
 گزارش عملکرد شهرداری رشت

98/09/30الی  98/03/25از تاریخ     



چشم انداز و راهبردها و  موانع و چالش ها
 برنامه های شهر و شهرداری

1 2 3 4 

جاریپروژه های  عملکرد حوزه های ماموریتی  

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



1 2 3 4 

چشم انداز و راهبردها و 
 برنامه های شهر و شهرداری

 پروژه های جاری عملکرد حوزه های ماموریتی موانع و چالش ها
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

 شهرداری رشت -تا پایان مهرماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ 

 1414 افق در رشت شهر انداز چشم بیانیه 

و اقتصادی اجتماعی، ی،فرهنگ های حوزه تمامی در جانبه همه و پایدار توسعه شاخصهای از برخوردار و یافته توسعه 

 .کالبدی

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

 . مذکور سطوح در اجتماعی

 و پساب دفع مطلوب های سیستم و مناسب سبز فضای سرانه با محیطی زیست معضالت از عاری و پاک ،سالم شهری  

  .شهری جامد های پسماند

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

اجتماعی تعامالت تقویت و شهروندان نیازهای رفع ،شهروندی حقوق رعایت و تکریم جمعی، زندگی برای مطلوب شهری. 

اجتماعی و اقتصادی ،فرهنگی عمرانی، خدماتی، بخشهای تمامی در اجتماعی عدالت سیستم از برخوردار. 

کشور شمال منطقه در قطب عنوان به و هنری و فرهنگی های حوزه در پیشرو و محرک پویا، شهری. 

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

 .شهری های پروژه یاجرا جهت محلی و دولتی نهادهای

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

 .شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

 شهرداری رشت -تا پایان مهرماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ 

 

 

 

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

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

 .کارآمد و مجرب

مذهبی و تاریخی اقلیمی، هویتی، های ویژگی با همخوان مطلوب و مناسب منظر و سیما از برخوردار. 

شهری سطوح تمامی در مکانیزه و مطلوب شهری خدمات سیستم از برخوردار. 

طبیعی قهریه حوادث برابر در ایمن و ای حاشیه و فرسوده های بافت از عاری شهری. 

اقتصادی رونق از برخوردار و گذاران سرمایه برای خوب میزبان و گذاری سرمایه برای مناسب شهری. 

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

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

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



قرار به مأموریتی حوزه 6 در مربوطه های سیاست و راهبردها رشت، کالنشهر شهری مدیریت برای پیشنهادی برنامه اساس بر 
 :اند شده بندی طبقه ذیل

 حوزه های مأموریتی

 حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی -1

 فضایی -شهرسازی و نظام کالبدی -2

 محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری -3

 اجتماعی و گردشگری شهری –فرهنگی  -4

 برنامه ریزی و نظام مدیریت شهری -5

 اقتصاد شهر و مالیه شهری-6



توسعه محرک و مقیاس کالن های پروژه اجرای 

شهر سطح در پارکینگ فضای توسعه 

عمومی نقل و حمل شبکه سازی روان 

رشت شهر ورودی مبادی بهسازی و ساماندهی 

 راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 حمل و نقل و ترافیک و امور زیربنایی -1



رشت شهر ای هسته تک ساختار تغییر و مرکززدایی 

گردشگری های جاذبه لحاظ به هم تاریخی های بافت سازی زنده باز و احیاء 

تاریخی بافت از حفاظت 

شهر کالبد در شناختی زیبا 

عینک تاالب و ها خانه رود حریم از حفاظت و بایر های زمین و ها بندی پهنه از بهینه برداری بهره 

شهر کالبدی ساختار ساماندهی 

رسمی غیر های سکونتگاه ساماندهی و شهری فرسوده بافت نوسازی و بهسازی 

آالینده و مزاحم مشاغل مشکل رفع و معابر سد رفع و فروشی دست معضل حل 

رشت شهر ورودی مبادی بهسازی و ساماندهی 

 راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 فضایی -شهرسازی و نظام کالبدی -2



شهری سبز فضاهای و پارکها و زیست محیط از حفاظت فرهنگ ترویج 

شهری سبز فضای توسعه ریزی برنامه 

شهری سبز فضای و منظر سیما، سازمان عملکردی ساختار و جایگاه ءارتقا 

شهری جامد پسماندهای دفع و جمع آوری مدیریت 

سطحی آب های دفع و جمع آوری 

آتش نشانی و ایمنی 

ها آرامستان 

بار تره و میوه بازارهای 

 راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 محیط زیست، فضای سبز و خدمات شهری -3



خدماتی و اجتماعی فرهنگی، نهاد یک به عمومی، رسان خدمات نهاد یک از شهرداری جایگاه ارتقاء 

هنری و فرهنگی خدمات 

همگانی ورزش و تندرستی 

شهروندان سالمت و بهداشت 

بانوان نقش و خانواده نهاد تقویت 

،شهروندی مشارکت و تکالیف حقوق 

شهروندی نشاط و فراغت اوقات 

اقتصادی رونق و اشتغال 

اجتماعی و فرهنگی پژوهش های و مطالعات انجام 

ورزشی و هنری اجتماعی، فرهنگی، فضاهای توسعه 

آن ها مانایی و رشت شهر به گردشگران ورود افزایش 

فرهنگی و تاریخی گردشگری ترویج منظور به ریزی برنامه 

شهری منظر زیباسازی و دهی سامان 

،گردشگری بازاریابی رسانی اطالع تبلیغات 

 راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 اجتماعی و گردشگری شهری –فرهنگی  -4



،شهرداری اداری و ساختاری نظام بهبود و ارتقاء اصالح 

شهری مدیریت نظام در نهاد مردم های تشکل و شهروندان مشارکت افزایش 

الکترونیک شهر توسعه و ایجاد 

شهر در پایدار امنیت الگوی استقرار و بحران مدیریت 

 راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 شهریمدیریت نظام  -5



شهر سطح در کار و کسب فضای رونق و بهبود 

رسانی خدمات حوزه در شهر جایگاه ارتقاء 

گردشگری بخش توسعه و گردشگران جذب در شهر موقعیت از بهینه استفاده 

 رشت شهر سطح در خصوصی بخش سرمایه گذاری توسعه 

شهر عمرانی توسعه و شهروندان به رسانی خدمات توان افزایش منظور به شهرداری مالی توان افزایش 

 راهبردهای متناظر با حوزه های مأموریتی

 اقتصاد شهر و مالیه شهرداری -6



 عملکرد حوزه های ماموریتی

1 2 3 4 

ها موانع و چالش پروژه های جاری  
چشم انداز و راهبردها و 

 برنامه های شهر و شهرداری



 های جاریپروژه 

 1 پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه 
 و تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور -1
 آژند اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

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

 مکان پروژه

 وضعیت پیشین

  95 اسفند قرارداد انعقاد-

 96 اردیبهشت زمین تحویل-

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

 96 مهر (... و کوره ژنراتور،

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

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

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

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

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

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

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

 تصویر پیش از اجرا



 های جاریپروژه 

 1 تصفیه خانه شیرابه سراوانپروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 وضعیت فعلی

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

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

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

 فونداسیون ریزی بتن -7    فونداسیون بندی قالب -6

 فونداسیون بروی نصب جهت سوله ساخت و طراحی -8

 معماری و عمرانی امورات انجام جهت مشاور مهندسین با قرارداد عقد -9

 خانه تصفیه امور جهت یکم مشاور مهندسین اخذ -10

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

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

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

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



 های جاریپروژه 

 1 تصفیه خانه شیرابه سراوانپروژه 

 نوع اعتبار

 ملی

 پیمانکار

شرکت تولیدکانال پیش 
ساخته، لوله و قطعات بتنی 

سازمان عمران/گیالن  

 تاریخ عقد قرارداد

95/12/25 

 مبلغ قرارداد

ریال78/024/000/000  

نام مشاور و طراح ابنیه و 
 تاسیسات

شرکت مهندسین مشاور آژند -1
 اسلیم پارسیان و

مشاور یکم-2  

 کارفرما

شهرداری 
 رشت

مبلغ برآوردی حدودی 
 پروژه ساخت ابنیه

 سازمان پسماند

 بهره بردار

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 ادامه وضعیت فعلی

 برق اداره توسط (کیلومتر 1.5) پروژه محل تا KVA 400 خط اجرای جهت اعتبار تامین پیگیری -15

   شهرداری هزینه با رشت شهرستان برق توزیع شرکت از  KW 320 برق انشعاب خرید جهت پیگیری -16

 دادگستری، کل رئیس جمعه، امام همچون استان متولیان همراه به پروژه اجرای روند از روزانه بازدیدهای انجام -17
 فرماندار و گیالن استانداری عمرانی و سیاسی معاونین بازرسی، سازمان رئیس

 کوه رانش از جلوگیری جهت متر6حداقل ارتفاع به سنگی حایل دیوار اجرای جهت ریزی وبرنامه طراحی-18

  درصد 35 حفاظتی دیوار ساخت فیزیکی پیشرفت -19 

 2 و 1 سوله اسکلت اتمام-20

 2و1 سوله سقف پوشش اتمام-21

 1 سوله مرحله دو در متر 5.4 ارتفاع به ساخته پیش دیوار اجرای-22

 طول متر 60 تقریبی میزان به (رانشی های خاک) حفاظتی دیوار اجرای جهت خانه تصفیه جنوبی ضلع خاکبرداری-23

 شیرابه خانه تصفیه جنوبی ضلع حفاظتی دیوار فونداسیون خاکبرداری-24

 خانه تصفیه جنوبی ضلع در سنگ  الشه حفاظتی دیوار فونداسیون اجرای-25

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 85



 های جاریپروژه 

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

 مکان پروژه

 تصویر پیش از اجرا

 وضعیت پیشین

 که دریافت زباله تن 100 تنها خط دو در اسمی تن 500 از آلی کود کارخانه قدمت به توجه با

 .شد می منتقل سراوان لندفیل به آن درصد 90 از بیش

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین



 های جاریپروژه 

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 وضعیت فعلی

 .گردید متوقف نشدن، اورهال و ساله 17 کارکرد زمان مدت دلیل به ماه مهر 20 تاریخ در خط دو هر کار -

 ده مدت ظرف موقت تعمیر دستور) آلی کود کارخانه اعتبارات محل از و امانی بصورت 1خط موقت تعمیر :1 پروژه اول فاز -
  (شد شروع مجدد اندازی راه ماه آبان11 تاریخ در و شد ابالغ 98/7/30 تاریخ در روز

 منتقل سراوان به عضو و سهامدار شهرداریهای کمک با بود شده استفاده قابل غیر و فاسد که تخمیر های سالن های توده*
 .شد

 .شد اندازی راه و تعمیر شرکت داخلی اعتبارات با ترنر ویندرو دستگاه *

 . شود می انجام مستمر بصورت گیاهی سم با پاشی سم*

  ملی اعتبارات محل از خط دو هر اورهال :1 پروژه  دوم فاز -

 تومان میلیارد 5 مبلغ به ها شهرداری سازمان و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از اعتبار تامین :اعتبار دریافت 1گام -
 .باشد می مذکور اعتبار تخصیص گیر پی اکنون هم و است شده گرفته نظر در خط دو هر اورهال برای مهرماه در

   روز در تن 250 جدید خط دو ایجاد با روز در تن 1000 به روز در تن 500از کارخانه اسمی ظرفیت افزایش :1 پروژه سوم فاز -

 تومان میلیارد30 مبلغ به ها شهرداری سازمان و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از اعتبار تامین :اعتبار دریافت2گام -

 .(زباله پردازش تجهیزات) باشد می پیگیری حال در روز در تن 1000 به آلی کود کارخانه اسمی ظرفیت افزایش برای

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین



 های جاریپروژه 

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

 وضعیت کنونی/ پروژهتصاویر اجرای 

 ادامه وضعیت فعلی

 پیشرفت درصد 53 از بیش تاکنون که مترمربع 6000 مساحت به کدام هر سوله دستگاه دو ساخت به شروع :2 پروژه -
 .است داشته فیزیکی

  مبلغ به ها شهرداری سازمان و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان از اعتبار تامین درخواست :اعتبار دریافت 3گام -
  جدید دستگاه خرید برای آن مازاد تومان میلیارد 3 که شد موافقت تومان میلیارد 13 با که تومان میلیارد 10

windrow turner  گردید اعتبار تامین. 

میلیارد تومان تامین  48میلیارد تومان برای کارخانه کود آلی،  50در مجموع از درخواست : خالصه تامین اعتبار -
 .اعتبار شده و با امضای وزیر کشور به سازمان شهرداریها ارسال گردید و در مرحله تخصیص اعتبار قرار دارد

 

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین



 های جاریپروژه 

 2 متر مربع  12000به مساحت   A – Bساخت سوله های تخمیر :  پروژه های کارخانه کود آلی 

 ادامه وضعیت فعلی اقدامات پروژه 2:تکمیل ساخت دو دستگاه سوله هر کدام به مساحت 6000 مترمربع:
(98/09/26لغایت 98/4/01گزارش عملکرد شرکت فوالد سازه آروین از تاریخ )  

 اعتبار

 ملی

 ظرفیت اسمی

خطوط موجود   

تن در روز 500  

تن      250 -1خط  
تن 250-2خط  

ظرفیت مورد بهره 
 برداری

پس از تعمیرات و راه 
اندازی فاز یک در هر 

تن 300شیفت کاری   

اعتبار ملی درخواست 
 شده 

میلیارد تومان 50  

(در مرحله تخصیص)  

 تاریخ شروع

 98/7/30:اورهال

 97/12/8:احداث سوله

 کارفرما

 شهرداری رشت

مبلغ پیمان 
 احداث سوله

 شرکت کود آلی 

 بهره بردار

141/236/754/546 
 ریال

پیمانکاراحداث   
 سوله

شرکت فوالد  
 سازه آروین

 

 A  B         ی       رد ر  در        - 

 A  B           ی    ر             رد ر   د    ت   د   ف  د  ی   - 

 A  B       د  ف  د  ی         - 

 A   B    ریز    ر ف  د  ی   در       - 

 A  B ر    ر   د  ف  د  ی           ش        ر یی در       -5

 A  B          ریز  ف  د  ی   در       - 

 A  B             د        ریز  پد     در        - 

         پر ی          ر       ی    د.)         ی   در    ر   B         ر     ک ت در        -8

       ر      د    د.(B  ک     ر Y       ی           A   C     ر   ت             ر 

 B  ر    ر   ریز  در  یر           ر            - 

  )در       ر (          A   C  ر    ر ی  ی ی     ر   دی  ر در    ر  -  

  درصد  /  B 8 درصد   در        / A : 5   ی   :         ر   ت  د   ر رد د یک      د              ی   ص ر   رف   در      

        ر   ت در ص ر   زری     ی    پر    پی   ک ر   در     د   د   ت    ت           فری         ی    د  در د         د      ید.

 B       ص ر     یت    ت   ری    /   /   /A: 5 8       ص ر     یت    ت 

  ری   5/  8/ 8 /   :

پیشرفت فیزیکی  
     A 

 درصد32

  پیشرفت فیزیکی
     B 

 درصد75



 های جاریپروژه 

 incinerator 3زباله سوز 

 قرارداد

1392/6/16 

 مشخصات فنی

طراحی، خرید، نصب، راه اندازی،  
بهره برداری و راهبری سایت 
نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 

 تن زباله در روز 600پذیرش 

 نوع اعتبار

     ملی 

 میلیارد تومان28: مرحله اول برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان10: مرحله دوم برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان5: مرحله سوم برای ساختمان

 .تاکنون رسماً ابالغ نشده است: مرحله چهارم

 کارفرما

شهرداری 

 رشت

مدت زمان  

تخمین اجرای  

 پروژه

 ماه 27

مبلغ  

خرید  )قرارداد

 (تجهیزات

40/030/273 

 دالر 

 سرمایه گذاری

سرمایه  40%
 TTSگذار

شهرداری از 60%
 طریق اعتباردولتی

 وضعیت پیشین

 زیست محیط سازمان از سوز زباله استقرار مجوز اخذ پیگیری-

 1396سال ماه اسفند در محیطی زیست ارزیابی مجوز اخذ -

 قرارداد درصد 25 پرداخت برای کشور وزارت از اعتبار تامین خصوص در مستمر های پیگیری-

 . بود پذیرفته انجام نقدی صورت به نیز بخشی و خزانه اسناد صورت به که TTS شرکت

 سوز زباله ساخت برای انتخابی زمین ملکی معارض وجود-

 سوز زباله احداث محل معارض رفع جهت مستمر پیگیری و معارض از کیفری و حقوقی شکایت انجام -

 ارز قیمت افزایش و پرداخت پیش مبلغ تکمیل عدم بعلت کار پیشرفت عدم-

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

 مکان پروژهتصویری از 



 های جاریپروژه 

 incinerator 3زباله سوز 

 قرارداد

1392/6/16 

 مشخصات فنی

طراحی، خرید، نصب، راه اندازی،  
بهره برداری و راهبری سایت 
نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 

 تن زباله در روز 600پذیرش 

 نوع اعتبار

     ملی 

 میلیارد تومان28: مرحله اول برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان10: مرحله دوم برای هزینه تجهیزات

 میلیارد تومان5: مرحله سوم برای ساختمان

 .تاکنون رسماً ابالغ نشده است: مرحله چهارم

 کارفرما

شهرداری 

 رشت

مدت زمان  

تخمین اجرای  

 پروژه

 ماه 27

مبلغ  

خرید  )قرارداد

 (تجهیزات

40/030/273 

 دالر 

 سرمایه گذاری

سرمایه  40%
 TTSگذار

شهرداری از 60%
 طریق اعتباردولتی

 وضعیت فعلی

  شهرستان و استان تامین شورای مستمر جلسات برگزاری-

 1398 مردادماه در استان دادگستری طریق از معارض رفع پیگیری-

 1398 شهریورماه در TTS شرکت به زمین تحویل-

 .است شده پرداخت صد در 18 از بیش کنون تا که دولت توسط پرداخت پیش وجه تکمیل پیگیری-

 محل از رشت شهرداری-کارفرما بعهده تومان میلیارد100 مبلغ  ساختمان اجرای برای قرارداد طبق-

 .است یافته تخصیص تاکنون ریال میلیارد 150 امده عمل به های پیگیری با که باشد می دولتی اعتبارات

 مشاور خدمات خرید نامه آئین 24 ماده استناد به (یکم مشاور مهندسین شرکت ) طرح مشاور انتخاب -

  TTS    شرکت از ساختمانی  تاسیسات و فنی ابنیه های نقشه اخذ-

 مکان پروژهتصویری از  قانونی تشریفات براساس تاسیسات و فنی ابنیه ساخت  ذیصالح، پیمانکار انتخاب مراحل انجام-



 های جاریپروژه 

 4 عملیات زیرسازی و آسفالت راه دسترسی تصفیه خانه شیرابه سراوان

مبلغ 
 پیمان

 ریال 22/700/488/761

 تاریخ شروع اولیه

96/6/29 

نماینده 
 کارفرما

معاونت حمل 

و نقل و امور  

 زیربنایی

 مدت زمان اجرا

تا تاریخ  –ماه  6
تمدید   98/7/30
 .شد

 نام پیمانکار

 سازمان عمران

 

 ناظر مقیم

فناوری و  معاونت
 پژوهش دانشگاه گیالن

 وضعیت پیشین

  سراوان زباله دفن محل دسترسی مسیر جاده آسفالت و زیرسازی اجرای عملیات-

 .است گردیده بندی تقسیم بخش دو به اجرایی لحاظ از

  کلیه که بوده کانیو و جدول شامل متر 8 عرض و متر 1250 طول به اول بخش-

  شده انجام دولتی اعتبارات محل از قبل سالهای در بخش این اجرایی عملیات

   .است

 تصاویر اجرای پروژه



 های جاریپروژه 

 4 عملیات زیرسازی و آسفالت راه دسترسی تصفیه خانه شیرابه سراوان

مبلغ 
 پیمان

 ریال 22/700/488/761

 تاریخ شروع اولیه

96/6/29 

نماینده 
 کارفرما

معاونت حمل 

و نقل و امور  

 زیربنایی

 مدت زمان اجرا

تا تاریخ  –ماه  6
تمدید   98/7/30
 .شد

 نام پیمانکار

 سازمان عمران

 

 ناظر مقیم

فناوری و  معاونت
 پژوهش دانشگاه گیالن

 وضعیت فعلی

  نصب عملیات علت به که بوده متر 8 عرض و متر 800 طول به دوم بخش -

  انجام و پیگیری حال در اکنون هم پروژه برق، اداره توسط روشنایی تیرهای

 . باشد می

  تیر نصب عملیات و است رسیده پایان به مسیر روشنایی عملیات حاضر حال در-

 .باشد می اجرا دست در شیرابه کارخانه به رسانی برق جهت برق های

  .است گردیده دپو جاده مسیر محل در مخلوط (مصالح) تن 2534 مقدار-

 .می رسد کامل برداری بهره به بزودی و باشد می درصد61 پروژه فیزیکی پیشرفت
 تصاویر اجرای پروژه

 پیشرفت فیزیکی

 درصد  



 های جاریپروژه 

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

 آلیپروژه تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود  -2

 وضعیت پیشین

  تامین (دولتی ) ای سرمایه های دارایی تملک های طرح عملیات محل از ها پروژه این-

   .رسید درصد70فیزیکی پیشرفت به و بود شده اعتبار

 اتمام به مذکور های پروژه قرارداد خدمات شرح های ردیف در موجود ابهامات دلیل به-

 .بود گردیده متوقف و نرسیده

 نام پیمانکار

 آوین دژ(1

 آب زالل نوین دیلم(2

 تاریخ شروع اولیه

1 )95/07/24 

2 )95/12/22 

 مبلغ  پیمان

 ریال1/343/000/000(  1

 ریال 1/984/672/000( 2

 مشاور

مهندسین مشاور تواناب  
 کادوس

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

5 

 پروژهتصویری از 



 های جاریپروژه 

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

 آلیپروژه تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه کارخانه کود  -2

 وضعیت فعلی

 نام پیمانکار

 آوین دژ(1

 آب زالل نوین دیلم(2

 تاریخ شروع اولیه

1 )95/07/24 

2 )95/12/22 

 مبلغ  پیمان

 ریال1/343/000/000(  1

 ریال 1/984/672/000( 2

 مشاور

مهندسین مشاور تواناب  
 کادوس

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

5 

 پروژهتصویری از 

 اجرایی عملیات تکمیل جهت پیمانکار به فرصت آخرین ابالغ -

   پروژه تکمیل جهت پیمانکار حضور و تمایل عدم-

 پیمان عمومی شرایط  32 ماده اعمال-

 عملیات انجام منظور به مانده باقی کارهای برآورد و خدمات شرح تدوین-

 پروژه اندازی راه و تکمیل جهت ذیصالح پیمانکار انتخاب-

 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد  



 های جاریپروژه 

 6 ، آسفالت ، روکش و ترمیم نوار حفاری آسفالت شهر رشتزیرسازیعملیات 

 پروژهتصویری از 

 وضعیت پیشین

  .بود متوقف یکسال از بیش مدت به کار دستور فقدان دلیل به پروژه این -

 وضعیت فعلی

 قرارداد مبلغ درصد 25 افزایش و مجدد بکار شروع ابالغ-

 مربوطه اجرایی جلسات صورت ابالغ و قبل سالهای در پیمانکار کارکرد بندی جمع -

 تهران جاده مسیر آسفالت روکش و  تراش آسفالت اجرای با  مکانیزه مرمت عملیات انجام -

   مربع متر 5000 مساحت به

 اتمام به مذکور پیمان،پروژه اولیه مبلغ درصد 25 سقف سال،تا پایان ،تا مالی تامین با-

 .رسید خواهد

 مشخصات فنی

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

 

 نام پیمانکار

 شرکت آبرود شمال
 

 تاریخ شروع اولیه

95/5/18 
 تاریخ شروع مجدد

98/5/24 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

465/045/596/498 

 ریال

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاور  
 آرمان شهر شمال

 نماینده کارفرما

مناطق پنجگانه 
و معاونت حمل و  
نقل و امور زیر 

 بنایی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد80



 های جاریپروژه 

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

 نام پیمانکار

سازه گروهه اسکان  

 تاریخ شروع

94: اولیه  

97/8/6: مجدد  

 مدت زمان  اجرا

 ماه12 

 مبلغ  پیمان

33/759/892/169 
 ریال

 ناظر مقیم

پادیر سازه )مشاور
 (عمران

 نماینده کارفرما

 پروژهتصویری از 

 وضعیت پیشین

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

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

 .است بوده درصد30 فیزیکی پیشرفت -

 وضعیت فعلی

 مربوطه مشکالت رفع جهت و استخراج فلزی اسکلت ای سازه نواقص و گردید اقدام موجود وضع بررسی به نسبت -1
   .گردید ابالغ پیمانکار به
   اسکلت روی بر کرومات زینک رنگ اجرای -2
  دوم و اول سقف دو ریزی بتن اجرای-4 است گردیده تکمیل چینی کرسی اجرای -3
 دوم و اول طبقات چینی آجر اجرای -6 ریزی بتن  جهت چهارم و سوم سقف اجرای-5

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 40

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی



       ر پر    

 8 و برنامه ریزی جهت تکمیل آنکانون هموفیلی پیگیری تحویل موقت پروژه ساختمان 

 مشخصات فنی

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

 همکف

 نام پیمانکار

شرکت آریا صنعت 
 سوگند

 تاریخ شروع اولیه

96/3/22 

تحویل زمین   

 مدت قرارداد

 روز 88

 مبلغ  پیمان

 ریال 4.521.289.440

 نماینده کارفرما

سازمان عمران و 
بازآفرینی فضاهای 

 شهری

 پیشرفت فیزیکی

 درصد85

 وضعیت پیشین

 وضعیت فعلی

  مقاوم زمان آن در که است پذیرفته صورت 96 سال در هموفیلی کانون ساختمان تکمیل قرارداد عقد
 میلیون یکصد تزریق با و بود رسیده پایان به بنا مکانیکی تاسیسات و دیوارچینی اسکلت، سازی
 پروژه پیمانکار به پیمان خاتمه 97/9/12 مورخ در .گردید آغاز اجرائی عملیات دولتی بودجه تومان

 متوقف و باقی پیمانکار ید در پروژه اقتصادی شرایط فقدان بدلیل شد ابالغ سوگند صنعت آریا شرکت
 .بود گردیده

  و ابالغ پیمانکار به پروژه اجرائی صورتجلسات داشت وجود پیمانکار با که توافقی عدم به توجه با
 و هموفیلی کانون با شهرداری توافق به عنایت با دیگر سوی از .گردید اموال اداره تحویل ساختمان

 .پذیرفت صورت  باقیمانده کارهای پیوست به ساختمان تکمیل درخواست پروژه، بودن المنفعه عام
 .گردید تنظیم مربوطه جلسه صورت و شد گرفته تحویل پیمانکار از پروژه  98/6/14  تاریخ در-1
 .شده انجام گرمایش و سرمایش سیستم و پله راه نرده آسانسور، نواقص برآورد -2
 .باشد می استعالم برگزاری حال در و گرفته صورت مالی معاونت از خرید جهت استعالم درخواست-3
 .گردید ارسال شهر اسالمی محترم شورای برای پروژه تکمیل جهت نیاز مورد اعتبار تامین الیحه-4

 پروژهتصویری از 



 های جاریپروژه 

       ،   ی      ر       کشی،    یز   پ ت   ئی ی گ  رد           یک             د   
   ت

9 

 پروژهتصویری از 

 وضعیت پیشین

 وضعیت فعلی

 شروع عملیات ساخت ساختمان -1

 .سفتکاریعملیات  اتمام -2
سربندی تماما-2  

نمااجرای عملیات سنگ   -3  

و خرید تابلو برق پیگیری و تامین اعتبار جهت  -4  

 اقالم مورد نیاز

درصد پیشرفت فیزیکی   5پروژه به دالیل نا معلومی با 

 .در سالهای قبل متوقف و ناتمام مانده بود

 مشخصات فنی

کیلو ولت آمپر، تهیه  500تهیه و نصب ترانس 
و نصب تابلوهای مربوطه، کابل کشی با کابل 

حد فاصل اتاق فرمان و ترانس مذکور و  300
 سایر خدمات مندرج در برآورد

 نام پیمانکار

شرکت نور باران 

صنعتی لنگرود به 

نمایندگی اسماعیل 

 سلفی لنگرودی

 تاریخ شروع اولیه

 :تاریخ شروع اولیه

 97/12/8                                                

 تاریخ توقف

98/3/11 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6
 (مطابق قرارداد)

 مبلغ  پیمان

 ریال9/986/700/000

 

 نظارت

شرکت طراحان البرز 

مهندسین )سبز 

 (مشاور

 نماینده کارفرما

و  3شهرداری منطقه

سازمان سیما، منظر 

و فضای سبز شهری 

 شهرداری رشت

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 45



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 نام پیمانکار

 زیبا اسکان کادوس

 تاریخ شروع اولیه

96/4/8 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

49/744/617/549 

 ریال

 ناظر مقیم

مشاورطراحان البرز 
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

 وضعیت پیشین

 نیز ... و تکیه سوخته و سمیع حاج مسجد و امام خواهر حرم اطراف معابر آرامسازی پروژه-
  شکایت طرح جهت به ولی شد کار به شروع 96 سال در که بود بازآفرینی مهم های پروژه جزء

 .گردید متوقف پروژه قضایی محاکم در استان میراث

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

 .بود گردیده



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد86

 نام پیمانکار

 زیبا اسکان کادوس

 تاریخ شروع اولیه

96/4/8 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

49/744/617/549 

 ریال

 ناظر مقیم

مشاورطراحان البرز 
 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

 وضعیت فعلی

  متر 180 طول به تکیه سوخته مسیر سطحی آبهای گذاری لوله اجرای-1

  متر 180 طول به تکیه سوخته مسیر فاضالب گذاری لوله اجرای-2

 تکیه سوخته مسیر در مترمربع700 میزان به (کیوبیک سنگ)سازی کف اجرای-3

 تکیه سوخته مسیر سازی کف نمودن آماده جهت ریزی بتن-4

 پروژه بر نظارت جهت مشاور انتخاب-5

 مسیر مبلمان نصب و دستگاه29 تعداد به فرهنگی میراث تایید مورد چوبی برق چراغ تیرهای نصب-6

 .برسد تومان میلیارد 6 به مطهری خیابان تا پروژه اجرای هزینه شود می بینی پیش-7

 مربع متر 200 میزان به روسازی پیاده اجرای-8



 های جاریپروژه 

 11    رر د    ط   ک         د   رد ر ر د          ر  ب      ی    یر  ی 

 ازاجرای پروژهتصویری 

 وضعیت فعلی

  داخل در زرجوب و گوهرود رودخانه که ای ناحیه هر برای -

 تا کدام هر و شده انتخاب الیروبی پیمانکار دارد، قرار آن

 سازمان توسط بخشی .دارند قرارداد تومان میلیون 200 سقف

 .باشد می سازمان خود آالت ماشین با الیروبی درحال عمران

 در ها رودخانه الیروبی برای منعقده قراردادهای مجموع

 . رسد می تومان میلیارد1/5 به مناطق

  گوهر و زرجوب های رودخانه الیروبی :شده انجام اقدامات -

  و پتکی علی،پل امام پل در زرجوب رودخانه وآبریزهای رود

 تختی پل به زرجوب مسیر و شهر پلهای اکثر زیر

 پیشرفت فیزیکی

 درصد   

 مشخصات فنی

باقیمانده الیروبی بستر دو رودخانه 
کیلومتر  10مذکور از سال گذشته به طول 

 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

با توجه به انجام کار توسط سازمان 
عمران تحت نظارت معاونت 

خدمات شهری و معاونت حمل و 
نقل و امور زیر بنایی پروژه به 

 باشدصورت امانی در حال اجرا می

 ناظر مقیم

معاونت خدمات شهر و 
سازمان عمران و 

بازآفرینی فضاهای 
 شهری

 ناظر عالی

معاونت خدمات 
 شهری



 های جاریپروژه 

 12 حفاظتی رودخانه زرجوب  محدوده رودبارتاناحداث دیوار 

 پروژهتصویری از 

 وضعیت پیشین

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

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 30

 نام پیمانکار

 ارکان بنای پارس

 تاریخ شروع اولیه

98/2/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه6
 

 مبلغ  پیمان

8/002/933/700 

 ریال

 ناظر مقیم

 مهندسین مشاور شفارود

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

 وضعیت فعلی

 در گابیونی دیوار احداث و گردید تسریع آن اجرای شده انجام پیگیریهای با
 انتظار و میباشد اجرا حال در رودبارتان محدوده در زرجوب رودخانه طرفین
  از جلوگیری و رودخانه بستر برسد،تثبیت اتمام به جاری سال پایان تا میرود
 این.میباشد پروژه این اهداف از مسیر ساماندهی و سیالب مواقع در آن طغیان
 .دارد فیزیکی پیشرفت درصد 30 اکنون هم و شده فعال دوره این در پروژه
 میباشد زیر شرح به شده انجام موارد

 مربع متر   226 میزان به درختان ریشه کردن خارج و کنی بوته-1
 مکعب متر 1196 خاکبرداری-2
 مکعب متر 1117/6 کنی پی-3
 853/6 الشه سنگ با چینی خشکه-4
 مکعب متر 1386 سنگ تور نصب و تهیه-5
 متر 2364/6 دیوار پشت تراکم عملیات و تسطیح و پخش و ریزی مخلوط-6

   مکعب



 های جاریپروژه 

 13 احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه های شهر رشت

 پروژهتصویری از طرح 

 وضعیت پیشین

 پیگیری عدم بدلیل و شده شروع 95 سال از پروژه این-
  صورت کندی به آن پیشرفت کافی مدیریت فقدان و

   .گرفت

 وضعیت فعلی

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

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

 .برسد پایان به
 پیشرفت فیزیکی

 درصد30

 مشخصات فنی

 دیواره حفاظتی الکان

 نام پیمانکار

 بارو ساز شمال

 تاریخ شروع اولیه

1395/8/30 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

41/409/202/037 
 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین 

 مشاوربهان طرح

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی



 های جاریپروژه 

 14 شهراجرای عملیات الیروبی و تنقیح مجاری آب های سطحی درسطح 

 پروژهتصویری از 

 وضعیت پیشین

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

 از یکسال از بعد که پردازد، می سنتی بصورت سطحی های لوله الیروبی و سنتی
 .بود شده متوقف نامعلوم دالیل به عملیات شروع

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 54

 نام پیمانکار

 شرکت کارجویان شمال

 تاریخ شروع اولیه

95/5/23 

 مدت زمان  اجرا

 ماه9

 مبلغ  پیمان

44/962/866/746 

 ریال

 

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

 وضعیت فعلی

 : جاری سال ماه تیر از اجرایی عملیات مجدد شروع

 انجام حال در و گرفته صورت اقدامات

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

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

 دشت نقره اول جنگل سردار خیابان-5

 ...و 41 و 39 و 37 های کوچه رشتیان-6



 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 وضعیت پیشین

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

 وضعیت فعلی

 :شده انجام اقدامات 

 محور در استادسرا پروژه به اتصال جهت  گذاری لوله عملیات شروع -1
 مرمت و ریزی بتن و متر 179 طول به  ویالنج راه سه به آباد حسین چهارراه
 حفاری نوار مسیر آسفالت

 آسفالتی ترمیم جهت  زیرسازی و آمده بوجود های نشست نواقص اصالح -2

 اتمام به سال پایان تا پروژه مالی تامین صورت در شود می بینی پیش-3

 .برسد

 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد65

 نام پیمانکار

 گیل بام پی

 تاریخ شروع اولیه

1397/3/6 

 مدت زمان  اجرا

 ماه10

 مبلغ  پیمان

31/314/518/864 

 ریال

 ناظر مقیم

مهندسین 
مشاورطراحان البرز 

 سبز

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی



 های جاریپروژه 

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

 از پروژهتصویری 

 وضعیت پیشین

 وضعیت فعلی

 96 سال در گذاری سرمایه سازمان طریق از مشاور انتخاب -
 بازرگانی و فنی بررسی و گذاری سرمایه عمومی فراخوان برگزاری -

 97 سال در واصله پیشنهادات
 فراخوان در تلکام فناپ شرکت شدن برنده -
 تلکام فناپ شرکت با گذاری سرمایه قرارداد عقد-

 مشخصات فنی

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

کور 24کاناله و رشته فیبر با حداکثر  7ساب داکت   

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

 ایستگاه 11ایستگاه و دوربین کنترل سرعت در  22

 نام پیمانکار

 شرکت فناپ تلکام
 

 تاریخ شروع اولیه

98/5/8 

 مدت زمان  اجرا

 15سال احداث و  1

 سال بهره برداری

 مبلغ  پیمان

757/775/000/000 

 ریال

 

 ناظر مقیم

سازمان فناوری  

اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری رشت

 ناظر عالی

سازمان سرمایه 

گذاری و مشارکت 

های مردمی 

 شهرداری رشت

 پیشرفت فیزیکی

 درصد   

16 

 98/5/8 تاریخ در پروژه اجرایی عملیات شروع -
 اجرای و حفاری عملیات کیلومتر 25 حدود در تاکنون مذکور پروژه از -

  ، احسانبخش و تختی های خیابان ، گلسار منطقه در نوری فیبر کانال
 شهرداری میدان از ( ره ) امام ،( آباد حاجی )انقالب ، (عج)ولیعصر بلوار

