترمیم نوار حفاری
امورزیربنا
آسفالت شهر رشت
یی ومناطق

%96

آسفالت مسیرهای رفت
انجام عملیات
و برگشت بلوار خرمشهر
زیرسازی و روکش
در صورت تامین مالی
روبروی  CNGو
معابر خاکی و
همچنین مسکن مهر پروژه به اتمام خواهد رسید
آسفالته به مقدار
(مهر  )105و جاده
32000متر مربع
تهران داخل آرامستان

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

معاونت
اجرای عملیات زیر سازی
و آسفالت راه دسترسی سازمان حمل و
28
عمران نقل و امور
تصفیه خانه شیرابه
زیربنایی
سراوان

6 22،700،488،761 96/6/29ماه 96/12/12

%61

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

181

معاونت
18
حمل و
خانه
ساختمان مرکز کنترل
96/2/28
114،442،037،313 96/2/27
25
ماه
ترافیک و مدیریت بحران ایرانیان نقل و امور
زیربنایی

معاونت
حمل و
نقل
و امور
زیربنایی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

ماده
5-15

%12

بدلیل نامناسب بودن
در صورت تهیه مصالح
مصالح دپو شده در
مناسب و وجود قیر
مسیر و عدم تهیه مصالح
عملیات اجرایی ادامه
مناسب پروژه متوقف
خواهد یافت
می باشد.

در صورت تهیه
مصالح و حمل
به محل کارگاه
پروژه به اتمام
خواهد رسید.

سطح شهر

مسیر دسترسی
به
تصفیه خانه
سراوان

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی-

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی

ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

نماینده کارفرما

تاریخ عقد قرارداد

مبلغ قرارداد (ریال)

مدت قرارداد

تاریخ شروع

ماده46

ماده48

ماده38

بالتکلیف و رهاشده

درصد پیشرفت فیزیکی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

پروژه عملیات جمع
شرکت
9
شهرداری
آوری و هدایت آبهای
98/10/11
371،990،134،57 98/08/14
اتحاد بتون
32
ماه
رشت
سطحی شهر رشت
تهران
مسیر خیابان رودبارتان

182
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*

میزان بدهی (ریال)

%85

تحویل شده

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

سازمان
عمران و
احداث ساختمان کانون آریاصنعت
بازآفرینی 96/3/22 88 4،521،289،440 96/3/20
31
هموفیلی استان گیالن سوگند
روز
فضاهای
شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

30

الیروبی لوله های
فاضالب سطح شهر

معاونت
9
کارجویان حمل و
44،962،866،746 95/5/21
ماه
شمال نقل و امور
زیربنایی

95/5/23

%60

تحلیل وضعیت پروژه

سازمان
عمران و
12
احداث سوله تخمیر کود فوالدسازه
97/8/12
بازآفرینی 141،236،754،546 97/11/21
29
ماه
آروین
آلی شماره  1و2
فضاهای
شهری

برنامه ریزی پیشبرد پروژه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

سوله
یک
%34
سوله دو
%75

پروژه با سرعت و روند
مناسبی در حال انجام
می باشد و در شش
ماهه دوم ساخت و اجرا
و نصب اسکلت و اجرای
دیوار چینی و اجرای
کرسی و اندود آن و
نصب اسکلت در محور
 20و  21و  22و اجرای
بادبند دیواری انجام
شده

نتیجه برنامه ریزی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

متوقف

ایجاد هماهنگی داخل
کارگاه به منظور فراهم
نمودن شرایط فعال شدن
تسریع در
همزمان چند جبهه کاری
تحقق اهداف
به منظور تسریع در روند
پروژه
اجرا و نیز پروزه نیازمند
تامین مالی منظم تر و با
مقدار بیشتری می باشد .

آدرس پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

در حال اجرا

مالحظات /پیش بینی

وضعیت پروژه

الکان  ،باالتر از
پاسگاه الکان ،
جنب پمپ CNG

الیروبی مسیرهای
گلسار و رشتیان
صورت پذیرفته و
هم اکنون لوله
گذاری مسیر
دباغیان در حال
اجرا میباشد

پروژه خاتمه یافته

متوقف شده

تهیه برآورد و
ارسال آن به
حوزه
مالی چله خانه روبروی
افتتاح پروژه در
جهت کارهای شهرداری
دهه فجر
باقیمانده
منطقه2
دریافت بودجه
از شورای شهر
پیمانکار جهت
اقدامات اولیه پروژه ،کسب کسب مجوز
مجوز ترافیکی و تجهیز ترافیکی به
پلیس راهور
کارگاه
معرفی شد

پیش بینی می
گردد پس از
اخذ
مجوز رشت  -خیابان
ترافیکی پروژه ،رودبار تانرشت -
پروژه دی ماه خیابان رودبار تان
 99به پایان
برسد.

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

اهم اقدامات انجام شده:
 -1نگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری شهر رشت(تصویر)1
 -2جذب اعتبار دولتی و برگزاری استعالم از طریق سامانه الکترونیک دولت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 -3خرید سه دستگاه دوربین الیو برای میدان مصلی و چهارراه میکائیل(تصویر)2
 -4خرید  15عدد الیسنس برای مرکز کنترل ترافیک (تصویر)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 -5تامین سرمایش اتاق های سرور و مرکز مانیتورینگ شهرداری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 -6برگزاری جلسات با حضور ریاست محترم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر و
معاونین شهردار ،مدیران محترم سازمان سرمایهگذاری و فناوری اطالعات شهرداری و نمایندگان شرکت
فناپ تلکام درخصوص تسریع در اجرای پروژه و همچنین دوربین های مورد قرارداد در سطح شهر

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

183

3
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2

1

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

ادامه اهم اقدامات انجام شده:
 -7پیگیری اجرای پروژه فیبر نوری با شرکت فناپ تلکام

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

184
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت کنترل ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه اهم اقدامات انجام شده:
 -8پیگیری پایدار نمودن برق دوربین های سطح شهر با انجام برق رسانی به دکل های فوق( اکنون در
مرحله پرداخت هزینه ها توسط مدیریت مالی شهرداری قرار دارد)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 -9نشست مشترک با پلیس راهور استان و شهرستان درخصوص نقاط حادثه خیز و موردنیاز نصب دوربین و
جانمایی آنها
 -10تهیه شناسنامه کامل سیستم مراکز اصلی و فرعی و ایستگاههای استقرار دوربین های سطح شهر

 -11اجرای حفاظت فیزیکی با نصب حفاظ در ورودی های مرکز کنترل ترافیک
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

185

 -12برگزاری جلسات هفتگی با عوامل ذیربط پروژه فیبر نوری

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت کنترل ترافیک
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

186

ادامه اهم اقدامات انجام شده:
 -13جانمایی دوربینهای مورد قرارداد با شرکت فناپ تلکام
 -14تالش شبانه روزی جهت برقراری ارتباط زیرساخت فیبر نوری که در اثر حفاری اخیر قطع گردیده
بود.
 -15اجرای تعداد  14فونداسیون و نصب  11دکل مربوط به دوربینهای ثبت تخلف و نصب دوربینهای
ثبت تخلف در  10ایستگاه سطح شهر
 -16عملیات حفاری و اجرای کانال فیبر نوری ( میکروداکت) در  42کیلومتر در سطح شهر
 -17افتتاح دو ایستگاه ثبت سرعت در انتهای پل جانبازان به طرف الهیجان و ثبت تخلف چراغ قرمز در
میدان صابرین ،جنب بانک مسکن
 -18اجرای پروژه فیبر نوری توسط شرکت فناپ تلکام که در حدود  42کیلومتر عملیات حفاری و اجرای
کانال فیبر نوری در منطقه گلسار ،خیابان های تختی و احسانبخش ،بلوار ولیعصر0عج) ،انقالب(حاجی
آباد) ،امام (ره) از میدان شهرداری تا میدان مصلی ،خیابان مهر شریف و مقاطعی از خیابان های شهید
مطهری ،بلوار امام علی (ع) ،بلوار ولی عصر (عج) از فرودگاه تا میدان امام علی (عج) ،از میدان ولی عصر
(عج) تا میدان شهید انصاری ،از میدان ولی عصر ( عج) تا پل جانبازان ،حدفاصل میدان امام علی (ع) تا
میدان گیل ،میدان نیروی دریایی تا میدان مصلی ،خیابان شهید رجای ( رشتیان) ،خیابان معلم از
بیستون تا قلی پور و از میدان مادر تا سعدی انجام شده است .ضمنا تاکنون  14فونداسیون و  11دکل در
 10ایستگاه مربوط به دوربین های ثبت تخلف در سطح شهر نصب گردیده است.

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

انجام مطالعات و طراحی:

 کنترل هوشمند تقاطع ها و میادین چراغدار شهر رشت (پیشرفت  100درصدی مطالعات)
 طرح هندسی های دو ورودی سپاه قدس گیالن – حمیدیان و تصویب آن
 محل استقرار تاکسی های ایستگاه مسیر رشت به سنگر قبل از میدان مصلی
 کلیات آرام سازی خیابان های فرهنگ و هنر و انجام مطالعات فاز  2و تصویب آن
 پروژه مطالعات تهیه بانک اطالعاتی جامع حمل و نقل و ترافیک در محدوده شهر رشت
(پیشرفت  100درصدی و اتمام  25درصد معابر جدید جهت انجام مطالعات تکمیلی )
 ساماندهی و طراحی اصالح هندسی تقاطع سردارجنگل – استقامت و محدوده مذکور و
تصویب آن
 طرح هندسی و نظارت اجرای تقاطع شمسی پور – بلوار شهیدرجایی و تابلو های راهنمایی
و ایمن سازی جهت عبور ایمن عابرین پیاده (تصویر)1
 انجام مطالعات تعیین عملکرد شبکه معابر شهر رشت براساس ابالغ یکصد و پنجمین
مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک وزارت کشور(تصویر)2
2

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

187
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1

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ادامه انجام مطالعات و طراحی:

 ساماندهی دوربرگردان های بلوار شهدای گمنام و تصویب آن
 ایمن سازی تقاطع های شهرک حمیدیان
 طراحی و تصویب اصالح هندسی و ساماندهی سبزه میدان -ابتدای خیابان الکانی
 انجام مطالعات ساماندهی ترافیکی بلوار آزادی (منظریه) حد فاصل تقاطع ولیعصر (عج) تا
تقاطع امام خمینی (ره)

 مطالعات و طراحی مسیر خطوط اتوبوسرانی تندرو  BRTرینگ کمربندی دور شهر رشت
(پیشرفت  80درصدی مطالعات )
 انجام مطالعات جامع یکپارچه جهت ساماندهی ترافیکی شهرک گلسار(تصویر3و)4

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

3
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4

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

189

ادامه انجام مطالعات و طراحی:

 طراحی ،بررسی و تصویب طرح هندسی مقابل کارخانه دخانیات واقع در بلوار شهید افتخاری
 مطالعات طراحی هندسی و ایمن سازی بریدگی های بلوار امام علی (ع)
 انجام و تصویب مطالعات ساماندهی ،اصالح هندسی و بهینه سازی زمان بندی چراغ های
راهنمایی میدان ولیعصر (عج)
 انجام و تصویب مطالعات ترافیکی بررسی ساماندهی ترافیکی معبر پیرسرا و کوچه های
محدوده آن
 بررسی ترافیکی باندکندرو و بازشوهای درنظر گرفته شده پروژه بلوار شهدای گمنام
 انجام مطالعات طراحی هندسی و ساماندهی میانه و دوربرگردان های استاندارد بلوار خلیج
فارس حد فاصل میدان گیل تا چهار راه کانال (انتهای حوزه شهری)
 انجام مطالعات ساماندهی ،اصالح هندسی ،طراحی چراغ راهنمایی تقاطع باهنر-امام خمینی
(ره)
 بررسی ترافیکی و موافقت با احداث جایگاه پمپ بنزین در بلوار امام علی (ع) بعد از انبار نفت،
نبش کوچه بهارستان
 اتمام مطالعات طرح جامع ایمنی و امنیت در حمل و نقل شهری مناطق چهار و پنج توسط جهاد
دانشگاهی گیالن
 اتمام مطالعات طرح جامع ایمنی مناطق 1و  2و  3توسط شرکت مهندسین مشاور آیریانا طرح و
برنامه
 طراحی و تصویب طرح هندسی دوربرگردان بلوار شهید مدرس روبروی مصلی (سازمان تبلیغات
اسالمی)

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

بررسی ،جانمایی و تصویب  36رشته سرعت کاه استاندارد در سطح
معابر فرعی شهر رشت و نقاط حادثه خیز

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

190

بررسی و موافقت با احداث پارکینگ همسطح در  7نقطه از سطح شهر
(رمپ ورود و خروج ،نصب تابلوها و خط کشی های الزم)

اصالح ،تعمیر  ،تعویض:
 166 دستگاه چراغ های راهنمایی ثابت و چشمک زن ،معکوس
شمار ،چراغ عابر پیاده بهمراه کابل کشی
 12 دستگاه فرمانده چراغ راهنمایی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 اجرای عملیات طرح هندسی در شهرک مسکن مهر  -تقاطع مهر  63در جهت آرامسازی و
همچنین نصب عالئم ترافیکی الزم

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تهیه و نصب بشکه های ایمنی جهت ایمن سازی در سطح معابر شهر رشت در بلوار پروفسور
سمیعی ،خیابان شهید عاطفی ،خیابان شهید باقری و ...

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 انجام عملیات احداث رفیوژ میانی خیابان شهید عاطفی در جهت افزایش انضباط ترافیکی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای طرح ایجاد رینگ حرکتی در خیابان شهدا و ساماندهی محدوده مذکور

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اجرای عملیات احداث دومین ایستگاه مکانیزه در چهارراه گلسار ،ابتدای خیابان سعدی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 طراحی و نظارت اجرای اصالح هندسی مقابل سازمان برنامه و بودجه و خیابان های مجاور تقاطع
مذکور

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 برگزاری منظم جلسات و بازدیدهای کمیته فنی کارگروه ترافیک شهرداری رشت ( 34جلسه)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برگزاری دومین نشست تخصصی حمل و نقل روز ایمنی حمل و نقل و رونمایی از پوستر پویش
همرکاب شو

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 برگزاری مراسم روز  29اردیبهشت ( 19می) روز جهانی رفتن به سر کار با دوچرخه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 نصب بنر به مناسبت روز زمین پاک و همچنین روز جهانی رفتن به سر کار با دوچرخه در سطح
معابر شهر رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 جمع آوری تعدادی از تابلوهای قدیمی در سطح شهر و جایگزینی با تابلوهای استاندارد و جدید

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 اجرای طرح عابریار در تقاطع گلسار در راستای آموزش فرهنگ ترافیک

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 برگزاری نشست تخصصی آموزشی هوشمند سازی و زمان بندی چراغ ها  -دکتر آنام اردشیری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برگزاری جلسات متعدد هماهنگی با کارشناسان و مدیران مناطق در راستای آموزش و ایجاد
وحدت رویه در اجرای طرح های ترافیکی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 برگزاری جلسات کارشناسی با پلیس راهور و شرکت های مشاور معین مناطق مختلف جهت
اصالح انجام مطالعات تکمیلی و برنامه ریزی جهت اجرای خطوط ویژه اتوبوس

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 خط کشی عابر پیاده خالقانه طرح ایرانی -اسالمی در بلوار دیلمان و دیگر طرح های جذاب مقابل
مدارس شهر رشت

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 نصب پوستر و بنر اطالع رسانی به شهروندان روز  31شهریور به عنوان روز بدون خودرو با عنوان
پویش از خودمان شروع کنیم و یادمان بزرگداشت قربانیان حوادث جاده ای و همچنین
گرامیداشت هفته حمل و نقل

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای مراسم تئاتر ویژه کودکان با عنوان «بیاییم از خودمان شروع کنیم» به مناسبت هفته حمل
و نقل در مهدهای کودک شهر رشت(تصویر)1
 اجرای نمایش عمومی از خودمان شروع کنیم در پیاده راه فرهنگی مرکزی شهر رشت(تصویر)2

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

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

 خط کشی عابر پیاده خالقانه طرح ایرانی  -اسالمی در بلوار دیلمان و دیگر طرح های جذاب
مقابل مدارس شهر رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برگزاری دوره کالس های آموزشی به روز رسانی بانک اطالعاتی تجهیزات ترافیکی و  GISبرای
کارشناسان ترافیکی معاونت حمل و نقل و مناطق پنج گانه شهرداری رشت

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 توسعه اجرای محل پارک مخصوص جانبازان و معلوالن شامل نصب تابلو عالیم مخصوص و خط
کشی استاندارد برابر آیین نامه های مصوب در شش نقطه از معابر شهر

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تهیه و نصب تابلو هدایت مسیر پارکینگ عمومی میدان شهید انصاری(تصویر)1
 نصب بنر به مناسبت  29دی ماه به مناسبت روز هوای پاک در سطح معابر شهر رشت (تصویر)2

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

1

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

 نصب ایستگاه اتوبوس خیابان سعدی  -مقابل بازار روز

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نصب تابلوهای ترافیکی در بلوار نماز و استاد معین

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 نصب تابلوهای اولین ایستگاه راه اهن رشت میدان انتظام -بلوار شیون فومنی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای خط کشی ایستگاه تاکسی با رنگ دو جزئی در محدوده چهارراه میکائیل

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

203

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 اجرای عملیات خط کشی محوری با رنگ دو جزئی بزرگراه شهدای گمنام
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 اجرای خط کشی محوری با رنگ دو جزئی در دو مقطع از پل بوسارتا میدان انصاری
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک

 اجرای خط کشی عابر و کف نوشتار جلوی مدارس و محدوده آن در معابرمختلف شهر
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

 اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد در محدوده مسکن مهر

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اجرای خط کشی عرضی (رنگ آمیزی بستر با رنگ دو جزئی) بزرگراه خلیج فارس و خیابان
شهدا

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای خط کشی عرضی (رنگ آمیزی بستر ) سرعت کاه های مسیر الکان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 نصب تابلوهای هدایت مسیر – شهرک حمیدیان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد بلوار شهید رجایی ،جاده سنگر حد فاصل میدان امام علی
(ع) تا انتهای حوزه شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد خیابان سعدی و شهید انصاری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای خط کشی محوری سرد در معابر شهدای گمنام ،طالقانی ،شهید بهشتی ،الکانی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اجرای خط کشی محوری ممتد با رنگ سرد جاده پیربازار و جاده الکان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای خط کشی محوری ممتد معابر شهدا ،چمران ،رسالت ،مطهری و پاسداران

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اجرای نصب جداکننده های پالستیکی در خیابان استادسرا جهت افزایش انضباط ترافیکی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تعمیر ،اصالح و تعویض فرمانده ،چراغ راهنمایی و کلیه متعلقات آسیب دیده پس از بارش برف
سال  98با تالش شبانه روزی مرکز فوریت های ترافیکی شهرداری رشت

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اجرای جداکننده ایستگاه تاکسی میدان بسیج

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نصب تابلوهای هدایت مسیرخیابان طالقانی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 رنگ آمیزی سرعت کاه های معابر منطقه یک با رنگ دو جزئی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 اجرای خط کشی محوری دو جزئی در خیابان فرجام

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی -پروژه های مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک

ردیف

عنوان پروژه

نام پیمانکار

کارفرما

7

97/9/12

100

0

250/000/000

*

مطالعات تکمیل و پس از
بررسی در کمیته فنی
کارگروه ترافیک جهت اجرا
تصویب شد

معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی

97/11/25 247/686/593 97/11/25

100

0

247/686/593

*

مطالعات تکمیل و پس از
بررسی در کمیته فنی
کارگروه ترافیک جهت اجرا
تصویب شد

معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی

98/6/30

320/000/000

98/6/30

40

0

320/000/000

98/1/27

320/000/000

98/1/27

100

0

320/000/000

-

320/000/000

-

0

0

320/000/000

در سه نقطه اجرا شده است

-

300/000/000

-

0

0

300/000/000

در مرحله انجام امور اداری

100

100

320/000/000

300/000/000

-

70

0

300/000/000

در سه نقطه اجرا شده است

320/000/000

-

0

0

320/000/000

در مرحله انجام امور اداری

320/000/000

-

0

0

320/000/000

در مرحله انجام امور اداری

320/000/000

98/7/7

100

0

320/000/000

معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی
معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی
معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی

معاونت حمل ونقل
مطالعات بازگشایی خیابان اقتصاد و
سید حمزه
و امور زیربنایی
طراحی پایانه و ممیزی معابر بن بست
حسینی
محدوده طرح ترافیک

تعمیر ،مرمت  ،نوسازی و بهسازی
8
ایستگاه های اتوبوس
خرید نرم افزار طراحی تابلوهای
9
هدایت مسیر
خرید و نصب 400عدد مینی نیوجرسی
10
و لوله الکترواستاتیک
11
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6

تولید محتوا ،تدوین و طراحی بنر،
بروشور و استیکر فرهنگ ترافیک

-

تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی
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-

مبلغ قرارداد (ریال)

5

تعمیر فرمانده و معکوس شمار چراغ
های راهنمایی

-

تاریخ شروع

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 4تعمیر چراغ های راهنمایی سطح شهر

-

ماده38
ماده48
ماده46

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

3

طراحی ،تدوین و پیاده سازی اشکال
ترافیکی خطوط عابر پیاده به متراژ
 1000مترمربع

-

درصد پیشرفت
مالی
درصد پیشرفت
فیزیکی
بالتکلیف و
رهاشده

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

2

مهندس
مطالعات تعیین عملکرد شبکه معابر
مازیار
شهر رشت
ابوالفضل زاده

میزان بدهی
(ریال)

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

1

تحویل شده

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

شرکت مشاور
معاونت حمل ونقل
شرکت
مطالعات تغییر جهت معابر شبکه و
97/9/12
و امور زیربنایی
مهندسین
ساماندهی تقاطعات گلسار رشت
پرداراز

متوقف

وضعیت پروژه
در حال اجرا

تحلیل وضعیت
پروژه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

گزارش قرارداد های معامالت خرد

250/000/000

98/3/27 320/000/000 98/3/27

معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی
معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی
معاونت حمل ونقل
و امور زیربنایی
معاونت حمل ونقل
98/7/7
و امور زیربنایی
-

در دو معبر به متراژ
100مترمربع اجرا شده است.
*

*

*

در مرحله انجام امور اداری

مطالعات تکمیل و پس از
بررسی در کمیته فنی
کارگروه ترافیک جهت اجرا
تصویب شد

اتمام قرارداد

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

گزارش قرارداد های معامالت متوسط و بزرگ
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ردیف

1

عنوان پروژه

در راستای ایمن سازی معابر شهر رشت و همچنین
عابرین پیاده و خودروهای عبوری ،اطالعات مربوط به
نقاط حادثه خیز پس از اخذ اطالعات تصادفات از در مرحله معاونت
در حد سقف
برگزاری تا حمل و
سمت پلیس راهور توسط نمایندگان مشاورین
اجرای سرعتکاه های
معامالت
ترافیکی مناطق مختلف مورد بررسی و کارشناسی حد معامالت نقل و امور
استاندارد آسفالته
متوسط
متوسط زیربنایی
قرار گرفته و پس از طرح در کمیته فنی کارگروه
ترافیک شهرداری رشت برای معابر فرعی تصویب و
توسط مناطق اجرایی می گردد.

12ماه

با عنایت به نیاز مبرم به چراغ های راهنمایی ،فرمانده
و کلیه متعلقات تقاطع های دارای چراغ راهنمایی
زمان دار ثابت شهر که هرگونه اختالل عملکرد چراغ در مرحله معاونت
در حد سقف
های مذکور باعث برهم خوردن جریان ترافیک در برگزاری تا حمل و
معامالت
شبکه معابر می شود ،معاونت حمل و نقل و امور حد معامالت نقل و امور
متوسط
زیربنایی نسبت به خرید چراغ ها و کلیه متعلقات در متوسط زیربنایی
حد سقف معامالت متوسط اقدام نموده که در حال
حاضر در مرحله برگزاری مناقصه می باشد.

12ماه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری
2

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری
3

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مشخصات فنی

نام
پیمانکار

ناظر
عالی

مدت
مبلغ پیمان
زمان اجرا

خرید چراغ های
راهنمایی

به منظور تسریع در اجرای مصوبات کمیته فنی
معاونت
کارگروه ترافیک شهرداری رشت در راستای ارتقای
در حد سقف
در مرحله
اجرای اصالح هندسی
حمل و
سطح ایمنی  ،ساماندهی و انضباط ترافیکی در سطح
معامالت
برگزاری
معابر در پنج منطقه
نقل و امور
معابر شهر ،نسبت به تهیه آنالیز بها و برآورد احجام
متوسط
مناقصه
شهر رشت
زیربنایی
جهت برگزاری مناقصه برای اصالح هندسی در مناطق
پنج گانه شهر رشت بصورت مجزا اقدام نموده است.

با توجه به نیاز به اجرای انواع تجهیزات ترافیکی و
ایمنی سطح شهر اعم از استوانه  ،بشکه  ،جداکننده و
 ...و هم چنین اهمیت تجهیزات مذکور در ایجاد
معاونت
انضباط ترافیکی و ایمنی شبکه معابر و تقاطع ها  ،در مرحله
حمل و
خرید عالئم و تجهیزات
انتخاب
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی نسبت به تهیه
4
نقل و امور
ترافیکی
پیمانکار
انواع تجهیزات ترافیکی  ،ایمنی و متعلقات آن ها
زیربنایی
نسبت به برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار
ذیصالح نموده است که در حال حاضر در مرحله
فرایند انتخاب پیمانکار قرار دارد.

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

در حد
معامالت
بزرگ

12ماه

12ماه

وضعیت پیشین

تحلیل وضعیت پروژه (وضعیت فعلی)

)1برداشت کلیه
)1ابالغ معیارهای استاندارد و ضوابط ابالغی
اطالعات جامع از
شورای عالی ترافیک وزارت کشور درخصوص
سرعتکاه های موجود
آرام سازی و ایمن سازی معابر به مناطق
 )2وجود سرعتکاه های
 )2برگزاری جلسات کارشناسی و آموزشی
غیر استاندارد و
برای کارشناسان مناطق
نامناسب
 )3مطالعه  ،بررسی و تصویب  24سرعتکاه
 )3نارضایتی شهروندان
آسفالته استاندارد در معابر فرعی شهر با نصب
و آسیب به وسایل
عالئم افقی و عمودی الزم
نقلیه عبوری

در مرحله تعیین پیمانکار خرید چراغ های
عدم وجود پیمانکار به
راهنمایی فرمانده و کلیه متعلقات تقاطع های
مدت زیاد
دارای چراغ راهنمایی زمان دار ثابت شهر

در مرحله تعیین پیمانکاران اجرای اصالح
منحصراً توسط مناطق
هندسی معابر در پنج منطقه شهر رشت
تاکنون انجام می گرفته
بصورت مجزا و با نظارت مستقیم مدیریت
است.
ایمنی و مهندسی ترافیک

در مرحله تعیین پیمانکاران جهت خرید عالئم
عدم وجود پیمانکار به
و تجهیزات ترافیکی و ایمنی سطح شهر اعم از
مدت طوالنی
استوانه  ،بشکه  ،جداکننده و ...

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

ادامه گزارش قرارداد های معامالت متوسط و بزرگ
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ردیف

عنوان پروژه

5

خصوصی سازی
اتوبوسرانی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری
6

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری
7

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مشخصات فنی

نام
پیمانکار

ناظر
عالی

در راستای کاهش هزینه های سر بار ترافیکی
معاونت
شهرداری رشت و همچنین بهبود کیفی خدمات
حمل و نقل همگانی شهر مقرر گردید که همانند در مرحله حمل و
بررسی نقل و امور
بسیاری از شهرهای کشور روند برون سپاری
زیربنایی
خدمات ناوگان حمل و نقل همگانی در شهر رشت
آغاز گردید.

مدت
مبلغ پیمان
زمان اجرا

سرمایه
گذاری

برای اولین بار در شهرداری رشت مطالعات جامع
ساماندهی و طراحی تابلوهای هدایت مسیر در
شبکه معابر سطح رشت توسط مشاور انجام گرفته
است که حدود  110کیلومتر از کلیه معابر شریانی،
معاونت 22/000/000/0
نصب تابلوهای هدایت اصلی و فرعی شهر را پوشش داده است .در این در مرحله
00
حمل و
برگزاری
مسیر در سطح معابر مطالعات صورت گرفته کلیه طراحی ها در قالب
ریال
نقل و امور
مناقصه
فایل های اجرایی بصورت استاندارد و دقیق و
شهر رشت
زیربنایی
جزئیات طراحی عمرانی شامل پایه و فونداسیون و
 ...به دقت انجام شده که در حال حاضر در مرحله
برگزاری مراحل مناقصه جهت انتخاب پیمانکار
است.

انواع تابلوهای راهنمایی ،تجهیزات ترافیکی شامل
استوانه های ارتجاعی و انواع جداکننده ها ،ضربه
نصب تجهیزات مختلف
گیرها  ،گل میخ ها و  ...براساس نیازهای مختلف
ترافیکی در سطح معابر
معاونت
ترافیکی توسط معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
در مرحله
شهر رشت اعم از تابلو
حمل و
تهیه و در محل های مورد نیاز جهت افزایش
برگزاری
های انتظامی  ،استوانه
نقل و امور
انضباط ترافیکی و ایمنی نصب می گردد .همچنین
مناقصه
ترافیکی  ،بشکه
زیربنایی
تابلوهای قدیمی و مستعمل توسط کارشناسان
ترافیکی ،انواع جدا
مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک در سطح معابر
کننده و ...
شناسایی و پس از بررسی کیفیت آن ها و براساس
اولویت بندی جایگزین می گردد.
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در حد
معامالت
بزرگ

وضعیت پیشین

تحلیل وضعیت پروژه (وضعیت فعلی)

پیشنهاد اقدامی صورت نگرفته در مرحله ابتدایی و شروع فرآیند قرار گرفته
است
بود
 10ساله

12ماه

12ماه

انجام مطالعات جامع
ساماندهی و طراحی
تابلوهای هدایت مسیر
در شبکه معابر سطح
رشت توسط مشاور

در مرحله برگزاری مراحل مناقصه جهت
انتخاب پیمانکار است شامل کلیه طراحی ها
در قالب فایل های اجرایی بصورت استاندارد و
دقیق و جزئیات طراحی عمرانی شامل پایه و
فونداسیون و ...

)1عدم وجود تجهیزات )1 ،برداشت کیفی و توصیفی کلیه تجهیزات و
عالئم ترافیکی به تفکیک مناطق مختلف
مستعمل بودن آن ها
 )2عدم تطابق با )2آماده سازی و اولویت بندی لیست تجهیزات
ویرایش جدید آیین مختلف برای نصب و اجرا در سطح معابر شهر
رشت
نامه ها

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

عملکرد ترافیکی

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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شرح

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

مجموع

نصب استوانه ترافیکی در محدوده منطقه (تعداد)

0

210

76

28

0

505

819

نصب بشکه ترافیکی در محدوده منطقه

0

35

5

15

0

21

76

خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس (مترطول)

0

0

30

0

0

712

742

خط کشی عابر پیاده و خط ایست (مترطول)

90

27

12

0

0

1369

1498

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)

0

0

0

0

0

166

166

0

4

0

8

0

81

93

0

45

0

5

0

166

216

اصالح هندسی (تعداد)

4

7

5

5

2

2

25

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

0

0

0

0

0

1248

1248

ترمیم و احداث سرعتکاه در سطح معابر منطقه(تعداد)

17

9

0

8

6

0

40

خط کشی محوری سرد (مترطول)

0

0

0

0

0

121000

121000

کف نوشتار (عدد)

0

0

0

0

0

42

42

انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی (مترمربع)

0

0

0

0

0

170

170

خط کشی محوری مکانیزه (دو جزئی -متر طول)

0

0

0

0

0

21900

21900

خط کشی عابر پیاده با طرح های خالقانه اختصاصی
(مترمربع)

150

100

0

0

0

140

390

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری 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

 98/1/1الی 98/12/29
نوع پروژه

ردیف

مساحت پروژه
(متر مربع)

تناژ آسفالت
مصرفی

1

پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری

700

10079

2

پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی

2440

272.34

3

پروژه های زیرسازی و آسفالت

650

62.26

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

217

مجموع

3790

10413.6

پروژه های مرمت مکانیزه (مترمربع)

متر مربع 4460

میزان آسفالت تولیدی و اجراشده در مناطق(تن)

 3791.97تن

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری 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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

218

ردیف

مسیر های(معابر) اصلی آسفالت شده

1

آسفالت بلوار مدرس از میدان نیروی دریایی بطرف میدان امام حسین

2

آسفالت چهار راه حشمت بطرف میدان مصلی

3

آسفالت بلوار بهشتی از پل جماران بطرف چهار راه حشمت

4

آسفالت مسیر بلوار انصاری از گلباغ نماز بطرف چهار راه گلسار

5

آسفالت الین کندرو بلوار مدرس بطرف میدان نیروی دریایی

6

آسفالت مسیر چهار راه حشمت بطرف پل جماران

7

آسفالت مسیر خیابان  122گلسار

8

آسفالت مسیر خیابان ملت بطرف بلوار شهید بهشتی

9

آسفالت مسیر جاده انزلی از جلوی قرارگاه پلیس بطرف میدان ولیعصر

10

آسفالت محدوده مناطق یک و دو و سه و چهار

11

آسفالت مسیر خیابان مطهری بطرف چهار راه میکاییل

12

آسفالت ورودی کوی بیانی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری 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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

219

ردیف

لکه گیری

1

اجرای آسفالت بلوار نامجو حدفاصل میدان گاز تا دانشکده علوم پایه

2

لکه گیری و ترمیم آسفالت بلوار ضیابری تا میدان دفاع مقدس

3

لکه گیری و ترمیم آسفالت محور رازی

4

لکه گیری و ترمیم آسفالت نیروی دریایی تا میدان مصلی

5

لکه گیری و ترمیم آسفالت یخسازی تا دانای علی

6

لکه گیری و ترمیم آسفالت بلوار خرمشهر

7

جاگذاری و اصالح درب منهول های فاضالب بلوار قلیپور و شهرک شهید بهشتی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

آسفالت خیابان امام تا میدان فرهنگ و ادامه تا بلوار نبل الزهرا تا بیمارستان رسول اکرم

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

220

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

آسفالت بلوار معلم و میدان نیروی دریایی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه عمرانی
آسفالت بلوار امام حسین و محور دیانتی

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

آسفالت خیابان سردار جنگل به سمت استقامت و بلوار ضیابری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

221
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه عمرانی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

آسفالت یخسازی و بلوار رازی

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

222
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آسفالت بلوار نامجو و بلوار پورداوود

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

اقدامات مهم انجام شده:
 الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود
 احداث سالن های تخمیر کارخانه کود آلی شماره  1و 2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 دیوار چینی رصدخانه کوشیار گیالنی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برداشت شن و ماسه از سفید رود برای تولید آسفالت و ایجاد حوضچه شیرابه زباله

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

پیگیری تشکیل هیات اجرایی سه نفره بازآفرینی

 ارایه پیشنهاد پروژه هایی که در برنامه اقدام مشترک سال  97مطرح گردیده است
 بررسی موافقت نامه و دستور العمل اجرایی و برگزاری جلسات مشترک با حوزه مدیریت بازآفرینی و
مسکن اداره کل راه و شهرسازی با محوریت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری

ارایه گزارش جذب قیر بازآفرینی سال  97به اداره کل راه و شهرسازی و استانداری
 جمع آوری عملکرد مناطق در استفاده از سهمیه اختصاص یافته با پیشرفت فیزیکی  42/47درصد

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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پیگیری جذب قیر سهمیه  99-98جهت ساماندهی آسفالت مناطق هدف بازآفرینی

 اختصاص سهمیه  2000تن به مناطق و جمع آوری نیازمندی از مناطق و ارسال معابر پیشنهادی به
اداره کل راه و شهرسازی (منطقه یک 250 :تن)(منطقه دو  450:تن)(منطقه سه  500:تن)(منطقه
چهار 650:تن) (منطقه پنج  150 :تن)
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
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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پیگیری ها:
 پیگیری مراحل سونداژ و آزمایش های الزم در تکمیل طرح مرمت ساختمان شهرداری مرکز و
ساختمان فرهنگ و هنر با اداره کل میراث فرهنگی و مشاور عمارت خورشید و بررسی صورت
وضعیت های طرح
 پیگیری اخذ مشاور بازآفرینی از طریق شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت تدقیق محدوده
بافت فرسوده ،تدقیق طرح تفصیلی و معرفی پروژه های محرک توسعه در محالت هدف با تم
خدمات عمومی جهت جذب اعتبارات دولتی
 پیگیری و شرکت در جلسات با اداره کل میراث فرهنگی ،استانداری ،اداره کل راه و شهرسازی
جهت بازگشایی محور اقتصاد
 پیگیری تأمین زمین برای پروژه خانه و پارک کودک جهت ارائه به اداره کل راه و شهرسازی
در برنامه اقدام مشترک
 پیگیری مراحل اتمام قرارداد تسهیلگری (شرکت مشاور نوسازان شهر تهران)
 پیگیری حضوری از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان جهت اخذ
مجوز گمانه زنی و معرفی گمانه های پیشنهادی مشاور از ساختمان فرهنگ و هنر (استانداری
قدیم) و معرفی ناظر میراث بر عملیات گمانه زنی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
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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ادامه پیگیری ها:
 پیگیری نامه معرفی زمین جهت احداث پروژه پارک کودک و نوجوان از اداره راه و شهرسازی
 پیگیری حضوری از معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی جهت تکمیل و رفع نواقص نقشه های
اجرایی باغ ژاپنی
 پیگیری مصوبات کارگروه بافت تاریخی از منطقه دو درخصوص نقشه برداری از امالک در
مسیر حرم تا حریم زرجوب

 پیگیری معرفی نماینده میراث فرهنگی در عملیات سونداژ ساختمان استانداری سابق (برنامه
پیش روی سازمان)
 پیگیری نامه بازنگری و تدقیق پهنه بافت فرسوده
 پیگیری نتایج سونداژ عمارت شهرداری از آزمایشگاه مربوطه
 پیگیری بررسی های کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی در مطالعات مشاور مرمت در طرح
های سه بنای تحت مطالعه (خانه میرزا خلیل رفیع ،عمارت شهرداری و ساختمان استانداری
سابق)
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

پیگیری و انجام مکاتبات الزم در اجرای پروژه های اقدام مشترک  97با اداره کل راه و
شهرسازی
 ساخت خانه سالمت عینک با پیشرفت فیزیکی  76درصد در مرحله نازک کاری داخلی

 ساخت نهاد توسعه محله عینک با پیشرفت فیزیکی  76درصد در مرحله نازک کاری داخلی
 ساخت خانه سالمت سلیمانداراب با پیشرفت فیزیکی  78درصد در مرحله نمای خارجی

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

ادامه پیگیری و انجام مکاتبات الزم در اجرای پروژه های اقدام مشترک  97با اداره کل
راه و شهرسازی
 تحویل موقت پل هوایی پاسکیاب

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 احداث مسیر پیاده و دوچرخه اطراف حوزه آبی اول تاالب عینک با پیشرفت فیزیکی  60درصد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
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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مکاتبات:
 مکاتبه با معاونت معماری و شهرسازی و ارسال اطالعات پروژه های اراضی وقفی
 مکاتبه با اداره امالک جهت استعالم از اراضی تحت اختیار شهرداری در محالت هدف بازآفرینی به
منظور معرفی در برنامه ریزی های اقدام مشترک در هیات اجرایی
 مکاتبه با مشاور عمارت خورشید جهت معرفی مدل اقتصادی برای سرمایه گذاری بناهای عمارت
شهرداری و ساختمان استانداری سابق
 مکاتبه با اداره کل راه و شهرسازی درخصوص تهیه بسته های آموزشی در زمینه بازآفرینی شهری

 مکاتبه با معاونت شهرسازی درخصوص سیاست گذاری های کلی در بافت فرسوده
 مکاتبه با دفترسرمایه گذاری درخصوص تهیه پکیج های فنی و تشویقی جهت سرمایه گذاری در بافت
 مکاتبه با اداره امالک و مستغالت درخصوص معرفی زمین جهت ارایه به اداره کل راه و شهرسازی
استان در قالب پروژه های اقدام مشترک از جمله پروژه احداث خانه و پارک کودک و نوجوان
 مکاتبه با مناطق درخصوص معرفی امالک و اراضی شهرداری جهت ارائه به اداره راه و شهرسازی استان
به منظور اجرای پروژه های اقدام مشترک
 مکاتبه با کمیته امداد جهت معرفی محالت فرودست و مناطق حاشیه نشین

 مکاتبه با معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در ارتباط با نحوه عملکرد در زمینه صیانت و
نگهداری از بناهای تاریخی تحت مالکیت شهرداری
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

بررسی ها:
 بررسی صورت وضعیت مرحله دوم و سوم شرکت مشاور کارگزاری تدوین سند راهبردی محله خواهر امام در
سازمان سرمایه گذاری
 ادامه بررسی صورت وضعیت مشاور مرمتی خانه میرزا خلیل (افالک آریا)  -در مرحله بررسی متره برآورد و
نقشه های تاسیساتی
 بررسی مطالعات آسیب شناسی عمارت استانداری سابق (ساختمان فرهنگ و هنر) ارائه شده توسط مشاور
عمارت خورشید
 بررسی براورد پروژه احداث باغ ژاپنی
 بررسی گزارش مرحله سوم مشاور کارگزاری شار تدبیر پژوه درخصوص محله خواهر امام

 بررسی الیحه تشویقی سرمایه گذاری با موضوع مرمت ،احیا و بهره برداری از تک بناهای تاریخی شهر رشت
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 بررسی طرح پیشنهادی سرویس بهداشتی توسط معاونت عمرانی در اطراف بقعه خواهر امام در زمین
پارکینگ
 بررسی پروژه های احداث و توسعه فضای سبز سازمان سیما ،منظر و فضای سبز و تطبیق آن با محالت هدف

 بررسی و تهیه گزارش از جانمایی آبنما و سکوی نمایش پیاده راه فرهنگی
 بررسی پروژه های احداث و توسعه فضای سبز سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
 بررسی لیست بناهای شناسایی شده توسط سازمان
 بررسی لیست امالک ارسالی از منطقه دو

 بررسی پروپوزال های پیشنهادی جهت برنامه های آموزشی با زمینه بازآفرینی
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 شرکت در:
 شرکت در جلسات جایکا در طراحی باغ ژاپنی
 شرکت در جلسات بررسی الیحه بسته تشویقی
 شرکت ریاست سازمان و معاون بازآفرینی در اولین جلسه هیات اجرایی بازآفرینی با حضور
شهردار رشت ،مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
 شرکت ریاست سازمان و معاونت بازآفرینی در جلسه کمیسیون عمران و کارگروه ذیل
بازآفرینی شورای اسالمی شهر رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

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

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برگزاری جلسات:
 جلسه آموزش شهروندی در زمینه بازآفرینی شهری

 جلسه با سازمان فرهنگی ،اجتماعی و وزرشی در خصوص تعریف ساختار نهاد توسعه محله
عینک
 برگزاری جلسات با مناطق و سازمان ها و اداره امالک با محوریت معاونت معماری و شهرسازی در
خصوص معرفی کارشناس بازآفرینی و تشکیل کارگروه بازآفرینی
 برگزاری نشست مشترک با سازمان سرمایه گذاری و معاونت شهرسازی و معماری درخصوص
عقد قرارداد در خصوص تهیه سناریوها و مدل های اقتصادی برای عمارت شهرداری و ساختمان
فرهنگ و هنر همچنین ارائه پکیج فنی توسط مشاور مطالعات عمارت خورشید
 برگزاری جلسه و نشست مشترک با مناطق و سازمان ها و مدیریت برنامه و بودجه درخصوص
چگونگی تخصیص بخشی از اعتبارات و بودجه شهرداری رشت به پروژه های اقدام مشترک و
بررسی ضوابط تشویقی جهت تشویق مالکان ،سرمایه گذاران و توسعه گران جهت بهسازی و
نوسازی در بافت فرسوده
 حضور در جلسه ستاد بازآفرینی شهری در فرمانداری شهرستان رشت و ارائه پروژه های در
دست اقدام و الویت دار در حوزه بازآفرینی توسط شهرداری رشت
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

بازدیدها:
 بازدید از محله باقرآباد
 بازدید از طرح پیشنهادی پیاده راه حرم مطهر خواهر امام تا رودخانه زرجوب به همراه
نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری جهت ارائه در
جلسه شورای فنی میراث فرهنگی
 ادامه روند بازدید و شناسایی از تک بناهای تاریخی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
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ارائه و تهیه مدارک:
 ارایه گزارش عملکرد بازآفرینی و معرفی پروژه های محرک توسعه به معاون وزیر راه و شهرسازی و بازدید
میدانی ایشان از پیاده راه جهت جذب اعتبارات دولتی
 ارائه کتابچه های مطالعاتی طرح مرمت و احیای ساختمان های فرهنگ و هنر و میرزاخلیل به کارشناسان
میراث و پیگیری اخذ نظرات آن حوزه
 آماده سازی فایل پاورپوینت طرح پیاده راه مذکور جهت ارائه در جلسه شورای فنی میراث فرهنگی
 تهیه لیست مشخصات کامل پروژه های بازآفرینی از ابتدا تاکنون جهت ارائه به اداره راه و شهرسازی استان
و شرکت بازآفرینی شهری ایران
 تهیه پکیج فنی طرح پیشنهادی و اصالحی پیاده راه حرم خواهر امام تا رودخانه زرجوب و ارسال به میراث
فرهنگی از طریق معاونت شهرسازی و معماری

 معرفی نماینده در تیم همکار باغساز ژاپنی و حضور در جلسات تخصصی پیشبرد طرح
 تنظیم بودجه سال  99سازمان و ارایه پروژه های پیشنهادی
 دیدار با نماینده اداره کل راه و شهرسازی جهت دریافت تفاهم نامه های منعقد شده بین اداره راه و
شهرسازی و دانشکده علوم پزشکی
 بازدید مشترک با نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل کتابخانه های عمومی استان جهت
مکانیابی احداث کتابخانه در محله عینک ذیل پروژه اقدام مشترک
 درخواست شرح خدمات از شرکت های مشاور ذی صالح با موضوع مطالعات شامل بررسی ابعاد کالبدی،
فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و تعریف پروژه در ابعاد صدراالشاره با اولویت خدمات عمومی شهری و تطبیق
آن با طرح تفصیلی شهر رشت در محدوده محالت هدف بازآفرینی مصوب کمیسیون ماده پنج
 تکمیل فرم نظرسنجی آموزشی
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سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

اقدامات اجرایی:
 نظارت بر عملیات سونداژ (گمانه زنی) از عمارت شهرداری در ده نقطه از بنا توسط آزمایشگاه
استاک با نظارت مشاور مطالعات «عمارت خورشید» و سازمان بازآفرینی و عمران

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 عمران و بازآفرینی فضاهای شهری-حوزه بازآفرینی
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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سایر اقدامات:
 ارسال نامه برای شرکتهای مشاور جهت دریافت شرح خدمات درخصوص بررسی پهنه

مصوب و پیگیری پاسخ شرکت ها
 دریافت اطالعات تملک باغ ساالر مشکات از اداره امالک
 تهیه نامه جهت تعیین وضعیت دریافت سند زمین پارک کودک و نوجوان از اداره امالک
 تهیه لیست از پروژه های موجود در سازمان
 تهیه گزارش درخصوص جانمایی و راه اندازی آبنما و سکوی نمایش پیاده راه
 جمع بندی معرفی نمایندگان سازمان ها و مناطق پنجگانه در حوزه بازآفرینی
 تائید صورت وضعیت طرح مطالعاتی مرمت و احیای عمارت شهرداری به میزان  25درصد
رقم قرارداد پس از دریافت تایید نظر از سوی میراث فرهنگی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

مساحت آسفالت اجرا شده( مترمربع)

136273

39810

تناژ آسفالت استفاده شده (تن)

17904

4118

ستاد(معاونت
حمل و نقل و
امورزیربنایی)

مجموع

63568

82126

18309

133384

473470

15145

11665

2174

18175

69181

منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه 5

مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

20000
18000

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

16000

منطقه 1

14000

معاونت حمل و
نقل

12000
10000
8000

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

منطقه 5
منطقه 2

6000
4000
2000

منطقه 3

0

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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منطقه 4

منطقه  1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه  5معاونت
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حمل و
نقل