 شهید های خیابان از مقاطعی و شریف مهر خیابان مصلی، میدان تا
 های پایه نصب محل و است شده انجام(ع)علی امام بلوار و مطهری
 زمانبندی برنامه و ابالغ گذار سرمایه به و مشخص شهر سطح های دوربین

 .شد خواهد انجام زودی به که شده اخذ آنها نصب جهت نیز



 های جاریپروژه 

  ص      ط    ر پی د  در    ط       ی دی    ر ر ت شی      ی    ط   ر   

 وضعیت پیشین

 درصدی پروژه 30پیشرفت -

 وضعیت فعلی
 

پایش معابر و اولویت بندی اجرای پروژه توسط شرکت های مشاور معین ( 1
 منطقه با نظارت مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک

اجرای انواع خط کشی ها ی عرضی شامل خط ایست، بلوک عابر، خط ( 2
به صورت دو جزئی در معابر ... نوشته، ایستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی و 

 درصدی عملیات 80شهر رشت و پیشرفت 

 

 مشخصات فنی

  ، نوشته کف عابر، بلوک ، ایست خط  شامل عرضی های کشی خط انواع
 نظارت با جزئی دو صورت به ... و عمومی نقل و حمل ناوگان ایستگاه

  اولویت با ای دوره بصورت ترافیک مهندسی و ایمنی مدیریت کارشناسان
 .شود می انجام شهر معابر سطح در بیشتر تردد با های محل و ها تقاطع

 نام پیمانکار

رنگین ترافیک  
 گلزار

 تاریخ شروع اولیه

97/04/12 

 مدت زمان  اجرا

 ماه12

 ناظرعالی

معاونت حمل و 
نقل و  

 امورزیربنایی  

 مبلغ پیمان

1/680/850/000  

 ریال

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 8

 پروژهتصویری از 
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 های جاریپروژه 

 طر     ری ر در   ر ر ت  ر   

 پروژهتصویری از 

 وضعیت پیشین

 برای ویژگی این با و خصوص این در مشابه طرحی اجرای عدم-
 شهروندان

 وضعیت فعلی

 بیشتر آشنایی و سازی فرهنگ جهت در مذکور طرح اجرای
 مشخصات با بار اولین برای ترافیکی صحیح رفتارهای با شهروندان

 و ها دهیاری سازمان ابالغی های سیاست به توجه با خود به مربوط
 منتخب تقاطعات در ها شهرداری

 مشخصات فنی

  سواری خودروهای و پیاده عابرین مرور و عبور بهبود و بخشی انضباط هدف با طرح این
  در را تاثیر بیشترین انسانی عامل آنجاییکه از .گردید اجرا رشت شهر تقاطعات محل در

  در ترافیکی صحیح رفتار مستقیم آموزش دارد رانندگی سوانح و ترافیک بحران افزایش
 .نماید می ایجاد ترافیکی سازی فرهنگ بهبود جهت در مثبتی تاثیرات جامعه محیط

 نام پیمانکار

کانون تبلیغاتی 
 فروهر

 تاریخ شروع اولیه

98/4/25 

 مدت زمان  اجرا

 ماه1

 ناظر عالی

معاونت حمل و 
نقل و امور 

 زیربنایی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 100
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 های جاریپروژه 

د      پ     ر پی د      رید ،    یز ،    ت ،    ، ر     د               B.O.T ر  ی     ر     ر ش  
 (   د   ف     = ر ش ر    ر -ب   د   ف      =    ر     -  ف) ک  یز  

ن 
کا

 ال
ن

ابا
خی

ل 
پ

 :
س 

دار
ی م

رو
روب

 

 وضعیت پیشین

  و BOT قرارداد 2 قالب در شهر سطح در مکانیزه پیاده عابر های پل احداث قراردادهای

  95 سال در پل 16 گرافیک آفتاب شرکت و پل 27 راه ایمن شیمی مرصاد شرکتهای با

  صورت حدودی تا سالها همان در ها پل اندازی راه و افتتاح و گردیده منعقد 93 و

  شرکت توسط پل 8 و راه ایمن شیمی مرصاد شرکت توسط پل 4 افتتاح از پس و گرفته

  متوقف عمال شده احداث های پل از نگهداری و پلها اجرای عملیات گرافیک آفتاب

 موجود تاسیساتی و مردمی معارضات و ها تحریم موجود شرایط به توجه با و گردیده

 گذاران سرمایه و مشاور ، کارفرما تالشهای و بوده گردیده معلق ها پل الباقی اجرای

  کم گذاران سرمایه توسط ها پل اجرای اقتصادی صرفه تقریبا و نداشته بر در ای نتیجه

 .است آمده پایین عملیات اجرای جهت آنان انگیزه و شده

 نام پیمانکار

مرصاد شیمی ایمن 
 راه

 تاریخ شروع

 شروع قرارداد

1395/5/6 

 :شروع پروژه  

1397/10/1 
 

 مدت زمان  اجرا

 ماه7
 

 مبلغ  پیمان

 

175/500/000/000 

دستگاه   27ریال بابت 

 پل

 

 تاریخ توقف

1398/5/1 

 ناظر مقیم

جهاد دانشگاهی 
 استان گیالن

 پیشرفت فیزیکی

 درصد55

 ناظر عالی

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیر بنایی

 حین اجرای پروژهتصویری از 
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 های جاریپروژه 

د      پ     ر پی د      رید ،    یز ،    ت ،    ، ر     د               B.O.T ر  ی     ر     ر ش  
 (   د   ف     = ر ش ر    ر -ب   د   ف      =    ر     -  ف) ک  یز  

ر 
شه

رم
 خ

وار
 بل

ل
پ

 :
ن 

ری
 ز

مع
جت

ی م
رو

روب
 

 وضعیت فعلی

 نامه با و گردید اقدام و پیگیری بیشتری جدیت با ها پروژه معارضین رفع دوره این در
 به نسبت خدماتی و شهری تاسیسات شرکتهای و دادستان محترم معاونت با نگاری

  پل و مدارس مقابل الکان بلوار پیاده عابر های پل تاکنون و گردیده اقدام معارضین رفع
  آزاد دانشگاه پیاده عابر پل و گردیده افتتاح آماده زرین مجتمع مقابل خرمشهر بلوار

  بیمارستان مقابل های پل جانمایی این از باشد می عرشه نصب و سازی آماده حال در
  در باشد می احداث جهت پیگیری حال در جدید جانمایی با دادگستری و الغدیر و آریا
  حال در و گرفته صورت زاده حبیب بلوار و یخسازی های پل معارض رفع فاصله این

  پل آسانسور تاسیسات و باشد می  تاسیسات معارضین رفع بررسی و سونداژ انجام
 آلمانی شرکت از ترکیه کشور طریق از تحریم شرایط وجود با پژمان کوچه مقابل

  عابر پل دستگاه 8 تعداد و باشد می ارسال و سازی آماده حال در و گردیده خریداری
  .گردید آسانسور تاسیسات عیب رفع و مجدد اندازی راه گرافیک آفتاب شرکت پیاده

  و بوده ترکیبی و هیدرولیکی جک نوع از آسانسور تاسیسات گردد می آوری یاد)
 ( گردد می تامین سختی به آن قطعات و تاسیسات

 نام پیمانکار

مرصاد شیمی ایمن 
 راه

 تاریخ شروع

 شروع قرارداد

1395/5/6 

 :شروع پروژه  

1397/10/1 
 

 مدت زمان  اجرا

 ماه7
 

 مبلغ  پیمان

 

175/500/000/000 

دستگاه   27ریال بابت 

 پل

 

 تاریخ توقف

1398/5/1 

 ناظر مقیم

جهاد دانشگاهی 
 استان گیالن

 پیشرفت فیزیکی

 درصد55

 ناظر عالی

معاونت حمل و نقل و 
 امور زیر بنایی

 حین اجرای پروژهتصویری از 
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 های جاریپروژه 

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

 پروژهتصویری از 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 50

 نام پیمانکار

 ساختارسازان تیالر

 تاریخ شروع اولیه

97/9/19 
 تاریخ شروع مجدد

98/7/26 

 مدت زمان  اجرا

 ماه8

 مبلغ  پیمان

33/626/083/583 

 ریال

 

 ناظر مقیم

مهندسین مشاورژرفا نقش  
 محیط

 نماینده کارفرما

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیر بنایی

 وضعیت پیشین
 پیمانکار انتخاب و مناقصه برگزاری(1

  شهید بلوار اصلی مسیر گیری لکه و ترمیم 97/12/27 لغایت 97/9/19 تاریخ از(2
 مترمربع 700 تقریبی بمساحت انصاری

  ممانعت و نوروزی تعطیالت بدلیل عملیات توقف 98/2/19 لغایت 97/12/27 تاریخ از (3
 راهور پلیس ترافیکی های

  از آسفالت مجدد روکش و فرسوده آسفالت تراش 98/3/20 لغایت 98/2/20 تاریخ از (4
 مترمربع 11600 تقریبی بمساحت انصاری بلوار در واقع  کانادا راه سه تا بوسار پل مسیر

 وضعیت فعلی

 از جایگزین مسیر در کار اجرای سنجی امکان بر مبنی مجدد پایش بمنظور عملیات توقف (1
   98/7/26 لغایت 98/3/21 تاریخ

 در ولیعصر بلوار در آریا بیمارستان سمت به نماز گلباغ مسیر در 98/7/26 تاریخ از پروژه(2
 صورت آسفالت روکش مترمربع 40000 بمیزان 98/09/24 تاریخ تا و باشد می کار اجرای حال

 .برسد اتمام به 98 سال پایان تا شود می بینی پیش و.است گرفته
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 های جاریپروژه 

  ر ی ط  شی    ی   

 وضعیت پیشین

 انعقاد قرارداد -

 تجهیز کارگاه-

 وضعیت فعلی

 ، نوشته کف عابر، بلوک ، ایست خط  شامل عرضی های کشی خط-
 نظارت با جزئی دو صورت به ... و عمومی نقل و حمل ناوگان ایستگاه

 با ای دوره بصورت ترافیک مهندسی و ایمنی مدیریت کارشناسان
  با شهر معابر سطح در بیشتر تردد با های محل و ها تقاطع اولویت

 درصدی 60 پیشرفت

 مشخصات فنی

 نوشته کف عابر، بلوک ، ایست خط شامل عرضی های کشی خط انواع
  نظارت با جزئی دو صورت به ... و عمومی نقل و حمل ناوگان ایستگاه ،

  با ای دوره بصورت ترافیک مهندسی و ایمنی مدیریت کارشناسان
  منطقه معابر سطح در بیشتر تردد با های محل و ها تقاطع اولویت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .شود می انجام یک

 نام پیمانکار

شرکت نگین  
 سازه گیسوم

تاریخ شروع 
 اولیه

98/03/12 

 مدت زمان  اجرا

 ماه  9

 ناظر مقیم

 مهرزاد

 ناظرعالی

معاونت حمل و 
نقل و  

 امورزیربنایی  

 مبلغ پیمان

2/423/000/000 
 ریال

 پیشرفت فیزیکی

 درصد  

 پروژهتصویری از 
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 های جاریپروژه 

ف   د     -  ر      د ف ص   ید             ت  خ   پ     ط     یر پیر    ر پر         د ی 
          یک   رد ر  ر ت ر  ط (  ی   ر شت   یر پیر     ر) 

 مشخصات فنی

متر از پل توحید در  1600ساماندهی مسیر به طول 
انتهای بلوار اصفهان تا تخته پل، شامل 

پیاده روسازی، احداث دیوار حفاظتی بتن مسلح به 
متر و زیرسازی و روسازی با بتن رده 100طول 

C20و آسفالت 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
 ارمانشهر شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1398/5/19 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه 8 

 مبلغ برآورد پروژه

 ریال49/757/128/865

 مجری

منطقه یک 
 شهرداری رشت

 پروژهتصویری از طرح  یک       –مکان پروژه 

 وضعیت پیشین

  سال در که قراردادی با (رفت الین ) فوق مسیر از بخشی
 قبال گردید افتتاح پروژه 1396 سال در و گردید منعقد1395

 مسیر کل سازی زیبا و سازی ایمن منظور به ولی شده اجرایی
 .است ضروریات از( رفت الین )پروژه دوم فاز اجرای لزوم

 وضعیت فعلی

  دارای و بوده رشت شهر های ورودی از یکی بازار پیر مسیر اینکه به عنایت با
 رفیوژ احداث به نیاز مسیر سازی ایمن منظور به باشد می باالیی بسیار تردد

  الین ) دوم فاز در روشنایی و روسازی پیاده و تعریض عملیات اجرای و میانی
 منظور به رودخانه حاشیه از بخشی در حفاظتی دیواره احداث نیز و (برگشت

 مرحله در اکنون هم پروژه اینکه توضیح .باشد می مسیر حاشیه نمودن پایدار
 .باشد می قرارداد انعقاد
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 های جاریپروژه 

    ک ی          د  ر      ر    ر ر تپی یر  

 وضعیت پیشین

 بررسی مرحله در و بوده درصدی 60 پیشرفت دارای سواری دوچرخه مطالعات
 .است داشته قرار انتخابی مسیر جزئیات

 وضعیت فعلی

 درصدی مطالعات پروژه   90پیشرفت ( 1

کیلومتر و حد   10تصویب و رونمایی طراحی فنی خطوط و مسیر پیشنهادی به طول (2
 تا چهار راه گلسار انجام شد ( پل طالشان)فاصل شهرک مسکن مهر 

پیگیری تصویب نهایی در شورای ترافیک استانداری جهت شروع عملیات عمرانی و  ( 3
 اجرایی پروژه

 مشخصات فنی

  طراحی رونمایی و تصویب از پس پروژه مطالعات درصدی 90 پیشرفت
  فاصل حد و کیلومتر 10 طول به پیشنهادی مسیر و خطوط فنی

 با که باشد می گلسار راه چهار تا (طالشان پل) مهر مسکن شهرک
  از پس ،98 سال بودجه در شده گرفته درنظر بودجه ردیف به توجه

  و عمرانی عملیات توان می طرح، مشاور از فنی های نقشه دریافت
 .داد انجام ماه سه طول در را پروژه اجرایی

 نام پیمانکار

مهندسین 
مشاور ارکان 
 راهان آریان

تاریخ شروع 
 اولیه

96/5/26 

 مدت زمان  اجرا

 ماه24

 ناظرعالی

معاونت حمل 
و نقل و امور 

 زیربنایی

 مبلغ پیمان

1/540/000/000 
 ریال

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 90
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 های جاریپروژه 

 د   8    ش یی     ر      ی     د     یر     ر 

 وضعیت پیشین

 مدیریت عدم و معارضین وجود دلیل به قبل سالهای در نظر مورد مسیر
 .بود مانده تمام نیمه صحیح

 وضعیت فعلی

 شروع عملیات تکمیلی نصب جداول پیاده رو و رفیوژ وسط. 1

 متر 500متر و به طول  9انجام عملیات زیرسازی و بستر سازی دو الین در عرض . 2

 اجرای آسفالت در دو الیه بیندر و توپکا در مسیر رفت رجایی به معلم. 3

 انجام عملیات غالف گذار کابل برق و عملیات تکمیلی روشنایی مسیر. 4

 متر الباقی جهت انجام عملیات تکمیلی 330شروع مطالعات برای . 5

 مشخصات فنی

  رجایی شهید بلوار فاصل حد متر 830 طول به نظر مورد مسیر
  گوهرد شرکت توسط 95 سال در که .باشد می معلم میدان وتقاطع
 .ماند ناتمام که ، شد شروع علی امام مسیر پروژه با همزمان

 نام پیمانکار

 شرکت التوم

تاریخ شروع 
 اولیه

96/5/3 

 ناظرعالی

 معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 80
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 های جاریپروژه 

             ر   ر فیک   طر  ی   یر،  یر    ،    ی  ف ی،ر     ،  ی     ، دپ    پ ر ی گ، 
   ئ    ک ریکی      ی   رق     یر    یز     رد  ی    ی     ر       ر ر ت       

 مشخصات فنی

انجام مطالعات مرحله اول و دوم 
احداث سیستم تراموا شهر رشت و 

 حومه

 نام مشاور

مشارکت شرکت 
مهندسین مشاور حمل و 
نقل ریلی بهروی تهران و 

مهندسین مشاور راه 
 های طالیی البرز

تاریخ شروع 
 مطالعات

97/06/18 

 مدت زمان اجرا

 ماه 12

 مبلغ برآورد پروژه

 ریال24.000.000.000

 ناظر

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

 مسیر شمال به جنوب–مکان پروژه 

 وضعیت پیشین

 برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور و عقد قرارداد -

 مشاور ترافیکی و ریلیاخذ -

 ریلیشروع مطالعات ترافیکی و  -

 پیگیری تامین اعتبارات مالی پروژه-
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 های جاریپروژه 

             ر   ر فیک   طر  ی   یر،  یر    ،    ی  ف ی،ر     ،  ی     ، دپ    پ ر ی گ، 
   ئ    ک ریکی      ی   رق     یر    یز     رد  ی    ی     ر       ر ر ت       

 مشخصات فنی

انجام مطالعات مرحله اول و دوم 
احداث سیستم تراموا شهر رشت و 

 حومه

 نام مشاور

مشارکت شرکت 
مهندسین مشاور حمل و 
نقل ریلی بهروی تهران و 

مهندسین مشاور راه 
 های طالیی البرز

تاریخ شروع 
 مطالعات

97/06/18 

 مدت زمان اجرا

 ماه 12

 مبلغ برآورد پروژه

 ریال24.000.000.000

 ناظر

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

 پروژهتصویری از طرح 

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 85

 وضعیت فعلی

موجود های ناوگان بررسی و حوزه این گذارهای سرمایه با رایزنی: 

 و اجرا حوزه در) کشور یک گرید دارای که کشور ریلی حوزه پیمانکاران با جلسات برگزاری**

 .هستند ( گذاری سرمایه

 (گذاری سرمایه صورت به و پرداخت پیش بدون پروژه اجرای )چیلکو هلدینگ شرکت (الف

   SCRC هلدینگ شرکت (ب

 خیابان بازگشایی و هتل ایجاد و عینک بند آب در گذاری سرمایه جهت خارجی گذار سرمایه معرفی)فراپ شرکت (پ

 (رشت تراموای و رشت شهر های

  پیاده برای برقی های اتوبوس تولید در توانمندی جهت برقی اتوبوس خرید و مپنا مجموعه از بازدید )مپنا شرکت (ت

 (راه
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 های جاریپروژه 

             ر   ر فیک   طر  ی   یر،  یر    ،    ی  ف ی،ر     ،  ی     ، دپ    پ ر ی گ، 
   ئ    ک ریکی      ی   رق     یر    یز     رد  ی    ی     ر       ر ر ت       

 مشخصات فنی

انجام مطالعات مرحله اول و دوم 
احداث سیستم تراموا شهر رشت و 

 حومه

 نام مشاور

مشارکت شرکت 
مهندسین مشاور حمل و 
نقل ریلی بهروی تهران و 

مهندسین مشاور راه 
 های طالیی البرز

تاریخ شروع 
 مطالعات

97/06/18 

 مدت زمان اجرا

 ماه 12

 مبلغ برآورد پروژه

 ریال24.000.000.000

 ناظر

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

 پیشرفت فیزیکی

 درصد 85

 ادامه وضعیت فعلی

 خودرو ایران تام شرکت (ث-

  EPCF قالب در نورینکو فاینانس شرکت توسط پروژه اجرای در مشارکت آمادگی-

حوزه این برای ملی اعتبارات اخذ 

 دریافت تومان میلیارد 1/5 مبلغ که بود یافته اختصاص تومان میلیارد 15 کشور اعتباری بودجه 1397 سال در-

 .است شده

  4/5 مبلغ مطالعه، ردیف احداث مرحله به پروژه رسیدن عدم دلیل به کشور اعتباری بودجه 1398 سال در-

 .است شده یافته تخصیص %76 ، مبلغ این از تاکنون که ، یافته اختصاص تومان میلیارد

گزارشات بررسی و شهری قطار کمیته تشکیل 

25 



 های جاریپروژه 

             ر   ر فیک   طر  ی   یر،  یر    ،    ی  ف ی،ر     ،  ی     ، دپ    پ ر ی گ، 
   ئ    ک ریکی      ی   رق     یر    یز     رد  ی    ی     ر       ر ر ت       

 مشخصات فنی

انجام مطالعات مرحله اول و دوم 
احداث سیستم تراموا شهر رشت و 

 حومه

 نام مشاور

مشارکت شرکت 
مهندسین مشاور حمل و 
نقل ریلی بهروی تهران و 

مهندسین مشاور راه 
 های طالیی البرز

تاریخ شروع 
 مطالعات

97/06/18 

 مدت زمان اجرا

 ماه 12

 مبلغ برآورد پروژه

 ریال24.000.000.000

 ناظر

معاونت حمل و نقل 
 و امور زیر بنایی

پیشرفت فیزیکی 
        

 درصد 85

 ادامه وضعیت فعلی

 برگزار استان در نقل و حمل حوزه اهالی حضور با رشت شهرداری در شهری قطار کمیته در مستمر جلسات-

 .است شده برگزار ساعت 300 باالی  مجموعاً که شده استفاده مطالعات روند بهبود برای آنها نظرات نقطه از و

پروژه مطالعات مشاور شرکت به دولتی اعتبارات تومان میلیارد نیم و یک تزریق 

ترافیکی مطالعات یک فاز در استان ترافیک شورای مجوز اخذ جهت پیگیری   

 عمرانی معاون و محترم استاندار و رشت شهرستان محترم نماینده سه باحضور جلسه دو برگزاری -

 استان ترافیک شورای مجوز اخذ جهت رشت محترم فرماندار و استانداری

25 



 پروژه های جاری

 26 پر           ی  ی    د

 تصویری از پروژه

 وضعیت پیشین

 یک عنوان به شهر در مسافران حفظ اهمیت و استان مرکز در رشت شهر قرارگیری به نظر

 رشت شهرداری کار دستور در دیرباز از مدرن آبی پارک احداث به نیاز گردشگری، مقصد

 تغییر با جدید سال در .نینجامید سرانجام به این از پیش تا مختلف دالیل به اما داشت قرار

 تا شود می بینی پیش و بوده پیگیری حال در بیشتری جدیت با موضوع این رویکردها

 .پذیرد انجام گذار سرمایه جذب عمومی فراخوان سال انتهای

 وضعیت فعلی

 آبی پارک احداث جهت گذاران سرمایه با رایزنی -

 شورا به طرح ارسال-

 شورا مصوبه دریافت-

 ستاد سامانه طریق از مشاور انتخاب-

 مرزبانی جنب عرصه از برداری نقشه -

 رسید خواهد فراخوان مرحله به و رسد می پایان به مطالعه آینده ماه یک تا-

 مشخصات فنی

 مساحت به ای عرصه روی بر پروژه این
 کاربریهای دارای و هکتار 13 تقریبی
 زیربنا به آبی پارک و تفریحی و تجاری
 حال در مربع متر هزار 120 تقریبی
 .باشد می طراحی

 نام پیمانکار

پس از برگزاری  
مناقصه مشخص  

 خواهد شد

 مجری

شرکت  
 سایمان ویال

تاریخ شروع 
 مطالعات

98/9/3 

 مدت زمان  اجرا

 ماه 2

کل قرارداد مطالعه 
  (ریال)

490/000/000 

 ریال

 ناظر مقیم

معاونت فنی 
اجرایی سازمان 

گذاری و سرمایه 
مشارکت های 

 مردمی

نماینده  
 کارفرما

سازمان  
گذاری  سرمایه 

و مشارکت 
 های مردمی

 پیشرفت        

 درصد 70 



 های جاریپروژه 

   ر   ید    ی       ک    ر     د                    رر ی     د        پر    ری گ 

 مشخصات فنی

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

 الکان

 نام مشاور

آرمان شهر  شرکت
 شمال

 تاریخ شروع مطالعات

97/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 سال3

 مجری

سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی و  

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی  

مسکن  -میدان گیل–مکان پروژه 
 جاده الکان-مهر

 وضعیت پیشین

  از فومن جاده به نهایت در و الکان جاده به ادامه در و مهر مسکن به گیل میدان اتصال

  شهرسازی و نقل و حمل جامع طرحهای مثل باالدستی اسناد در که است هایی پروژه

  اول فاز که است آمده اول سال 5 مدت کوتاه های اولویت جزء و شده بینی پیش رشت

 جهت شهرسازی و راه محترم وزیر از ویژه دستور اخذ با الکان جاده تا پروژه این

  مذاکره هم زیادی گذاران سرمایه با و گرفته قرار کار دستور در مسیر از بخشی تملک

 . است گرفته صورت آن اجرای و مسیر تملک جهت
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 های جاریپروژه 

   ر   ید    ی       ک    ر     د                    رر ی     د        پر    ری گ 

 مشخصات فنی

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

 الکان

 نام مشاور

آرمان شهر  شرکت
 شمال

 تاریخ شروع مطالعات

97/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 سال3

 مجری

سازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی و  

معاونت حمل و نقل و امور 
 زیر بنایی  

 وضعیت فعلی

  انجام مناقصه برگزاری آینده در و اتمام به مطالعات بندی جمع زودی به که باشد می مسیر طراحی و  مطالعات انجام حال در

  بخش به مربوط که  آن از بخشی .باشد داشته نیاز تملک هکتار 25 حدود پروژه اول فاز که شود می بینی پیش .شد خواهد

 شهرسازی و راه اختیار در دیگر بخشی و سپیدرود شرکت اختیار در بخشی و (هکتار 5 حدود) شده تملک است خصوصی

 .است پیگیری حال در آن توافقات مراحل که است

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره -

  سپیدرود محدوده در که اراضی تکلیف تعیین شرط به همکاری آمادگی)استان شهرسازی و راه کل اداره با مذاکره -

 (.قراردارد

 درصد 80 مطالعه در پیشرفت -  سپیدرود شرکت از پیگیری-
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 های جاریپروژه 

پر     ر  ی     ر    یر    )          ر    کی  د        ر  صف       ف    یر             ش یی 
 (EPCFر ش 

 مشخصات فنی

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

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

 سازد 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه21

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال1/370/000/000/000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 قلی پور–مکان پروژه 

 وضعیت پیشین

 وضعیت فعلی

  پیربازار مسیر پروژه این اجرای با ، شده بینی پیش نقل و حمل جامع طرح در که همانگونه
  است ناقص که شهر بیرونی رینگ از بخشی و  متصل معلم بلوار به مستقیم صورت به

  معابر و پور قلی شهید میدان و پور قلی شهید بلوار ترافیکی بار  و گردد می  تکمیل
 یک منطقه به هم را جدیدی ای توسعه امکانات اینکه ضمن دهد می کاهش را اطراف

  بخش مالی تامین طریق از مسیر اجرای و امالک تملک .کند می اضافه رشت شهرداری
  پروژه آتی درآمدهای طریق از گذار سرمایه کارمزد و اصل بازپرداخت و بوده خصوصی

 .بود خواهد (.. و کاربری تغییر ساز، و ساخت عوارض)

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 فراخوان اسناد تدوین-
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 محترم شورای از مجوز اخذ و مجوز اخذ جهت شهر اسالمی محترم شورای به ارسال-

 درصد 100 مطالعه در پیشرفت
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 پیشرفت        

 درصد 100 



 پروژه های جاری
  دف ص   ج  یش       د  پیر    ر G5  یر             ش یی 

 (EPCFپر     ر  ی     ر    یر    ر ش ) 
29 

 مشخصات فنی

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

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

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه36

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال1/370/000/000/000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 آج بیشه تا جاده پیربازار–مکان پروژه 

 وضعیت پیشین

 وضعیت فعلی

  بیشه آج مسیر پروژه این اجرای با ، شده بینی پیش نقل و حمل جامع طرح در که همانگونه
 اصلی معابر ترافیکی بار و شده متصل پیربازار جاده و ولیعصر بلوار به مستقیم صورت به

  سه و یک منطقه به هم را جدیدی ای توسعه امکانات اینکه ضمن دهد می کاهش را موجود
 بخش مالی تامین طریق از مسیر اجرای و امالک تملک .کند می اضافه رشت شهرداری
 پروژه آتی درآمدهای طریق از گذار سرمایه کارمزد و اصل بازپرداخت و بوده خصوصی

 .بود خواهد (... و کاربری تغییر ساز، و ساخت عوارض)

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 فراخوان اسناد تدوین-
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 ای منطقه آب با مذاکره -
 درصد 50 مطالعه در پیشرفت -



 پروژه های جاری

   یر  ید     ی  ر           ی            ش یی 

 (EPCFپر     ر  ی     ر    یر    ر ش ) 
30 

 مشخصات فنی

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

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

 سازد 

 نام مشاور

شرکت مهندسین 
مشاورآرمانشهر 

 شمال

تاریخ شروع 
 مطالعات

1397/7/15 

مدت زمان تخمین 
 اجرای پروژه

 ماه 18

تخمین مبلغ اجرای پروژه  
  (ریال)

 ریال415/000/000/000

 مجری

حمل و نقل و امور  معاونت
زیربنایی و سازمان سرمایه  

گذاری و مشارکت های  
 مردمی

 ولیعصر به امام علی–مکان پروژه 

 وضعیت پیشین

 وضعیت فعلی

 میدان مسیر پروژه این اجرای با ، شده بینی پیش نقل و حمل جامع طرح در که همانگونه
  و انصاری بلوار ترافیکی بار  و گردد می متصل علی امام میدان به مستقیم صورت به ولیعصر

 هم را جدیدی ای توسعه امکانات اینکه ضمن دهد می کاهش را اطراف معابر و دیلمان بلوار
 تامین طریق از مسیر اجرای و امالک تملک .کند می اضافه رشت شهرداری یک منطقه به

 آتی درآمدهای طریق از گذار سرمایه کارمزد و اصل بازپرداخت و بوده خصوصی بخش مالی
 .بود خواهد (... و کاربری تغییر ساز، و ساخت عوارض) پروژه

 پروژه اجرای جهت گذاران سرمایه با مذاکره-
 فراخوان اسناد تدوین-
 آن فنی ابنیه نمودن مشخص و مسیر دیجیتالی های نقشه تهیه-
 شهر محترم شورای از نامه موافقت اخذ مرحله در و اطالعات تدقیق-
 درصد 100 مطالعه در پیشرفت -



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

1 

 اصالح عملیات اجرای
 و بهسازی و هندسی

 الین احداث و ساماندهی
 نماز گلباغ بلوار کندرو

ماه5 97/07/11  
عدم تعهدات مالی 

کارفرما و تهیه اقالم  
 کارفرمایی

98/09//01 
شرکت جاده 

سازان 
 آروشا

 14/581/656/036  68 

پروژه مذکور به دلیل عدم 
وجود پیاده رو مناسب و 

تداخل ورود خودرو ها در 
پیاده رو، به منظور اصالح 
هندسی، تعریض و احداث 

 97الین کندرو در سال 
 .شروع به کار گردید

درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل عدم تعهدات مالی کارفرما و تهیه اقالم کارفرمایی 68پروژه هم اکنون حدود     یت ف  ی  
 .مجددا شروع به کار گردیده است 98/09/01و از تاریخ  با توقف چهار ماهه روبرو بوده است 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

2 

 اصالح عملیات اجرای
 و بهسازی و هندسی

 الین احداث و ساماندهی
 شهدای بلوار کندرو
 گمنام

 ماه5 97/07/11

عدم تعهدات مالی 
کارفرما و تهیه اقالم  

 کارفرمایی
 

98/08/01 
شرکت 
مشاع  
 صنعت

 12/613/074/288  75 

پروژه مذکور به دلیل عدم 
وجود پیاده رو مناسب و 

تداخل ورود خودرو ها در 
پیاده رو، به منظور اصالح 
هندسی، تعریض و احداث 

 97الین کندرو در سال 
 .شروع به کار گردید

درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل عدم تعهدات مالی کارفرما و تهیه اقالم کارفرمایی 75پروژه هم اکنون حدود     یت ف  ی  
 .مجددا شروع به کار گردیده است98/08/01و از تاریخ  با توقف چهار ماهه روبرو بوده است 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

 (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

    یت پیشی 

3 
 روکش و زیرسازی
 محدوده معابر آسفالت

 یک منطقه
 97/9/6 شرکت  بدون توقف - ماه8 

80/976/002/345  التوم  94 

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

.باشد  
 

.تمدید گردیده و هم اکنون در حال انجام کار می باشد 98/10/11پروژه تا تاریخ     یت ف  ی  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

 (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

    یت پیشی 

4 

 و چاله ترمیم عملیات 
 و آسفالتی های ترک

 و معابر آسفالت روکش
 منهول سازی همسطح

 یک منطقه های

 96/6/15  ماه12 

مرحله اول ابالغ  در
خاتمه پیمان از 

سوی کارفرما و در 
سانات مرحله دوم نو

قیمت مصالح 
 خصوصاً قیر 

98/05/31 
شرکت 

سبک بنا 
 گیل

 90/511/418/532  60 

پروژه مذکور به منظور زیرسازی و 
روکش آسفالت معابر سطح منطقه 

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

گردید لکن به دلیل  خاتمه پیمان
نیاز شهرداری به بهسازی معابر 

مجددا شهری توسط شهردار وقت، 
ادامه عملیات  97/05/31در تاریخ 

و  اجرایی به آن شرکت ابالغ گردید
، 97/10/30پس از انجام کار تا مورخ 

به دلیل نوسانات قیمت مصالح 
خصوصا قیر و نیز عدم تعهدات مالی  

کارفرما پروژه توسط پیمانکار 
 .متوقف شده است

  97/11/01درصد پیشرفت فیزیکی داشته که به دلیل نوسانات قیمت مصالح خصوصاً قیر از تاریخ  60پروژه هم اکنون حدود     یت ف  ی
.فقط یک مسیر توسط پیمانکار اجرا گردید و هم اکنون مجددا متوقف می باشد 98/08/17متوقف بوده و در روز   

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

5 
 ناحیه ساختمان تکمیل 

پیمانکاری  - - ماه3 98/1/20 دو
2/050/000/000  مسیب زاده  80 

ساختمان ناحیه دو در 
سنوات گذشته تا مرحله  

اجرای سربندی انجام شده 
که به منظور تکمیل آن  بود

پروژه موصوف تعریف 
. گردید  

    یت ف  ی
.درصد پیشرفت داشته و در حال انجام می باشد 80پروژه هم اکنون حدود   

.علت به طول انجامیدن پروژه عدم وصول مطالبات پیمانکار و نیز تغییرات نقشه بوده است   
 توضیح اینکه این پروژه فاقد هرگونه تعدیلی می باشد

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک  



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

 (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

    یت پیشی 

6 
ترمیم و لکه گیری معابر  
آسفالتی در سطح ناحیه 

 یک
 ماه3 98/05/01

عدم تامین آسفالت 
مورد نیاز از سوی 

 کارفرما 
پیمانکاری  98/10/01

3/049/174/866  وظیفه  10 

این پروژه به منظور رفع 
چاله های موجود در سطح 

.معابر منطقه می باشد  
 

می باشد متاسفانه به دلیل عدم تامین آسفالت، پروژه از ( شهرداری ) از آنجایی که تامین آسفالت این پروژه به عهده کارفرما     یت ف  ی
 .مجددا شروع گردیده است 98/10/01 متوقف بوده و از تاریخ 98/06/10تاریخ 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک  



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

 (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
درصد 
پیشرفت 
 فیزیکی

    یت پیشی 

7 
ترمیم و لکه گیری معابر  
آسفالتی در سطح ناحیه 

 دو
 ماه3 98/5/01

عدم تامین آسفالت 
مورد نیاز از سوی 

 کارفرما  
- 

شرکت 
فرادید سازه  

 آپادانا
 3/022/888/976  80 

این پروژه به منظور رفع 
چاله های موجود در سطح 

.معابر منطقه می باشد  

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

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

 آسفالت پخش عملیات 8
 ماه3 98/05/01 یک ناحیه سطح در

عدم تامین آسفالت 
مورد نیاز از سوی 

 کارفرما
پیمانکاری  -

2/944/900/000  قره خانی  35 
این پروژه به منظور رفع 

چاله های موجود در سطح 
 .معابر منطقه می باشد

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

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

9 
 آسفالت پخش عملیات

 ماه3 98/05/01 سه ناحیه سطح در
عدم تامین آسفالت 
مورد نیاز از سوی 

 کارفرما  
- 

شرکت 
ایرسا بنا 

 گیل
 2/909/000/000  25 

این پروژه به منظور روکش 
معابر آسفالتی موجود در 

سطح معابر منطقه می 
 .باشد

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

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

10 
 و سازی مناسب عملیات

 خیابان هندسی اصالح
 سعدی

98/07/01 
 - - ماه3 

شرکت 
آروین 

 عرشه پل
 1/347/000/000  30 

پروژه مذکور مربوط به اصالح 
هندسی مسیر خیابان سعدی 

انتهای بازار روز بوده که به دلیل 
 واقع شدن در حریم مسیر تراموا ،

و مسیر انتهای این مسیر لغو شده 
بلوار شمسی پور و کوچه ولیعصر 
واقع در خیابان بعثت به منظور 

اصالح هندسی به پیمانکار تعرفه 
.گردید  

علت  مسیر بلوار شمسی پور به اتمام رسیده و مسیر خیابان بعثت به پیمانکار تعرفه گردیده است و اصالح هندسی هم اکنون     یت ف  ی
.به طول انجامیدن پروژه تهیه و تصویب نقشه مسیرهای جدید می باشد  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

11 
 و سازی مناسب عملیات

 خیابان هندسی اصالح
 حسابی دکتر

 ماه3 98/07/01
وجود معارضات  

 - ملکی اشخاص غیر
شرکت 
آروین 

 عرشه پل
 1/347/000/000  20 

پروژه مذکور به منظور 
اصالح هندسی مسیر  

خیابان حسابی واقع در 
 .بلوار دیلمان می باشد

ی هم اکنون جدول گذاری مسیر به اتمام رسیده و پروژه در حال انجام می باشد و علت به طول انجامیدن پروژه جلوگیر    یت ف  ی
.اشخاص غیر از اجرای پروژه می باشد  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

12 
 لوله و الیروبی عملیات
 ناحیه سطح در گذاری

 یک
شرکت اسوه  - - ماه4 98/06/20

2/570/000/000  ساز اندیش  90 

این پروژه به منظور رفع 
گرفتگی لوله های موجود 

در سطح معابر و نیز 
همسطح سازی و تعویض 

درب دال های شکسته می 
 .باشد

 .درصد پیشرفت فیزیکی دارد 90پروژه هم اکنون حدود     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

13 
 لوله و الیروبی عملیات
 - - ماه4 98/6/20 دو ناحیه سطح در گذاری

شرکت 
محیط 

 سازان محب
 2/585/000/000  95 

این پروژه به منظور رفع 
گرفتگی لوله های موجود 

در سطح معابر و نیز 
همسطح سازی و تعویض 

درب دال های شکسته می 
 .باشد

 .درصد پیشرفت فیزیکی دارد 95پروژه هم اکنون حدود     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

14 
 لوله و الیروبی عملیات
 ناحیه سطح در گذاری

 سه
 - - ماه4 98/9/20

شرکت 
شفارود 
 عمران

 2/779/000/000  8 

این پروژه به منظور رفع 
گرفتگی لوله های موجود 

در سطح معابر و نیز 
همسطح سازی و تعویض 

درب دال های شکسته می 
 .باشد

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

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

15 
  مرمت و ترمیم عملیات

 در جداول و رو پیاده
 یک ناحیه سطح

 - - ماه3 98/07/01
شرکت 

مریان سازه  
 ایمن

 2/440/000/000  40 

این پروژه به منظور رفع 
خرابی های موجود در 

سطح پیاده رو معابر می 
.باشد  

 

و پراکنده بودن مسیرهای مورد  متر مربع از معابر پیاده رو لکه گیری و مرمت خواهند شد 2000با انجام این پروژه حدود     یت ف  ی
.تعرفه باعث به طول انجامیدن پروژه گردیده است  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

16 
  مرمت و ترمیم عملیات

 در جداول و رو پیاده
 دو ناحیه سطح

مجتبی  - - ماه3 98/05/01
3/000/000/000  زیوری  20 

این پروژه به منظور رفع 
خرابی های موجود در 

سطح پیاده رو معابر می 
 .باشد

و پراکنده بودن مسیرهای مورد  متر مربع از معابر پیاده رو لکه گیری و مرمت خواهند شد 2000با انجام این پروژه حدود     یت ف  ی
.تعرفه باعث به طول انجامیدن پروژه گردیده است  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

منطقه  
 یک

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

عملیات مناسب سازی  17
ماه3 98/07/15 معابر منطقه  - - 

شرکت 
آسایش 

 تهویه دیلم
 2/270/000/000  25 

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

 است 

با انجام این پروژه معابر پیاده رو در سطح منطقه به صورت استاندارد مطابق ضوابط موجود مناسب سازی خواهند شد،     یت ف  ی
.پراکنده بودن مسیرهای مورد تعرفه باعث به طول انجامیدن پروژه گردیده است  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

 روکش عملیات اجرای 1
میالد  - - ماه6 98/05/10   1 ناحیه مصالح با آسفالت

 - 80 2/700/000/000 نصیری

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

اجرای عملیات روکش  2
ماه6 98/5/03  2آسفالت با مصالح ناحیه  آذر نگین  - - 

 - 70 2/710/000/000 گیالن

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

اجرای عملیات روکش  3
ماه6 98/5/03  3آسفالت با مصالح ناحیه  2/800/000/000  داود نصیری  - -   90 - 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

4 

اجرای عملیات ترمیم ، 
لکه گیری و بهسازی  
  2معابر در محدوده ناحیه 

  

ماه6 98/5/6 سخت سرا  - - 
 - 95 3/179/900/000  ساز خزر

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

5 
اجرای عملیات ترمیم ، 
لکه گیری و بهسازی  
  3معابر در محدوده ناحیه 

ماه6 98/5/11  - 100 3/100/000/000  مهرداد فالح - - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

6 
اجرای عملیات ترمیم 
نوارحفاری با مصالح 

2ناحیه   
ماه6 98/04/04 علی اصغر  - - 

 - 100  3/179/000/000 مدعی نما 

 ف  ی   یت 
 پ ی   ی ف  

 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

7 
اجرای عملیات ترمیم 
نوارحفاری با مصالح 

3ناحیه   
ماه6 98/4/1 فرادید سازه   - - 

 - 100 3/183/251/520  آپادانا 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

8 
اجرای عملیات ترمیم 
کفپوش و جداول در 

1محدوده ناحیه   
ماه8 98/4/6 آذر نگین  - - 

 - 70 2/330/000/000  گیالن

 در      ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

9 
اجرای عملیات ترمیم 
کفپوش و جداول در 

2محدوده ناحیه   
ماه8 98/4/09 عمران عامر   - - 

 - 70  2/469/227/545 پارس

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

10 
عملیات ترمیم و بهسازی  

سطح منطقه پیاده روهای 
2 

ماه6 98/02/10 پیمانکاری  - - 
 - 55  2/470/000/000 وطن دوست

.         ر ی  پر        ر     د           دید  د    د ی   ر یط           ی   د     یت ف  ی  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

11 
اجرای عملیات پیاده 

 15روسازی خیابان 
 خرداد با مصالح

ماه6 98/4/23 پیمانکاری  - - 
 - 100 1/995/000/000  وطن دوست

 پ ی   ی ف      یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

دیوارگذاری امالک  12
110مشمول ماده  ماه6 98/1/10   - - 

پویش 
سازان 
عمران 
 درفک

2/450/000/000  100 - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

13 
عملیات بهسازی و 

ساماندهی محوطه بازار 
 رشت

ماه9 98/01/19  

به علت 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  

کیلوولت فشار   20تاسیسات 
قوی در بخشی از مسیر لوله 
گذاری و لزوم جابجایی آن و 

 عدم اجرای آن تاکنون 

- 
ارکان بنای 

 پرس
 28/362/275/877 5 - 

.پر        ر د  ر   ف   د    ت    یت ف  ی  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 دو

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

ترمیم و بازسازی سرویس  14
 بهداشتی پارک شهر

ماه 6 98/7/23  - - 

پویش 
سازان 
عمران 
 درفک

1/449/000/000  50 - 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         د  در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

1 
ترمیم نوار حفاری معابر  

 2در محدوده ناحیه 
 منطقه

ماه3 98/6/12  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  مسعود  
 - 40 2/720/000/000 یاراحمدی

 در       ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
 (ری  )

درصد پیشرفت 
    یت پیشی  فیزیکی

ترمیم نوار حفاری معابر در  2
منطقه  3محدوده ناحیه  ماه3 98/6/12   

عدم کارکرد 
پیمانکار در 

 یک بازه زمانی
98آذر   

مسعود 
 یاراحمدی

 
2/720/000/000 40 - 

 
    یت ف  ی

 در       ر 
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

3 
زیرسازی و آسفالت در 

محدوده ناحیه سه 
 منطقه 

ماه3 98/06/10  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  آذرنگین  
 - 80 2/650/000/000 گیالن

 در       ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

زیرسازی و آسفالت در  4
ماه3 98/6/09 محدوده ناحیه دو منطقه   

عدم کارکرد 
پیمانکار در یک بازه  

 زمانی
98آذر   

آذرنگین 
 گیالن

 
2/660/000/000 20 - 

 در       ر     یت ف  ی
(  ف      ی د         رطرف  د    ت)   

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

زیرسازی و آسفالت در  5
ماه3 98/6/09 محدوده ناحیه یک منطقه   

عدم کارکرد 
پیمانکار در یک بازه  

 زمانی
98آذر   

آذرنگین 
 گیالن

 
2/670/000/000 70 - 

 در       ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

6 
روکش دستمزدی 

آسفالت در محدوده  
 منطقه 

ماه3 98/6/13  
عدم تامین آسفالت 

مهرداد فالح  - توسط شهرداری
 - 80 3/110/000/000 جوریانی

     ف    یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

7 
روکش و لکه گیری معابر  

 3در محدوده ناحیه 
 منطقه 

ماه3 98/6/11  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  سازه دژ  
 - 95 2/850/000/000 نامی

 در       ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د     پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

اصالح کامل هندسی در  8
ماه3 98/6/10 محدوده منطقه   

عدم کارکرد 
پیمانکار در یک بازه  

 زمانی
98آذر  زاهد وطن  

 - 70 2/830/000/000 دوست

 در       ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

9 
ترمیم نوار حفاری معابر  

  1در محدوده ناحیه 
 منطقه 

ماه3 98/6/11  
عدم کارکرد 

پیمانکار در یک بازه  
 زمانی

98آذر  سازه دژ  
 نامی

 2/728/650/000  60 - 

 در       ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

در محدوده  مناسب سازی  10
سهمنطقه  ماه6 98/5/26   - - 

سازه دژ 
 نامی

 
2/632/000/000 80 - 

 در       ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8   در          ی  در      ر         /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

11 
لوله گذاری و الیروبی و 

هدایت آبهای سطحی در 
 محدوده ناحیه سه منطقه 

ماه6 98/6/21 شفارود  - - 
 - 50 1/693/000/000 عمران

 در       ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         یک در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

12 
لوله گذاری و الیروبی و 

هدایت آبهای سطحی در 
 محدوده ناحیه دو منطقه 

ماه6 98/6/09 محیط  - - 
 - 100 1/695/000/000 سازان محب

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

13 
لوله گذاری و الیروبی و 

هدایت آبهای سطحی در 
 محدوده ناحیه یک منطقه 

ماه6 98/6/23 ساختار  - - 
تیالرسازان   1/679/000/000 60 - 

 در       ر     یت ف  ی
 

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک  



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

14 
رنگ آمیزی جداول در 
نقاط مختلف شهر در 

 محدوده منطقه 
ماه2 98/6/10  - - 

سید رضا 
سیدپور 
 خمامی

 
32/580/000/000 100 - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

هم سطح سازی کوچه  15
(پشت دادگستری)ایثار روز 1 98/7/08   - - -  - - - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 سه

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

متری باقری   20گلکاری  16
هفته 2 98/7/28 مقابل دادگاه تجدیدنظر  - - 

دروازه سبز 
-  شمال  100 - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

1 
عملیات روکش آسفالت 

متر و  10معابر زیر 
 همسطح سازی منهول ها

ماهه 8 97/12/23  

عدم پرداخت 
  -مطالبات مالی

مشکالت تهیه قیر 
 در کشور

- 
باروساز 

 شمال
 

  98/444/180/277  
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روکش فرسوده  خرابی 
 آسفالت

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

2 

روکش معابر آسفالتی 
اصلی و فرعی بدون 
مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه دو

ماهه 3 98/4/26  
کمبود تامین مصالح  

آسفالتی توسط  
 سازمان عمران 

- 
آیدین دشت 

 سبالن
 

 خرابی آسفالت 95   2/133/309/823  

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ردر          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

3 

روکش معابر آسفالتی 
اصلی و فرعی بدون 
مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه یک

ماهه 3 98/4/30  
کمبود تامین مصالح  

آسفالتی توسط  
 سازمان عمران 

- 

عمران گران 
سرزمین 

 اطلس
 

 2/215/350/000   
  

90 
 

 خرابی آسفالت
 

     ف    یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

4 

روکش معابر آسفالتی 
اصلی و فرعی بدون 
مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه سه

ماهه 3 98/4/31  

کمبود تامین مصالح  
آسفالتی توسط  

 سازمان عمران 
 

- 
گیتی سازان 

 پویا
 

  2/235/000/000  
 

90 
 

 خرابی آسفالت
 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

5 
عملیات زیرسازی و 

آسفالت معابر خاکی و 
 فرعی در محدوده منطقه 

ماهه 10 97/8/13  
درخواست خاتمه 

پیمان از سوی 
 پیمانکار 

 گیل بام پی -
 

  40/373/717/790  
 

60 
 خاکی 

.در  رد د        ف  ردید    یت ف  ی  

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

6 

ساماندهی بلوار شهید 
افتخاری حدفاصل 

دخانیات تا نمایندگی 
محمودی شامل تعریض 

مسیر سواره رو به همراه  
جدول گذاری و پیاده 

روسازی واحداث کانیوو و 
 فونداسیون های روشنایی 

ماهه 12 97/7/30  

عدم پرداخت 
مطالبات مالی و 

معارض اجتماعی در 
 محل اجرای پروژه

 التوم -
 

  41/743/128/572   

 
50 

 خاکی 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

7 

عملیات الیروبی خطوط 
فاضالب و همسطح سازی 

و تعویض درب های  
 منهول در محدوده منطقه 

ماهه 3 98/6/02  
افزایش حجم و 

مبلغ پیمان در قالب  
درصد25  

 خزر مرات -
 

  3/055/500/000   
 

90 
 گرفتگی منهول 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

8 
حفاری با نوارهای ترمیم 

مصالح آسفالتی در 
 محدوده ناحیه یک منطقه 

ماهه 3 98/4/30  

به علت ابالغ 
مسیرهای اجرایی 
به تناسب حفاری 
های انجام شده 

توسط شرکت های 
عدم  -حفار

پرداخت مطالبات  
 مالی

- 
ایمن راه  

 سازه کریچ
 

  2/359/000/000   
 

95 
 حفاری برق 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

9 
بهسازی پارک های محله  

ای درمحدوده منطقه 
 چهار

ماه3 97/6/02  
عدم پرداخت 
 - مطالبات مالی

نوآوران 
طراح تاج 

 شمال
 

  2/401/390/294  
 

10 
 

فرسودگی و قدیمی بودن 
 کفپوش ها

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 چهار

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

10 

کف پوش گذاری و جدول 
گذاری در محدوده  

خیابان منظریه، فلکه گاز 
...و   

ماه 3 98/1/17  

عدم تهیه کفپوش 
عدم  -توسط کارفرما

پرداخت مطالبات  
 مالی

- 
آوین سازه 

 آناهید
 

  2/342/000/000   
 کفپوش قدیمی 90 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر            ر در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

1 
پیاده روسازی با کفپوش 
بتنی و جدولگذاری معابر 
 مسکن مهر و محله بیانی

ماه6 98/02/10  

 25افزایش
مقادیر طبق  درصد

پیمان انجام  29ماده
 شده است

- 
پیمانکاری 
 کریم صفری

 
2/487/000/000  95 - 

       ر  در    یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی پ ج در      ر         /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

2 

اجرای پروژه مناسب  
سازی معابر منطقه پنج 
برای نابینایان و افراد 
 معلول جسمی حرکتی 

ماه6 98/02/10  - - 
پیمانکاری 

یعقوب 
 آقایی

2/384/000/000 100 - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

 منطقه  
   /  /8   ی  5 /  /8          ی پ ج در در      ر         /  ر  د پر         پنج

 های جاریپروژه 

   ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

 
3 

پروژه ترمیم و مرمت نوار  
حفاری در محدوده ناحیه 

منطقه پنج 2و  1  
ماه6 98/4/17  - - 

شرکت ایمن 
 - 100  2/978/000/000 راه سازه کریچ

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی پ ج در      ر         /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

4 
پروژه عملیات مرمت  

مکانیزه و لکه گیری معابر 
 اصلی و فرعی منطقه 

ماه8 98/4/13  - - 
شرکت 

آیدین دشت 
 سبالن

2/470/000/000 100 - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی پ ج در      ر         /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

5 
رنگ آمیزی جداول در 

در نقاط مختلف شهر 
 محدوده منطقه پنج

ماه3 98/6/15  - 100 798/000/000 آیلین برد  - - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی        پ ج در      ر   /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

6 

لجن برداری و ترمیم 
کانالهای هدایت آبهای 

سطحی و ساخت و نصب 
درب منهول در محدوده  

 منطقه پنج

ماه6 98/05/04  - - 
شرکت 
پرگاس 

 سازان وارنا
2/461/000/000 100 - 

 پ ی   ی ف      یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی پ ج در      ر         /  ر  د پر        

  ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

7 
پروژه زیرسازی و آماده  

سازی معابر خاکی 
 محدوده منطقه پنج

ماه6 98/6/15  - - 
پیمانکاری 

مهدی 
 وظیفه

2/850/000/000 75 - 

 در      ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در      ر         پ ج در          ی /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک  



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

8 
پروژه شن ریزی و مناسب 
سازی معابر خاکی ناحیه 

 دو  منطقه پنج 
ماه6 98/09/17  

شرکت کیمیا 
 40 3/190/000/000 سازه خزر     

 در       ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی  5در      ر         /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

9 
پروژه  بهسازی و ترمیم 

پیاده رو ها و جداول 
 منطقه پنج  رشت

ماه6 98/09/17  
شرکت کیمیا 

 30 3/060/000/000 سازه خزر

 در       ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی  5در      ر         /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های جاریپروژه 

 منطقه  
 پنج

 ر     ریخ      پر    ردیف
    ی 

 د       
  ریخ  ر      ت    ف    ی     ر 

درصد پیشرفت  (ری  )   غ  ر رد د      پی   ک ر   دد
    یت پیشی  فیزیکی

10 

پروژه لوله گذاری و 
الیروبی و هدایت و دفع 

آبهای سطحی و همسطح 
سازی منهولهای محدوده  

 منطقه پنج 

ماه6 98/09/17  - - 
شرکت اسوه 
 30 2/540/000/000 ساز اندیش 

 در       ر     یت ف  ی

   /  /8   ی  5 /  /8 در          ی  5در      ر         /  ر  د پر        

   ر         ک    ی    ر  ک     ر  ک    د    



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

  

 پر               د  رر ی          
    ی        د یت     ر    ع

                ر  د  ش  ،  ی    
    ب        ی

98/4/2 16/190/000/000 50 
 است شده انتخاب آن مشاور  مطالعات شروع از بعد   
مشخصات که باشد می مناقصه اسناد تکمیل مرحله در 

 است شده داده فنی

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

  
 پروژه مناقصه اسناد بررسی و مطالعات

 سطحی آبهای هدایت و آوری جمع
 تختی به شریعتی خیابان دوم فاز

98/3/8 18/800/000/000 90 
رسیدگی و پیمان واحد به مناقصه اسناد ارسال و تکمیل 

   پیمانکار انتخاب و مناقصه برگزاری جهت

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

  

 مناقصه اسناد بازنگری و مطالعات
 شهید خیابان حفاظتی دیوار پروژه

 مجتمع روبروی و پوراسماعیلی
 الکان جاده در واقع الکانشهر

98/3/28 25/131/387/193 90 

و پیمان حوزه به مناقصه اسناد ارسال)مطالعات اتمام 
 (رسیدگی

جهت جدید مالک با مذاکره حال در شهرداری اکنون هم 
  های دیواره و ها گوشواره اجرای و توافق با ملک تملک

 شرح که است عمومی مناقصه طریق از رودخانه حفاظتی
 برابر ضمنا . است آمده باال در نیز آن هزینه مبالغ و پروژه

 نیاز مورد بخش فقط جدید مالک با شده انجام مذاکرات
 قبلی مالک ادعای مورد زمین پنجم یک به که پروژه اجرای

 قیمت پرداخت از شهرداری و شد خواهد تملک دارد نیاز
 .گردد می معاف زمین کل

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

  
  دیوار مناقصه اسناد بررسی و مطالعات
  پارک نگین، بازارچه رودخانه حفاظتی

 رازی بیمارستان جنب و گلها
97/4/11 11/300/000/000 90 

مطالعات اتمام 
رسیدگی و پیمان حوزه به آن ارسال و مناقصه اسناد تهیه 
گردد می مشخص آن پیمانکار زودی به 

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

5 
 احداث و سازی محوطه مطالعات

  شیرابه خانه تصفیه محل حفاظتی دیوار
 سراوان

98/5/14 17/990/390/436 100 

به ماه، سه حداکثر ظرف پیمانکار انتخاب از پس پروژه این 
 پیمانکار انتخاب پروسه اکنون هم و رسد می برداری بهره

 .باشد می خود نهایی مراحل در
عملیات این .است گردیده آغاز پروژه اجرایی عملیات  

 اجرای کنی، پی برداری، لجن خاکبرداری، عملیات شامل
   .باشد می مالون نمای با و الشه سنگ با فونداسیون

است درصد 15 حدود کار فیزیکی پیشرفت. 

 پر               ی



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

 پر               د  رر ی            
  یر       خر   پ پ    ی     

97/11/8 33/000/000/000 90 

در و شد افزوده طراحی و مطالعات سرعت بر دوره این در 
 به کار اجرای برآورد و مشخصات و نقشه شهریور، پایان

 برگزاری فرایند شروع در پروژه این و تحویل شهرداری
 .رسد می برداری بهره به ماهه9 و است مناقصه

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

  
 پر               د  رر ی          

   ش ی   ید     ر ر      پی د 
 ر ت   رد ر     ر           ر  ط

98/5/13 21/662/849/004 100 

(رسیدگی و پیمان حوزه به مناقصه اسناد ارسال)مطالعات اتمام 
با .می باشد اعتباری ردیف دارای 98 سال بودجه در پروژه این 

  و آب جمله از سازمان ها و ادارات از بسیاری اینکه به توجه
 و است شده واقع مسیر این در ... و قانونی پزشکی فاضالب،

 قسمت همچنین و می باشد زیادی رجوع ارباب آمد و رفت مسیر
  آسفالت مسیر و می باشد مناسب کفپوش فاقد مسیر اعظم
 .است گردیده تعریف پروژه این لذا است،

علت به که است، شده برگزار دوبار پیمانکار اخذ جهت مناقصه  
  .است نشده پیمانکار انتخاب به منتج کننده شرکت وجود عدم

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

8 
  ر  ی پ رک     د  رر ی          
   رد ر  یک           ر  ط  ی رغ
 ر ت

98/5/1 2/401/033/111 100 

مطالعات اتمام 
رسیدگی و پیمان حوزه به مناقصه اسناد ارسال 
375 مساحت به ورزشی مجموعه تکمیل پروژه اجرای از هدف  

 نمازخانه، والیبال، و بسکتبال فوتبال، زمین شامل مترمربع،
 که 1 منطقه 2 ناحیه محدوده در نگهبانی، و بهداشتی سرویس

  .می باشد نیست، موجود آن در دیگری ورزشی فضای هیچگونه
 .کرد خواهد کمک ناحیه در ورزشی فضاهای توسعه به امر این

 بهینه استفاده رودخانه حاشیه بالاستفاده فضای از همچنین
 خواهد اجرا سیمرغ پارک داخل در ورزشی زمین این .می گردد

  .شد
حمل معاونت بازنگری از وپس تهیه منطقه توسط استعالم اسناد  

 است شده ارسال کارپردازی واحد به زیربنایی امور و نقل و
می باشد یک منطقه کارپردازی واحد در پیمانکار اخذ مرحله در 

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

        پر     ر ی     ر     ف ر     
        ر ر ت 5در    ط  

98/8/19 
 2/192/242/629   

 (برای هر منطقه)
90 ،برگزاری برای ارسال و پروژه اسناد تکمیل و اصالح بررسی 

 پیمانکار تعیین جهت قیمت استعالم فراخوان

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

   
  ی      ر  ی   ی  پر           
    د         ع در    ع     ز د 

 پ  د ر    پ  

98/8/19 
هنوز برآورد انجام 

 .نشده است
30 

مشاور از زمین برداری نقشه فایل اخذ و پیگیری 
پروژه جانمایی طرح بررسی 
شهرسازی معاونت به زمین وضعیت و جانمایی طرح ارسال 

 و تفضیلی طرح با انطباق وضعیت بررسی جهت معماری و
 موجود ضوابط سایر

ملک وضعیت پیگیری   

        یپر        



 های مطالعاتیپروژه 

پیشرفت   (ری  )   غ پی      ریخ  ر       پر    ردیف
    یت ف  ی        ی

   
  ر ی    د   پر           
          ر  ر     ط  در   د   ی

 (س)
98/8/19 

هنوز برآورد انجام 
 .نشده است

30 

موجود وضع ارزیابی و محل از بازدید 
اوقاف اداره از جانمایی طرح تاییدیه اخذ 
سرویس طراحی جهت مشاور به طرح تاییدیه ارسال 

 بهداشتی
بررسی جهت معماری و شهرسازی معاونت واحد با مکاتبه 

 لحاظ به ملک وضعیت شهرسازی، قوانین با انطباق
 فرهنگی میراث اداره قوانین و فرسوده بافت در قرارگیری

 

        یپر        



 عملکرد حوزه های ماموریتی

1 2 3 4 

چشم انداز و راهبردها و  موانع و چالش ها
 پروژه های جاری برنامه های شهر و شهرداری
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

اجرای و مصالح تهیه: 
  10 نوشتار کف انواع عدد   

 
 
 
325 کاه سرعت بستر عرضی کشی خط مترمربع، 

 جزئی دو رنگ با ... و تقاطع ایستگاه، 
42000 معابر سطح در سرد کشی خط مترطول 
جداکننده و ارتجاعی استوانه عدد 220 نصب 

 ترافیکی 
 

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

،سطح در استاندارد کاه سرعت رشته 29 تصویب و جانمایی بررسی 
 خیز حادثه نقاط و رشت شهر فرعی معابر

 

 

شهر سطح از نقطه 5 در همسطح پارکینگ احداث با موافقت و بررسی  
 (الزم های کشی خط و تابلوها نصب خروج، و ورود رمپ)

 

 

  

تعویض ، تعمیر ،اصالح: 
32 معکوس زن، چشمک و ثابت راهنمایی های چراغ دستگاه 

 کشی کابل بهمراه پیاده عابر چراغ شمار،       

6 راهنمایی چراغ فرمانده دستگاه 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

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

 
 
 
 
 
 

ترافیک فرهنگ آموزش راستای در گلسار تقاطع در عابریار طرح اجرای 

 

 
  

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

طراحی و مطالعات انجام: 
(مطالعات درصدی 95 پیشرفت) رشت شهر چراغدار میادین و ها تقاطع هوشمند کنترل 
ایمن عبور جهت سازی ایمن و راهنمایی های تابلو و شهیدرجایی بلوار – پور شمسی تقاطع هندسی طرح 

 پیاده عابرین
آن تصویب و حمیدیان – گیالن قدس سپاه ورودی دو های هندسی طرح 
مصلی میدان از قبل سنگر به رشت مسیر ایستگاه های تاکسی استقرار محل 
آن تصویب و 2 فاز مطالعات انجام و هنر و فرهنگ های خیابان سازی آرام کلیات 
100 پیشرفت) رشت شهر محدوده در ترافیک و نقل و حمل جامع اطالعاتی بانک تهیه مطالعات پروژه 

 ( تکمیلی مطالعات انجام جهت جدید معابر درصد 25 ابالغ و درصدی
آن تصویب و گمنام شهدای بلوار های دوربرگردان ساماندهی 
آن تصویب و مذکور محدوده و استقامت – سردارجنگل تقاطع هندسی اصالح طراحی و ساماندهی 
حمیدیان شهرک های تقاطع سازی ایمن 
عالی شورای مصوبه پنجمین و یکصد ابالغ براساس رشت شهر معابر شبکه عملکرد تعیین مطالعات انجام  

 کشور وزارت ترافیک هماهنگی
الکانی خیابان ابتدای -میدان سبزه ساماندهی و هندسی اصالح  تصویب و طراحی   
خمینی امام تقاطع تا (عج) ولیعصر تقاطع فاصل حد (منظریه) آزادی بلوار ترافیکی ساماندهی مطالعات انجام  

 (ره)
گلسار شهرک ترافیکی ساماندهی جهت یکپارچه جامع مطالعات انجام 
تندرو اتوبوسرانی خطوط مسیر طراحی و مطالعات BRT 40 پیشرفت ) رشت شهر دور کمربندی رینگ 

 ( مطالعات درصدی
،افتخاری شهید بلوار در واقع دخانیات کارخانه مقابل هندسی طرح تصویب و بررسی طراحی 
(ع) علی امام بلوار های بریدگی سازی ایمن و هندسی طراحی مطالعات 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

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

 نقل و حمل هفته گرامیداشت

 

 

 

 
حمل هفته مناسبت به «کنیم شروع خودمان از بیاییم»عنوان با کودکان ویژه تئاتر مراسم اجرای  

 رشت شهر کودک مهدهای در نقل و

 

 

 

رشت شهر مرکزی فرهنگی راه پیاده در کنیم شروع خودمان از عمومی نمایش اجرای 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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1 
مطالعات تغییر جهت معابر  
شبکه و ساماندهی تقاطعات  

 گلسار رشت

شرکت مشاور  
شرکت  

مهندسین  
 پرداراز  

معاونت حمل ونقل و 
 زیربناییامور 

97/9/12 250/000/000 97/9/12         100 0 250/000/000 * 

مطالعات تکمیل و پس از  
بررسی اولیه در مرحله  
تصویب در کمیته فنی  

کارگروه ترافیک جهت اجرا  
 قرار دارد

2 
مطالعات تعیین عملکرد شبکه  

 معابر شهر رشت

مهندس  
مازیار  

 ابوالفضل زاده

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 اولیه در مرحله  
تصویب در کمیته فنی  

کارگروه ترافیک جهت اجرا  
 قرار دارد

3 
طراحی، تدوین و پیاده سازی  
اشکال ترافیکی خطوط عابر  

 مترمربع 1000پیاده به متراژ 
  

معاونت حمل ونقل و 
 امور زیربنایی

98/6/30 320/000/000 98/6/30         10 0 320/000/000   
  60در یک معبر به متراژ 

 .مترمربع اجرا شده است

4 
تعمیر چراغ های راهنمایی  

   سطح شهر
معاونت حمل ونقل و 

 امور زیربنایی
 اتمام قرارداد * 320/000/000 0 100         98/1/27 320/000/000 98/1/27

5 
تعمیر فرمانده و معکوس شمار  

   چراغ های راهنمایی
معاونت حمل ونقل و 

 در مرحله انجام امور اداری   320/000/000 0 0           320/000/000   امور زیربنایی

6 
تولید محتوا، تدوین و طراحی  
بنر، بروشور و استیکر فرهنگ  

 ترافیک
  

معاونت حمل ونقل و 
 در مرحله انجام امور اداری   300/000/000 0 0           300/000/000   امور زیربنایی

7 
تعمیر، مرمت ، نوسازی و  

   بهسازی ایستگاه های اتوبوس
معاونت حمل ونقل و 

 در مرحله انجام امور اداری   300/000/000 0 0           300/000/000   امور زیربنایی

8 
خرید نرم افزار طراحی تابلوهای  

   هدایت مسیر
معاونت حمل ونقل و 

 در مرحله انجام امور اداری   320/000/000 0 0           320/000/000   امور زیربنایی

9 
عدد مینی   400خرید و  نصب

   نیوجرسی و لوله الکترواستاتیک
معاونت حمل ونقل و 

 در مرحله انجام امور اداری   320/000/000 0 0           320/000/000   امور زیربنایی

   تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی 10
معاونت حمل ونقل و 

 امور زیربنایی
 اتمام قرارداد * 320/000/000 0 100         98/7/7 320/000/000 98/7/7
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 گذاریگزارش پروژه های سرمایه 

 
حمل و نقل و ترافیک 

 و امور زیربنایی

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

 مبلغ پیمان ناظر عالی نام پیمانکار مشخصات فنی عنوان پروژه ردیف
مدت 
زمان 
 اجرا

 پروژهتحلیل وضعیت  وضعیت پیشین
 (وضعیت فعلی) 

تاریخ 
شروع 
 اولیه 

ناظر 
 مقیم

1 
تکمیل و ترمیم 
سالن آموزش 

 فرهنگ ترافیک

در راستای بهبود فضای آموزش 
جهت بهره برداری برای دانش 

آموزان با هدف اجرای برنامه های  
آموزشی و فرهنگ سازی ترافیک 
اقدام به بهسازی و نوسازی سالن 
آمفی تئاتر پارک ترافیک واقع در 

بلوار شهید مدرس از طریق سرمایه 
گذار بخش خصوصی صورت پذیرفته 

 .است

سرمایه 
آقای  :  گذار 

 بخشی

معاونت 
حمل و نقل 

و امور 
 زیربنایی

سرمایه 
 ماه12 گذاری

راکد به دلیل 
شرایط نامناسب 

 ساختمانی 

واگذاری به سرمایه گذار ( 1
 بخش خصوصی 

تجهیز و آماده سازی ( 2
توسط سرمایه گذار جهت 

 بهره برداری
 

آبان 
97      

سازمان 
سرمایه 
 گذاری

2 

ساخت ایستگاه 
های اتوبوس به 

 104تعداد 
 دستگاه

در راستای بهبود و ارتقای سطح 
خدمات دهی ناوگان حمل و نقل 
همگانی و تشویق و افزایش رفاه 

حال شهروندان شهرداری اقدام به 
سایبان ایستگاه  104جانمایی و نصب 

اتوبوس استاندارد از طریق سرمایه 
گذار بخش خصوصی نموده است که 

در حال حاضر پس از انجام 
تشریفات سرمایه گذاری و انتخاب 
سرمایه گذار در مرحله تایید این 

فرایند توسط سازمان بازرسی استان 
 .قرار دارد

در مرحله 
اخذ سرمایه 

 گذار

معاونت 
حمل و نقل 

و امور 
 زیربنایی

سرمایه 
 گذاری

ماه 12
پیش 
بینی 
 اولیه

بررسی و تدقیق 
سایبان  104

 ایستگاه اتوبوس 

 104جانمایی و نصب ( 1
سایبان ایستگاه اتوبوس 

استاندارد از طریق سرمایه 
 گذار بخش خصوصی 

انجام تشریفات سرمایه ( 2 
گذاری و انتخاب سرمایه گذار 
در مرحله تایید فرایند توسط 

 سازمان بازرسی استان 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

مدت  مبلغ پیمان ناظر عالی نام پیمانکار مشخصات فنی عنوان پروژه ردیف
 (وضعیت فعلی)تحلیل وضعیت پروژه  وضعیت پیشین زمان اجرا

1 
اجرای سرعتکاه های استاندارد  

 آسفالته  

در راستای ایمن سازی معابر شهر رشت و همچنین عابرین پیاده و 
اطالعات مربوط به نقاط حادثه خیز پس از اخذ  عبوری، خودروهای 

اطالعات تصادفات از سمت پلیس راهور توسط نمایندگان مشاورین  
ترافیکی مناطق مختلف مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و پس از  
طرح در کمیته فنی کارگروه ترافیک شهرداری رشت برای معابر فرعی 

 .تصویب و توسط مناطق اجرایی می گردد

در مرحله برگزاری تا  
 حد معامالت متوسط

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

در حد سقف معامالت  
 متوسط

 ماه12

برداشت کلیه اطالعات جامع از  (1
 سرعتکاه های موجود 

وجود سرعتکاه های غیر ( 2
 استاندارد و نامناسب

نارضایتی شهروندان و آسیب به ( 3
 وسایل نقلیه عبوری 

ابالغ  معیارهای استاندارد و ضوابط ابالغی شورای (1
عالی ترافیک وزارت کشور درخصوص آرام سازی و ایمن 

 سازی معابر به مناطق  
برگزاری جلسات کارشناسی و آموزشی برای ( 2

 کارشناسان مناطق
سرعتکاه آسفالته   24مطالعه ، بررسی و تصویب (  3

استاندارد در معابر فرعی شهر با نصب عالئم افقی و  
 عمودی الزم

 خرید چراغ های راهنمایی  2

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 های مذکور باعث برهم خوردن جریان ترافیک 
شود،  معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی نسبت  در شبکه معابر می 

به خرید چراغ ها و کلیه متعلقات در حد سقف معامالت متوسط اقدام 
 .نموده که در حال حاضر در مرحله برگزاری مناقصه می باشد

در مرحله برگزاری تا  
 حد معامالت متوسط

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

در حد سقف معامالت  
 متوسط

 عدم وجود پیمانکار به مدت زیاد ماه12
در مرحله تعیین پیمانکار خرید چراغ های راهنمایی 

فرمانده و کلیه متعلقات تقاطع های دارای چراغ 
 راهنمایی زمان دار ثابت شهر  

3 
 5اجرای اصالح هندسی معابر در 

 منطقه شهر رشت

به منظور تسریع در اجرای مصوبات کمیته فنی کارگروه ترافیک 
شهرداری رشت در راستای ارتقای سطح ایمنی ، ساماندهی و انضباط 
ترافیکی در سطح معابر شهر، نسبت به تهیه آنالیز بها و برآورد احجام 

گانه شهر  5جهت برگزاری مناقصه برای اصالح هندسی در مناطق 
 . رشت بصورت مجزا اقدام نموده است

در مرحله برگزاری 
 مناقصه

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

در حد سقف معامالت  
 متوسط

 ماه12
منحصراً توسط مناطق تاکنون انجام 

 .می گرفته است

در مرحله تعیین پیمانکاران اجرای اصالح هندسی معابر    
با نظارت  و منطقه شهر رشت بصورت مجزا  5در 

 مستقیم مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک 

 خرید عالئم و تجهیزات ترافیکی 4

توجه به نیاز به اجرای انواع تجهیزات ترافیکی و ایمنی سطح شهر با 
و هم چنین اهمیت تجهیزات ... اعم از استوانه ، بشکه ، جداکننده و 