منطقه 3

منطقه 2

منطقه 1

معاونت حمل و نقل

منطقه 5

منطقه 4

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

آسفالت انجام شده منطقه یک
محل اجرای پروژه
کوی حسینی -کوچه  (43تصویر )1
بلوار ولیعصر -خیابان عرفان -مقابل ساختمان پرهام
بلوار قلی پور -خیابان شهدا -کوچه برادران
گلسار -خیابان  ( 98تصویر )2
گلسار -خیابان  -96بن بست شقایق
دیلمان -خیابان دکترحسابی -روبروی مسجد
خمسه بازار -بوسار 4
خمسه بازار -کوچه هاشمی -بن بست 3
بلوار انصاری -کوچه استاد معین -کوچه افشین
صابرین -کوچه سوگند ( تصویر )3
گلسار -خیابان  -96بن بست یکتا

نام محله
کوی حسینی
کوی عرفان
آزادگان
گلسار
گلسار
کوی بهشتی
آزادگان
آزادگان
گلسار
گلسار
گلسار

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک
نام محله

محل اجرای پروژه

گلسار

گلسار -خیابان  ( 96تصویر )1

گلسار

گلسار خیابان  -96بن بست یاس

گلسار

گلسار-کوچه سوگند-روبروی ساختمان عزیزیه

معلم

استادسرا -جنب مسجد مستوفی -بن بست اول

کوی علی آباد -رجایی

شهرک فرهنگیان -خیابان توحید -بن بست 27

گلسار

گلسار -خیابان  ( 110تصویر )2

کوی حسینی

جاده پیربازار -جنب دیوارحائل -روکش

گلسار -کاکتوس

گلسار -خیابان -130توحید 10

بلوار گیالن

گلسار -خیابان  ( 172تصویر)3

کوی حسینی

کوی حسینی -کوچه 6

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک

محل اجرای پروژه
کوی حسینی -کوچه 9
جاده پیربازار -جنب دیوار حائل -زیرسازی و روکش ( تصویر )1
دیلمان -خیابان دکترحسابی -روبروی کوچه قائم
گلسار -پستک -کوچه 28
بلوار ولیعصر -کوچه فجر
بلوار دیلمان -بوستان  -8فرعی سمت راست
گلسار -خیابان  -192انتهای کوچه دوم( تصویر )2
گلزاران -کوچه محمدی -فرعی سوم
پستک -کوچه  -36جنب مهد کودک
بلوار دیلمان -بوستان 14
بیست متری گاز -کوچه شایان ( تصویر )3

نام محله
کوی حسینی
کوی حسینی
کوی بهشتی
پستک
کوی عرفان
کوی بهشتی
بلوار گیالن
کوی حسینی
پستک
کوی بهشتی
بلوار گیالن

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک
نام محله

محل اجرای پروژه

کوی بهشتی

بلوار دیلمان -کوچه یاس

آزادگان

فالحتی-کوچه انتهای خیابان  17شهریور سمت راست

گلسار

گلسار -بلوار اصفهان -کوچه خورشید

نیکمرام

خیابان  8دی ( تصویر )1

کوی علی آباد -رجایی

الین کندرو شهدای گمنام ( تصویر )2

کوی شهید بهشتی

بلوار امام علی در بلوار دیلمان

کوی عرفان

کوچه محراب  4در اسماعیل آباد

کوی عرفان

کوچه پنجم اسماعیل آباد

کوی حسینی

کوچه  22در کوی حسینی و فرعیهای آن

آزادگان

بلوار معلم -حد فاصل میدان سرگل تا بلوار قلیپور( تصویر )3

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک
نام محله

محل اجرای پروژه

کوی علی آباد -رجایی

الین کندرو شهدای گمنام

آزادگان

بلوار معلم -حد فاصل میدان سرگل تا بلوار قلیپور( تصویر شماره )1

آزادگان

بلوار قلیپور کوچه پروین اعتصامی ک بهار (5تصویر شماره )2

پستک

پستک ،کوچه 13

کوی حسینی

کوی حسینی -کوچه پاییز

بلوار گیالن

خیابان  192کوچه نیلوفر(تصویر شماره )3

گلسار

بلوار نماز ،کوچه استاد معین

بلوار گیالن

خیابان  192کوچه پنجم

بلوار گیالن

خیابان  192کوچه امید  -ده متری حافظ

بلوار گیالن

بیست متری گاز -کوچه دهم

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله

محل اجرای پروژه

کوی حسینی

بلوار قلی پور -کوچه بهارستان -فرعی چهارم

بلوار گیالن

بیست متری گاز -کوچه پانزده

کوی علی آباد -رجایی

بلوار شهدای گمنام کوچه شهدای گمنام یک -اولین بن بست سمت
چپ(تصویر شماره )1

بلوار گیالن

خیابان استاد معین -کوچه 16

کوی حسینی

کوی حسینی -کوچه 46

آزادگان

بلوار بوسار -کوچه مرادیان(تصویر شماره )2

بلوار گیالن

بلوار گیالن ،خیابان  ،192کوچه دوم

کوی عرفان

بلوار ولیعصر -مسیر جاده انزلی(تصویر شماره)3

کوی حسینی

کوی حسینی -کوچه بهار

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله
معلم
گلسار
معلم
کوی علی آباد -رجایی
کوی علی آباد -رجایی
کوی حسینی
سیاه اسطلخ
بلوار گیالن
کوی علی آباد -رجایی
معلم
کوی بهشتی

محل اجرای پروژه
کوی فالحتی 17 -شهریور17 -شهریور 12
بلوار نماز ،کوچه میخک -تصویر شماره 1
کوی فالحتی 17 -شهریور -روبرو 17شهریور 10
الین کندرو شهدای گمنام و کوچه روبرو پایتخت
شهرک فرهنگیان -ک یاس -ک کشاورز -فرعی 1
کوی حسینی  ،سه راه یزدانی ،کوچه شقایق
مسیر اصلی سیاه اسطلخ
بلوار توحید -حد فاصل میدان توحید تا برج هاکوپیان -تصویر شماره 2
الین کندرو شهدای گمنام و تقاطع کوچه چهارم
فاز دوم معلم ،کوچه گلریزان یک
بلوار دیلمان -خیابان وحدت -وحدت  -2تصویر شماره 3

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک

نام محله

محل اجرای پروژه

کوی بهشتی

دیلمان -خیابان آذراندامی -کوچه شبنم -کوچه  ) 5تصویر شماره )1

دیلمان

بلوار دیلمان ،کوچه وحدت یک

کوی عرفان

دیلمان -خیابان حسابی -اسماعیل آباد روبرو مازیار

بلوار گیالن

دور میدان توحید ( فرشته)

گلسار

بلوار انصاری -کوچه فردوسی(تصویر شماره )2

نیکمرام

معلم -کوچه هاله  -2بن بست 1

نیکمرام

معلم -کوچه هاله  -2بن بست 2

معلم

سعدی -فالحتی -بهار

کوی حسینی

میدان نبوت ،ابتدای جاده پیربازار

نیکمرام

بلوار شمسی پور(تصویر شماره )3

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه یک
نام محله

محل اجرای پروژه

معلم

معلم -چهارراه علی اباد

نیکمرام

معلم -هاله  -1کوچه طالقانی

کوی عرفان

دیلمان -خیابان حسابی -اسماعیل آباد -کوچه مازیار

گلسار

گلسار ،پشت بیمارستان گیل

معلم

سعدی -فالحتی -کوچه23

کاکتوس

خیابان -122بهار ( تصویر شماره )1

معلم

فاز دوم معلم ،کوچه گلریزان هفت

گلسار

گلسار -بلوار توحید -بن بست پاییز

نیکمرام

بلوار شمسی پور -کوچه طاعتی (تصویر شماره )2

نیکمرام

بلوار  8دی) تصویر شماره )3

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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 یک
نام محله

محل اجرای پروژه

نیکمرام
کوی علی آباد -رجایی

ترمیم نوار حفاری کوچه فوالدلوی دو (تصویر شماره )1
ترمیم نوار حفاری خیابان خوش خلقت (تصویر شماره )2
ترمیم و لکه گیری مکانیزه معابر در سطح منطقه یک در قالب اورژانس آسفالت
(تصویر شماره ) 3
ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک به صورت دستمزدی
ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه دو به صورت دستمزدی
ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه سه به صورت دستمزدی

سطح منطقه
سطح ناحیه یک
سطح ناحیه دو
سطح ناحیه سه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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3

2

1

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

آسفالت انجام شده منطقه دو
محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

خیابان امین اصغری ،کوچه چیتی

راسته مسگران ،کوچه مالک

خیابان بیستون ،کوچه روبروی دانا علی

سبزه میدان

خیابان ضیابری ،کوچه جنب داروخانه رافعی

ساغریسازان ،کوچه مجلسی

رودبارتان ،انتهای کوچه شاعمو ،سمت راست

ساغریسازان ،کوچه احتشام

خیابان تختی ،باقرآباد ،کوچه شمس و کوچه سلیمان

خمیران زاهدان ،کوچه ثعلبی

خیابان تختی ،باقرآباد ،کوچه سلیمانی

خمیران زاهدان ،بن بست جود

خیابان تختی

دباغیان ،بن بست انصاری

خیابان تابان شمالی ،کوچه گل مژده

خیابان ملت ،بن بست فرهنگ

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
خیابان تختی
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خمیران زاهدان بن بست جود

ساغریسازان کوچه
مجلسی

سبزه میدان

مناطق پنجگانه-

آسفالت انجام شده منطقه دو

محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

دباغیان ،کوچه پرستو

خیابان حشمت ،کوچه رزاقی

کوچه همتی در چله خانه

خیابان حشمت ،کوچه طراوت

بن بست ثعلبی در خمیران زاهدان

خیابان مطهری ،کوچه مسیر

خیابان 17شهریور ،بن بست یاسمن

خیابان  17شهریور ،کوچه شبان

خیابان 17شهریور ،بن بست میالنی

خیابان  17شهریور ،کوچه رسولی

خیابان 17شهریور ،بن بست مریم

خیابان  17شهریور ،کوچه مهر 3

خیابان 17شهریور ،بن بست سبزواری

خیابان  17شهریور ،کوچه عزت پژو

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
دباغیان کوچه پرستو
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کوچه همتی در چله خانه

بن بست ثعلبی در خمیران
زاهدان

خیابان  17شهریور کوچه
شبان

خیابان  17شهریور کوچه
عزت پژو

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 دو
محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

پیرسرا ،روبروی فروشگاه صابری

خیابان نادرصفائی ،بن بست هشتم

سبزه میدان ،کوچه نوربخش و ارشد

خمیران زاهدان ،کوچه سمعیی

بن بست پرستو در کوی دباغیان

چهار راه میکائیل ،خیابان نادرصفائی ،بن بست
ششم

خیابان تختی ،ادامه کوچه سدهی

خیابان بحرالعلوم ،جنب ناحیه یک

خیابان مطهری ،گذر فرخ ،کوچه صیانتی

خیابان ملت ،کوچه باغ صفا

عطاآفرین

آفخرا  ،کوچه امن

خیابان عطاآفرین ،کوچه بن بست 22
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

خیابان حشمت ،کوچه خیراندیش

بازار بزرگ درخیابان شریعتی ،روبروی سه راه تختی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
روکش خیابان مطهری
گذر فرخ کوچه صیانتی
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روکش خیابان ملت – کوچه
باغ صفا

روکش خیابان بحرالعلوم-
جنب ساختمان ناحیه 1

روکش بازار بزرگ خیابان
شریعتی روبروی خیابان تختی

مناطق پنجگانه-

آسفالت انجام شده منطقه دو

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

محل اجرای پروژه

ترمیم و لکه گیری آسفالت و نوار حفاری در سطح منطقه به مساحت  17123متر مربع
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

خیابان سردار جنگل

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

خیابان شریعتی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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بازار مسگران

نادر صفایی بن بست ششم
منظریه کوچه بنفشه 3

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

آسفالت انجام شده منطقه سه

محل اجرای پروژه
نام محله
خیابان پاسداران ،خیابان رجایی ،کوچه
چمران
سوم
چمران خیابان پاسداران ،خیابان رجایی ،کوچه
چهارم و مسیر اصلی
چمران خیابان پاسداران ،خیابان رجایی ،کوچه
های پنجم و هفتم
بلوار امام خمینی (ره) ،کوچه جعفری
آب آسیاب
مذهب
بلوار چمران 20 ،متری باقری ،کوچه
چمران
چهارم
خیابان ایزد دوست واقع در خیابان
فلسطین
فلسطین(تصویر)1
خیابان فلسطین ،خیابان ایزد دوست،
فلسطین
کوچه آیینه ( 1تصویر)2

نام محله

خیابان فلسطین ،خیابان ایزد دوست،
فلسطین
کوچه آیینه 2
خیابان فلسطین ،خیابان ایزد دوست،
فلسطین
کوچه اکبرنیا
بلوار انصاری ،حدفاصل پل بوسار تا مقابل
پردیسان
راهنمایی و رانندگی
آب آسیاب بلوار امام خمینی (ره) ،کوچه بهشت پسند
آب آسیاب بلوار امام خمینی(ره) ،کوچه خوش انس،
فرعی 16
فلسطین

خیابان فلسطین ،کوچه حق شناس

فلسطین

خیابان فلسطین ،کوچه حقیقت جو

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

2
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محل اجرای پروژه

1

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

آسفالت انجام شده منطقه سه

نام محله
فلسطین
فلسطین
فلسطین
فلسطین
فلسطین

پردیسان

محل اجرای پروژه
خیابان فلسطین ،کوچه حق شناس ،کوچه
دل آرا (تصویر)1
خیابان فلسطین  ،کوچه حق شناس،کوچه
های گلستان  1و 3
خیابان فلسطین ،کوچه حق شناس،کوچه
نیک فطرت (تصویر)2
خیابان فلسطین ،کوچه حق شناس ،کوچه
جوادی(کبیری )7
خیابان فلسطین ،ایزددوست ،کوچه
مژدهی
بلوار عاطفی ،خیابان شعاعی ،کوچه
شعاعی یک ،بن بست چهارم

فلسطین خیابان شهدا ،کوی دیانتی ،کوچه فخرایی

نام محله

محل اجرای پروژه

آب آسیاب

بلوار مدرس ،جنب آتش نشانی

آب آسیاب بلوار مدرس ،شهرک صبا ،مسیر اصلی
آب آسیاب

بلوار امام خمینی (ره) ،میدان گیل،
شهرک امام حسین(ع)

آزاد

بلوار امام رضا (ع) ،روبروی کوچه طالع

پردیسان

بلوار انصاری ،حدفاصل سه راه کانادا به
سمت نظام مهندسی

کیژده

بلوار خرمشهر ،کوی امام رضا (ع)

آزاد

بلوار امام رضا (ع) ،انتهای کوچه مرداد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

2
253

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

1

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

کیژده

بلوار ولیعصر (عج) ،از جلوی شهر شادی
تا درب پارکینگ

چمران

بلوار رسالت ،میدان شهدای رسانه

آب آسیاب بلوار مدرس ،الین کندروی نیروی دریایی

آب آسیاب

بلوار مدرس ،کوچه زنبق 9

کیژده بلوار خرمشهر ،ابتدای بلوار شهدای گمنام

آب آسیاب

بلوار مدرس ،کوچه زنبق 8

بلوار خرمشهر ،روبروی مجتمع زرین
کیژده
(الین کندرو) (تصویر)1
بلوار انصاری ،خیابان ارشاد ،کوچه شمسی
پردیسان
پور (تصویر)2

پردیسان

خیابان سعدی ،کوچه حق شناس

آب آسیاب بلوار امام علی (ع) ،کوچه عطار نیشابوری
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نام محله

بلوار مدرس ،کوی شهریار

آب آسیاب

فلسطین
کیژده
فلسطین

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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1

خیابان شهدا ،پشت مهدیه ،کوچه ژاله،
کوچه یاس2
بلوار انصاری ،نرسیده به میدان فرزانه،
کوچه ارکیده
خیابان شهدا  ،کوی دیانتی  ،ماهی
رودخان به سمت مجتمع الغدیر

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

آسفالت انجام شده منطقه سه
نام محله

نام محله

محل اجرای پروژه

آب آسیاب

بلوار مدرس ،کوچه گل سرخ

فلسطین

امین الضرب ،کوچه نیکزاد

پردیسان

بلوار احمدزاده ،کوچه دلجو (تصویر)1

پردیسان

فلسطین

خیابان فلسطین ،جلوی فروشگاه اتکا

پردیسان

بلوار انصاری ،انتهای خیابان پارس سه ،
پردیسان
سه راه ماهی رودخان (چشمه آب)
بلوار خرمشهر ،الین کندرو جلوی مجتمع
کیژده
زرین (تصویر)2
آب آسیاب بلوار مدرس  ،دادگستری داخل محوطه

محل اجرای پروژه

آب آسیاب بلوار مدرس  ،جلو و پشت دادگستری
آب آسیاب

پردیسان

بلوار امام علی (ع) ،از میدان نیروی
دریایی تا میدان امام علی (ع)
بلوار انصاری ،خیابان ارشاد ،کوچه بلوک
یک
بلوار انصاری ،خیابان ارشاد ،روبروی
کلینیک مهر افشان
خیابان تختی ،روبروی شهرداری منطقه
سه ،خیابان عاطفی

چمران
چمران

بلوار چمران
بلوار چمران ،پشت صدا و سیما ،خیابان
جام جم

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

2
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1

مناطق پنجگانه-

آسفالت انجام شده منطقه سه

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

نام محله

محل اجرای پروژه

آب آسیاب

بلوار امام علی (ع)

آب آسیاب

بلوار مدرس (مسیر رفت و برگشت)

آزاد

بلوار امام رضا (ع)  ،از جانبازان به سمت آج بیشه

کیژده

بلوار خرمشهر (مسیر رفت و برگشت) (تصویر)1

کیژده

بلوار خرمشهر  ،بلوار شهدای گمنام

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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1

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

آسفالت انجام شده منطقه چهار
محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

عینک ،فرعی های خیابان مالک اشتر

بلوار الکان ،کوچه آسایش  ، 7فرعی دوم

ولکس 12 ،متری مالک اشتر ،کوچه شربتی

بلوار شیون فومنی ،کوچه شهدا 21

حمیدیان ،خیابان بهبودی

بلوار شیون فومنی ،کوچه شهدا 19

حمیدیان ،خیابان شالیزار

بلوار شیون فومنی ،کوچه شهدا ، 21مستحصن پور

حمیدیان ،خیابان شالیزار ،بن بست ابراهیمی

بلوار الکان ،انتهای خیابان احصاری ،کوچه عباسی 1

حمیدیان ،گلستان  ،3مسیر اصلی و بن بست محمدی
و جمشید
حمیدیان ،خیابان شالیزار ،بن بست علیزاده
شهرک فجر ،خیابان حسن زاده
شهرک فجر ،کوچه رجب زاده و کوچه عرشیا

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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شهرک فجر ،خیابان عباسپور ،کوچه غالمی 1
شهرک فجر ،خیابان عباسپور،کوچه غالمی 3

بلوار الکان 16 ،متری سمیه ،کوچه پانزدهم
بلوار الکان 16 ،متری سمیه ،بن بست  2و 4و کوچه
هشتم
خیابان باقرالعلوم ،خیابان اصلی مالک اشتر
بلوار الکان ،کوچه پورابوالفضل
حمیدیان ،خیایان رزمندگان ،کوچه چهارم ،کوچه های
فرعی

شهرک فجر ،خیابان عباسی

بلوار افتخاری ،خیابان باقرالعلوم

شهرک فجر ،کوچه غالمی 2

بلوار الکان ،کوچه مروارید

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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آسفالت انجام شده منطقه چهار
محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

بلوار افتخاری ،کوچه فرامرز عشقی

بلوار شهید افتخاری ،کوچه سبحان

بلوار ضیابری ،کوچه بهار

معلولین ،خیابان ایران

خیابان رودباری ،کوچه جواد زاده

فلکه رازی ،کوچه قیام یک

بلوار شیون فومنی ،کوچه آسایش  ، 7عبادی 25

فلکه رازی ،کوچه برادران لطفی

الکانی ،کوچه اصغرتاش

بلوار افتخاری ،کوچه زواری

بلوار شهید افتخاری ،باقرالعلوم یک

بلوار الکان 16 ،متری سمیه ،کوچه هشتم

بلوار الکان ،کوچه مسعودی

بلوار ضیابری ،کوچه بهار

شهرک قدس ،کوچه امیر

بلوار الکان ،کوچه سپیدرود ،بن بست 2و4

بلوار الکان ،کوچه بیانی

بلوار افتخاری ،کوچه شقایق

بلوار الکان ،فروردین 13

بلوار افتخاری ،کوچه زواری

بلوار شهید افتخاری ،بن بست طالقانی

شهرک فجر ،کوچه حافظ

بلوار شهید افتخاری ،کوچه فجر

بلوار افتخاری ،جنب خیابان ابوالفضل ،کوچه قربانی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مناطق پنجگانه-

آسفالت انجام شده منطقه چهار

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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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

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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آسفالت انجام شده منطقه پنج

محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

زیرسازی و اجرای آسفالت مسکن مهر ،مهر ،63جنب
مهدکودک مسافرکوچولو توسط آیدین دشت سبالن

جماران تا ایستگاه مینی بوس به طرف آزاده مهر 73

زیرسازی و اجرای آسفالت تقاطع خیابان یازدهم کوی
بیانی
لکه گیری و ترمیم آسفالت تقاطع خیابان یازدهم کوی
بیانی
ترمیم مکانیزه آسفالت ورودی جماران

بیانی مسیر اصلی
پیام نور سپیدرود
دلدار عمار -3مسیر اصلی مسکن مهر

الکان ،پل طالشان ،جنب ایستگاه تاکسی

جاده سنگر ،میدان گیل  ،رفت و برگشت

روکش آسفالت روی پل طالشان

خ عاشری مهر– 63جاده الکان –انتهای سبالن برنا پل
طالشان

جاده تهران ،رفت وبرگشت وجاده سنگر

بلوار الکان ورودی شهرک سید احمد خمینی و آقا
سید عباس استخر سروش
بیانی ورودی خیابان یازدهم

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مسکن مهرجلوی سوپرمارکت و از راآهن تا ورودی
مسکن مهر
بیانی  -خیابان یازدهم  -فرجام  ،خیابان عاشری
ورودی مهدی زاده از طرف جماران

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج
محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

رمپ راه آهن الکان شیرودی

بلوار امام خمینی ،محسن لک ،مسکن مهر خیرین،
جاده الکان

ورودی باهنر جماران به طرف ندایی  3رمپ راه آهن
مسکن مهر خیابان اصلی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

جاده الکان شیرودی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

لکه گیری و ترمیم نوار حفاری خیابان شریعت کوچه
تیر ،میثم  2بطرف کوچه  10متری سعادت ،بیانی کوچه
پنجم

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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بلوار شهیدبهشتی ،بلوار امام خمینی ،باهنر ،خیابان
بیانی و عاشری
خیابان عاشری به مسکن مهر ورودی مهر ،82پل
طالشان
الین رفت به تهران ،رشت به تهران

جاده تهران رفت و برگشت شهرک ایثار گران

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

جاده سنگر رفت و برگشت
بلوار الکان مسیر اصلی گلها
کوچه دوازدهم مهدی زاده
جاده الکان تقاطع راه آهن
ادامه عملیات لکه گیری آسفالت خیابان شهید عاشری
لکه گیری آسفالت بلوار الکان و بیانی
لکه گیری و آسفالت بلوار شهید بهشتی و مسیر اصلی
فکوری  ،مهر 73
لکه گیری جاده سنگر کنف کار

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

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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آسفالت انجام شده منطقه پنج

محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه

جماران  ،کوچه  13و فرعیهای آن

محدوده بافت فرسوده،کوچه چهارم مهدی زاده

جماران کوچه آزاده ،بن بست گلهای 10

خیابان ابن سینا ،کوچه پیام 3

جماران ،کوچه سوم

بافت فرسوده ،کوچه مهدی زاده ،کوچه چهارم

کمربندی شهید بهشتی ،ورودی کوچه مهدی زاده،
پیمانکارنظری

لکه گیری ،جاده جیرده و خیابان گلها

کمربندی شهید بهشتی ،ورودی کوچه مهدی زاده،
پیمانکار وظیفه

بافت فرسوده ،کوچه مهدی زاده ،کوچه چهارم

محدوده بافت فرسوده ،کوچه دوازدهم سید زاده،
کوچه علی محمدی

لکه گیری ،پیام نور
کوچه چهارم و هفتم مهدی زاده

محدوده بافت فرسوده،کوچه دوازدهم سیدزاده و
دهم جماران

کوچه دهم مهدی زاده

محدوده بافت فرسوده،کوچه دوم و دهم جماران

امانی ،لکه گیری مسکن مهر

محدوده بافت فرسوده ،کوچه دوم جماران و کوچه
چهارم مهدی زاده

کوچه مهدی زاده ،کوچه دهم ،پیمانکار دستمزدی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج

زیرسازی و اجرای آسفالت مسکن مهر ،مهر ، 63جنب مهدکودک مسافرکوچولو توسط آیدین
دشت سبالن

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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اجرای آسفالت تقاطع خیابان  11کوی بیانی

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه پنج

نصب سرعتکاه در محور الکان تقاطع کوچه امام زاده سید حسن

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

زیرسازی جهت آسالت معابر در خیابان  43مسکن مهر جنب باشگاه ایرانا

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مناطق پنجگانه-

آسفالت انجام شده منطقه پنج

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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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

آسفالت و لکه گیری خیابان شهید عاشری

مناطق پنجگانه-منطقه2
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 اهم اقدامات انجام شده
 حوزه حمل و نقل:
• نصب عالئم ترافیکی – تابلوهای هشدار دهنده – نصب سرعتکاه – ایمن سازی شریانهای اصلی
محدوده منطقه دو (نصب جداکننده – نصب یوی آهنی – نصب استوانه و فایبر گالس  5/0متری ) –
نصب و راه اندازی چراغ راهنمایی واقع در مسیر های  :خیابان های امام خمینی ،مطهری ،جوان ،حاجی آباد،
رحیم شعاعی ،نقره دشت ،منظریه ،خیابان پیرسرا  ،جالیی حد فاصل سردار جنگل تا طالقانی و ...
• رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده واقع در :بلوار منظریه – چهارراه حشمت

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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• رنگ آمیزی طولی خیابان مطهری و خیابان حافظ
• رنگ آمیزی سرعتکاه واقع در :خیابان امام خمینی پشت شیرینی شاخه نبات
• یکطرفه کردن بخشی از خیابان حشمت ،خیابان بحرالعلوم ،خیابان پیرسرا ،جالیی حد فاصل سردار
جنگل تا طالقانی و ...

 حوزه فنی و عمرانی:
• اجرای عملیات روکش آسفالت معابر در مسیرهای زیر :
-1خیابان تختی-2سبزه میدان -3خیابان تختی کوچه سدهی -4خیابان تختی باقرآباد کوچه شمس و کوچه سلیمان
-5دباغیان بن بست انصاری و کوچه پرستو -6خیابان حشمت کوچه رزاقی و کوچه طراوت و کوچه خیراندیش
 -7خیابان مطهری کوچه مسیر -8خیابان ملت بن بست فرهنگ -9سبزه میدان کوچه نوربخش و کوچه ارشد
 -10خیابان نادرصفائی بن بست هشتم-11آفخرا کوچه آمن  -12خیابان ملت کوچه باغ صفا -13چهارراه میکائیل
خیابان نادرصفائی بن بست ششم  -14خیابان عطاآفرین مسیر اصلی عقب نشینی ساختمان  -15بازار بزرگ در
خیابان شریعتی روبروی خیابان تختی  -16خیابان بحرالعلوم جنب ساختمان ناحیه یک-17آفخرا کوچه شجاع
 -18خیابان مطهری گذر فرخ کوچه صیانتی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مناطق پنجگانه-منطقه2
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه اهم اقدامات انجام شده
• اجرای عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت و ترمیم نوار حفاری واقع در مسیرهای زیر :
-1منظریه  -2خیابان امام  -3بیستون  -4کمربندی بهشتی  -5خمیران زاهدان  -6خیابان الکانی  -7خیابان رحیم
شعاعی  -8نقره دشت -9ضیابری -10مطهری  -11تختی و فرعی ها
• اجرای عملیات کفپوش گذاری :
خیابان های  15خرداد  -خیابان پرستار  -خیابان ضیابری  -خیابان آتش نشانی و ترمیم کفپوش در سطح سه ناحیه

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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• اجرای عملیات روکش آسفالت معابر بازآفرینی واقع در مسیرهای زیر:
-1خیابان امین اصغری کوچه چیتی -2ساغریسازان کوچه های مجلسی و احتشام -3خمیران زاهدان کوچه ثعلبی
 -4خیابان 17شهریور بن بست یاسمن ،بن بست میالنی ،بن بست مریم ،بن بست سبزواری ،کوچه شبان ،کوچه
رسولی و کوچه مهر سه

• دیوار گذاری امالک مشمول ماده  110واقع در مسیر های زیر :
خیابان حبیب زاده جنب پل – ساختمان امانی – مسیر خمیران زاهدان – خیابان آزادگان روبه روی مدرسه بهشتی–
خیابان شریعتی کوچه سمیعی – منظریه چهارراه ولیعصر – رودبارتان نهی قناد جنب کنارگذر و ...
• ترمیم و بازسازی سرویس بهداشتی پارک شهر

• لوله گذاری محدوده بازار و همسطح سازی درب منهول واقع در  :مسیر ساغریسازان  -مسیراصلی باقر آباد -
باقر آباد کوچه بهار  -خیابان صفایی و حاتم  -خیابان صفایی کوچه دهم  -مسیر خیابان امام به سمت میدان
توشیبا
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مناطق پنجگانه-منطقه4
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اهم اقدامات انجام شده


عملیات بهسازی پارک رازی شامل اجرای جدول و پیاده روسازی

 روکش آسفالتی معابر اصلی بلوار شهدای گمنام و بهشتی
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه عملیات ساماندهی ورودی شهر در حدفاصل دخانیات تا نمایندگی محمودی شامل احداث
پیاده رو و جدول گذاری و انجام زیرسازی جهت تعریض مسیر اصلی سواره رو



پیاده روسازی در جاده جیرده از نبش کتابخانه امام علی ع و از دهانه حمیدیان تا استقامت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 روکش آسفالتی فرعی های بهار 16

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 بهسازی ورودی پارک ساالر مشکات
 عملیات الیروبی و همسطح سازی منهول ها در حمیدیان کوچه پانزدهم بهبودی ،قاسمیه کوچه
نوزدهم ،خیابان شهدا ،کوچه شقایق

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 عملیات لوله گذاری جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در خیابان حسن زاده ،جنب پارک
مفاخر و پارک شقایق و استقامت یک
 احداث پیاده رو در خیابان خرسندی

 روکش آسفالتی با اکیپ فینیشر در خیابان ابولفضل و قربانی
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

268

 روکش آسفالتی عباسی ،مالک اشتر ،همتی 9
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مناطق پنجگانه-منطقه5
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

269

اهم اقدامات انجام شده


نصب چراغهای ترافیکی در میدان گیل  ،میدان امام علی  ،سه راه کنف کار  ،جاده تهران نرسیده به آرامستان،
روبروی جرثقیل سلطانی ،نبش صنوبر  46و جاده سنگر نرسیده به مسجد امام محمد باقر(  13عدد)



نصب چراغ چشمک زن انتهای بلوار امام روبروی شهرداری مرکز و مسیر باهنر ( 4عدد)



ترمیم و تعویض جداول عروسکی در بلوار شهید بهشتی ،از جماران تا مصلی و اصالح هندسی در تقاطع فرجام
به باهنر  ،ترمیم و تعویض جداول شکسته در بحران برف



همسطح سازی منهول ها و اتمام الیروبی در خیابان ندایی ، 3شریعت ،مسکن مهر87و 67و خیرین مسکن ساز و
...



احداث پیاده رو مقابل شهرداری منطقه 5



اصالح پیاده رو رفیوژ میانی بلوار امام خمینی



الیروبی  ،لوله کشی  ،پاک سازی و نصب دریچه منهول ندایی  3و بن بست چهارم



اجرای عملیات لوله گذاری در بیانی



لکه گیری پل طالشان



ادامه عملیات روکش آسفالت پیام نور ورودی شهرک سپیدرود



رفع خطر ریزش جداره رودخانه در کوچه آزادگان واقع در جاده الکان



تعویض جداول عروسکی بلوار شهید بهشتی از جماران تا مصلی



اصالح سرعتکاههای مدفون شده واقع در دو طرف تقاطع راه آهن جاده الکان



الیروبی و رفع مشکل آبگرفتگی در خیابان های دلدار ،ندایی  ،3شهید کریم پور و کوی باران بیش از  2000متر
مربع
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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 5

مجموع

منطقه  1منطقه  2منطقه  3منطقه 4

شرح

3339

912

1662

2855

1900

10668

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

707

180

40

500

200

1627

کفپوش(مترمربع)

3504

5173

4560

7575

5430

26242

جدولگذاری(متراژ به طول)

مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق (مترمربع)
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

مقایسه جدولگذاری مناطق (متر)

منطقه 5

منطقه 5

منطقه 1

منطقه 4

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

%31

منطقه 3

منطقه 3

منطقه 2

%16

%8

منطقه 1
0
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منطقه 4

%27

منطقه 2

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

%18

2000
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4000

6000

8000

منطقه 5

منطقه 4

منطقه 3

منطقه 2

منطقه 1

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

پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار
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نام مشاور

تاریخ شروع مبلغ برآورد پروژه مدت زمان تخمین
مجری
اجرای پروژه
(ریال)
مطالعات

ردیف

عنوان پروژه

1

اجرای عملیات زیرسازی و روکش
آسفالت معابر خاکی و فرعی در
سطح منطقه یک

مهندسین مشاور منطقه
آرمان شهر شمال یک

وضعیت فعلی

هشت ماه

در مرحله برگزاری
مناقصه عمومی

2

احداث قطعه دوم خیابان  8دی

مهندسین مشاور منطقه
آرمان شهر شمال یک

98/8/16

در حال بروز رسانی

-

در مرحله برگزاری
مناقصه عمومی

3

روشنایی بلوار خرمشهر

مهندسین مشاور منطقه
سه
دانشمند

98/4/18

11/934/932/738

هشت ماه

در مرحله انتخاب

4

ترمیم کفپوش پیاده رو و جداول در
محدوده ناحیه یک منطقه سه

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

5

ترمیم کفپوش پیاده رو و جداول در
محدوده ناحیه دو منطقه سه

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

6

ترمیم کفپوش پیاده رو و جداول در
محدوده ناحیه سه منطقه سه

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

7

8

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار

9

ترمیم چاله و رفع ترک های
آسفالتی در محدوده ناحیه یک
منطقه سه
ترمیم چاله و رفع ترک های
آسفالتی در محدوده ناحیه دو
منطقه سه
ترمیم چاله و رفع ترک های
آسفالتی در محدوده ناحیه سه
منطقه سه

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

98/5/6

21/184/076/237

سه ماه

در مرحله انتخاب

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ادامه پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار
ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

10

ترمیم جداول بصورت پراکنده در
محدوده منطقه سه

-

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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ترمیم  ،اجرا  ،و رنگ آمیزی
سرعتکاه با رنگ دو جزئی در
محدوده منطقه سه
رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده با
رنگ دو جزئی در محدوده منطقه
سه

تاریخ شروع مبلغ برآورد پروژه مدت زمان تخمین
مجری
اجرای پروژه
(ریال)
مطالعات
منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

وضعیت فعلی
در مرحله انتخاب

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

ساخت و نصب و ترفیع منهول در
سطح منطقه سه

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

شش ماه

در مرحله انتخاب

14

تهیه و نصب عالیم و تابلو های
ترافیکی در محدوده منطقه سه

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

15

ترمیم روکش آسفالت منطقه سه

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

زیرسازی و روکش آسفالت معابر در
16
محدوده منطقه سه

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

17

احداث باند الین کندرو در محدوده
بلوار مدرس

-

منطقه
سه

98/11/1

تا سقف مبلغ
معامالت متوسط

سه ماه

در مرحله انتخاب

18

احداث سیستم آبیاری فضای سبز
باند کندروی جاده فومن

منطقه
شار تدبیر پژوه
چهار

98/11/01

1/927/029/892

دو ماه

-

11

12

13

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

پروژه های درمرحله انتخاب پیمانکار
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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

پروژه های منعقد شده و شروع بکار نشده یا در مرحله انعقاد قرارداد

پروژه های منعقد شده و شروع بکارنشده
ردیف

ساماندهی مسیر پیر بازار فاز دوم -شرکت گیل بام منطقه منطقه
یک یک
پی
الین برگشت

1

63/980/000/000

ردیف

عنوان پروژه

نام مشاور

مجری

تاریخ شروع
مطالعات

مبلغ برآورد پروژه
(ریال)

مدت زمان تخمین
اجرای پروژه

1

اجرای عملیات روکش آسفالت معابر
محدوده منطقه یک

شرکت مهندسین سیال
سازه کادوس

منطقه یک

98/5/17

37/371/274/694

هشت ماه

شرکت مهندسین سیال
سازه کادوس

منطقه یک

98/5/1

9/748/630/973

هشت ماه

منطقه چهار

-

3/255/555/555

سه ماه

منطقه چهار

-

3/000/000/000

سه ماه

منطقه چهار

-

2/850/000/000

سه ماه

منطقه پنج

-

2/319/562/085

شش ماه

منطقه پنج

-

2/553/819/455

شش ماه

2
3
4

6
7
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98/11/13

هشت
ماه

شیوع بیماری کرونا

پروژه های در مرحله انعقاد قرارداد

5

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

عنوان پروژه

پیمانکار/
شرکت

مبلغ اولیه پیمان
کارفرما ناظر
(ریال)

تاریخ انعقاد
قرارداد

مدت علت شروع نشدن اجرای
پروژه
قرارداد

اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری در
سطح منطقه یک
عملیات کفپوش گذاری و جدول گذاری
موردی در محدوده منطقه چهار جهت پیمانکاری موسوی خزری
بهسازی پیاده روهای محدوده منطقه
احداث کانال بتنی مسلح جهت جمع
آوری و هدایت آبهای سطحی در ورودی پایاب هیدرو تدبیر یکم
شهر (جاده فومن)
ترمیم و لکه گیری معابر اصلی با مصالح
پی دشت گیالن
آسفالتی و با فالسک آسفالت(تامین با
کارفرما)
خط کشی طولی و عرضی معابر اصلی و
فرعی در سطح منطقه  5رشت
نصب تابلو جداکننده و سایر عالیم
عمودی ترافیکی
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-

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
برگزاری جلسات

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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برگزاری جلسات مربوط به مطالعات و تصمیم گیری در مورد برونسپاری خدمات اتوبوسرانی ،مزایا ،معایب
و بررسی سایر الگوهای برونسپاری اجرا شده در کشور
برگزاری جلسات مربوط به ساماندهی فنی و خدماتی در بحران برف
برگزاری جلسات داخلی برای برنامه ریزی جهت ارایه خدمات پایان سال و خدمات نوروزی
برگزاری جلسات جهت تصمیم گیری در مورد خدمات دهی در نوروز سال  99با توجه به شرایط بیماری
کرونا
برگزاری جلسات جهت حضور بازرسان خطوط به صورت فراگیر و پیوسته جهت نظارت بر ارایه خدمات
تعیین شده در نوروز سال 99

اقدامات انجام شده جهت مبارزه با بیماری کرونا








تهیه ماسک و لوازم بهداشتی برای کلیه پرسنل سازمان
ضدعفونی و شستشوی شبانه اتوبوس های سازمان جهت مقابله با ویروس کرونا
استفاده از نیروها به صورت شیفتی و دورکاری جهت مقابله با ویروس کرونا
ضدعفونی و گند زدایی محیط ادارای به صورت روزانه جهت حفظ سالمت پرسنل
سم پاشی خودروهای سبک و سنگین و اتوبوس های کلیه ناوگان حمل و نقل عمومی جهت مقابله با
ویروس کرونا
تجهیز جایگاه های  CNGبه مواد ضدعفونی کننده جهت استفاده رانندگان حمل و نقل عمومی و
شخصی
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
 اهم اقدامات انجام شده

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 نوسازی ناوگان اتوبوسرانی وکاهش متوسط کارکرد ناوگان از حدود  5سال به 3.5سال
 تدوین برنامه کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت جهت افزایش کارایی و بازده 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
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 ساماندهی اتوماسیون انبار فنی تعمیرگاه سازمان
 خرید ،نصب و استقرار نرم افزار مدیریت یکپارچه تعمیرات و نگهداری PMو برقراری لینک با واحد انبار
و مالی
 راه اندازی سیستم تست CM
 بهبود وضعیت و ساماندهی و استانداردسازی بخش تعمیرگاهی در راستای سیستم 5s
 آموزش فنی پرسنل و رانندگان و آموزش زبان انگلیسی برای رانندگان تاکسی در خطوط مختلف
مخصوصاً رانندگان تاکسی فرودگاه

 تشویق رانندگان تاکسی نمونه و با اخالق در پایان هر هفته
 ارائه بخشی از خدمات بر بستر وب سرویس جهت کاهش حضور فیزیکی رانندگان و افزایش سرعت
صدور پروانه های حمل و نقل بار و جلوگیری از مصرف بی رویه کاغذ
 تالش شبانه روزی و حضور در سطح شهر در بحران برف اخیر

 استقرار تاکسی ها ،مینی بوس ها و اتوبوس ها در خطوط مربوطه جهت خدمات رسانی به شهروندان
محترم در ایام برف
 انجام مقدمات مربوط به انبار گردانی در انبار قطعات سازمان
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سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
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

276

 ادامه اهم اقدامات انجام شده
انجام مطالعات و برآورد هزینه های سال  99بر مبنای اطالعات سال  98و حضور در کمیسیون های
بودجه جهت تخصیص اعتبار
انجام انبار گردانی و تهیه گزارش وضعیت
ادامه بهینه سازی و رفع مشکل طراحی اساسی نفربرهای برقی و انجام مقدمات آماده سازی آن برای
ارایه خدمات بهتر(در صورت تامین بودجه درخواستی) در آغاز سال 1399

انجام مطالعات مربوط به هزینه خدمات سازمان بر مبنای قیمت تمام شده (محاسبه قیمت تمام شده
خدمات) بر مبنای اطالعات سال  98برای ارایه بودجه مورد نیازدر سال آینده
شرکت کارگروههای سازمان در کمیسیون های بودجه جهت ارایه محاسبات مربوط به برنامه های سال
آینده سازمان و تعیین اعتبار مور د نیاز

حضور تمام وقت کلیه تیم های فنی و بهره برداری در تمام زمان بحران برف جهت ارایه خدمات تمام
وقت به شهروندان
شروع آنالیز مربوط به اطالعات یک ساله جمع آوری شده در بخش فنی توسط نرم افزار آلکا و پاالیش
اطالعات و برداشت اطالعات مفید و برگزاری جلسات کارگروه فنی جهت تعیین نیازمندی های سال99

ثبت اطالعات خودروهای سرویس مدارس و خودروهای آژانسی تحت نظارت سازمان در سامانه اتحادیه
تاکسیرانی های شهری کشور و سامانه سپند جهت اختصاص سهمیه سوخت

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

347/116/182/340

از  98/01/01الی 98/12/29

17/355/809/117

نوع دستگاه

تاکسی سواری
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

277

13/700/304/677

80%

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

در سرویس (فعال)

خارج از سرویس
(غیرفعال)

جمع

5328

483

5811

میانگین تعداد مسافر میانگین کرایه
جابجاشده توسط یک در یک مسیر
دستگاه در طول روز شهری (ریال)
100

16122

تاکسی ون

186

13

199

200

10995

مینی بوس

162

33

195

400

7860

اتوبوس

80

97

177

500

3000

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 دستورالعمل رعایت ضوابط مناسب سازی در اماکن عمومی
 برگزاری جلسه در خصوص ناحیه محوری و پلیس ساختمان جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی

 برگزاری جلسه در خصوص آیین نامه اجرایی استفاده کنندگان غیرمجاز آب و ...
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 رفع مشکل صدور پروانه ساختمانی برای امالک نسقی دارای اعیانی قبل از سال 1370
 بازنگری و تهیه نحوه صدور پروانه کلیه امالک فاقد سند جهت ارجاع به مراجع ذیربط

 روند بررسی پلیس ساختمان با همکاری معاونت خدمات شهر(تصویر)1
 تعیین تکلیف تخلفات ساختمان های نظامی سطح شهر با همکاری معاونت مهندسی سپاه
 بازدیدهای مستمر کنترل مضاعف از مناطق

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 شفاف سازی آرای ماده صد با تشکیل میز خدمت در مناطق
 برگزاری جلسات کارگروه تخلفات (تصویر)2

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

278

2
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1

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

 تعیین تکلیف درج نام مالک در پرونده های ارسالی به کمیسیون ماده صد
 دستورالعمل نحوه ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و اعالم تعداد صفحات آن در صفحه چک لیست
توسط مناطق

 مکاتبه با فاوا در خصوص عدم پذیرش گواهی امضا مهندس ناظر متخلف
 بازدید مشترک با بازرسی و مدیران مناطق و نواحی منطقه یک از ساخت و سازهای غیر مجاز در این
منطقه
 رسیدگی به گزارشات اعالم تخلفات ساختمانی از اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن (ماده  35و
)37
 پاسخگوئی نامه های واصله از سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن به منظور بررسی گزارشات
مهندسین ناظر از ساختمان تحت نظارت
 جلسه با استانداری در خصوص تصویب ارزش معامالتی

 پیگیری مستمر امالک مشمول تبصره واو و ارجاع به ماده صد جهت تسریع در صدور رای و الزام به
برقراری ارتباط نمایندگان مناطق با سازمانها و نهادهای مشمول در خصوص امالک مذکور
 الزام به درج وجود شاکی در گزارش الیحه ارسالی به ماده صد
 کنترل و پیگیری مستمر عملکرد نواحی در گزارش بهنگام تخلفات ساختمانی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

279

 کنترل و نظارت مستمر و تصادفی از طریق سیستم شهرسازی بر عملکرد مناطق و تسریع در ارجاع
پرونده به ماده صد

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 مکاتبه با مناطق در خصوص نصب تابلوی مشخصات
 مکاتبه با مناطق در خصوص ارسال پرونده های دارای نقص به کارتابل بایگانی موقت
 مکاتبه با مناطق در خصوص وجود یا عدم وجود گزارش مهندسین ناظر قبل از معرفی به شورای
انتظامی

 عدم اخذ گواهی مهندس ناظر متخلف قبل از صدور رای توسط شورای انتظامی ساختمان استان
 دستورالعمل رعایت ضوابط مناسب سازی در اماکن عمومی در هنگام صدور پایانکارهای ساختمانی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 دستورالعمل لحاظ تعمیرات نمای ساختمان (درصورت تغییر بارگذاری) در ذیل تعمیرات کلی
 شرکت در جلسات کمیسیون نامگذاری معابر شهری
 شرکت در جلسات کارگروه وصول مطالبات

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 شرکت در جلسه ستاد مدیریت بحران
 شرکت در جلسه با رییس کل دادگستری گیالن در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز

 شرکت در جلسات کارگروه کمیته مناسب سازی شهرداری و استان (تصویر)1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

1
280
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معاونت شهرسازی و معماری – مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه 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

 تهیه خط پروژه جامع مناطق
 تهیه ضوابط فنی و اجرایی بام سبز
 راهبری و هدایت شیوه اجرای طرح تفصیلی در مناطق
 جانمایی بنا ،بررسی ضوابط طرح تفصیلی ،تدقیق کد پهنه ها ،بررسی خط پروژه ها ،اجرای ضوابط
 ویرایش دستورالعمل نما و منظر شهری رشت (تصویر)1
 تشکیل کارگروه بافت تاریخی و برگزاری  7جلسه مستمر متشکل از نمایندگان شهرداری رشت و
میراث فرهنگی استان گیالن (تصویر)2
 ارسال پرونده پروژه مجتمع تفریحی پارک آبی گیل لند به کمیسیون ماده و اعالم نظر از مدیر عامل
آرامستان مبنی بر پیش بینی تعداد اموات در ده سال آینده
 ابالغ اصالحات ضوابط طرح تفصیلی رشت و اجرایی نمودن آن از تاریخ 98/8/1

 همکاری فعال با کارگروه استانی مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

281

2
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1

معاونت شهرسازی و معماری – مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه 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