مذکور در ایجاد انضباط ترافیکی و ایمنی شبکه معابر و تقاطع ها ، 
معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی نسبت به تهیه انواع تجهیزات  
ترافیکی ، ایمنی و متعلقات آن ها نسبت به برگزاری مناقصه جهت  
انتخاب پیمانکار ذیصالح نموده است که در حال حاضر در مرحله  

 .فرایند انتخاب پیمانکار قرار دارد

در مرحله انتخاب 
 پیمانکار  

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

 عدم وجود پیمانکار به مدت طوالنی ماه12 در حد معامالت بزرگ
در مرحله تعیین پیمانکاران جهت خرید عالئم و  

تجهیزات ترافیکی و ایمنی سطح شهر اعم از استوانه ،  
 ...  بشکه ، جداکننده و 

 خصوصی سازی اتوبوسرانی 5

در راستای کاهش هزینه های سر بار ترافیکی شهرداری رشت و 
همچنین بهبود کیفی خدمات حمل و نقل همگانی شهر مقرر گردید  

که همانند بسیاری از شهرهای کشور روند برون سپاری خدمات  
.                                                                                                                            ناوگان حمل و نقل همگانی در شهر رشت  آغاز گردید

 در مرحله بررسی
معاونت حمل و نقل و  

 امور زیربنایی
 سرمایه گذاری

  10پیشنهاد 
 ساله

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

6 
نصب تابلوهای هدایت مسیر در  

 سطح معابر شهر رشت

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

کیلومتر از کلیه معابر شریانی، اصلی و  110گرفته است که حدود 
در این مطالعات صورت گرفته کلیه  . فرعی شهر را پوشش داده  است

طراحی ها در قالب فایل های اجرایی بصورت استاندارد و دقیق و 
به دقت انجام ... جزئیات طراحی عمرانی شامل پایه و فونداسیون و 

شده که در حال حاضر در مرحله برگزاری مراحل مناقصه جهت  
 .انتخاب پیمانکار است

در مرحله برگزاری 
 مناقصه

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

22/000/000/000  
 ریال

 
 ماه12

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 

7 

نصب تجهیزات مختلف ترافیکی 
در سطح معابر شهر رشت اعم از  

تابلو های انتظامی ، استوانه 
ترافیکی ، بشکه ترافیکی، انواع 

 ...جدا کننده و 

انواع تابلوهای راهنمایی، تجهیزات ترافیکی شامل استوانه های   
براساس  ... ارتجاعی و انواع جداکننده ها، ضربه گیرها ، گل میخ ها و 

نیازهای مختلف ترافیکی توسط معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی 
تهیه و در محل های مورد نیاز جهت افزایش انضباط ترافیکی و ایمنی 

همچنین تابلوهای قدیمی و مستعمل توسط  . نصب می گردد
کارشناسان مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک در سطح معابر  

شناسایی و پس از بررسی کیفیت آن ها و براساس اولویت بندی  
 .جایگزین می گردد

در مرحله برگزاری 
 مناقصه

معاونت حمل و نقل و  
 امور زیربنایی

 ماه12 در حد معامالت بزرگ

عدم وجود تجهیزات، مستعمل  (1
 بودن آن ها

عدم تطابق با ویرایش جدید  ( 2  
 آیین نامه ها

برداشت کیفی و توصیفی کلیه تجهیزات و عالئم  ( 1
ترافیکی به تفکیک مناطق مختلف                                                   

آماده سازی و اولویت بندی لیست تجهیزات مختلف  (2
 برای نصب و اجرا در سطح معابر شهر رشت

 
 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 رشتنگهداری و پشتیبانی از سامانه نظارت تصویری شهر 

 نوریپیگیری اجرای پروژه فیبر 

 

 

خرید: 
 3دوربین دستگاهLIVE  و BOSCH مدل NBE-5503-AL و NPD-6001A برای 

 تخلف ثبت های دوربین عملکرد صحت در دقت جهت میکائیل چهارراه و مصلی میدان
 شهروندی حقوق به احترام و تکریم و شهر در منصوبه

10 کالینت الیسنس عدد 5 و دوربین الیسنس عدد(BOSCH) ترافیک کنترل مرکز برای 
 سیستم ظرفیت افزایش و ترافیک کنترل سیستم ارتقاء جهت

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

دولت الکترونیک سامانه طریق از استعالم برگزاری و دولتی اعتبار جذب 
شهرداری مانیتورینگ مرکز و سرور هایاتاق سرمایش تامین 

رسانی برق انجام با شهر سطح های دوربین هایدکل برق نمودن پایدار پیگیری 
 برق اداره وجه در کنتور مبلغ نهایی پرداخت مرحله تا فوق هایدکل به

استقرار هایایستگاه و فرعی و اصلی مراکز سیستم کامل شناسنامه تهیه  
 شهر سطح هایدوربین

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

و خیزحادثه نقاط درخصوص شهرستان و استان راهور پلیس با مشترک نشست  
 آنها جانمایی و دوربین نصب موردنیاز

نوری فیبر پروژه ذیربط عوامل با هفتگی جلسات برگزاری 
تلکام فناپ شرکت با قرارداد مورد های دوربین جانمائی 
اخیر حفاری دراثر که نوری فیبر زیرساخت ارتباط برقراری جهت روزی شبانه تالش 

 .بود گردیده قطع
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

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

 شهرداری منطقه سه

آرمانشهر 
 شمال

شهرداری  
 98/04/01 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/04/01         70     
در حال 
 بررسی

پیگیری جهت معرفی  
نیروی متخصص در 

 زمینه تاسیسات
پیگیری صدور پروانه 

 ساختمان 
پیگیری جهت تایید 

نمای ساختمان توسط 
 واحد شهرسازی

تاکنون نیروی 
تاسیسات به این حوزه 

.  معرفی نشده است
مقرر گردید مشاور 
نمای ساختمان را 

 .کنداصالح 

میدان امام 
بلوار -( ع)حسین

 چمران

2 

مطالعات و بررسی اسناد مناقصه 
پروژه جمع آوری و هدایت آبهای 

سطحی فاز دوم خیابان شریعتی به 
 تختی

آرمان 
 هیدروطرح

شهرداری  
 98/3/8 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/3/8         90     
در حال 
   بررسی

  -خیابان شریعتی
 خیابان تختی

3 

مطالعات بروزرسانی اسناد پروژه  
دیوار حفاظتی خیابان شهید 

پوراسماعیلی و روبروی مجتمع 
 الکانشهر واقع در جاده الکان

شهرداری   بهان طرح
 98/3/28 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/3/28         100     
اتمام 

     مطالعات

خیابان شهید 
پوراسماعیلی و 
روبروی مجتمع 

الکانشهر واقع در 
 جاده الکان

4 
خدمات مهندسی مطالعات دیوار  

حفاظتی رودخانه بازارچه نگین، پارک 
 گلها و جنب بیمارستان رازی

آرمان 
 هیدروطرح

شهرداری  
 97/4/11 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

97/4/11         100     
اتمام 

     مطالعات
بازارچه نگین، 

پارک گلها و جنب 
 بیمارستان رازی

5 
بررسی و ارسال اسناد مناقصه 

ساماندهی مسیر پیربازار مربوط به 
 منطقه یک شهرداری رشت

آرمانشهر 
 شمال

شهرداری  
 98/05/19 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/05/19         100     
اتمام 

     مطالعات
بلوار  -پل توحید

 اصفهان

6 

بررسی و ارسال اسناد مناقصه 
معامالت متوسط پارک ورزشی 
سیمرغ مربوط به منطقه یک 

 شهرداری رشت

طراحان 
 آتک گیالن

شهرداری  
 98/05/01 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/05/01         100     
اتمام 

     مطالعات
پارک  -1منطقه 

 سیمرغ
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت مطالعات فنی   -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی
 عمرانی و ترافیک شهری
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7 

بررسی و ارسال اسناد مناقصه 
نقشه های پیاده رو سازی بلوار 

به منطقه مربوط شهید بهشتی 
 چهار شهرداری رشت

ژرفا نقش 
 محیط

شهرداری 
 98/5/13 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/5/13         100     
اتمام 

     مطالعات
بلوار شهید 

 بهشتی

8 
مطالعات  پروژه تحکیم بستر و   

احداث سالن محل استقرار تصفیه 
 خانه شیرابه در سراوان

آژند اسلیم 
 پارسیان

شهرداری 
 98/5/14 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/5/14 

        

100 

    

اتمام 
 مطالعات

    

 لندفیل سراوان

9 
مطالعات احداث دیوار حائل  

تصفیه خانه شیرابه و محوطه 
 سازی و ساختمانهای جنبی

آژند اسلیم 
 پارسیان

شهرداری 
 98/5/14 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/5/14 

        

60 

    

در 
مرحله 
تکمیل 
توسط 
   مشاور

 لندفیل سراوان

10 

مطالعات جمع آوری وهدایت  
آبهای سطحی خیابان دانشجو، 

جمهوری و کوچه های منتهی به 
 تاالب

هیدروپژوهان 
 یکم

شهرداری 
 98/4/2 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/4/2 

        

90 

    

در حال 
 بررسی

  

خیابان دانشجو، 
جمهوری و کوچه 

های منتهی به 
 تاالب

11 
مطالعات زیرسازی و روکش  

آسفالت معابرخاکی و فرعی  
 درسطح منطقه یک

آرمانشهر 
 شمال

شهرداری 
 98/5/6 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/5/6 

        
100 

    

اتمام 
 مطالعات

    
 1سطح منطقه 

12 
مطالعات روکش آسفالت  

معابرخاکی و فرعی درسطح 
 منطقه یک

پادیر سازه 
 عمران

شهرداری 
 98/5/17 رشت

تا سقف 
معامالت 
 کوچک

98/5/17 

        

100 

    

اتمام 
 مطالعات

    

 1سطح منطقه 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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1 
عملیات جمع آوری و هدایت  
آبهای سطحی شهر رشت به  

 EPCصورت 
 گوهر رود گیل

معاونت حمل و 
 نقل  

 و امور زیربنایی
%119/81         95/4/21 ماه24 613،389،297،552 95/4/20      

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

2 
عملیات تکمیل ساختمان 

مرکزی شهرداری رشت واقع در 
 میدان گیل

 خانه ایرانیان
معاونت حمل و 

 نقل  
 و امور زیربنایی

%97     *   94/5/29 ماه12 121،058،939،053 94/5/28      

بدلیل عدم ارائه صورت جلسات و 
 صورت وضعیت ماقبل قطعی

از سوی مشاور  پروژه متوقف می   
 .باشد

ارسال صورتجلسات و صورت 
 وضعیت

از سوی مشاور و تعیین تکلیف   
 پروژه

اگر صورت وضعیت 
 ماقبل قطعی کمتر

کل  1.25از مبلغ  
 قرارداد باشد پیمانکار

می تواند تا آن   
میزان عملیات اجرایی  

 .   را انجام دهد

قرارداد متمم ابالغ  
 گردیده و

درصورت رفع  
معارض گروه خط و 

 خاک
پیمانکار قادر به  

 انجام کار خواهد بود

 میدان گیل ساختمان 
 جدید شهرداری

3 

عملیات محوطه سازی محدوده 
پیرامون حرم خواهر امام  

سوخته  -محورهای حاج سمیع
 نخجیری و مسگران-تکیه

زیبا اسکان  
 کادوس

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%80         96/4/8 ماه8 49،744،617،549 96/4/4      

پروژه بدلیل اختالفات پیش آمده  
 در خصوص 

آیتم های اجرا شده توسط 
 پیمانکار بر اساس

نقشه های ابالغی میراث   
فرهنگی عقب تر از برنامه  

 .زمانبندی می باشد

مکاتبه با دبیرخانه شورای عالی فنی  
 کشور 

 پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار  
 پیشنهاد کار در دو شیفت

امضای توافق سه جانبه فی مابین  
شهرداری رشت ، اداره کل راه و 

 شهرسازی استان گیالن و پیمانکار  

 اتمام پروژه تا تاریخ
 98/9/30 

حل اختالف پیش  
 آمده

بین پیمانکار و   
 کارفرما

  

4 
عملیات جمع آوری و هدایت  
-آبهای سطحی خیابان قلی پور

 2معلم فاز
 گیل بام پی

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%45         97/3/6 ماه10 31،314،518،864 97/2/29  در حال انجام     

پیش بینی میگردد در صورت تامین  
فاز دوم عملیات اجرایی پروژه مالی، 

که شامل لوله گذاری و اتصال معلم 
به سمت میدان قلی پور می باشد 
 .تا پایان سال جاری به اتمام برسد 

    
 -سرگل  -خیابان معلم 

 شهید قلی پور 

5 
احداث ساختمان شهرداری  

 3منطقه 
 گیل صلب

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%44     *   95/9/7 ماه18 91،632،285،893 95/9/1    

خاتمه 
 یافته

 بدلیل مطالبات پیمانکار  
 .پروژه خاتمه پیمان گردید

برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار  
 جدید

در صورت تعیین  
 پیمانکار جدید  
بر اساس برنامه 
زمانبندی اقدام 

 .خواهد شد

  

میدان امام حسین  
 ساختمان 

جدید شهرداری منطقه  
3 

6 

عملیات دیوار حائل جنب 
رودخانه و محوطه سازی سایت 
ساختمان جدید شهرداری رشت 

 واقع در میدان گیل    

 پادیر پی سازه
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

 95/8/15 ماه9 80،435،311،021 95/8/15
 پیشنهاد  

%28         46ماده       

 46درصورت اعمال ماده 
 شرایط عمومی پیمان  

نیاز به برگزاری مناقصه و تعیین  
 .  پیمانکار جدید می باشد

 در صورت تعیین  
پیمانکار جدید بر اساس برنامه زمان 

 بندی  
 اجرا خواهد شد

 اجرای عملیات  
 پروژه 

  

 ساختمان جدید
 شهرداری 

7 
جمع آوری و هدایت آبهای  
سطحی مسیر خیابان شهید  

 کریم پور
 سد سازان راد

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%44         97/5/30 ماه4 4،590،207،546 97/5/16      

توقف پروژه بدلیل برخورد با خط  
 لوله انتقال نفت

 برگزاری جلسات با شرکت نفت
صدور مجوز پس از  
بررسی حوزه فنی  

 شرکت نفت

در صورت صدور 
مجوز و پرداخت 
مطالبات مالی  

پیمانکار پروژه در 
مدت دوماه به پایان 

 .خواهد رسید

 خیابان شهید کریم پور

8 
عملیات احداث دیوار حفاظتی 
 حاشیه رودخانه های شهر رشت

 باروساز شمال
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

%28 متوقف       95/7/26 ماه9 41،409،202،037 95/7/8      
 نیاز به پرداخت

 مطالبات می باشد   

 در صورت تزریق 
 مالی پروژه فعال می گردد

 

 عملیات اجرایی
 انجام خواهد شد 

 پیش بینی می گردد 
از تاریخ پرداخت 

 مطالبات  
ماه پروژه  6در مدت  

 به اتمام برسد

 جاده الکان بعداز 
 شهرک مهندسین گیل  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های مدیریت کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی -معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی  
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9 

عملیات ترمیم روسازی و اجرای  
روکش و همسطح سازی منهول  

متر در محدوده  10معابر باالی 
 1منطقه 

ژئوسازان بین  
 الملل

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%4 متوقف       97/9/26 ماه8 33،226،083،583 97/8/27      

پروژه بدلیل تاخیرات پی در پی  
و عملیات اجرایی نامناسب 

مشمول شرایط فسخ پیمان می  
 .باشد

 فسخ پیمان با پیمانکار فعلی 
 و برگزاری مجدد مناقصه

در صورت تعیین  
 پیمانکار جدید  
بر اساس برنامه 
زمانبندی اقدام 

 .خواهد شد

در صورت تعیین  
پیمانکار و تامین  

 اعتبار  
الزم پروژه ظرف 
مدت تعیین شده 

 .اجرا خواهد شد

جهاد به قلیپور در  -1
 مسیر رفت و برگشت

رینگ اصلی بلوار  -2
 گیالن 

مسیر اصلی خیابان  -3
 امام رضا

 شهید عابدی -4
  179انتهای خیابان  -5

 مسیر بیست متری گاز

10 

عملیات ترمیم روسازی و اجرای  
روکش و همسطح سازی منهول  

متر در محدوده  10معابر باالی 
 3منطقه 

ساختار سازان 
 تیالر

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%15         97/9/19 ماه8 33،626،083،583 97/7/16      

پروژه تراش مکانیزه آسفالت 
فرسوده و روکش آسفالت جدید  

در مسیر پل بوسار به سمت 
میدان فرزانه بمساحت تقریبی 

 مترمربع اجرا شده است 15000

    

پیش بینی می شود 
تا پایان آذر ماه سال 
جاری کلیه مسیرهای  

منظم به قرارداد 
توسط پیمانکار اجرا  

 .گردد

روکش آسفالت معابر  
  10اصلی با عرض باالی 
متر در محدوده  

شهرداری منطقه سه  
 رشت

11 

عملیات ترمیم روسازی و اجرای  
روکش و همسطح سازی منهول  

متر در محدوده  10معابر باالی 
 2منطقه 

تردد گستر  
 شمال

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
 97/9/11 ماه8 30،466،016،181 97/7/30

 پیشنهاد  
               46ماده 

پروژه مورد نظر در مسیر اصلی  
منضم به )خیابان حاجی آباد 

اجرا شد و پس از آن  ( قرارداد
کارگاه توسط پیمانکار تعطیل  

لذا اخطارهای الزم .شده است
توسط مشاور پروژه و کارفرما 

صادر گردیده و شرایط ابالغ ماده 
شرایط عمومی پیمان و فسخ  46

 قرارداد را دارد

    

  46پس از ابالغ ماده 
شرایط 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  
  10اصلی با عرض باالی 
متر در محدوده  

شهرداری منطقه دو 
 رشت

12 
جمع آوری و هدایت آبهای  
-سطحی مسیر خیلبان سمیه

 شهرک فجر فاز اول

بینالود سازان 
 غرب

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%44          97/10/26 ماه6 51،701،871،350 97/10/17      

توقف پروژه بدلیل برخورد با خط  
 میلیمتر 1000انتقال آب 

برگزاری جلسات با اداره اب و 
فاضالب و ارسال نقشه و مشخصات  

 فنی مورد نیاز

تاکنون با ادامه انجام  
عملیات از سوی  

و فاضالب آب شرکت 
 موافقت نگردیده است

در صورت صدور 
عملیات اجرایی  مجوز 

ماه به   3طی مدت 
 .پایان خواهد رسید

  -بلوار شهید بهشتی
خیابان المپ سازی به  
سمت خیابان شهید  

 نظری

13 
تکمیل ساختمان آتش نشانی  

 مسکن مهر
اسکان سازه 

 گروهه

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%10         97/8/6 ماه12 33،759،892،169 97/6/31      

پروژه به کندی در حال اجرا می  
باشد و نیاز به تزریق منابع مالی  

 دارد

در صورت تزریق منابع مالی به  
صورت منظم و پیوسته پروژه 

پیشرفت فیزیکی مناسبی خواهد 
 .داشت 

تسریع در روند 
تکمیل پروژه و رفع 
نیازهایی که پروژه 

برای آنها تعریف شده 
 .تامین اهداف پروژه . 

  
 -مسکن مهر  -رشت 

 95انتهای خیابان مهر  

14 
عملیات احداث دیوار گابیونی در 
ساحل چپ رودخانه زرجوب در 

 محدوده خیابان رودبارتان

ارکان بنای  
 پارس

معاونت حمل و 
نقل و امور  

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

 نیاز به پرداخت
 مطالبات   

 می باشد  

 در صورت تزریق 
 مالی پروژه فعال

 می گردد 
 

 عملیات اجرایی
 انجام خواهد شد 

پیش بینی میگردد  
در صورت پرداخت 

 مطالبات
 مالی ظرف  
ماه پروژه به  6مدت 

 اتمام می رسد 

 محله رودبارتان 
روبروی مسجد محمد  

 آباد

15 
عملیات جمع آوری و هدایت  

 آبهای سطحی فخب
 خانه گستر گیل

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%5         96/7/3 ماه18 110،689،220،646 96/6/20      

پروژه بدلیل معارض مردمی  
 متوقف می باشد

انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با 
فرمانداری، استانداری و معاون 

و استعانت از فوریتهای  دادستان 
 و واحد اجراییات 110پلیسی 

با توجه به صدور حکم  
قضایی از سوی معاون 

دادستان و حضور 
عوامل انتظامی بزودی  

 .پروژه آغاز می گردد

در صورت آغاز پروژه 
از سوی پیمانکار  

  18پروژه طی مدت 
ماه به پایان خواهد  

 رسید

 فخب -جاده پیربازار

16 
احداث ورزشگاه سلیمانداراب 

 شهر رشت
اسکان سازه 

 گروهه

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%2 بالتکلیف       96/3/7 ماه18 61،129،311،009 96/2/24      

به دلیل فسخ تفاهم نامه منعقده  
با اداره کل راه و شهرسازی پروژه 

 .متوقف شده است 

بر طبق راهکارهای پیشنهادی اداره 
کل راه و شهرسازی ، در اختیار  

گرفتن زمین پروژه با استفاده از یکی  
از دوروش تملک با پرداخت اقساطی 

بلند مدت و یا احداث به صورت 
سرقفلی بر اساس قرارداد هایی که 

مورد تایید اداره کل راه و شهرسازی  
 .باشند 

امکان از سرگیری  
روند اجرای پروژه بر 

روی زمین محل  
 .احداث 

  

بلوار شیون   -رشت 
 -فومنی 

 -روبروی سلیمانداراب  
 خیابان اتحاد
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ
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17 
عملیات ساماندهی و اصالح بستر  

بین خروجی  CO12منطقه 
 گلزاران-فرهنگیان

 باالرنصب
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

%0/63         97/7/30 ماه10 35،055،680،788 97/7/14      
پروژه بدلیل عدم صدور مجوز از 

سوی شرکت آب منطقه ای  
 متوقف می باشد

مکاتبات و پیگیری های مکرر از 
واحد های مرتبط در شهرداری و 
فرمانداری و استانداری صورت 

 پذیرفته است

در جلسات استانداری  
مقرر گردیده مجوز  
الزم از سوی شرکت 

منطقه ای صادر آب 
گردد ولی تاکنون 
 وصول نگردیده است

در صورت صدور 
مجوز از سوی شرکت 
آب منطقه ای پروژه 

ماه به   10طی مدت 
 .پایان خواهد رسید

 -بلوار شهید قلیپور
 گلزاران

18 
زیرسازی و آسفالت معابر با عرض  

متر در محدوده منطقه   10باالی 
3 

سامین سازه 
 تتیس

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
 98/4/26 ماه6 5،040،248،784 98/1/26

 پیشنهاد  
               46ماده 

پروژه مورد نظر بدلیل عدم  
تجهیز کارگاه پس از ابالغ تحویل 
کارگاه ، عدم شروع و اجرای کار ،  
عدم ارائه برنامه زمانبندی و غیره  

  46دارای شرایط محرز ماده 
شرایط عمومی پیمان بوده و در 
حال سیر مراحل اداری فسخ 

 پیمان می باشد

    

  46پس از ابالغ ماده 
شرایط عمومی پیمان  

و آزادسازی ردیف  
اعتباری تخصیص  

داده شده به قرارداد 
مذکور ، فرآیند  
برگزاری مناقصه  

جهت اخذ پیمانکار  
جدید صورت می  

 .پذیرد

زیرسازی و روکش 
آسفالت معابر با عرض 

متر در  10باالی 
محدوده شهرداری  
 منطقه سه رشت

19 
زیرسازی و آسفالت معابر با عرض  

متر در محدوده منطقه   10باالی 
5 

سامین سازه 
 تتیس

معاونت حمل و 
 نقل

 زیربناییو امور  
 98/4/26 ماه6 5،040،248،784 98/1/26

 پیشنهاد  
               46ماده 

پروژه مورد نظر بدلیل عدم  
تجهیز کارگاه پس از ابالغ تحویل 
کارگاه ، عدم شروع و اجرای کار ،  
عدم ارائه برنامه زمانبندی و غیره  

  46دارای شرایط محرز ماده 
شرایط عمومی پیمان بوده و در 
حال سیر مراحل اداری فسخ 

 پیمان می باشد

    

  46پس از ابالغ ماده 
شرایط عمومی پیمان  

و آزادسازی ردیف  
اعتباری تخصیص  

داده شده به قرارداد 
مذکور ، فرآیند  
برگزاری مناقصه  

جهت اخذ پیمانکار  
جدید صورت می  

 .پذیرد

زیرسازی و روکش 
آسفالت معابر با عرض 

متر در  10باالی 
محدوده شهرداری  
 منطقه پنج رشت

20 
زیرسازی و آسفالت معابر با عرض  

متر در محدوده منطقه   10باالی 
1 

سامین سازه 
 تتیس

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
 98/4/26 ماه6 5،040،248،784 98/1/26

 پیشنهاد  
               46ماده 

پروژه مورد نظر بدلیل عدم  
تجهیز کارگاه پس از ابالغ تحویل 
کارگاه ، عدم شروع و اجرای کار ،  
عدم ارائه برنامه زمانبندی و غیره  

  46دارای شرایط محرز ماده 
شرایط عمومی پیمان بوده و در 
حال سیر مراحل اداری فسخ 

 پیمان می باشد

    

  46پس از ابالغ ماده 
شرایط عمومی پیمان  

و آزادسازی ردیف  
اعتباری تخصیص  

داده شده به قرارداد 
مذکور ، فرآیند  
برگزاری مناقصه  

جهت اخذ پیمانکار  
جدید صورت می  

 .پذیرد

زیرسازی و روکش 
آسفالت معابر با عرض 

متر در  10باالی 
محدوده شهرداری  
 منطقه یک رشت

21 
عملیات احداث دیوار حفاظتی 

ساحل چپ رودخانه زرجوب واقع 
 در خیابان جوان

 شفارود گیل
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

%0         97/10/16 ماه8 22،504،198،231 97/8/7      

کارگاه تعطیل می باشد و 
 46پیشنهاد ماده 

معاونت شرایط عمومی پیمان به  
حمل و نقل و امور زیربنایی  

 .گردیدارسال 

مجددا   46درصورت اعمال ماده 
 نسبت

به برگزاری مناقصه و تعیین   
 .پیمانکار جدید اقدام گردد

در صورت تعیین  
 پیمانکار جدید  
بر اساس برنامه 

زمانبندی اقدام خواهد  
 .شد

در صورت تعیین  
پیمانکار و تامین  

 اعتبار  
الزم پروژه ظرف مدت  

تعیین شده اجرا  
 .خواهد شد

 خیابان جوان  

22 
عملیات جمع آوری و هدایت  
 آبهای سطحی مسیر استادسرا

ژئوسازان بین  
 الملل

معاونت حمل و 
نقل و امور  

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

 عدم تحویل کارگاه به 
عدم تامین  )دلیل معارض

 (خروجی

 در صورت اتمام لوله گذاری  
پروژه معلم قلیپور ،قابلیت اجرایی  

 خواهد داشت
 مسیر استاد سرا    

23 
نصب، اجرا و تعمیرات و راه 

اندازی سیستم تصفیه شیرابه  
 کارخانه کود آلی

 آوین دژ
معاونت حمل و 

نقل و امور  
 زیربنایی

%70         95/07/24 ماه1 1،343،000،000 95/07/24  در حال انجام     
   98/8/24تمدید پروژه تا تاریخ 

 بابت تکمیل پروژه
راه اندازی تا تاریخ 

98/8/30   
 انتهای جاده الکان 

 شرکت کود آلی

24 
تهیه و ساخت تجهیزات مورد نیاز 
راه اندازی سیستم تصفیه شیرابه  

 کارخانه کمپوست

آب زالل نوین  
 دیلم

معاونت حمل و 
نقل و امور  

 زیربنایی
%70         95/12/22 ماه3 1،984،672،000 95/12/22  در حال انجام     

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

راه اندازی تا تاریخ 
98/8/30   

 انتهای جاده الکان 
 شرکت کود آلی
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25 
ساختمان مرکز کنترل ترافیک و 

 مدیریت بحران
 خانه ایرانیان

معاونت حمل 
و نقل و امور  

 زیربنایی
   96/2/28 ماه18 114,442,037,313 96/2/27

ماده 
15-5     12%      

پروژه به دلیل ابالغ فسخ پیمان  
شرایط   5-15مطابق ماده 

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 

پروژه نیاز به برآورد جدید برای  
کارهای باقیمانده به منظور مشخص  
شدن مقدار هزینه باقیمانده جهت  

 .تکمیل پروژه دارد 

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

26 
ساختمان اداری فرهنگی 

 شهرداری مرکز
 خانه ایرانیان

معاونت حمل 
 و نقل  

 و امور زیربنایی
               94/5/30 ماه12 121,058,939,053 94/5/28

بدلیل عدم ارائه صورت جلسات 
 و صورت وضعیت ماقبل قطعی

از سوی مشاور  پروژه متوقف   
 .می باشد

ارسال صورتجلسات و صورت 
 وضعیت

از سوی مشاور و تعیین تکلیف   
 پروژه

اگر صورت وضعیت 
 ماقبل قطعی کمتر

کل  1.25از مبلغ  
 قرارداد باشد پیمانکار

می تواند تا آن   
میزان عملیات  

 .  اجرایی را انجام دهد

قرارداد متمم ابالغ  
 گردیده و

درصورت رفع  
معارض گروه خط و 

 خاک
پیمانکار قادر به  

 انجام کار خواهد بود

 میدان گیل ساختمان 
 جدید شهرداری

27 
عملیات زیر 

سازی،آسفالت،روکش و ترمیم  
 نوار حفاری آسفالت شهر رشت

 آبرودشمال

معاونت حمل 
نقل و و 

امورزیربنایی  
 ومناطق

%80         95/5/25 ماه9 465,045,596,498 95/5/25      
پروژه بدلیل مطالبات مالی  

متوقف بود اما دوباره فعال شده 
 .است

 در صورت تامین مالی پروژه 
 به اتمام خواهد رسید

در صورت تامین مالی  
 پروژه 

 به اتمام خواهد رسید
 سطح شهر   

28 
اجرای عملیات زیر سازی و 
آسفالت راه دسترسی تصفیه 

 خانه شیرابه سراوان
 سازمان عمران

معاونت حمل 
و نقل و امور  

 زیربنایی
%80         96/12/12 ماه6 22,700,488,761 96/6/29      

بدلیل نامناسب بودن مصالح دپو  
 شده

در مسیر و عدم تهیه مصالح  
 .مناسب پروژه متوقف می باشد

در صورت تهیه مصالح مناسب و  
 وجود قیر

 عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت 

در صورت تهیه  
 مصالح و حمل  

به محل کارگاه پروژه 
 .به اتمام خواهد رسید

  
 مسیر دسترسی به

 تصفیه خانه سراوان 

29 
احداث سوله تخمیر کود آلی  

   2و 1شماره 
فوالدسازه 

 آروین

عمران  سازمان 
و بازآفرینی  

فضاهای 
 شهری  

%40         97/8/12 ماه12 141,236,754,546 97/11/21      

پروژه با سرعت و روند مناسبی  
در حال انجام می باشد و در 
صورت تزریق مناسب منابع  

مالی جبهه های کاری بیشتری  
 .را می توان فعال نمود 

ایجاد هماهنگی داخل کارگاه به 
منظور فراهم نمودن شرایط فعال 
شدن همزمان چند جبهه کاری به  

تسریع در روند اجرا و نیز  منظور 
پروزه نیازمند تامین مالی منظم تر 

 .و با مقدار بیشتری می باشد 

تحقق در تسریع 
   اهداف پروژه 

 از باالتر الکان ، 
پاسگاه الکان ، جنب  

 CNGپمپ 

30 
الیروبی لوله های فاضالب سطح 

 شهر
 کارجویان شمال

معاونت حمل 
و نقل و امور  

 زیربنایی
%54         95/5/23 ماه9 44,962,866,746 95/5/21                

31 
احداث ساختمان کانون 
 هموفیلی استان گیالن

آریاصنعت 
 سوگند

سازمان عمران  
 و بازآفرینی

فضاهای  
 شهری

96/3/20 4,521,289,440 
 

88 

 روز
96/3/22   *     80%  استعالم خرید از طریق کارپردازی پروژه خاتمه یافته     

افتتاح پروژه تا یک  
 ماه 

پس از خرید توسط 
 کارپردازی

  
 چله خانه روبروی 

 2شهرداری منطقه
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حمل و نقل و ترافیک 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 : بازآفرینی حوزه
بازآفرینی نفره سه اجرایی هیات تشکیل پیگیری 

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

 شهرداری شهرسازی و معماری معاونت محوریت با
 

حضور با بازآفرینی اجرایی هیات جلسه اولین در بازآفرینی معاون و سازمان ریاست شرکت  
 استاندار عمرانی امور هماهنگی معاون و استان شهرسازی و راه مدیرکل رشت، شهردار

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازآفرینی هدف مناطق آسفالت ساماندهی جهت 99-98 سهمیه قیر جذب پیگیری   
منطقه) شهرسازی و راه کل اداره به پیشنهادی معابر ارسال  و  مناطق از نیازمندی آوری جمع و  مناطق به تن 2000 سهمیه اختصاص  

 (تن 150 : پنج منطقه) (تن 650:چهار منطقه()تن 500: سه منطقه()تن 450: دو منطقه()تن 250 :یک
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

ژاپنی باغ طراحی در جایکا جلسات در شرکت 

طرح پیشبرد تخصصی جلسات در حضور و ژاپنی باغساز همکار تیم در نماینده معرفی 

پیشنهادی های پروژه ارایه و سازمان 99 سال بودجه تنظیم 

بررسی مرحله در - (آریا افالک) خلیل میرزا خانه مرمتی مشاور وضعیت صورت بررسی ادامه  
 تاسیساتی های نقشه و برآورد متره

و مرکز شهرداری ساختمان مرمت طرح تکمیل در الزم های آزمایش و سونداژ مراحل پیگیری  
  صورت بررسی و خورشید عمارت مشاور و فرهنگی میراث کل اداره با هنر و فرهنگ ساختمان

 طرح های وضعیت

تاریخی بناهای تک از شناسایی و بازدید روند ادامه   
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

نمایندگان همراه به زرجوب رودخانه تا امام خواهر مطهر حرم راه پیاده پیشنهادی طرح از بازدید  
  شورای جلسه در ارائه جهت شهرداری شهرسازی و معماری معاونت و فرهنگی میراث کل اداره
 (2و1تصویر)فرهنگی میراث فنی

میراث فنی شورای جلسه در ارائه جهت مذکور راه پیاده طرح پاورپوینت فایل سازی آماده  
 فرهنگی

بازآفرینی ذیل کارگروه و عمران کمیسیون جلسه در بازآفرینی معاونت و سازمان ریاست شرکت  
 (4و3تصویر)رشت شهر اسالمی شورای

 

 

 

 

 

 

 
1تصویر   

2تصویر  

3تصویر  

4تصویر  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 

راهبردی سند تدوین کارگزاری مشاور شرکت سوم و دوم مرحله وضعیت صورت بررسی 
   گذاری سرمایه سازمان در امام خواهر محله

تدقیق جهت ایران شهری بازآفرینی شرکت طریق از بازآفرینی مشاور اخذ پیگیری  
  محالت در توسعه محرک های پروژه معرفی و تفصیلی طرح تدقیق فرسوده، بافت محدوده

 دولتی اعتبارات جذب جهت عمومی خدمات تم با هدف

و راه کل اداره استانداری، فرهنگی، میراث کل اداره با جلسات در شرکت و پیگیری  
 اقتصاد محور بازگشایی جهت شهرسازی

و راه وزیر معاون به توسعه محرک های پروژه معرفی و بازآفرینی عملکرد گزارش ارایه  
 دولتی اعتبارات جذب جهت راه پیاده از ایشان میدانی بازدید و شهرسازی

شهری بازآفرینی زمینه در شهروندی آموزش جلسه 

وقفی اراضی های پروژه اطالعات ارسال و شهرسازی و معماری معاونت با مکاتبه 

هدف محالت در شهرداری اختیار تحت اراضی از استعالم جهت امالک اداره با مکاتبه  
 اجرایی هیات در مشترک اقدام های ریزی برنامه در معرفی منظور به بازآفرینی

شهرسازی و راه کل اداره به ارائه جهت کودک پارک و خانه پروژه برای زمین تأمین پیگیری  
 مشترک اقدام برنامه در
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 

طول در بنا از نقطه ده در شهرداری عمارت از (زنی گمانه) سونداژ عملیات بر نظارت 
 مربوطه آزمایشگاه و (خورشید عمارت) مرمت مشاور فعالیت دوره
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 

(هنر و فرهنگ ساختمان) سابق استانداری عمارت شناسی آسیب مطالعات بررسی 
 خورشید عمارت مشاور توسط شده ارائه

گذاری سرمایه برای اقتصادی مدل معرفی جهت خورشید عمارت مشاور با مکاتبه 
 سابق استانداری ساختمان و شهرداری عمارت بناهای

زمینه در آموزشی های بسته تهیه درخصوص شهرسازی و راه کل اداره با مکاتبه 
 شهری بازآفرینی

فرسوده بافت در کلی های گذاری سیاست درخصوص شهرسازی معاونت با مکاتبه 

سرمایه جهت تشویقی و فنی های پکیج تهیه درخصوص گذاری دفترسرمایه با مکاتبه 
 بافت در گذاری

توسعه نهاد ساختار تعریف خصوص در ورزشی اجتماعی، فرهنگی، سازمان با جلسه  
 عینک محله

شده منعقد های نامه تفاهم دریافت جهت شهرسازی و راه کل اداره نماینده با دیدار 
 پزشکی علوم دانشکده و شهرسازی و راه اداره بین
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

و راه کل اداره با 97 مشترک اقدام های پروژه اجرای در الزم مکاتبات انجام و پیگیری 
 شهرسازی

داخلی کاری نازک مرحله در درصد 76 فیزیکی پیشرفت با عینک  سالمت خانه ساخت 

داخلی کاری نازک مرحله در درصد 76 فیزیکی پیشرفت با  عینک محله توسعه نهاد ساخت  

خارجی نمای مرحله در درصد 78 فیزیکی پیشرفت با سلیمانداراب سالمت خانه ساخت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
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حمل و نقل و ترافیک 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

کل اداره با 97 مشترک اقدام های پروژه اجرای در الزم مکاتبات انجام و پیگیری ادامه 
 شهرسازی و راه

پاسکیاب هوایی پل موقت تحویل 

 

 

 

 

درصد 60 فیزیکی پیشرفت با عینک تاالب اول آبی حوزه اطراف دوچرخه و پیاده مسیر احداث 
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حمل و نقل و ترافیک 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 : عمرانی حوزه
بتنی های وردهآفر انواع تولید : 

رو پیاده کفپوش و سیمانی بلوک ، 50*35 جدول قبیل از  

سراوان زباله دفنگاه: 
دسترسی مسیر دوم فاز آسفالت و زیرسازی   

شیرابه خانه تصفیه سایت مسیر سازی آماده و ریزی شن و خاکبرداری   

سازی محوطه: 
 شهدا خیابان در واقع گیالن استان شهدای بزرگداشت ستاد 

گیل میدان در واقع مسافربری ترمینال   

بهشتی شهید بلوار در واقع مهدیزاده شهید خیابان آسفالت و مکانیزه مرمت 

دیلمان بلوار در واقع علی امام شهرک مسیر آسفالت و ریزی بتن 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

فاز3 در زنجیری بیل دستگاه توسط گوهررود و زرجوب های رودخانه الیروبی  
 به منتهی مسیرهای و ها پل اطراف الیروبی اسلطخ، سیاه کشاورزی آبند حذف)

 (الکان در رودخانه

 (درصد38پیشرفت پروژه )  2و  1احداث سالن های تخمیر کارخانه کود آلی شماره 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 نوع پروژه ردیف

 98/9/30الی  98/3/25از 

 مساحت پروژه  
 (متر مربع)

تناژ آسفالت 
 مصرفی

 502 1074 پروژه های روکش آسفالت بصورت فینیشری 1

 163 1166 پروژه های روکش آسفالت بصورت دستی 2

 1478 9245 پروژه های زیرسازی و آسفالت 3

 2143 11485 مجموع

مترمربع 16665 مرمت مکانیزه  هایپروژه   

تن9074 میزان آسفالت تولیدی و اجراشده در مناطق  
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اجتماعی   –فرهنگی 
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 شده اصلی آسفالت( معابر)مسیر های ردیف
 بلوار شهید بهشتی، حدفاصل فکوری تا میدان مصلی 1
 بلوار امام رضا، حدفاصل آج بیشه 2
 نبل الزهراء، از بیمارستان رسول اکرم به سمت میدان گیل بلوار 3
 حدفاصل میدان مصلی تا میدان فرهنگامام خمینی،  خیابان 4
 بیستون خیابان معلم، حد فاصل میدان معلم به سمت سه راه 5
 میدان نیروی دریایی 6

 میدان شهدای گمنام 7
 سیاه اسطلخ به سمت رازی 8
 گلباغ نماز، چهارراه گلسار 9
 بلوار پروفسور سمیعی 10
 آرامستان به سمت میدان گیل جاده تهران، روبروی 11
 بلوار قلی پور به سمت فلکه جهاد   12
 نیروی دریایی به سمت ولی عصر 13
 ترمیم روکش آسفالت بلوار قلی پور به سمت فلکه جهاد   14
 ترمیم روکش آسفالت بلوارانصاری به سمت گلباغ نماز 15
 ترمیم روکش آسفالت بلوار شهدای گمنام  16
 زیر سازی محدوده مسکن مهر برای اجرای آسفالت  17
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 بلوار شهید بهشتی، حدفاصل فکوری تا میدان مصلی

 بلوار امام رضا، حدفاصل آج بیشه
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 بلوار نبل الزهراء، از بیمارستان رسول اکرم به سمت میدان گیل بلوار نبل الزهراء، از بیمارستان رسول اکرم به سمت میدان گیل

 حدفاصل میدان مصلی تا میدان فرهنگخیابان امام خمینی، 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 خیابان معلم، حد فاصل میدان معلم به سمت سه راه بیستون

 میدان نیروی دریایی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 میدان شهدای گمنام

 سیاه اسطلخ به سمت رازی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 گلباغ نماز، چهارراه گلسار

 بلوار پروفسور سمیعی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 آسفالت بلوار قلی پور به سمت فلکه جهاد

 آسفالت نیروی دریایی به سمت ولی عصر
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 ترمیم روکش آسفالت بلوارانصاری به سمت گلباغ نماز

 ترمیم روکش آسفالت بلوار قلی پور به سمت فلکه جهاد 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 ترمیم روکش آسفالت بلوار شهدای گمنام

 زیر سازی محدوده مسکن مهر برای اجرای آسفالت
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 بهسازی کارخانجات آسفالت
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 شستشو و تعمیر سنگ شکن کارخانه آسفالت

 مانور ماشین آالت سازمان برای مقابله با بحران احتمالی در زمستان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 بازدید از اداره فنی و اجرایی و بررسی کیفیت تولیدات بتونی

 بازدید از محالتی که نیاز به آسفالت دارد
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

(دستگاه17)غیرعملیاتی اتوبوسهای بازسازی با فعال ناوگان تعداد افزایش 

اتوبوسها داخلی مبلمان و فنی بازسازی طریق از خدمات تیفیک بهبود 

(2و1تصویر) سال3.5 به سال 5 حدود از ناوگان کارکرد متوسط کاهشو اتوبوسرانی ناوگان نوسازی 

سازمان بازده و کارایی افزایش جهت مدت بلند و مدت میان ،مدت کوتاه برنامه تدوین 

(3تصویر)گیالن استان در بار اولین برای 5 یورو استاندارد با گازوییل سوخت تحویل و تهیه 

سازمان تعمیرگاه فنی انبار توماسیونا ساماندهی 

ناوگان مدیریت سیستم به اتوبوس دستگاه 20 تجهیز(AVL)  پایش سیستم در اتوماسیون اجرای جهت 

نگهداری و تعمیرات یکپارچه مدیریت افزار نرم استقرار و نصب ،خرید PMو انبار واحد با ینکل  برقراری و  
 مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

تست سیستم اندازی راه CM (1تصویر) 

سیستم راستای در تعمیرگاهی بخش استانداردسازی و ساماندهی و وضعیت بهبود s5 (2تصویر) 

مخصوصاً مختلف خطوط در تاکسی رانندگان برای انگلیسی زبان آموزش و رانندگان و پرسنل فنی آموزش 
 (3تصویر) فرودگاه تاکسی رانندگان

هفته هر پایان در اخالق با و نمونه تاکسی رانندگان تشویق 

صدور سرعت افزایش و رانندگان فیزیکی حضور کاهش جهت سرویس وب بستر بر خدمات از بخشی ارائه  
 کاغذ رویه بی مصرف از جلوگیری و بار نقل و حمل های پروانه

شرکت به دعوتنامه ارسال و بار حمل خودرو پروانه دریافت جهت ها سازمان و مناطق تمامی به رسانی اطالع  
 پروانه دریافت جهت بار نقل و حمل های

 

 

 

 

 
 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 (ریال)از آمار فروش شرکت های مسافربری شهر رشت گزارشی 

 

 

 
 

 
 

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

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

 نوع دستگاه

 تعداد
میانگین تعداد مسافر  
جابجاشده توسط یک 
 دستگاه در طول روز

میانگین کرایه  
در یک مسیر 

خارج از سرویس  (فعال)در سرویس  (ریال)شهری 
 جمع (غیرفعال)

 16122 100 5811 882 4929 تاکسی سواری

 10995 200 199 33 166 تاکسی ون

 7860 400 196 29 167 مینی بوس

 3000 500 80 37 43 اتوبوس

عوارض پنج درصد    کل فروش  شرح
 فروش بلیط 

وصولی عوارض پنج 
 درصد تحقق وصول درصد 

 %86  8,098,179,555  9,448,512,230  188,970,244,590 98/09/30الی  98/3/25از 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده -مناطق پنجگانه  

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

حمل و نقل و 
 (امورزیربنایی

 مجموع

 243714 20670 14869 48265 58510 29071 72329 ( مترمربع) شدهمساحت آسفالت اجرا 

 35004 2915 1669 6885 11562 2787 9186 (تن)تناژ آسفالت استفاده شده  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

معاونت   5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

حمل و  

 نقل

 مقایسه تناژ آسفالت انجام شده مناطق

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 
معاونت حمل و 

 نقل

 مقایسه سهم مساحت آسفالت انجام شده مناطق

 3منطقه  2منطقه  1منطقه 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه یک -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله
 43کوچه  -کوی حسینی کوی حسینی

 کوی عرفان
مقابل ساختمان  -خیابان عرفان -بلوار ولیعصر

 پرهام
 کوچه برادران -خیابان شهدا -بلوار قلی پور آزادگان

 98خیابان  -گلسار گلسار

 بن بست شقایق -96خیابان  -گلسار گلسار

 روبروی مسجد -خیابان دکترحسابی -دیلمان کوی بهشتی

 4بوسار  -خمسه بازار آزادگان

 3بن بست  -کوچه هاشمی -خمسه بازار آزادگان

 کوچه افشین -کوچه استاد معین -بلوار انصاری گلسار

 کوچه سوگند -صابرین گلسار

 بن بست یکتا -96خیابان  -گلسار گلسار

 محل اجرای پروژه نام محله
 96خیابان  -گلسار گلسار

 بن بست یاس -96گلسار خیابان  گلسار

 روبروی ساختمان عزیزیه-کوچه سوگند-گلسار گلسار

 بن بست اول -جنب مسجد مستوفی -استادسرا معلم
 -کوی علی آباد

 رجایی
 27بن بست  -خیابان توحید -شهرک فرهنگیان

 110خیابان  -گلسار گلسار

 روکش -جنب دیوارحائل -جاده پیربازار کوی حسینی

 10توحید -130خیابان  -گلسار کاکتوس -گلسار

 172خیابان  -گلسار بلوار گیالن

 6کوچه  -کوی حسینی کوی حسینی

 روبروی کوچه قائم -خیابان دکترحسابی -دیلمان کوی بهشتی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه یک -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه نام محله

 کوچه فجر -بلوار ولیعصر کوی عرفان

 فرعی سمت راست -8بوستان  -بلوار دیلمان کوی بهشتی

 انتهای کوچه دوم -192خیابان  -گلسار بلوار گیالن

 فرعی سوم -کوچه محمدی-گلزاران  کوی حسینی

 جنب مهد کودک -36کوچه  -پستک پستک

 14بوستان  -بلوار دیلمان کوی بهشتی

 کوچه شایان -بیست متری گاز  بلوار گیالن

 کوچه یاس -بلوار دیلمان کوی بهشتی

 آزادگان
شهریور سمت  17کوچه انتهای خیابان -فالحتی

 راست

 کوچه خورشید -بلوار اصفهان -گلسار گلسار

 دی 8خیابان  نیکمرام

 محل اجرای پروژه نام محله
 -کوی علی آباد

 رجایی
 الین کندرو شهدای گمنام

 بلوار امام علی در بلوار دیلمان کوی شهید بهشتی

 در اسماعیل آباد   4کوچه محراب  کوی عرفان

 کوچه پنجم اسماعیل آباد کوی عرفان

 آنفرعی های در کوی حسینی  و  22کوچه  کوی حسینی

 ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه یک سطح منطقه

 ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه یک سطح ناحیه یک

 ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه دو سطح ناحیه دو

 ترمیم و لکه گیری معابر در سطح ناحیه سه سطح ناحیه سه

 9کوچه  -کوی حسینی کوی حسینی

زیرسازی و  -جنب دیوار حائل -جاده پیربازار کوی حسینی
 روکش

 28کوچه  -پستک -گلسار پستک
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه
 سدهیخیابان تختی، کوچه 

 عطاآفرین
 خیابان امین اصغری، کوچه چیتی 

 خیابان بیستون، کوچه روبروی دانا علی
 کوچه  جنب داروخانه رافعی -خیابان ضیابری 

 سمت راستشاه عمو رودبارتان،  انتهای کوچه 
 خیابان تختی باقرآباد کوچه شمس و کوچه سلیمان

 خیابان تختی، باقرآباد، کوچه سلیمانی
 خیابان تختی 

 خیابان تابان شمالی، کوچه گل مژده
 راسته مسکران، کوچه مالک

 سبزه میدان
 کوچه مجلسی -ساغریسازان 

 محل اجرای پروژه
 کوچه دباغیان - اجتماعی تامین سازمان روبروی - امام خیابان
 بوعلی کوچه - هجرتی

 احتشام کوچه ساغریسازان،
 زرمخی کوچه - شمالی ابوذر کوچه - منظریه
 ثعلبی کوچه زاهدان، خمیران
 عصر ولی خیابان - زرمخی کوچه - شمالی ابوذر کوچه - منظریه

 بست بن کوچه - افشار بست بن کوچه - نوزاد کوچه - بیستون
 زاده رضی

  شفا بیمارستان پشت -توانبخشی کوچه -بهشتی شهید کمربندی

 زرمخی کوچه - جنوبی زرمخی کوچه - شمالی ابوذر کوچه - منظریه
 نوبخت رمضان کوچه -عصر ولی خیابان -  شمالی
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه
 رحیم خیابان و دو منطقه محدوده اصلی مسیرهای- بیستون
 کمایی کوچه شعاعی،
   جود بست بن- زاهدان خمیران
 خیابان -  شمالی زرمخی کوچه - جنوبی زرمخی کوچه - منظریه

 عصر ولی
 نوزاد کوچه - کمایی کوچه شعاعی رحیم خیابان - بیستون
 نوبخت کریم کوچه - منظریه
 خیابان -  شمالی زرمخی کوچه - جنوبی زرمخی کوچه - منظریه

 عصر ولی
 ضیابری - نوزاد کوچه - زاده رضی کوچه -افشار کوچه بیستون

 آبادی فالح کوچه -
 خیابان آزادی بلوار – میرزایی کوچه - سهیل کوچه - منظریه

 روبروی دوست امام فیض کوچه-امیرصالحی عصرکوچه ولی
 کوچه- عباسی کوچه -طهماسبی کوچه - هجرت دبیرستان

 درشته

 محل اجرای پروژه
 کوچه الکان - شعاعی رحیم خیابان در کمایی کوچه- بیستون

 2 قلمستان
 چیتی کوچه  - پیرسرا

 انصاری بست بن - دباغیان
 چیتی کوچه - اصغری امین خیابان

 پرستو کوچه- دباغیان
 بازار محدوده

 خانه چله در همتی کوچه
 زاهدان خمیران در ثعلبی بست بن

 1 ناحیه سطح در گیری لکه
 یاسمن بست بن -شهریور 17خیابان
   میالنی بست بن- شهریور 17خیابان
  مریم بست بن -شهریور 17خیابان
 سبزواری بست بن- شهریور 17خیابان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه
 امین خیابان و مقدس دفاع میدان نبش -الکانی خیابان 

 اصغری

 برحق الیق کوچه زاهدان و خمیران خیابان
 مقدس دفاع میدان نبش الکانی، خیابان
 مقدس دفاع میدان نبش الکانی، خیابان
   رزاقی کوچه-  حشمت خیابان
 ششم کوچه ،نادرصفایی خیابان-نژاد محمد کوچه-امام خیابان

 مسکن بانک پشت کوچه میکائیل، راه چهار
   طراوت کوچه حشمت، خیابان

 رمضان کوچه دشت، نقره - کمایی کوچه شعاعی، رحیم خیابان
 2و1 قلمستان الکانی، - زاده

 محل اجرای پروژه
 ثعلبی کوچه زاهدان، خمیران خیابان

 مسیر کوچه- مطهری خیابان

 فرهنگ بست بن - ملت خیابان

 شبان و سبزواری کوچه - شهریور 17 خیابان

 رسولی و شبان کوچه -شهریور 17 خیابان

 - چهلتن راه چهار شهریور 17 - قلمستان پارک - الکانی خیابان
  افشار کوچه

 نشینی عقب- کوکبی کوچه پامچال هتل پشت- امام خیابان
 زاهدان خمیران در سمیعی کوچه در ساختمان

 3 مهر و رسولی کوچه شهریور 17 خیابان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه
 پژوه عزت کوچه -شهریور 17 خیابان

 صندوق - صفرزاده کوچه - یوسفی پور کوچه - دشت نقره
 عدالت

 همجوار های وکوچه سه بنفشه کوچه - منظریه
 صابری فروشگاه روبروی - پیرسرا

 صندوق - صفرزاده کوچه - یوسفی پور کوچه - دشت نقره
 عدالت

 ارشد و نوربخش کوچه - میدان سبزه
 خیراندیش کوچه -حشمت خیابان
 هشتم بست بن- نادرصفائی خیابان
 رازی بیمه نبش - امام خیابان
 خیراندیش کوچه حشمت، خیابان

 محل اجرای پروژه
 عدالت صندوق خیابان - امام خیابان
  اصلی مسیرهای وآسفالت ترمیم

 کوچه مطهری، خیابان مسیراصلی سمیعی، کوچه - زاهدان خمیران
 عالمی

 خیابان -اجتماعی تامین جنب پرستار، خیابان - زاهدان خمیران
 عالمی کوچه مطهری،

 2و1 فردوسی کوچه - اصلی مسیرهای رودبارتان خیابان

 خیابان حشمت خیابان-2و1 فردوسی کوچه -رودبارتان خیابان
  گذرفرخ مطهری خیابان-حافظ

  عدالت صندوق - شورا جنب سعدی خیابان - باقرآباد اصلی مسیر
  اصلی مسیرهای وآسفالت ترمیم
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه دو -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه
  خیابان-جهاد نبش شمالی تابان منظریه -حشمت دورمیدان 

 شهریور17
 صفایی نادر خیابان-پیرسرا– فرجاد کوچه - دشت نقره خیابان 

 14 بست بن
 روبروی خرداد 15 خیابان-سردارجنگل اصلی مسیرهای 

 حشمت بیمارستان
 ششم بست بن نادرصفائی خیابان میکائیل چهارراه
 - ضامن کوچه چمارسرا-ضیابری -جنگل سردار خیابان
 چمارسرا مسجد روبروی

 فرجاد کوچه زاده حبیب خیابان- دشت نقره خیابان 

 محمدی شیر کوچه امام بلوار - غبرانژاد کوچه منظریه خیابان

 یک زاده نصراهلل کوچه.جنگل سردار خیابان
 علی آژانس نبش بحرالعلوم، خیابان

 محل اجرای پروژه
 ضمیریان - توانبخشی کوچه- باقرآباد اصلی مسیرهای 

 مسیراصلی اباد حاجی- سپهدار کوچه-مجتهد حاج کوچه

 22 بست بن کوچه روبروی عطاآفرین، خیابان

 سهند کوچه تختی خیابان -3و2و 1 بنفشه کوچه منظریه

-شقایق بست بن کوچه -آذربانی کوچه-شهریور17 خیابان 
 شمالی تابان منظریه

 قناد نهی کوچه ساغریسازان-پیرسرا-میدان دورسبزه

 عاشری کوچه باقرآباد،

 سعیدی کوچه باقرآباد،

 کیا علی سید کوچه تختی، خیابان
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 خیابان پاسداران ، خیابان رجایی ، کوچه سوم

خیابان پاسداران ، خیابان رجایی ، کوچه چهارم و مسیر  
 اصلی  

خیابان پاسداران ، خیابان رجایی ، کوچه های پنجم و 
 هفتم

 کوچه جعفری  مذهب، (ره)بلوار امام خمینی 

 متری باقری ، کوچه چهارم 20بلوار چمران ، 

 (1تصویر)فلسطین خیابان ایزد دوست واقع در خیابان 

 1کوچه آیینه دوست، خیابان ایزد فلسطین، خیابان 

 محل اجرای پروژه

 2کوچه آیینه دوست، خیابان ایزد فلسطین، خیابان 

اکبرنیا  کوچه دوست، خیابان ایزد فلسطین، خیابان 
 (2تصویر)

حدفاصل پل بوسار تا مقابل راهنمایی و انصاری، بلوار 
 رانندگی

 کوچه بهشت پسند، (ره)بلوار امام خمینی 

 لکه گیری در محدوده منطقه سه

 16، کوچه خوش انس، فرعی (ره)بلوار امام خمینی

 (3تصویر)شناسخیابان فلسطین ، کوچه حق 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 خیابان فلسطین ، کوچه حقیقت جو

 خیابان فلسطین ، کوچه حق شناس ، کوچه دل آرا

خیابان فلسطین ، کوچه حق شناس ،کوچه های گلستان  
 3و  1

 خیابان فلسطین ، کوچه حق شناس ،کوچه نیک فطرت

خیابان فلسطین ، کوچه حق شناس  ، کوچه جوادی 
 (1تصویر( )7کبیری )

بلوار عاطفی ، خیابان شعاعی ، کوچه شعاعی یک ، بن 
 (2تصویر)بست چهارم

 محل اجرای پروژه

 (3تصویر)خیابان فلسطین ، ایزددوست ، کوچه مژدهی

 خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، کوچه فخرایی

 بلوار مدرس ، جنب آتش نشانی

 بلوار مدرس ، شهرک صبا ، مسیر اصلی  

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

 روبروی کوچه طالع  ، (ع)بلوار امام رضا 

نظام به سمت حدفاصل سه راه کانادا انصاری، بلوار 
 مهندسی   

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

آسفالت انجام شده منطقه سه -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 (1تصویر )پور بلوار انصاری، خیابان ارشاد، کوچه شمسی 

 (2تصویر )نیشابوری کوچه عطار (  ع)بلوار امام علی 

 بلوار مدرس ، کوی شهریار

 (3تصویر )دریایی بلوار مدرس ، الین کندروی نیروی 

 9بلوار مدرس ، کوچه زنبق 

 محل اجرای پروژه

 8بلوار مدرس ، کوچه زنبق 

 حق شناسخیابان سعدی ، کوچه 

 2خیابان شهدا، پشت مهدیه، کوچه ژاله، کوچه یاس

 بلوار انصاری، نرسیده به میدان فرزانه، کوچه میخک

به سمت  خیابان شهدا ، کوی دیانتی ، ماهی رودخان 
 مجتمع الغدیر

 بلوار مدرس ، کوچه گل سرخ

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
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آسفالت انجام شده منطقه چهار -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه
 عینک، فرعی های خیابان مالک اشتر

 کوچه شربتیاشتر، متری مالک  12ولکس، 
 بهبودیخیابان -حمیدیان
 خیابان شالیزار-حمیدیان
 بن بست ابراهیمی-خیابان شالیزار-حمیدیان
مسیر اصلی و بن بست محمدی و -3گلستان -حمیدیان

 جمشید
 بن بست علیزاده-خیابان شالیزار-حمیدیان

 خیابان حسن زاده-شهرک فجر
 کوچه رجب زاده و کوچه عرشیا-شهرک فجر
 1کوچه غالمی -خیابان عباسپور-شهرک فجر
 3کوچه غالمی -خیابان عباسپور-شهرک فجر
 خیابان عباسی-شهرک فجر
 2کوچه غالمی  -شهرک فجر

 دوم،فرعی  7کوچه آسایش الکان، بلوار 

 محل اجرای پروژه
 21کوچه شهدا فومنی، بلوار شیون 
 19کوچه شهدا فومنی، بلوار شیون 
 مستحصن پور 21کوچه شهدا فومنی، بلوار شیون 

 1کوچه عباسی احصاری، انتهای خیابان الکان، بلوار 
 کوچه پانزدهمسمیه، متری  16الکان، بلوار 
 و کوچه هشتم 4و 2بن بست سمیه، متری  16الکان، بلوار 

 خیابان اصلی مالک اشترباقرالعلوم، خیابان 
 کوچه پورابوالفضلالکان، بلوار 

 کوچه های فرعیچهارم، کوچه رزمندگان، خیایان حمیدیان، 
 خیابان باقرالعلوم افتخاری، بلوار 
 کوچه مرواریدالکان، بلوار 
 کوچه فرامرز عشقیافتخاری، بلوار 
 کوچه بهارضیابری، بلوار 
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آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

 آنفرعی های و  13کوچه -جماران 
 10بن بست گلهای  -جماران کوچه آزاده

 جماران کوچه سوم
 ورودی کوچه مهدی زاده -کمربندی شهید بهشتی

 مسکن مهر
 امانی -محدوده منطقه

  -کوچه دوازدهم سید زاده-محدوده بافت فرسوده
کوچه علی محمدی و کوچه دوم و دهم جماران و کوچه  

 چهارم مهدیزاده

 قلعه سرا
 3کوچه پیام  -خیابان ابن سینا

 مسیر راه آهن

 محل اجرای پروژه

 بقعه آقا سید ابراهیم
 لکه گیری

 پیمانکار دستمزدی  -کوچه هشتم -کوچه مهدی زاده
 محدوده بافت فرسودهجماران، 

 پیمانکار دستمزدی  -کوچه ششم -کوچه مهدی زاده
 کوچه هفتم امید وکوچه شریعت -جاده تهران 

 گلستان یک -فنی وحرفه ای  -جاده تهران 
 عاشری -و خیابان فرجام 11کوچه  -بیانی 

 سنگرو برگشت و جاده جاده تهران رفت 

آهن تا ورودی و از راه سوپرمارکت مهر، جلوی مسکن 
 مسکن مهر

 کمربندی شهید بهشتی
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آسفالت انجام شده منطقه پنج -مناطق پنجگانه  

 محل اجرای پروژه

سمت  قدیر  ،63مهرفلکه  ،عاشری خیابان،6عمارباهنر 
cng 

 جاده الکان شیرودی

متر طول با عرض  10)خیابان شریعت کوچه تیر 
متری سعادت   10بطرف کوچه  2،میثم (سانتی متر30

،بیانی کوچه پنجم  (سانتی متر 30متر و عرض 7طول )
 (سانتی متر30متر و به عرض 6به طول )

 اصلی یابانخمسکن مهر 

 (متر2*1) پیام نور سپیدرود

 محل اجرای پروژه

 4فرعی4عباس چوکام سایه 

 کوچه امید بن بست کوچه چهارم

 شهرک امام سجاد -پشت دانشگاه -انتهای پیام نور

ورودی   -دهمخیابان بیانی  -یازدهمخیابان بیانی 
 کوچه روستایی-کوچه چهارم جماران

 جاده الکان پارس شهاب

 جاده جیرده مسیر اصلی

 جاده الکان باالتر از راه آهن کوچه های منشعب

 ورودی پمپ بنزین سلطانی -بلوار امام خمینی
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  د     ر ، ر گ   یز     فپ ش    ر   -مناطق پنجگانه

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

 5213 100 1460 1430 506 1717 (متراژ به طول)جدولگذاری

رنگ آمیزی سرعتکاه و خطوط عابر پیاده در سطح معابر  
 1008 0 475 2 90 441 (متراژ به طول)منطقه 

 12072 1500 3015 3400 2278 1879 (مترمربع)کفپوش

 1منطقه 

33% 

 2منطقه 

10% 

 3منطقه 

27% 

 4منطقه 

28% 

 5منطقه 

2% 

 (متر)مقایسه جدولگذاری مناطق 

0500100015002000250030003500 5منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه 

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 4منطقه 

 5منطقه 

 (مترمربع)مقایسه میزان کفپوش گذاری مناطق 



194 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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عملکرد ترافیکی -مناطق پنجگانه  

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

 525 163 0 18 46 298 0 (تعداد)نصب استوانه ترافیکی در محدوده منطقه 

 91 15 0 16 5 55 0 نصب بشکه ترافیکی در محدوده منطقه

 270 210 0 0 60 0 0 (مترطول)خط کشی ایستگاه تاکسی و اتوبوس 

0  141 6 14 60 (مترطول)خط کشی عابر پیاده و خط ایست   150 371 

تعمیر ، اصالح و تعویض فرمانده چراغ راهنمایی و  
 34 33 0 0 0 1 0 (تعداد)کلیه متعلقات 

ساخت ، جانمایی و نصب تابلوهای هدایت مسیر  
 51 39 0 12 0 0 0 (مترمربع)

ساخت ، جانمایی و نصب انواع  تابلوهای  راهنمایی  
 60 15 0 0 0 45 0 (تعداد)

 8 1 0 3 1 3 0 (تعداد)اصالح هندسی 

ترمیم و احداث سرعتکاه در سطح معابر  
 25 0 0 10 0 4 11 (تعداد)منطقه

 42000 42000 0 0 0 0 0 (مترطول)خط کشی محوری سرد 

 170 170 0 0 0 0 0 (مترمربع)انجام عملیات امحا خط کشی دو جزئی 

 20900 20900 0 0 0 0 0 (متر طول -دو جزئی)خط کشی محوری مکانیزه 

خط کشی عابر پیاده با طرح های خالقانه  
 1149 60 0 0 0 460 629 (مترمربع)اختصاصی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

پروژه های منعقد شده و شروع بکار نشده و یا درمرحله انتخاب پیمانکار -مناطق پنجگانه  

 /پیمانکار عنوان پروژه ردیف
مبلغ اولیه پیمان   ناظر کارفرما شرکت

مدت  تاریخ انعقاد قرارداد (ریال)
 قرارداد

1 
نرده گذاری و فنس کشی و دیواره گذاری و تعریض 

بلوار مصباح در محدوده رودخانه معبر پیاده حاشیه 
 (مابین لب آب و پل قند و شکر)منطقه سه 

 :تاریخ ابالغ برنده 327/250/000 منطقه سه منطقه سه آرون عرشه پل
 شش ماه 1398/05/26

 شرکت گیل بام الین برگشت -ساماندهی مسیر پیر بازار فاز دوم 2
 پی

منطقه 
 یک

منطقه 
 شش ماه در شرف عقد قرارداد 63/980/000/000 یک

تاریخ شروع   مجری نام مشاور عنوان پروژه ردیف
 مطالعات

برآورد پروژه  مبلغ 
 (ریال)

زمان تخمین  مدت 
 وضعیت فعلی اجرای پروژه

1 
روکش آسفالت  اجرای عملیات زیرسازی و

 معابر خاکی و فرعی در سطح منطقه یک
مهندسین مشاور  
 پادیر سازه عمران

منطقه  
 یک

 مرحله انعقاد قرارداد در هشت ماه 21/184/076/237 98/5/6

2 
اجرای عملیات روکش آسفالت معابر 

 محدوده منطقه یک
شرکت مهندسین  
 آرمان شهر شمال

منطقه  
 یک

 ماه هشت 37/371/274/694 98/5/17
 در مرحله تشریفات قانونی

 انتخاب پیمانکار

3 
اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری در  

 سطح منطقه یک
مهندسین مشاور  
 پادیر سازه عمران

منطقه  
 یک
 

 در مرحله برگزاری مناقصه هشت ماه 9/748/630/973 98/5/1

 روشنایی بلوار خرمشهر 4
مهندسین مشاور  

 دانشمند
  منطقه

 هشت ماه 11/934/932/738 98/4/18 سه
 انتخاب پیمانکاردر مرحله 

 

5 
ترمیم و لکه گیری معابر آسفالتی با مصالح 

 در محدوده ناحیه یک
- 

منطقه  
 چهار

 در مرحله عقد قرارداد - 2/450/000/000 -

6 
ترمیم و لکه گیری معابر آسفالتی با مصالح 

 در محدوده ناحیه دو
- 

منطقه  
 چهار

 در مرحله عقد قرارداد - 2/300/000/000 -

7 
ترمیم و لکه گیری معابر آسفالتی با مصالح 

 در محدوده ناحیه سه
- 

منطقه  
 چهار

 در مرحله عقد قرارداد - 2/420/000/000 -

8 
عملیات جمع آوری و هدایت آبهای 

 سطحی از طریق لوله گذاری
- 

منطقه  
 چهار

 در مرحله عقد قرارداد - 2/987/116/638 -

9 
رنگ آمیزی دو )اجرای پوشش حفاظتی

در تقاطع غیر همسطح شهدای ( جزیی
 گمنام

- 
منطقه  

 چهار
- 3/127/700/000 - 

 در مرحله عقد قرارداد

 پروژه های در مرحله انتخاب پیمانکار

در مرحله انعقاد قراردادپروژه های   
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

مدیریت شهرسازی و طرحهای توسعه شهری –معاونت شهرسازی و معماری   

علی امام میدان تا ولیعصر میدان های پروژه خط تکلیف تعیین 

میراث و رشت شهرداری نمایندگان از متشکل مستمر جلسه 7 برگزاری و تاریخی بافت کارگروه تشکیل 
 (2و1تصویر) گیالن استان فرهنگی

(3تصویر) رشت شهری منظر و نما دستورالعمل ویرایش 

(5و4تصویر) 5 منطقه تفصیلی طرح 
مناطق جامع پروژه خط تهیه 
سبز بام اجرایی و فنی ضوابط تهیه  
مناطق در تفصیلی طرح اجرای شیوه هدایت و راهبری 
ضوابط اجرای ا،ه پروژه خط بررسی ،ها پهنه کد تدقیق ، تفصیلی طرح ضوابط بررسی ،بنا جانمایی 

98/8/1 تاریخ از آن نمودن اجرایی و  رشت تفصیلی طرح ضوابط اصالحات ابالغ 
شهری منظر و سیما جامع طرح قرارداد عقد جهت خدمات شرح اخذ و فراخوان 
تختی به سعدی خیابان اتصال شهرسازی، و راه محترم وزیر با مکاتبه 

 

 
3تصویر  

2تصویر 1تصویر   

5تصویر 4تصویر   
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

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

حفاظتی های دیواره 
صد ماده لیست چک 
های سکونتگاه مشکل فصل و حل درخصوص شهرداری پیشنهادی بسته تدوین و تهیه 

 شهر محدوده در واقع رسمی غیر
الکترونیک خدمات ارائه فنی ملزومات و ضوابط و مستندات تهیه 
در مناطق عملکرد نحوه و مناطق به ساختمان مشخصات تابلوی جدید فرمت ابالغ 

 آن اجرای
مجموعه زیر در ساختمان نمای به مربوط تعمیرات نمودن لحاظ العمل دستور ابالغ 

 کلی تعمیرات
از جلوگیری جهت ساختمان پلیس و محوری ناحیه خصوص در الزم هماهنگی ایجاد 

 ساختمانی تخلفات
و آب غیرمجاز کنندگان استفاده اجرایی نامه آیین اجرای بر نظارت و هماهنگی ایجاد ... 
تبصره اجرای خصوص در صد ماده دبیرخانه و پنجگانه مناطق بین الزم هماهنگی ایجاد  

  شهرداری به دولت بدهی تسویه)  98 سال کشور کل بودجه قانون 5 تبصره "و" بند
 (ها
قضایی پلمپ 
رشت شهر در ساختمان پلیس نمودن اجرایی جهت شده تهیه خدمات شرح 
1370 سال از قبل اعیانی دارای نسقی امالک برای ساختمانی پروانه صدور مشکل رفع 
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اعتراض نحوه با ارتباط در مناطق عملکرد سازی یکپارچه خصوص در جلسات برگزاری  
 دادگستری رسمی کارشناس گزارش به شهرداری

عمومی اماکن در سازی مناسب ضوابط رعایت دستورالعمل 
مضاعف کنترل و بازدید 
شعب برخی از صد ماده های پرونده برگشت علت به مربوط مشکالت حل و بررسی  

 کمیسیون
(مضاعف کنترل) رشت شهر سطح در ساخت حال در امالک تصادفی بررسی 
فروش پیش آگهی انتشار خصوص در دادستان معاون با مکاتبه 

خودکارسازی کارگروه مستندات تایید و بندی جمع 

 

 

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

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 

 امور نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی -معماریمعاونت شهرسازی و 

سازی یکپارچه منظور به شهرسازی یکپارچه سیستم راهبری کارگروه جلسات برگزاری 
 گانه پنج مناطق تجمیعی نسخه به نیل جهت رویه وحدت فرآیندها،

نقشه سازمان از مشاوره اخذ همچنین و ذی صالح پیمانکاران ،مشاورین با جلسات برگزاری 
 کنترل و فتوگرامتری روش تلفیق با رشت شهر 1:500 نقشه تهیه منظور به کشور برداری
 .زمینی

،رشت شهر ممیزی خدمات شرح ارائه و تنظیم تهیه 
و اداری تحول و نوسازی مدیریت حوزه همکاری با بنا احداث پروانه صدور اجرایی روش تهیه 

 .جاری فرآیند از گام 10 حذف و آن بهبود
1-2-3 مناطق شهرسازی یکپارچه سیستم تجمیعی نسخه تهیه. 
معماری و شهرسازی معاونت حوزه وظایف شرح و سازمانی چارت رسانی بروز. 
نقشه الیه به 5 ماده کمیسیون آراء کلیه تبدیل. 
ویژگی های و قابلیت ها بررسی منظور به اشرفیه آستانه شهرداری در سیماک سامانه از بازدید 