282

 برگزاری جلسات کارگروه ماده  101در مرکز و بررسی پیشنهادات ارسالی از مناطق
 تهیه و تدوین بسته پیشنهادی شهرداری در خصوص حل و فصل مشکل سکونتگاه های غیر رسمی
واقع در محدوده شهر
 بررسی اصالحات ضوابط طرح تفصیلی با حضور اداره کل راه و شهرسازی طی چندین جلسه مشترک
و تصویب آن در کمیسیون ماده 5
 نشست مشترک با معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در خصوص رفع مشکالت طرح
تفصیلی و احداث رینگ  90متری
 برگزاری نشست مشترک با مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی با حضور شهردار محترم در خصوص
انعقاد قرارداد پیوست  6طرح تفصیلی
 تنظیم چند مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی در خصوص رینگ  90متری شهر ،اتصال خیابان تختی به
سعدی و آسفالت محور تهران از میدان گیل تا امامزاده هاشم
 برگزاری جلسات مستمر هفتگی با اداره کل راه و شهرسازی و مشاور تهیه کننده طرح تفصیلی به
منظور بررسی طرح تفصیلی پیشنهادی منطقه پنج و اعالم کلیه مغایرتها به اداره کل راه و
شهرسازی
 بررسی پیشنهادهای متقاضیان مبنی بر تغییر در طرح تفصیلی در کارگروه مربوطه در معاونت و
ارجاع موارد به کمیسیون ماده 5
 برگزاری جلسات کارگروه «شهرسازی» در معاونت شهرسازی و معماری و برگزاری جلسات مستمر
هفتگی با حضور مدیران شهرسازی مناطق به منظور راهبردی و هدایت شیوه اجرای طرح تفصیلی در
مناطق
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معاونت شهرسازی و معماری -مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی

 برگزاری جلسات کارگروه راهبری سیستم یکپارچه شهرسازی به منظور یکپارچه سازی فرآیندها،

وحدت رویه جهت نیل به نسخه تجمیعی مناطق پنج گانه (تصویر)1
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تهیه ،تنظیم و ارائه شرح خدمات ممیزی شهر رشت
 تهیه مستندات نرم افزاری( 5سند) و همکاری با سازمان فاوا درخصوص ایجاد نسخه تجمیعی
سیستم یکپارچه شهرسازی مناطق 1-2-3

 تشکیل کمیته راهبری خدمات الکترونیک شهرسازی با هدف دست یابی به سیستم جامع خدمات
الکترونیک شهروندی (تصویر)2
 تشکیل جلسات به منظور تجمیع و یکپارچه سازی مکاتبات سرا
 همکاری با سازمان فاوا در تهیه ساختار و گزارش شفافیت آرای ماده صد
 بروز رسانی و ویرایش «روش اجرایی کمیسیون ماده »5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

2
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1

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

ادامه امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی
 تعیین و تعبیه مرحله اعتبارسنجی برای کنترل وصول عوارض مربوط به کمیسیون ماده  5در واحد
حسابداری درخواست های استعالم بانک ،استعالم ادارات

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 اقدام درخصوص بروز رسانی و ویرایش «روش اجرایی نحوه بازدید و جلوگیری از تخلفات ساختمانی» با
همکاری مدیریت نوسازی و تحول اداری

 اقدام درخصوص بروز رسانی و ویرایش «روش اجرایی کمیسیون ماده  »100با همکاری مدیریت نوسازی و
تحول اداری
 اقدام درخصوص تهیه و تنظیم «روش اجرایی صدور گواهی عدم خالف ساختمانی» با همکاری مدیریت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نوسازی و تحول اداری

 اقدام درخصوص تهیه و تنظیم «روش اجرایی صدور پروانه ساختمانی شامل احداث بنا-اصالح پروانه و
توسعه بنا) با همکاری مدیریت نوسازی و تحول اداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 بازدید از سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری کرج و نحوه ارایه خدمات الکترونیک آن شهرداری به

همراه اعضای کمیته راهبری خدمات الکترونیک شهرسازی
 پایش و نظارت بر سامانه اعالم مشکالت سیستم یکپارچه شهرسازی( )BTNETبه منظور رفع مشکالت
موجود و پیش گیری از تکرار موارد مشابه با همکاری اعضای کارگروه شهرسازی و سازمان فاوا
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معاونت شهرسازی و معماری -مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه 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

شهر دوستدار کودک
 تشکیل جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با حضور رییس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت
 ارسال صورتجلسه به تمامی واحدهای شهرداری جهت اجرا در دفتر معاونت شهرسازی و
معماری
 تشکیل جلسه با حضور تمامی مدیریت های روابط عمومی در واحدهای مختلف شهرداری در
دفتر معاونت شهرسازی و معماری با توجه به مصوبه صورتجلسه فوق
 تهیه گزارش اقدامات شهرداری رشت ،تمامی موسسات مردم نهاد و سمن ها  ،ان جی یوها و
ارسال اقدامات کلی شهر رشت در حوزه کودک به وزارت کشور جهت پایلوت شدن شهر
رشت
 تهیه گزارش سازمان ها و معاونت ها در خصوص فعالیت های حوزه کودک و نوجوان در سه
ماهه پاییز به استانداری و فرمانداری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

285
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معاونت شهرسازی و معماری-کمیسیون ماده صد یکساله 1398
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ردیف

شرح

واحد

شعبه1

شعبه2

شعبه3

شعبه4

شعبه5

مجموع

1

تعداد جلسات تشکیل شده

جلسه

70

66

41

86

86

349

2

تعداد پرونده های رسیدگی شده بدوی

پرونده

1352

1490

721

1775

1583

6921

3

تعداد آرای صادره رای به تخریب -بدوی

مورد

782

603

309

651

557

2902

4

تعداد آرای صادره رای به جریمه -بدوی

مورد

177

248

146

306

278

1155

5

تعداد آرای صادره رای به تصمیم -بدوی

مورد

393

639

266

818

748

2864

6

میزان جریمه بدوی

ریال

181،317،243،685

457،239،872،416

220،088،142،831

1،168،798،196،517

پرونده

479

428

442

843

694

2886

مورد

206

115

112

158

212

803

مورد

93

101

109

206

138

647

پرونده

180

212

221

479

344

1436

204،273،003،340

432،074،317،977

7
8

9

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

286

10
11

تعداد پرونده های رسیدگی شده
تجدیدنظر
تعداد آرای صادره تائید رای بدوی در
تجدیدنظر
تعداد آرای صادره فسخ رای بدوی در
تجدیدنظر
تعداد آرای صادره رای به تصمیم در
تجدیدنظر
میزان جریمه تجدیدنظر

138،382،311،680 171،770،625،905

ریال 112،207،144،079 164،496،697،950

12

تعداد پرونده های رسیدگی شده همعرض پرونده

13

تعداد آرای صادره تائید رای تجدیدنظر در
همعرض

مورد

14

تعداد آرای صادره فسخ رای تجدیدنظر در
همعرض

مورد

14

15

تعداد آرای صادره رای به تصمیم در
همعرض

مورد

51

49

16

میزان جریمه همعرض

ریال

13،642،994،625

5،888،329،630

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

1،146،720،322،685 233،669،159،339

68

62

116

76

189

511

3

8

29

2

17

59

5

13

6

14

52

74

68

158

400

26،860،958،900

20،389،625،431

24،030،625،431

90،812،534،017

معاونت شهرسازی و معماری -آمار مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه شهرداری رشت
یکساله 1398

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
تعداد
مساحت زیربنا مساحت زیربنا
تعداد پروانه تعداد پروانه
درخواستهای درخواستهای درصد
به مترمربع درصد افزایش
به مترمربع
درصد افزایش
صادره
صادره
ثبت شده افزایش یا
ثبت شده
یا کاهش
بازه معین
بازه معین
یا کاهش
بازه معین
بازه معین
کاهش
بازه معین
بازه معین
سال 97
سال 98
سال 97
سال 98
سال 97
سال 98

منطقه1

308

543

-%43

802

749

%7

239954

407796

-%41

منطقه2

129

165

-%22

323

278

%16

141848

104961

%35

منطقه3

169

206

-%18

408

283

%44

99774

127561

-%22

منطقه4

140

196

-%29

307

258

%19

90825

126788

-%28

منطقه5

146

143

%2

226

229

-%1

107579

99170

%8

مجموع

892

1253

-%29

2066

1797

%15

679980

866276

-%22

مقایسه تعداد پروانه صادره بازه معین سال98
1400

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

نسبت به مدت مشابه سال گذشته

1200
1000

2000

800

1900

600

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

سال 98نسبت به مدت مشابه سال گذشته

سال 98نسبت به مدت مشابه سال گذشته

1800

400
1700

200

1600

0

بازه معین سال 98

287

2100

مقایسه تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین

مقایسه مساحت زیربنای پروانه های صادره بازه معین

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

بازه معین سال 97

بازه معین سال 98

بازه معین سال 97

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

بازه معین سال 98

بازه معین سال 97

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

288

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  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری 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)

23

0

1

0

0

20380

0

2357

0

0

24

22737

5،007،801،344

0

5،007،801،344

29

0

0

0

0

23599

0

0

0

0

29

23599

6،059،994،944

0

6،059،994،944

93

4

7

0

0

59479

3239

10846

0

0

104

73564

6،051،924،000

0

6،051،924،000

85

0

8

0

1

51645

0

4832

0

457

94

56935

6،271،471،500

0

6،271،471،500

45

1

5

0

0

27302

106

395

0

0

51

27803

1،629،912،525

0

1،629،912،525

50

1

5

0

0

32662

195

2361

0

0

56

35218

3،582،692،396

0

3،582،692،396

10

2

2

0

0

3742

420

1990

0

0

14

6152

716،771،500

0

716،771،500

7

2

1

0

0

5214

352

1334

0

0

10

6900

672،676،200

0

672،676،200

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

171

7

15

0

0

110903

15588 3765

0

0

193

13،406،409،369 130256

0

13،406،409،369

171

3

14

0

1

113120

8527

0

457

189

16،586،835،040 122652

0

16،586،835،040

547

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده
مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از  98/01/01الی  98/12/29نسبت به مدت مشابه
سال گذشته
120
100
80
60
40
20
0

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

منطقه2

منطقه1

منطقه3

مدت مشابه سال گذشته(سال)97

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

289

منطقه4

از  98/01/01الی 98/12/29

مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از  98/01/01الی  98/12/29نسبت به مدت مشابه سال
گذشته

مدت مشابه سال گذشته(سال)97

189

از  98/01/01الی 98/12/29

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

193
187

188

189

190

191

192

193

194

مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

منطقه4

290

مجموع

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

منطقه5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

منطقه3

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نام
منطقه

منطقه2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

مسکونی

منطقه1

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

پایانکارهای ساختمانی

دوره
تعداد

از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته
از  98/01/01الی
98/12/29
مدت مشابه سال
گذشته

مساحت
زیربنای کل
(مترمربع)

تجاری

تعداد

مسکونی-تجاری

مساحت
زیربنای کل
(مترمربع)

تعداد

مساحت
زیربنای
مسکونی
(مترمربع)

سایر

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

تعداد

مجموع

مساحت
زیربنای
کل
(مترمربع)

تعداد

مساحت
زیربنای کل
(مترمربع)

332

305749

20

5674

78

57874

7292

0

3

1910

433

378498

402

368946

24

13582

65

109167

7452

0

0

0

491

499147

171

130896

22

3054

29

14959

3314

0

2

3668

224

155891

153

119780

32

12649

31

13352

1928

0

1

921

217

148630

185

102628

7

4071

15

11295

1101

0

0

0

207

119095

179

121905

15

3949

36

22944

2975

0

0

0

230

151773

129

79492

3

869

18

9651

1263

49

1

916

151

92240

125

75414

3

7451

42

23236

3904

149

1

846

171

111000

75

52151

0

0

0

0

0

0

0

0

75

52151

101

145379

0

0

0

0

0

0

0

0

101

145379

892

670915

52

13668

140

93779

12970

49

6

6494

1090

797875

960

831424

74

37631

174

168699

16259

149

2

1767

1210

1055929
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مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

نام
منطقه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

منطقه1

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

منطقه2
منطقه3

291

مجموع

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

منطقه5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

منطقه4

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ساخت و سازهای غیرمجاز

دوره

مسکونی

سایر

تاسیسات

مجموع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

از  98/01/01الی 98/12/29

586

%81

0

%0

138

%19

724

مدت مشابه سال گذشته

768

%78

0

%0

219

%22

987

از  98/01/01الی 98/12/29

324

%94

0

%0

19

%6

343

مدت مشابه سال گذشته

570

%94

0

%0

35

%6

605

از  98/01/01الی 98/12/29

526

%65

0

%0

286

%35

812

مدت مشابه سال گذشته

524

%70

0

%0

228

%30

752

از  98/01/01الی 98/12/29

746

%81

0

%0

175

%19

921

مدت مشابه سال گذشته

279

%39

0

%0

444

%61

723

از  98/01/01الی 98/12/29

550

%82

1

%0.15

123

%18

674

مدت مشابه سال گذشته

392

%82

5

%1.05

80

%17

477

از  98/01/01الی 98/12/29

2732

%79

1

%0.03

741

%21

3474

مدت مشابه سال گذشته

2533

%71

5

%0.14

1006

%28

3544
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مناطق پنجگانه-
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

بازدیدهای تخلفات ساختمانی
تعداد بازدید

تعداد تشکیل پرونده

تعداد پرونده ارسالی به واحد
تخلفات ساختمانی

منطقه1

2223

1989

1831

منطقه2

1890

651

485

منطقه3

8082

812

812

منطقه4

1294

739

681

منطقه5

1389

1531

1588

14878

5722

5397

منطقه1

2386

2216

2061

منطقه2

460

320

253

منطقه3

8688

752

752

منطقه4

1157

688

688

منطقه5

1420

1850

1850

14111

5826

5604

شرح

از  98/01/01الی
98/12/29

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

292

مدت مشابه سال گذشته

جمع

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مناطق پنجگانه-

تخلفات ساختمانی
منطقه1

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

از  98/01/01الی 98/12/29

مدت مشابه سال گذشته

از  98/01/01الی 98/12/29

مدت مشابه سال گذشته

از  98/01/01الی 98/12/29

مدت مشابه سال گذشته

از  98/01/01الی 98/12/29

293

مدت مشابه سال گذشته

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

از  98/01/01الی 98/12/29

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

2

برگشت از کمیسیون ماده صد(غیرقابل طرح)

پرونده

مدت مشابه سال گذشته

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد

پرونده

591

812

752

1016

1075

812

620

4814 4623

13

22

1

2

615

768

185

98

898

 3تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده

پرونده

1466 1679

774

421

610

580

1268 1285

689

630

4365 5037

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

مورد

1466 1679

181

93

242

235

532

853

92

259

2906 2726

 5تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده

پرونده

850

185

123

368

345

991

744

290

420

2482 2939

تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده

پرونده

6
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733 1776 1250

از  98/01/01الی 98/12/29

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ردیف

مدت مشابه سال گذشته

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

شرح

واحد

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

مجموع

5

1105

574

8

616

589

298

242

235

302

475

385

362

819

1986 2092

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

پاکسازی:
-1پاکسازی هفتگی محالت
 طرح پاکسازی محالت  55گانه شهرداری رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برنامه ریزی جهت افزایش خدمات رسانی به محالت  55گانه شـهر رشـت با الویـت محـالت کم
برخوردار شهر در راستای طرح پاکـسازی مـحـالت(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 ) ...از اهـداف مهم معاونت خــدمات شهری بوده است که در سال
جاری با نظــارت هرچه بیـشتـر مدیریت خـدمـات شــهری و همـکاری مناطق پنج گانه و سازمان
مدیریت پسماند به طـور منـظم و هفتگی انجـام می پذیـرد
 آمار و اطالعات موجود از وضعیت پاکسـازی در مـدت یکساله به شرح ذیل می باشد:

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مدت زمان

دفعات پاکسازی محالت مناطق پنجگانه
بصورت همزمان

یکساله 98

48

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

ادامه پاکسازی:
 تصایر مربوط به پاکسازی محالت  55گانه شهر رشت

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

295
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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

 ادامه پاکسازی:

-2پاکسازی جاده ورودی روستای کیژده رشت توسط خدمات شهری
در این پاکسازی  350سرویس بار کامیون زباله و نخاله ساختمانی جمع آور ی و به سایت سراوان
انتقال یافت

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

 ادامه پاکسازی:

-3ضدعفونی و گندزدایی محالت  55گانه شهر رشت دراستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

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

297

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 عملیات الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود:
-1الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود:
در راستای تحقق ردیف اعتباری مربوط به نگهداری ،الیروبی شبکه آبهای سطحی و براساس برنامه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

زمانبندی و با الویت بندی اعالم شده توسط مناطق  5گانه شهرداری رشت ،الیروبی  3939متر مربع

رودخانه های زرجوب و گوهر رود به منظور جلوگیری از طغیان رودخانه ها و بستر سازی مناسب ،در 11
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

روز کاری از نیمه شهریور تا نیمه مهر انجام گرفته است که به دلیل کمبود ماشین آالت و ارسال بیل
زنجیری به دفنگاه سراوان ،باال آمدن سطح آب رودخانه ها و بارش بارانهای موسمی و  ...متوقف مانده

است.
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت خدمات شهری – مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه عملیات الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود:
تصاویرالیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود:

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

 ادامه عملیات الیروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود:

-2ترمیم سرچاهچه ها و الیروبی منهول های محالت شهر رشت در راستای جلوگیری از آبگرفتگی

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

300
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معاونت خدمات شهری – مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 طرح های مطالعاتی و اجرایی پیشنهادی:
 -1طرح پیشنهادی مبنی بر پاکسازی دائمی رودخانه های سطح شهر

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ارائه طرح در خصوص نظافت و پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهر رود و ارجاع به کارشناسان دادگستری:
(قراردادی در این خصوص توسط تیم کارشناسی معاونت خدمات شهری تهیه شده است که جهت برآورد هزینه های
موجود در قرارداد به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال شده است و هدف از اجرای آن نیل به اجرای عملیات

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

جمع آوری و پاکـسازی مسـتمر و مداوم کلـیه زباله های جامـد موجود در بسـتر  ،دیواره و حاشیه رودخانه های زرجوب

و گوهررود می باشد)

 -2ارائه شرح خدمات جمع آوری سگهای ولگرد و احشام سرگردان
شرح خدمات جمع آوری و نگهداری سگهای ولگرد و احشام سرگردان آماده و سه بار اقدام به برگزاری مناقصه شد ولی
متاسفانه به دلیل مشکالت پایان سال با عدم شرکت کننده مواجه گردید.
(قراردادی در این خصوص توسط تیم کارشناسی معاونت خدمات شهری تهیه شده که بعد از برآورد هزینه توسط کانون
کارشناسان رسمی دادگستری به سازمان مدیریت پسماند جهت اعالم نظر نهایی ارسال و فراخوان مربوطه توسط اداره

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

301

حقوقی تهیه و در سامانه ستاد طی سه مرحله بارگذاری شد و به دلیل شیوع ویروس کرونا و  ...با عدم استقبال شرکت
کنندگان مواجه گردید و مقرر شد در سال  99مجدداً روند مذکور طی گردد.

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه طرح های مطالعاتی و اجرایی پیشنهادی:
 -3ارائه طرح پایش و نگهداری شبکه آبهای سطحی

تهیه اسناد و شرح خدمات پایش و نگهداری شبکه جمع آوری آبهای سطحی و ارسال به حوزه معاونت محترم حمل و
نقل و امور زیر بنایی جهت ارایه دیدگاه و نظرات و پیشنهادات و ارایه مراتب به کانون کارشناسان رسمی دادگستری
جهت اخذ نظریه کارشناسی

 -4ارائه طرح کاشت گیاه وتیور در کمپوست
 -5ارائه طرح ناحیه محوری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت خدمات شهری – مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه طرح های مطالعاتی و اجرایی پیشنهادی:
-6ارائه نظامنامه ارزشیابی نواحی پنجگانه
ناحیه محوری و تمرکز زدائی و مکانیزم افزایش دسترسی به خدمات از طریق توانمند سازی مدیریت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محلی ،در جهت بهبود کیفیت شــهر و وظایف شهروندی می باشد .بدین منظور در شرح اهداف،
سیاست ها ،راهبردها و وظایف ،مالک عمل نواحـی منـطقه نمره دهی در عملکرد ماهانه روسای نواحی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

براسـاس بازدید های روزانه و هفتگی از نواحی توسط کارشناسان خدمات شهری مرکز و تکمیل نمودن
فرم های بازدید روزانه و هفتگی می باشد که بعد از تکمیل این فرم ها ماهـیانه مجموع عملکرد موجود

بررسی و اختیار روسای نواحی قرار می گیرد.
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 پروژه های اجرایی:
-1عقد قرارداد خرید سطلهای زباله مکانیزه
در این خصوص مجوز تعیین اعتبار از شورای محترم اسالمی شهر دریافت شد و با توجه به برگزاری
مناقصه ،برنده مناقصه ضمن عقد قرارداد در حال طی مراحل قانونی جهت ساخت و تحویل مخازن می
باشد

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه پروژه های اجرایی:

-2برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای عملیات برفروبی
برنامه ریزی و نظارت جهت اجرای عملیات برفروبی در سطح شهر و هدایت و ساماندهی عملیات

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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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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 ادامه پروژه های اجرایی:
-3شناسایی 86نقطه آبگیر در سطح شهر
شناسایی نقاط آبگیر در مواقع بارانی و ارجاع به معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی و مناطق پنجگانه
جهت رفع مشکل

 -4به روز رسانی چارت عملیاتی ستاد بحران شهرداری
-5برنامه ریزی جهت احداث سرویس بهداشتی در راستای افزایش رفاه حال شهروندان
عالوه بر سرویس های بهداشتی موجود در سطح شهر ،در راستای رفاه بیشتر شهروندان مکانهای جدیدی
جهت احداث سرویس های بهداشتی براساس بودجه مصوب شورای اسالمی شهر و اعتبار پیش بینی شده

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

تعرفه گردیده که در مراحل قانونی جهت کسب تایید های الزم بـرای احـداث بنا می باشد.

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت خدمات شهری – مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه پروژه های اجرایی:
 -6پروژه آب خام در سطح شهر رشت
اسناد مناقصه پروژه فـوق تهیــه گردیده و در سامانه  SETADIRAN.IRبارگذاری شد ضمناً مکانهای در

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

نظر گرفته شده جهت اجــرای پروژه شامل بلوار امام خمینی به طول  2000متر ،بلوار قـلی پور 1100متر،
بلــوار افـتخاری  2500متر ،بلوار شهدای گمنام  900مترمی باشد که پس از برگزاری مناقصه و تعیین
پیمانکار مربوطه ،مراتب به پیمانکار جهت طی مراحل قانونی ابالغ گردید .

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت خدمات شهری – مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 اقدامات و پیگیری:

-1شناسایی امالک مشمول بند  14ماده  55قانون شهرداری مبنی رفع خطر
لیست امالک مشمول بند  14ماده  55در محدوده منطقه یک

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

307

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

آدرس
بلوار شهید قلی پور خیابان ولی عصر نبش کوچه پامچال موسسه حمل و نقل جاوید بار
بلوار قلی پور نبش کوچه گل نار
بلوار رجایی کوچه 56
سیاه اسطلخ ورودی کوچه 77
استاد سرا کوچه مهر شریف
سبزه میدان کوچه احتساب پالک 84
بیستون کوچه افتخار پالک 125
سبزه میدان کوچه احتساب پالک 67
جنب پارک کسمایی مدرسه
 15متری طالقانی عمارت رضا
استاد سرا کوچه ستوده به سمت کالنتری
استاد سرا جنب آژانس پیروز
استادسرا کوچه نسترن
خیابان طالقانی ورودی معلم از طرف پاساژ بزرگمهر
بلوار گیالن روبه روی خیابان  178سالن زیبایی
بیست متری گاز پیله دار بن کوچه کوچه یاس
بلوار استاد معین نبش کوچه  13جنب سوپر مارکت
بلوار سمیه مجتمع کاکتوس
بلوار دیلمان روبروی کوچه مریم ساختمان 68
بلوار سمیه خیابان  126کوی وصال فرعی اول ساختمان برنز
خیابان  122بعد از کوچه بهار
بلوار اصفحان نبش کوچه خورشید
بلوار توحید میدان غزنوی جنب پارکینگ برج گلسار
بلوار دیلمان جنب ساختمان تندیس
بیست متری گاز روبروی تاکسی وحید
خیابان 106
نبش خیابان 173
روبروی میدان هاکوپیان
بلوار گیالن خیابان  192انتهای کوچه  2ساختمان 192
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نوع خطر
ریزش دیوار
درب کرکره
پل فلزی
پل فلزی
سقف
ترمیم دیوار
دیوار گذاری
ترمیم دیوار
ترمیم دیوار
نمای ساختمان
ریزش دیوار
سربندی
نمای ساختمان
نمای ساختمان
دامنه
دیوار
دیوار مجتمع
سقف
نمای ساختمان
نمای ساختمان
دامنه
سقف
سقف
نمای ساختمان
نمای ساختمان
دامنه
سقف
نمای ساختمان

رفع خطر
مالک
ناحیه دو
ناحیه دو
ناحیه دو
ناحیه سه
ناحیه سه
ناحیه سه
ناحیه سه
مالک
ناحیه سه
اخطار داده شده
اخطار داده شده
اخطار داده شده
مالک
مالک
مالک
مالک
اخطار داده شده
اخطار داده شده
اخطار داده شده
مالک
اخطار داده شده
اخطار داده شده
اخطار داده شده
اخطار داده شده
مالک
مالک
در دست اقدام
مالک

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

 ادامه اقدامات و پیگیری:

-1شناسایی امالک مشمول بند  14ماده  55قانون شهرداری مبنی رفع خطر
لیست امالک مشمول بند  14ماده  55در محدوده منطقه دو

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

فهرست موارد رفع خطر در محدوده منطقه دو در سال 98
1

خیابان شهدا ،روبروی کمیته امداد امام خمینی(ره) :تخریب دیوار در حال ریزش و دیوار گذاری مجدد

ناحیه 2

2

خیابان شهدا ،کوچه سلمان فارسی  :رفع خطر تخریب دیوار در حال ریزش ملک مخروبه

ناحیه 2

3

سرچشمه ،رفع خطر و تخریب سربندی واحد تجاری مخروبه

ناحیه 2

4

انتهای پارک شهید نهی قناد:رفع خطر و تزریق بتون به پی دیوار در حال ریزش مدرسه شهیدان نهی قناد

ناحیه 3

5

انتهای پارک کشاورز :رفع خطر از دیوار در حال ریزش ملک مسکونی

ناحیه 2

لیست امالک مشمول بند  14ماده  55در محدوده منطقه سه
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

308

ردیف

امالک شناسایی شده

امالک در دست اقدام

رفع خطر گردیده

ناحیه 1

36

22

14

ناحیه2

24

16

8

ناحیه3

44

37

7

جمع کل

104

75

29
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معاونت خدمات شهری – مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه اقدامات و پیگیری:

-1شناسایی امالک مشمول بند  14ماده  55قانون شهرداری مبنی رفع خطر
لیست امالک مشمول بند  14ماده  55در محدوده منطقه 4

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

309

فهرست موارد رفع خطر در محدوده منطقه چهار در سال 1398
ردیف

آدرس

نام مالک

1

بلوار آیت اله رودباری – نبش کوچه کاج

موسوی

2

بلوار آیت اله رودباری – نبش کوچه جوادزاده

رمضانی

3

بلوار شهید افتخاری – خیابان بابایی – انتهای کوچه شهید محمدی

منتهی به مرداب

4

بلوار شهید افتخاری – خیابان بابایی – انتهای کوچه شهید محمدآزاد

منتهی به مرداب

5

بلوار شهید افتخاری – ولکس – مالک اشتر – انتهای کوچه شهید نظری

منتهی به مرداب

6

حمیدیان – خیابان شالیزار – روبروی مشاور امالک عبادی

بدون مالک

7

خیابان طالقانی – کوچه شهید حسن خواه – دست راست – زمین های شاهرودی

شاهرودی

8

بلوار شهید افتخاری – ولکس – ابتدای باقرالعلوم – جنب کارواش

9

خیابان استقامت – ساختمان کالوری
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کالوری

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

 ادامه اقدامات و پیگیری:

-1شناسایی امالک مشمول بند  14ماده  55قانون شهرداری مبنی رفع خطر
لیست امالک مشمول بند  14ماده  55در محدوده منطقه 5

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

مالک

ردیف

آدرس

1

بلوار امام خمینی (ره) باالتر از ساختمان شهرداری منطقه 5بن بست امید بن بست پنجم

2

کوی بیانی نبش کوچه شهید محسن لک

آقای محمد علی بیابانی(زمین محصور شده)

3

بلوار امام خمینی نبش کوچه شهید محسن لک(کوچه فرشته) سمت راست

ساختمان ولیعصر پالک 584خانم مقصودی

4

بلوار امام خمینی نبش کوچه امید جنب ساختمان شهرداری منطقه پنج

دیوار گذاری شده به مالکیت طالبی

5

بلوار پرفسور سمیعی جنب دانشگاه راهبرد شمال

ضایعاتی علیرضا مالک رضا حسینی مقدم
مستاجر آقایان ملکی و جهانی

-2نظارت و ابالغ روشهای نگهداری شبکه آبهای سطحی در سطح معابر شهر رشت
 -3پیگیری ساخت اتاقک تاسیسات انرژی تجدید پذیر در مسکن مهر رشت و انعقاد قرارداد با

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

شرکت مجری طرح
 -4آماده سازی شرح خدمات رفت و روب و اسناد مناقصه و ابالغ به برندگان مناقصه

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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-5آماده سازی شرح خدمات فضای سبز و اسناد مناقصه و ابالغ و عقد قرار داد با برندگان
مناقصه
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معاونت خدمات شهر-مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 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

 بازدیدها:
 بازدید دوره ای معاونت خدمات شهری و مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری از مرکز ماده16
 تهیه و تدوین دستورالعمل شرح خدمات تخلفات ساختمانی ( با همکاری معاونت شهرسازی و خدمات
شهری مناطق  5گانه )
 بازدید دوره ای معاونت خدمات شهری و مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری از مرکز ماده16

 بازدید دوره ای از گرمخانه شهرداری رشت

 بازدید روز بازار مسکن مهر

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

311

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه بازدیدها:
 بازدید سرپرست محترم معاونت خدمات شهری بهمراه مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری و مدیر
خدمات شهری شهرداری رشت و جمعی از مدیران شهری از پروژه لوله گذاری آبهای سطحی مسیر
مطهری به مسجد تکیه سوخته(خواهر امام)

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 بازدید هفته ای از تخلفات ساختمانی ناحیه  1منطقه  1توسط مدیر پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی و
مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری رشت و تکمیل فرم بازدید

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نشست ها:


نشست در جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات پدافند غیرعامل در خصوص عملکرد پدافند غیر
عامل در زمان بحران و چگونگی اسکان اضطراری حادثه دیدگان در تاریخ  98/9/2در سالن اجتماعات
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 نشست در فرمانداری در خصوص کمیته پشتیبانی یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند  98مورخ
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

98/10/16
 نشست در سازمان فرهنگی و ورزشی در خصوص برگزاری مراسم رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 نشست در دفتر مدیریت ارتباطات و امو بین الملل در خصوص برگزاری جشنواره گاری های کبابی
 نشست در دفتر معاونت خدمات شهری مورخ  98/10/22در خصوص انتقال موضوعات اجرایی از مناطق
به سازمانها با توجه به در پیش رو بودن قرارداد جدید امور فضای سبز و رفت وروب

 نشست در سازمان فرهنگی و ورزشی در خصوص مشارکت با موسسه نیکوکاران شریف در خصوص
خدمات رسانی موثر سامانکده و گرمخانه
 نشست در بازگشایی پاکت در خصوص واگذاری غرفه های بازارچه ها و امالک سازمان ساماندهی

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
313
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معاونت خدمات شهر-مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 ادامه نشست ها:
 نشست در جلسه معاونت برنامه ریزی فرمانداری با حضور مسئولین پشتیبانی ادارات دولتی در

خصوص کمیته پشتیبانی یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند  98درمورخ 98/10/26
 نشست در جلسه پدافند غیرعامل در سالن فجر نیروی انتظامی استان گیالن با حضور ادارات مختلف
شهر در خصوص پیشگیری از تجمع و آشوب احتمالی و اقدامات در انتخابات اسفند 98

 نشست در فرمانداری در خصوص جلسه امنیت انتخابات با حضور مسئول امنیت انتخابات مورخ
98/11/5

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نشست در جلسه پیشتیبانی انتخابات با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار در فرمانداری در تاریخ

98/11/7
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 نشست در جلسه پیشتیبانی انتخابات با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار به همراه معاونین خدمات
شهری مناطق پنجگانه شهرداری رشت مورخ 98/11/24

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

314

 نشست در جلسه در خصوص امنیت انتخابات در فرمانداری مورخ 98/11/27
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معاونت خدمات شهر-مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

برگزاری و حضور در جلسات:
 برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون بند بیست در دفتر مدیریت و پیشگیری رفع تخلفات شهری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برگزاری جلسه در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری با حضور مدیران و کارشناسان معاونت
شهرسازی و معماری در خصوص کنترل مضاعف پروژه های ساختمانی و بررسی مشکالت نظارت و کنترل
ساخت و سازهای فاقد پروانه (خالف ساز) در سطح شهر رشت با موضوع ناحیه محوری و پلیس ساختمانی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه برگزاری و حضور در جلسات:
 برگزاری جلسه در خصوص تدوین شرح خدمات تخلفات ساختمانی با مدیر هماهنگی و نظارت بر سـاخت و
سازهای شهرداری رشت در دفتر مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
 برگزاری جلسه در خصوص تدوین شرح خدمات تخلفات ساختمانی با معاون خدمات شهری منطقه یـک در
دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه یک
 برگزاری جلسه هفتگی کارگروه ساماندهی دستفروشان و پیشگیری و رفع سد معبر با مسئولین ستاد رفع
سد معبر مناطق  5گانه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 برگزاری جلسه ای مشترک در خصوص برنامه ریزی اقدامات شهرداری رشت در ایام محرم و صفر و هفته
دفاع مقدس در دفتر معاونت خدمات شهری با حضور معاونت محترم خدمات شهری و جمعی از مدیران
ستاد و سازمان ها

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

ادامه برگزاری و حضور در جلسات:
 حضور در جلسه ساماندهی کمیته متکدیان شهرداری رشت در فرمانداری
 حضور در جلسه ستاد بحران

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 جلسه مشترک با قوه قضائیه در خصوص ساماندهی دستفروشان سطح شهر
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

317

 حضور در جلسه کمیسیون بهداشت به جهت پاسخگویی به موارد مطروحه
 حضور در جلسه شهر شبهای روشن در دفتر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها
 حضور درجلسه توجیهی واگذاری قرارداد نیروهای حجمی رفت و روب و فضای شهری به مناطق پنجگانه.
 حضور درجلسه مربوط به قرارداد تاالب عینک رشت
 جلسه مشترک کمیسیون عمران در معاونت شهرسازی در خصوص ساخت و سازهای بدون مجوز
 حضور در جلسه کمیسیون بهداشت در خصوص نواقص نواحی پانزده گانه شهرداری رشت

 جلسه مشترک با آقای حیدرنژاد معاونت محترم دادستان در خصوص ساماندهی متکـدیان و افـراد کـارتن
خواب

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت خدمات شهر-مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات 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

ادامه برگزاری و حضور در جلسات:

 حضور در جلسه ارائه راهکارهای اجرایی ،اجرایی ماده  2قانون توزیع آب و تبصره های ذیل آن (حفاظت از
اراضی بستر و حریم رودخانه ها ،تخلیه و قلع و قمع اعیانی مزاحم و آزاد سازی اراضی در دفتر معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیالن

 جلسه مشترک در خصوص جلوگیری از تخلفات ساختمانی در کلیه مناطق  5گانه و اجرایی نمودن ناحیه
محوری در مناطق شهرداری رشت در دفتر معاونت محترم شهرسازی و معماری
 حضور در جلسه ستاد بحران در دفتر معاونت خدمات شهری به مدیریت سرپرست معاونت خدمات شهری،
با حضور مدیریت ارتباطات و امور بین الملل  ،مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری  ،مدیران  ،معاونین
مناطق و مدیران ستادی شهرداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه برگزاری و حضور در جلسات:
 حضور در جلسه  89کمیسیون بهداشت و خدمات شهر و محیط زیست با موضوع بررسی وضعیت قرارداد
تاالب عینک و بررسی وضعیت درمانگاه هموفیلی در تاریخ 98/4/3

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 حضور درجلسه با فرماندهی انتظامی محترم شهر رشت در خصوص رفـع سـدمعبر شـهرداری رشـت در
تاریخ 98/4/23

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه برگزاری و حضور در جلسات:
 جلسه با مشاور آتیه سازان محیط برای ساخت مجتمع اردوگاهی موقت سامانکده و گرمخانه در تاریخ
 98/7/6در دفتر معاونت خدمات شهری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 جلسه با موسسه مردم نهاد امید در دفتر معاونت خدمات شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 سایر اقدامات:
 پشتیبانی انتخابات توسط نیروهای اجرایی شهرداری رشت 98/12/2

 تهیه و تدوین دستورالعمل شرح خدمات تخلفات ساختمانی ( با همکـاری معاونـت شهرسـازی و خـدمات
شهری مناطق  5گانه )
 تهیه و تدوین دستورالعمل شرح خدمات تخلفات ساختمانی
 همکاری با رئیس پلیس راهور رشت در خصوص همکاری جهت انتقال خودروهای متخلف ( وانـت بارهـای
میوه) به پارکینگ
 اخذ احکام قضایی برای ساماندهی زنان بی سرپرست و خیابانی جهت ساماندهی آنان
 ارائه طرح ناحیه محوری و آماده سازی چارت اجرایی نواحی با همکاری مدیریت نوسازی و تحول اداری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 ارائه طرح کاشت گیاه وتیور در کارخانه کمپوست

 شناسایی نقاط آبگیر در مواقع بارانی و تعیین ضرب العجل زمانی به مناطق جهت رفع مشکل
 پیگیری الیحه ساخت پارک انرژیهای تجدید پذیر در مسکن مهر و آماده سـازی شـرح خـدمات اتاقـک
تاسیسات پروژه صدراالشاره
 گشت زنی شبانه و جمع آوری متکدیان سطح شهر

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه سایر اقدامات:
برگزاری کالس آموزشی شناسایی کاالی قاچاق سالمت محور (آرایشی و بهداشتی) و مبارزه با قاچاق کاال و
ارز استان گیالن

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 آماده سازی شرح و خدمات اولیه ایجاد ساخت مجتمع اردوگاهی گرمخانه و سامانکده توسط شرکت آتیه
سازان محیط به عنوان پیمانکار

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه سایر اقدامات:

 ساماندهی متکدیان و افراد کارتن خواب
 ساماندهی زنان بی سرپرست و خیابانی جهت ساماندهی آنان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ساماندهی دستفروشان و پیشگیری و رفع سد معبر

 ساماندهی کودکان کار
 ساماندهی و جمع آوری تابلوهای اصناف (همه روزه از سطح شهر)

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 هماهنگی با حوزه اداره روابط عمومی و امور بین الملل در خصوص تهیه ،نصب و چاپ بنر اطالع رسانی در
خصوص فرایند صدور پروانه ساختمانی برای امالک فاقد سند رسمی برای اطالع عموم شهروندان در
سطح شهر و تهیه فرم گزارش بازدید از ساختمانهای در حال ساخت در سطح شهر توسط واحد مدیریت
پیشگیری و رفع تخلفات شهری و مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه سایر اقدامات:
 جمع آوری متکدیان سطح شهر و تحویل آنان به خانواده هایشان(تصاویر1و)2
 اخطار به مغازه داران خیابان سردار جنگل (تصاویر3و)4
 جمع آوری کیشیک شبانه نیروهای رفع سد معبر و تخلفات شهری منطقه دو (تصاویر5و)6

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

4

3

5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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6

2

1

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

جدول گزارش ساختمان های درحال ساخت درسطح مناطق پنجگانه

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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جدول گزارش ماهانه کمیسیون بند  20ماده 55
تعداد کل
تعداد اخذ
تعداد
پروندها جلسه
صدور رای بازدید تعهد
بند بیست
مجدد کتبی
پلمپ
بهمن 98
84
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17

30

33

عدم احراز
تخلف و
مختومه شدن
پرونده
4

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

جدول مقایسه ای متکدیان و افراد بی خانمان جمع آوری و ساماندهی شده یکساله  98مجتمع
سامانکده شهرستان رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ماه

ورودی تعداد متکدیان و بی خانمان های جمع آوری شده

مرد

زن

یکساله 98

255

208

47

مجموع تعداد
اعزام به
با قید اعزام به
کمپ
متکدیان و بی
شهرستان
کمیته دستگاه
رسوبی متواری متوفی
ترک خانواده تعهد مراکز
بهزیستی
خانمان های جمع
محل
امداد قضایی
آزاد درمانی
اعتیاد
آوری شده
سکونت

ماه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

40

یکساله 98
50
40
30
20

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

10
0

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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44

37
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25
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7

2

255

معاونت خدمات شهر-مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
جدول مقایسه ای عملکرد ستاد رفع سد معبر یکساله  97و98

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ماه

میوه و تره بار

پوشاک

ترازو

گاری

پالسکو

گل و گیاه

سایر اقالم

یکساله 98

52450

14851

1379

279

2622

760

21880

یکساله97

57512

54464

1628

356

2336

864

48105

عملکرد یکساله 97و 98

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

70000
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60000
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فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

50000
40000
30000
21880

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

20000
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10000
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اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2336

2622
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

پوشاک

ترازو

ترازو

گاری

گاری

پالسکو

پالسکو

گل و گیاه

گل و گیاه

سایر واقالم

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

328

اقدامات در خصوص توسعه ،بهسازی و زیرساختهای فضای سبز:
 تهیه و ارائه طرح های مربوط به توسعه فضای سبز شهری نظیر ارانه طرح توسعه فضای سبز

پارک گیالنه (4حاشیه پل توحید) ،به منطقه یک ،طرح توسعه پارک ساالر مشکات (فاز )2به
منطقه چهار
 تهیه طرح ضوابط فنی و اجرایی مربوط به بام سبز(ساختمانها -روف گاردن) در راستای
سیاستهای تشویقی به سازندگان مصوب شورای محترم اسالمی رشت و ارسال به معاونت
محترم شهرسازی
 تهیه و ارائه طرح های مربوط به تجهیز مبلمان شهری نظیر ارائه طرح توسعه سیستم
روشنایی جاده تهران از میدان گیل به طول  4کیلومتر در محدوده منطقه  5و ارسال آن به
شهرداری مرکز
 تهیه طرح باغ ژاپنی با مشارکت آژانس همکاریهای بین المللی کشور ژاپن(جایکا) در پارک
مفاخر و ارسال آن به حوزه معاونت محترم حمل و نقل و امور زیربنایی
 ارائه طرح فضای مکث دیانتی به مساحت  3200مترمربع و ارسال آن به شهرداری منطقه 3

 ارائه طرح فضای سبز شهرک مجتمع کوثر به مساحت  1000مترمربع و ارسال آن به شهرداری
منطقه سه

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه اقدامات در خصوص توسعه ،بهسازی و زیرساختهای فضای سبز:
 برآوردهزینه توسعه فضای سبز الین کندروی بلوار مدرس و خرمشهر به متراژ 600مترمربع و ارسال آن به
شهرداری منطقه سه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 تولید گلهای فصلی در محل خزانه های تولیدی سازمان به میزان یک میلیون بوته نشاء و استفاده آن در سطوح
فضای سبز شهری

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تهیه و ارائه طرح های مربوط به شبکه آب خام در برخی از بلوارهای سطح شهر و تهیه و ارائه اسناد مناقصه
مربوط به آنها به شهرداری مرکز شامل بلوار امام خمینی(ره) ،بلوارقلی پور ،بلوارافتخاری و ...
 تهیه و ارائه طرح های مربوط به سیستم آبیاری تحت فشار نظیر ارائه طرح سیستم آبیاری پارک شقایق و ارسال
آن به منطقه چهار
 تجهیز برخی از پارکها به مبلمان پارکی نظیر نصب تعداد  60عدد نیمکت فلزی در پارک مسکن مهر (قطعه )142

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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و نصب تعداد  28عدد نیمکت فلزی در پارک اندیشه منطقه دو و خرید تعداد  10وسیله ورزشی و یک عدد

میزپینگ پنگ در پارک مسکن مهر
 تجهیز پارک مسکن مهر (قطعه  )142به یک حلقه چاه نیمه عمیق و اتصال آن به شبکه آبیاری پارک و نظارت به
تعمیرات چاه عمیق پارک مسکن مهر قطعه 8
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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

 اقدامات در خصوص خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز:
 تهیه اسناد مناقصه واگذاری خدمات نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی در قالب شش پیمان در مناطق پنج
گانه
 ابالغ دستورالعمل های باغبانی به جهت وضعیت نگهداری فضای سبز نظیر سم پاشی ،مبارزه با آفات و بیماریها ،
هرس موردی درختان و درختچه های آسیب پذیر و حساس
 نظارت عالی بر قراردادهای نگهداری فضای سبز مناطق پنج گانه حسب شرح خدمات نگهداری
 تایید صورت وضعیت های ماهانه پیمانکاران بخش نگهداری و همچنین بررسی و تایید صورت وضعیت های
قطعی شرکت های نگهداری فضای سبز
 تهیه دستورالعمل و ضوابط فنی سربرداری و جابجایی درختان در سطح شهر در چارچوب الیحه فانونی حفظ و
گسترش فضای سبز در شهرها
 نظارت بر حسن اجرای موضوع قراردادهای نگهداری فضای سبز

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

330

 نظارت مستمر در جهت ایمن سازی درختان معابر شهری و نظارت بر اجرای عملیات هرس و فرمدهی تاج
درختان توسط پیمانکاران بر اساس اولویت معابر شهری
 زیباسازی سیمای بصری شهر به جهت طرح استقبال از بهار با بهره گیری از گلهای فصلی متناسب با این ایام به
منظور تکمیل سطوح گلکاری به ویژه در میادین ،بلوارهای اصلی و مبادی ورودی شهر
 در راستای طرح استقبال از بهار و زیباسازی سیمای بصری در سطح شهر نسبت به انجام عملیات رنگ آمیزی
مبلمان پارکی  ،جداول داخل پارکها و المان های موجود در سطح شهر

 نصب بنر توصیه های بهداشتی جهت مقابله با انتشار بیماری کرونا جنب سرویس های بهداشتی ،لوازم بازی
کودکان و وسایل ورزشی بدنسازی در سطح پارکها
 سمپاشی و ضد عفونی کردن مستمر سرویس های بهداشتی در سطح پارکها و وسایل بازی کودکان و وسایل
ورزشی بدنسازی و مبلمان پارکی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 اقدامات در خصوص ارتقاء فرهنگ حفظ و گسترش فضای سبز شهری
 توزیع رایگان نهال بین شهروندان محترم در سطح شهر جهت اشاعه فرهنگ حفظ و گسترش

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

فضای سبز شهری با هماهنگی مناطق پنج گانه
 اجرای کاشت نهال به شکل نمادین با حضور مسئولین محترم در پارک شهر در هفته درختکاری
 تهیه بروشورهای آموزشی در زمینه گسترش و توسعه فضای سبز به ویژه نهالکاری و درختکاری

شهری
 هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی استان گیالن جهت تامین بخشی از نهالهای بومی و سازگار با
اقلیم شهر رشت به منظور کاشت آنها در سطح شهر به ویژه مبادی ورودی شهر

 انعکاس اهمیت درختکاری از طریق فضاهای تبلیغات شهری و نیز فضای مجازی
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 کاشت نهال با بهره گیری از گونه های بومی نظیر افرا ،ون و ...در سطح شهر به تعداد  2500اصله
در مسیرهای جاده تهران ،جاده انزلی ،بلوار خرمشهر ،بلوار امام رضا ،مسکن مهر و پارکهای سطح

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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شهر نظیر پارک بانوان ،پارک سیمرغ ،پارک ابریشم و ...