 سامانه آن
جامع سیستم به یابی دست هدف با شهرسازی الکترونیک خدمات راهبری کمیته تشکیل 

 شهروندی الکترونیک خدمات
 

 
 
 
 
 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

سازمان ابالغی مصوبه براساس معماری و شهرسازی معاونت چارت اصالح 
 شهر اداره شدن اضافه و (کشور وزارت)کشور های دهیاری و ها شهرداری
 پیشنهاد)بالتصدی های پست حذف به توجه با موجود چارت در کودک دوستدار
 (ها شهرداری سازمان

شده تعیین اهداف راستای در اجرایی شورای تشکیل و مناسب ساختار ایجاد 
 کودک دوستدار شهر های آرمان به رسیدن برای

ان ها، سمن و نهاد مردم موسسات تمامی رشت، شهرداری اقدامات گزارش تهیه  
 جهت کشور وزارت به کودک حوزه در رشت شهر کلی اقدامات ارسال و یوها جی

 رشت شهر شدن پایلوت

 

 اداره شهر دوست دار کودک -معماریمعاونت شهرسازی و 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

کمیسیون ماده صد-معاونت شهرسازی و معماری  

 مدت مشابه سال قبل 98/9/30الی  98/3/25از  شرح
 267 564 تعداد جلسات

 6453 18228 تعداد پرونده های رسیدگی شده
 722 1812 تعداد جریمه بدوی

 518،236،303،734 2،402،965،520،490 (ریال)مبلغ جریمه بدوی 
 523 1245 تعداد جریمه تجدیدنظر

 579،871،145،639 1،666،211،385،081 (ریال)مبلغ جریمه تجدیدنظر
 1492 5037 تعداد تخریب بدوی

 253 1197 تعداد تخریب تجدیدنظر
 2080 5400 تعداد تصمیم بدوی

 893 2517 تعداد تصمیم تجدیدنظر
 113 96 (جریمه) تعداد آرای همعرض

 127،756،409،171 155،880،914،778 (ریال)مبلغ آرای همعرض
 56 63 تعداد تخریب همعرض
 269 266 تعداد تصمیم همعرض
 52 240 تعداد آرای استنکافی

 1،225،863،858،544 3،734،742،639،327 (ریال)جریمه  کلمبلغ 

0

1,000,000,000,000

2,000,000,000,000

3,000,000,000,000

4,000,000,000,000

 مدت مشابه سال قبل 98/9/30الی  98/3/25از 

 مقایسه مبلغ کل جریمه کمیسیون ماده صد
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

      

  د د پر      
 ص در 

        ی 

      8 

  د د پر      
 ص در 

        ی 

        

درصد  فز یش 
 ی     ش

  د د در         
   ی        د ث ت 

     8 

در           د د 
   ی        د ث ت 

        

درصد 
 فز یش 
 ی     ش

    ت  یر       
   ر ر ع

 8        ی      

    ت  یر       
   ر ر ع

          ی      

درصد 
 فز یش ی  
    ش

1 229 264 -13%  412 352 17% 355529 190072 87%  

2 99 79 25%  179 139 29% 71067 42502 67%  

3 128 83 54%  217 122 78% 77867 42750 82%  

4 118 54 119%  185 110 68% 76080 35584 114%  

5 79 71 11%  120 89 35% 63734 47185 35%  

 جمع کل

  مناطق
653 551 19%  1113 812 37% 644277 358093 80%  

 
 
 
 

مقایسه ای پروانه احداث بنا مناطق پنجگانه شهرداری آمار  -معماریمعاونت شهرسازی و 
1398/ 9/30تا تاریخ  1398/3/25دربازه معین از تاریخ رشت   

 
 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

 97بازه معین سال  98بازه معین سال 

مقایسه تعداد درخواستهای ثبت شده بازه معین 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98سال  
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

نام 
 دوره منطقه

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

مبلغ تخفیفات 
اعمال شده 

 (ریال)

مبلغ 
دریافتی 
از دولت 

 (ریال)

طلب شهرداری از 
 (ریال)دولت  

 تجاری مسکونی
تجاری و 
 مسکونی

 تجاری مسکونی غیره اداری
تجاری و 
 مسکونی

 مساحت زیربنا تعداد غیره اداری

قه
نط

م
1 

الی  98/3/25از 
98/9/30 

19 1 0 0 0 17090 2357 0 0 0 20 19447 4،546،733،844 0 4،546،733،844 

مدت مشابه سال 
 گذشته

14 0 0 0 0 10855 0 0 0 0 14 10855 2،670،994،489 0 2،670،994،489 

قه
نط

م
2 

الی  98/3/25از 
98/9/30 

56 0 0 0 0 30309 0 0 0 0 56 30309 4،835،074،500 0 4،835،074،500 

مدت مشابه سال 
 گذشته

49 0 0 0 0 27369 0 0 0 0 49 27369 2،668،884،000 0 2،668،884،000 

قه
نط

م
3 

الی  98/3/25از 
98/9/30 

31 1 0 0 0 19810 106 0 0 0 32 19916 1،252،309،025 0 1،252،309،025 

مدت مشابه سال 
 گذشته

20 1 3 0 0 11934 195 1028 0 0 24 13157 1،372،079،320 0 1،372،079،320 

قه
نط

م
4 

الی  98/3/25از 
98/9/30 

9 1 2 0 0 4215 200 1990 0 0 12 6405 890،281،000 0 890،281،000 

مدت مشابه سال 
 گذشته

4 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 4 2027 77،690،000 0 77،690،000 

قه
نط

م
5 

الی  98/3/25از 
98/9/30 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

مدت مشابه سال 
 گذشته

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

وع
جم

م
 

الی  98/3/25از 
98/9/30 

115 3 2 0 0 71424 2663 1990 0 0 120 76077 11،524،398،369 0 11،524،398،369 

مدت مشابه سال 
 گذشته

87 1 3 0 0 52185 195 1028 0 0 91 53408 6،789،647،809 0 6،789،647،809 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پروانه های ساختمانی بافت فرسوده -مناطق پنجگانه  

0
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20

30

40

50

60

 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه

نسبت به مدت  98/09/30الی  98/03/25مقایسه تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 مشابه سال گذشته

 (97سال)مدت مشابه سال گذشته 98/9/30الی  98/3/25از 

120 

91 

020406080100120140

 98/9/30الی  98/3/25از 

 (97سال)مدت مشابه سال گذشته

نسبت به مدت مشابه   98/09/30الی  98/03/25مقایسه مجموع تعداد پروانه های صادره بافت فرسوده از 

 سال گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

پایانکارهای ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 
نام 

 دوره منطقه

 مجموع سایر تجاری-مسکونی تجاری مسکونی

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

 تعداد

مساحت  
زیربنای  
مسکونی  

 (مترمربع)

مساحت  
زیربنای  
تجاری  

 (مترمربع)

مساحت  
پیش  
...  آمدگی و 

 (مترمربع)

 تعداد

مساحت  
زیربنای  

 کل
 (مترمربع)

 تعداد
مساحت  

 زیربنای کل
 (مترمربع)

قه
نط

م
1 

الی  98/3/25از 
98/9/30 199 175401 15 4585 44 32273 3818 0 2 1744 260 217821 

مدت مشابه سال 
 234943 271 1218 1 0 2470 20874 30 3320 14 207062 226 گذشته

قه
نط

م
2 

الی  98/3/25از 
98/9/30 124 94553 12 2876 11 11844 1310 0 0 0 147 110584 

مدت مشابه سال 
 94674 139 0 0 0 2563 4652 17 11310 17 76149 105 گذشته

قه
نط

م
3 

الی  98/3/25از 
98/9/30 93 55605 5 2553 12 8617 1023 0 0 0 110 67798 

مدت مشابه سال 
 77791 115 0 0 0 96 10556 13 1251 6 65888 96 گذشته

قه
نط

م
4 

الی  98/3/25از 
98/9/30 88 54410 2 854 12 7594 1157 37 1 916 103 64968 

مدت مشابه سال 
 21256 88 846 1 65 1840 11160 20 0 0 7345 67 گذشته

قه
نط

م
5 

الی  98/3/25از 
98/9/30 42 20762 2 941 1 286 236 0 0 0 45 22225 

مدت مشابه سال 
 59293 39 0 0 0 0 0 0 28 1 59265 38 گذشته

وع
جم

م
 

الی  98/3/25از 
98/9/30 546 400731 36 11809 80 60615 7544 37 3 2660 665 483396 

مدت مشابه سال 
 487957 652 2064 2 65 6968 47242 80 15909 38 415709 532 گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

ساخت و سازهای غیرمجاز -مناطق پنجگانه  

نام 
 منطقه

 دوره
 سایر تاسیسات مسکونی

 مجموع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

قه
نط

م
1 

 590 %20 117 %0 0 %80 473 98/9/30الی  98/3/25از 

 787 %28 217 %0 0 %72 570 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
2 

 408 %16 67 %0 0 %84 341 98/9/30الی  98/3/25از 

 451 %21 95 %0 0 %79 356 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
3 

 428 %31 132 %0 0 %69 296 98/9/30الی  98/3/25از 

 411 %30 125 %0 0 %70 286 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
4 

 478 %19 90 %0 0 %81 388 98/9/30الی  98/3/25از 

 348 %53 183 %8 29 %39 136 مدت مشابه سال گذشته

قه
نط

م
5 

 346 %22 75 %1 5 %77 266 98/9/30الی  98/3/25از 

 333 %30 100 %1 3 %69 230 مدت مشابه سال گذشته

وع
جم

م
 

 2250 %21 481 %0.2 5 %78 1764 98/9/30الی  98/3/25از 

 2330 %31 720 %1 32 %68 1578 مدت مشابه سال گذشته
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

بازدیدهای تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

تعداد پرونده ارسالی به واحد  تعداد تشکیل پرونده تعداد بازدید شرح
 تخلفات ساختمانی

الی  98/3/25از 
98/9/30 

 631 578 646 1منطقه

 416 457 628 2منطقه

 459 459 617 3منطقه

 413 447 775 4منطقه

 285 273 250 5منطقه

 2204 2214 2916 جمع

 مدت مشابه سال گذشته

 446 430 502 1منطقه

 401 431 511 2منطقه

 424 424 500 3منطقه

 438 556 849 4منطقه

 323 323 204 5منطقه

 2032 2164 2566 جمع
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

تخلفات ساختمانی -مناطق پنجگانه  

 

 واحد شرح ردیف
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 2759 3282 411 420 511 816 424 459 511 626 902 961 پرونده تعداد کل پرونده های ارسال به کمیسیون ماده صد  1

 323 520 11 33 285 475 1 2 9 4 17 6 پرونده (غیرقابل طرح)برگشت از کمیسیون ماده صد 2

 2756 3517 221 335 520 924 428 439 407 517 1180 1302 پرونده تعداد پرونده هایی که ابالغ رای شده 3

تعداد پرونده هایی که پس از صدور رای، اخطار صادر  4
 1887 2007 24 42 473 426 168 176 42 61 1180 1302 مورد شده

 1683 2172 84 105 325 721 235 246 143 164 896 936 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به تخریب صادر شده 5

 1202 1177 63 75 252 207 235 176 368 353 284 366 پرونده تعداد پرونده هایی که رای به جریمه صادر شده 6
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 رشتگانه شهرداری  55پاکسازی محالت طرح *

 
 

 

محیط زیست، فضای  
 سبز و خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  

دفعات پاکسازی 
 محالت

 مدت زمان

20 
از تیرماه لغایت آذر ماه   

 1397سال 

37 
از تیرماه لغایت آذر ماه   

 1398سال 
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 دفعات پاکسازی محالت 

 8    ش       یر  غ یت   ر               ش       یر  غ یت   ر        

 دفعات

 مدت
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 پل ،(عج)زمان صاحب مسجد جنب اسطلخ سیاه پل مسیرهای در) گوهررود و زرجوب های رودخانه الیروبی*

 (چمارسرا پل ،(77کوچه) اسطلخ سیاه نشین خوش پل اسطلخ، سیاه کشاورزی سد گلسار، توحید

 

 

 

 
 

 
 

محیط زیست، فضای 
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مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  
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محیط زیست، فضای 
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 1398از تیرماه لغایت آذر ماه  سال 

 1397از تیرماه لغایت آذر ماه  سال 

358 

269 
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400

نمودار مقایسه ای میانگین متراژ الیروبی 
 شده در روزهای کاری

 تیر تا آذر ماه  

97تیرماه لغایت آذرماه  98تیرماه لغایت آذرماه    

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  

 و زرجوب های رودخانه مسیر در الیروبی متر 3939
 مهر نیمه تا شهریور نیمه از کاری روز 11 در گوهررود

 کمبود علت به عملیات ادامه .است گرفته انجام
 سراوان، دفنگاه به زنجیری بیل ارسال و آالت ماشین

 ... و اخیر های بارش خاطر به آب سطح آمدن باال
 است مانده متوقف

 و زرجوب های رودخانه مسیر در الیروبی متر 18818
 نیمه تا ماه تیر ابتدای از کاری روز 70 در گوهررود

  .گرفت انجام ماه آبان
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مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

  شهروندان حال رفاه افزایش راستای در بهداشتی سرویس احداث جهت ریزی برنامه *

 بینی پیش اعتبار و شـهر اسالمـی شورای مصــوب بودجه براساس بهداشتی های سرویس احداث جهت جدیدی مکانهای)

 (.باشد می بـنا احـداث بـرای الزم های تایید کسب جهت قانونی مراحل در که گردیده تعرفه شده

 ارائه خدمات بابت ایجاد سامانکده سگها و حیوانات بالصاحب* 

 رسمی کارشناسان کانون توسط هزینه برآورد از بعد که است شده تهیه معاونت کارشناسی تیم توسط خصوص این در قراردادی)

 جهت و تهیه حقوقی اداره توسط مربوطه فراخوان و ارسال نهایی نظر اعالم جهت پسماند مدیریت سازمان به دادگستری

 (باشد می دستور اخذ مرحله در ستاد سامانه در بارگذاری

 برنامه ریزی در خصوص نظافت و پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهررود* 

 کانون به قرارداد در موجود های هزینه برآورد جهت که است شده تهیه معاونت کارشناسی تیم توسط خصوص این در قراردادی)

 و مسـتمر پاکـسازی و آوری جمع عملیات اجرای به نیل آن اجرای از هدف و است شده ارسال دادگستری رسمی کارشناسان

 (باشد می گوهررود و زرجوب های رودخانه حاشیه و دیواره ، بسـتر در موجود جامـد های زباله کلـیه مداوم

  مناقصه اسناد و روب و رفت خدمات شرح سازی آماده و برگزاری *

  مناقصه اسناد و سبز فضای خدمات شرح سازی آماده و برگزاری *

 مسکن در انرژی تاسیسات اتاقک ساخت و پذیر تجدید انرژی پارک احداث درخصوص پیگیری *
   مهر
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 هم و است گردیده تهیــه فـوق پروژه مناقصه اسناد) :رشت شهر سطح در خام آب پروژه اجرایی روند*

 امام بلوار شامل پروژه اجــرای جهت شده گرفته نظر در مکانهای ضمناً باشد می دسترس در SETADIRAN.IR سامانه در اینک
 (متر 900 گمنام شهدای بلوار متر، 2500 افـتخاری بلــوار متر،1100 پور قـلی بلوار متر، 2000 طول به خمینی

. 

 

 

 
 
 الکان در زباله تخلیه موقت ایستگاه میانی رمپ احداث تکمیل*

 شرکت اکنون هم گردید، 48 مـاده  مشمول قرارداد این که است گردیده منعقد پسماند سازمان توسط 95 سال در داد قرار) 
 (.باشد می مناقضه اسناد سازی آماده و بازطراحی مرحله در عمرانی معاونت طریق از محیط نقش ژرفا

 لیتری 660 مکانیزه زباله های سطل خرید*

 مناقصه برنده مناقصه، برگزاری به توجه با و است شده دریافت شهر اسالمی محترم شورا از اعتبار تعیین مجوز خصوص این در) 

 (.باشد می مخازن تحویل و ساخت جهت قانونی مراحل طی حال در قرارداد عقد ضمن
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محیط زیست، فضای 
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مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  

 آوری روزانه سگ های بالصاحب توسط شرکت های زیر مجموعه حوزه خدمات شهریجمع * 
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مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  

    نخاله و زباله کامیون بار سرویس 350 پاکسازی این در )رشت کیژده روستای ورودی جاده پاکسازی *
 (یافت انتقال سراوان سایت به و آوری جمع ساختمانی
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 :همکاری و اقدامات ها، پیگیری*

مدیریت همکاری با نواحی اجرایی چارت سازی آماده و محوری ناحیه طرح ارائه  

 اداری تحول و نوسازی

کمپوست کارخانه در وتیور گیاه کاشت طرح ارائه 

رفع جهت مناطق به زمانی االجل ضرب تعیین و بارانی مواقع در آبگیر نقاط شناسایی  

 مشکل

شهرداری بحران ستاد عملیاتی چارت رسانی بروز   

سراوان دفنگاه به میانی رمپ از زباله انتقال قرارداد   

رشت شهر معابر سطح در سطحی آبهای شبکه نگهداری روشهای ابالغ و نظارت   

ارسال و سطحی آبهای آوری جمع شبکه نگهداری و پایش خدمات شرح و اسناد تهیه  

  و نظرات و دیدگاه ارایه جهت بنایی زیر امور و نقل و حمل محترم معاونت حوزه به

 پیشنهادات

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری-معاونت خدمات شهر  
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 :همکاری و اقدامات ها، پیگیری*
خدمات شرح سازی آماده و مهر مسکن در پذیر تجدید انرژیهای پارک ساخت الیحه پیگیری 

 صدراالشاره پروژه تاسیسات اتاقک

ساختمانی تخلفات خدمات شرح دستورالعمل تدوین و تهیه  

خواب کارتن افراد و متکدیان ساماندهی  

آنان ساماندهی جهت خیابانی و سرپرست بی زنان ساماندهی   

معبر سد رفع و پیشگیری و دستفروشان ساماندهی 

کار کودکان ساماندهی   

(شهر سطح از روزه همه) اصناف تابلوهای آوری جمع و ساماندهی   

 پارکینگبه ( وانت بارهای میوه) خودروهای متخلف انتقال 

 (خواهر امام)پروژه لوله گذاری آبهای سطحی مسیر مطهری به مسجد تکیه سوخته 
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 :همکاری و اقدامات پیگیریها، ادامه*
 ریزی اقدامات شهرداری رشت در ایام محرم و صفر و هفته دفاع مقدس  برنامه 

  خیابان سردار جنگلاخطار به مغازه داران 

 

 
 

 

در رسانی اطالع بنر چاپ و نصب تهیه، خصوص در الملل بین امور و عمومی روابط مدیریت با هماهنگی 
 سطح در شهروندان عموم اطالع برای رسمی سند فاقد امالک برای ساختمانی پروانه صدور فرایند خصوص

 پیشگیری مدیریت واحد توسط شهر سطح در ساخت حال در ساختمانهای از بازدید گزارش فرم تهیه و شهر
 سازها و ساخت بر نظارت و هماهنگی مدیریت و شهری تخلفات رفع و
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98 و 97 های سال آذرماه در شده ساماندهی و آوری جمع خانمان بی افراد و متکدیان ای مقایسه جدول 
 رشت شهرستان سامانکده مجتمع

وروی 
تعداد 

متکدیان 
و بی 

خانمانها
ی جمع 
آوری 
  شده

 بهزیستی زن مرد
کمیته 
 امداد

دستگاه 
 قضائی

گمپ تک 
 اعتیاد

 خانواده
با قید 

 تعهد آزاد

اعزام 
شهرستا
ن محل 
 سکونت

 رسوبی

97آذر   20 15 5 5 2 0 0 3 4 2 4

98آذر    18 15 3 2 3 1 1 4 1 2 3

-4

1

6

11

16

21

 98آذر   97آذر 

 برگزاری کالس آموزشی شناسایی کاالی

و  ( آرایش و بهداشتی)قاچاق سالمت محور 

   مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان گیالن

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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وروی تعداد 
متکدیان و بی 

خانمانهای 
جمع آوری 

 شده 

 کمیته امداد بهزیستی زن مرد
دستگاه 
 قضائی

گمپ ترک 
 اعتیاد

 خانواده
با قید تعهد 

 آزاد
اعزام به 
 شهرستان

 متواری
اعزام 

شهرستان 
 محل سکونت

 متوفی رسوبی

98شش ماهه   123 97 26 27 23 6 2 24 18 0 0 9 14 0
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 98از تیرماه الی آذرماه

مجتمع 98 سال آذرماه تا تیرماه از شده ساماندهی و آوری جمع خانمان بی افراد و متکدیان جدول  
 رشت شهرستان سامانکده

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

شرکت توسط سامانکده و گرمخانه اردوگاهی مجتمع ساخت ایجاد اولیه خدمات و شرح سازی آماده  
 پیمانکار عنوان به محیط سازان آتیه

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 
 
 
 
 
 

  98و  97ازتیرماه تا آذر سال هایعملکرد ستاد رفع سد معبر جدول مقایسه ای 
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عملکرد 
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عملکرد 
97 

 سایر واقالم
گل و  
 گیاه

گل و  
 گیاه

 پوشاک پوشاک ترازو ترازو گاری گاری پالسکو پالسکو
میوه و  

 تره بار 
میوه و 
 تره بار

2006 تیر  4246 93 122 206 87 36 61 134 155 1499 3169 4356 4691

1540 مرداد 4462 91 162 125 458 22 24 148 107 794 1649 3203 5392

1246 شهریور 9605 10 20 130 104 13 20 95 216 732 1470 2756 4114

974 مهر 1998 21 141 127 101 6 27 95 134 860 2270 3776 6934

721 آبان 2269 21 10 64 80 6 25 52 121 615 4023 1542 4718

1666 آذر 5540 190 90 292 547 23 35 130 131 1047 1527 4504 7274

اذر  98و97جمع کل از تیرماه تا  8153 28120 426 545 944 1377 106 192 654 864 5547 14108 20137 33123
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 اذر  98و97جمع کل از تیرماه تا آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر 

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 درخصوص غیرعامل پدافند نجات و امداد تخصصی کارگروه جلسه در نشست 

 دیدگان حادثه اضطراری اسکان چگونگی و بحران زمان در عامل غیر پدافند عملکرد

  گیالن پزشکی علوم دانشگاه اجتماعات سالن در 98/9/2 تاریخ در

 رفع و پیشگیری مدیریت دفتر در بیست بند کمیسیون هفتگی جلسات برگزاری 

   شهری تخلفات

 مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری-معاونت خدمات شهر

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

       د   ر       ی     ر ئ  طر 
   نظیر شهری سبز فضای توسعه•

منطقه به (2 فاز) مشکات ساالر پارک توسعه طرح و (توحید پل حاشیه) 4 گیالنه پارک سبز فضای توسعه طرح ارائه 
 چهار

پنج منطقه به (مترمربع 19200)متر 3200 طول به تهران جاده رفیوژمیانی سبز فضای توسعه طرح ارائه 

  شهدای میدان ، شقایق پارک سبز فضای بهسازی طرح ارائه نظیر شهری سبز فضای بازپیرایی و بهسازی•
 سه منطقه به (ع)رضا امام بلوار بهسازی طرح و چهار منطقه در گمنام

 چهار طول به گیل میدان از تهران جاده روشنایی سیستم توسعه طرح ارائه نظیر شهری مبلمان تجهیز•
 شهرداری پنج منطقه به کیلومتر

 شهرداری به آنها به مربوط مناقصه اسناد ارائه و تهیه و شهر سطح بلوارهای برخی در خام آب شبکه اجرای•
 مرکز

   مرکز شهرداری به شهر ورودی مبادی و مرکزی های بافت ، اصلی مسیرهای از برخی در گلکاری•

  مفاخر پارک در ژاپنی باغ•

 زمستانه و پاییزه گلهای انواع تولید جهت سازمان محوطه در خزانه بسترسازی و سازی آماده•

  دو بطول فومن جاده سمت از شهر ورودی (1 فاز) سبز فضای توسعه طرح ارائه نظیر شهر ورودی مبادی•
   کیلومتر

  مدرس اهلل بلوارآیت و  (ع) حسین امام میدان آرایی گل طرح•

   سه منطقه در

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

    د   ر        ر ئ  طر         ی   د 
 پاشی، سم نظیر  سبز فضای نگهداری وضعیت بهبود جهت به باغبانی های دستورالعمل ابالغ•

 حساس و پذیر آسیب های درختچه و درختان موردی هرس ، بیماریها و  آفات با مبارزه

 :اسناد و ضوابط تهیه•
محترم شورای مصوب سازندگان به تشویقی سیاستهای راستای در سبز بام به مربوط فنی ضوابط  

 رشت اسالمی
و حفظ قانونی الیحه چارچوب در شهر سطح درختان جابجایی و سربرداری به مربوط فنی وابطض 

 شهر اسالمی محترم شورای به آن ارسال و شهرها در سبز فضای گسترش
به پیمان شش قالب در گانه پنج مناطق شهری سبز فضای نگهداری و حفظ به مربوط مناقصه اسناد 

 مرکز شهرداری

 شهری سبز فضای بازپیرایی و توسعه به مربوط بهای تعرفه تعیین و روزرسانی به•

  نشاهای انواع از بوته 400،000 بر بالغ تعداد به تابستانه و بهاره فصلی گلهای از بخشی تامین•
 متنوع بندی رنگ با فصلی

   عمیق نیمه چاه یک به (142 قطعه) مهر مسکن پارک تجهیز و آبیاری سیستم اجرای•

 چهار منطقه به شقایق پارک آبیاری سیستم طرح ارائه نظیر فشار تحت آبیاری سیستم •

 سه منطقه محدوده در خرمشهر بلوار در (بارانی)فشار تحت آبیاری سیستم طرح از برداری بهره•
 (مترمربع 48000)متر 1800 طول به

  پیش جهت سبز فضای نگهداری و حفظ و بهسازی توسعه، به مربوط پیشنهادی های برنامه ارائه•
 99 سال بودجه در بینی

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 زیباسازیحوزه 
 

 (1،2،3تصویر) (مورد 10)دیواری نقاشی انجام•
 
 
 
 
 
 
 

 (5،6،7تصویر) (مورد 85) المان نصب و ساخت•

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

3تصویر 1تصویر  2تصویر   

6تصویر 4تصویر  5تصویر   
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 زیباسازیحوزه 
 (8و7تصویر)(مورد3) مدرسه دیوار آمیزی رنگ•
 اتوبوس ایستگاه 33 آمیزی رنگ•

 ای رودخانه سطح هم های پل عدد 13 آمیزی رنگ•

 میدان سبزه پارک و شریعتی خیابان جانبازان، پل زیر جهاد، میدان نورپردازی•

 راه پیاده آبخوری کاری سنگ•

 مسافر و ابراهیمی پور نوری، شهید های المان روشنایی و تعمیر•

 تهران جاده سمت از شهر ورودی برای نوری تابلوی نصب و ساخت•

  و راه پیاده در مربع متر 400 ابعاد به بنر نصب ، متر 5*12 ابعاد به شده خوشنویسی پرده عدد 5 نصب•
 محرم ایام برای متر هزار 50000متراژ به سیاه و رنگی پرچم خرید

 (9تصویر) توشیبا میدان دیوار روی بر کاری کاشی•
 (اول پی اجرای مرحله در)خانه چله محله در حشمت دکتر یادمان ساخت•
 ( فرهنگی راه پیاده) رشتی دیوار بهسازی و ترمیم•

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

9تصویر 7تصویر  8تصویر   
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

  ی           •
ر گ   یز  پ ی         یر      ک 
  د      بر گ   یز  پ ی               
  ید   دف     دس ر گ   یز        
  ی                د  ر گ   یز        
  پی د  ر   فر   ی  ر گ   یز       
 ی دی  ر    یج د  ش  یی     
 پ    دس  ی       ر   ر    یی       ی ی د      د          شکر  
    ت  ردی  د  ر   ریش   ی    

 در پی د  ر   فر   ی         ر(      )   ت                    ی د 
           ر گ   یز           ی           

           ی د یی - ی           •

 
 
 
 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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شهرسازی و نظام  
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 رنگ آمیزی   -زیباسازیحوزه •

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

ر گ   یز         ید   دف     دس    

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری



229 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 یادمان شهدا و نصب المان یلدا نقاشی–نقاشی  زیباسازیحوزه •

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 بازسازی و رنگ آمیزی سقاخانه خیابان جوان  -زیباسازیحوزه •

 

 

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمانشاخص های عمومی  •

 

 

 

 

 

 

 

 
 حجم آب مصرفی فضای سبز    •

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

 98/9/30الی  98/3/25از  واحد شرح ردیف

 6،176،495 مترمربع مساحت کل فضای سبز شهری 1

 1،668،804 مترمربع مساحت فضای سبز تحت پوشش شهرداری 2

 سبز فضای کل به خصوصی بخش توسط شده نگهداری سبز فضای نسبت 3
%100 درصد شهرداری پوشش تحت  

 2.4 مترمربع سرانه فضای سبز به ازای هر نفر 4

 63،200 ریال هزینه گلکاری هر مترمربع فضای سبز 5

 84،435،913 هزارریال مجموع هزینه نگهداری فضای سبزتحت پوشش شهرداری 6

 0 مترمربع میزان توسعه فضای سبز 7

 طراحی فضای سبز 8
 11 طرح

 62539 مترمربع

 زمان
مساحت فضای  

سبز تحت آبیاری  
 (مترمربع)با تانکر 

مساحت فضای  
سبز تحت آبیاری  

 (مترمربع)مکانیزه 

مساحت کل 
فضای سبز تحت  

 (مترمربع)آبیاری 

حجم آب  
 مصرفی با تانکر  

 (مترمکعب )

حجم آب مصرفی  
آبیاری مکانیزه  

 (مترمکعب)

حجم کل آب  
سبز  مصرفی فضای 

 (مترمکعب )

میانگین مصرف آب  
فضای سبز در هر  

 (لیتر )مترمربع 

  98/3/25از 
 837 808،985 354،176 454،809 1،111،049 511،289 599،760 98/9/30الی 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

خرید: 
ای سرمایه ارزش به ( رادیویی فرکانس کننده تقویت)ریپیتر دستگاه یک و (هایترا) دستی بیسیم دستگاه 7خرید  

 ریال میلیون 744/000/000
ای سرمایه ارزش به عملیات واحد به آن تحویل و انفجار ضد دستی چراغ دستگاه 205 خرید  

 ریال3/177/500/000
 
 
 
 
 
 ریال 175/000/000دستگاه نردبان دو تیکه عملیاتی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای   5خرید 
  ریال2/493/750/000ثوب لباس عملیاتی نومکس و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای   95خرید 

 ریال 2/950/000/000عدد کاله عملیاتی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای  100خرید 
 ریال 1/462/500/000جفت دستکش عملیاتی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای  100خرید 
 ریال 3/200/000/000دستگاه تنفسی و تحویل آن به واحد عملیات به ارزش سرمایه ای  17خرید 
 ریال 3/111/000/000دستگاه تنفسی به ارزش سرمایه ای  17خرید 
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ها پیگیری: 
حدودا ای سرمایه ارزش به انزلی آزاد منطقه از نشانی آتش خودروهای از دستگاه 7 ترخیص پیگیری  

 شد مستقر رشت نشانی آتش ایستگاه در و ترخیص اسکانیا خودروی دستگاه یک که ریال 600/000/000/000
 
 
 
 
 
 
رشت نشانی آتش ایستگاه در آن استقرار و اسکانیا خودروی ترخیص 

 
 
 
 
 
ریال میلیارد 100 حدوداً ای سرمایه ارزش با خرمشهر بلوار در واقع نشانی آتش ایستگاه ساخت روند پیگیری 
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خودرویی تجهیزات و تعمیرات: 
پرتوی و شیمیایی ، میکروبی حمالت با مقابله خودروی سازی آماده و تجهیز cbrn قفسه نصب مراحل اجرای و  

 به خودرویی گذاری آرم با مرتبط امور پیگیری و انجام جهت مربوطه ایستگاه به تحویل عالئم و آرم و بندی،
 ریال 25/000/000/000 حدوداً ای سرمایه ارزش

حدوداً ای سرمایه ارزش با تنفسی های دستگاه حمل و پشتیبان خودروی سازی آماده و تجهیز  
   ریال 25/000/000/000

 
 
 
 
 
 
 
20 سازمان فنی واحد توسط نشانی آتش های ایستگاه تجهیزات تعمیراتی خدمات مورد  
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خودرویی تجهیزات و تعمیرات: 
58 سازمان خودروهای از دستگاه 37 برای خودرویی خدمات مورد 
،نشانی آتش سنگین و سبک خودرو 11 تعداد به خودرویی خدمات و آمیزی رنگ پوسیدگی، رفع تعمیر  

 سازمان فنی واحد در نشانی آتش تجهیزات از مورد 26 از بیش نگهداری و تعمیر همچنین
ریال 20/000/000/000 حدوداً ای سرمایه ارزش با (آبرسان) حریق اطفای 1921 بنز خودروی بازسازی و تجهیز 
و تنفسی دستگاه شارژ دستگاه-تنفسی دستگاههای محل نصب جهت کاویان خودروی کابین دستگاه یک تجهیز  

 ریال 415/000/000 ای سرمایه ارزش با برق موتور
(1تصویر)نشانی آتش ایستگاه به تحویل و 1921  بنز خودروی بازسازی مراحل تکمیل 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 نام منطقه

 مجموع خدمات ایمنی حادثه حریق

الی  98/3/25از 
98/9/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  98/3/25از 
98/9/30 

مدت مشابه سال 
 گذشته

الی  98/3/25از 
98/9/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

الی  98/3/25از 
98/9/30 

مدت مشابه 
 سال گذشته

 848 852 258 310 276 271 314 271 1منطقه 

 277 409 92 149 110 152 75 108 2منطقه 

 1004 789 262 250 189 152 553 387 3منطقه 

 1039 824 262 229 246 191 531 404 4منطقه 

 729 510 213 140 171 122 345 248 5منطقه 

 28 238 0 50 6 48 22 140 خارج از محدوده شهری

 1 7 0 1 0 4 1 2 شهرهای اطراف

 3926 3629 1087 1129 998 940 1841 1560 مجموع

0

500

1000

1500

2000

 خدمات ایمنی حادثه حریق

    ی      یع فر    ی  ری ،  دث    د     ی  ی 

 (97)مدت مشابه سال گذشته 98/9/30الی  98/3/25از 



237 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 ایمنیمقایسه میانگین زمان رسیدن به محل حریق ، حادثه وخدمات •

 

 

 

 
 

 

 

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

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 ردیف
صدور طرح  

ایمنی  
 ساختمان

 بازدید و صدور
پایان کار  
 ساختمان

 بازدید از اماکن مختلف
ادارات، کارخانجات و  ) 

) ... 
 جمع

 3019 28 925 2066 98الی آذر تیر

 دوره زمانی

 میانگین زمان رسیدن به حریق
 (دقیقه وثانیه)

 میانگین زمان رسیدن به حادثه
 (دقیقه وثانیه)

باشهرهای اطراف و  داخل شهر
باشهرهای اطراف و  داخل شهر حومه

 حومه

 02:60 02:32 05:14 04:40 98/09/30الی  98/3/25از 

 04:32 04:32 05:44 05:41 (97)سال گذشتهمدت مشابه 
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 بازدید  جهت جانمایی هیدرانتهای شبکه اطفای آتش سوزی در بازار مرکزی رشت

پایش ایمنی پاساژ شیک، قدیری، پله برقی، گلها، صادقی، عاطفی، نگین توسط کارشناسان حوزه  
 سازمانپیشگیری 
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 های درون سازمانی  و برون سازمانیآموزش از گزارشی •
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 شرح
  

 تعداد آموزش دید گان  

 98/09/30الی  98/3/25از 

 13726 درون سازمانی

 17786 برون سازمانی

 31512 مجموع

0

5000

10000

15000

   د ر    ی     د د     ش دید    در         ی   

  ر         ی

 برون سازمانی درون سازمانی
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 خصوصی بخش مشارکت با شهرداری پنج منطقه مهر مسکن محدوده در بازار روز ایجاد•

 

 

 

 

 

 

  آب تصفیه سیستم احداث جدید، بهداشتی سرویس احداث تانک، سپتیک پروژه اجرای•
 چمران شهید بازارچه در بسته مدار دوربین 16 نصب و آشامیدنی
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 سرویس بهداشتی در حال حاضر سرویس بهداشتی قدیمی
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 (خودروگذر ) فودکار ساماندهی طرح آغاز•

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ها پیگیری•

 ها نت شهر به مربوط شهر بانک مطالبات 

مزاحم و آالینده مشاغل ساماندهی 

و دستی صنایع تولیدات ارائه و فروش جهت غرفه 150 ظرفیت با تختی بازارچه مجدد ساماندهی  

 رشت شهر گردشگری جاذبه عنوان به گیالن سنتی
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   شهر سطح های دکه و ها بازارچه مطالبات وصول•

 میدان در شهر بانک سابق ساختمان قبیل از)سازمان تولیت تحت امالک مزایده فرایند سازی آماده•

 ( افراد و خصوصی بخش به  نگین بازارچه واگذاری چمران، بازارچه مغازه باب 3 شهرداری،

 :بازدیدها•

  (1تصویر)محدوده آن دستفروشان ساماندهی جهت آزادگان خیابان در واقع های زمین از 

(2تصویر)خانوار سرپرست زنان تولیدات فستیوال از بازدید 

(3تصویر)کشاورزی محصوالت قیمت کنترل منظور به میادین و ها بازارچه  از بازدید 
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1تصویر 2تصویر  3تصویر   
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :ها نشست برگزاری•