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

واحد

از  98/1/1الی 98/12/29

شرح

ردیف
1

مساحت کل فضای سبز شهری

مترمربع

6،176،495

2

مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری

مترمربع

1،668،804

درصد

%100

مترمربع

2.4

ریال

63،200

 6مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری

هزارریال

194،069،901

 7میزان توسعه فضای سبز

مترمربع

8،000

طرح

11

مترمربع

66،265

نسبت فضای سبز نگهداری شده توسط بخش خصوصی به کل فضای سبز
3
تحت پوشش شهرداری
 4سرانه فضای سبز به ازای هر نفر

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 5هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز

 8طراحی فضای سبز

حجم آب مصرفی فضای سبز

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری
زمان

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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از 98/1/1الی
98/12/29

حجم کل آب میانگین مصرف آب
حجم آب مصرفی
حجم آب
مساحت کل
مساحت فضای مساحت فضای
سبز تحت آبیاری سبز تحت آبیاری فضای سبز تحت مصرفی با تانکر آبیاری مکانیزه مصرفی فضای سبز فضای سبز در هر
مترمربع (لیتر )
(مترمکعب )
(مترمکعب)
با تانکر (مترمربع) مکانیزه (مترمربع) آبیاری (مترمربع) (مترمکعب )

599،760
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511،289

1,111,049

522،769

407،099

929،868

837

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

333

نصب المان ها
•

المان سبد گل در میدان انتظام ( رازی )

-المان فونتی نوری رشت

•

المان نوروز ( بادکنک )

-المان نوروز ( موش )

•

المان نوروز ( نوروز مبارک )

-المان نوروز  ( 99پیاده راه فرهنگی )

•

المان سفره هفت سین  +آالچیق در پیاده راه فرهنگی

-المان سفره هفت سین در مسکن مهر

•

المانهای مناسبت های ملی و مذهبی در سطح شهر

-المان گل در میدان گیل

•

نصب المان گل آفتاب گردان در پیاده راه فرهنگی

-نصب المان چتر در پیاده راه فرهنگی

•

نصب المان دایره ای در ورودی جادی انزلی به رشت

-شروع پروژه المان میدان امام حسین

•

اجرای المان برگ در میدان شهید انصاری  ،گلباغ نماز

-شروع پروژه المان میدان گیل

•

المان سبد گل در جاده رشت به فومن  ،حافظ آباد

•

المان رشت انگلیسی در گلسار ،جنب برج گلسار

•

اجرا و نصب المانهای تمثال شهدا در وسط بلوار امام خمینی (ره)

•

المان رشت انگلیسی در پیاده راه فرهنگی  ،جنب ساختمان تاریخی شهرداری

•

نصب المان دار حصیربافی در زیر پل جانبازان

•

المان سبد گل در میدان ولی عصر( ایستگاه انزلی )
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سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

نقاشی دیواری و رنگ آمیزی
 نقاشی دیوار دکتر اکبرزاده در درب منزل ایشان(تصویر)1

 نقاشی دیواری انبار دخانیات
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نقاشی دیواری مدرسه استعدادهای درخشان(تصویر)2
 نقاشی دیواری مهمانسرای المپیک در خیابان منظریه(تصویر)3
 نقاشی آرامگاه شهدای گمنام سپاه قدس گیالن

1

 نقاشی سردرب و دیوارها و جداول ورزشگاه  6000نفره رشت جهت مسابقات جهانی وزنه برداری 2020

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 نقاشی کوچه آصفی ( ضیابری )
 نقاشی دیوار مدرسه نوبخت
 نقاشی دیوار مدرسه عالقه مندان

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 نقاشی دیواری ورزشگاه دهگان

 نقاشی دیواری نبش ورودی بلوار توحید گلسار
 نقاشی دیواری نبش دفتر هواپیمائی گلسار

2

 نقاشی دیواری ساختمان های اداری سازمان
 نقاشی دیواری خیابان معلم
 رنگ آمیزی دیوار آب و فاضالب
 رنگ آمیزی پایه ها و دیواره های تقاطع غیر همسطح میدان انتظام ( رازی )

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 رنگ آمیزی پایه ها و دیواره های تقاطع غیر همسطح میدان نیایش ( گاز )
 رنگ آمیزی عمارت کاله فرنگی
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3

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

سایر اقدامات
 اسیدشویی سردیس نامجو و رنگ آمیزی دیوار آن
 زیباسازی دیوار تازه آباد به همراه قاب نوری مزین به تمثال شهداء
 پیامهای شهروندی در خصوص سیما و منظر شهری

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 پیامهای شهروندی در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کورونا
 شروع پروژه سردرب برای سه ورودی پارک قدس ( پارک شهر )

 آذین بندی مناسبتهای ملی و مذهبی در سطح شهر( پرچم و ریسه-نوری )
 یادمان شهدای گمنام در مزار شهدا ( دو عدد )

 سردیس دکتر ابریشم چیان جنب دانشگاه علوم پایه
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

335

 سردیس دکتر آذراندامی در ابتدای خیابان آذراندامی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت آرامستان
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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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واحد

تعداد

تعداد فوت شده های مرد

نفر

1724

تعداد فوت شده های زن

نفر

1750

تعداد فوت شده های نوزاد و جنین و
اعضاء مقطوعه

نفر

185

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از
سازمان

نفر

1830

تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

نفر

729

تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

نفر

915
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گزارشی از عملکرد سازمان
شرح

واحد

مقدار

تولید سنگ لحد

قالب

10749

تولید سنگ بلوک

قالب

39186

مصرفی آهک

کیلوگرم

9116

مصرفی سیمان

کیلوگرم

313273

مصرفی سنگ بلوک

قالب

82767

مصرفی سنگ لحد

قالب

18388

تعداد سنگ مزار نصب شده

عدد

1552

پیش فروش قبور

لحد

1312

نصب موزائیک

قالب

1429

قبرسازی

لحد

2602

سازمان مدیریت آرامستان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

اقدامات سازمان
 همسانسازی  67لحد از قبور جنب گلزار شهدا وادی تازه آباد

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 ترمیم و بازسازی آرامگاه علما و روحانیون در وادی تازه آباد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 اعزام ماشین آالت سازمان و همکاران به مناطق سیل زده

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نصب موزاییک بین در مرتبه های جدید وادی دولت آباد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

338
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سازمان مدیریت آرامستان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ساخت قبر در فاز جدید وادی دولت آباد

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نصب دروازه بزرگ و جدید در پارکینگ وادی تازه آباد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 تولیدات سنگ بلوک و لحد به مقدار مورد نیاز سازمان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 خرید دو دستگاه خودروی کارا و تجهیز کابین سردخانه

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

340
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سازمان مدیریت آرامستان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ساماندهی آمبوالنسهای خصوصی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 واکسیناسیون پرسنل

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

341
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سازمان مدیریت آرامستان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 بازسازی اتاق استراحت غسالخانه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 هرس و بستن درختان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

342

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت آرامستان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 مرمت و بازسازی آرامگاههای خانوادی در وادی تازه آباد

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 آسفالت و لکه گیری معابر ورودی دولت آباد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

343
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سازمان مدیریت آرامستان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 قیم زدن درختان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نشاءفصلی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 کشیک شبانه روزی پرسنل در بحران برف

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 استقرار پزشکی قانونی در بحران برف

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 ساماندهی آمبوالنسها در زمان بحران برف

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برف روبی کل معابر اصلی و فرعی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 آماده باش پرسنل و ماشین آالت در مواقع بحران

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تجهیز کارگران به البسه گرم و جیره خشک

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 برف روبی از روی درختان و جمع آوری شاخه های شکسته

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 قبرسازی در منطقه ویژه برای دفن اجساد کرونا

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 آهک پاشی و ضدعفونی در منطقه ویژه کرونا

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 ضدعفونی سردخانه زیر صفر  -غسالخانه  -آمبوالنسها و پزشکی قانونی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 ادامه تصاویری از ضدعفونی سردخانه زیر صفر  -غسالخانه  -آمبوالنسها و پزشکی قانونی

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

اقدامات اجرایی :
 مشارکت در برگزاری جشنواره گاری کباب رشتی (تصویر )1
 ایجاد روز بازار در محدوده مسکن مهر منطقه پنج شهرداری با مشارکت بخش خصوصی (تصویر )2
 آغاز طرح ساماندهی فودکار ( خودروگذر) (تصویر )3

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 بازگشایی و برف روبی بازارچه ها و هایپر مارکت های سطح شهر(تصویر)4
 برف روبی و بازگشایی ورودی و محوطه شیرخوارگاه بهزیستی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 عقد و تمدید قرارداد غرفه و مغازه های سطح شهر

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
ادامه اقدامات اجرایی :
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 طراحی ،چاپ و نصب بنر آموزش راه های پیشگیری از ویروس کرونا در بازارچه های تحت نظارت سازمان(تصویر
)5
 انجام ضد عفونی روزانه بازارچه های تحت نظارت سازمان (از جمله کف ،در و دیوار ،سرویس بهداشتی و اتاق
نگهبانی و همچنین ابزار و تجهیزات موجود مانند عابر بانک و  )...و بازسازی و نظافت کلیه سرویس های
بهداشتی (تصویر )6

 لغو برپایی بازارهای محلی با همکاری نیروی انتظامی و فرمانداری(تصویر )7
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 بازدید ریاست محترم شورا و ریاست سازمان از عملیات ضد عفونی کردن بازارچه چمران (تصاویر 8و)9

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

6

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

5

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

7
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9

8

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه اقدامات اجرایی :
 اجرای پروژه سپتیک تانک(تصویر ،)10احداث سیستم تصفیه آب آشامیدنی (تصویر ،)11احداث سرویس

بهداشتی جدید(تصاویر  )12و نصب  16دوربین مدار بسته در بازارچه شهید چمران

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

10

11

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

ادامه اقدامات اجرایی
 جشنواره فروش ویژه شب یلدا (تصویر )1
 افتتاح بازارچه خصوصی بلوط با همکاری بخش خصوصی(تصویر )2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری مغازه های سازمان (تصویر )3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

3

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 پیگیری ها:
 آماده سازی فرایند مزایده امالک تحت تولیت سازمان ( از قبیل ساختمان سابق بانک شهر در میدان شهرداری ،
 3باب مغازه بازارچه چمران  ،واگذاری بازارچه نگین به بخش خصوصی و افراد )
 پیگیری درخصوص ساماندهی مجدد بازارچه تختی با ظرفیت  150غرفه جهت فروش و ارائه تولیدات صنایع
دستی و سنتی گیالن به عنوان جاذبه گردشگری شهر رشت(تصویر )1
 وصول مطالبات بازارچه ها و دکه های سطح شهر
 پیگیری مطالبات بانک شهر مربوط به شهر نت ها(تصویر )2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 رسیدگی به درخواست احداث سه عدد بازارچه توسط بخش خصوصی
 پیگیری درخواست زمین از امالک شهرداری جهت احداث بازارچه
 پیگیری ساماندهی گاری کباب ها و انجام مکاتبه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 پیگیری وضعیت و تعیین تکلیف سهام کشتارگاره
 پیگیری قرارداد ساختمان شهرداری که در سنوات ماضی در اجاره بیمه رازی قرارداشت

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

1
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2

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

بازدیدها:
 بازدید از فستیوال تولیدات زنان سرپرست خانوار(تصویر)1

 بازدید از بازارچه ها و میادین به منظور کنترل قیمت محصوالت کشاورزی(تصویر)2
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 بازدید از بازارچه های شب یلدا به منظور نظارت برعرضه اقالم مورد نیاز شهروندان (تصویر)3
 بازدید سرکار خانم شیرزاد عضو محترم شورای اسالمی شهر رشت از مجموعه بازارچه شهید چمران و روند
اجرایی پروژه ها با همراهی ریاست محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی (تصویر )4

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

2

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

3
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4

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

ادامه بازدیدها:
 بازدید ریاست سازمان از بازارچه های آسیب دیده ناشی از بارش برف در سطح شهر (تصویر)4
 بازدید از زمین های واقع در خیابان آزادگان جهت ساماندهی دستفروشان آن محدوده(تصویر)5

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 بازدید ریاست محترم شورای اسالمی شهر رشت ،سرپرست محترم خدمات شهری شهرداری رشت و ریاست
محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی از بازارچه شهید چمران (تصویر )6

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

5

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

6
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7

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

برگزاری نشست ها:
 نشست با متولیان و سرمایه گذاران بازارهای خصوصی و تحت تولیت سازمان ساماندهی درخصوص اجرای
صحیح مصوبات و دستورالعمل عملیات زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت (تصویر )1

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 برگزاری جلسه با مرکز بهداشت شهرستان رشت در مورد ساماندهی فودکارها و گاری کباب ها (تصویر )2
 نشست و هماهنگی اعضای ستاد بحران سازمان ساماندهی و انجام هماهنگی های الزم برای مدیریت بحران برف
(تصویر )3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

3
اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

1

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

ادامه برگزاری نشست ها:
 تشکیل جلسه در خصوص احداث شهرک صنوف جهت ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم (تصویر )4
 تشکیل جلسه داخلی ستاد بحران و برنامه ریزی در خصوص وظایف هر یک از اعضاء در زمان بارش برف
(تصویر )5
 جلسه لزوم پایش وضعیت بهداشتی چشمه ها و چاه های آب مناطق مختلف رشت در دفتر فرماندار
شهرستان رشت (تصویر )6
 نشست در فرمانداری با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرماندار رشت درخصوص عملکرد شهرداری در
مبارزه با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

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

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
6
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5

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

ادامه برگزاری نشست ها:
 برگزاری نشست با رئیس صنف مصالح فروشان ساختمانی درخصوص ساماندهی مصالح ساختمانی سطح
شهر(تصویر)7

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 شرکت در نشست تخصصی مشترک سازمان های ساماندهی مشاغل شهری کل کشور در استان قزوین
(تصویر)8

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 جلسه هم اندیشی و برسی مشکالت و معضالت سازمان ساماندهی مشاغل شهری با حضور مسئولین محترم
شهرداری (سرکار خانم گل  ،جناب آقای پورشعبانعلی  ،جناب آقای پورجعفری ،جناب آقای رحمتی و جناب
آقای نظری ریاست محترم سازمان (تصویر)9
 نشست در خصوص چگونگی ساماندهی مشاغل آالینده و مزاحم با حضور ریاست اتاق اصناف ،نماینده
استانداری و نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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8

9

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

ادامه برگزاری نشست ها:
 نشست عضو شورای محترم اسالمی شهر آقای علیپور با ریاست درخصوص بررسی مشکالت پیش رو (تصویر )10
 نشست و گفتگو ریاست محترم سازمان با ریاست مجمع خیرین استان با حضور جناب آقای عاقل منش عضو
محترم شورای اسالمی شهر رشت پیرامون تشکیل دومین بازارچه فروش محصوالت و تولیدات زنان سرپرست
خانوار در رشت (تصویر )11
 بازدید معاونت خدمات شهری جناب آقای مهندس طلیسگر از سازمان ساماندهی مشاغل شهری(تصویر )12
 جلسه کمیته درآمدی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی (تصویر)13

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

10

11

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
12
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13

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه برگزاری نشست ها:
 نشست بررسی مشکالت بازارچه چمران (تصویر )14
 شرکت ریاست سازمان در نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار استان گیالن با حضور استاندار گیالن (تصویر )15
 نشست ریاست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی با مسئول ستاد رفع سد معبر
شهرداری رشت درخصوص مشکالت سد معبر و بازگشایی حریم بازارچه ها(تصویر )16
 تقدیر و تشکر مدیر عامل محترم سازمان جناب آقای مهندس نظری از هیات امنای بازارچه شهید میرزا کوچک
و بهره بردار بازارچه شهید چمران (تصویر )17

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری
14

15

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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17

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
خرید:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 خرید 7دستگاه بیسیم دستی (هایترا) و یک دستگاه ریپیتر(تقویت کننده فرکانس
رادیویی ) به ارزش سرمایه ای  744/000/000میلیون ریال
 خرید  205دستگاه چراغ دستی ضد انفجار و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه
ای 3/177/500/000ریال
 خرید  95ثوب لباس عملیاتی نومکس و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای
2/493/750/000ریال
 خرید  100عدد کاله عملیاتی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای
 2/950/000/000ریال

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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 ادامه خرید:

 خرید  100جفت دستکش عملیاتی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای
 2/350/000/000ریال
 خرید  17دستگاه تنفسی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای 3/200/000/000
ریال
 خرید  17دستگاه تنفسی به ارزش سرمایه ای  3/111/000/000ریال
 خرید  20عدد دستگاه تنفسی به ارزش سرمایه ای  1/485/000/000ریال
 تعویض و خرید  14عدد تابلو فلکسی بهمراه نصب پروژکتور به ارزش سرمایه ای
 500/000/000ریال
 بازسازی ساختمان و محوطه ایستگاه  2آتش نشانی رشت به ارزش سرمایه ای 450/000/000
ریال
 ساخت و خرید کمدهای دیواری ستاد فرماندهی  125آتش نشانی به مبلغ 283/500/000ریال
 خرید  5دستگاه نردبان دو تیکه عملیاتی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای
 175/000/000ریال

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

رونمایی از  4خودروی عملیاتی
 کامیون آتش نشانی اسکانیا که مجهز به تجهیزات تخصصی امداد و نجات و اطفای حریق و دارای پمپ
آتش نشانی "زیگلر" با قدرت  3000لیتر در دقیقه با  10بار فشار می باشد ،دیگر ویژگی های این خودرو
تجهیز آن به مخزن آب  4000لیتری ،مخزن کف  400لیتری ،ست نجات هولماترو است که با کاربری
دومنظوره اطفای آتش و امداد و نجات و با بودجه  4میلیارد ریال خریداری شد.
 کامیونت کاویان  GLS " 106با هدف رویارویی و مقابله آتش نشانان با حوادث و حمالت شیمیایی،
بیولوژیک و پرتوی بوده که این خودرو مجهز به امکانات ویژه ای از جمله تجهیزات و لباس های حفاظت
فردی در حوادث شیمیایی است و نخستین خودروی تجهیز شده در زمینه پدافندی CBRNدر شهر
رشت است که میزان بودجه اختصاص یافته  1/5میلیارد ریال می باشد.
 کامیون بنز 1921با هدف پشتیبانی در آبرسانی و اطفای آتش با میزان بودجه یک میلیارد ریالی
 خودروی پشتیبانی حمل دستگاه تنفسی "کامیونت کاویان GLS " 106با میزان بودجه  2میلیارد
ریال و با هدف حمایت آتش نشانان در آتش سوزی ها که این خودرو مجهز به امکانات ویژه ای ازجمله
تجهیزات و سیلندرهای اکسیژن و لوازم تنفسی حفاظت فردی در آتش سوزی ها بوده و نخستین
خودروی تجهیز شده تخصصی دستگاه تنفسی ناوگان خودرویی آتش نشانی رشت خواهد بود.

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
پیگیری ها:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 پیگیری ترخیص  7دستگاه از خودروهای آتش نشانی از منطقه آزاد انزلی به ارزش سرمایه ای حدودا
 600/000/000/000ریال که یک دستگاه خودروی اسکانیا ترخیص و در ایستگاه آتش نشانی رشت
مستقر شد (تصویر)1
 پیگیری روند ساخت ایستگاه آتش نشانی واقع در بلوار خرمشهر با ارزش سرمایه ای حدوداً 100
میلیارد ریال (تصاویر2و)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

3
366
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2

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
تعمیرات و تجهیزات خودرویی:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 تجهیز و آماده سازی خودروی مقابله با حمالت میکروبی ،شیمیایی و پرتوی  cbrnو اجرای مراحل
نصب قفسه بندی ،آرم و عالئم تحویل به ایستگاه مربوطه جهت انجام و پیگیری امور مرتبط با آرم
گذاری خودرویی به ارزش سرمایه ای حدوداً  2/5000/000/000ریال
 تجهیز و آماده سازی خودروی پشتیبان و حمل دستگاه های تنفسی با ارزش سرمایه ای حدوداً
 2/500/000/000ریال

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 533 مورد خدمات خودرویی برای 72دستگاه از خودروهای سازمان

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

ادامه تعمیرات و تجهیزات خودرویی:
 تعمیر ،رفع پوسیدگی ،رنگ آمیزی و خدمات خودرویی در مجموع به تعداد 205خودرو سبک و
سنگین آتش نشانی همچنین تعمیر و نگهداری 72مورد از تجهیزات آتش نشانی در واحد فنی
سازمان
 تجهیز و بازسازی خودروی بنز  1921اطفای حریق (آبرسان) با ارزش سرمایه ای حدوداً 2/000/000/000
ریال
 تجهیز یک دستگاه کابین خودروی کاویان جهت نصب محل دستگاههای تنفسی-دستگاه شارژ
دستگاه تنفسی و موتور برق با ارزش سرمایه ای  415/000/000ریال

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

ادامه تعمیرات و تجهیزات خودرویی:









تعمیر و رفع نقص سیستم برق ،تعویض و کارواش بیش از  133خودروی سبک و سنگین
تعویض روغن بالغ بر 70خودروهای سبک و سنگین به ارزش سرمایه ای  320/000/000ریال
تعمیرات فنی خودرویی  149دستگاه خودروی سبک و سنگین
تعمیر و رفع عیوب بیش از 107دستگاه از تجهیزات و وسایل اطفای حریق و امداد و نجات
تجهیز  8دستگاه خودروی عملیاتی و آبرسان به  8پمپ سم پاش
نصب  32نازل بر روی خودروهای عملیاتی
مصرف بالغ بر  100هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده در هر شبانه روز جهت عملیات گند زدایی
تکمیل مراحل بازسازی خودروی بنز  1921و تحویل به ایستگاه آتش نشانی(تصویر)2

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

369
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 سایر اقدامات
 بازدید جهت جانمایی هیدرانتهای شبکه اطفای آتش سوزی در بازار مرکزی
رشت(تصاویر1و)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 پایش ایمنی پاساژ شیک ،قدیری ،پله برقی ،گلها ،صادقی ،عاطفی ،نگین توسط
کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان (تصویر)3

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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2

3

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

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

از  98/01/01الی
98/12/29

منطقه 1

366
146
550
540
343
269
7
2221

منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

منطقه 5
خارج از محدوده شهری

شهرهای اطراف
مجموع

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

2500

حادثه

خدمات ایمنی

مدت مشابه از  98/01/01الی مدت مشابه سال از  98/01/01الی
98/12/29
گذشته
98/12/29
سال گذشته

366
196
207
241
171
59
2
1242

361
93
688
650
431
23
1
2247

374
184
289
276
159
62
1
1345

325
153
256
301
210
7
0
1252

مجموع

مدت مشابه
سال گذشته

از  98/01/01الی
98/12/29

مدت مشابه
سال گذشته

326
116
337
316
271
0
0
1366

1106
526
1046
1057
673
390
10
4808

1012
362
1281
1267
912
30
1
4865

مقایسه توزیع فراوانی حریق،حادثه وخدمات ایمنی

2000
1500
1000
500

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

0

از  98/01/01الی 98/12/29
مدت مشابه سال گذشته
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حریق

حادثه

خدمات ایمنی

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

372

مقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق  ،حادثه وخدمات ایمنی
میانگین زمان رسیدن به حریق
(دقیقه وثانیه)

دوره زمانی

میانگین زمان رسیدن به حادثه
(دقیقه وثانیه)
باشهرهای اطراف و
حومه

داخل شهر

باشهرهای اطراف و
حومه

داخل شهر

از  98/01/01الی 98/12/29

04:53

05:42

03:08

03:34

مدت مشابه سال گذشته()97

05:16

05:23

04:32

04:33

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  98/01/01الی
98/12/29

4161

1836

346

6343
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سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
گزارشی از آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شرح
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

تعداد آموزش دید گان

نمودار مقایسه تعداد آموزش دیدگان درون
سازمانی و برون سازمانی

از  98/01/01الی 98/12/29

درون سازمانی

24666

برون سازمانی

33638

مجموع

58304

35000
30000

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

25000
20000
15000
10000

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

5000
0

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برون سازمانی

درون سازمانی

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

اهم اقدامات انجام شده در سطح شهر
 برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت عالیه بر:

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

•

جمع آوری و حمل پسماند از سطح شهر

• نظافت روزانه سطح شهر
• اجرای طرح تفکیک از مبدا در کل سطح شهر

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

• رفع آبگرفتگی در روزهای بارانی
• پاکسازی محالت  55گانه با همکاری حوزه محترم خدمات شهری و مناطق پنچگانه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

دفنگاه سراوان
 شن ریزی و پوشش روزانه دفنگاه سراوان

 سمپاشی دفنگاه سراوان به صورت مستمر
 سم پاشی روستای سراوان و کچا
 دفن بهداشتی پسماند روزانه بیش از  800تن

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 تفکیک زباله در دفنگاه سراوان به طور متوسط روزانه  3تن در روز
 ترخیص متراکم کننده زباله های دفنگاه (کمپکتور) از منطقه آزاد انزلی و آموزش توسط نمایندگان
شرکت بوماگ ) (BOMAGآلمان و شرکت جهش کیمیا و آغاز به کار آن در دفنگاه سراوان

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

375
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سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ساماندهی سگهای بالصاحب
 جمع آوری سگهای بالصاحب از سطح شهر با همکاری مناطق پنچگانه

 غذا دهی به سگ های بالصاحب روزانه  70کیلوگرم غذای گرم
 تکمیل ساخت سامانکده سگهای بالصاحب
 نگهداری  85قالده سگ در سامانکده سگ های بالصاحب

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تهیه روزانه  70کیلوگرم غذای گرم برای سگ های بالصاحب
 واکسیناسیون سگهای بالصاحب در سامانکده نگهداری آنها
 طراحی و توزیع  20000عدد بروشورهای آموزش به شهروندان در خصوص روش مواجهه با سگهای ولگرد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مدیریت بحران برف( :اقدامات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت در راستای اجرای
دستورالعمل زمستانی و در نظر گرفتن تمهیدات الزم قبل از بروز بحران های احتمالی بارش برف و باران
شدید )
-1تسطیح ،شن ریزی و آماده سازی دو میدان جهت تخلیه زباله بصورت شبانه روزی
-2تجهیز و آماده سازی یک دستگاه کمپرسی به تیغه برف روب و وسایل ایمنی جهت بازنمودن مسیر جاده
دسترسی به دفنگاه زباله

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

-3تهیه کیسه های نمک جهت جلوگیری از یخ زدگی مسیر دسترسی به دفنگاه زباله
 -4تهیه گازوئیل و ادوات جهت بازگشایی مسیرهای دسترسی
-5هماهنگی و توجیه نیروهای کشیک

-6بروز رسانی آخرین لیست و شماره تماس نیروهای آماده باش
-7آماده سازی و تجهیز سه دستگاه بولدوزر جهت انجام کارهای روزمره

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

- 8آمادگی کامل پرسنل دفنگاه سراوان
-9شن پاشی و نمک پاشی جاده دسترسی لندفیل سراوان به منظور جلوگیری از یخ زدگی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

-10بازگشایی جاده دسترسی محل تصفیه خانه سراوان به منظور انتقال تجهیزات خریداری شده توسط
پیمانکار به محل مربوطه
-11آماده باش کامل و حضور  24ساعته تمامی پرسنل دفنگاه در محل
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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

ادامه مدیریت بحران برف:
 -12نظارت بر کار پیمانکار نگهداری از پمپ های جمع آوری آب های سطحی به منظور عدم آب گرفتگی
معابر مربوطه( تقاطع های غیرهمسطح و حاشیه رودخانه ها)....
-13جمع آوری زباله بصورت  24ساعته در ایام برف به منظور جلوگیری از آلودگی

-14در اختیار قرار دادن ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاران و سازمان به مناطق جهت کمک رسانی عملیات
برف روبی و جمع آوری و پاکسازی معابر از برف
 -15آماده کردن سر پناه برای سگ های بال صاحب در سامانکده کود آلی
-16آزاد سازی بیش از صد خودرو که در برف گرفتار شده بودند.
 -7بازگشایی جاده و آمادگی کامل جهت دریافت زباله بصورت شبانه روزی
 -18افزایش تعداد ماشین آالت جمع آوری زباله به منظور تسریع کار
 -19تشکیل جلسات هماهنگی و برنامه ریزی با ناظرین و نمایندگان شرکت ها

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

378

-20جمع آوری زباله بصورت پیاده در روزهای برفی
-21آماده نگه داشتن نیروها در سه شیفت صبح عصر شب
-22هماهنگی و برنامه ریزی جهت انتقال زباله به کارخانه کود آلی در صورت بسته شدن مسیر دسترسی
لندفیل

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه مدیریت بحران برف:
-23آماده کردن سوخت خودروها
-24انتقال مخازن زباله به مکان هایی که مانع خدمات رسانی ماشین آالت برف روبی نگردد.

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 -25کنترل  24ساعته خروجی آب های سطحی
 -26برف روبی و نمک پاشی پل های غیر همسطح

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 -27نصب عالیم و نوار خطر بر روی خروجی آب های سطحی
-28آماده باش خودروهای روباز جهت جمع آوری شاخه های شکسته
 -29مشخص کردن سرعت گیرها با پرچم

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 -30در اخیار قراردادن ماشین بنز آت کو و نصب تیغه برف روب به شهرداری منطقه پنج
 -31بازگشایی خروجی آب راه ها

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

379

 -32آزاد سازی مخازن سطح شهر از برف
 -33برف روبی میدان شهدای ذهاب برای آماده سازی راهپیمایی  22بهمن
-34کمک رسانی به پرسنل فضای سبز به منظور برف روبی درختان و گیاهان موجود در سطح شهر
 -35برف روبی و بازگشایی معابر و خیابان های شهر بعد از اتمام بارش برف

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

تصاویر مدیریت بحران برف:

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 پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

تصفیه خانه شیرابه سراوان
 تهیه نقشه و مشخصات تاسیسات انتقال شیرابه لندفیل سراوان به تصفیه خانه شیرابه سراوان
 انجام شن ریزی و آسفالت راه دسترسی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 اجرای خاکبرداری محل استقرار پروژه ( 4500کامیون)

 اجرای خاک ریزی(شن و ماسه) و رسیدن به بستر مناسب (کوبش ،غلتک ،آزمایشگاه)
 اجرای بتون مگر  2000متر مربع

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 اجرای آرماتوربندی رادیه ژنرال
 قالب بندی فوندانسیون

 بتن ریزی فونداسیون
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 طراحی و ساخت سوله جهت نصب بروی فونداسیون
 اخذ مهندسین مشاور جهت امور عمرانی و معماری
 اخذ مهندسین مشاور یکم جهت امور تصفیه خانه

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

381

 برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه جمع آوری پسماند در ورودی تصفیه خانه
 برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه آرامش پس از تصفیه شیرابه به صورت آب خالص جهت هدایت به سمت
رودخانه زرجوب
 پیگیری ساخت و نصب تصفیه خانه توسط پیمانکار به همراه خرید فیلتر پرس

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

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه تصفیه خانه شیرابه سراوان
 پیگیری تامین اعتبار جهت اجرای خط  400 KvAتا محل پروژه ( 1.5کیلومتر)

 پیگیری جهت خرید انشعاب برق  320 KWاز شرکت توزیع برق شهرستان رشت
 انجام بازدیدهای روزانه از روند اجرای پروژه به همراه متولیان استان همچون امام جمعه ،رئیس کل دادگستری،
رئیس سازمان بازرسی ،معاونت سیاسی استان و فرماندار
 طراحی و برنامه ریزی جهت اجرای دیوار حایل سنگی به ارتفاع حداقل  6متر جهت جلوگیری از رانش کوه زباله
 ساخت عمده قطعات تصفیه خانه با دبی نیم لیتر بر ثانیه و حمل به محل استقرار

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 اتمام زیرسازی و ایجاد تراکم مناسب کف محل تصفیه خانه
 آغاز عملیات اجرایی حوضچه آرامش و ایستگاه پمپاژ شیرابه
 آغاز انتقال و جانمایی کلیه قطعات و دستگاههای مورد نیاز جهت راه اندازی پروژه تصفیه خانه با دبی  3لیتر بر
ثانیه
 اتمام انتقال شبکه برق  KW 320به محل احداث تصفیه خانه
 درخواست انتقال گاز به محل تصفیه خانه
 آغاز عملیات روشنایی کامل سوله ها و محوطه تصفیه خانه
 انتقال تجهیزات مربوط به تصفیه شیرابه و جاگذاری باالی  80درصد

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 احداث دیواره حفاظتی جهت جلوگیری از رانش و پیشرفت فیزیکی  70درصد
 اقدام به نصب و تجهیز و سری کردن دستگاههای  3لیتر بر ثانیه
 ساخت سوله ها با ضریب استحکام
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سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

تصاویر تصفیه خانه شیرابه سراوان:

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

383

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

آموزش و فرهنگ سازی( :اقدامات انجام شده توسط سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت
در حوزه فرهنگی و آموزش در جهت ارتقا سطح فرهنگ عمومی و شهروندی با محوریت زیست محیطی،
پسماند و تفکیک از مبدا )
جوامع هدف :دانشگاه ها و مراکز علمی -مدارس و مهدهای کودک -ادارات -خانوارسطح شهر

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 پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و مهدکودکها
تعداد مهد های

تعداد کودکان تحت

تعداد ساعات آموزش در

جمع ساعات آموزش

آموزش بر حسب نفر

آموزش دیده

آموزش

هر مهد کودک

در مهد های کودک

ساعت

100

1551

1

128

1551

تعداد مدارس آموزش

تعداد دانش آموزان

تعداد ساعات آموزش

جمع ساعات

آموزش بر حسب

دیده

تحت آموزش

در هر مدرسه

آموزش در مدارس

نفر ساعت

104

26000

3

312

78000

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ادامه آموزش و فرهنگ سازی در مدارس و مهدکودکها
 آموزش تخصصی و حرفه ای به کودکان منتخب شده در مدارس و مهدهای کودک که جزو سفیران محیط
زیستی سازمان می باشند با عنوان «پاکیار»
تعداد پاکیاران

تعداد ساعات

جمع ساعات

آموزش بر حسب نفر

آموزش دیده

آموزش

آموزش

ساعت

مدارس

1050

2

208

2100

مهد های کودک

218

1

128

218

ردیف

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 ادامه آموزش و فرهنگ سازی:
اجرای  10مسابقه با عنوان « محله ما محله پاک» در سطح محالت شهر رشت با موضوع بازیافت و تفکیک
از مبدا

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

راه اندازی غرفه کودک ،بازیافت و محیط زیست

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

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

 ادامه آموزش و فرهنگ سازی:
برگزاری برنامه های مشترک میدانی با مدارس و دانشگاه های شهر رشت از قبیل :پاکسازی شهری،
مسابقات ،جشنواره

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 پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه آموزش و فرهنگ سازی:
 آموزش رباتیک با عنوان ربات پاکیار در  25مدرسه ابتدایی و راه اندازی لیگ رباتیک دانش آموزی پاکیار

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تجهیز 250مدرسه و مهد های کودک به کارتن پالست و سطل های بازیافتی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

برنامه های فرهنگی آموزشی سازمان:
 نصب بنرهای اطالع رسانی و فرهنگ سازی در ایام ماه محرم

 توزیع لیوان های یکبار مصرف گیاهی به شهروندان در ایام محرم
 برگزاری چهارمین جشنواره بازی از تاریخ  31مرداد الی  3شهریور
 اجرای مسابقه محله من محله پاک در  6محله شهر رشت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 اجرای ویژه برنامه روز جهانی بدون پالستیک
 طرح پاکسازی محالت و مناطق

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 انعقاد قرارداد با موسسه گیالر کاسپین و انجمن بانوان امدادگر جهت آموزش تفکیک از پسماند در 100
مهدکودک و  100مدرسه
 پیگیری جهت انعقاد قرارداد برای مدرسه جامع محیط زیست با همکاری موسسه های مردم نهاد
 نصب بنر و ارسال پیامک به شهروندان جهت فرهنگ سازی رعایت ساعت جمع آوری پسماندها
 تولید محتوا و هدایت تلویزیون های شهری نصب شده در مراکز اطالع رسانی و دریافت پسماند خشک

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 برنامه ریزی جهت تشکیل تیم رباتیک تفکیک پسماند در دبستان های شهر و تشکیل تیم جهت
شرکت در مسابقات کشوری

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ادامه برنامه های فرهنگی آموزشی سازمان:
 پاکسازی پارک بلوار گیالن از زباله با همکاری دبیرستان پیشتازان ایران
 اجرای ویژه برنامه های تفکیک پسماند در مدارس و مهدهای کودک به مناسبت هفته جهانی کودک

 اجرای برنامه با همکاری موسسات مردم نهاد و پاکبانان جهت پاکسازی زباله های اطراف رودخانه و
پاکسازی از سبزه میدان تا پارک محتشم
 اعزام پاکبانان شهرداری به همراه کاروان خدام العتره به کربالی معلی
 تولید  30عدد اینفوموشن با موضوعات زیست محیطی ،بازیافت ،تفکیک از مبدا و ...ویژه کودکان،

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نوجوانان و بزرگساالن
 تولید  10قطعه صوتی شعرهای کودکانه با موضوعات زیست محیطی ،تفکیک از مبدا ،بازیافت و ...

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 تولید  2سری کتاب شعر کودکانه و چاپ  5000جلد و توزیع در میان دانش آموزان
 چاپ  20000بروشور آموزشی ویژه کودکان و بزرگساالن

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 تولید  25قطعه قصه های کودکانه با موضوعات زیست محیطی ،بازیافت ،تفکیک از مبدا و...

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان مدیریت پسماند
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه برنامه های فرهنگی آموزشی سازمان:

 برگزاری جشنواره های فرهنگی و آموزشی و محیط زیستی در سطح شهر(تصویر1و)2
 آموزش و فرهنگ سازی در سطح شهر از طریق تبلیغات بر روی بیلبوردها ،استندها و ارسال
پیامک(تصویر)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

2

3

1

سایر اقدامات:
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 اعزام پاکبانان شهرداری به همراه کاروان خدام العتره به کربالی معلی
 پرداخت  500میلیون ریال برای ساخت حسینیه سراوان به حساب دهیاری سراوان (پس از تصویب الیحه
آن در شورای اسالمی شهر رشت و تایید آن از فرمانداری محترم شهرستان)ا

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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شرکت کود آلی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

اهم اقدامات :
 پروژه انتقال شیرابه از رمپ میانی به تصفیه خانه شرکت کود آلی

 تعمیر سرند ویبره کود
 رنگ آمیزی جداول و تجهیزات شرکت
 اصالح فضای سبز شرکت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تعمیر و راه اندازی سمی تریلر
 پروژه های ساخت سوله های جدید
 ساخت جایگاه گازوئیل برای مصارف داخلی و زمان بحران
 پاکسازی معابر سطح شهر با لودر های شرکت کود آلی گیالن در بحران برف

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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شرکت کود آلی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ادامه اهم اقدامات :
 انجام مطالعات و تهیه اسناد مناقصه برای فازهای جدید

 اورهال فاز های  1و  2به صورت مجزا توسط پیمانکار
 انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار خرید خطوط جدید توسط معاونت امور زیربنایی شهرداری رشت
 تعمیرات و نظافت و رنگ آمیزی و آماده سازی فاز دوم

 تعمیر رولیک ها
 ضد عفونی فاز اول و دوم به صورت مداوم

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 راه اندازی کارگاه تولید ماسک بهداشتی و قابل شستشو

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
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

395

برگزاری نمایشگاه:

















نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی مشروطه در سالروز امضای فرمان مشروطه
مشارکت در برگزاری نمایشگاه سفینه النجاه و نمایشگاه فرهنگی هیات میثاق با شهدا در پیاده راه
فرهنگی شهدای ذهاب و نمایشگاه هنر عاشورایی در مجتمع خاتم االنبیاء (ص)
مشارکت در برگزاری نمایشگاه گنج مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس
برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب آبان ماه  98در مجتمع خاتم االنبیا(ص)
مشارکت در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله بسیج آذرماه 98
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و سوغات به همراه جشن آیینی یلدا پیاده راه فرهنگی شهدای
ذهاب (شهرداری رشت) و بوستان سبزه میدان آذرماه 98
مشارکت در برگزاری نمایشگاه هفته پزوهش با پارک علم و فناوری استان
برگزاری نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی شهر رشت (اسناد بلدیه) خانه میرزا(12-10دی ماه)
مشارکت در برگزاری نمایشگاه شهر خالق خوراک پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت)
11و12دی ماهنمایشگاه عکس بصیرت گالری خانه فرهنگ و هنر 8 -لغایت  12دی ماه
برگزاری نمایشگاه عکس انقالب در دهه مبارک فجر –خانه میرزا (12لغایت22بهمن)
برگزاری نمایشگاه نقاشی روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه با مشارکت دانشگاه گیالن (12لغایت
18بهمن)
برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب با مشارکت موسسه صبح قلم گیل
به دلیل شیوع ویروس کرونا کلیه برگزاری نمایشگاه ها از اسفند تا پایان فروردین 99لغو گردید

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

تصاویر برگزاری نمایشگاه:

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

برگزاری مسابقات:
 مسابقه تنیس روی میز بانوان به مناسبت عید غدیر خم در سالن حجاب بوستان بانوان منظریه
 اولین دوره مسابقات والیبال مادر و دختر در سالن حجاب بوستان بانوان منظریه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نخستین دوره المپیاد ورزش بانوان ناشنوای استان گیالن به مناسبت والدت حضرت معصومه(س) و روز دختر در
بوستان بانوان منظریه
 اختتامیه مسابقات جام رمضان بانوان در دومین دوره المپیاد ورزشی محالت در سالن حجاب بوستان بانوان منظریه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 مشارکت در برگزاری مسابقات جایزه بزرگ همگانی تنیس (آقایان و بانوان)
 مسابقه روپایی و دارت بانوان در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان به مناسبت روز تربیت بدنی
 همایش پیاده روی به مناسبت هفته بسیج به همت مسجد باب الحوائج و با مشارکت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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ورزشی شهرداری رشت
 برگزاری مسابقات منطقه ای فوتسال بانوان در سالن حجاب بانوان منظریه آذرماه 98
 مشارکت در برگزاری کالس های استعدادیابی هیات دوچرخه سواری شهرستان رشت
 برگزاری مسابقات ورزشی طرح (مسجد ،محله ورزش ) به مناسبت روز رشت درسطح مساجد شهر رشت (7لغایت
12دی ماه)

 برگزاری مسابقه شطرنج همزمان (سیمولتانه) با حضور مربی تیم ملی و استاد بزرگ شطرنج ”امیررضا پوررمضانعلی“ و
تقدیر از آریا یگانگی قهرمان 8ساله های جهان

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه برگزاری مسابقات:
 برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت دهه مبارک فجر در مسکن مهر رشت
 برگزاری مسابقه دو صحرانوردی به مناسبت دهه مبارک فجر با مشارکت هیات دو و میدانی و بسیج سپاه ناحیه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مرکزی رشت
 برگزاری مسابقه جشنواره مجسمه های برفی بعد از بحران برف به منظور کاهش مخاطرات ناشی از آن و نشاط

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

اجتماعی
 برگزاری مسابقه دفتر انقالب (نقاشی  .داستان نویسی ) با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 برگزاری مسابقه جدول فجر با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 برگزاری مسابقه عکس رشت سپید در بارش برف نعمت الهی
 فراخوان برگزاری مسابقه نامه ای به سردار دل ها (شهید سپهبد سلیمانی)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 فراخوان برگزاری مسابقه عکاسی حماسه حضور ویژه راهپیمایی 22بهمن
 برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در دو رده بانوان و اقایان در مجموعه های ورزشی سازمان به

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

398

مناسبت دهه مبارک فجر
 به دلیل شیوع ویروس کرونا کلیه مسابقات ورزشی از ابدای اسفند تا پایان فروردین 99لغو گردید

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
تصاویر برگزاری مسابقات:

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

ادامه تصاویر برگزاری مسابقات:

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

400

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
تبلیغات محیطی:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

حمایت از مساجد ،هیأت های مذهبی ،تکایا و پایگاه های بسیج (در ایام ماه محرم  98با چاپ  1000متـر
بنر و اجرای  1000متر اسپیس و داربست برای راه اندازی تکایـا و ایسـتگاه هـای صـلواتی ،از بـیش از 40

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

هیئت مذهبی ،مسجد و پایگاه بسیج حمایت و مساعدت صورت پذیرفت).

مساعدت چاپ بنر هیات ها و مساجد و گروه های هنری (هیات ریحانه الرسـول ،مسـجد امـام حسـین،
نمایشگاه عکس هنرگاه  ،گروه آنسامبل فلود گیالن و  ...در آذرماه سال98
 مساعدت در تبلیغات محیطی فیلم ناجه در راستای حمایت از زبان مادری آذرماه 98

 چاپ و نصب بنرهای پیشگری از بیماری آنفوالنزا در سطح شهر رشت آذرماه98
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

برگزاری مراسم عزاداری سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سـلیمانی (پیـاده راه فرهنگـی
شهدای ذهاب)
برگزاری مراسم عزاداری سومین روز درگذشت سردار سرافراز اسالم شهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی در
مهدیه رشت
برگزاری مراسم هفتم سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی همراه بـا محفـل انـس بـا

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

401

قران در بقعه متبرکه خواهر امام

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه تبلیغات محیطی:
انجام تبلیغات محیطی سطح شهر به مناسبت ایام فاطمیه و مشارکت با هیات ها و مساجد
طراحی ،چاپ و نصب بنرهای مناسبتی دهه مبارک فجر
طراحی ،چاپ و نصب بیش از  300متر بنر و 2000هرار بروشور راه هـای پیشـگیری از ویـروس کرونـا در
استندها و بیلبوردهای شهری

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 تولید موشن گرافی به منظور آموزش شهروندان در راستای مبارزه با ویروس کرونا
 تعطیلی کلیه اماکن ورزشی و آموزشی سازمان و ضد عغونی کردن مستمر قسمت های اداری
طراحــی ،چــاپ پوســتر و نصــب بنــر بــه منظــور مشــارکت حــداکثری در انتخابــات دوم اســفند
در راستای اتحاد ملی در سطح شهر به متراژ  62متر
 ضدعفونی و قرنطینه کردن گرم خانه و سامانکده سازمان به منظور مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا
شیفت بندی پرسنل سازمان برای حضور به منظور جلوگیری از شیوع کرونا

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

402

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
تصاویر تبلیغات محیطی:

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

403

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه تصاویر تبلیغات محیطی:

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

404

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه تصاویر تبلیغات محیطی:

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

405

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

اجرای نمایش:
 تئاتر خیابانی«منم آرش» کاری از گروه تئاتر «دیلمون» در بیست و دومین هفته از فصل دوم پروژه

تئاتر خیابانی دائم
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 تئاتر خیابانی «سگ های پوشالی» توسط گروه تئاتر «لوتوس» در بیست و یکمین هفته از فصل دوم
پروژه تئاتر خیابانی دائم در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب(مقابل ساختمان سازمان فرهنگی،

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

اجتماعی و ورزشی)
 تئاتر خیابانی « آهنگ صورتی » در اولین هفته از فصل سوم پروژه تئاتر خیابانی دائم در پیاده راه
فرهنگی شهدای ذهاب
 جشن اختتامیه فصل دوم تئاتر خیابانی دائم سالروز آغاز به کار تئاتر خیابانی دائم رشت در پیاده راه
فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 اجرای نمایش تعزیه به مناسبت دهه دوم و سوم محرم
 برگزاری تئاتر عاشوراییان دیالمه

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

406

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه اجرای نمایش:
 اجرای نمایش خیابانی آسمان سرخ

 اجرای نمایش خیابانی دردسرهای یک پاکبان
 برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر انقالب و دفاع مقدس با مشارکت بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع
مقدس آذرماه 98

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 برگزاری کالس های نمایشی با مضمون ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی به مناسبت هفته حمل و نقل
 برگزاری تئاتر خیابانی مسئول مردمی به مناسبت روز رشت(11و12دی)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

407

 برگزاری تئاترخیابانی کتاب قدیمی به مناسبت روز رشت (11و 12دی)

 برگزاری تئاتر خیابانی نقشه ای برای عروس به مناسبت روز رشت (11و12دی)
 برگزاری تئاتر خیابانی دردسرهای یک پاکبان به مناسبت روز رشت (11و12دی)
 برگزاری تئاتر خیابانی شاید برای شما هم اتفاق بیفتد به مناسبت روز رشت (11و12دی)

 اجرای نمایش های خیابانی ویژه ایام فاطمیه و دهه مبارک فجر در پیاده راه فرهنگی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

تصاویر اجرای نمایش:

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 فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
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

409

برگزاری جشنواره ها به مناسبت های مختلف :
 جشن یک روز با والدین (نمایش کودک ،نقالی برای کودکان ،اجرای شب های موسیقی و بخش ویژه
کودکان ) در سطح محالت رشت  -پارک قدس (باغ محتشم)
 جشن کودکان سرزمین باران در تماشاخانه روباز سازمان
 جشن میالد امام رضا (ع) در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت)
 جشن عید غدیر خم (با اجرای قطعه ای از نمایش بزرگ واقعه غدیر خم) به مناسبت عید غدیر خم با
مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری
رشت)
 چهارمین جشنواره جوکول در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت)
 چهارمین جشنواره بازی رشت (برنامه های شاد ،موسیقی و مسابقه خانواده ها) در محل دائمی
برگزاری جشنواره های رشت (خیابان منظریه)
 برگزاری چهارمین جشنواره کدو در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب
 برگزاری جشنواره خنده به منظور افزایش نشاط اجتماعی آذرماه 98

 مشارکت در برگزاری جشنواره هنرجویی آموزشگاه سینمایی هفت
 مشارکت در برگزاری پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر با سازمان بسیج رسانه

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

تصاویر برگزاری جشنواره:

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

410

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

برگزاری رویدادها و همایش ها:
 همایش ورزش های همگانی بانوان به مناسبت والدت حضرت معصومه (س) در سطح محالت رشت (بوستان بانوان
منظریه)
 ایستگاه شادی برای کودکان (رنگ آمیزی ،کاردستی ،بازی های متنوع ،هدایای فرهنگی) به مناسبت والدت حضرت
معصومه و روز دختر در بوستان بانوان منظریه
 شب های موسیقی سنتی در تماشاخانه روباز سازمان سه شنبه هر هفته

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 ویژه برنامه آوای ارادت رضوی به مناسبت دهه کرامت در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (مقابل ساختمان سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی)
 مسابقه نقاشی با پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها به مناسبت روز جهانی سالمندان در تماشاخانه سازمان

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

411

 همایش علمی خوشبختی (خانواده ،آرامش درون و زوج خوشبخت) به مناسبت روز جهانی سالمندان
 جلسه تقدیر از کارگردانان برتر هفته دفاع مقدس با حضور مدیران صدا و سیمای مرکز گیالن
 مشارکت در برپایی ایستگاه سالمت در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب و برپایی ایستگاه سالمت مقابل سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت به مناسبت اربعین حسینی
 برگزاری جشن چله مهربانی ویژه شب یلدا برای کودکان کار ،اتیسم و بی سرپرست آذرماه 98
 برگزاری بزرگداشت روحانی مبارز میرزاکوچک خان جنگلی با حضور استاندار و شهردار رشت و رونمایی از آثار فرهنگی
و هنری با موضوع نهضت جنگل
 مشارکت در برگزاری همایش خنده در راستای افزایش نشاط اجتماعی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
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

412

ادامه برگزاری رویدادها و همایش ها:
 مشارکت در برگزاری همایش به رسم عاشقی در دانشگاه گیالن با کانون قرآن و معارف اسالمی
 مشارکت در برگزاری همایش روز حسابدار با انجمن حسابداری استان
 زنگ روز رشت و امضاء تفاهم نامه شهردار مدرسه فی مابین شهرداری رشت و اداره کل آموزش و

پرورش استان گیالن دبیرستان پیک نور  12-دی ماه
 عطر افشانی گلزار شهدا به مناسبت روز رشت گلزار شهدای رشت 12-دی ماه
 برگزاری رادیو آوا( اینجا رشت است ) به مناسبت روز رشت با حضور هنرمندان استان بالکن خانه
فرهنگ و هنر 11-و12دی ماه
 بداهه نویسی اساتید خوشنویسی با مضمون روز رشت پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری
رشت)12 -دی
 ایستگاه نجوم (تماشای شگفتیهای فضا و آسمان شب در روز رشت) با همکاری انجمن نجوم ثاقب
پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت) 12-دی ماه

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
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

413

ادامه برگزاری رویدادها و همایش ها:
 رونمایی از تمبر روز رشت در تااالر مرکزی شهر رشت
 مشارکت در برگزاری حماسه 9دی
 برگزاری شب شعر انقالب با مشارکت انجمن شعر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 برگزاری محفل انس با قران کریم با حضور قاریان ممتاز ملی و بین اللملی به مناسبت دهه مبارک فجر
 مشارکت در برگزاری یادواره 202شهید منطقه یک شهر رشت
 مشارکت در برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگی هنری فجر

 مشارکت در برگزاری جشن خیریه برای کودکان کار و بی سرپرست
 اجرای برنامه رادیویی رادیو انقالب در بالکن خانه فرهنگ و هنر
 انجام نورافشانی و بانگ اهلل اکبر در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

 مشارکت در برگزاری راهپیمایی  22بعهمن
 اسکان اضطراری در راه ماندگان در بحران برف در مساجد سطح شهر رشت و مجموعه ورزشی سازمان

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

تصاویر برگزاری رویدادها و همایش 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

414

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه تصاویر برگزاری رویدادها و همایش 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

415
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

برگزاری تورها و نشست ها:
 تور رشت گردی و شب شعر ویژه سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمندان در خانه میرزا کوچک خان
 بازدید مهدهای کودک از خانه میرزا کوچک خان به مناسبت هفته ملی و روز جهانی کودک

 نشست برنامه ریزی اجرایی طرح شهردار مدرسه با حضور رییس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و
گردشگری شورای اسالمی شهر رشت و رئیس سازمان دانش آموزی استان گیالن

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 برگزاری نشست برنامه ریزی محفل انس با قران به مناسبت والدت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز

رشت با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

416

 نشست با مدیران حوزه هنری به منظور راه اندازی پردیس سینمایی و مجتمع های تجاری و فرهنگی با
حضور شهردار رشت

 نشست با مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان در راستای برگزاری مسابقات بین المللی وزنه برداری
جام فجر
 نشست بامدیران اتحادیه های انجمن دانش آموزی در راستای اجرایی کردن طرح شهردار مدرسه
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه برگزاری تورها و نشست ها:
 نشست علمی رشت پژوهی (روایت شفاهی از پیشینه تاریخی شهر رشت با حضور فرهیختگان علم و
فرهنگ رشت)پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن  10 -دی ماه

 برگزاری محفل انس با قرآن به مناسبت والدت حضرت زینب (س) و روز رشت با حضور قاریان ممتاز ملی
و بین المللی آستان مقدسه حضرت فاطمه اخری (س) 10-دی ماه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

417

 نشست عصر شعر با عنوان ”ایستگاه باران“ به مناسبت روز رشت سالن رحمدل مجتمع خاتم االنبیاء -

11دی ماه
 محفل عصر خاطره ” نسل ماندگار ”با حضور یادگاران دفاع مقدس و روایت شفاهی از حماسه آفرینی
مردم شهر رشت در هشت سال دفاع مقدس حسینیه هنر 11-دی ماه

 نشست زبان مادری به مناسبت روز رشت پژوهشکده گیالنشناسی دانشگاه گیالن 12 -دی
 برگزاری کارگاه آموزشی تئاتر با حضور اساتید این حوزه در قالب پروژه تئاتر خیابانی دائم
 برگزاری دومین نشست نسل ماندگار (روایت تاریخ شفاهی آن روزهای انقالب ) با حضور امیر سرتیپ

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

تصاویر برگزاری تورها و نشست 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

418
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
ادامه تصاویر برگزاری تورها و نشست ها:

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

419
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

برگزاری سوگواره ها :
 مشارکت در برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی (ع) در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

رشت)
 مشارکت در برگزاری سوگواره شعر عاشورایی (شعرخوانی شاعران برجسته استان و شاعران مطرح

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

کشور) به مناسبت اربعین حسینی
 مشارکت در مراسم نکوداشت شهیدان انصاری و نورانی در محل شهادت شهیدان در بلوار الکانی
 دیدار با خانواده معظم شهید امنیت (شهید مصطفی رضایی)
 برگزاری مراسم عزاداری سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (پیاده راه فرهنگی
شهدای ذهاب)

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

420

 برگزاری مراسم سوم عزاداری سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مهدیه رشت
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه برگزاری سوگواره ها :
 مشارکت در برگزاری دسته عزاداری کارکنان شهرداری رشت در پی شهادت سردار سرافراز اسالم شهید

سپهبد حاج قاسم سلیمانی به سمت مصلی رشت
 برگزاری مراسم هفتم شهادت سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با مشارکت جامعه
قرانی استان در بقعه متبرکه خواهر امام

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 چاپ بنر و پوستر سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش برای هیات ها،
مساجد و پایگاه های بسیج و ....

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

421

 مشارکت در برپایی ایستگاه های صلواتی در پی شهادت سردار سرافراز اسالم شهید سپهبد حاج قاسم

سلیمانی
 چاپ بنر تسلیت در سطح شهر رشت در پی درگذشت هموطنان عزیزمان در سانحه هوایی
 برگزاری مراسم ایام فاطمیه

 مشارکت در برگزاری مراسم تدفین شهدای گمنام در دانشگاه شهید چمران
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
تصاویر برگزاری سوگواره ها:

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

422
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سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
ادامه تصاویر برگزاری سوگواره ها:

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

برگزاری دوره های مختلف آموزشی (در سرای محله):
 کالس آموزشی بهداشت در مورد اثرات سیگار و قلیان -کالس های آموزشی هنر شامل خیاطی ،چهل تیکه،
تریکو بافی ،نمد دوزی ،آینه کاری ،نقاشی-کالس آموزشی زبان و ریاضی برای دانش آموزان -برگزاری
ورزش ایروبیک برای بانوان منطقه در باشگاه تخت جمشید -آموزش مهارت های زندگی و مهارت های
زوجین  -آموزش مهارت های زندگی و مهارت های پیش از ازدواج و برگزاری کالس کمک های اولیه)
 اجرای طرح ویزیت رایگان شهروندان در مساجد با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه گیالن به
مناسبت روز رشت در سطح مساجد شهر رشت و پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری رشت)

 برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در سرای محله معلم

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

424
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معاونت برنامه ریزی –مدیریت برنامه و بودجه
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 تهیه و تنظیم تفریغ بودجه سال  1396شهرداری رشت
 مهمترین لوایح ارسالی به شورای اسالمی شهر:
 الیحه مشارکت در سرمایه گذاری احداث و بهره برداری نیروگاه زباله سوز  600تنی رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 الیحه مجموعه ی تفریحی ،تجاری پارک آبی گیل لند
 اخذ مجوز جهت انعقاد تفاهم نامه با بانک شهر و ...
 تهیه و تنظیم موافقتنامه های پروژه های عمرانی براساس تبصره دو ضوابط اجرایی بودجه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 پیگیری پیاده سازی تغییرات فرم های بودجه و پیاده سازی در نرم افزار
 تشکیل جلسات با مدیریت محترم اداره تشخیص و وصول درآمد و مدیران عامل سازمانهای وابسته با حضور
نماینده سازمان فاوا جهت تلفیق بودجه سازمانها و لینک کدینگ های بودجه بر اساس دستورالعمل جدید
بودجه نویسی ارسالی از وزارت کشور
 تشکیل جلسات با نماینده شرکت حساب رایان جهت اصالح نرم افزار محاسبان نت بر اساس دستورالعمل
جدید تدوین بودجه

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

425

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت برنامه ریزی –مدیریت برنامه و بودجه
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ارائه گزارش هزینه کرد و وصولی ماهانه شهرداری رشت به شورای اسالمی شهر
 برگزاری جلسات پیش بینی بودجه سال 1399با سازمانهای وابسته
 برگزاری جلسات پیش بینی بودجه عمرانی سال1399

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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معاونت برنامه ریزی –مدیریت برنامه و بودجه
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 تهیه انواع مستندات و گزارشات مختلف و متعدد جهت آنالیز نحوه تهیه و تنظیم بودجه و دفاع از آن در
جلسات شورای اسالمی شهر
 تهیه انواع فرمت های گزارش دهی درآمد و هزینه و جمع بندی از کلیه مناطق ،سازمانها و مرکز

 شرکت در جلسات شورای محترم اسالمی شهر درخصوص بررسی بودجه پیشنهادی سال  1399شهرداری
رشت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برگزاری کارگاه آموزشی بودجه نویسی براساس دستورالعمل جدید وزارت کشور برای مسئولین بودجه و
مالی مناطق و سازمانهای وابسته

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

427
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معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش
شرکت در جشنواره و ارسال مدارک شامل طرح ها ،پایان نامه ها ،کتاب و مقاله یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت
شهری(جایزه تهران) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و «کسب عنوان برگزیده برای طرح دیوار سنن شهر رشت»

حضور در نمایشگاه کتاب تهران و خرید تعداد  213جلد کتاب مرتبط به حوزه های کاری شهرداری در سال 98

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

تدوین پرسشنامه شورای دانش آموزی جهت دریافت افکار و نظرات و ایده های مخاطبین نام برده و در نهایت اخذ نظرات
متخصص روانشناس به لحاظ ساختار پرسشنامه (شهر دوستدار کودک)
شرکت در جشنواره ایده های برتر دانش آموزی در اتاق فکر شورای اسالمی شهر رشت و داوری ایده های دانش آموزی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

شرکت در نخستین سمپوزیوم نوآوری و رشت آینده با مشارکت دانشگاه گیالن(به مناسبت روز معمار) در اردیبهشت  98و
سخنرانی رییس اداره مطالعات و پژوهش در پنل تخصصی تحقیقات شهری
برنامه ریزی و برگزاری نشست هم اندیشی نگاهی به تجارب زلزله سال  1369در شهرداری رشت به مناسبت زلزله  31خرداد
 -1369اجرا در تیر 98
انجام اطالع رسانی های الزم در خصوص برگزاری رویدادهای علمی و استارتاپی نظیر سمپوزیوم شهر و معماری ،اینیتکس پیچ و
...

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مطالعات و پژوهش

همکاری و شرکت در جلسات کارگروه اصلی و تخصصی (کارشناسی) شهر دوستدار کودک

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

تدوین جدول پیشنهادی اقدامات عمرانی و برنامه ای در راستای شهر دوستدار کودک و تدوین تقویم رویدادهای مرتبط با شهر
دوستدار کودک متناسب با مناسبت های ملی و بین المللی

بررسی موضوع سیالب شهری و مطالعات آب های سطحی در تعامل با مدیریت مطالعات فنی ،عمرانی و ترافیکی در خصوص
بازنگری به روزرسانی مطالعات آب های سطحی با توجه به حیطه وظایف شهرداری
تدوین نامه جهت ارائه به استانداری در خصوص موضوعات پراهمیت برنامه ریزی در خصوص بحران های احتمالی سیل و زلزله
(شناسایی گسل)
شرکت در جلسات کارگروه منظر(معاونت شهرسازی و معماری) و انجام بررسی های الزم در خصوص موضوعات ارجاعی
شرکت در جلسات کارگروه بازآفرینی در معاونت شهرسازی و معماری با محوریت سازمان عمران و بازآفرینی و انجام تعامالت و
همکاری های الزم در خصوص موضوعات مربوطه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

بارگذاری لینک پرسشنامه شهر دوستدار کودک در پرتال اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری
رشت
ارتباط با ارگان های مختلف دولتی و موسسات خصوصی ،ان جی او ها و موسسات خیریه در خصوص شهر دوستدار کودک و انجام
هماهنگی های الزم
تدوین اولیه شرح خدمات "طرح جامع سیما و منظر شهر رشت" و اعالم فراخوان شرح خدمات

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

برگزاری جلسات کمیته پژوهش در خصوص پایان نامه های همکاران
برگزاری جلسات کمیته پژوهش در خصوص پایان نامه های بیرونی
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مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

تمدید تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

تمدید و به روز رسانی تفاهم نامه با دانشگاه گیالن

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

تهیه پیش نویس انعقاد تفاهم نامه با مرکز علمی -کاربردی برهان نیروی شمال( در مرحله امضاء قرار دارد)

به روز رسانی آیین نامه مطالعات و تهیه و تنظیم فرم ها و فرآیندهای مربوطه
همکاری با معاونت شهرسازی در تدوین ارائه گزارش اقدامات شهرداری رشت ،سایر ارگان های دولتی و ان جی او ها و موسسات
خصوصی در رابطه با شهر دوستدار کودک به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها که منجر به انتخاب شهر رشت به عنوان یکی از 5
شهر پایلوت دوستدار کودک جهت انتخاب یونیسف گردید.
انجام بازدیدهای مختلف در خصوص شهر دوستدار کودک نظیر بازدید از کودکان کار (پرتو) و مرکز کودکان خیابانی با همراهی اعضاء
محترم شورا
برگزاری نشست موضوعی با مهندس یوسف فالحی از مهندسین پیشکسویت شهر رشت و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین
مشاور کتام -مرداد 98

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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شرکت در جلسات حقوق کودک در استانداری و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در شهرداری رشت

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مطالعات و پژوهش

تهیه پیش نویس انعقاد تفاهم نامه با مرکز آموزش بازرگانی گیالن( در مرحله امضاء قرار دارد)

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

بازدید میدانی از انجام برداشت داده های مطالعات "بررسی منابع انتشار آالینده صوتی و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی صدا با
محوریت مدیریت فضای سبز در شهر رشت با اولویت پیاده راه فرهنگی رشت"

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

انجام برنامه ریزی و اقدامات الزم در خصوص راه اندازی نشریه پژوهشی شهرداری رشت
مطالعه و بررسی برنامه پیشنهادی شهردار و استخراج راهبردها و سیاست های پیشنهادی به تفکیک حوزه های مأموریتی در قالب
معاونت ها ،سازمان ها ،مدیریت ها و ابالغ به کلیه حوزه ها
بارگزاری صفحات اولیه پایان نامه های موجود بر روی سایت اداره مطالعات ( 10صفحه اول) جهت بهره مندی پژوهشگران،
دانشجویان و سایر عالقمندان
بارگذاری کلیه اخبار اداره مطالعات و پژوهش نظیر برگزاری جلسات کمیته پژوهش و  ...بر روی زیر پرتال مربوطه

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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لیبل گذاری کتب و مستندات موجود در اداره مطالعات مطابق استانداردهای مربوطه و بارگذاری اطالعات بر روی پرتال اداره مطالعات
و پژوهش به منظور اطالع رسانی

انجام پیگیری های مکرر در خصوص جمع آوری و تمرکز کلیه مطالعات صورت گرفته در شهرداری رشت تا کنون

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

برگزاری جلسات مختلف در خصوص بررسی چند پیشنهاد نوآورانه با پشتوانه علمی و فکری جهت اجرا با همکاری سازمان های
دیگر ،نظیر بازی وارسازی فضاهای شهری با هدف آموزش های شهروندی برای کودکان ،گشت کارآفرینی و رویداد ایده پردازی
استارتاپ های شهری در ساغریسازان ،کودک و شهر و  ( ...در مرحله بررسی های بیشتر)

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

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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برگزاری جلسات کمیته پژوهش در خصوص طرح های مختلف در حال انجام و نظارت با حضور واحدهای متولی و بهره بردار
انجام برنامه ریزی های الزم جهت برگزاری هفته پژوهش (نشست های تخصصی ،حضور در نمایشگاه  ،جشنواره پژوهشگر و
پروپوزال برتر و...

تهیه کارتکس پایان نامه های تحت حمایت شهرداری ،دستورالعمل ها و روش های اجرایی تهیه شده ،طرح های مطالعاتی انجام شده،
کتاب های تدوین شده ،کتابچه و بروشور تهیه شده ،مقاالت علمی-پژوهشی پذیرفته شده و نقشه ی تهیه شده و ارسال آن ها به
پارک علم و فناوری استان گیالن
برگزاری رویداد "دومین ساالنه شهرپژوهی شهر رشت" در روز چهارشنبه مورخ  20آذر  1398در قالب برگزاری نشست تخصصی
شهر دوستدار کودک با سخنرانی اساتید دانشگاهی و متخصصین این حوزه و با حضور سرکار خانم دکترجوانی ،رئیس اداره مجامع و
سازمانهای بین المللی وزارت کشور و مدیران استانی
برگزاری جشنواره های پژوهشگر برتر و پروپوزال برتر کارکنان شهرداری رشت در سال  98و برگزاری جلسات داوری جهت انتخـاب
پژوهشگر برتر سال 1398و پروپزال برتر سال  1398و تقدیر و تشکر از ایشان در مراسم مربوطه
انتخاب «طرح دیوار سنن رشت» به سفارش شهرداری رشت در حوزه فرهنگی و اجتماعی
 ،طرح برگزیده کشوری یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهری (جایزه تهران) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری
شهر تهران و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش مدیریت شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
مشارکت در برگزاری بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار استان گیالن در قالب برگزاری میزگردهای
تخصصی در سه محور بازآفرینی معمارانه رشت ،شهر دوستدار کودک و شهرهای هوشمند(الگوها و مصادیق)

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

بازدید از نمایشگاه باز آفرینی دارالحکومه شهر رشت به مناسبت روز 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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تهیه پاور آینده پژوهی جایگاه گیالن در بهبود جایگاه اقتصادی ایران در اوراسیا

شرکت در جلسات نشست های تخصصی طرحهای پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شرکت در جلسه کمیته های تخصصی امور رفاهی ،حقوقی و امور فرهنگی ،آموزشی و پزوهشی شورای سالمندی استان مورخ
98/10/18
در محل اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن
شرکت در مراسم تجلیل از شرکت کنندگان و مشارکت کنندگان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای،پژوهش و فن آوری و فن
بازار ا ستان گیالن  19الی  21آذر  98و کسب عنوان « غرفه برگزیده برای شهرداری رشت به جهت جلب مشارکت شهروندان»

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

مشارکت در برگزاری نشست علمی «رشت پژوهی :روایت شفاهی از پیشینه تاریخی شهر رشت» با سازمان فرهنگی ورزشی و
پژوهشکده گیالن شناسی با سخنرانی اساتید با سابقه در این حوزه در هفته رشت ( 10دی )1398

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
اهم اقدامات اداره مطالعات و پژوهش

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

برگزاری جلسه مشترک شهرداری رشت با پارک علم و فناوری استان گیالن و موسسات مستقر در آن

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

برگزاری جلسه کمیته پژوهش با موضوع ارائه گزارش طرح مفهومی محور گردشگری شرق به غرب توسط شرکت مشاور طرح منظر
دارش

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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برگزاری دو جلسه با پارک علم فناوری به منظور شناخت شرکت های دانش بنیان مورد تایید آن نهاد و استفاده از پتانسیل های
آن جهت حل مشکالت و چالش های شهر رشت
مکاتبه با کلیه حوزه ها در خصوص چالش ها و پتانسیل های حوزه و استخراج چالش ها و پتانسیل های حوزه های مختلف از
مطالعه
نامه های ارسالی
برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های ایده پردازی و به کارگیری نوآوری و خالقیت در موضوعات اجرایی مرتبط با حوزه های
شهری در بستر برگزاری رویدادهای استارتاپی نظیر استارتاپ شهر دوستدار کودک

شرکت در جلسه مرکز پژوهش مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دفتر برنامه
ریزی و مدیریت توسعه شهری و تبادل اطالعات در خصوص تدوین برنامه عملیاتی شهر و شهرداری
شرکت در جلسه با معاون طرح برنامه و ریئس اداره برنامه ریزی مدیریت برنامه و بودجه شهرداری تهران و تبادل اطالعات در
مورد برنامه
راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری و سایر موارد مربوط به اداره مطالعات و پژوهش

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مطالعات و پژوهش

برگزاری جلسه کمیته پژوهش با موضوع تدوین شاخص ها و ویژگی های مورد نیاز شرکت مشاور برای انجام طرح ”برنامه ریزی
مجدد بافت مرکزی شهر رشت با رویکرد شهرسازی تاکتیکی ”

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری

 ادامه اهم اقدامات

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی



شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی





برگزاری نشست موضوعی با مهندس یوسف فالحی از مهندسین پیشکسویت شهر رشت و عضو
هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور کتام -مرداد (98تصویر)1
جلسه بررسی طرح "بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری رشت در سال "1397
(تصویر)2
جلسه ارائه گزارش طرح "تدوین نقشه مهندسی فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقاء اولویت
های فرهنگی(تصویر")3

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

تصویر2

تصویر1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

435

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

تصویر3

مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه اهم اقدامات

مطالعات و پژوهش

 شرکت رئیس اداره مطالعات و پژوهش در جلسات کارگروه اصلی شهر دوستدار کودک با عنوان دبیر
کارگروهه(تصویر)1
 نشست هم اندیشی نگاهی به تجارب زلزله سال  1369در شهرداری رشت(تصویر)2
 جلسه بررسی موضوع سیالب شهری و مطالعات آب های سطحی در تعامل با مدیریت مطالعات فنی،
عمرانی و ترافیکی در خصوص بازنگری به روزرسانی مطالعات آب های سطحی با توجه به حیطه وظایف
شهرداری(تصویر)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

تصویر2

تصویر1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

436

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

تصویر3

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

437

چهارشنبه 98/9/20
پنج شنبه 98/9/21

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

شهرهای هوشمند
(الگوها و مصادیق)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

شهردوستدار کودک

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

رویداد های غرفه نمایشگاه
بازدید عمومی از غرفه
نقش هنرهای شهری دربازآفرینی
عکاسی شهری
مرورتاریخچه رشت قدیم
بررسی اقدام ات بازآفرینی شهری دررشت
پانل «بازآفرینی معمارانه شهررشت(:روششناسی والگوها)
بازدید کودکان از سازمان آتش نشانی به زبان گیلکی
کودک :رنگ ،شهر ،نقش
هنر و خالقیت (معماری کودک یا معمار کودک)
شهردوستدار کودک و زبان مادری
کودک ،شهر معماری باز تعریف یک رابطه
شهر و حقوق کودک
پانل«رشت :شهر دوستدار کودک"
اقتصاد شهرهای هوشمند
مدیریت خالق شهری
نوآوری شهری
گردشگری در شهرهای هوشمند
مناسب سازی شهرهای هوشمند
نمایش دستاوردهای فناورانه شهری

مطالعات و پژوهش

سه شنبه 98/9/19

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

بازآفرینی معمارانه رشت

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار استان گیالن

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

برگزاری رویداد "دومین ساالنه
شهرپژوهی شهر رشت" در
روز چهارشنبه مورخ  20آذر
 1398در قالب برگزاری
”نشست تخصصی شهر
دوستدار کودک“ با سخنرانی
اساتید دانشگاهی و
متخصصین این حوزه

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

مطالعات و پژوهش

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره
های «پژوهشگر برتر» و «پروپوزال برتر»
کارکنان شهرداری رشت در سال 1398

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

439
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انتخاب“ طرح دیوار سنن شهر
رشت“ به سـفارش شـهرداری
رشت ،به عنوان طرح برگزیده
کشوری جایزه تهران در حوزه
فرهنگی و اجتماعی

مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

کسب عنوان غرفه برگزیده به جهت جلب مشارکت شهروندان وبرگزاری نشست های تخصصی
در نمایشگاه گیل اکسپو

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مطالعات در دست انجام و بررسی شده در بازه  98/01/01تا 98/12/28
میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری رشت در سال 1397

بررسی گزارش نهایی – در مرحله تایید طرح

دیوار سنن شهر رشت

بررسی گزارش نهایی و تایید طرح

پژوهش  ،مطالعات و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست تاالب عینک
منابع انتشار آالینده صوتی و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی صدا با محوریت فضای سبز

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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تأثیر متقابل راه ابریشم بر تنوع فرهنگی در شمال ایران با تأکید بر شهر خالق خوراک شناسی

بررسی و نظارت بر انجام مطالعه -در مرحله
تایید طرح
بررسی و نظارت بر انجام مطالعه -در مرحله
گزارش نهایی
بررسی و نظارت بر انجام مطالعه
بررسی و نظارت بر انجام مطالعه -در مرحله
گزارش نهایی

برنامه ریزی و طراحی مفهومی مسیر گردشگری شرق به غرب شهر رشت(حدفاصل زرجوب تا انتهای محله
نقره دشت)

بررسی گزارش نهایی و تایید طرح

طرح جامع پدافند غیر عامل شهر رشت

بررسی گزارش های مرحله ای و اعالم نظر

برنامه عملیاتی گردشگری سالمت شهرداری رشت

بررسی و نظارت بر انجام مطالعه -در مرحله
گزارش

مطالعات غذا از منظر مطالعات فرهنگی و قوم نگاری در شهر رشت ،شهر خالق غذا

تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور

تحلیل اسنادی پژوهش های با موضوعیت ابعاد کالبدی و زیست محیطی توسعه پایدار شهری (مطالعه
موردی :شهر رشت)

تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور

برگزاری جلسات ارائه گزارش و بررسی طرح "برنامه راهبردی شورای اسالمی شهر رشت"

برگزاری جلسه و اعالم نظر به مشاور

فرصت های کارآفرینی در مناطق کم برخوردار رشت

تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور

طراحی منظر شهری در محدوده تأثیرگذار میدان امام علی(ع) شهر رشت

بررسی و اظهارنظر در خصوص شرح خدمات

برنامه ریزی بافت مرکزی شهر رشت با رویکرد شهرسازی تاکتیکی

تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور

ارتقاء کیفیت فضاهای شهری رشت از طریق فعالیت های مرتبط با خوراک

تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور
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مطالعات و پژوهش

نقشه مهندسی فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقاء اولویت های فرهنگی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

اقدامات

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
مطالعات در دست انجام و بررسی شده در بازه  98/01/01تا 98/12/28
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

بررسی گزارشات ارسالی و ارائه نظرات
مطالعه و بررسی طرح ارسال شده ”سند راهبردی باز آفرینی محدوده محله های پیرامون حرم خواهر امام رضا (ع)“
به سازمان سرمایه گذاری
تدوین شرح خدمات با عنوان ”طراحی فضای شهری مجموعه میدان شهرداری رشت و معابر اصلی متصل به آن ”

تدوین شرح خدمات و ارائه به معاونت
شهرسازی و معماری

بررسی و اعالم نظر و ارائه پیشنهاد در خصوص تهیه پیوست فرهنگی به منظور پیوست به کلیه قراردادها و پروژه
های عمرانی و...

بررسی پیوست

بررسی و اعالم نظر در خصوص طرح پژوهشی ”ساماندهی بافت فرسوده خیابان باقر آباد“

بررسی و اعالم نظر در خصوص طرح پژوهشی ”ساماندهی حاشیه رودخانه های زرجوب و گوهر رود شهر رشت“
تهیه شرح خدمات اولیه طرح رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری رشت در سال 99

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

442

بررسی اولیه کتاب سرزمین گیالن جهت ارائه در کمیته پژوهش
بررسی و انجام اقدامات الزم جهت طرح پژوهشی "تاثیر انواع کود و عملکرد تغذیه ای برخصوصیات خاک و
شاخص های گیاهی در فضای سبز"در کمیته پژوهش
بررسی شرح خدمات "طرح جامع مدیریت منظر بصری شهر رشت" ارائه شده توسط معاونت شهرسازی

بررسی طرح پزوهشی و اعالم نظر به
تهیه کنندگان طرح (همکاران)
بررسی طرح پزوهشی و اعالم نظر به
تهیه کنندگان طرح (همکاران)
بررسی طرح پزوهشی و اعالم نظر به
تهیه کنندگان طرح (همکاران)
در دست تهیه
بررسی طرح پزوهشی و اعالم نظر به
تهیه کنندگان طرح
بررسی اولیه جهت طرح در کمیته پزوهش

در مرحله بررسی

پیگیری و در مرحله برنامه ریزیو انجام
برنامه راهبردی -عملیاتی شهرداری رشت و انجام بررسی های الزم و مکاتبه با حوزه های مختلف در خصوص اظهار
اقدامات الزمدر تعامل با همکاری
نظر در مورد برنامه عملیاتی
مدیریت برنامه و بودجه
تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ
مطالعات غذا از منظر مطالعات فرهنگی و قوم نگاری در شهر رشت ،شهر خالق غذا
مشاور
ترجمه متن کامل دانشنامه برومبرژه
درخواست انجام ترجمه به حوزه مالی
بررسی اولیه و طرح در کمیته پژوهش-
بررسی پروپوزال طرح پژوهشی دانشگاه گیالن با عنوان "شناسایی محالت شهری دارای قابلیت پیاده مداری در
در مرحله بررسی شرح خدمات
شهر رشت با استفاده از شیوه واک اسکور"
بررسی پروپوزال ارسال شده با عنوان"آموزش های شهروندی و تحلیل موقعیت ،تسهیل گری و فرهنگ سازی بهره
در مرحله بررسی اولیه پروپوزال
برداران و مرتبطین پروژه های باز آفرینی "
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مطالعات و پژوهش

بررسی و اعالم نظر در خصوص طرح پژوهشی ”اسکان غیر رسمی شهر رشت“

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

اقدامات

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نظام
ریزی وو نظام
برنامه ریزی
برنامه
شهری
مدیریت شهری
مدیریت

اقدامات در دست انجام و بررسی شده در بازه  98/01/01تا 98/12/28
دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویی شهرداری رشت

تکمیل و بازنگری دستورالمعل

دستورالعمل حمایت از طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

تدوین دستورالعمل

دستورالعمل نگارش و تدوین طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

تدوین دستورالعمل

آیین نامه نظام پیشنهادهای شهرداری رشت

تدوین دستورالعمل

ساماندهی و آرامسازی خیابان دکتر حشمت

بررسی طرح پیشنهادی در کمیته پژوهش

پیگیری برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری رشت و انجام بررسی های الزم و مکاتبه با حوزه
های مختلف در خصوص اضهار نظر در مورد برنامه عملیاتی

در مرحله برررسی و برنامه ریزی

به روز رسانی دستور العمل حمایت از پایان نامه های دانشجویان

تدوین دستورالعمل

تدوین فرآیند اماده سازی ،عضو گیری و امانت دهی کتب

در مرحله تدوین

طراحی کارت عضویت ،فرم تعهد نامه و موارد مرتبط با فرایند مربوطه
حمایت از  37عنوان پایان نامه تحصیالت تکمیلی همکاران شهرداری رشت
حمایت از  6عنوان پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 3عنوان پروپوزال پایان نامه تحصیالت تکمیلی دانشجویان بیرونی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تدوین شرح خدمات سامانه پژوهشی و پیگیری جهت بهره برداری اداره مطالعات و پزوهش
نرم افزار کتابخانه
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انجام بررسی های اولیه -بررسی و طرح و
تایید در کمیته پژوهش
انجام بررسی های اولیه -بررسی و طرح و
تایید در کمیته پژوهش
انجام بررسی های اولیه -بررسی و طرح و
تایید پروپوزال در کمیته پژوهش -در مرحله
انجام پایان نامه توسط دانشجویان
انجام مکاتبات با سازمان فاوا و پیگیری
موضوع
درخواست خرید نرم افزار و انجام پیگیری
های الزم

مطالعات و پژوهش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

اقدامات

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

• اهم اقدامات
• گردآوری و تنظیم عملکرد یکساله  97کلیه حوزه های تابعه شهرداری رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

• تهیه گزارش از عملکرد حوزه ها در سه ماهه اول سال1398
• جمع بندی جداول سوات  SWOTحوزه های مختلف و بررسی موانع و مشکالت پیشرفت امور

• گردآوری و تنظیم آمار و عملکرد صدوسی روزه شهرداری و بارگذاری در پرتال شهرداری رشت و مدیریت
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

نوسازی و تحول اداری(از  98/03/25الی پایان مهر)
• گردآوری و تنظیم آمار و عملکرد از  98/03/25الی پایان آبان شهرداری و بارگذاری در پرتال شهرداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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رشت و مدیریت نوسازی و تحول اداری
• گردآوری و تنظیم آمار و عملکرد از  98/03/25الی پایان آذر و بارگذاری در پرتال شهرداری رشت و

مدیریت نوسازی و تحول اداری

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

آمار

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

• گردآوری و تنظیم آمار و عملکرد صد روزه شهرداری(از  98/03/25الی پایان شهریور)

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

• ادامه اهم اقدامات
• گردآوری و تنظیم آمار و عملکرد یکماهه دی و بارگذاری در پرتال شهرداری رشت و مدیریت

نوسازی و تحول اداری

نوسازی و تحول اداری
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

• هماهنگی جهت گردآوری آمار و عملکرد شش ماهه دوم
• بارگذاری کلیه عملکرد ها در زیرپرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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• ارائه فایل پاورپوینت عملکرد به مدیریت ارتباطات و امور بین الملل جهت طراحی و چاپ کتاب
عملکرد
• هماهنگی با معاونتها ،مناطق ،سازمان ها و حوزه های تابعه شهرداری رشت جهت دریافت فایل JPG
تصاویر عملکرد

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

آمار

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

• گردآوری و تنظیم آمار و عملکرد یکماهه بهمن و بارگذاری در پرتال شهرداری رشت و مدیریت

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

• تهیه گزارش پروژه های عمرانی جاری جهت ارائه به شورای محترم اسالمی
• گردآوری ماهانه لیست مهندسین ناظر متخلف از مناطق پنجگانه و ارائه به معاونت شهرسازی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

• تکمیل بانک اطالعاتی مورد نیاز درون سازمانی و برون سازمانی
• برنامه ریزی جهت احصاء سیستمی آمار از طریق نرم افزار

• با سازمان فاوا در خصوص درخواست نرم افزار آماری و ارسال کلیه فرمها
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

• با مناطق پنجگانه و کمیسیون ماده صد درخصوص ارائه آمار کمیسیون های ماده صد در قالب فرمهای
درخواستی استانداری جهت ورود اطالعات در سامانه استانداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

• با کلیه حوزه های شهرداری رشت جهت تایید صحت اطالعات عملکرد
• با مدیریت ارتباطات و امور بین الملل جهت بارگذاری عملکردها در پرتال شهرداری رشت

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

446

• و ...
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آمار

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

• مکاتبات

:

معاونت برنامه ریزی – 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




برگزاری و اتمام 31دوره آموزشی ضمن خدمت همچون دوره های (اصول برنامه ریزی در مدیریت بحران و
سوانح ،آفات مهم گیاهان فضای سبز ،نحوه پاسخ به استعالمات اداره ثبت و امالک ،آشنایی با شوراهای
اسالمی شهر ،ماده  ،101نرم افزار حساب رایان ،تملک امالک و اراضی شهری و نحوه تنظیم لوایح و
طرح ها در مراجع قانونی و  )...با همکاری مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری ها شهرداری های استان
گیالن
برگزاری دو دوره آموزشی شامل (هوش هیجانی و متوازن سازی کار و زندگی زنان شاغل ) به صورت مجازی
با مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیالن
برگزاری و اتمام  9دوره آموزشی ضمن خدمت همچون دوره های (مدلسازی تقاطع ها ،توسعه و نگهداری
سرویس مرکز داده ، ،روش های آزمایشگاهی و میکروبی  ،صفحه آرایی با نرم افزار ایندیزاین و اصول و فنون
مذاکرات جذب سرمایه گذار و  )...با همکاری مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی استان گیالن
برنامه ریزی جهت برگزاری  4دوره آموزشی شامل (نرم افزار  ،EPLANنرم افزار پیشرفته  ،ArcGISآموزش
محاسبات در آمدی و آسفالت گرم و سرد) به صورت مجازی با مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی استان گیالن
برگزاری  16دوره آموزش غیرحضوری با مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان گیالن
برگزاری چهار دوره آموزشی غیر حضوری ویژه معاونین و مدیران شهرداری رشت

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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آموزش

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محورهای فعالیت اداره:

 تشکیالت و ساختار سازمانی

تشکیالت

 تدوین و بازنگری ساختار سازمانی مورد نیاز بر اساس ضوابط و پیگیری تا تصویب.
 تدوین شرح وظایف ،مسئولیت ها و شرایط احراز پست های سازمانی مصوب.
 تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نیاز شهرداری

. 

 ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس شاخص های فرایندی
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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نظارت مستمر بر فرایندها و کلیه استانداردهای شهرداری رشت
تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و عوامل و معیارهای ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف،
مناطق و سازمان های وابسته
ارزیابی عملکرد حوزه ها بر اساس برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت شهرداری
تهیه گزارش های موردی و تحلیلی از مراحل و نتایج و امتیازات ارزیابی عملکرد و ارایه به شهردار.

 بهبود روش ها و بررسی استانداردها و مدل های تعالی سازمانی مورد نیاز و برنامه
ریزی جهت اجرای آنها در قالب روش های اجرائی ،دستورالعمل های کاری آئین نامه
ها و فرم های استاندارد در مجموعه شهرداری رشت.
 سایر اقدامات
 سایر اقدامات بین حوزه ای در راستای اهداف حوزه ( سامانه ستاد -میز خدمت و ) ...

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 اهم اقدامات

تشکیالت

 شرکت در دومین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی شورای راهبری توسعه مدیریت
استان گیالن مورخ  98/01/28در اداره کل ارتباطات و فن آوری اطالعات استان گیالن.

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 شرکت در جلسه آموزشی – توجیهی آشنایی دستگاه های اجرایی با شاخص های مناسب سازی فضای
اداری ویژه جانبازان و معلولین و نحوه ارزیابی آنها مورخ  98/02/15در اداره کل بهزیستی استان گیالن.

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 برگزاری جلسات تخصصی بررسی و احصاء فرآیند صدور مجوز حفاری با معاونت های عمرانی و
امورزیربنایی ،خدمات شهر و مناطق شهرداری رشت جهت زمینه سازی الکترونیکی نمودن این فرآیند.
 برگزاری جلسات تخصصی بررسی و احصاء فرآیند صدور پروانه ساختمانی با معاونت شهرسازی و معماری

و مناطق شهرداری رشت
 شرکت در جلسات استقرار میزخدمت در استانداری گیالن
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معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه اهم اقدامات

تشکیالت

 پیگیری های روند اجرایی و رفع مشکالت استقرار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) در
مجموعه شهرداری رشت
 پاسخگویی به استعالمات حوزه های درون سازمانی در خصوص ساختار تشکیالت شرح وظایف و کمیته ها
،کارگروه ها و موارد رفاهی و انگیزشی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 مکاتبه با کلیه حوزه ها شامل معاونت ها ،مدیریت ها ،سازمان ها و مناطق در خصوص دریافت نظرات
تخصصی جهت بازنگری و رفع چالش های ساختار و سازمان تفصیلی مصوب سال 1395
 شروع فرآیند بازنگری و رفع چالش های ساختار و سازمان تفصیلی مصوب سال  1395و همچنین شرح

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

وظایف مصوب کلیه حوزه های شهرداری رشت در راستای بهبود مستمر و بررسی و تدوین شرح وظایف
پیشنهادی حوزه های شهرسازی ،حقوقی و بازرسی و ارسال به آن حوزه ها جهت بررسی مجدد و در

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

صورت نیاز برگزاری جلسات جهت بهبود شرح وظایف همان حوزه
 انجام ،جمع بندی و ارائه گزارش خودارزیابی عملکرد سال  1397شهرداری رشت به مدیرکل امور شهری و
شوراهای استانداری گیالن

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 تنظیم منشور حقوق شهروندی در راستای اجرای استقرار میز خدمت در شهرداری رشت و همچنین مکاتبه در
خصوص استقرار فرم پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات ابالغی سازمان اداری و استخدامی کشور
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معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه اهم اقدامات




محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری


فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

451






تشکیالت

مکاتبه با نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرستان رشت در خصوص بررسی الیحه استخدامی کارکنان
شهرداری ها در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
تدوین و ارائه برنامه زمانی ،گام های اجرایی و امکان سنجی اقتصادی ممیزی امالک و ناحیه محوری در
شهرداری رشت
مکاتبه با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر اساس دستور شهردار محترم در خصوص شرایط
احراز روسای سازمان های وابسته به شهرداری ها و منع قانونی عضویت اعضای شورا و هیئت مدیره
سازمان های تابعه
بررسی و استعالم درون سازمانی و مکاتبه با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری گیالن
در خصوص تیم داری حرفه ای و باشگاه ورزشی شهرداری رشت
مکاتبه و پیگیری استقرار گروه شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت با توجه
به دستورالعمل ابالغی شهرهای دوستدار کودک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
بررسی پیشنهادات واصله از حوزه های شهرداری مانند حوزه خدمات شهر و ...بر اساس آیین نامه نظام
پیشنهادات شهرداری رشت مصوب 98/09/10
آماده سازی و بارگذاری مستندات مصوب سیستم مدیریت کیفیت با قابلیت امکان جستجو در سایت
مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت جهت دسترسی آسان به مدارک و مستندات
گردآوری آمار عملکرد  3ماهه اول 100 ،روزه 130 ،روزه 6 ،ماهه اول 6 ،ماهه دوم و یکساله  98اداره
تشکیالت ،بهبود روش ها و ارزیابی عملکرد جهت ارائه به واحد آمار
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معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه اهم اقدامات

تشکیالت

 اطالع رسانی به همکاران محترم جهت بهره مندی از مستندات تحت کنترل سیستم مدیریت کیفیت
(دستورالعمل ها ،آئین نامه ها ،روش اجرایی و فرم ها) شهرداری رشت به ویژه آیین نامه نظام

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

پیشنهادات شهرداری رشت ،دستورالعمل حمایت از طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت و ....
 شرکت در جلسه بهره مندی از تجارب و نقطه نظرات فنی و کارشناسی شهرداری کرج به همراه اعضای

محترم کمیته راهبری خدمات الکترونیک شهرداری رشت جهت بررسی سیستم یکپارچه شهرسازی و
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرآیند ارائه خدمات الکترونیک آن شهرداری به شهروندان مورخ ( 98/10/15تصویر زیر)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

تشکیالت

 ادامه اهم اقدامات


بررسی ،احصاء و برگزاری جلسات کارشناسی جهت تدوین و ارائه پیش نویس مدیریت فرآیندها اعم از
روش اجرایی رسیدگی به درخواست ها و شکایات طرح ها و لوایح در شورای اسالمی شهر ،بخشی از
فرایندهای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ،فرایند نظارت بر عملکرد پیمانکاران ،جمع آوری و
رفت و روب سازمان پسماند (فرایند نگهداری و نظارت بر فضای سبز )  ،روش اجرایی جلوگیری از تخلفات

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

ساختمانی -روش اجرایی صدور گواهی عدم خالف ساختمانی  -روش اجرایی کمیسیون ماده صد  -نظام
نامه پژوهش -فرآیندهای سازمان فرهنگی و ورزشی -روش اجرایی ارزیابی و نظارت بر پیمانکاران نما و
فضای سبز شهری و ...

جدول مستندات در دست تدوین سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت در سال 98
شرح مستندات

تعداد مستندات در دست تدوین

دستورالعمل ،آیین نامه و فلوچارت

33

روش های اجرائی

104

فرم

97

جمع

234

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

تشکیالت

 ادامه اهم اقدامات

 بررسی ،احصاء و برگزاری جلسات کارشناسی جهت بازنگری و به روزرسانی مستندات مدیریت فرآیندها
(روش های اجرایی ،آیین نامه ها  ،دستورالعمل ها ،فرم ها) اعم از دستورالعمل نحوه دریافت و پرداخت
هدایا ،دستورالعمل های رفاهی ،دستورالعمل مزایای انگیزشی و اضافه کار بر اساس دستور شهردار محترم ،
دستورالعمل ممیزی امالک ،روش اجرایی کمیسیون ماده  ،5فرآیندهای پژوهشی مانند دستورالعمل حمایت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

از پایان نامه های دانشجویان به همراه فرم های مربوط به آن ،دستورالعمل اجرایی مدیریت محیط زیستی
پروژه های عمرانی ،دستورالعمل ارتقاء ،انتصاب و جابجایی کارکنان و افزودن شرایط احراز برای مدیران
 تدوین ،ابالغ و تصویب روش های اجرائی ،آئین نامه ها،دستورالعمل ها و فرم های فرآیندهای سازمانی به

شرح جدول زیر به همراه جدول مشخصات آنها :
جدول مستندات ابالغی و مصوب سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت در سال 98
شرح مستندات

تعداد مستندات مصوب در سال 98

دستورالعمل ،آیین نامه و فلوچارت

9

روش های اجرائی

16

فرم

61

جمع

86

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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تشکیالت
معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
جدول مشخصات مستندات ابالغی سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت سال 98
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ردیف

شرح مستندات

کد مستند

تاریخ ابالغ

1
2
3

فرم ورود و خروج ارباب رجوع
فرم منشور حقوق شهروندی و اخالق اداری شهرداری رشت
دستورالعمل نحوه نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر رشت
دستورالعمل چگونگی درخواست طراحی ،جانمایی ،نصب و نظارت بر تابلوهای راهنمایی و
هدایت مسیر
روش اجرایی تهیه و تدوین ساختار ،شرح وظایف و اساسنامه ستاد ،مناطق و سازمان های تابعه
شهرداری رشت
روش اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف اراضی یا بناهای مخروبه ،نامناسب و نیمه تمام
محدوده شهر(ماده  110قانون شهرداری ها)
فرم بازدید اولیه اراضی یا بناهای مخروبه ،نامناسب و نیمه تمام محدوده شهر (ماده 110
قانون شهرداری ها)
فرم اخطاریه اراضی یا بناهای مخروبه ،نامناسب و نیمه تمام محدوده شهر نوبت اول (ماده
 110قانون شهرداری ها)
فرم اخطاریه اراضی یا بناهای مخروبه ،نامناسب و نیمه تمام محدوده شهر نوبت دوم (ماده
 110قانون شهرداری ها)
فرم صورتجلسه کمیته ماده  110قانون شهرداری ها
بازنگری فرم ابالغی الیحه پیشنهادی به شورای اسالمی شهر رشت

F-13-IMS-04-00

98/02/24

IMS-QP-01.00

98/02/30

W-15-IMS-09-00

98/03/13

W-34-IMS-01

98/03/13

P-42-IMS-09-00

98/03/13

P-77-IMS-05-00

98/05/03

F-77-IMS-05-00

98/05/03

F-77-IMS-06-00

98/05/03

F-77-IMS-07-00

98/05/03

F-77-IMS-08-00

98/05/03

F-41-IMS-19
W-41-IMS-0201
W-61-IMS-0201
F-21-IMS-07

98/05/03

4

5
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

6
7

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

8
9

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

10
11
12

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

455

بازنگری دستورالعمل تدوین و ارسال الیحه پیشنهادی به شورای اسالمی

 13دستورالعمل نحوه فعالیت شهرداران شب شهرداری رشت

14

بازنگری فرم درخواست مصرفی

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

98/05/03
98/05/09
98/06/28

تشکیالت
معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
ادامه جدول مشخصات مستندات ابالغی سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت سال98
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

ردیف
15
16
17
18
19
20
21
22
23

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

456

شرح مستندات
روش اجرایی ارتقای شغلی کارکنان
روش اجرایی ارزشیابی ساالنه کارکنان
فرم جمع بندی امتیازات ارتقاء سطوح کارشناس ارشد

P-43-IMS-03

98/07/29

P-43-IMS-11

98/07/29

F-43-IMS-10

98/07/29

فرم جمع بندی امتیازات ارتقاء سطوح کارشناسان خبره و عالی

F-43-IMS-11

98/07/29

فرم شناسنامه آموزشی ارزشیابی ارتقاء شغلی

F-43-IMS-12
F-43-IMS-13
P-65-IMS-05
P-65-IMS-06

98/07/29
98/07/29
98/07/29
98/07/29

P-65-IMS-07

98/07/29

P-65-IMS-08

98/07/29

P-65-IMS-09

98/07/29

F-65-IMS-24-00

98/07/29

F-65-IMS-25-00

98/07/29

98/07/29

فرم جمع بندی امتیازات ارزشیابی ساالنه
روش اجرایی ارایه خدمات آموزش ایمنی و پیشگیری به شهروندان و فرم های پیوست آن
روش اجرایی نظارت بر ایمنی ساختمانها و تاسیسات شهری
روش اجرایی تعمیر و سرویس و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات آتشنشانی

24
25
26
27

روش اجرایی صدور و تمدید مجوز فعالیت برای شرکتهای ارایه دهنده خدمات ایمنی و...
روش اجرایی عملیات امداد ،نجات و اطفاء حریق
فرم ارزیابی اثربخشی دورههای آموزش ایمنی و پیشگیری به شهروندان
فرم برنامه ساالنه دورههای آموزش ایمنی و پیشگیری به شهروندان
فرم برنامه ساالنه نظارت بر ایمنی ساختمانها و تاسیسات شهری سال...