 زنان تولیدات و محصوالت فروش و حمایت بازارچه دومین تشکیل پیرامون استان خیرین مجمع ریاست با 

 رشت در خانوار سرپرست

(4تصویر)شهر سطح ساختمانی مصالح ساماندهی درخصوص ساختمانی فروشان مصالح صنف رئیس با 

ساماندهی چگونگی تجارت و معدن صنعت، سازمان نماینده و استانداری نماینده اصناف، اتاق ریاست با 

 مزاحم و آالینده مشاغل

فرآورده و شهری مشاغل ساماندهی سازمان تولیت تحت و خصوصی بازارهای گذاران سرمایه و متولیان با 

 بحران مدیریت ستاد زمستانی عملیات دستورالعمل و مصوبات صحیح اجرای درخصوص کشاورزی های

 (5تصویر)رشت شهرداری
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4تصویر 5تصویر   
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

برگزاری جشنواره فروش ویژه شب یلدا با هماهنگی کلیه بازارچه های تحت تولیت و تحت نظارت سازمان •
 جهت عرضه محصوالت با تخفیف های ویژه یلدا

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

 میدان هاشمی بازارچه میرزا کوچک بازارچه شهید چمران

 بازارچه محبت دوست بازارچه الکان مهر

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری
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 قدیمی سازه جای به گذاری قیمت جدید سازه نصب کنترل•

   های سازمان مشترک تخصصی نشست سومین در شرکت•

 (6تصویر) قزوین استان در کشور کل شهری مشاغل ساماندهی

 

 

 

 نشست و هماهنگی اعضای ستاد بحران سازمان ساماندهی•

 مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و انجام هماهنگی های 

 (7تصویر)الزم برای مدیریت بحران برف 

 

 

 

 بازدید از بازارهای شب یلدا به منظور نظارت برعرضه اقالم•

 مورد نیاز شهروندان 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

6تصویر  

7تصویر   
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 (1تصویر)متوفیناوگان حمل و نقل  جهتخرید  دو دستگاه خودروی کارا •

 تجهیز کابین سردخانه برای دو دستگاه خودرو کارا•

 (2تصویر)قبرسازی در قطعات جدید در انتهای وادی دولت آباد •

 های خصوصی آمبوالنسساماندهی •

 (3تصویر)هرس گل و گیاه و درختان •

 سازمانآماده نمودن ناوگان خودروهای سنگین و سبک موجود در •

 بارانروشنایی در دو وادی برای در پیش بودن سرما و های غچرابازسازی •

 (4تصویر)آباددروازه بزرگ و جدید در پارکینگ وادی تازه نصب •
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2تصویر  

3تصویر  

4تصویر  
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 پاکسازی اطراف وادی تازه آباد و برداشت خاک های اضافه•

 

 

 

 

 

 

 مورد نیاز سازمانمقدار سنگ بلوک و لحد به تولیدات •
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 سازمان     گزارشی از عملکرد                                       شهرشدگان به تفکیک جنسیت و محل دفن در آمار فوت 
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 تعداد واحد شرح

 849 نفر تعداد فوت شده های مرد

 875 نفر تعداد فوت شده های زن

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

تعداد فوت شدگان اعزام به خارج از 
 956 نفر سازمان

 416 نفر تعداد فوت شدگان دفن در تازه آباد

 353 نفر تعداد فوت شدگان دفن در باغ رضوان

 مقدار  واحد شرح

 5956 قالب تولید سنگ لحد

 30713 قالب تولید سنگ بلوک

 2215 کیلوگرم مصرفی آهک

 162316 کیلوگرم مصرفی سیمان

 43740 قالب مصرفی سنگ بلوک

 5070 قالب مصرفی سنگ لحد

 860 عدد تعداد سنگ مزار نصب شده

 703 لحد پیش فروش قبور

 779 قالب نصب موزائیک

 1275 لحد قبرسازی
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 خانه شیرابه سراوانتصفیه 
 انجام شن ریزی و آسفالت راه دسترسی 
 (کامیون 4500)اجرای خاکبرداری محل استقرار پروژه 
(کوبش، غلتک، آزمایشگاه)و رسیدن به بستر مناسب ( شن و ماسه)اجرای خاک ریزی 
 متر مربع 2000اجرای بتون مگر 
اجرای آرماتوربندی رادیه ژنرال 
قالب بندی فوندانسیون 
بتن ریزی فونداسیون 
طراحی و ساخت سوله جهت نصب بروی فونداسیون 
اخذ مهندسین مشاور جهت امورات عمرانی و معماری 
اخذ مهندسین مشاور یکم جهت امورات تصفیه خانه 
برنامه ریزی جهت ساخت حوضچه جمع آوری پسماند در ورودی تصفیه خانه 
 خالصبرنامه ریزی جهت ساخت حوضچه آرامش پس از تصفیه شیرابه به صورت آب 

 جهت هدایت به سمت رودخانه زرجوب      
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 خانه شیرابه سراوانادامه تصفیه 
 فیلتر پرسپیگیری ساخت و نصب تصفیه خانه توسط پیمانکار به همراه خرید 
  پیگیری شرکت در جلسات تخصصی در فرمانداری و استانداری و شورای تامین جهت تسریع امورات 
خط اجرای جهت اعتبار تامین پیگیری KvA 400 (کیلومتر 1.5) پروژه محل تا 
320  برق انشعاب خرید جهت پیگیری KW رشت شهرستان برق توزیع شرکت از 
کل رئیس جمعه، امام همچون استان متولیان همراه به پروژه اجرای روند از روزانه بازدیدهای انجام  

 فرماندار و استان سیاسی معاونت بازرسی، سازمان رئیس دادگستری،
رانش از جلوگیری جهت متر 6 حداقل ارتفاع به سنگی حایل دیوار اجرای جهت ریزی برنامه و طراحی  

 زباله کوه

دفنگاه سراوان 
نمایندگان توسط آموزش و انزلی آزاد منطقه از (کمپکتور) دفنگاه های زباله کننده متراکم ترخیص  

   سراوان دفنگاه در آن کار به آغاز و کیمیا جهش شرکت و آلمان (BOMAG) بوماگ شرکت
شن ریزی و پوشش زباله ها 
 سمپاشی دفنگاه زباله 
 تن 800بهداشتی پسماند روزانه بیش از دفن 
  تفکیک زباله در دفنگاه سراوان به طور متوسط 

 درروزتن  3روزانه       
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمانهای فرهنگی، آموزشی برنامه 
 پسماندها آوری جمع ساعت رعایت سازی فرهنگ جهت شهروندان به پیامک ارسال و بنر نصب•

 محرم ماه ایام در سازی فرهنگ و رسانی اطالع بنرهای نصب•
 محرم ماه ایام در شهروندان به گیاهی مصرف یکبار های لیوان توزیع•
 شهریور 3 الی مرداد 31 تاریخ از بازی جشنواره چهارمین برگزاری•
 رشت شهر محله شش در «پاک محله من محله» مسابقه اجرای•
 پالستیک بدون جهانی روز برنامه ویژه اجرای•
 مناطق و محالت پاکسازی طرح•
 ایران پیشتازان دبیرستان همکاری با زباله از گیالن بلوار پارک پاکسازی•
  و مهدکودک 100 در پسماند از تفکیک آموزش جهت امدادگر بانوان انجمن و کاسپین گیالر موسسه با قرارداد انعقاد•

 مدرسه 100
 نهاد مردم های موسسه همکاری با زیست محیط جامع مدرسه برای قرارداد انعقاد جهت پیگیری•
 خشک پسماند دریافت و رسانی اطالع مراکز برای شده نصب شهری های تلویزیون هدایت و محتوا تولید•
 در شرکت جهت تیم تشکیل و شهر های دبستان در پسماند تفکیک رباتیک تیم تشکیل جهت ریزی برنامه•

 کشوری مسابقات
 کودک جهانی هفته مناسبت به کودک مهدهای و مدارس در پسماند تفکیک های برنامه ویژه اجرای•
 سبزه از پاکسازی و رودخانه اطراف های زباله پاکسازی جهت پاکبانان و نهاد مردم موسسات همکاری با برنامه اجرای•

 محتشم پارک تا میدان
 معلی کربالی به العتره خدام کاروان همراه به شهرداری پاکبانان اعزام•

الیحه تصویب از پس)سراوان دهیاری حساب به سراوان حسینیه ساخت برای ریال میلیون 500 پرداخت  
 ا(شهرستان محترم فرمانداری از آن تایید و رشت شهر اسالمی شورای در آن

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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زباله موقت ایستگاه میانی رمپ احداث نهایی طرح تکمیل و تهیه و کارشناسی جلسات برگزاری 
 شهری خدمات محترم حوزه همکاری با

با لیتری 660 مکانیزه زباله های سطل خرید جهت قرارداد انعقاد و مناقصه برگزاری و اسناد تهیه 
 شهری خدمات محترم حوزه همکاری

پنچگانه مناطق همکاری با شهر سطح از بالصاحب سگهای آوری جمع 

حاشیه پاکسازی قراردادهای خصوص در کارشناسی نظرات اعالم و اولیه مطالعات و بررسی  
 بالصاحب سگهای ساماندهی و ها رودخانه

پنچگانه مناطق و شهری خدمات محترم حوزه همکاری با گانه 55 محالت پاکسازی 

حوزه همکاری با بالصاحب سگهای نگهداری موقت سامانکده احداث اجرایی عملیات شروع  
 شهری خدمات محترم

حوزه همکاری با گوهررود و زرجوب های رودخانه پاکسازی و نظافت خصوص در ریزی برنامه  
 پنچگانه مناطق و شهری خدمات محترم

 با مربوطه قرارداد تنظیم و پسماند حمل ، معابر تنظیف ، روب و رفت خدمات مناقصه اسناد تهیه  
 شهری خدمات محترم حوزه همکاری

حوزه و سه منطقه  همکاری با (سراوان سایت به انتقال و سرویس 350) کیژده روستای پاکسازی  
 شهری خدمات
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 سبز و خدمات شهری

 سازمان مدیریت پسماند
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 تخمیر های ساخت سوله اقدامات صورت گرفته جهتA   وB 
 بتن مگر و آرماتوربندی•

  اجرای بتن ریزی فونداسیون•

 قالب بندی پدستال ها و بتن ریزی آن•

 ساخت اسکلت سوله ها در کارخانه  •

 نصب اسکلت سوله ها  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکترنگ آمیزی جداول و تجهیزات 

اصالح فضای سبز شرکت 

تعمیر و راه اندازی سمی تریلر 
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 کودآلی کارخانهبرای راه اندازی گرفته اقدامات صورت •
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برگزاری نمایشگاه: 

مشروطه فرمان امضای سالروز در مشروطه تاریخی تصاویر و اسناد نمایشگاه   

در شهدا با میثاق هیات فرهنگی نمایشگاه و النجاه هسفین نمایشگاه برگزاری در مشارکت 

 (ص) االنبیاء خاتم مجتمع در عاشورایی هنر نمایشگاه و ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده

مقدس دفاع هفته مناسبت به مقدس گنج نمایشگاه برگزاری در مشارکت 

(ص)االنبیا خاتم مجتمع در 98 ماه آبان حجاب و عفاف نمایشگاه برگزاری 

بسیج ساله چهل دستاوردهای نمایشگاه برگزاری در مشارکت 

راه پیاده در  یلدا آیینی جشن همراه به سوغات و دستی صنایع نمایشگاه برگزاری  

 میدان سبزه بوستان و (رشت شهرداری) ذهاب شهدای فرهنگی

استان فناوری و علم پارک با پژوهش هفته نمایشگاه برگزاری در مشارکت  

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

 نمایشگاهتصاویر برگزاری: 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری



258 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

برگزاری مسابقات: 
منظریه بانوان بوستان حجاب سالن در خم غدیر عید مناسبت به بانوان میز روی تنیس مسابقه 
منظریه بانوان بوستان حجاب سالن در دختر و مادر والیبال مسابقات دوره اولین   
حضرت والدت مناسبت به گیالن استان ناشنوای بانوان ورزش المپیاد دوره نخستین  

   منظریه بانوان بوستان در دختر روز و (س)معصومه
حجاب سالن در محالت ورزشی المپیاد دوره دومین در بانوان رمضان جام مسابقات اختتامیه 

 منظریه بانوان بوستان
(بانوان و آقایان) تنیس همگانی بزرگ جایزه مسابقات برگزاری در مشارکت 
بدنی تربیت روز مناسبت به نوجوانان و نونهاالن سنی های رده در بانوان دارت و روپایی مسابقه 
سازمان مشارکت با و الحوائج باب مسجد همت به بسیج هفته مناسبت به روی پیاده همایش 

   رشت شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی،
منظریه بانوان حجاب سالن در بانوان فوتسال ای منطقه مسابقات برگزاری   
رشت شهرستان سواری دوچرخه هیات استعدادیابی های کالس برگزاری در مشارکت 

 
 

 

 
 
 
 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

تبلیغات محیطی: 

 ماه محرم در ایام )مذهبی، تکایا و پایگاه های بسیج  هیأت های از مساجد، حمایت

متر اسپیس  و داربست برای راه اندازی تکایا و  1000متر بنر و  اجرای   1000با چاپ  98

هیئت مذهبی، مسجد و پایگاه بسـیج حمایـت و     40از ، از بیش ایستگاه های صلواتی

 .(صورت پذیرفتمساعدت 

هیـات ریحانـه الرسـول،    )مساعدت چاپ بنر هیات ها و مساجد و گروه های هنری          

 ...(، نمایشگاه عکس هنرگاه ، گروه آنسامبل فلود گیالن و مسجد امام حسین

 مساعدت در تبلیغات محیطی فیلم ناجه در راستای حمایت از زبان مادری 

 رشتو نصب بنرهای پیشگری از بیماری آنفوالنزا در سطح شهر چاپ 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

 تصاویر تبلیغات محیطی: 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

اجرای نمایش: 
خیابانی تئاتر پروژه دوم فصل از هفته دومین و بیست در «دیلمون» تئاتر گروه از کاری «آرش منم»خیابانی تئاتر  

   دائم
تئاتر پروژه دوم فصل از هفته یکمین و بیست  در «لوتوس» تئاتر گروه توسط «پوشالی های سگ» خیابانی تئاتر 

 (ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان ساختمان مقابل)ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده در دائم خیابانی
شهدای فرهنگی راه پیاده در دائم خیابانی تئاتر پروژه سوم فصل از هفته اولین در (صورتی آهنگ) خیابانی تئاتر 

 ذهاب

 فرهنگی راه پیاده در رشت دائم خیابانی تئاتر کار به آغاز سالروز دائم خیابانی تئاتر دوم فصل اختتامیه جشن 
 (رشت شهرداری) ذهاب شهدای

محرم سوم و دوم دهه مناسبت به تعزیه نمایش اجرای 
دیالمه عاشوراییان تئاتر برگزاری 
سرخ آسمان خیابانی نمایش اجرای 
پاکبان یک دردسرهای خیابانی نمایش اجرای   
مقدس دفاع های ارزش و آثار حفظ بنیاد مشارکت با مقدس دفاع و انقالب تئاتر آموزشی کارگاه برگزاری   
نقل و حمل هفته مناسبت به ترافیکی فرهنگ سطح ارتقای مضمون با نمایشی های کالس برگزاری 

 

 

 

 

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 مناسبت های مختلف برگزاری جشنواره ها به: 
های شب اجرای کودکان، برای نقالی ، کودک نمایش) والدین با روز یک جشن 

   (محتشم باغ) قدس پارک - رشت محالت سطح در ( کودکان ویژه بخش و موسیقی
سازمان روباز تماشاخانه در باران سرزمین کودکان جشن 
(رشت شهرداری)  ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده در (ع) رضا امام میالد جشن   
مناسبت به (خم غدیر واقعه بزرگ نمایش از ای قطعه اجرای با) خم غدیر عید جشن  

  راه پیاده در رشت شهرستان خیریه امور و اوقاف اداره مشارکت با خم غدیر عید
   (رشت شهرداری)  ذهاب شهدای فرهنگی

(رشت شهرداری) ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده در جوکول جشنواره چهارمین   
در (ها خانواده مسابقه و موسیقی شاد، های برنامه)  رشت بازی جشنواره چهارمین 

 (منظریه خیابان) رشت های جشنواره برگزاری دائمی محل

ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده در کدو جشنواره چهارمین برگزاری 
اجتماعی نشاط افزایش منظور به خنده جشنواره برگزاری 
هفت سینمایی آموزشگاه هنرجویی جشنواره برگزاری در مشارکت   

 

 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

 تصاویر جشنواره ها: 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 هابرگزاری رویدادها و همایش 
 در سطح ( س)همایش ورزش های همگانی بانوان  به مناسبت والدت حضرت معصومه

 (  بوستان بانوان منظریه) محالت رشت 
هدایای متنوع، های بازی کاردستی، آمیزی، رنگ) کودکان برای شادی ایستگاه 

   منظریه بانوان بوستان در دختر روز و معصومه حضرت والدت مناسبت به (فرهنگی
هفته هر شنبه سه سازمان روباز تماشاخانه در سنتی موسیقی های شب   
شهدای فرهنگی راه پیاده در کرامت دهه مناسبت به رضوی ارادت آوای برنامه ویژه 

   (ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان ساختمان مقابل)ذهاب
در سالمندان جهانی روز مناسبت به ها مادربزرگ و ها بزرگ پدر با نقاشی مسابقه 

 سازمان تماشاخانه

روز مناسبت به (خوشبخت زوج و درون آرامش خانواده،) خوشبختی علمی همایش 
 سالمندان جهانی

سیمای و صدا مدیران حضور با مقدس دفاع هفته برتر کارگردانان از تقدیر جلسه 
 گیالن مرکز

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

 رویدادها و همایش هاادامه برگزاری 
برپایی و ذهاب شهدای فرهنگی راه پیاده در سالمت ایستگاه برپایی در مشارکت 

 به رشت شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی، سازمان مقابل سالمت ایستگاه
 حسینی اربعین  مناسبت

بی و اتیسم کار، کودکان برای یلدا شب ویژه مهربانی چله جشن برگزاری 
 سرپرست

و استاندار حضور با جنگلی خان میرزاکوچک مبارز روحانی بزرگداشت برگزاری 
 جنگل نهضت موضوع با هنری و فرهنگی آثار از رونمایی و رشت شهردار

اجتماعی نشاط افزایش راستای در خنده همایش برگزاری در مشارکت  
و قرآن کانون با گیالن دانشگاه در عاشقی رسم به همایش برگزاری در مشارکت 

   اسالمی معارف
استان حسابداری انجمن با حسابدار روز همایش برگزاری در مشارکت 
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 

 هاتصاویر رویدادها و همایش: 

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

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

برگزاری تورها و نشست ها 
 

کوچک میرزا خانه در سالمندان جهانی روز مناسبت به سالمندان ویژه شعر شب و گردی رشت تور  

 خان

کودک جهانی روز و ملی هفته مناسبت به خان کوچک میرزا خانه از کودک مهدهای بازدید 

و اجتماعی فرهنگی، کمیسیون رییس حضور با مدرسه شهردار طرح اجرایی ریزی برنامه نشست  

 گیالن استان آموزی دانش سازمان رئیس و رشت شهر اسالمی شورای گردشگری

و (س) زینب حضرت والدت مناسبت به قرآن با انس محفل ریزی برنامه نشست برگزاری  

   رشت شهرستان خیریه امور و اوقاف اداره با رشت روز گرامیداشت

 و تجاری های مجتمع و سینمایی پردیس اندازی راه منظور به هنری حوزه مدیران با نشست 

   فرهنگی

وزنه المللی بین مسابقات برگزاری راستای در استان جوانان و ورزش کل اداره مدیران با نشست  

 فجر جام برداری

مدرسه شهردار طرح کردن اجرایی راستای در آموزی دانش انجمن های اتحادیه مدیران با نشست   

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 هاتصاویر تورها و نشست: 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 ها برگزاری سوگواره: 
فرهنگی راه پیاده در (ع) حسینی اربعین عزاداری مراسم برگزاری در مشارکت 

 (رشت شهرداری) ذهاب شهدای

برجسته شاعران شعرخوانی) عاشورایی شعر سوگواره برگزاری در مشارکت  
 حسینی اربعین مناسبت به (کشور مطرح شاعران و استان

شهادت محل در نورانی و انصاری شهیدان نکوداشت مراسم در مشارکت 
 الکانی بلوار در شهیدان
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 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

(محله سرای در) آموزشی مختلف های دوره برگزاری 
(هنر آموزشی های کالس قلیان، و سیگار اثرات مورد در بهداشت آموزشی کالس  

  آموزشی کالس نقاشی، کاری، آینه دوزی، نمد بافی، تریکو تیکه، چهل خیاطی، شامل
  در منطقه بانوان برای ایروبیک ورزش برگزاری آموزان، دانش برای ریاضی و زبان

  آموزش و  زوجین  های مهارت و زندگی های مهارت آموزش جمشید، تخت باشگاه
 ( اولیه های کمک کالس برگزاری و ازدواج از پیش های مهارت و زندگی های مهارت

 
 

 

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
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رشت شهرداری 1396 سال بودجه تفریغ تنظیم و تهیه 

از عبارتند آن ترین مهم که شهر اسالمی شورای به الیحه 46 ارسال: 

1399سال پیشنهادی خدمات بهای و عوارض مواد برخی وضع و اصالحیه الیحه  

لند گیل آبی پارک تجاری تفریحی ی مجموعه گذاری سرمایه الیحه   

ایران مهر الحسنه قرض بانک با نامه تفاهم انعقاد الیحه 

شهر سطح مخابراتی های دکل وضعیت تعیین الیحه 

ضوابط دو تبصره براساس عمرانی های پروژه های موافقتنامه تنظیم و تهیه  
 بودجه اجرایی

افزار نرم در سازی پیاده و بودجه های فرم تغییرات سازی پیاده پیگیری 

برنامه ریزی و نظام   
 مدیریت شهری

مدیریت برنامه و بودجه–معاونت برنامه ریزی   
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اسالمی شورای به رشت شهرداری ماهانه وصولی و کرد هزینه گزارش ارائه  
 شهر

وابسته سازمانهای با 1399سال بودجه بینی پیش جلسات برگزاری 

  1399سال عمرانی بودجه بینی پیش جلسات برگزاری   

 

 

مدیریت برنامه و بودجه–معاونت برنامه ریزی   

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری
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برنامه ریزی و نظام  
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

  نظام -  رشت شهرداری امالک ممیزی - ساختمانی پروانه صدور - حفاری مجوز صدور  فرآیندهای احصاء و بررسی•

  سازمان فرآیندهای – عمرانی های پروژه زیستی محیط مدیریت - پژوهش نامه نظام – رشت شهرداری پیشنهادهای

  حمایت دستورالعمل- مدیران برای احراز شرایط افزودن و کارکنان جابجایی و انتصاب ارتقاء، - ورزشی و فرهنگی

-آماری اقالم های فرم و فرایند -شهروندان و کارکنان آموزش– پژوهشی های طرح و دانشجویی های نامه پایان از

 شهری سبز فضای و نما پیمانکاران بر نظارت و ارزیابی

  مشکالت رفع و اجرایی روند های پیگیری و خدمت میز استقرار اجرای راستای در شهروندی حقوق منشور تنظیم•

  تدارکات سامانه استقرار

  شورای حوزه در بخصوص 1395 سال مصوب تفصیلی سازمان و ساختار های چالش رفع و بازنگری فرآیند شروع•

 شهرسازی و محترم

  برای گیالن استانداری شوراهای و شهری امور مدیرکل به ها شهرداری 1397 سال عملکرد خودارزیابی گزارش ارائه•

 رشت شهرداری در بار اولین

  شهرداری کارکنان استخدامی الیحه خصوص در رشت شهرستان اسالمی شورای مجلس نمایندگان همراهی درخواست•

 اسالمی شورای مجلس اجتماعی کمیسیون در ها
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 6 دستورالعمل ،آیین نامه و فلوچارت

 14 روش های اجرائی

 43 فرم

 63 جمع
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مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

   ریخ    غ  د     د  ر      د   

  ماده)شهر محدوده تمام نیمه و نامناسب ،مخروبه بناهای یا اراضی تکلیف تعیین و شناسایی اجرایی روش
 (ها شهرداری قانون 110

P-77-IMS-05-00 98/05/03 

 F-77-IMS-05-00 98/05/03 (ها شهرداری قانون 110 ماده) شهر محدوده تمام نیمه و نامناسب مخروبه، بناهای یا اراضی اولیه بازدید فرم

 قانون 110 ماده) اول نوبت شهر محدوده تمام نیمه و نامناسب مخروبه، بناهای یا اراضی اخطاریه فرم
 (ها شهرداری

F-77-IMS-06-00 98/05/03 

 قانون 110 ماده) دوم نوبت شهر محدوده تمام نیمه و نامناسب مخروبه، بناهای یا اراضی اخطاریه فرم
 (ها شهرداری

F-77-IMS-07-00 98/05/03 

 F-77-IMS-08-00 98/05/03 ها شهرداری قانون 110 ماده کمیته صورتجلسه فرم

 F-41-IMS-19 98/05/03 رشت شهر اسالمی شورای به پیشنهادی الیحه ابالغی فرم بازنگری

 W-41-IMS-02-01 98/05/03 اسالمی شورای به پیشنهادی الیحه ارسال و تدوین دستورالعمل بازنگری

 W-61-IMS-02-01 98/05/09 رشت شهرداری شب شهرداران فعالیت نحوه دستورالعمل

 P-43-IMS-03 98/07/09 کارکنان شغلی ارتقای اجرایی روش

 P-43-IMS-11 98/07/29 کارکنان ساالنه ارزشیابی اجرایی روش

 F-43-IMS-10 98/07/29 ارشد کارشناس سطوح ارتقاء امتیازات بندی جمع فرم

 F-43-IMS-11 98/07/29 عالی و خبره کارشناسان سطوح ارتقاء امتیازات بندی جمع فرم

 F-43-IMS-12 98/07/29 شغلی ارتقاء ارزشیابی آموزشی شناسنامه

 F-43-IMS-13 98/07/29   ساالنه ارزشیابی امتیازات بندی جمع فرم

 P-65-IMS-05 98/07/29 آن پیوست های فرم و شهروندان به پیشگیری و ایمنی آموزش خدمات ارایه اجرایی روش

 P-65-IMS-06 98/07/29 شهری تاسیسات و ساختمانها ایمنی بر نظارت اجرایی روش

 P-65-IMS-07 98/07/29 آتش نشانی تجهیزات و آالت ماشین نگهداری و سرویس و تعمیر اجرایی روش

 P-65-IMS-08 98/07/29 آتش نشانی و ایمنی خدمات دهنده ارایه شرکتهای برای فعالیت مجوز تمدید و صدور اجرایی روش

 P-65-IMS-09 98/07/29  حریق اطفاء و نجات امداد، عملیات اجرایی روش
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   ریخ    غ  د     د  ر      د  

 P-68-IMS-09-00 98/08/08 (16موضوع ماده )روش اجرایی ساماندهی معتادان متجاهر

 P-68-IMS-06-00 98/08/08 روش اجرایی ساماندهی متکدیان

 P-68-IMS-05-00 98/08/08 روش اجرایی تجلیل از نام آوران ورزشی، فرهنگی، علمی و ادبی

 P-68-IMS-02-00 98/08/08 روش اجرایی حمایت از فعالیت های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

 W-42-IMS-03-00 98/08/23 دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویان در شهرداری رشت

 F-42-IMS-07-00 98/08/23 ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال دانشجوییفرم چارچوب 

 F-42-IMS-09-00 98/08/23 ارزیابی و امتیازدهی فنی پایان نامه های دانشجوییفرم چارچوب 

 F-42-IMS-51-00 98/08/23 (PROPOSAL)دانشجوییفرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه 

روش اجرایی شناسایی و اطالع رسانی در مورد آثار و ابنیه زیارتی، تاریخی، فرهنگی، گردشگری و حفظ و 
 نگهداری آن 

P-68-IMS-08-00 98/08/28 

 P-68-IMS-10-00 98/08/28 (اتاف)روش اجرایی ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجتماعی پروژه ها 

 R-42-IMS-02-00 98/09/10 آئین نامه نظام پیشنهادهای شهرداری رشت

 W-42-IMS-09 98/09/10 دستورالعمل حمایت از طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

 W-42-IMS-10 98/09/10 دستورالعمل نگارش و تدوین  طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

 F-42-IMS-053 98/09/10 فرم ارائه پیشنهاد

 F-42-IMS-054 98/09/10 فرم گواهی پیشنهاد مصوب

 F-42-IMS-055 98/09/10 فرم گزارش اجرای پیشنهاد مصوب

 F-42-IMS-062 98/09/10 فرم پروپوزال طرح پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

 F-42-IMS-063 98/09/10 فرم ارزیابی و امتیازدهی فنی پروپوزال طرح پژوهشی کارکنان

 F-42-IMS-064 98/09/10 فرم نظرات کارشناسی طرح پژوهشی کارکنان

 F-42-IMS-065 98/09/10 فرم ارزیابی و امتیازدهی نهائی طرح پژوهشی کارکنان 

 F-42-IMS-066 98/09/10 فرم شیت خالصه طرح
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

 پژوهش کمیته در رشت شهرداری عملیاتی-راهبردی برنامه انجام تصویب و موضوع طرح•
 رویدادهای تقویم تدوین و کودک دوستدار شهر راستای در ای برنامه و عمرانی اقدامات پیشنهادی جدول تدوین•

 المللی بین و ملی های مناسبت با متناسب کودک دوستدار شهر با مرتبط
 های حوزه تفکیک به پیشنهادی های سیاست و راهبردها استخراج و رشت شهردار پیشنهادی برنامه بررسی•

 مأموریتی

 دانشجویی نامه پایان عنوان 4 و رشت شهرداری همکاران نامه پایان عنوان 22 از حمایت•
  خرداد 31 زلزله مناسبت به رشت شهرداری در 1369 سال زلزله تجارب به نگاهی اندیشی هم نشست برگزاری•

 98 تیر -1369

 98 مرداد - رشت شهر پیشکسوت مهندسین از فالحی یوسف مهندس با موضوعی نشست برگزاری•

 پژوهش کمیته جلسات برگزاری •
 مدیریت پرتال روی بر تخصصی کتب جلد 350 از بیش عناوین و حمایتی های نامه پایان اول صفحات بارگذاری•

 اداری تحول و نوسازی
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   
   د       / /8     5 / /8         در د ت          رر ی  د  در      

 در مرحله تایید طرح –نهایی  بررسی گزارش 1397رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری رشت در سال میزان 

 نهایی و تایید طرح بررسی گزارش دیوار سنن شهر رشت

 تمدید قرارداد -و نظارت بر انجام مطالعه بررسی پژوهش ، مطالعات و راه اندازی مرکز آموزش محیط زیست تاالب عینک

 تمدید قرارداد -و نظارت بر انجام مطالعه بررسی سبزانتشار آالینده صوتی و ارائه راهکارهای کاهش آلودگی صدا با محوریت فضای منابع 

 و نظارت بر انجام مطالعه بررسی نقشه مهندسی فرهنگی شهر رشت و برنامه راهبردی ارتقاء اولویت های فرهنگی

 و نظارت بر انجام مطالعه بررسی تأثیر متقابل راه ابریشم بر تنوع فرهنگی در شمال ایران با تأکید بر شهر خالق خوراک شناسی

 نهایی و تایید طرح بررسی گزارش (حدفاصل زرجوب تا انتهای محله نقره دشت)برنامه ریزی و طراحی مفهومی مسیر گردشگری شرق به غرب شهر رشت

 گزارش مرحله اول و نظارت بر انجام مطالعه بررسی طرح جامع پدافند غیر عامل شهر رشت

 تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور مطالعات غذا از منظر مطالعات فرهنگی و قوم نگاری در شهر رشت، شهر خالق غذا

 تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور (شهر رشت: مطالعه موردی)تحلیل اسنادی پژوهش های با موضوعیت ابعاد کالبدی و زیست محیطی توسعه پایدار شهری 

 تدوین شرح خدمات و درخواست اخذ مشاور فرصت های کارآفرینی در مناطق کم برخوردار رشت

 و اظهارنظر در خصوص شرح خدمات بررسی شهر رشت( ع)طراحی منظر شهری در محدوده تأثیرگذار میدان امام علی

 دستورالمعلو بازنگری  تکمیل شهرداری رشت دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویی

 دستورالعمل تدوین دستورالعمل حمایت از طرح های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت

 دستورالعمل تدوین های پژوهشی کارکنان شهرداری رشت دستورالعمل نگارش و تدوین طرح

 دستورالعمل تدوین آیین نامه نظام پیشنهادهای شهرداری رشت

 خدمات و درخواست اخذ مشاور تدوین شرح برنامه ریزی بافت مرکزی شهر رشت با رویکرد شهرسازی تاکتیکی

 خدمات تدوین شرح ارتقاء کیفیت فضاهای شهری رشت از طریق فعالیت های مرتبط با خوراک

 بررسی طرح پیشنهادی ساماندهی و آرامسازی خیابان دکتر حشمت

 و اظهارنظر در خصوص گزارش ارسال شده بررسی (ع)امام رضا سند راهبردی بازآفرینی محدوده محله های پیرامون حرم خواهر

 شرح خدمات و اخذ تاییدیه کمیته پژوهش تدوین و راه اندازی خیابان غذا جانمایی

 برگزار شده    98/8/30  برگزاری جلسات کمیته پژوهش مورخ 

پیگیری برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری رشت و انجام بررسی های الزم و مکاتبه با حوزه های مختلف در خصوص اظهار 
 نظر در مورد برنامه عملیاتی 

 در مرحله بررسی و برنامه ریزی 

 دستورالعمل تدوین به روز رسانی دستور العمل حمایت از پایان نامه های دانشجویان

جشنواره پژوهشگر و  نشست های تخصصی، حضور در نمایشگاه ،)انجام برنامه ریزی های الزم جهت برگزاری هفته پژوهش 
 ...پروپوزال برتر و

 به انجام رسیده  
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت نوسازی و تحول اداری –معاونت برنامه ریزی   

   د       / /8     5 / /8         در د ت          رر ی  د  در      

  انجام مطالعاتی های طرح شده، تهیه اجرایی های روش و ها دستورالعمل شهرداری، حمایت تحت های نامه پایان کارتکس تهیه
  ارسال و شده تهیه ی نقشه و شده پذیرفته پژوهشی-علمی مقاالت شده، تهیه بروشور و کتابچه شده، تدوین های کتاب شده،

 گیالن استان فناوری و علم پارک به ها آن

 ارسال گزارش  

  میزگردهای برگزاری قالب در گیالن استان بازار فن و فناوری پژوهش، دستاوردهای نمایشگاه بیستمین برگزاری در مشارکت
 (مصادیق و الگوها)هوشمند شهرهای و کودک دوستدار شهر رشت، معمارانه بازآفرینی محور سه در تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده  انجام

ت رویداد های غرفه نمایشگاه 
ی معمارانه رش

 بازآفرین

شنبه 
سه 

98/9/19
 

 

 بازدید عمومی از غرفه

 دربازآفرینی شهری هنرهای نقش

 عکاسی شهری

 مرورتاریخچه رشت قدیم

 بازآفرینی شهری دررشتاقدامات بررسی 

 (والگوها روش شناسی):شهررشت معمارانه بازآفرینی» پانل
ک  بازدید کودکان از سازمان آتش نشانی به زبان گیلکی

شهردوستدار کود
 

شنبه 
چهار

98/9/20
 

  نقش شهر، رنگ، :کودک
 (کودک معمار یا کودک معماری) خالقیت و هنر

 مادریشهردوستدار کودک و زبان 

 کودک، شهر معماری باز تعریف یک رابطه 

 شهر و حقوق کودک

 "کودک دوستدار شهر :رشت»پانل

ی هوشمند هوشمند شهرهای اقتصاد
شهرها

 

(
ق

صادی
الگوها و م

)
 

شنبه
ج 

پن
 

98/9/21
 

 شهری خالق مدیریت

 نوآوری شهری

 گردشگری در شهرهای هوشمند

 مناسب سازی شهرهای هوشمند

 شهری فناورانه دستاوردهای نمایش
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دومـین سـاالنه   "برگزاری رویداد •

در روز  "شــهرپژوهی شــهر رشــت
در  1398آذر  20چهارشنبه مـورخ  

نشسـت تخصصـی   ”قالب برگزاری 
با سـخنرانی  “ شهر دوستدار کودک

اساتید دانشگاهی و متخصصین این 
حــوزه و بــا حضــور ســرکار خــانم 
دکترجوانی، رئـیس اداره مجـامع و   
سازمانهای بین المللی وزارت کشور 

 و مدیران استانی
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جشــنواره هــای پژوهشــگر برتــر و ”برگــزاری •
پروپوزال برتر کارکنان شهرداری رشت در سـال  

و انتخاب آقای دکتر محمدرضا علیـزاده بـه   “ 98
، خـانم طـاهره   1398عنوان پژوهشگر برتر سال 

السادات جاللی فر و رضا امین قاضیانی برگزیـده  
نخست، آقای علی مقصودی،برگزیده دوم وآقـای  
حمیدموالئی وگروه خانم ها مـریم سعیدصـبائی،   
انـــــیس پوررجـــــب و مهرانگیزصـــــدیق 