F-65-IMS-04-00

29

فرم گزارش بازدید ایمنی اماکن

F-65-IMS-05-00

98/07/09

30

فرم گزارش بازدید ایمنی از کتابخانه ها

F-65-IMS-06-00

98/07/29

31

فرم گزارش بازدید ایمنی از مساجد

F-65-IMS-07-00

98/07/29

 32فرم گزارش بازدید ایمنی از تکایا و حسینیه ها

F-65-IMS-08-00

98/07/29

 33فرم گزارش بازدید ایمنی از اصناف

F-65-IMS-09-00

98/07/29

 34فرم گزارش بازدید ایمنی از جایگاه های سوختگیری CNG

F-65-IMS-10-00

98/07/29

28

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

کد مستند

تاریخ ابالغ

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

تشکیالت
معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
ادامه جدول مشخصات مستندات ابالغی سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت سال98
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

کد مستند

تاریخ ابالغ

ردیف

 35فرم گزارش بازدید ایمنی از ساختمان ها ( 4طبقه روی پیلوت و کمتر)

F-65-IMS-11-00

98/07/29

 36فرم گزارش بازدید ایمنی از ساختمان ها ( 5طبقه روی پیلوت و بیشتر)

F-65-IMS-12-00

98/07/29

 37فرم چک لیست بازدید تخصصی
صنعتی/شرکت/انبارهای سرپوشیده و محصور
 38فرم چک لیست بازدید تخصصی ایمنی از بیمارستان ها
 39فرم برنامه سرویس و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات آتشنشانی سال ....

F-65-IMS-13-00

98/07/29

F-65-IMS-14-00

98/07/29

F-65-IMS-15-00

98/07/29

 40فرم چکلیست بازدید هفتگی خودروی سنگین سازمان آتش نشانی

F-65-IMS-16-00

98/07/29

فرمگزارش عملکرد روزانه سرویس و نگهداری ماشین آالت آتش نشانی

F-65-IMS-17-00

98/07/29

 42فرم چک لیست نظارت بر عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی

F-65-IMS-18-00

98/07/29

 43فرم تعهدنامه محضری شرکت های مجری سیستم های هشدار و اعالم حریق

F-65-IMS-19-00

98/07/29

 44فرم تعهدنامه محضری شرکت های تولید کننده درب های مقاوم حریق

F-65-IMS-20-00

98/07/29

 45فرم صورتجلسه مأموریت امداد ،نجات و اطفاء حریق

F-65-IMS-22-00

98/07/29

 46فرم گزارش حریق و حوادث

F-65-IMS-23-00

98/07/29

 47فرم گزارش عملکرد  24ساعته سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

F-65-IMS-27-00

98/07/29

 48فرم تست بی سیم

F-65-IMS-28-00

98/07/29

 49فرم چک لیست تحویل لوازم به ایستگاه

F-65-IMS-29-00

98/07/29

50

روش اجرایی ساماندهی معتادان متجاهر(موضوع ماده )16

P-68-IMS-09-00

98/08/08

51

روش اجرایی ساماندهی متکدیان

P-68-IMS-06-00

98/08/08

ایمنی

41

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

457

شرح مستندات

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

از

کارخانجات

تولیدی

و

تشکیالت
معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
ادامه جدول مشخصات مستندات ابالغی سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت سال98
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

458

کد مستند

تاریخ ابالغ

شرح مستندات

ردیف

 52روش اجرایی تجلیل از نام آوران ورزشی ،فرهنگی ،علمی و ادبی

P-68-IMS-05-00

98/08/08

 53روش اجرایی حمایت از فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی

P-68-IMS-02-00

98/08/08

 54دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویان در شهرداری رشت

W-42-IMS-03-00

98/08/23

 55فرم چارچوب ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال دانشجویی

F-42-IMS-07-00

98/08/23

 56فرم چارچوب ارزیابی و امتیازدهی فنی پایان نامه های دانشجویی

F-42-IMS-09-00

98/08/23

 57فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه دانشجویی)(PROPOSAL

F-42-IMS-51-00

98/08/23

58

روش اجرایی شناسایی و اطالعرسانی در مورد آثار و ابنیه زیارتی ،تاریخی ،فرهنگی،
گردشگری و حفظ و نگهداری آن

P-68-IMS-08-00

98/08/28

59

روش اجرایی ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجتماعی پروژه ها (اتاف)

P-68-IMS-10-00

98/08/28

60

آئین نامه نظام پیشنهادهای شهرداری رشت

R-42-IMS-02-00

98/09/10

61

دستورالعمل حمایت از طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

W-42-IMS-09

98/09/10

62

دستورالعمل نگارش و تدوین طرحهای پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

W-42-IMS-10

98/09/10

63

فرم ارائه پیشنهاد

F-42-IMS-053

98/09/10

64

فرم گواهی پیشنهاد مصوب

F-42-IMS-054

98/09/10

65

فرم گزارش اجرای پیشنهاد مصوب

F-42-IMS-055

98/09/10

66

فرم پروپوزال طرح پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

F-42-IMS-062

98/09/10

67

فرم ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال طرح پژوهشی کارکنان

F-42-IMS-063

98/09/10

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

تشکیالت
معاونت برنامه ریزی – مدیریت نوسازی و تحول اداری
ادامه جدول مشخصات مستندات ابالغی سیستم مدیریت کیفیت شهرداری رشت سال98
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

459

کد مستند

تاریخ ابالغ

شرح مستندات

ردیف
68

فرم نظرات کارشناسی طرح پژوهشی کارکنان

F-42-IMS-064

98/09/10

69
70

فرم ارزیابی و امتیازدهی نهائی طرح پژوهشی کارکنان

F-42-IMS-065

98/09/10

فرم شیت خالصه طرح

F-42-IMS-066

98/09/10

71

بازنگری دستورالعمل ممیزی امالک شهرداری رشت

W-21-IMS-04-02

98/10/12

72
73
74

روش اجرایی صدور پروانه ساختمانی
فرم تعهد نامه اجرای نمای ساختمان
فرم شناسنامه فنی ساختمان

P-51-IMS-07-00

98/11/28

F-51-IMS-01-00

98/11/28

F-51-IMS-02-00

98/11/28

75

فرم پیش نویس پروانه ساختمانی

F-51-IMS-03-00

98/11/28

76
77
78
79
80
81
82

فرم اعالم ضابطه
فرم درخواست پروانه ساختمانی
فرم چک لیست ضمیمه دستورالعمل نما و منظر
فرم گزارش کنترل نقشه
فرم نهایی پروانه ساختمانی
فرم مبایعه نامه بابت عقب نشینی
فرم تعهد نامه عقب نشینی

F-51-IMS-04-00

98/11/28

F-51-IMS-05-00

98/11/28

F-51-IMS-06-00

98/11/28

F-51-IMS-07-00

98/11/28

F-51-IMS-08-00

98/11/28

F-51-IMS-09-00

98/11/28

F-51-IMS-10-00

98/11/28

83

فرم فیش درآمد

F-51-IMS-11-00

98/11/28

84
85
86

فرم فیش نوسازی
فرم فیش عوارض صنفی
بازنگری فرم ماتریس حداقل مدارک جهت ثبت درخواست

F-51-IMS-12-00

98/11/28

F-51-IMS-13-00

98/11/28

F-52-IMS-01-01

98/11/28

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 اهم اقدامات:
 صدور ابالغ های تعیین محل خدمت برای کارکنان و انجام امور مربوط به ناحیه محوری بر اساس
دستور شهردار محترم و مصوبات کارگروه انتصابات منابع انسانی
 ارائه نظرات کارشناسی و تنظیم لوایح دفاعی در خصوص دعواهای مطروحه در دیوان عدالت اداری
و اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ...

 تهیه و صدور بخشنامه های مربوطه بر اساس موضوعات مورد نظر
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

460

 پیگیری حضوری در دیوان عدالت اداری به منظور مختومه نمودن پرونده های شکایت علیه این
شهرداری
 تهیه گزارشهای آمار پرسنلی مختلف و به روز بر اساس محل خدمت  ،شغل فعلی  ،پست سازمانی
و غیره جهت ارائه به واحدهای مورد نیاز
 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 ،ثبت مرخصی کارکنان و همچنین ثبت نامه ها در دفاتر
ارسال و مرسالت
 برنامه ریزی مدون به منظور دیدار با خانوادههای معزز شهدا و ایثارگران گرانقدر و تالش در جهت
رفع موانع بیمهای و سایر معضالت آنها

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 اهم اقدامات:
 انجام اقدامات الزم به منظور تکمیل فرایند ثبت نام بیمه تکمیلی پرسنل ،معرفی موارد آتش
سوزی سطح شهر که فاقد بیمه میباشند به بیمه آسیا جهت دریافت خسارت
 پیگیری مستمر جهت دریافت کارتهای هدیه شب یلدا ،کارت هدیه روز زن ،بن کارت شش ماهه

اول ،سبد رستوران و اوقات فراغت ،پاداش شش ماهه اول ،پیگیری قرارداد هتل مشهد و پیگیری
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

قرارداد استخرها

 اعزام نیروهای خدماتی جهت همکاری با روابط عمومی در اولین جمعه هر ماه در نماز جمعه
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

و همچنین اعزام خودرو به فرمانداری به مدت بیش از یک ماه جهت پشتیبانی کمیته
انتخابات سال جاری
 پیگیری حقوق و تحویل کارت هدیه شب یلدا به رانندگان استیجاری و نیروهای خدماتی

 نورپردازی محوطه داخلی و شارژ نمودن کپسولهای آتش نشانی شهرداری مرکز و همچنین
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

461

پیگیری امور عمرانی و نظافت روزانه ساختمان شهرداری مرکز ،ساختمان ساعت و شورای
اسالمی شهر رشت و جمع آوری برف مقابل ساختمان شهرداری مرکز

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت برنامه ریزی – 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

462

 تنظیم صورتجلسات

 مأموریت کارمندان از شهرداری رشت به سایر شهرداری ها و بالعکس
 ارتقاء گروه و انتصاب به منظور طرح در جلسه شورای اداری استخدامی

صدور احکام کارگزینی

 پرسنلی سال  98اعم از کارمندی،کارگری ،قراردادی ،قرارداد موقت
 تغییر مدرک تحصیلی /افزایش تعداد فرزند /عائله مندی

کنترل و بررسی

 پرونده های ارتقاء شغلی کارکنان رسمی و پیمانی و کارشناس ارشد و خبره به منظور
طرح در جلسه شورای اداری و استخدامی
 ذخیره مرخصی کارکنان
 وضعیت دریافت شبکاری کارکنان
 نامه ها با دستورالعمل مکاتبات اداری و نظارت بر دبیرخانه سازمانها و مناطق جهت
اجرای صحیح ضوابط مربوطه
 گزارش های غیبت و تأخیر پرسنل در صورت نیاز

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت برنامه ریزی – 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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170

18

3

712

490

107

4

779

851

11

478

376

18

1969

1717

کارمند رسمی

کارگر
رسمی

کارمند
پیمانی

مناطق پنجگانه

104

133

125

159

سازمانها

81

50

260

169

108

شهرداری مرکز

103

46

113

51

136

18

مجموع

288

229

498

379

414

143

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

128

227

55

138

164

712

سازمانها

0

79

188

85

320

107

779

851

شهرداری مرکز

4

137

184

33

71

49

478

376

مجموع

4

344

599

173

529

320

1969

1717
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لیسانس فوق دیپلم

مجموع

تعداد
براساس
چارت

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت مالی
گزارشی از جزئیات بدهی های شهرداری در تاریخ 98/12/29

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

عنوان

مبلغ به ریال

پیمانکاری و آبهای سطحی

3،255،037،411،924

رفت و روب و فضای سبز

75،773،672

کمک به مناطق و سازمانها

125،896،825،095

غرامت

301،873،525،290

کسورات مناطق و سازمانها

17،087،026،892

سنوات و  %4سخت و زیان آور

90،000،000،000

بدهی به سازمان بازنسشتگی

64،941،381،053

بدهی به سازمان تامین اجتماعی

751،299،953،742

بدهی مالیاتی شهرداری و سازمانهای تابعه

1،249،056،413،265

خدمات درمانی ( اداره بیمه سالمت )

21،549،754،794

مجموع

5،876،818،065،727

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

میزان تعهدات مالی پرداخت شده
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

464
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 3,435,687,281,292ریال

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت تشخیص و وصول درآمد
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

اهم اقدامات:
 تهیه و تنظیم الیحه اصالحی و وضع برخی مواد تعرفه عوارض و بهـای خـدمات پیشـنهادی سـال  99بهمـراه
دفترچه ارزش قیمت منطقه ای پیشنهادی سال  99شهرداری رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 حضوردر جلسات فشرده کمیسیونها و تلفیق شورای محترم اسالمی شهر رشت جهت دفاع از الیحه تعرفه
 همکاری در تنظیم لوایح دفاعی شورای محترم اسالمی نسبت به اعتراض فرمانداری به برخی مصوبات

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 انجام اقدامات الزم پس از اعالن عمومی مصوبه مزبور منجمله درج در سایت و ابالغ به مناطق پنجگانـه جهـت
اجرایی آن در ابتدای سال  99و همچنین به سازمان فاوا جهت اعمال در نرم افزار سرا
 تهیه و تنظیم لوایح تعرفه درآمد و بهای خدمات سازمانهای تابعه شهرداری رشت
 تهیه و تنظیم الیحه تسهیالتی برای متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی ،گواهی عدم خالف و پایانکار که
عوارض خود را در سال  98به طور کامل پرداخت نموده اند و دریافت مصوبه  27/12/98-2439از شورای

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

محترم در این خصوص
 تهیه و تنظیم الیحه بسته حمایتی شهرداری رشت با توجه به بارش برف سنگین بهمن ماه و شیوع ویروس
کرونا در نحوه پرداخت عوارض

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

465

 تنظیم کتابچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال  99شهرداری رشت
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معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت تشخیص و وصول درآمد
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

برگزاری جلسات:
 با ریاست محترم سازمان امور مالیاتی استان گیالن در رابطه با بدهی مالیاتی و همچنین مطالبات معوق
شهرداری رشت از ارزش افزوده

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 کمیسیون ماده  77و صدور آرای مطالبات شهرداری های مناطق  5گانه و مرکز
 تبادل نظر و هم اندیشی با مدیران مناطق شهرداری در رابطه با موضوعات و مسائل کارشناسی درخصوص
تدوین الیحه آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات و اصالح جایزه تشویقی سال 98

 با نمایندگان محترم حوزه معاونت محترم شهرسازی و معماری و نماینده معاونین محترم فنی مناطق در
خصوص استخراج منابع درآمدی جدید از طرح تفصیلی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 با رؤسای درآمد مناطق با حضور کارشناسان خبره اداره درآمد در خصوص تدوین تعرفه عوارض و بهای
خدمات درآمدی پیشنهادی سال  99و بررسی مشکالت درآمدی در مناطق 5گانه
 تشکیل کمیته درآمدی و برگزاری جلسات وصول مطالبات شهرداری و آسیب شناسی موضوعات (کد های

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

466

درآمدی) و تحلیل کاهش و یا افزایش کد ها و نهایتاً ارائه پیشنهاد ها و راهکارها جهت برون رفت از کاهش
موضوعات درآمدی

 با مخابرات ،مصلی ،شرکت آب و فاضالب ،شرکت گاز و شرکت برق و راه شهرسازی و سایر دستگاههای
اجرایی در رابطه با مطالبات معوق شهرداری رشت

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت تشخیص و وصول درآمد
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه برگزاری جلسات:
 با مسئولین واحدهای صنفی مناطق 5گانه در خصوص تعرفه بخش صنفی ،حرف خاص و تابلو

 جلسه در خصوص محاسبه و وصول عوارض مربوط به شرکت های هواپیمایی
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 با مناطق 5گانه و حوزه معاونت محترم حمل و نقل و امور زیربنایی در خصوص یکسان سازی
محاسبات مربوط به هزینه حفاری سال ها ی  96و  97در سطح مناطق 5گانه جهت ارائه به واحد

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

مطالبات
 با کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص تعیین قیمت روز ترسیم نوار حفاری
 با معاونت های محترم مالی اقتصادی و شهرسازی و معماری و مدیران مناطق  5گانه درخصوص بررسی
اصالحات تعرفه پیشنهادی سال 1399

 معاوضه مطالبات و بدهی معوق اشخاص حقیقی و حقوقی
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 با مسئولین واحدهای صنفی مناطق 5گانه در خصوص تعرفه بخش صنفی ،حرف خاص و تابلو
پیشنهادی سال 99

 تشکیل جلسات با معاونین مالی و اقتصادی و رؤسای درآمد مناطق 5گانه جهت پیش بینی بودجه هر
یک از مناطق و مرکز
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معاونت مالی و اقتصادی -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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

مکاتبات با:

 نمایندگان محترم شهر رشت درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت دفاع از حقوق شهرداری
 استانداری ،اداره کل راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجـه و سـایر دسـتگاههای اجرایـی ذیـربط
درخصوص مطالبات شهرداری
 نمایندگان محترم رشت در رابطه با برقراری وجوه متمرکز موضوع تبصره  2ماده  39قـانون مالیـات بـر
ارزش افزوده (عوارض سوخت و حقوق گمرکی و  )...که این موضوع بـا اقـدام مشـابه بـه شـهرداریهای
کالنشهرها و مراکز استانها از طریق نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حال پیگیری است.
 پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی جهت استفاده از ظرفیت های بند (و) و تبصره  5مـاده
واحده قانون بودجه سال  98تکمیل فرمهای مربوط به تعداد  52دستگاه دولتی بدهکار بـه شـهرداری و
مکاتبات الزم با ادارات مربوطه که در این راستا به تعداد  22بـدهی ادارات بـدهکار بـه شـهرداری بـه
مطالبات سازمان تامین اجتماعی از شهرداری 8 ،بدهی ادارات بدهکار به شهرداری بـه مطالبـات بانـک
شهر از شهرداری و  15بدهی ادارات بدهکار به شهرداری به مطالبات اداره امور مالیـاتی از شـهرداری 7
بدهی ادارات بدهکار به شهرداری به مطالبات بانک ملل از شـهرداری جهـت وصـول مطالبـات متصـل
گردیده است.

 وزیر کشور ،دکتر نوبخت و دکتر جمالی نژاد و سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیگیـری مطالبـات
تبصره  3ماده  41قانون مالیات بر ارزش افزوده
 وزیر کشور ،دکتر نوبخت و دکتر جمالی نژاد و سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیگیـری مطالبـات
تبصره  2ماده  39قانون مالیات بر ارزش افزوده
 سازمان ها و دریافت تعرفه بهای خدمات آنها و بررسی در جلسات داخلی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 حوزه معاونت های محترم و برخی سـازمانها در راسـتای تعرفـه عـوارض و بهـای خـدمات شـهرداری
پیشنهادی  99از جمله ماده ( 39هزینه ترمیم نوار حفاری) ،ماده ( 41سد معبر) ،ماده ( 34ضرایب تعرفه
بهای خدمات پسماند)
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معاونت مالی و اقتصادی -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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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پیگیری ها درخصوص:

 مطالبات شهرداری بصورت تامین اعتبار تخفیفات ناشی از بافت فرسوده در قالب اسناد خزانه به
شهرداری
 وصول مطالبات شهرداریهای مناطق  5گانه و مرکز از طریق اجرای ثبت و یا دعوت به شهرداری و
مذاکره با بدهکاران در رابطه با پرداخت حقوق شهرداری از طریق مجاری قانونی
 مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی از طریق ثبت بدهی ها در سامانه سماد جهت استفاده از
ظرفیت بند (و) و اخذ اوراق

 مطالبات شهرداری بصورت تامین اعتبار تخفیفات ناشی از بافت فرسوده در قالب اسناد خزانه به
شهرداری
 اصالح آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری (موضوع ماده  32آیین نامه مالی شهرداری ها) و
اصالح جایزه تشویقی سال  98شورای محترم اسالمی تا مرحله تصویب
 محاسبات درآمدی و صنفی با کارشناسان سیستم نرم افزاری سرا

 بررسی محاسبات پروندههای باالی  5000مترمربع زیربنا ارسالی از سوی مناطق 5گانه و رفع مشکالت
احتمالی
 صدور پیش آگهی  10شرکت هواپیمایی مجموعاً به مبلغ  205.841.090.909ریال

 همکاری با شورای محترم اسالمی شهر رشت جهت تنظیم دفاعیات مربوط به الیحه اعطای
تسهیالت عقب نشینی در محدوده منطقه  5و الیحه آیین نامه اجرایی تقسیط مطالبات
شهرداری و همچنین حضور در جلسات تطبیق فرمانداری جهت دفاع از لوایح مزبور
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معاونت مالی و اقتصادی -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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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ادامه پیگیری ها درخصوص:
 پیگیری نسبت به وصول هزینه ترمیم نوار حفاری در بخش توسعه شبکه در حوزه
معاونت محترم حمل و نقل و امور زیربنایی با راه اندازی نرم افزار حساب رایان و
دستگاه خودپرداز مستقر در آن معاونت
 پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی جهت استفاده از ظرفیت های بند (و)
و تبصره  5ماده واحده قانون بودجه سال  98تکمیل فرمهای مربوط به تعداد 52
دستگاه دولتی بدهکار به شهرداری و مکاتبات الزم با ادارات مربوطه که در این راستا
به تعداد  22بدهی ادارات بدهکار به شهرداری به مطالبات سازمان تامین اجتماعی از
شهرداری 8 ،بدهی ادارات بدهکار به شهرداری به مطالبات بانک شهر از شهرداری و
 15بدهی ادارات بدهکار به شهرداری به مطالبات اداره امور مالیاتی از شهرداری 7
بدهی ادارات بدهکار به شهرداری به مطالبات بانک ملل از شهرداری جهت وصول
مطالبات متصل گردیده است..
 در خصوص اجرای بند (واو ) تبصره  5قانون بودجه سال  98کل کشور بر اساس
پیگیریهای صورت پذیرفته برابر قرارداد شماره -173929مورخ  98/09/26بابت
دستگاههای اجرایی از قبیل اداره کل راه و شهرسازی ،دانشکده علوم پزشکی ،اداره
اطالعات و اداره ثبت احوال فرآیند آن اتمام یافته و منجر به صدور اورق به اداره کل
اقتصاد و دارایی گردیده است.
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معاونت مالی و اقتصادی -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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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ادامه پیگیری ها درخصوص:
 اجرای بند (واو ) تبصره  5قانون بودجه سال  98کل کشور بر اساس پیگیریهای
صورت پذیرفته برابر قرارداد شماره -173929مورخ  98/09/26بابت دستگاههای
اجرایی از قبیل دانشگاه پیام نور ،بنیاد شهید ،سپاه پاسداران و اداره اطالعات
اعتبار مورد نظر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور تخصیص یافته و
در مرحله ثبت سامانه تسویه و تهاتر می باشد.
 پیگیری تصویب الیحه اصالح و وضع برخی مواد تعرفه عوارض و بهای خدمات
شهرداری رشت و ارزش قیمت منطقه ای در سال  99از سوی شورای محترم اسالمی
شهر رشت که تصویب آن در جلسه مورخ  98/11/2آن شورای محترمصورت
پذیرفت.
 پیگیری جهت دریافت تاییدیه مصوبه اصالحیه و وضع برخی مواد تعرفه عوارض و
بهای خدمات شهرداری رشت و ارزش قیمت منطقه ای در سال  99از فرمانداری و
استانداری محترم -اعالن عمومی مصوبه مزبور در روزنامه سوال و جواب مورخ
98/12/15

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت مالی و اقتصادی -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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

متفرقه:
 همکاری با سازمان فاوا در خصوص بررسی سیستم از نظر محاسبات درآمدی ،نوسازی و فیش گیری

جمعی و ارائه مشکالت به آنها جهت رفع نواقص سیستم
 تشکیل کارگروه بند واو تبصره  5ماده واحده قانون بودجه سال  98کل کشور و اقدامات صورت پذیرفته
جهت جمع آوری مطالبات از دستگاههای دولتی و تکمیل فرم های بند مزبور جهت تحویل به سازمان
برنامه و بودجه به منظور اختصاص بودجه بند مزبور در راستای تهاتر بدهی های شهرداری با
دستگاههای طلبکار

 همکاری با سازمان فاوا در خصوص تهیه نرم افزار معاوضه مطالبات و بدهی معوق اشخاص حقیقی و
حقوقی
 رفع مشکل فیش گیری جمعی و صدور تأییدیه آن به سازمان فاوا

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

472

 تهیه و تنظیم اصالحیه و وضع تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 99

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت امالک و مستغالت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و زمین های بایر و حفاظت
از حریم رودخانه و تاالب عینک:
 وضعیت پیشین :در سالهای گذشته توسط کارگروه امالک جلسات و گزارشات و مکاتبات متعددی با

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مراجع ذیربط از جمله معاون دادستان و کارشناسان ثبت و راه و شهرسازی بعمل آمده بود.
 وضعیت فعلی :پیگیری از شهرداری منطقه 4به جهت اعالم امالکی که در نتیجه کالبدی طرح تفصیلی

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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جدید از طرح مرداب خارج شده است ،به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به امالک خریداری شده
شهرداری و ابالغ به مالکیت اراضی جهت ساماندهی و نوسازی سکونتگاه های منطقه.

بازشناسی و تعیین موقعیت اراضی :
 طی دو فقره مکاتبه با معاونت شهرسازی که مطالعات طرح تفصیلی در درست اقدام بوده به جهت
تعیین کاربری موردنیاز شهرداری.
 تعداد  132ملک که از سال  1385تاکنون بعنوان اراضی و ابنیه واقع در طرح آتی تملک شده است.
مدیریت امالک در حال ممیزی و به روز رسانی اطالعات اینگونه اراضی و رفع تصرف از اراضی
خریداری شده که در تصرف اشخاص قرار دارد می باشد .برگزاری جلسات اداری با کارشناسان امالک
مناطق جهت شناسایی و کشف امالک و اراضی متروکه اعم از شوارع  ،انهار  ،گورستانهای متروکه.

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت امالک و مستغالت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

اخذ سند و نقل و انتقال صورت گرفته:

 اخذ سند  9باب واحد تجاری واقع در گلسار -میدان توحید -مجتمع تجاری تندیس
 انتقال سند بازارچه آستارا خان به نام شهرداری رشت که بدون تنظیم مبایعه نامه عادی و سند رسمی
کل ثمن معامله به مبلغ 73/000/000/000ریال در سنوات گذشته توسط شهرداری پرداخت شده بود.
 اخذ دو هکتار زمین از اداره کل راه و شهرسازی واقع در جاده تهران و اختصاص آن جهت اقامتگاه
موقت

امالک تصرف شده توسط ارگان های دیگر:


فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری





برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری



اقتصاد شهر و مالیه
شهری

474

برگزاری جلسات متعدد با آموزش و پرورش جهت تعیین تکلیف بیش از چهار هکتار اراضی ملکی
شهرداری که در تصرف آموزش و پرورش قرار دارد.
توافق با نیروی انتظامی
توافق با بنیاد مستضعفان
برگزاری جلسات با اداره کل راه و شهرسازی جهت دریافت امالک طبق توافقات گذشته و
دستورالعمل های قانونی
تشکیل جلسات متعدد با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درخصوص تعیین تکلیف اراضی آن ستاد که
در تصرف شهرداری قرار دارد.

تملک:

 تملک قدرالسهم مشاع باقیمانده موقوفه حاج محسن اخوان از پالک  4534واقع در میدان ولیعصر

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت مالی و اقتصادی –مدیریت امالک و مستغالت
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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تشکیل جلسات:
 تشکیل جلسات متعدد با اداره کل راه و شهرسازی جهت تعیین تکلیف اراضی ملکی شهرداری واقع در
مسکن مهر
 تشکیل جلسات متعدد با نیروی دریایی جهت تعریض خیابان پاسداران و ارجاع امر به هیات کارشناسان
رسمی دادگستری
 تشکیل جلسه با منابع طبیعی در خصوص تعیین تکلیف قرارداد اراضی  450هکتاری الکان و پارک سراوان
و سایر اراضی شهرداری که تاکنون اسناد آن توسط منابع طبیعی منتقل نشده است .
 تشکیل جلسات متعدد با اداره کل بهزیستی و بنیاد مسکن و اداره کل فنی و حرفه ای جهت تعیین تکلیف
اراضی شهرداری که در تصرف آن ادارات قرار دارد که النهایه ملک متصرفی بنیاد مسکن ارزیابی و در حال
تکمیل فرم های بند ( واو ) تبصره پنج بودجه  98کشور می باشد .
 تشکیل جلسه با میراث فرهنگی در خصوص تعیین تکلیف ساختمان گالی پوش جنب پارک ملت که در
مالکیت رسمی شهرداری رشت قرار دارد .
 تشکیل جلسات متعدد با فرماندهی محترم مرزبانی و فرماندهی محترم نیروی انتظامی و مسکن و
شهرسازی و تعیین تکلیف پنج هکتار زمین شهرسازی که در تصرف مرزبانی قرار دارد و انعقاد توافق نامه
 تشکیل جلسات متعدد با آموزش و پرورش در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملکی شهرداری که در تصرف
آموزش و پرورش قرار دارد و ارجاع امر به هیات کارشناسی و تعیین قیمت
 تشکیل جلسات متعدد با مالکین تعداد حدود  15ملک که در مسیر آزادسازی حریم رودخانه زرجوب –
پشت انبار قند و شکر قرار دارد و ارجاع پرونده به هیات کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت امالک و مستغالت
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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پیگیری:
 پیگیری و دریافت دو هکتار زمین از اداره کل راه و شهرسازی جهت احداث اسکان موقت در جاده تهران
 پیگیری مطالبات شهرداری از مخابرات موضوع دکل های  BTSو وصول مبلغ  19،00،000،000ریال ( نوزده
میلیارد ریال ) بابت اجور معوقه سالهای ماضی

شناسایی:
 شناسایی دکل های مخابراتی سطح شهر و پیگیری جهت وصول اجور معوقه و انعقاد قرارداد جدید
 بازدید و شناسایی دکل های مخابراتی که در سطح شهر و در فضاهای عمومی بدون هیچ گونه قرارداد
نصب گردیده است .
 شناسایی امالک شهرداری که مستعد تغییر کاربری میباشد و تشکیل جلسات متعدد با حوزه معاونت
محترم شهرسازی و ارجاع امر به کمیسیون ماده پنج

 شناسایی حدود  ( 50پنجاه ) ملک در سطح شهر که در مالکیت رسمی شهرداری قرار دارند و قابلیت
تغییر کاربری به مسکونی یا تجاری –مسکونی را داشتند  ،به معاونت شهرسازی اعالم تا نسبت به تغییر
کاربری اقدام نمایند .

فروش:

 فروش اراضی مشمول ماده  19قانون نوسازی پس از جری تشریفات قانونی به ارزش  25،000،000،000ریال
(بیست و پنج میلیارد ریال )
 فروش و واگذاری کوچه و انهار متروکه و قطعات باقیمانده از اجرای طرح به مالکین مجاور در اجرای ماده
 19قانون عمران و نوسازی شهری به مبلغ تقریبی  50/000/000/000ریال (پنجاه میلیارد ریال)

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

معاونت مالی و اقتصادی -مدیریت امالک و مستغالت
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

سایر:
 از آنجاییکه قسمتی از باشگاه شهرداری واقع در باقرآباد در مالکیت ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام قرار دارد و به همین دلیل مدت دو سال باشگاه تعطیل بوده که با پیگیری مدیریت
امالک و انعقاد توافق نامه با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام باشگاه مجددا در اختیار سازمان

فرهنگی قرار گرفت.
 با توجه به بدهی شهرداری به بیمه آسیا تعداد پنج قطعه زمین ملکی شهرداری از طریق
مزایده عمومی به فروش رسید که قرار است بهای آن به بیمه آسیا پرداخت گردد تا مشکل

همکاران شهرداری مرتفع گردد .
 مذاکره با مالکین امالک واقع در مسیر تعریض خیابان سرچشمه و ارجاع پرونده ها به هیات
کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت امالک واقع در مسیر طرح

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری 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
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فراخوان های عمومی برگزار شده:
عنوان فراخوان
برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبداء تولید BOST
(ایجاد و راه اندازی ،بهره برداری ،پرداخت سهم درآمد ،انتقال) به شرط اموال منقول
شرح پروژه:
 -1برنامه ریزی و اجرا سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبداء تولید
 -2طراحی ،ایجاد و راه اندازی سامانه اپلیکیشن کیف پول الکترونیک شهروندی مبتنی
بر مکان
 -3تامین نیروی انسانی ،تهیه و تدارک جهت اجرای بند  1و  2توسط متقاضی

تاریخ چاپ

نوبت اول 98/09/23
نوبت دوم 98/09/30

مدیریت پارک حاشیه ای (پارکومتر) به روش BOST

نوبت اول 98/10/4
نوبت دوم 98/10/11

فراخوان دو مرحله ای طراحی ،ساخت و نگهداری  18باب سرویس بهداشتی و غرفه های
های تجاری در پارک های سطح شهر رشت به روش BOLT

نوبت اول 98/10/7
نوبت دوم 98/10/14

فراخوان یک مرحله ای پروژه احداث مجموعه خدماتی-رفاهی مرکز معاینه فنی و
سوخت گیری پایانه گیل

نوبت اول 98/10/28
نوبت دوم 98/11/5

فراخوان عمومی ارزیابی و جذب سرمایهگذار (یک مرحله ای)

نوبت اول 98/11/5
نوبت دوم 98/11/12

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایهگذار (یک مرحله ای)
احداث مجموعه تجاری -تفریحی پارک آبی در قالب شیوه مشارکت مدنی

نوبت اول 98/12/21
نوبت دوم 98/12/27

احداث  86ایستگاه اتوبوس در سطح شهر به شیوه B.O.L.T

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

بازگشایی پاکات فراخوان:
 فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار احداث مجموعه تجاری فرهنگی سردار جنگل و انتخاب

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

سرمایه گذار
 فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار احداث  104ایستگاه اتوبوس در سطح شهر رشت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 فراخوان عمومی برنامه ریزی و اجرای سامانه خرید و جمع آوری پسماند خشک از مبداء
تولید ( BOSTایجاد  ،راه اندازی ،بهره برداری ،پرداخت سهم درآمد و انتقال) به شرط

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اموال منقول و انجام مراحل قانونی انعقاد قرارداد
 فراخوان عمومی ارزیابی و جذب سرمایهگذار (یک مرحله ای) احداث  86ایستگاه اتوبوس
در سطح شهر به شیوه  B.O.L.Tو انجام مراحل قانونی انعقاد قرارداد
 فراخوان مدیریت پارک حاشیه ای (پارکومتر) به روش BOST

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری 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

طرح های کالن در دست مطالعه
 تدوین سند راهبردی بازآفرینی محدوده محله های پیرامونی حرم خواهر امام رضا(ع) که
شامل 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)
 تهیه و تکمیل کتابچه پارک جنگلی سراوان (مطالعات فنی -اقتصادی) تا 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)
 انجام مطالعات بازگشایی سه مسیر در شهر (خیابان 20متری ژ ،5بلوار 90متری گیل به
الکان)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 مکانیزه نمودن تمامی فرآیندهای شهرداری (شهرداری الکترونیک) با اجرای  10پروژه
همزمان و ممیزی نوین امالک شهر

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری 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 ها:
 برگزاری فراخوان های پروژه های سرمایه گذاری در قالب فراخوان های یک مرحله ای و دو
مرحله ای
 برنامه ریزی جهت خدمات دهی بیشتر در پارک ها با توجه به پذیرفته شدن شهر رشت به
عنوان شهر دوستدار کودک توسط سرمایه بخش خصوصی با حفظ ضوابط و قوانین حفظ پارک
ها و فضای سبز و ساماندهی به قراردادهای اجاره ای یک ساله توسط مناطق  5گانه و سازمان
های دیگر شهرداری
 برنامه ریزی جهت پیشبرد طرح های در دست اقدام با رویکرد فرهنگی – ورزشی و زیباسازی
شهری در سازمان سرمایه گذاری
 رفع مشکالت پیش روی طرح های سرمایه گذاری مرتبط با سایر ادارات و ارگان ها مانند پارک
جنگلی دکتر جزیره ای ،رودخانه ها ،تاالب عینک ،رودخانه های زرجوب و گوهررود و ...

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 تفاهم با سایر ادارات مانند اداره کل راه و شهرسازی ،اداره کل اوقاف و  ...جهت اخذ زمین و
تعریف پروژه های مشارکتی هم راستا با اهداف توسعه شهر

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 تالش ،برنامه ریزی و اطالع رسانی حداکثری جهت فراخوان عمومی برگزارشده با عنوان
مشارکت دادن مالکان امالک درشت دانه و باغ های شهری و تفاهم با آنها در راستای استفاده
بهینه از آن ها

481
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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

ادامه برنامه ریزی ها:
 برنامه ریزی جهت ساماندهی مشاغل مزاحم و آالینده شهر به شیوه سرمایه گذاری در سال
های آتی

 برنامه ریزی جهت تولید ملک از عواید حاصل از پروژه های مشارکتی
 برنامه ریزی جهت برون سپاری خطوط اتوبوسرانی
 تشکیل جلسه و امضای توافق نامه مشارکتی هالل احمر و تسریع در پیشبرد سایر فرایند
قانونی و اجرای عملیات عمرانی مجتمع تجاری هالل احمر
 برگزاری فراخوان عمومی جهت طرح های سرمایه گذاری آماده مانند طرح های بوستان ملت،
ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر ،مجموعه گردشگری در خیابان منظریه و ...
 اخذ مشاور جهت تعریف طرح های سرمایه گذاری و پیشبرد آن ها تا انعقاد قرارداد و اجرا و
بهره برداری از پروژه ها
 برنامه ریزی جهت برگزاری همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در سال 99
 برنامه ریزی فوری جهت ایجاد زیرساخت دوچرخه های اشتراکی هوشمند در سطح شهر

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

482
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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
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سایر اقدامات مهم:
 برگزاری  8جلسه شورای سازمان و  9جلسه هیئت مدیره سازمان
 برگزاری آیین افتتاح عملیات اجرایی پروژه فیبرنوری شهر رشت در هتل کادوس به میزبانی سرمایه گذار محترم
(شرکت فناپ تلکام) با حضور جناب آقای فالح جوشقانی معاون محترم وزیر ارتباطات و رئیس تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی ،جناب آقای فرزام صفت معاون محترم اقتصادی و ارتباطات استانداری گیالن ،اعضای محترم
شورای اسالمی شهر رشت و سایر مسئوالن استانی
 آغاز و تداوم عملیات اجرایی فیبرنوری
 ارسال الیحه «مجوز فراخوان بازگشایی مسیر بلوار کوچکی (اتصال بلوار اصفهان فاز دوم معلم)» به شورای
اسالمی شهر رشت
 ارسال الیحه سرمایه گذاری «مجموعه تفریحی تجاری پارک آبی (گیل لند)» به شورای اسالمی شهر رشت
 پایان مرحله اول تهیه و تکمیل کتابچه پارک جنگلی سراوان (مطالعات فنی -اقتصادی) و ارسال به اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 انعقاد قرارداد مشاوره مجموعه کوشیار گیالنی با شرکت مشاور آرمان شهر شمال
 تهیه شرح خدمات و اسناد فراخوان پروژه شهرداری الکترونیک (ممیزی نوین)
 تفاهم نامه با شرکت توسعه گردشگری گیالن به منظور پیشبرد سریع پروژه های گردشگری
 بارگذاری شرح خدمات در سامانه ستاد به منظور اخذ مشاور انجام مطالعات فنی-اقتصادی و اسناد فراخوان  10عنوان در
قالب یک قرارداد
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سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
ادامه سایر اقدامات مهم:

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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 به روزرسانی بانک اطالعاتی سرمایه گذاران و دعوت جهت شرکت در فراخوان های سرمایه گذاری
 مذاکره با سرمایه گذاران بالقوه و تهیه نقشه برداری از عرصه ی آرامستان و تخصیص بخشی از آن برای
پروژه احداث پارک آبی (گیل لند) ،انتخاب مشاور ،ابالغ به مشاور جهت تهیه طرح ،اتمام مطالعات و
برگزاری فراخوان
 انجام مقدمات همکاری و نشست با سایر ادارات به سبب اخذ زمین و اجرای پروژه های مشارکتی مانند
اداره اوقاف ،اداره آب منطقه ای و ...
 تهیه اسناد فراخوان پروژه هایی نظیر کیف پول الکترونیک  ،سیستم مدیریت پارک حاشیه ای ،مرکز
معاینه فنی پایانه گیل 5 ،طرح پارک ملت و ...
 اخذ نظر مساعد اداره کل بازرسی جهت عدم لزوم تدقیق ارزیابی توسط کانون کارشناسان رسمی
دادگستری و استفاده از نیروهای توانمند داخلی و مشاوران ذیصالح به منظور تسریع در فرایند
 تهیه پیش نویس قرارداد مشاوره با موضوع مجتمع فرهنگی گیل و ورزشگاه سلیمانداراب
 بازدید از شرکت صفارایانه جهت بررسی توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری در اجرای پروژه های
مربوط به ممیزی امالک (شهرداری الکترونیک و هوشمند رشت)
 پیشبرد مطالعات ساماندهی محله های پیرامونی خواهرامام (س) با هدف اجرای برنامه های توسعه ای و
حفظ هویت محله و بررسی گزارشات مرحله ای دریافتی از شرکت مشاور (شار تدبیر پژوه)
 جمع بندی کلیه ی امور با اداره کل راه و شهرسازی جهت اخذ مجوزات الزم و اصالح طرح تفصیلی جهت
پیشبرد طرح های سرمایه گذاری
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سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
ادامه سایر اقدامات مهم:

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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 تعیین عرصه های مناسب جهت سرویس بهداشتی در نقاط مختلف شهر به شیوه سرمایه گذاری
 اخذ اطالعات کاربری و ضوابط ساخت عرصه های شناسایی شده در مناطق پنجگانه در راستای شناسایی
فرصت ها
 بررسی و جمع بندی مشکالت پروژه های سرمایه گذاری و ارائه راهکار برای برخی از آن ها
 به روزرسانی بانک اطالعاتی سرمایه گذاران و دعوت جهت شرکت در فراخوان های سرمایه گذاری
 ایالغ به مشاور جهت تدقیق طرح ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر و هوشمند نمودن تعدادی از آن ها
 انجام بازدید مشترک با حضور شهردار محترم ،مدیرکل محترم منابع طبیعی به همراه مدیران مرتبط دو
ارگان از پارک مفاخر ،پارک دکتر جزیره ای الکان و فاز جنوبی سراوان
 پایان عملیات اجرایی پروژه تماشاخانه نارون
 شروع به ساخت پروژه زمین فوتبال پستک

 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سال  99سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و تأیید و تصویب
در هیئت مدیره و شورای سازمان سرمایه گذاری و شرکت در جلسات مربوطه در شورای محترم اسالمی
شهر رشت
 نظارت عالیه بر قراردادهای منعقد شده پروژه های سرمایه گذاری تا افتتاح به موقع آن ها از قبیل پروژه
های فیبرنوری ،شهر غذای چوبی واقع در پارک مشکات (منطقه  ،)4تماشاخانه پارک نارون و ...
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سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
ادامه سایر اقدامات مهم:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و استفاده از امالک در اختیار شهرداری برای پروژه های مشارکتی
مانند :مجموعه های گردشگری – تفریحی – فرهنگی و ...
 برگزاری جلسات کمیته فنی جهت بررسی اسناد پروژه ممیزی نوین و شهرداری الکترونیک در سازمان
سرمایه گذاری با حضور نمایندگان اداره درآمد ،مطالعات و معاونت شهرسازی
 شرکت در نمایشگاه «رشت ،اولین و تنها شهر خالق خوراک شناسی ایران در یونسکو» در محل نمایشگاه
دایمی بین المللی استان گیالن -جاده تهران و ارایه فرصت های سرمایه گذاری شهرداری رشت -آذرماه
98
 حضور در جلسات هفتگی نهاد بازار در اداره کل اقتصاد و دارایی (مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
استان گیالن)
 بازدید از پارک آب آسیاب جهت بررسی عناوین پیشنهادی (زمین های ورزشی ،باغ پرندگان و )...

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت پاک چرخ ایرانیان با موضوع ایجاد زیرساخت دوچرخه های اشتراکی
هوشمند نسل چهارم و پیشرفته تر

 حضور در جلسات بازگشایی مسیر های درون شهری
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 شرکت در جلسات پروژه فیبر نوری شهر رشت
 جمع بندی پیشنهادات طرح های مختلف سرمایه گذاری برای عرصه انتهای خیابان 186
 تهیه و تدوین پیش نویس قرارداد پروژه احداث ایستگاه اتوبوس

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 تهیه و تدوین پیش نویس قرارداد پروژه پارکومتر
 تهیه و تدوین پیش نویس قرارداد پروژه پسماند خشک از مبدا تولید
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
بازدیدها:
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
















مناطق پنجگانه شهرداری رشت
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری به منظور
بررسی پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
سایت زباله سراوان به همراه نماینده محترم ولی فقیه در استان گیالن
ایستگاه  7آتش نشانی شهر رشت
ناحیه  2منطقه  3شهرداری
زیر ساخت های راه اندازی تصفیه خانه شیرابه سایت زباله سراوان
سوله های در حال ساخت پردازش زباله کارخانه کود آلی
کارخانه آسفالت شهرداری جهت بررسی مشکالت
بهسازی و تجهیز تصفیه خانه شیرابه و پساب کارخانه کود آلی
نهضت آسفالت و ترمیم و روکش آسفالت معابر شهری
ستاد سد معبر شهرداری رشت
بازدید و نظارت مستمر از مناطق پنجگانه شهرداری رشت
بازدید از پروژه پیاده رو سازی سطح شهر به همراه رییس کمیسیون عمران شورای شهر

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

487
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
 ادامه بازدیدها:
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 بازدید از سایت زباله سراوان به همراه مدیر کل مدیریت بحران استانداری،
خبرنگاران خبرگزاری ها و پایگاه های خبری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 بازدید از ماشین آالت و تجهیزات ایستگاه  4سازمان آتش نشانی شهرداری
 بازدید از سوله های در حال ساخت پردازش زباله و کود آلی به همراه معاون
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 نظارت مسمتر شبانه روزی بر اجرای پروژه نهضت آسفالت

 نظارت شبانه روزی بر روند اجرای پروژه راه اندازی تصفیه خانه شیرابه سراوان
 نظارت مستمر بر بازگشایی معابر بحران زده در زمان بروز حوادث غیر مترقبه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

و بحران زده
 بازدید از خانه میرزا کوچک جنگلی در سالروز شهادت به همراه استاندار محترم
 بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنایع غذایی استان گیالن و غرفه شهر خالق

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

488






بازدید از نمایشگاه بین المللی از بوم تا مزرعه و غرفه شهر خالق در دانشگاه آزاد
بازدید از اجرای پروژه میراث دفاع مقدس به همراه مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس گیالن
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی بسیج
بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی گیالن

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه بازدیدها:
 روند ساخت موزه دفاع مقدس
 روند اجرای پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نمایشگاه بازآفرینی تصویری دارالحکومه رشت در گالری مارلیک
به مناسبت فرا رسیدن"روز رشت"به همراه دو تن از اعضای شورا
 بازدید استاندار گیالن از ویژه برنامه های  12دی ماه

 روند اجرای ساخت سوله های پردازش زباله شرکت کود آلی
 روند اجرای احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان
 روند ساخت تصفیه خانه شیرابه سراوان
 روند ساخت سوله های پردازش زباله در شرکت کود آلی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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 بازدیدها:
 بازدید و بررسی روند اجرایی احداث تصفیه خانه شیرابه و برنامه ریزی های اجرایی در خصوص خرید و
نصب تجهیزات الزم و احداث ایستگاه پمپاژ و رسوب گیر شیرابه در لندفیل سراوان

 بازدید از روند اجرای احداث سوله های پردازش زباله در کارخانه کود آلی و جلسه بررسی اعتبارات دولتی
در بخش ساخت نیروگاه زباله سوز
 بازدید رییس شورا ،شهردار رشت و روسای کمیسیون های عمران و
توسعه شهری و حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی رشت و هیات همراه
از پروژه های عمرانی شرکت شهید رجایی
 حضور شهردار رشت در مراسم ادای احترام مسئولین استانی و شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

به مقام معظم شهدا

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ادامه بازدیدها:
 بازدید شهردار و مدیران و معاونین شهرداری از مراحل آماده سازی
زیر ساخت های آغاز عملیات اجرای احداث باغ ژاپنی در بوستان مفاخر
 بازدید شهردار رشت به همراه مدیر کل منابع طبیعی استان و مدیران
شهرداری از باغ  450هکتاری منابع طبیعی واقع در جاده الکان
 حضور رییس شورای اسالمی و شهردار رشت در سامانه پاسخگویی

به شکایات  137شهرداری رشت
 بازدید شهردار رشت از ادامه روند عملیات اجرایی ساخت سوله و
تجهیزات تصفیه خانه شیرابه سراوان
 بازدید شهردار رشت از فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه بازدیدها:
 بازدید شهردار از روند اجرای احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان

 بازدید رییس شورا و شهردار رشت از بیمارستان های سطح شهر و نظارت
مستقیم بر بازگشایی معابر منتهی به بیمارستان ها و مراکز اورژانس
 بازدید استاندار گیالن از مرکز مدیریت بحران شهرداری رشت
 نظارت مستقیم و بازدید میدانی شهردار رشت از عملکرد ماشین آالت و

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

دستگاه های برف روب  ،بیل بکهو  ،لودر ،گریدر ،بابکت و  ...در سطح شهر

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 بازدید میدانی شهردار رشت به همراه معاون خدمات شهر ،مدیران مناطق
و روسای سازمان های اجرایی و برخی از مدیران دیگر شهرداری رشت از
پیاده راه مرکزی شهر و بازگشایی معابر شهری در مناطق  5گانه

 بازدید شبانه شهردار رشت از فعالیت خطوط پردازش زباله کارخانه کود آلی
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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 بازدیدها:
 استاندار گیالن و هیات همراه از نحوه پاکسازی و خدمات رسانی شهرداری رشت در مقابله با شیوع کرونا
بازدید کردند
 شهردار رشت در آیین روز درختکاری در پارک شهر خبر داد :توزیع  10هزار نهال رایگان در میان
شهروندان
 با دستور شهردار رشت؛ بین پاکبانان سازمان پسماندهای شهرداری ماسک و مایع ضدعفونی توزیع شد

 توزیع ماسک های تولید شده شرکت کود آلی و کانون جوانان رضوی در یگان ویژه نیروی انتظامی توسط
شهردار رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

افتتاحیه ها:
 افتتاح دبیرستان پروفسور سمعیی با حضور استاندار و شهردار
 بهره برداری از دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه زرجوب ،تعریض جاده

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

و احداث پیاده روی فاز  1مسیر پیربازار در سومین روز از دهه فجر
 آغاز به کار عملیات اجرایی احداث باغ ژاپنی در چهارمین روز از
دهه فجر

 آغاز عملیات اجرایی ساماندهی تابلوهای شهدای واالمقام رشت
 رونمایی از چهار خودروی آتش نشانی رشت با انجام آیینی ویژه
در پنجمین روز از دهه فجر
 رونمایی از پل های مکانیزه عابر پیاده شهر رشت در ششمین روز
از دهه مبارک فجر

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

494

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه افتتاحیه ها:
 تجلیل از شهردار رشت در مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی وزنه برداری دهه فجر گرامیداشت پهلوان
نامجو

 بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های آب های سطحی و ساماندهی ورودی جنوبی شهر حدفاصـل
آرامستان تا میدانگیل در پنجمین روز از دهه فجر

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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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

نشست ها:
 کارگران شاغل در شهرداری رشت
 فرزندان شاهد شاغل در شهرداری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور
 مدیرکل ثبت اسناد و امالک گیالن
 آزادگان و ایثارگران شاغل در شهرداری رشت

 مدیرکل صدا و سیمای استان گیالن
 با مردم و ساکنین سراوان

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه نشست ها:
 با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء برای اجرای پروژه های عمران شهری
 با مدیر کل جمعیت هالل احمر استان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 مدیر کل دادگستری استان گیالن
 مدیر کل دیوان محاسبات
 مدیر کل شرکت مخابرات گیالن

 معاونت عمرانی استاندار ی در خصوص ساماندهی مباحث پسماند
 نشست با مدیرکل دیوان محاسبات استان
 نشست در خصوص پیگیری موضوعات پسماند شهری در استانداری
 امضا تفاهم نامه سه جانبه در راستای بهسازی بندر ناریخی پیربازار با اداره حفظ و نگهداری اسناد وزارت
امور خارجه
 نشست شهر دوستدار کودک
 نشست تخصصی ترویجی با حضور مدیران ارشد یونسکو
 نشست تخصصی گردهمایی تخصصی خوراک در رشت

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه نشست ها:
 نشست کارگروه اطالع رسانی پروژه گامی دیگر در تحقق یک رویا
 نشست با هنرمندان گیالنی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 نشست با استاندار و تجلیل از شهردار توسط استاندار
 نشست با سرمایه گذاران پروژه تراموا

 نشست با گروه های مردم نهاد گردشگری خالق
 نشست با معاون سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور
 نشست با رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نشست با رییس کل دادگستری استان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه نشست ها:
 نشست هم اندیشی قوه قضائیه
 نشست بررسی چگونگی سرمایه گذاری پارک آبی رشت

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نشست با روسای نواحی و معاونین خدمات شهری مناطق پنجگانه
 شهردار رشت تاکید کرد :پیمانکار پروژه تصفیه خانه سراوان بر عهد خود باقی بماند
 مسابقات ورزشی آتش نشانان رشت با جدیت دنبال می شود

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید حراست شهرداری رشت
 زمینه های همکاری شهرداری رشت با بانک قرض الحسنه رسالت بررسی شد
 نشست تخصصی «رشت پژوهی» در پژوهشکده گیالن شناسی به مناسبت فرا رسیدن «روز رشت»

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه نشست ها:
 نشست موضوع تجمیع دکل های مخابراتی

 جلسه هم اندیشی و هماهنگی برای برپایی انتخابات مجلس شورای اسالمی
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 جلسه پیگیری مسائل پسماند شهری و تجهیز خطوط پردازش زباله در دفتر معاونـت عمرانـی اسـتانداری
گیالن
 نشست شهردار رشت با مدیر حوزه علمیه خواهران گیالن

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 جلسه بررسی شیوه های ایمنی ساختمان ها و لزوم استفاده از دستگاه قطع کن گاز در ساخت و سـازها در
زمان بروز حوادث غیر مترقبه و بالهای طبیعی
 جلسه هم اندیشی درآمدی شهرداری رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ادامه نشست ها:










نشست اعضای کمیته راهبری خدمات الکترونیک شهرداری رشت
با مدیران ارشد شهرداری
نشست احداث مجتمع خدمات رفاهی در الکان رشت
نشست راه اندازی سامانه هوشمند مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدا
جلسه بررسی مکانیزم شیوه های تصفیه شیرابه زباله در شرکت کود آلی گیالن
نشست بررسی و رفع موانع اجرایی و تسریع در راه اندازی و احداث دستگاه زبالـه سـوز و تصـفیه خانـه
شیرابه سراوان
جلسه رفع موانع تولید در استانداری
جلسه هماهنگی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری رشت با شرکت عمران مسکن سازان ایران
جلسه هماهنگی و تعامل بین شهرداری رشت و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان گیالن

 جلسه بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی  22پروژه شهری در دهه فجر سال جاری توسط شهرداری رشت
 جلسه بررسی چگونگی ایجاد شهرک صنوف در رشت

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه نشست ها:
 نشست با مدیران شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه در زمینه اجرای تراموای شهر رشت
 نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت با بررسی دستورالعمل مقابله با بارش احتمالی برف

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نشست مسئوالن روابط عمومی سازمانها و مناطق شهرداری رشت به منظور ایجاد هماهنگی هـا و برنامـه
ریزی برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی هنگام بارش برف

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نشست ارائه و بررسی بودجه  875میلیارد تومانی سال  1399شهرداری رشت در شورای اسالمی شهر

 نشست با سردار عزیز اله ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه نشست ها:
 جلسه کمیته فنی بازرگانی شهرداری جهت بررسی اسناد ارزیابی مناقصه دومرحله ای ساخت سوله های بویلر
نیروگاه زباله سوز شرکت کود آلی رشت
 بررسی چگونگی روند تشکیل شهر دوستدار کودک در شهرداری رشت
 جلسه بررسی توسعه زیر ساخت های نرم افزار و سخت افزار شهرداری

 نشست شهردار رشت با مدیر عامل بانک تجارت استان و هم اندیشی
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

و تبادل نظر در راستای همکاری های مشترک
 نشست با رییس هیأت مدیره شرکت "پاک چرخ ایرانیان" به عنوان مجری انحصاری دوچرخه های اشـتراکی
هوشمند و امضای تفاهمنامه همکاری در زمینه بهره مندی شهروندان از دوچرخه های اشتراکی نسل چهارم

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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:
 نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت برای جلوگیری از بروز هر گونه بحران احتمـالی در زمـان
بارش برف
 آیین تکریم از مادران و همسران شهید در دفتر شهردار رشت
 جلسه روابط عمومی های مناطق و سازمان های زیـر مجموعـه شـهرداری رشـت در راسـتای اجـرای
دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت

 شصت و هفتمین نشست کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر
 جلسه توجیهی اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری
 جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به ریاست استاندار گیالن

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه نشست ها:
 جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در نخستین ساعات روز  22بهمن

 جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در بعدازظهر روز  22بهمن
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 جلسه فوق العاده در نیمه شب در خصوص لزوم بسیج و اتحاد همگانی برای مبارزه با کرونا
 جلسه ی درآمدی شهرداری با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست های درآمد زا برای شهرداری
 جلسه با شورای اسالمی شهر در خصوص احصای مبالغ بند "و" توسط شهرداری رشت ،فراخوان پـروژه
گیل  ،پروژه های مشترک با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
 جلسه ویدئو کنفرانسی شهردار رشت با شهرداران کالنشهرهای کشور بـه منظـور اعـالم عـدم امکـان
پذیرش میهمانان نوروزی در رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

506

برگزاری میز خدمت شهرداری رشت در مصلی امام خمینی (ره)
ردیف

عنوان

تاریخ

1

میز خدمت مدیران شهرداری

98/5/4

2

میز خدمت شهردار و مدیران منطقه چهار

98/5/11

3

میز خدمت شهردار و مدیران شهرداری

98/5/18

4

میز خدمت اعضای شورا و مدیران شهرداری

98/5/25

5

میز خدمت مدیران منطقه یک شهرداری

98/6/1

6

میز خدمت مدیران منطقه پنج شهرداری

98/6/9

7

میز خدمت مدیران منطقه چهار شهرداری

98/6/29

8

میز خدمت نمایشگاه هفته دفاع مقدس

98/7/2

9

میز خدمت مدیران منطقه سه شهرداری

98/7/5

10

میز خدمت مدیران منطقه دو شهرداری

98/7/2

11

میز خدمت مدیران مناطق پنجگانه

98/11/4

12

میز خدمت جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

98/11/18

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -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

دیدارهای بین المللی:

 کاردار سفارت آلمان در جمهوری اسالمی ایران
 معاون اقتصادی شهر یانگ جوی چین
 روسای دانشگاه های حاشیه دریای خزر

 نماینده فرمانداری بصره  /عراق در نمایشگاه صنایع غذایی استان
 نماینده نهضت  slow foodو استاد دانشگاه علوم خالق در نمایشگاه صنایع غذایی بین المللی از
بوم تامزرعه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

507
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

دیدارهای ملی:











وزیر راه و شهرسازی
وزیر امور اقتصاد و دارایی
معاون وزیر راه و شهرسازی
معاون اول رییس جمهور
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان راهداری کشور
نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
معاون سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور

 دیدار با مدیران ارشد یونسکو
 رییس اداره حفظ و نگهداری اسناد امور خارجه
 دیدار و گفت و گو با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
و امضاء موافقتنامه در راستای اجرای پروژه های عمرانی

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

508

 دیدار و نشست شهردار رشت با عبدالقادر پربار شهردار زاهدان

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

دیدارها:
















رئیس کل دادگستری استان گیالن
نماینده ولی فقیه در استان گیالن ،آیت اهلل فالحتی
مدیرکل بازرسی استان گیالن
فرمانده انتظامی استان گیالن
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیالن
نمایندگان مردم شریف مجلس شورای اسالمی رشت
رئیس دانشگاه گیالن
مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان گیالن
فرمانده سپاه قدس استان گیالن (کنگره هشت هزار شهید)
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیالن
مسئولین هیئت های مذهبی شهر رشت
رئیس جهاد دانشگاهی استان گیالن
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد گیالن
مدیرعامل بانک رسالت در استان گیالن
مدیران مسئول سه خبرگزاری فعال در سطح استان

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

ادامه دیدارها:













مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن
مدیرکل فنی و حرفه ای استان گیالن
رئیس پلیس راهور استان گیالن
مدیر کل جمعیت هالل احمر استان گیالن
استاندار و مدیران ارشد استانی در خصوص اقتصاد مقاومتی
خانواده سردار حق بین فرمانده لشکر عملیاتی  16قدس گیالن
خانواده شهید مدافع حرم رضایی
مدیر کل دیوان محاسبات استان
دیدار با مردم در حسینیه ابوالفضل (ع)
دیدار با مدیران سازمان صنعت و معدن گیالن
دیدار با مسئوالن ارشد بانک شهر
دیدار با مدیرعامل خانه مطبوعات و جمعی از مدیران
روزنامه های گیالن

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو :













برگزاری جلسات هم اندیشی در خصوص چگونگی ادامه همکاری با یونسکو و ارائه گزارش عملکرد
چهارساله
برگزاری نشست با آقای فخرزاده نماینده مدیر کل کمیسیون ملی یونسکو -ایران
تهیه و تدوین گزارشی از طرح های ارائه شده جهت عضویت در شبکه شهرهای خالق خوراک شناسی
در یونسکو
تهیه و تدوین عملکرد  4سال گذشته شهر خالق خوراک شناسی رشت
تهیه و تدوین چشم انداز  4سال آتی شهر خالق خوراک شناسی رشت
همایش گردشگری خوراک به مناسبت روز جهانی غذا
نشست چگونگی ایجاد خیابان غذا در رشت  ،شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو
ساخت کلیپ و تیزر و تولید محتوای دو زبانه ،از خالقیت خوراک در رشت ،شهر خالق خوراک
شناسی در یونسکو
برگزاری کارگاه خوراک شهرخالق
برگزاری جشنواره کدو
برگزاری غرفه شهر خالق در نمایشگاه صنابع غذایی استان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ادامه شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو :
 برگزاری نشست تخصصی ترویجی با مشارکت سازمان های غیردولتی و مردم نهاد با تاکید بر شهرخالق
خوراک شناسی با حضور مدیران ارشد یونسکو
 برگزاری سلسله نشست های شهرخالق با محوریت رویدادها و جشنواره های مبتنی بر خوراک شناسی
 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حلوا و شیرینی جات محلی در غرفه شهر خالق نمابشگاه صنایع
غذایی استان

 برگزاری تور گردشگری برای میهمانان بین المللی کشورهای حاشیه دریای خزر حاضر در غرفه
شهرخالق  ،در نمایشگاه صنایع غذایی استان
 برگزاری نخستین گردهمایی تخصصی خوراک در رشت با همکاری یونسکو و حضور مدیران ارشد این
سازمان
 حضور در نخستین جشنواره بین المللی محصوالت ارگانیک و سالم با محوریت از سفره تا بوم
 برگزاری کارگاه مهارتی گردشگری پایدار شهرهای خالق

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو :
 پالک کوبی شهر خالق خوراک شناسی رشت همزمان با فرا رسیدن روز رشت توسط دبیر کل کمیسیون
ملی یونسکو

 جشنواره و نمایشگاه "می رشت خوشمزه غذا " به مناسبت روز رشت
” بازارچه هنر" و "مسابقه رشتی خوراک" در پیاده راه فرهنگی شهر باران
 رونمایی از سایت شهر خالق خوراک در شامگاه روز رشت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 مسابقه "رشتی خوراک" در جشنواره "می رشت خوشمزه غذا" با حضور رستوران داران رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو :
 جشنواره "گاری کباب رشتی" برای اولین بار در روز رشت

 مسابقه آشپزهای خانگی رشت در جشنواره "می رشت خوشمزه غذا" با رویکرد عرضه خالقانه خوراکی
های بومی و محلی
 هنرنمایی هنرجویان آشپزی " هنرستان آگه” به مناسبت فرا رسیدن روز رشت
 بازتاب و انعکاس خبر "روز رشت" در سایت کمیسیون ملی یونسکو

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 تشریح ویژگی های "گیل بانو" (یک پروژه منحصر به فرد "شهر خالق رشت") در گزارش "نواهای
شهر" یونسکو

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

514

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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تبلیغات و اطالع رسانی:
تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری
ماه

تعداد خبر

تعداد بازدید کننده

فروردین

27

5141

اردیبهشت

44

6263

خرداد

38

4179

تیر

97

20582

مرداد

75

18012

شهریور

54

13587

مهر

67

17959

آبان

72

10382

آذر

112

40991

دی

99

17523

بهمن

194

9755

اسفند

120

12439

جمع کل

999

176813

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه تبلیغات و اطالع رسانی:
گزارش کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر

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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شرح جلسه

تاریخ

تعداد نامه های شهروندان برای
نامگذاری یا تغییر نام معابر

تعداد مصوبات
کمیسیون

جلسه 59

98/2/18

 12عدد

 6عدد

جلسه 60

98/4/25

 1عدد

 1عدد

جلسه 61

98/5/26

 22عدد

 12عدد

جلسه 62

98/5/31

 7عدد

 7عدد

جلسه 63

98/6/3

 8عدد

 8عدد

جلسه 64

98/8/8

 7عدد

 4عدد

جلسه 65

98/9/14

 8عدد

 8عدد

جلسه 66

98/10/17

 1عدد

 1عدد

1

جلسه 67

98/11/20

 31عدد

 5عدد

3

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

تعداد مصوبات مربوط به
شهدای گرانقدر

15

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه تبلیغات و اطالع رسانی:
 بولتن های خبری هفتگی و ماهانه ”آوای بلدیه“
 تبلیغات محیطی(طراحی ،چاپ و نصب  6تخته بنر  2/5×3/5و یک تخته بنر  2/5×2/5برای
مناسبت های تقویمی و برنامه های شهرداری)
 شبکه های اجتماعی (اینستاگرام ،تلگرام و واتس آپ)
 ساخت کلیپ ،تیزر و فیلم کوتاه و طراحی فتونیوز و ...

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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 تهیه و تنظیم گزارش عملکرد های ماهانه ،شش ماهه و ساالنه

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

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

طراحی فتونیوز

24

57

59

67

101

124

201

92

ساخت کلیپ و تیزر

7

10

4

1

4

6

5

13

ساخت فیلم کوتاه

-

-

10

17

12

3

11

7

ساخت اخبار  60ثانیه (اخبار مدیریت شهری)

-

-

2

3

6

1

6

-

بولتن های خبری هفتگی ”آوای بلدیه“

4

4

4

4

4

4

4

4

بولتن های خبری ماهانه ”آوای بلدیه“

-

-

-

-

-

1

1

1

تبلیغات محیطی (طراحی)

12

7

13

12

25

40

23

4

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه تبلیغات و اطالع رسانی:
 بولتن های خبری هفتگی و ماهانه ”آوای بلدیه“

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 طراحی فتونیوز

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
ادامه تبلیغات و اطالع رسانی:
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 تبلیغات محیطی

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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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

تبلیغات:
 ساخت کلیپ ،تیزر و فیلم کوتاه

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -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

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 اطالع رسانی
 تشکیل کارگروه رسانه و اطالع رسانی پروژه احیا رودخانه های شهر رشت و پروژه تحقق
یک رویا

 افزایش مشارکت شهروندان و تشکل های مردم نهاد در نظام مدیریت شهری:
 نظرسنجی از شهروندان در خصوص رضایت از عملکرد شهرداری و اولویت بندی پروژه
های مدیریت شهری از دیدگاه شهروندان
 هماهنگی با روسای دانشگاه های استان در خصوص برگزاری نشست های دوره ای با
متخصصان در حوزه شهری

 شناسایی سازمان های مردم نهاد فعال در شهر رشت

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -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 جلسات ،بازدیدها ،دیدارها و نشست های شهردار
 انتشار پیام های تبریک و تسلیت شهردار به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی

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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 پوشش اخبار اجرای نهضت آسفالت در محدوده مناطق پنجگانه شهرداری
 پوشش اخبار عملیات های مختلف عمرانی در سطح مناطق یک ،دو ،سـه ،چهـار و پـنج شـهرداری شـامل
احداث الین کندرو ،ترمیم و روکش آسفالت ،اجرای جدول و کفپوش پیاده رو ها ،لولـه گـذاری و همسـطح
سازی حوضچه های فاضالب و احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه ها و ....

 پوشش اخبار پروژه های حوزه پسماند و کود آلی از جمله روند احداث و تجهیز تصفیه خانه شیرابه سراوان،
ساماندهی لندفیل سراوان ،اورهال موقت خط یک پردازش ،احداث ابنیه و تاسیسات سـالن بـویلر  Aزبالـه
سوز ،افزایش ظرفیت از  300به  500تن و افزایش ظرفیت از  500به  1000تن
 پوشش اخبار برگزاری مراسمات و برنامه های فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی ،مسابقات و نمایشگاه ها
 پوشش اخبار پاکسازی روزانه محالت توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری
 پوشش اخبار جمع آوری آب های سطحی
 پوشش اخبار اقدامات مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شـامل نصـب
تابلوهای راهنمایی و هدایت مسیر ،خط کشی معابر و اجرای محل پارک مخصوص معلوالن و جانبازان و ...
 پوشش اخبار انتصابات و جلسات تودیع و معارفه مدیران

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه اطالع رسانی ( پوشش اخبار اقدامات ،برنامه ها و پروژه های شهرداری رشت در پرتال) :
 پوشش اخبار ویژه برنامه های روز رشت
 پوشش اخبار اقدامات شهرداری در پی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

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

523

 پوشش اخبار افتتاح ،بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های شهرداری رشت به مناسبت دهه فجر
 پوشش اخبار آماده باش نیروهای عملیاتی مناطق و سازمان ها پیش از بارش برف
 پوشش اخبار عملیات اجرایی و اقدامات نیروهای سازمان ها و مناطق شهرداری رشت در پیش ،حین و پس
از بارش برف

 پوشش اخبار اقدامات شهرداری رشت در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شامل عملیات شسـت و شـو و
ضدعفونی معابر و محالت ،مکان های عمومی ،نقاط پرتردد ،شهرک ها ،مجتمع های مسـکونی ،پـارک هـا،
سرویس های بهداشتی ،وسایل ورزشی ،ماشین آالت حمل و نقل عمـومی ،دسـتگاه هـای  ،CNGفضـاها و
مبلمان شهری ،ایستگاه های اتوبوس ،باجه های عابر بانک و تولید و توزیع ماسک با همکاری سمن ها
 پوشش اخبار اقدامات سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری به منظور استقبال از بهـار شـامل تـرمیم و
رنگ آمیزی المان ها ،گل کاری میادین و پارک ها و بلوارهای سطح شهر و ....
 پوشش اخبار تجلیل از اقشار خاص (خانواده های شهداء ،پرستاران ،سرداران و )...
 پوشش اخبار برگزاری میز خدمت در مصلی امام خمینی (ره) شهرداری
 انتشار اطالعیه های شهرداری در خصوص ارائه خدمات شهرداری و پرداخت عوارض و همچنین در زمان
بروز بحران برف

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

بیشینه تعداد تماسها و ترافیک آن از تاریخ  98/04/22تا 98/12/29
تعداد تماس
های دریافتی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

ترافیک
تماسها

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 بیشتریـــــن تماسهای دریافتی در دو بازه زمانی طی یک روز از ساعت  12-10ثبت گردیده است.
 با توجه به بررسی نمودارهای تعداد تماسهای دریافتی ،میتوان چنین نتیجهگیری نمود که بیشترین
تعداد تماس در مورخ  98/11/23در سامانه  137ثبت گردیده است.

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

موضوعات دارای بیشترین تماس از تاریخ  98/04/22تا 98/12/29

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 موضوعات مد نظر شهروندان :
 ساخت و ساز غیرمجاز
 لکه گیری و روکش آسفالت
 برفروبی در زمان بارش برف

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ  98/04/22تا 98/12/29

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.

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

وضعیت درخواستهای شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ  98/04/22تا 98/12/29

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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برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

با توجه به شکل :

 بیشترین درخواستها مربوط به
مناطق  1و  4شهرداری رشت می-
باشد.
 کمترین درخواستها مربوط به
منطقه  5شهرداری رشت می
باشد.

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

اهم اقدامات
 بررسی قراردادهای سرمایه گذاری با نگاه برد برد و تقویت مذاکره منعطف به منظور ایجاد حس
امنیت و اعتماد سرمایه گذاران

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 مکاتبه و مذاکره با دستگاههای اجرایی (استانداری و فرمانداری) و قضایی و انتظامی به منظور رفع
معارضات در جهت اجرای بهتر و سریعتر پروژه های هدایت آبهای سطحی علی الخصوص در مناطقی
که به دلیل عوامل خارج از اراده شهرداری اجرای پروژه ها با کندی همراه بود

 مکاتبات و هماهنگی های الزم به منظور اجرای تبصره  1ذیل بند  2ماده  55قانون شهرداری جهت
رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز آنها با دستگاههای قضایی
و انتظامی
 ثبت نام شهرداری رشت در سامانه ثنا (دادگستری)

 راه اندازی دریافت الکترونیکی ابالغها از دیوان عدالت اداری
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

528

 راه اندازی سامانه ستاد (سامانه تداراکات الکترونیک دولت) و انجام کلیه فرآیندهای فراخوان
معامالت متوسط و عمده در سامانه مذکور

 مذاکره و تفاهم اولیه با رییس کانون وکالی دادگستری به منظور راه اندازی پیشخوان قضایی و اداره
معاضدت با مشارکت شهرداری و کانون وکال
 بکارگیری یک نفر کارشناس فنی به منظور تدقیق در دعاوی ثبتی و استعالمات با ماهیت فنی
 بروز رسانی و بکارگیری نیروها وفق چارت سازمانی
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حوزه شهردار -مدیریت حقوقی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 تهیه شرح خدمات و شناسایی و دعوت از شرکتهای تولید نرم افزارهای حقوقی جهت راه اندازی
نرم افزار حقوقی و دعاوی

 دعوت از دستگاه های قضایی و نظارتی در فرآیندهای مذاکره به منظور ایجاد امنیت خاطر
سرمایه گذار و همچنین رفع ابهامات و اشکاالت در قدم های اولیه
 شرکت در جلسات محاکم حقوقی – 243جلسه
 شرکت در جلسات محاکم کیفری – 104جلسه
 شرکت در جلسات رسیدگی هیات های تشخیص و حل اختالف اداره کار – 140جلسه
 شرکت در قرار های کارشناسی محلی – 68جلسه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 تهیه و یا تایید لوایح دیوان عدالت اداری – 544فقره
 پاسخ به استعالمات قضایی – 109مورد
 پاسخ به استعالمات اداری( درآمدی ،شهرسازی ،عمرانی ،خدماتی و 113 – )...مورد
 برگزاری جلسات مناقصه و مزایده 55 -جلسه
 برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده  14آیین نامه معامالت – 39جلسه
 برگزاری جلسات کمیسیون موضوع ماده  38آیین نامه معامالت (حل اختالف) – 40جلسه
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حوزه شهردار -مدیریت حسابرسی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

اهم بررسی فرایندهای کنترلهای داخلی (حسابرسی داخلی ):
 اتمام فرایند حسابرسی داخلی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و شرکت کودآلی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 بررسی نهایی گزارش کودآلی  ،سازمانهای فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) و پسماند
 فرایند تهیه گزارشات حسابرسی داخلی سازمان آتش نشانی  ،سازمان پسماند ،کارخانه آسفالت (سازمان عمران)
،فناوری اطالعات و ارتباطات و شرکت کودآلی
 بررسی فرایندهای کنترلهای داخلی سازمان سرمایه گذاری مشارکتهای مردمی
 پیگیری گزارش حسابرسی ارائه شده به سازمان آرامستان مربوط به سال  96و بررسی مجدد فرایندها
 بررسی اظهارنامه های مالیاتی سازمانها و ارائه راهکارهای مشاوره ای

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 کاهش مالیات سازمان آرامستان 1،400،000،000ریال و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 700،000،000ریال به صفر
 پیگیری نواقص کنترلهای داخلی سازمان فاوا و شرکت کود آلی
 همکاری با بازرسان استانداری در خصوص بازرسی از سازمانهای سیما و منظر و فضای سبز شهری  ،سازمان مشاغل
شهری و فرآورده های کشاورزی  ،سازمان فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی

اهم بازدید ها:
اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 بازدید از شرکت کودآلی و سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  ،عمران و بازآفرینی و مدیریت
آرامستانها با آقای مهندس محبی (مشاور محترم شهردار)
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حوزه شهردار-مدیریت حسابرسی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

اهم جلسات درخصوص
ایجاد بسترها و فرایندهای الزم جهت اجرای حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی و نیز فوریت و لزوم
تشکیل کمیته

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

حسابرسی و کمیته ریسک

مشکالت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان
فرایند اجرای حسابداری تعهدی (تصویر)1

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

مطالبات ارزش افزوده(تصویر)2

1

هم اندیشی روسای اداری و مالی اقتصادی سازمانهای شهرداری
بدهیهای مالیاتی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

مطالبات شهرداری از دانشگاه گیالن
پیشنهادات اصالحی فرایند کنترل داخلی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
رفع نواقص فرایندهای کنترلهای داخلی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

2

بررسی فرآیند اجرایی دستورالعمل خزانه داری

جلسات هیئت مدیره سازمانها
اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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بررسی تهیه پیش نویس بودجه سال  99سازمانهای شهرداری با مدیریت
برنامه ریزی و بودجه (تصویر)3
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3

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

ادامه اهم جلسات
مغایرتهای تهیه پیش نویس بودجه سال  99سازمانها با اساسنامه ابالغی و نقاط ضعف کنترلهای داخلی

1

ایرادات و ابهامات تهیه پیش نویس بودجه سال  99با اساسنامه سازمانها (تصویر)1
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محدودیتهای کنترلهای داخلی موجود در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
مغایرت مفاد اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری با بودجه ابالغی سال 99
بررسی کنترلهای داخلی و ارائه راهکار در خصوص نقاط ضعف کنترلهای داخلی شرکت کودآلی (تصویر)2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 بررسی فرایند اجرایی مدیریت ریسک (تصویر)3

2

بررسی و نصب نرم افزار درآمدی برای سازمانهای وابسته به شهرداری(تصویر)4
بررسی نقاط ضعف کنترلهای داخلی و نواقص سیستم درآمدی  ،حسابداری  ،انبار سازمانها و مناطق

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 بررسی فرایند اجرایی نظام جامع مالی شهرداریها و مدیریت ریسک(تصویر)5
نواقص و ایرادات مربوط به سیستم مالی و صورتهای مالی سازمانها (تحت نظارت معاون خدمات شهر )

افتتاحیه استقرار کارشناسان حسابرسی داخلی در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی (تصویر)6
برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

کمیسیون معامالت سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

6

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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5

4

3

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

اهم مکاتبات در خصوص
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تشکیل کمیته حسابرسی  ،انتخاب حسابرس مستقل ،و جذب مشاور در حوزه شناسایی  ،ارزیابی و مدیریت
ریسک
تعیین و ابالغ اعضاء شورا و هیئت مدیره سازمانها
مازاد (کسری) جاری و انباشته موجود در برخی از سازمانها
تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و معامالت فصلی و تایید در هیئت مدیره
تهیه صورتهای مالی و گزارشهای مکمل برای تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان
تکمیل فرایند عضویت شهرداری رشت در انجمن حسابرسان داخلی ایران
بازنگری در تعریف حسابها و کدینگ مشترک
نواقص در سیستم های اطالعاتی حسابداری
مشارکت کارشناسان این مدیریت در جلسات پیش بینی بودجه سال  99با توجه به تفریغ بودجه سال97
سازمانهای وابسته به شهرداری و وجود نواقص و ابهامات در تدوین بودجه
اصالح فرایندهای کنترلهای داخلی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
پیگیری گزارش حسابرسی ارائه شده برای سازمان آرامستان و حضور در سازمان مذکور به منظور بررسی مجدد
بررسی صورتهای مالی و تفریغ بودجه سازمانها و مکاتبه با سازمانهایی که نسبت به ارائه صورتهای مالی اقدام
ننموده اند
بررسی کنترلهای داخلی در حوزه مالی شهرداری مرکز
برخی نواقص و عدم ارتباط موثر در نرم افزار حسابداری حساب رایان
استقرار و استفاده از سیستم کنترل قراردادها در سازمانها و مناطق
فرایند اصالحی نواقص و ایرادات حسابرسی داخلی و همچنین عدم تهیه و تصویب صورتهای مالی براساس
استانداردهای حسابداری (طی مکاتبه با مدیر عامل شرکت کودآلی)
خرید نرم افزارهای درآمدی مناسب با قابلیت تطبیق سیستم حسابداری

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

 ادامه اهم مکاتبات در خصوص
 تهیه پیش نویس بودجه سازمانها به مثابه مناطق شهرداری و بودجه نزدیک به واقعیت برابر بخشنامه ابالغی وزارت محترم
کشور و تهیه بودجه واقعی و عدم تهیه بودجه واهی
 نقاط ضعف و ایرادات با اهمیت در سیستم مالی  ،اداری مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 رفع نواقص و ایرادات در سیستم کنترل های داخلی و همچنین تهیه صورتهای مالی و تفریغ بودجه سال  97سازمان
پسماند
 تعیین تکلیف مصوبه واگذاری و یا فروش 130دستگاه اتوبوس (سازمان اتوبوسرانی)

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 تفکیک وظایف و تخصیص منابع انسانی به تعداد چارت مصوب
 نصب نرم افزار ثبت درآمدها به منظور ثبت و کنترل درآمدهای وصولی برابر تعرفه های مصوب
 عدم تهیه صورتهای مالی (طی مکاتبه با مدیر عامل شرکت کودآلی)

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تعریف فرایندها به صورت صحیح و دقیق در تمامی واحدها خصوصاً در بخش مالی
 مصوبات هیئت مدیره سازمانها جهت بررسی و گزارش
 بستن حسابهای سال  97و صورت مغایرت بانکی و انبارگردانی و شمارش اموال جهت بررسی (مناطق)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 تهیه دفاتر قانونی و ارسال آن به شورای محترم اسالمی شهر
 برگزاری جلسات مستمر هیئت مدیره و پرهیز از تصویب مصوبات مکتوب و آماده بدون برگزاری جلسات

 انتخاب مسئول امور مالی سازمان ها با پیشنهاد رئیس سازمان و تایید هیئت مدیره و شورای سازمان و سپس تصویب در
شورای محترم اسالمی شهر
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 بررسی و تعیین و تکلیف حساب های سازمانها با مانده راکد و سنواتی
 درخواست جلسه در خصوص رفع نواقص و ایرادات در انعقاد قراردادهای حجمی و تهیه قراردادهای شفاف
 عدم انجام صحیح وظایف توسط مسئولین مربوطه
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حوزه شهردار -مدیریت حسابرسی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه اهم مکاتبات در خصوص
 اعالم همکاری با مدیریت محترم حقوقی در زمینه بررسی و تهیه گزارش در خصوص آرای کمیسیون ماده 38

 تعیین تعداد و مبلغ سهام متعلق به شهرداریی
شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 تعیین وضعیت مبالغ و سود مشارکت سهام متعلق به شهرداری توسط حسابرس مستقل و مدیریت محترم حقوقی
شهرداری
 بررسی صورتهای مالی و تفریغ بودجه و رفع نواقص و ایرادات سازمان پسماند
 اظهار نامه های مالیاتی سازمانها (ارزش افزوده  ،معامالت فصلی ) جهت بررسی و گزارش

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 اسناد علی الحساب هزینه های فوتسال بانوان سال  95سازمان فرهنگی  ،اجتماعی و ورزشی جهت بررسی و گزارش
 تهیه تفریغ بودجه و صورت های مالی و تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان و دریافت امضاهای مجاز
 فرایند اجرای حسابداری تعهدی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و کدینگ مشترک حسابداری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 تهیه صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 ارائه به موقع صورتهای مالی و گزارشات مربوطه برابر اساسنامه مصوب سازمانها در موعد زمانی مقرر با توجه به عدم
ارائه آن توسط برخی از سازمانها
 انبارگردانی و شمارش اموال  ،ماشین آالت و تجهیزات و مطابقت آنها با موجودی ها همزمان با بستن حسابها و سایر
اقدامات مربوطه در پایان سال مالی ( مناطق)

 تعیین وضعیت اعضای شورا و هیئت مدیره سازمانها
اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 افشاء سهام شهرداری در شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی و مقدار سود یا زیان تحقق یافته (نیافته ) در صورت
های مالی و گزارشات مربوطه سازمان سامان دهی و مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
 بررسی کنترلهای داخلی منطقه چهار
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حوزه شهردار -مدیریت حسابرسی
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه اهم مکاتبات در خصوص
 بررسی و رعایت قوانین و مقررات مالی برابر اساسنامه و تایید و تصویب گزارش های مربوط در هیئت مدیره و شورای
سازمان (.1تهیه دفاتر قانونی و پلمپ آنها توسط شورای محترم اسالمی شهر و ثبت و تحریر دفاتر مذکور به طریقه صحیح

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 .2بستن حساب های موقت و دائم در موعد زمانی مقرر .3مطابقت بودجه مصوب با هزینه های صورت گرفته و مغایرت

گیری ردیف های هزینه ای یا درآمدی مشترک با شهرداری مرکز  .4دریافت تأیید های بدهکاران و بستانکاران و نگهداری
تأیید های مذکور به منظور ارائه به حسابرس مستقل  .5شمارش اموال و انبار برابر قوانین و مقررات و نگهداری مستندات

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

مذکور برای ارائه به حسابرس مستقل .6تهیه صورت مغایرت بانکی برای تمامی حسابها و تعیین اقالم باز و در صورت نیاز
انجام ثبت های حسابداری مربوطه .7ارائه گزارش مکتوب به هیئت مدیره در خصوص تعداد و وضعیت ماشین آالت ،

تجهیزات و اموال متعلق به سازمان .8تهیه و نگهداری اظهار نامه های مالیاتی (ارزش افزوده  ،فصلی  ،حقوق و عملکرد ) و
فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

نگهداری مستندات مربوطه جهت ارائه گزارش به حسابرس مستقل  ،هیئت مدیره و شورای سازمان  .9تعیین تکلیف
حساب های که دارای مانده سنواتی یا مانده راکد می باشد و گزارش آن به هیئت مدیره و شورای سازمان .10اصالح و
تعدیل حساب ها (علی الحساب ها  ،پیش پرداخت ها  ،سپرده ها  ،اجاره و .11)...مطابقت و تعیین مغایرت های پرداخت
های صورت گرفته بابت کسورات قانونی با مانده دفاتر .12مطابقت و مغایرت گیری ثبت های صورت گرفته با نرم افزار
حسابداری با گزارشات و ثبت های دفاتر قانونی  .13گزارش مکتوب از لوازم اسقاطی و تعیین تکلیف وضعیت آنها .14تهیه

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

تفریغ بودجه برابر بودجه مصوب و تصویب آن در هیئت مدیره و شورای سازمان در موعد مقرر .15تهیه صورتهای مالی به
همراه یادداشت های پیوست
 سایر موارد مرتبط با وظایف این مدیریت
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حوزه شهردار -امور بانوان
دهه ی مبارک کرامت:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 تجلیل از دختر شهید پاسدار هوشنگ طهماسبی با اهدای گل و هدیه
 برگزاری نشست تخصصی سالمت بانوان با موضوع اهدای خون بانوی یاس

 نشست صمیمانه با نمایندگان بانوان ،عفاف و حجاب شهرداری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نشست صمیمانه با بانوان شاغل شهرداری منطقه یک باموضوع عفاف وحجاب

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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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

مشارکت در برپایی همایش ،نمایشگاه و مراسم:

 گوهرشاد (عفاف و حجاب ،میراث ایرانی ،گرایش جهانی )
 سالروز شهادت اولین استاندار مکتبی کشور و معاون عمرانی ایشان با پیگیری تهیه گل و گروه
موزیک شهرداری و گلباران جایگاه شهادت ایشان واقع درخیابان الکانی
 کارگاه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر با دعوت از تعدادی بانوان شاغل شهرداری
 نمایشگاه عفاف و حجاب درپیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب
 طرح ورزش بانوان با هدف جلوگیری از کم تحرکی و ایجاد نشاط اجتماعی درمناطق حاشیه شهر
 همایش کشوری بیانیه گام دوم انقالب در تاالر گفتگوی شهرداری رشت
 اردوی یکروزه صالحین و برگزاری حلقه صالحین بعنوان مربی صالحین بسیج کارمندان استان
 سوگواری حضرت سیدالشهداء امام حسین (ع) در نمازخانه شهرداری مرکز گیل با جمعی از
بانوان شاغل شهرداری رشت
 ایستگاه صلواتی غدیر و همکاری و همراهی بانوان زهرایی به مناسبت هفته والیت قربان تا
غدیر در پارک بانوان منظریه

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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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه مشارکت در برپایی همایش ،نمایشگاه و مراسم: :
 مشارکت در برگزاری چهارمین اجالس مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی استان به میزبانی اداره
کل آب و فاضالب استان در تصفیه خانه بزرگ گیالن با حضور سرکار خانم آزاد مشاور محترم سازمان
تعزیرات حکومتی کل کشور

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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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

به مناسبت هفته دولت:

 بازدید از منزل همکار کارمند شهید غالمحسین فتحی و زیارت خانواده معظم شهید ،به همراه
فرمانده محترم بسیج اداری وکارگری سپاه ناحیه مرکزی رشت

 شرکت در همایش بزرگ سازمان بسیج کارمندان استان به همراه جمعی از بانوان شاغل شهرداری
رشت و تجلیل از سوی فرمانده محترم سپاه قدس گیالن بعنوان تنها فرمانده پایگاه مقاومت خواهران
کارمند دراستان گیالن با دریافت لوح سپاه و هدیه

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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همکاری ها در:





حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی بعنوان بازرس با اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری
تهیه اقدامات انجام گرفته در دهه ی کرامت و هفته ملی حجاب به مدیرکل محترم امور بانوان و
خانواده استانداری
تهیه گزارش عملکرد هفته عفاف و حجاب شهرداری به فرمانداری محترم رشت
برنامه ریزی برنامه های دهه ی کرامت

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شرکت در:
 سومین جلسه کمیته زنان و دفاع مقدس سال
 دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج جامعه زنان استان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 اولین جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان گیالن
 اختتامیه مسابقات جام رضوان در دومین دوره المپیاد ورزشی محالت
 همایش خانواده متعالی با دعوت مدیرکل بانوان وخانواده استانداری

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 جشن بزرگ میالد حضرت امام رضا(ع) در پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب
 یادواره  257کارمند شهید استان مزارشهدای تازه آباد رشت به همراه جمعی از بانوان شاغل شهرداری
 پنجمین جلسه کمیته زنان و دفاع مقدس استان و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده جهت اجرا در هفته دفاع
مقدس
 افتتاحیه فروشگاه حجاب سحر به مناسبت هفته ملی حجاب به همراه جمعی از بانوان شاغل شهرداری رشت از سوی
سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیالن
 شرکت در مراسم والده محترم سردار حق بین فرمانده لشگر عملیاتی قدس گیالن

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ادامه شرکت در :
 حضور در همایش ماندگاران صبور همراه با تکریم مادران و همسران شهدای معزز انقالب اسالمی ،دفاع
مقدس و مدافعان حرم در سالن اجتماعات جمعیت هالل احمر استان به مناسبت دهه فجر(تصویر 1و )2
 هفتمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت و اولین گردهمایی  340زن رزمنده استان در دانشکده
پرستاری و پیراپزشکی حضرت زینب (س) با حضور سردار عبداهلل پور فرمانده سپاه قدس گیالن و
مسئولین استانی(تصویر 3و )4

 حضور در افتتاحیه نمایشگاه عرضه ی توانمندیهای بانوان استان در سازمان بهزیستی استان با حضور
سرکار خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده(تصویر5و)6

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

3

2

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

542
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5

4

حوزه شهردار -امور بانوان
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

هفته دفاع مقدس :
 برگزاری سومین جلسه عفاف و حجاب در دفتر مدیریت محترم بازرسی شهرداری رشت با حضور اعضای
محترم با موضوع اجرایی نمودن دستورالعمل ها برحسب الویت بندی و ضرورت و تهیه منشور عفاف و
حجاب درهفته دفاع مقدس و تهیه صورتجلسه و ارسال آن به اعضای محترم ستاد
 ارسال مطالب و حدیث عفاف و حجاب به منظور گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب هر هفته برای
مدیریت محترم ارتباطات و امور بین الملل جهت درج در آوای بلدیه
 برگزاری مراسم بیعت با شهدای سلیمانداراب به همراه گلباران مزارشهدا و عطر افشانی با دعوت بانوان
شاغل شهرداری رشت و با حضور فرمانده محترم بسیج حوزه اداری و کارگری سپاه ناحیه مرکزی رشت
 برگزاری چهارمین جلسه عفاف و حجاب با موضوع نهایی شدن منشور عفاف حجاب وابالغ به تمامی
همکاران شاغل شهرداری پس ازطراحی و چاپ تهیه صورتجلسه و ارسال آن به اعضای محترم ستاد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
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

سخنرانی ها:
دعوت در اداره کل بیمه سالمت استان گیالن و سخنرانی برای بانوان شاغل آن اداره درحوزه عفاف و
حجاب و دستاوردهای دفاع مقدس
دعوت در کمیته امداد شهرستان رشت و سخنرانی پیرامون بصیرت افزایی و نقش زنان دردفاع مقدس
دعوت در پایگاه حر (حوزه شهری) سخنرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس با موضوع روشنگری و نقش
زنان دردفاع مقدس

دعوت در پایگاه صدیقه کبری (حوزه شهری) سخنرانی به مناسبت هفته دفاع مقدس با موضوع بصیرت
افزایی و دستاوردهای دفاع مقدس
دعوت در پایگاه کوثر مستقر درحسینیه حضرت ابوالفضل (ع) (حوزه شهری) و سخنرانی به مناسبت
هفته دفاع مقدس با موضوع روشنگری و خاطره گویی

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
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

همکاری در برپایی همایش و نمایشگاه :
 مشارکت و همکاری دربرپایی همایش آیه های ایثار که کمیته زنان ودفاع مقدس استان گیالن به
مناسبت هفته دفاع مقدس درخاتم االنبیاء برگزارنمود باسخنرانی سرکارخانم دکترهاشمیان،
همسرسردارشهید اصغری خواه ،نویسنده بزرگ دفاع مقدس
 همکاری جهت برپایی نمایشگاه ایستگاه سالمت در پارک قدس به مناسبت هفته سالمت بانوان
 با دعوت فرمانده محترم بسیج اداری وکارگری سپاه ناحیه مرکزی رشت شرکت در جلسه فرماندهان
ادارات و کارخانجات درخصوص چگونگی برگزاری برنامه های هفته دفاع ومقدس و تجلیل بعنوان
برگزار کننده مراسم سالروز فتح خرمشهر
 بازدید از نمایشگاه عکس زینب های خط مقدم که در نگارخانه مارلیک به مناسبت هفته دفاع مقدس
برگزار گردید.
 با دعوت ریاست محترم سازمان بسیج کارمندان استان در مراسم تجلیل از مربیان کارمندان بسیجی
استان در دفتر آیت اهلل فالحتی و دریافت لوح سپاس وهدیه

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حضور در نشست ها:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 حضور در سومین نشست مشترک مشاوران محترم امور بانوان و خانواده دستگاههای اجرایی با حضور
سرکار خانم تنهایی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری

 حضور در مراسم تکریم سرکار خانم رفیعی مدیرکل اسبق امور بانوان و خانواده استانداری
 حضور در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی ،سالمت ،زنان و خانواده استان به ریاست استاندار
محترم جناب آقای دکتر زارع
 حضور در نشست بررسی وضعیت سامانکده شهرداری در دفتر امور بانوان استانداری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
ادامه حضور در نشست ها :

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 حضور در اولین نشست کمیته امور بانوان مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور به میزبانی شهرداری
تهران با حضور خانم دکتر جواهریان معاون برنامه ریزی و هماهنگی مرکز امور زنان و خانواده ریاست
جمهوری ،خانم دکتر مافی رئیس محترم فراکسیون خانواده و رئیس کمیسیون درآمدهای پایدار
شهرداریهای مجلس شورای اسالمی ،خانم دکتر اوالد قباد رئیس فراکسیون مجلس شورای اسالمی
،سرکار خانم بهروز آذر مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران و جناب آقای دکتر مرادی دبیر کل محترم
مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران
 حضور در نشست گروه کاری زنان و خانواده استانداری به ریاست مدیر کل محترم امور بانوان استانداری
 حضور در نشست بررسی وضعیت فرار دختران و زنان از منزل استان در پژوهشکده گیالن شناسی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه حضور در نشست ها :
 حضور در نشست کمیته امور بانوان استان با موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی زنان
 حضور در جلسه شورای هماهنگی حقوق کودک در سالن الغدیر استانداری با حضور مهندس قاسم نژاد
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار و سایر دستگاههای اجرایی
 حضور در نشست هماهنگی کمیته زنان و دفاع مقدس در سالن شهید نورانی استانداری با حضور مدیر
کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در خصوص برگزاری همایش اسوه های صبر و ایثار

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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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

ادامه حضور در نشست ها:
 حضور در نشست سازمان بسیج دانشجویی استان با موضوع حفظ انسجام و افزایش تعامل و بهره
مندی از ظرفیتها
 حضور در یکصدمین جلسه کمیسیون فرهنگی  ،اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت
 نشست تصمیم گیری برگزاری جشن روز زن
 نشست تخصصی تبیین طرح ملی بانوان فرهنگ یار ترافیک در استانداری با حضور جناب سرهنگ
طالبی رئیس پلیس راهور استان و جناب سرهنگ محمدپور رئیس پلیس راه استان همراه با اعطای
حکم فرهنگ یار ترافیک به مشاورین بانوان دستگاههای اجرایی

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

بازدیدها :
 بازدید از مراکز مهارت آموزی کوثر زیر نظر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اداره کل امور بانوان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

شهرداری تهران با حضور خانم دکتر صادقپور رئیس کمیته امور بانوان مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران

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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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

مناسبتها:
 برگزاری پویش ملی ارتقا نشاط و سالمت زنان با ورزش به مناسبت هفته ملی سالمت بانوان ایران با حضور
سرکار خانم نعمت زاده معاون محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پارک بانوان منظریه
 همایش ورزش صبحگاهی ویژه بانوان کارمند شهرستان به مناسبت میالد حضرت زینب (س) با مشارکت
شهرداری رشت ،با حضور سرکار خانم یعقوب نژاد مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری و
مشاورین محترم سایر دستگاههای اجرایی در سالن حجاب پارک بانوان

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

551

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه مناسبتها:
 به مناسبت میالد حضرت زینب (س) و روز پرستار آیین تجلیل از پرستاران بیمارستان هفده شهریور
رشت با حضور شهردار محترم  ،رئیس محترم کمیسیون فرهنگی و اعضای محترم شورای شهر و مدیران
محترم شهرداری
 به مناسبت گرامیداشت دهه فجر ،برگزاری همایش ورزش صبحگاهی ویژه بانوان کارمند شهرستان در
سالن حجاب پارک بانوان منظریه با مشارکت امور بانوان شهرداری رشت

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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حوزه شهردار -امور بانوان
دیدارها:

حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 دیدار با بانوان شاغل در منطقه سه در دفتر مدیر منطقه و اهدای کتاب و لوح تقدیر و کتاب به ایشان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 دیدار با بانوان شاغل در سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری و اهدای کتاب و لوح تقدیر و کتاب به
ایشان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه دیدارها:
 دیدار با بانوان شاغل در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در دفتر رئیس
سازمان و اهدای کتاب و لوح تقدیر و کتاب به ایشان به مناسبت هفته پژوهش

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 دیدار با بانوان محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در دفتر مهندس رمضانی و اهدای کتاب و لوح
تقدیربه این عزیزان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه دیدارها:
 دیدار با بانوان محترم منطقه پنج در دفتر مهندس مهدی زاده و اهدای کتاب و لوح تقدیر به ایشان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 دیدار با بانوان محترم منطقه دو در دفتر مهندس کامران راد و اهدای کتاب و لوح تقدیربه ایشان

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه دیدارها:
 دیدار با بانوان محترم منطقه یک و اهدای کتاب و لوح تقدیربه این عزیزان(تصویر)1
 دیدار با بانوان محترم شاغل در مدیریت نوسازی و تحول اداری در دفتر سرکار خانم عاشوری و اهدای
کتاب و لوح تقدیربه این عزیزان (تصاویر2و)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

3

2

1

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 دیدار با بانوان محترم شاغل در مدیریت برنامه ریزی و بودجه در دفتر سرکار خانم سیاوش و اهدای کتاب
و لوح تقدیربه این عزیزان

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -امور بانوان
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه دیدارها:
 دیدار با خانواده معظم شهید مدافع حرم اسماعیل سیرت نیا در آستانه فرا رسیدن چهارمین سالگرد
شهید به همراه تعدادی از مدیران محترم شهرداری و اعضای محترم شورای اسالمی شهر(تصویر)1
 دیدار با مهندس محمدی رئیس محترم سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در خصوص برنامه
ریزی ایام پیش رو همراه با تجلیل از بانوی محترم مجموعه(تصویر)2

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

2
اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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1

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

 اجرای آزمایشی سامانه ی جامع "نقشه ی همراه رشت“ :
 نقشه ی همراه رشت به عنوان بستر اطالعات جامع شهری با ارائه ی خدمات مبتنی بر نقشه شامل مسیریابی،
جستجوی اماکن در دسته بندی های مختلف ،مشاهده انواع نقشه های پایه و کسب و کارهای الکترونیک راه اندازی
شده است.

 در راستای حمایت از تولیدات بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی ،آنتی ویروس ایرانی جایگزین آنتی ویروس
خارجی می شود
 نشست با مهندس نظری ،مشاور درآمدی شهردار رشت در دفتر سازمان فاوا جهت برنامه ریزی برای وصول
عوارض مرتبط با دکل ها و آنتن های مخابراتی(تصویر)1
 نشست هم اندیشی بررسی قابلیت ها و فرآیندهای سیستم جامع منابع انسانی (تصویر)2
 راه اندازی سامانه ی مدیریت شهری ( 137تصویر)3

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

1

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

حوزه ریاست سازمان فاوا:
 بازدید رییس سازمان فاوا به همراه معاون شهرسازی و معماری شهرداری رشت از شهرداری کرج در مورخ
 15دی ماه در راستای تجمیع سیستم یکپارچه شهرسازی و ارایه خدمات الکترونیک شهرسازی به
شهروندان و بهره گیری از تجارب و دستاوردهای سایر شهرها (تصاویر1و)2

 حضور رییس سازمان در سی و سومین نشست معاونان برنامه ریزی کالنشهرهای کشور و نهمین نمایشگاه
تخصصی شهر هوشمند  ،دوم و سوم بهمن ماه  98در مشهد مقدس (تصویر )3
 حضور ریاست سازمان در هفتاد و ششمین نشست کمیته فاوا کالنشهرها در دوم و سوم بهمن ماه  98در
مشهد مقدس

 حضور ریاست سازمان در دومین نشست روسای سازمان فاوا مراکز استان ها  ،دوم و سوم بهمن ماه  98در
مشهد مقدس

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

1

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

تصمیمات متخذه:
 به روز رسانی اعضای کارگروه کمیته های فاوا کالنشهرها و عضویت سازمان فاوا شهرداری رشت در کمیته

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

مشارکت ها و درآمدهای پایدار و کمیته زیر ساخت

 تصمیم گیری و تعیین تاریخ نشست های حضوری و غیر حضـوری سـازمان هـای فـاوا کالنشـهرها بـرای
سال1399
 پیگیری مصوبات نشست مدیران فاوا کالنشهرها با نمایندگان سازمان نصر
 ارایه مدل جهت سرمایه گذاری از طریق کافوهای مخابراتی
 تصمیم گیری در خصوص عقد تفاهم نامه فی مابین کالنشهرها و تبادل سرویس های نرم افزاری و مـواردی

از قبیل کیف پول الکترونیک و حساب شهروندی مشترک بین کلیه کالنشهرها
 هم اندیشی در موضوعات و مشکالت کالنشهرها

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

حوزه روابط عمومی سازمان فاوا:
 نشست هم اندیشی بررسی قابلیت ها و فرآیندهای سیستم جامع منابع انسانی
در این نشست ،راهکارها و فرآیندهای مورد نیاز مدیران به منظور افزایش ظرفیت بهره وری در مکاتبات،
مورد بحث و بررسی قرار گرفت .همچنین پوشش تمامى فرآیندهاى عمومى سازمانى ،منابع انسانى و
اتوماسیون ادارى و ارتباط و یکپارچگى میان آن ها با هدف رفع مشکالت و محدودیت ها و نیز تحت
پوشش قرار دادن تمامی فرایندهای مالی از آغاز تا پایان ،تسهیل ثبت و نگهداری وقایع و رویدادها و
گزارش گیری های جامع ،کامل و قابل استناد ،از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
(تصاویر1و)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 برگزاری جلسه ی معارفه ی سرپرست جدید سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در دفتر سازمان فاوا
(تصویر)3

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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2

1

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

ادامه حوزه روابط عمومی سازمان فاوا:
 نشست بررسی چالش های پیش رو در اجرای نسخه ی آزمایشی سیستم یکپارچه سازی شهرسازی سرا،
جهت بهره برداری در منطقه ی سه شهرداری رشت (تصاویر1و)2
تاکید ریاست سازمان بر لزوم بسترسازی مناسب جهت افزایش کیفیت و ارتقای سطح خدمات رسانی الکترونیک و خدمات
با کیفیت جهت اعتمادسازی در میان شهروندان

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نشست بررسی قابلیت ها و فرآیندهای سامانه ی سیماک (تصویر)3
در این نشست هانی عسکری رییس سازمان با اشاره به ضرورت طراحی مناسب و اجرای ساز و کاری که شهروندان بتوانند
بدون نیاز به حضور در ادارات مختلف آخرین وضعیت پرونده ی ملک خود را به صورت الکترونیک پیگیری کنند،
خاطرنشان کرد؛ کنترل روند مکاتبات و گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه های بهره بردار ،باید به گونه ای انجام شود که
عالوه بر تسهیل فرآیند مکاتبات اداری ،موجب کاهش هزینه برای شهروندان گردد.

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

562
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2

1

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

ادامه حوزه روابط عمومی سازمان فاوا:
 بررسی قابلیت های دموی نرم افزار جامع خدمات آرامستان توسط سازمان فاوا

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 عملیات ترمیم آسفالت مسیرهای حفاری شده ی فیبر نوری آغاز شد

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه حوزه روابط عمومی سازمان فاوا:
 رونمایی از زیرپرتال «شهر خالق خوراکشناسی» به مناسبت  12دی روز رشت(تصویر)1

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

زیر پرتال شهر خالق خوراک شناسی به صورت ریسپانسیو طراحی شده که در سال های اخیر با توجه به افزایش استفاده از
دستگاه های هوشمند و تلفن های همراه ،اهمیت بسیاری پیدا کرده و این امکان را ایجاد می کند تا صفحات وب به خوبی
بر روی انواع دستگاه ها و صفحات نمایش مشاهده شده و محتوا ،طراحی و عملکرد در تمامی دستگاه ها مطابق با همان
دستگاه باشد.

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 نشست بررسی نیازمندی ها و سامانه های مورد بهره برداری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری رشت (تصویر)2

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

564
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1

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه حوزه روابط عمومی سازمان فاوا:
 با حضور عوامل اجرایی شرکت فناپ تلکام سرمایه گذار پروژه ی فیبر نوری رشت؛ چگونگی اجرای مطلوب
ترمیم آسفالت مسیرهای حفاری فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفت
در این نشست مقرر شد ،مناطق شهرداری ،سازمان عمران و معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی ،برنامه ی زمانبندی شده ی
ترمیم مکانیزه و روکش آسفالت مسیرهای تعیین شده را جهت اولویت بندی مسیرهای حفاری پروژه ی فیبرنوری ،در
اختیار سازمان فاوا قرار دهند .همچنین مشکالت موجود در خصوص تأمین آسفالت مورد نیاز پیرو هماهنگی صورت گرفته
با سازمان عمران شهرداری مرتفع گردید.

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

ادامه حوزه روابط عمومی سازمان فاوا:
 تشکیل کارتابل میز خدمت در مناطق پنجگانه جهت دسترسی شهروندان به گزارشات آماری سوابق آرای
ماده صد
پیرو دستور شهردار محترم در خصوص اجرای طرح دو فوریتی شورای محترم اسالمی شهر رشت مبنی بر "شفاف سازی آرای
صادره از کمیسیون ماده صد" ،کارتابلی با عنوان "میز خدمت" طراحی و در مناطق پنجگانه شهرداری رشت فعال و

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

دسترسی های الزم اعمال گردید.
رییس سازمان فاوا افزود؛ شهروندان عزیز می توانند از طریق این کارتابل به صورت کاربر مهمان و با جستجو از روی نقشه ،

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

پس از تشخیص کد نوسازی ،ملک موردنظر را انتخاب و سوابق آرای ماده صد آن ملک را از قسمت گزارشات آماری،

گزارش "مشخصات کمیسیون" مشاهده نمایند .همچنین در کارتابل میز خدمت ،امکان مشاهده ی الیه های شبکه ی
معابر ،وضع موجود ،اعیان ،اصالح طرح تفصیلی و نقشه ی گوگل نیز وجود خواهد داشت.

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

وی خاطر نشان کرد؛ همچنین گزارشی با عنوان "شفافیت آرای ماده صد" در قسمت گزارشات آماری سیستم یکپارچه ی
شهرسازی(سرا) ایجاد شده است که از طریق آن ،راهبران مناطق می توانند خروجی کلیه ی آرای صادره ی امالک مربوط
به پنج منطقه را در بازه ی زمانی یک ماهه ،به صورت فایل Pdfو  Excelاز سامانه استخراج و به منظور درج در زیر پرتال

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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های مناطق پنجگانه ،جهت اطالع رسانی به شهروندان بارگذاری نمایند.
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه حوزه روابط عمومی سازمان فاوا:
 بهره برداری از دوربین های هوشمند ثبت تخلف و سرعت سنج پروژه فیبر نوری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 نشست با معاونت های عمران ،خدمات شهر و مناطق پنج گانه در خصوص فرآیند الکترونیک صدور مجوز
حفاری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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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

حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:












ارتقاء نرم افزار اکانتینگ کاربران اینترنت کل شهرداری
ارتقای پهنای باند اینترنت شهرداری رشت از  Mbps 30به Mbps 100
نصب و راه اندازی فایروال پشتیبان شبکه شهرداری
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه ثبت شکایت بازرسی
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه پیامک
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه تیکت
ایجاد بستر ارتباطی برای دستگاهای  posمنطقه سه به تعداد  3عدد
ایجاد بستر ارتباطی برای دستگاهای  posمنطقه یک به تعداد  4عدد
پیکربندی امنیتی نرم افزار اکانتینگ اینترنت شهرداری
پشتیبانی از شبکه شهری شهرداری شامل تمامی مناطق و سازمان ها
پشتیبانی از پرتال شهرداری رشت به همراه تمامی زیر پرتال های
شهرداری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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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

ادامه حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:












تهیه فایل پشتیبان بصورت روزانه از تمامی سوییچ ها روتر ها و فایروال های شهرداری
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه یکپارچه شهرسازی
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه یکپارچه مالی
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه جامع آموزش منابع انسانی
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه اتوماسیون اداری
پشتیبانی بستر ارتباطی سامانه حضور و غیاب
ارتقاء نرم افزار مدیریت کاربران اینترنت کل شهرداری
رفع مشکل فایروال مرکزی شهرداری و انجام پیکربندی های الزم
نصب و راه اندازی فایروال پشتیبان شبکه شهرداری
برطرف کردن مشکل شبکه داخلی منطقه یک
راه اندازی وب سایت شهر خالق خوراک شناسی به آدرس http://creativecity.rasht.ir

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:
 راه اندازی زیرپرتال ستاد محیط زیست (تصویر)1
 طراحی و پیاده سازی زیر پرتال سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی (تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نیاز سنجی تجهیزات مورد نیاز و تهیه مشخصات فنی تجهیزات (تصاویر3و)4

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

570
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4

3

2

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
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ادامه حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:




















پشتیبانی و رفع مشکل شبکه سیستم های شرکت کود آلی
پشتیبانی و رفع مشکل سیستمهای سازمان آرامستان و سازمان عمران
پشتیبان گیری روزانه از کلیه سرورهای موجود و ماشین های مجازی
نصب و راه اندازی  DNSسرور منطقه سه
پشتیانی و رفع عیب سرور های فیزیکی و مجازی
مجازی سازی  DNSسرور منطقه چهار
پشتیبان گیری از سرورهای مالی حساب رایان
پشتیبان گیری از سرورهای شهرسازی صفا رایانه
پشتیبان گیری از ماشین های مجازی
رفع مشکالت مربوط به باگ های ماشین های مجازی
نصب و راه اندازی ویندوز سرور جهت پشتیبان گیری از داده ها
نصب و راه اندازی مجدد  DNSسرور منطقه سه
نصب قطعات جهت ارتقای سرور
کابل کشی و انتقال  upsهای اتاق سرور به اتاق ups
آنالیز و بررسی صحت عملکرد ماشین های مجازی
مجازی سازی  DNSسرور منطقه چهار
انتقال اطالعات از طریق هارد به خارج از مرکز داده
پشتبان گیری و رفع مشکالت سرورهای موجود در مرکز داده و مناطق
ارایه خدمات پشتیبانی و برپاداری سیستم های سخت افزاری و ماشین های اداری به مناطق و
سازمانها
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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

572

 ادامه حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:

 آماده سازی بستر جهت دسترسی کاربران به اینترنت با نام کاربری و پسورد اختصاصی با مدیریت پهنای
باند مصرفی

 انجام بازدید های میدانی از سایت های  BTSشهر و همچنین بازدید از نقاط جدید درخواستی توسط
اپراتورها جهت نصب دکل های جدید و مستند سازی موارد
 ارایه خدمات پشتیبانی و برپاداری سرورهای شهرداری و سازمانهای تابعه
 جمع آوری ،ساماندهی و نگهداری فایل های پشتیبان از سامانه های مختلف شهرداری
 پیگیری جهت اتصال سامانه های سامد - 2سناوا  -سادا -صدور حواله الکترونیک از سمت استانداری
 پیگیری و اتصال سامانه های سیتاد  -صدور پروانه ساختمانی  -ساوانا و تبادل مکاتبات اداری در بستر
GDN
 ارتقاء امنیت شبکه جهت پیشگری از نفوذ باج افزارها و تهدیدات اینترنتی
 ارایه خدمات پشتیبانی و برپاداری ارتباط وایرلس به مناطق و سازمانها جهت








استفاده اتوماسیون در بستر وایرلس
پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری از سیستم های سازمان سیما منظر
بازدید میدانی از نقاط درخواستی شرکت ایرانسل جهت استقرار دکل BTS
رفع مشکل سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کاربران در ساختمان مرکزی گیل
راه اندازی شبکه جدید در ساختمان معاونت حمل و نقل و امور زیر بنایی
پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری از سیستم های سازمان آرامستان
رفع مشکل سرور پذیرش اموات در سازمان آرامستان
راه اندازی شبکه جدید در سازمان عمران
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:
 بازدید میدانی از نقاط درخواستی اپراتورها جهت احداث دکل BTS

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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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
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ادامه حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:
 نظارت و انجام هماهنگی های الزم در خصوص پروژه فیبر نوری به شرح ذیل:
• از پروژه مذکور تاکنون در حدود  50کیلومتر عملیات حفاری و اجرای کانال فیبر نوری در منطقه گلسار،
خیابانهای تختی و احسانبخش  -بلوار ولیعصر(عج) -انقالب( حاجی آباد)-امام ( ره ) از میدان شهرداری تا
میدان مصلی – بلوار منظریه –بلوار شهید افتخاری – بلوار الکانی – بلوار شمسی پور-خیابان مهر شریف و
مقاطعی از خیابان های شهید مطهری و بلوار امام علی(ع)خیابان طالقانی به سمت دانای علی – میدان فرزانه به
سمت پل جانبازان – میدان امام حسین به سمت چمران انجام شده است و محل نصب پایه های دوربین های
سطح شهر مشخص و به سرمایه گذار ابالغ و برنامه زمانبندی نیز جهت نصب آنها اخذ شده که به زودی انجام
خواهد شد.

 نظارت بر ترمیم مسیر حفاری شده در پروژه فیبر نوری:
• قیر ریزی و آسفالت مسیر میدان امام حسین به سمت بلوار شهید چمران
• ترمیم مسیر میدان فرزانه به سمت پل جانبازان به دلیل نشست شدید بتن متوقف شد تا ترمیم بتن توسط
پیمانکار مربوطه انجام شود
• قیر ریزی و آسفالت خیابان طالقانی به سمت پل دانای علی
• از بیمارستان ولیعصر به سمت پل عراق

• ترمیم مسیر بلوار منظریه
• ترمیم مسیر بلوار شهید افتخاری
• ترمیم مسیر بلوار الکانی
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه حوزه معاونت زیر ساخت و شبکه:
 نظارت و انجام هماهنگی های الزم در خصوص پروژه فیبر نوری

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 حوزه معاونت نرم افزار :
 پشتیبانی از نرم افزار یکپارچه شهرسازی(سرا)
 پشتیبانی از نرم افزار یکپارچه مالی(محاسبان)
 پشتیبانی از نرم افزار اتوماسیون اداری

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 پشتیبانی از نرم افزار مدیریت اسناد تقسیطی
 پشتیبانی از نرم افزار خط پروژه

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 پشتیبانی از نرم افزار جامع آموزش منابع انسانی(جام)
 پشتیبانی از سامانه رفت و روب

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 پشتیبانی از سامانه 137
 پشتیبانی از نرم افزار منابع انسانی
 پشتیبانی از نرم افزار حقوق و دستمزد (رایورز)

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار (نرم افزار سرا):
 انجام پیگیری های الزم برای پیاده سازی مستندات خودکارسازی محاسبات و تعیین خالف
 شرکت در جلسات کارگروه راهبری سیستم شهرسازی
 انجام پیگیری های الزم برای پیاده سازی فرم منظر و نمای شهری
 پیاده سازی اعتبارسنجی ودیعه ماده 5
 پیاده سازی چیدمان در طبقات فرم اعالم ضابطه به صورت آزمایشی
 بررسی و رفع اشکال نسخه آزمایشی تجمیع مناطق  2 ،1و3
 مسدود نمودن شعبه  2کمیسیون ماده صد به دلیل مرخصی عضو محترم شورا
 مسدود نمودن شعبه  3کمیسیون ماده صد به دلیل بند واو

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 ارجاع پرونده های بند واو به شعبه سوم کمیسیون ماده صد از مناطق پنجگانه

 اصالح دسترسی های اعضا و کارشناسان شعب کمیسیون ماده صد
 انجام پیگیری های الزم و ساخت گزارش شفافیت آراء ماده صد برابر مصوبه شورا

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 ساخت گزارش مشخصات کمیسیون های ماده صد
 تحویل برنامه محاسبات جمعی نوسازی به همراه راهنمای نحوه انجام محاسبات به مناطق پنج گانه
شهرداری به منظور فیش گیری جمعی نوسازی
 آماده سازی نسخه تجمیعی نرم افزار یکپارچه شهرسازی (سرا) در راستای ارایه خدمات الکترونیکی به
شهروندان برای مناطق یک ،دو و سه شهرداری و اعالم به شرکت صفارایانه جهت اقدامات الزم با
هماهنگی سازمان فاوا

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار (نرم افزار سرا):
اجرای کمیسیون بندی تصادفی و خودکار سازی انتخاب کمیسیون در بررسی تخلفات ساختمانی با هدف
خارج کردن نقش کاربر در سیستم کمیسیون ماده صد گامی در جهت الکترونیکی کردن فرآیندهای
شهرداری
تهیه و تکمیل مستندات مربوط به خودکار سازی محاسبات تخلف و عوارض های درآمدی شهرداری با
هدف هوشمند سازی صدور پروانه و پایانکار و صدور استعالمات
بررسی پرونده های بند واو منطقه  4جهت تسریع در گرفتن آراء
بررسی و رفع مشکل چاپ آراء کمیسیون ماده صد به صورت حضوری

رفع اشکال مختومه نمودن پرونده های کمیسیون ماده صد
رفع مشکل اخطار ده روزه تخلفات ساختمانی
ایجاد نام کاربری جدید و اصالح دسترسی های کاربران موجود
رفع مشکل ارجاع در گردش کار

رفع مشکل آرشیو الکترونیکی
 تهیه لیست امالک تامین اجتماعی در کلیه مناطق
 رفع مشکل رنگ الیه آرای قلع بنا در نقشه
 رفع مشکل گزارش شفافیت آرای ماده صد

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

 تهیه فایل راهنمای شفافیت آرای ماده صد
 اصالح خروجی گزارش موافقت اصولی مطابق صورتجلسه کارگروه راهبری سیستم شهرسازی
 اصالح خروجی گزارش پروانه احداث بنا مطابق صورتجلسه کارگروه راهبری سیستم شهرسازی

578
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه حوزه معاونت نرم افزار (نرم افزار سرا):
 خاموش کردن پیش فرض الیه طرح تفصیلی در نقشه تجمیعی
 باز کردن شعبه دوم کمیسیون ماده صد جهت ارسال پرونده ها به صورت تصادفی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 باز کردن شعبه سوم کمیسیون ماده صد جهت ارسال پرونده ها به صورت تصادفی
 ایجاد الیه اطالعات جغرافیایی آرای صادره کمیسیون ماده صد در نقشه گامی در جهت شفافیت آرا
 ایجاد الیه اطالعات جغرافیایی الیه امالک برای شفافیت اطالعات امالک شهرداری رشت

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 ایجاد گزارش آماری امالک دارای تخلف ساختمانی ارسال شده از منطقه به کمیسیون ماده صد
 پیاده سازی آمار پروانه های شهرسازی(موافقت اصولی) در مناطق پنجگانه
 درج امضا دبیر جدید کمیسیون ماده صد در اخطار ده روزه
 تهیه و بررسی آمار کمیسیون بندی تصادفی مناطق یک و دو به منظور بررسی نحوه ارجاع پرونده ها به
شعب کمیسیون ماده صد
 بررسی یکی از پرونده های منطقه یک جهت درج سوابق قبلی کمیسیون که روی کد نوسازی قبلی ثبت
گردیده بود.
 اصالح دسترسی های رئیس ،اعضا و کارشناسان شعب کمیسیون ماده صد

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 ایجاد نام کاربری جدید و اصالح دسترسی های کاربران موجود
 آماده سازی نرم افزار امالک برای الکترونیکی کردن فرآیندهای ملکی در شهرداری

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار(نرم افزار اتوماسیون اداری) :
 اصالح ابالغ های پرسنلی به تعداد  523عدد

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 اصالح دسترسی های کاربران به تعداد  215عدد شامل مواردی از قبیل:
( چاپ ،شرح ارجاعات ،افزایش حجم فایل های پیوست ،مشاهده سوابق ،ارجاعات مجاز و دسترسی های

فرم ها)
 ایجاد ،اصالح و تعیین امضای کاربران به تعداد  38عدد

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 حل مشکالت و پاسخ به سواالت متداول کاربران به تعداد  185عدد شامل مواردی از قبیل:
(ریست پروفایل ،اصالح قطعی و کندی اتوماسیون ،غیر فعال نمودن کارتابل و )...
 ایجاد کارتابل جدید و ساختار خارجی جدید در نرم افزار اتوماسیون اداری به تعداد  28عدد

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

580
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حوزه شهردار -سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

ادامه حوزه معاونت نرم افزار(سایر موارد نرم افزاری) :
 انجام بررسی های الزم برای الکترونیک شدن مجوزهای حفاری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 انجام هماهنگی های الزم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی
 انجام بررسی های الزم برای خرید نرم افزار مدیریت صورتجلسات
 بررسی شرح خدمات ممیزی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 برگزاری جلسات هماهنگی برای تعیین تکلیف نرم افزار مصوبات شورا
 نظارت بر قراردادهای خرید و پشتیبانی و بررسی صورت وضعیت های ارسالی
 برگزاری جلسات و مکاتبات مرتبط با آماده سازی سامانه تبدیل دین

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 بررسی سامانه طراحی تابلوهای هدایت مسیر

 بررسی سامانه نام گذاری معابر و برگزاری جلسات و مکاتبات مرتبط
 بررسی سامانه های میز خدمت الکترونیک
 بررسی سامانه مدیریت سخت افزار کاربران شبکه
 تدوین شرح خدمات سامانه حضور و غیاب

 بررسی فنی قراردادها و درخواست شرکت ها
 بررسی درخواست های مناطق و سازمان ها

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار(سایر موارد نرم افزاری) :
 بهره بردای از محصول ایرانی ( )Antivirus & Firewallبرای ایجاد امنیت در شبکه شهرداری

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

 خرید و راه اندازی سامانه مدیریت شهری 137
 نظارت بر قراردادهای خرید ،پشتیبانی و بررسی صورت وضعیت های ارسالی
 ارائه گزارش مکتوب به شهردار محترم درباره فرآیند صدور مجوز حفاری
 ارائه گزارش به مدیریت تشخیص و وصول درآمد درباره دالیل بروز مشکل در فیش گیری جمعی نوسازی
 پیگیری برای رفع مشکالت موجود در وب سرویس ارتباطی نرم افزار محاسبان و سرا

 پشتیبانی و پایدارنگه داشتن سرویس های سامانه  137جهت دریافت و انعکاس مشکالت و معضالت شهروندان
در سطح شهر در راستای تسریع در ارایه خدمات
 ایجاد و پشتیبانی از کارتابل سامانه  137نمایندگان مستقر در نواحی و مناطق شهرداری
 پشتیبانی از اپلیکیشن موبایلی سامانه  137شهرداری رشت

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 پشتیبانی از پرتال شهروندی سامانه  137شهرداری رشت

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار(سایر موارد نرم افزاری) :
 پشتیبانی از سیستم  VOIPو  CALL CENTERمرکز  137شهرداری رشت
 راه اندازی سامانه پیامک با سرشماره  500040000137و ارایه خدمات پشتیبانی به شهروندان
 راه اندازی سرویس ارسال پیامک به شهروندان به منظور اعالم کد رهگیری پیام های ثبت شده
 راه اندازی سرویس پیامک جهت ارسال پیام های ثبت شده از سوی شهروندان در سامانه  ،137با اولویت
های عادی ،فوری ،خطرساز و بحرانی به نمایندگان  137مناطق و روسای نواحی به تفکیک منطقه در ایام
بحران برف
 مکاتبات و حضور در جلسات سامانه تبدیل دین شهرداری رشت

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 تشکیل کمیته فنی سامانه تبدیل دین و تدوین صورتجلسات
 مکاتبات الزم جهت اخذ استعالم حراست شرکت های مجری ( جلگه سبز وارنا)

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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 بررسی تغییرات سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران پسماند
 بررسی پیشنهاد شرکت رایورز در خصوص راه اندازی سامانه تحت وب فیش حقوقی و هماهنگی های
الزم
 انجام خدمات پشنیبانی اتوماسیون اداری در شیفت های کاری

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار(سایر موارد نرم افزاری) :
 پشتیبانی از سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران پسماند ( مکاتبات  ،تدوین صورتجسات )

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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 بررسی سامانه پژوهش یار
 بررسی سامانه جامع نام گذاری معابر ( مکاتبات و هماهنگی های الزم با شرکت های مجری پروژه)
 بررسی شرح خدمات سامانه حضور و غیاب شهرداری رشت
 بررسی سامانه های تحت وب نمایش فیش حقوقی
 بررسی فاکتور های ارسالی شرکت ها ( برید سامانه نوین  ،داده سیستم تدبیر و )...

 بررسی سامانه نظارت بر پیمانکاران فضای سبز
 بررسی درخواست شرکت داده سیستم تدبیر ( آزاد سازی ضمانت نامه ها  ،عملکرد شرکت و )....
 پیگیری تدوین برنامه عملیاتی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

 پیگیری استقرار قرارداد توسعه نقشه همراه شهر رشت و راه اندازی
 پیگیری استقرار قرارداد خرید زیرسیستم درآمد نرم افزار محاسبان برای سازمان ها

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار(سایر موارد نرم افزاری) :
 بررسی سامانه جمع آوری اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری کاربران شبکه ( بررسی و انجام مکاتبات الزم)

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 بررسی شرح خدمات فنی پروژه های پسماند خشک و پارکومتر سازمان سرمایه گذاری ( شرکت در جلسات )
 شرکت در جلسه معرفی شرکت های فعال پارک علم و فناوری

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 شرکت در جلسات میز خدمت الکترونیک استانداری
 بررسی سامانه های میز خدمت الکترونیک

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

 بررسی سامانه های مدیریت پروژه های عمرانی
 بررسی سامانه های رصد و پایش اطالعات و اخبار

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

585

 بررسی شرح خدمات تابلوهای هدایت مسیر ( مکاتبات و شرکت در جلسات )
 بروزرسانی نرم افزار جامع آموزش شهرداری (سامانه جام)
 انتقال نرم افزار مالی محاسبان سازمان پسماند به مرکز داده سازمان فاوا

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

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

حوزه معاونت نرم افزار(: )GIS
ردیف
1

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

586

شرح فعالیت
ایجاد الیه آسفالت

تعداد

شرح

1

اطالعات و موقعیت مکانی  192موردآسفالت جهت بهره برداری منطقه
یک در سیستم سرا درج و لکه گذاری شد.

1

 78بلوک و  796ردیف برای  5منطقه از دفترچه دارایی ابالغی بررسی
و ارزش گذاری شد.

2

ایجاد الیه ارزش گذاری درآمد سال 1399

3

تغییر کد پهنه طرح تفضیلی

107

4

اصالح الیه نوسازی برای مناطق پنجگانه

573

5

اصالح الیه عرصه مناطق پنجگانه

357

6

اصالح الیه امالک تجمیعی

72

7

اصالح الیه درآمد برای مناطق پنجگانه

670

8

اصالح الیه کمیسیون ماده5

86

9

اصالح الیه ضابطه موردی

3

10

اصالح الیه انصراف از کد پهنه طرح تفضیلی

3

11

اصالح الیه اصناف

19

12

درآمد سالBTS 96

76

13

درآمد سالBTS 97

76

14

درآمد سال BTS 98

76

15

مشخص کردن کد نوسازی BTS

76

16

مشخص کردن عرض معبر BTS

76

17

اصالح و به روزرسانی الیه درآمد

1

18

ایجاد الیه عرض معابر

1

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

براساس نقشه خروجی GIS
انجام مقدمات ایجاد الیه عرض معابر بر اساس طرح تفضیلی به تفکیک
عرض معبر در نرم افزار

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

ادامه حوزه معاونت نرم افزار(: )GIS
ردیف

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

587

تعداد

19

ایجاد الیه بلوک نوسازی98

1

20

اصالح الیه بلوک نوسازی

1

21
22
23
24
25

27
28
29
30
31
32
33
34
35

اصالح الیه تثبیت شده
ایجاد الیه ضابطه موردی
اصالح الیه ضابطه موردی
ایجاد الیه جایگاه سوخت
اصالح الیه معابر
به روزرسانی نقشه ماهواره ای سیستم
یکپارچه شهرسازی (سرا)
آموزش کاربر نقشه منطقه یک
اصالح الیه امالک شهرداری
گزارش گیری از نرم افزار سرا
اصالحات زیرالیه های نقشه جامع رشت
ایجاد الیه جدید
جانمایی رایتل
جانمایی ایرانسل
جانمایی همراه اول
آماده سازی فایل برای ادارات

36

ایجاد الیه جدید

26

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

شرح فعالیت

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

4
1
3
1
2164
1
3
482
15
40
1
38
33
75
3
15

شرح

تعداد  24جایگاه سوخت روی نقشه مشخص گردید
مطابق با نقشه گوگل 2019
آموزش نرم افزار اتوکد جهت ویرایش الیه ها
جهت بارگذاری در نقشه جامع شهر رشت
ایجاد الیه جدید به نام BTS
جانمایی دکل ها روی CAD
جانمایی دکل ها روی CAD
جانمایی دکل ها روی CAD
تحویل فایل ها با فرمت SHP
آرامستان ،کالنتری ،ایستگاه آتش نشانی ،ساختمانهای اداری
شهرداری ،راسته پررونق ،تابلوهای مناطق ویژه ،مراکز ویژه تجاری،
بیمارستان ،محدوده پیشنهادی غیر استناد ،بازارچه و ...

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

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 ادامه حوزه معاونت نرم افزار(: )GIS
 درج و لکه گذاری اطالعات و موقعیت مکانی  192مورد آسفالت جهت بهره برداری شهرداری منطقه یک
در قالب الیه آسفالت در نرم افزار سرا (تصویر)1
 ایجاد الیه عرض معابر بر اساس طرح تفضیلی(تصویر)2
 GIS ایجاد الیه درآمد سال 1399و آنالیز در نرم افزار (تصویر)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

3

2
588
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شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 نشست ها
 نشست اعضای شورای اسالمی شهر رشت با نمایندگان رشت در مجلس شورای اسالمی(تصویر)1
 نشست ریاست شورا و شهردار با مسئولین آب و فاضالب استان(تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 نشست با سرمایه گذار خارجی(تصویر)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

3
589

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

2

شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 دیدارها
 دیدار با مدیرعامل بانک تجارت استان (تصویر)1
 دیدار رییس شورای اسالمی با رییس و مدیران بانک مهر ایران (تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 دیدار رییس شورا با سازندگان (تصویر)3
 دیدار رییس شورا با شهردار و هیئت همراه (تصویر)4
 دیدار با روسای بانک شهر استان و امضای تفاهم نامه (تصویر)5
 دیدار رییس شورا با کارکنان شورا (تصویر)6

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

3

2

1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

6
590

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

5

4

شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه دیدارها
 دیدار رییس و اعضای شورای اسالمی شهر رشت با خانواده شهید مدافع حرم سیرت نیا (تصویر)1
 دیدار اعضای شورا با کارمندان پیشکسوت (تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 دیدار رییس و اعضای شورای اسالمی شهر رشت با سردار عسگری (تصویر)3
 دیدار رییس شورا با قهرمانان ملی(تصویر)4
 دیدار رییس کمیسیون عمران با دانش آموختگان باستان شناسی (تصویر)5

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

2

3

1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

5
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4

شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 برگزاری
 برگزاری جلسات صحن شورای اسالمی (تصویر)1
 برگزاری شصت و سومین اجالس روسای شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها (تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 برگزاری جشن بیعت و آغاز والیت امام زمان (تصویر)3
 برگزاری سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و رونمایی از آثار فرهنگی نهضت جنگل (تصویر)4

 برگزاری راهپیمایی و همایش اقتدار در مقابل فتنه گران(تصویر)5
محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 برگزاری مراسم گرامیداشت آرسن میناسیان(تصویر)6

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

3

2

1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

6
592

برنامه و عملکرد یکساله -98شهرداری رشت

5

4

شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 ادامه برگزاری
 برگزاری جشن روز ملی سالمند در آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت(تصویر)1
 برگزاری مراسم جشنواره رسانه(تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 برگزاری نشست با خانه مطبوعات(تصویر)3
 برگزاری میز خدمت رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی(تصویر)4

 برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا در خصوص ویروس کرونا(تصویر)5
 برگزاری نشست تخصصی برنامه های تدوینی احیاء بافت و ساختمان های تاریخی شهر رشت(تصویر)6

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

3

2

1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

6
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5

4

شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 مشارکت و حضور
 حضور رییس و عضو شورا در مراسم سالگرد شهادت میرزا کوچک خان در مصلی رشت(تصویر)1
 حضور در نمایشگاه نهضت مهارت افزایی(تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 حضور ریاست و اعضای شورای شهر در مراسم بزرگداشت مادر شهید سید جوادی(تصویر)3
 شرکت در مراسم جشنواره کدو در میدان شهرداری(تصویر)4
 مشارکت و حضور در برگزاری مراسم گرامیداشت شهادت سردار شهید سلیمانی(تصویر)5

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 مشارکت و حضور در بزرگداشت روز  9دی(تصویر)6

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

3

2

1

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

6
594
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5

4

شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

 بازدیدها
 بازدید و دیدار محمد حسین عاقل منش از ایستگاه  4آتش نشانی و پارک(تصویر)1
 بازدید دکتر رمضانپور از کارخانه کود آلی و مرکز دفن زباله(تصویر)2

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

 بازدید آقای امیر حسین علوی از نمایشگاه دفاع مقدس(تصویر)3

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

1

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

3
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2

شورای اسالمی شهر رشت
حمل و نقل و ترافیک
و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام
کالبدی -فضایی

محیط زیست ،فضای
سبز و خدمات شهری

 سایر

 تجلیل روز مادر در شورای اسالمی شهر رشت (تصویر)1

 مالقات مردمی(تصویر)2

1

 همایش رونمایی از نقشه خط زمان(تصویر)3
 همایش روز جهانی سرطان در تاالر شهر بوستان ملت(تصویر)4
 رونمایی از چهار دستگاه خودرو سازمان آتش نشانی رشت (تصویر)5

 رونمایی از گلدسته مناره مسجد ساغریسازان (تصویر)6
 مراسم شروع عملیات اجرایی خط انتقال فاضالب شهر رشت خط (Aتصویر)7
 کلنگ زنی پروژه باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت (تصویر)8

2

فرهنگی – اجتماعی
و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

6

5

3

اقتصاد شهر و مالیه
شهری
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8

7

4

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

برنامه ریزی و نظام
مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه
شهری

597

شماره تلفن
نام رابط آماری
معاونت/سازمان/مدیریت
33604496
الهام مرادی پور
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
33667497
مدیریت حقوقی
33667797
لیال ابراهیم نصیری
مدیریت بازرسی
مدیریت های حوزه
شهردار
33664092
اکرم جمال مهدی زاده
مدیریت حسابرسی
33669208
نرجس شیخ شعبانی
امور بانوان
33254800
مریم شیفته
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
33664539
راحله عبدی
معاونت شهرسازی و معماری
معاونت شهرسازی و
معماری
33241844
مریم مهراندیش
اداره کمیسیون های ماده صد
33666883
مصطفی رحیمی
مدیریت امور مالی
33220077
محمدرضا مزین
مدیریت تشخیص و وصول درآمد
معاونت مالی و اقتصادی
33668804
فرشته سلیمی
مدیریت امالک و مستغالت
33756160
صالح باقری
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
33665406
مریم شه باالی
مدیریت نوسازی و تحول اداری
معاونت برنامه ریزی و
33666667
مدیریت برنامه و بودجه
توسعه سرمایه انسانی
33661412
اسمعیل نظامی
مدیریت سرمایه انسانی
33664808
سمیه ولی زاده
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
33665249
زینب جعفری نژاد
مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری
33324960
اعظم ذکرگو
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
33461612
سیده سمیه حدائقی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
معاونت خدمات شهری
33241770
مهدی یزدانی
سازمان مدیریت پسماند
33340696
کریم رحمتی
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
33690339
کبری هادی نژاد
سازمان مدیریت آرامستان ها
33264303
پیمان جهانگیری
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
33612547
لیال نظری
مدیریت کنترل ترافیک
33612547
علی احمدی
مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک
33609165
مریم رحمتی
مدیریت مطالعات فنی عمرانی و ترافیک شهری
معاونت حمل و نقل و
امور زیربنایی
33609732
مریم پرندگان
مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی
33825112
علی شیخی
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر
33544873
اسماعیل علیمحمدی
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
33222708
سعید میثمی
منطقه یک
33329745
مریم رجبی پرور
منطقه دو
32116014
آرزو قهرمانی چابک
منطقه سه
مناطق پنجگانه
33561733
پروانه پاییزه
منطقه چهار
روناک نایبی-میثم مبرهن 33601954
منطقه پنج
33480400
الهام برگی
شرکت کودآلی
33260028
مریم نعمتی
شورای اسالمی شهر رشت
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پدیدآورندگان
معاونت برنامه
ریزی و توسعه
سرمایه انسانی

علی بهارمست

مدیریت نوسازی و
تحول اداری

فاطمه مهاجر

گردآوری و تنظیم
رییس گروه آمار و
تحلیل اطالعات

مریم محمدی

مریم شه باالی

کارشناسان گروه
آمار و تحلیل
سمیه روان پرست
اطالعات

1

چشم انداز و راهبردها و
برنامه های شهر و شهرداری

2

3

پروژه های جاری

عملکرد حوزه های ماموریتی

4

موانع و چالش ها

موانع و چالش ها

1

عدم وصول مطالبات از ادارات و دستگاههای اجرایی و دولتی

2

عدم همکاری دستگاههای ذیربط در اجرای پروژه ها

3

اختصاص ناچیز اعتبارت در سطح استانی -ملی به پروژه های عمرانی

4

عدم تحقق بودجه دولتی جهت اجرای پروژهها و برنامههای پیشرو

5

عدم تامین اعتبار جهت تملک زمین های در حاشیه حریم تاالب عینک

6

عدم دریافت اعتبار کافی جهت خرید خرید ماشین آالت عمرانی و خدمات شهری در راستای
خدمات رسانی به موقع و متناسب به شهروندان

7

تراکم شدید سازهای و جمعیتی و ترافیک سنگین در خیابانهای شهر

موانع و چالش ها

8

کمبود لوازم و تجهیزات آتش نشانی

9

کمبود مراکز ساماندهی افراد بی خانمان و کودکان کار

10

کمبود زمین های مناسب برای ساماندهی مشاغل آالینده ،دستفروشان و احداث بازارچه
های موضوعی

11

معضل مالکیت زمین در شهرداری و محدود بودن امالک قابل سرمایه گذاری شهرداری رشت

12

ورود فاضالب های شهری و صنعتی به تاالب ها و رودخانه ها

13

افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در حرایم رودخانه ها

پایان