 نیزمشترکا،برگزیده سوم جشنواره پروپزال برتر

به سفارش شهرداری “ طرح دیوار سنن شهر رشت“ انتخاب
رشت، به عنوان طرح برگزیده کشـوری یـازدهمین جشـنواره    
پژوهش و نوآوری مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش 

مرکـز  )و آموزش مدیریت شهری در حوزه فرهنگی و اجتماعی  
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و سازمان  شـهرداری هـا و   

 ( دهیاری های کشور 
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 محور مفهومی طراحی و ریزی برنامه

  رشت شهر غرب به شرق گردشگری

  نقره محله انتهای تا زرجوب حدفاصل)

 (دشت

طالعه
ت م

العا
اط

 
طالعه

ن م
عنوا

 
 دارشمشاور طرح منظر شرکت : نام مشاور

 97/7/24: تاریخ شروع

 در حال انجام: تاریخ اتمام

 225،000،000(: ریال)مبلغ قرارداد

اداره /مدیریت نوسازی و تحول اداری: ناظر

 پژوهشمطالعات و 

طالعه
ت م

توضیحا
 

 سطح در آن جایگاه ارتقاء و شهر هر اجتماعی و اقتصادی وضعیت بهبود های راه از یکی آنجائیکه از

 اداره باشد، می دور های سال از مانده باقی تاریخی میراث بازآفرینی و حفظ المللی، بین و ملی

 هم ایجاد هدف با راه مسیر یک ترسیم منظور به اداری تحول و نوسازی مدیریت پژوهش و مطالعات

 مسیر شهر، بندی استخوان موجود های پتانسیل از استفاده و مختلف فعالیتی های حوزه بین افزایی

 می شهر آبی و سبز های پهنه با مجاورت در و رشت اولیه و تاریخی محورهای از که را غرب به شرق

 حال در مشاور توسط طرح این مطالعات حاضر، حال در .است داده انجام مطالعه این قالب در باشد،

 تخصصی متولیان و مطالعه ناظر بررسی منظور به گزارشات ای، مرحله صورت به و بوده انجام

 .گردد می ارسال (بازآفرینی و عمران سازمان و ومعماری شهرسازی معاونت)مربوطه

 حدفاصل زرجوب تا انتهای محله نقره دشت: محدوده پروژه

 پروژهاز تصویر سه بعدی 
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حوزه های مختلف و بررسی موانع و   SWOTجمع بندی جداول سوات •

 مشکالت پیشرفت امور

 تکمیل بانک اطالعاتی مورد نیاز درون سازمانی و برون سازمانی•

 برنامه ریزی جهت احصاء سیستمی آمار از طریق نرم افزار•

 تهیه آمار و عملکرد صد روزه شهرداری•

تهیه آمار و عملکرد صدوسی روزه شهرداری و بارگذاری در پرتال •

 شهرداری رشت

جمع بندی عملکردهای حوزه های زیرمجموعه شهرداری در چارچوب •

 راهبردهای برنامه شهر

 تهیه گزارش پروژه های عمرانی جاری جهت ارائه به شورای محترم اسالمی•

تهیه آمار و عملکرد از اول تیر الی پایان آبان و بارگذاری در پرتال •

 شهرداری رشت

 انجام مکاتبات جهت گردآوری عملکرد از اول تیر الی پایان آذر•

 
 

مار
آ

 



283 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

برنامه ریزی و نظام  
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ش

وز
آم

 

  ف        ،     ر    دیریت در ریز   ر      ص  )     د ر         د ت          ی د ر              ر ز ر •
    (....         د    ر،     ی   ر            یی    ک،   ث ت  د ر              پ  خ        ز، فض    ی        

  ی               رد ر        ی ر           ر رد     ی  ر ز   ک ر 
   طر  ی      ی،  ر  ع در    طر       ی    ظی      ی   ی   ی،   ش)            ی د ر       ر ز ر      در•

  ی               رد ر    ی ر           ر رد     ی  ر ز    (...     کر     ز،               ر  
  ف ظت  ص   د د ،  ر ز  ر ی     د ر            ،    طع  د      )            ی د ر  8  ر ز ر      در•

  ی         د  ش   ی    د      ی  ر ز    (......    ر  ت    ر   فیزیکی
     ر      پ ی      د  ش   ی    د      ی  ر ز    دی ر      ی د ر     ر ز ر    ت ریز   ر    •
    ی  ر ز    دی ر غیر ض ر       ی د ر      ر ز ر   ر   ریز   ر        ض ر  غیر     ش د ر     ر ز ر •

   ر      پ ی       ی               رد ر    ی ر           ر رد 
   ت      ی ر           ر رد     ی  ر ز   ر ت   رد ر   ی  ری      /  8/   /     غ         ی  ر رد د      د•

 ر ت   رد ر    ر         فر 5 5   دف              ( خ  ی       ی)      ی د ر   5     ش
        ش   ت  ی         د  ش   ی    د   ر ت   رد ر   ی  ری      /   /       غ         ی  ر رد د      د•

 ر ت   رد ر    ر         فر 5    دف         د            ی د ر 
 8             ی  ر رد د      د   8        در ر ت   رد ر    ر          ی د ر          دری فت•
  د  ش   ی    د     ش  ر ز در      رد     یر   رد   د ر   ر ز ر •
   د    فریغ     د   د   ر             یی   ر ،   ظر   رد  ر ، ص  ت     ت       خ  ی       ر     ر ز ر •
 (   د)  د ر               

 8        در ر ت   رد ر    ر       ی   ی     ی    ک  ک ی                  ی     د ر          ی دری فت•
      ی ر  د د     ر ی  ی•
   ی ر           ر رد     ی     ش  ر ز    8 5      8   5        ر          ی  ر رد د د   زی      ی •

  ی               رد ر 
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شهرداری مصوب چارت و انسانی منابع انتصابات کارگروه کارکنان، برای خدمت محل تعیین های ابالغ صدور  
 موجود انسانی های سرمایه از بهینه استفاده جهت در تالش و رشت

اداره و اداری عدالت دیوان در مطروحه دعواهای خصوص در دفاعی لوایح تنظیم و کارشناسی نظرات ارائه  
 ... و اجتماعی رفاه و کار تعاون،

پرسنلی حوزه در ابهامات رفع منظور به ذیربط های حوزه از الزم استعالمات اخذ   

غیردولتی و دولتی نهادهای سایر و استانداری ، کار اداره به مربوط امور پیگیری 

غیره و سازمانی پست ، فعلی شغل ، خدمت محل اساس بر روز به و مختلف پرسنلی آمار گزارشهای تهیه  
 نیاز مورد واحدهای به هئارا جهت

اساس بر ستاد به صف از نیروها بندی تقسیم در حداکثری تمرکز و سازمانها و مناطق نیروهای دقیق چینش  
 تحصیلی و تجربی سوابق

روزانه نظافت و عمرانی امور پیگیری همچنین و  شهرداری مختلف مناسبات های و مراسم تشریفات تأمین 
 شهر اسالمی شورای و شهرداری ساختمان

دهیاریهای و شهرداریها سازمان پستخانه ،شهرداری الکترونیکی پست طریق از ها نامه ارسال و دریافت  
 دولت شبکه طریق از ادارات برخی مکاتبات دریافت و ارسال همچنین و کشور

مستمر پیگیری همچنین و پرسنل حادثه و عمر درمان، تکمیلی، بیمه برقراری منظور به الزم اقدامات انجام  
 کارکنان برای استخر بلیط و هدیه کارتهای دریافت جهت

موانع رفع جهت در تالش و گرانقدر ایثارگران و شهدا معزز خانواده های با دیدار منظور به مدون ریزی برنامه  
 آنها معضالت سایر و بیمه ای

 

 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   
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صورتجلسات تنظیم : 
استخدامی اداری شورای جلسه در طرح منظور به انتصاب و گروه ارتقاء 
بالعکس و ها شهرداری سایر به رشت شهرداری از کارمندان مأموریت 

کارگزینی احکام صدور: 

 قراردادی کارمندی،کارگری، از اعم 98 سال پرسنلی 

مندی عائله /فرزند تعداد افزایش /تحصیلی مدرک تغییر 

بررسی و کنترل: 
کارکنان مرخصی ذخیره 
اجرای جهت مناطق و سازمانها دبیرخانه بر نظارت و اداری مکاتبات دستورالعمل با ها نامه  

 مربوطه ضوابط صحیح
کارکنان شبکاری دریافت وضعیت 
نیاز صورت در پرسنل تأخیر و غیبت های گزارش   
طرح منظور به خبره و ارشد کارشناس و پیمانی و رسمی کارکنان شغلی ارتقاء های پرونده  

 استخدامی و اداری شورای جلسه در

 

 

 

 

برنامه ریزی و نظام  
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 استخدام و مقایسه با چارت ه تفکیک نوع برشت شهرداری آمار نیروی انسانی  •

 

 

 

 

 

 

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

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

مدیریت سرمایه انسانی –معاونت برنامه ریزی   

 محل خدمت

 نوع استخدام

 مجموع
تعداد 

براساس 
کارگر  کارمند رسمی چارت

 رسمی
کارمند 
 پیمانی

قرارداد 
 کارگری

قراداد 
 کارمشخص

قرارداد 
 سایر کارمعین

 490 735 2 17 179 163 127 141 106 مناطق پنجگانه

 851 764 4 53 105 221 252 49 80 سازمانها

 376 479 9 18 140 51 110 49 102 شهرداری مرکز

 1717 1978 15 88 424 435 489 239 288 مجموع

 محل خدمت

 تحصیالت

 مجموع
تعداد 

براساس 
فوق  دکترا چارت

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس لیسانس

 490 735 171 144 58 238 124 0 مناطق پنجگانه

 851 764 102 325 83 173 81 0 سازمانها

 376 479 52 70 31 182 140 4 شهرداری مرکز

 1717 1978 325 539 172 593 345 4 مجموع
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جهت ریزی برنامه 
 و خط مشی تعیین و شهری اقتصاد و مالی زمینه های در شهرداری اهداف تعیین و تشخیص•

  کلی هدف های و سیاست ها چارچوب در مافوق نظارت اخذ با اجرایی سیاست های

 مالی  حوزه در رشت شهر اسالمی شورای به شهردار شده ارائه برنامه  اجرایی روش های شناخت•
 این در الزم دستورالعمل های صدور و واحد ها وظایف انجام جهت ممکن روش بهترین انتخاب و

  مورد

  درآمد وصول زمینه در ذیربط واحدهای از واصله پیشنهادات مورد در تصمیم اتخاذ و رسیدگی•
 مراجع و مافوق مقام تصویب جهت الزم طرح های تنظیم و تهیه بر نظارت و و شهرداری
  ذیصالح

 با شهرداری نیاز مورد وسایل و ملزومات تدارک و تهیه طرح ها، مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی •
 کلی هدف های چارچوب در و شهرداری صالح و جویی صرفه اصول رعایت

 به آن کنترل و واحد ها به آن ها ابالغ و کار مختلف معیارهای و ردهاااستاند تهبه بر نظارت •
 آن ها صحیح اجرای از اطمینان حصول منظور

 انجام لزوم صورت در و تابعه واحد های توسط شده تنظیم برنامه های پیشنهادات بررسی  •
 شهرداری کلی هدف های و سیاست ها گرفتن نظر در با ضروری اصالحات

  ایجاد جهت در موجود تنگناهای و مشکالت رفع منظور به تابعه واحد های با مرتب جلسات •
 بیشتر چه هر هماهنگی

 و اهداف پیشبرد جهت در شهرداری معاونان سایر با همفکری و هماهنگی و همکاری •
 شهردای سیاست های

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 معاونت مالی و اقتصادی
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 و گردشگری شهری
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درآمدی منابع پایدار سازی جهت در اقدامات 
   ها شهرداری سایر تجارب از استفاده با رشت شهرداری عمل مالک درآمدی کدهای بررسی•
  نشده شناسایی /شده سوخت وصول درآمدهای شناسایی•
 (کشور بودجه قانون 5 تبصره واو بند)دولتی دستگاههای مطالبات وصول قانونی های ظرفیت شناسایی•
 اجرایی دستگاههای از مطالبات روزرسانی هب جهت هماهنگی•

 شهرداریها قانون 77 ماده قانونی ظرفیت از استفاده جهت هماهنگی•

 اسالمی محترم شورای به الیحه ارسال و تشویقی های سیاست اصالح جهت هماهنگی•

 اسالمی محترم شورای به آن ارسال و مطالبات تقسیط نامه شیوه اصالح جهت هماهنگی•
 

رآمدید منابع پایدار سازی جهت در اجرایی اقدامات 
و (وصول قابل) یافته قطعیت 97 سال پایان تا که دولتی دستگاههای از شهرداری مطالبات شناسایی :اول فاز    

 آن مستندات آوری جمع

کمیسیون در و است نرسیده قطعیت به و باشند می بدهکار شهرداری به که دولتی دستگاههای شناسایی :دوم فاز 
   وصول قابل مطالبات به تبدیل  جهت پیگیری و (الوصول مشکوک)  باشند می مطرح شهرداری های

وصول قابل مطالبات به آنها تبدیل و شده سوخت مطالبات شناسایی : سوم فاز 
متعاقب و صد ماده کمیسیون به و تشکیل باید آنها های پرونده و هستند پروانه بدون که مکانهایی و واحد اعالم و انتظامی نیروی دستگاههای با هماهنگی 

 . است پیگیری حال در منطقه محترم شهرداران توسط امر این که شود ارسال 77 ماده کمیسیون به آن

باشند می 77 ماده آن متعاقب و صد ماده کمیسیون به ارسال و پرونده تهیه حال در و اند پروانه بدون که ساختمانهایی عرفیم و شهید بنیاد با هماهنگی. 

هستند پروانه فاقد شهرداری مختلف مناطق در که (سازمانی) مسکونی واحدهای تعداد اعالم و پاسداران محترم سپاه با هماهنگی. 

و آموزش اداره ، شهرداری طرف از رسمی کارشناس کردن مشخص و هستند استفاده حال در پرورش و آموزش اداره توسط که شهرداری امالک شناسایی 
 .بود وجودم شهرداری در ملک 5 مستندات فقط قبالً است ذکر قابل. باشد می ملک 14 ارزیابی حال در که الطرفین مرضی ، پرورش

جلسه گردیده مقرر و متبوعه سازمان به اعالم و باشند می ساخت حال در پروانه اخذ بدون مختلف مناطق در که پزشکی علوم ساختمانهای شناسایی 
 .گردد گیری تصمیم بعدی

رای اخذ جهت صد ماده کمیسیون به پرونده ارسال و دانشگاه های پرونده تکمیل جهت گیالن دانشگاه با هماهنگی 
 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 معاونت مالی و اقتصادی
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 حاصله نتایج: 

 و راه کل اداره انتظامی، نیروی) ادارات با اول نوع و خزانه اسناد از استفاده جهت الف شماره فرم تهیه•
 (پیوست عملکرد جدول)استان ریزی برنامه مدیریت به نامه ارسال و (... و کشاورزی جهاد شهرسازی،

 .باشد می مربوطه های فرم تهیه و بررسی حال در که ادارات برای پرونده  الف فرم  تهیه•

 و امالک و اسناد ثبت بانک، پست اجتماعی، تأمین سازمان کل اطالعات ادارات به نامه توافق ارسال•
  کاری مراحل ادامه و امضاء جهت انتظامی نیروی فرماندهی

 345896 نامه شماره به مربوطه اطالعات تکمیل برای استان ریزی برنامه سازمان از اعتبار تأئیدیه اخذ•
 98/6/28 مورخ

 

ارتقاء و تخلفات کاهش عمل، صحت قانونی، اقدامات از اطمینان حصول منظور به اقدامات  
 مالی انضباط ایجاد و شفاف سازی جهت در مصارف و منابع در پاسخگویی

   مالی های سیستم بررسی•
 مالی های سیستم ارتقاء منظور به هماهنگی•

 موجود سیستم ارتقاء جهت ابالغ کشور وزارت ابالغی مالی سیستم استاندادهای بررسی•

 رشت شهر اسالمی شورای به آن ارسال و 1396 سال بودجه تفریغ تهیه در همکاری•

   هزینه کاهش جهت در شهرداری های هزینه بر مدیریت•

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 معاونت مالی و اقتصادی
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شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

  قانون بودجه 5جدول عملکرد بند واو تبصره  -اقتصادیمعاونت مالی و 

و تخلفات کاهش عمل، صحت قانونی، اقدامات از اطمینان حصول منظور به اقدامات ادامه 
 مالی انضباط ایجاد و شفاف سازی جهت در مصارف و منابع در پاسخگویی ارتقاء

 از (شهر بانک اجتماعی، تامین ،مالیات) دولتی ادارات به شهرداری های بدهی تسویه جهت پیگیری•
 کشور کل بودجه قانون 5 تبصره واو بند قانونی ظرفیت

   شهرداری بدهی احصاء•
   شهرداری مطالبات و بدهی معاوضه جدید العمل دستور تهیه•
 مالی حوزه در مشکالت احصاء و شناسایی•

 ماضی سالهای های هزینه به مربوط مالی اسناد از بخشی تکلیف و تعیین جهت متعدد جلسات برگزاری•
 عمومی روابط

   1397 سال مالی صورت تهیه منظور به هماهنگی•

 
       د     د          د   ی    پ ی     ر        در         دیریت  ط             

 .  ث ت  د    ت(    د) د ی     د  ت

 مبلغ به ریال دوره زمانی 

 0 98ابتدای سال

 2،771،927،223،998 98پایان آذر ماه 
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 98/9/30شهرداری در تاریخ گزارشی از جزئیات بدهی های 

 مبلغ به ریال عنوان
 3،078،930،221،985 پیمانکاری و آبهای سطحی

 174،766،735،764 رفت و روب و فضای سبز

 176،024،766،329 کمک به مناطق و سازمانها

 301،873،525،290 غرامت

 17،087،026،892 کسورات مناطق و سازمانها

 90،000،000،000 سخت و زیان آور% 4سنوات و 

 62،941،381،053 بدهی به سازمان بازنسشتگی

 726،299،953،742 بدهی به سازمان تامین اجتماعی

 1،249،056،413،265 و سازمانهای تابعهشهرداری بدهی مالیاتی 

 20،749،754،794 (اداره بیمه سالمت ) خدمات درمانی 

 5،897،729،779،114 مجموع

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

مدیریت مالی -معاونت مالی و اقتصادی  

شصت وهشت روز منتهی به پایان   پرداخت شده در در یکصد و مالی میزان تعهدات
 98 آذر

 ریال 1,542,261,952,550
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حفاظت و بایر های زمین و ها ظرفیت از بهینه برداری بهره جهت ریزی برنامه  
  :عینک تاالب و رودخانه حریم از

با متعددی مکاتبات و گزارشات و جلسات امالک کارگروه توسط گذشته سالهای در :پیشین وضعیت  

 .بود آمده بعمل شهرسازی و راه و ثبت کارشناسان و دادستان معاون جمله از ذیربط مراجع

یلیصتف طرح کالبدی نتیجه در که امالکی اعالم جهت به 4منطقه شهرداری از پیگیری :فعلی وضعیت 

  شده خریداری امالک به نسبت تصمیم اتخاذ منظور به ،است شده خارج مرداب طرح از جدید

 .منطقه ایه سکونتگاه نوسازی و ساماندهی جهت اراضی مالکیت به ابالغ و شهرداری

اراضی موقعیت تعیین و بازشناسی : 

 جهت به بوده اقدام درست در یلیصتف طرح مطالعات که شهرسازی معاونت با مکاتبه فقره دو طی  

 .شهرداری موردنیاز کاربری تعیین

است شده تملک آتی طرح در واقع ابنیه و اراضی بعنوان تاکنون 1385 سال از که ملک 132 تعداد.  
 اراضی از تصرف رفع و  اراضی اینگونه اطالعات رسانی روز به و ممیزی حال در امالک مدیریت

  امالک کارشناسان با اداری جلسات برگزاری .باشد می دارد قرار اشخاص تصرف در که شده خریداری
 .متروکه گورستانهای ، انهار ، شوارع از اعم متروکه اراضی و امالک کشف و شناسایی جهت مناطق

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

مدیریت امالک و مستغالت -معاونت مالی و اقتصادی  
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فروش انهار و شوارع متروکه: 
اجرای در مجاور مالکین به طرح اجرای از باقیمانده قطعات و متروکه انهار و کوچه واگذاری و فروش  

 ریال 17/913/520/000 مبلغ به مجموعاً مورد 9 شهری نوسازی و عمران قانون 19 ماده

اخذ سند و نقل و انتقال صورت گرفته: 
 تجاری تندیس مجتمع  -توحیدمیدان  -باب واحد تجاری واقع در گلسار 9اخذ سند 
رسمی سند و عادی نامه مبایعه تنظیم بدون که رشت شهرداری نام به خان آستارا بازارچه سند انتقال  

 .بود شده پرداخت شهرداری توسط گذشته سنوات در ریال73/000/000/000 مبلغ به معامله ثمن کل

امالک تصرف شده توسط ارگان های دیگر: 
ملکی اراضی هکتار چهار از بیش تکلیف تعیین جهت پرورش و آموزش با متعدد جلسات برگزاری 

 .دارد قرار پرورش و آموزش تصرف در که شهرداری
توافق با نیروی انتظامی 
  توافق با بنیاد مستضعفان 
و گذشته توافقات طبق امالک دریافت جهت شهرسازی و راه کل اداره با جلسات برگزاری  

 قانونی های دستورالعمل
که ستاد آن اراضی تکلیف تعیین درخصوص (ره) امام فرمان اجرایی ستاد  با متعدد جلسات تشکیل 

 .دارد قرار شهرداری تصرف در

تملک: 
 واقع در میدان ولیعصر 4534تملک قدرالسهم مشاع باقیمانده موقوفه حاج محسن اخوان از پالک 

مدیریت امالک و مستغالت -معاونت مالی و اقتصادی  

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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و تهران جاده در واقع شهرسازی و راه کل اداره از زمین هکتار دو اخذ  
 موقت اقامتگاه جهت آن اختصاص

 

  ستاد مالکیت در باقرآباد در واقع شهرداری باشگاه از قسمتی آنجاییکه از  
  باشگاه سال دو مدت دلیل همین به و دارد قرار امام حضرت فرمان اجرایی
 اجرایی ستاد با نامه توافق  انعقاد و امالک مدیریت پیگیری با که بوده تعطیل
   .گرفت قرار فرهنگی سازمان اختیار در مجددا باشگاه امام حضرت فرمان

 

  ملکی زمین قطعه پنج تعداد آسیا بیمه به شهرداری بدهی به توجه با  
  به آن بهای است قرار که رسید فروش به عمومی مزایده طریق از شهرداری

 . گردد مرتفع شهرداری همکاران مشکل تا گردد پرداخت آسیا بیمه

 

 نیروی محترم فرماندهی و مرزبانی محترم فرماندهی با متعدد جلسات تشکیل  
  که شهرسازی زمین هکتار پنج تکلیف تعیین و شهرسازی و مسکن و انتظامی

   نامه توافق انعقاد و دارد قرار مرزبانی تصرف در
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اراضی تکلیف تعیین خصوص در پرورش و آموزش با متعدد جلسات تشکیل  
  هیات به امر ارجاع و دارد قرار پرورش و آموزش تصرف در که شهرداری ملکی

 قیمت تعیین و کارشناسی

 

  عمومی فضاهای در و شهر سطح در که مخابراتی های دکل شناسایی و بازدید  
 . است گردیده نصب قرارداد گونه هیچ بدون

 

  آزادسازی مسیر در که ملک 15 حدود تعداد مالکین با متعدد جلسات تشکیل  
  به پرونده ارجاع و دارد قرار شکر و قند انبار پشت– زرجوب رودخانه حریم
  مسیر در واقع امالک قیمت تعیین جهت دادگستری رسمی کارشناسان هیات
 طرح

 

 ارجاع و سرچشمه خیابان تعریض مسیر در واقع امالک مالکین با مذاکره  
  امالک قیمت تعیین جهت دادگستری رسمی کارشناسان هیات به ها پرونده

   طرح مسیر در واقع
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اسکان احداث جهت شهرسازی و راه کل اداره از زمین هکتار دو دریافت و پیگیری 
 تهران جاده در موقت

 
انعقاد و معوقه امور وصول جهت پیگیری و شهر سطح مخابراتی های دکل شناسایی 

 جدید قرارداد
 
ملکی اراضی تکلیف تعیین جهت شهرسازی و راه کل اداره با متعدد جلسات تشکیل 

 مهر مسکن در واقع شهرداری
 
به امر ارجاع و پاسداران خیابان تعریض جهت دریایی نیروی با متعدد جلسات تشکیل 

   دادگستری رسمی کارشناسان هیات
 
هکتاری 450 اراضی قرارداد تکلیف تعیین خصوص در طبیعی منابع با جلسه تشکیل 

 طبیعی منابع توسط آن اسناد تاکنون که شهرداری اراضی سایر و سراوان پارک و الکان
 . است نشده منتقل

با متعدد جلسات تشکیل و میباشد کاربری تغییر مستعد که شهرداری امالک شناسایی 
 پنج ماده کمیسیون به امر ارجاع و شهرسازی محترم معاونت حوزه
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جلسات برگزاری: 
از رشت شهرداری معوق مطالبات همچنین و مالیاتی بدهی با رابطه در گیالن استان مالیاتی امور سازمان محترم ریاست با 

 افزوده ارزش

مرکز و گانه 5 مناطق های شهرداری مطالبات آرای صدور و 77 ماده کمیسیون 

آیین الیحه تدوین درخصوص کارشناسی  مسائل و موضوعات با رابطه در شهرداری مناطق مدیران با اندیشی هم و نظر تبادل 
 98 سال تشویقی جایزه اصالح و مطالبات تقسیط اجرایی نامه

استخراج خصوص در مناطق فنی محترم معاونین نماینده و معماری و شهرسازی محترم معاونت حوزه محترم نمایندگان با  
 تفصیلی طرح از جدید درآمدی منابع

درآمدی خدمات بهای و عوارض تعرفه تدوین خصوص در درآمد اداره خبره کارشناسان حضور با مناطق درآمد رؤسای با 
 گانه5 مناطق در درآمدی مشکالت بررسی و  99 سال پیشنهادی

 تحلیل و (درآمدی های کد) موضوعات شناسی آسیب و شهرداری مطالبات وصول جلسات برگزاری و درآمدی کمیته تشکیل 
 درآمدی موضوعات کاهش از رفت برون جهت راهکارها و ها پیشنهاد ارائه نهایتاً و ها کد افزایش یا و کاهش

رشت شهرداری معوق مطالبات با رابطه در شهرسازی راه و برق شرکت و گاز شرکت فاضالب، و آب شرکت مصلی، مخابرات، با  
تابلو و خاص حرف صنفی، بخش تعرفه خصوص در گانه5 مناطق صنفی واحدهای مسئولین با   
هواپیمایی های شرکت به مربوط عوارض وصول و محاسبه خصوص در داخلی جلسه 
هزینه به مربوط محاسبات سازی یکسان خصوص در زیربنایی امور و نقل و حمل محترم معاونت حوزه و گانه5 مناطق با 

  مطالبات واحد به ارائه جهت گانه5 مناطق سطح در 97 و 96 ی ها سال حفاری
حفاری نوار ترسیم روز قیمت تعیین خصوص در دادگستری رسمی کارشناسان با 
تعرفه اصالحات بررسی درخصوص گانه 5 مناطق مدیران و معماری و شهرسازی و اقتصادی مالی محترم های معاونت با 

 1399 سال پیشنهادی
حقوقی و حقیقی اشخاص معوق بدهی و مطالبات معاوضه 
99 سال پیشنهادی تابلو و خاص حرف صنفی، بخش تعرفه خصوص در گانه5 مناطق صنفی واحدهای مسئولین با 

شهر و مالیه اقتصاد   مرکز و مناطق از یک هر بودجه بینی پیش جهت گانه5 مناطق درآمد رؤسای و اقتصادی و مالی معاونین با
 شهری
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با مکاتبات: 
شهرداری حقوق از دفاع جهت افزوده ارزش بر مالیات قانون درخصوص رشت شهر محترم نمایندگان   

،شهرداری مطالبات درخصوص بودجه و برنامه سازمان و شهرسازی و راه کل اداره استانداری 

ارزش بر مالیات قانون 39 ماده 2 تبصره موضوع متمرکز وجوه برقراری با رابطه در رشت محترم نمایندگان 
 مراکز و کالنشهرها شهرداریهای به مشابه اقدام با موضوع این که (... و گمرکی حقوق و سوخت عوارض) افزوده
 .است پیگیری حال در اسالمی شورای مجلس نمایندگان طریق از استانها

 مـاده   5و تبصـره  ( و)پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی جهت استفاده از ظرفیت های بند
دستگاه دولتـی بـدهکار بـه شـهرداری و      47تکمیل فرمهای مربوط به تعداد  98واحده قانون بودجه سال 

بدهی ادارات بدهکار به شـهرداری بـه مطالبـات     22مکاتبات الزم با ادارات مربوطه که در این راستا تعداد 
بدهی ادارات بدهکار بـه شـهرداری بـه مطالبـات بانـک شـهر از        8سازمان تامین اجتماعی از شهرداری، 

بدهی ادارات بدهکار به شهرداری به مطالبات اداره امور مالیاتی از شهرداری جهت وصـول   17شهرداری و 
 .  مطالبات متصل گردیده است

3 تبصره مطالبات پیگیری راستای در کشور مالیاتی امور سازمان و نژاد جمالی دکتر و نوبخت دکتر کشور، وزیر  
 افزوده ارزش بر مالیات قانون 41 ماده

2 تبصره مطالبات پیگیری راستای در کشور مالیاتی امور سازمان و نژاد جمالی دکتر و نوبخت دکتر کشور، وزیر 
 افزوده ارزش بر مالیات قانون 39 ماده

داخلی جلسات در بررسی و آنها خدمات بهای تعرفه دریافت و ها سازمان  

99 پیشنهادی شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه راستای در سازمانها برخی و محترم های معاونت حوزه   
   (پسماند خدمات بهای تعرفه ضرایب) 34 ماده ،(معبر سد) 41 ماده ،(حفاری نوار ترمیم هزینه) 39 ماده جمله از

 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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پیگیری ها درخصوص: 
شهرداری به خزانه اسناد قالب در فرسوده بافت از ناشی تخفیفات اعتبار تامین بصورت شهرداری مطالبات  
با  مذاکره و شهرداری به دعوت یا و ثبت اجرای طریق از مرکز و گانه 5 مناطق شهرداریهای مطالبات وصول 

 قانونی مجاری طریق از شهرداری حقوق پرداخت با رابطه در بدهکاران

و (و) بند  ظرفیت از استفاده جهت سماد سامانه در ها بدهی ثبت طریق از دولتی دستگاههای از شهرداری مطالبات 
 اوراق اخذ

شهرداری به خزانه اسناد قالب در فرسوده بافت از ناشی تخفیفات اعتبار تامین بصورت شهرداری مطالبات  
جایزه اصالح و (ها شهرداری مالی نامه آیین 32 ماده موضوع) شهرداری مطالبات تقسیط اجرایی نامه آیین اصالح 

 تصویب مرحله تا اسالمی محترم شورای 98 سال تشویقی
سرا افزاری نرم سیستم کارشناسان با صنفی و درآمدی محاسبات  
احتمالی مشکالت رفع و گانه5 مناطق سوی از ارسالی زیربنا مترمربع 5000 باالی های پرونده محاسبات بررسی 
هواپیمایی های شرکت آگهی پیش صدور 
نشینی عقب تسهیالت اعطای الیحه به مربوط دفاعیات تنظیم جهت رشت شهر اسالمی محترم شورای با همکاری 

 تطبیق جلسات در حضور همچنین و شهرداری مطالبات تقسیط اجرایی نامه آیین الیحه و 5 منطقه محدوده در
 مزبور لوایح از دفاع جهت فرمانداری

 

متفرقه: 
ارائه و جمعی گیری فیش و نوسازی درآمدی، محاسبات نظر از سیستم بررسی خصوص در فاوا سازمان با همکاری 

   سیستم نواقص رفع جهت آنها به مشکالت
جمع جهت پذیرفته صورت اقدامات و کشور کل 98 سال بودجه قانون واحده ماده 5 تبصره واو بند کارگروه تشکیل 

 منظور به بودجه  و برنامه سازمان به تحویل جهت مزبور بند های فرم تکمیل و دولتی دستگاههای از مطالبات آوری
 طلبکار های دستگاه با شهرداری های بدهی تهاتر راستای در مزبور بند بودجه اختصاص

حقوقی و حقیقی اشخاص معوق بدهی و مطالبات معاوضه افزار نرم تهیه خصوص در فاوا سازمان با همکاری   
فاوا سازمان به آن تأییدیه صدور و جمعی گیری فیش مشکل رفع 
99 سال پیشنهادی خدمات بهای و عوارض تعرفه وضع و اصالحیه تنظیم و تهیه 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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 شدهعمومی برگزار فراخوان:  

 
 
 
 
 
 
 پاکات فراخوانبازگشایی: 

نهایی مرحله در و مدنی مشارکت شیوه به جنگل سردار فرهنگی تجاری مجموعه احداث  

 ریال 1/701/439/900/000 گذاری سرمایه حجم با گذار سرمایه با قرارداد انعقاد

شیوه به رشت شهر سطح در اتوبوس ایستگاه 104 احداث BOLT و مجوزات اخذ مرحله در و  

 ریال 50/690/000/000 گذاری سرمایه حجم با گذار سرمایه با قرارداد انعقاد برای الزم تاییدات
شهر و مالیه اقتصاد 

 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

 تاریخ چاپ عنوان فراخوان

با حجم  BOLTشیوه ایستگاه اتوبوس در سطح شهر رشت به  104احداث 

 ریال 50/690/000/000سرمایه گذاری 

 98/4/11نوبت اول 

 98/4/17نوبت دوم 

 BOST تولید مبداء از خشک پسماند آوری جمع و خرید سامانه اجرای و ریزی برنامه
 منقول اموال شرط به (انتقال درآمد، سهم پرداخت برداری، بهره اندازی، راه و ایجاد)

 :پروژه شرح
 تولید مبداء از خشک پسماند آوری جمع و خرید سامانه اجرا و ریزی برنامه -1
 بر مبتنی شهروندی الکترونیک پول کیف اپلیکیشن سامانه اندازی راه و ایجاد طراحی، -2

 مکان
 متقاضی توسط 2 و 1 بند اجرای جهت تدارک و تهیه انسانی، نیروی تامین -3

 98/09/23نوبت اول 

 98/09/30نوبت دوم 
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(فراخوان آماده) گذار سرمایه و طرح شناسایی فراخوان جهت طرح عناوین: 

 عینک آبندان -2      سراوان جنگلی پارک -1

ای مرحله یک فراخوان برگزاری برای اقدام دست در های پروژه:  

 سالن-ملت بوستان -3  گیالنی کوشیار مجموعه -2  (متری 90 رینگ ،5ژ معلم، 2 فاز به کوچکی بلوار) مسیرها بازگشایی -1•

 بوستان -7   گیاه و گل عرضه -ملت بوستان -6   آکواریوم رستوران-ملت بوستان -5     کمپینگ-ملت بوستان -4   ورزشی

 5 یورو سوخت مرکز و فنی معاینه احداث -9  مترمربع 7000 تقریبی مساحت به منظریه در ای عرصه -8   کده ویتامین-ملت

   (پارکومتر ) ای حاشیه پارک مدیریت -12      پارک در کتابفروشی احداث -11     چمران ورزش هتل -10  گیل پایانه در

 و ها پارک سازمان عرصه-پرستار خیابان در گردشگری مجموعه -14    گانه5مناطق های پارک در کودک بازی فضای -13

 الکترونیک شهرداری -17       سلیمانداراب ورزشگاه -16     دخانیات روی به رو هکتاری 14 پارک -G113   15 سبز فضای

 گردی بوم توریستی مجموعه-21  گیل فرهنگی مجموعه-20  آبی پارک -19   مزاحم مشاغل ساماندهی -18  (نوین ممیزی)

 خط  -24  ها پارک داخل در ورزشی های زمین-23    فرودگاه پشت عرصه در خودرو موضوعی بازار طرح تعریف-22    خرطوم

 ها خیابان کشی

ای مرحله دو فراخوان برگزاری برای اقدام دست در های پروژه:  
 هتل آپارتمان الکانی        -2سرویس بهداشتی    -1•

پارکینگ مکانیزه بلند مرتبه خیابان امام خمینی: ترک تشریفات   
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 کالن در دست مطالعهطرح های 

           خواهر حرم پیرامونی های محله محدوده بازآفرینی راهبردی سند تدوین•
 اجرایی جهت کارگزاری و پیشین مطالعات بندی جمع شامل که (ع)رضا امام

 عنوان به ) .باشند می توسعه محورهای و ها طرح که مطالعات خروجی نمودن
 (هنر و فرهنگ گذر نمونه

 تحویل به توجه با (اقتصادی -فنی مطالعات) سراوان جنگلی پارک کتابچه تهیه•
 به آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره توسط جنگلی پهنه این از بخشی موقت

 رشت شهرداری

 متری30 خیابان ،5ژ متری20 خیابان) شهر در مسیر سه بازگشایی مطالعات انجام•
 (الکان به گیل متری90 بلوار کوچکی،

 10 اجرای با (الکترونیک شهرداری) شهرداری فرآیندهای تمامی نمودن مکانیزه•
  شهر امالک نوین ممیزی و همزمان پروژه

  سایمان شرکت با رشت آبی پارک تفریحی تجاری مجموعه پروژه مطالعات آغاز•
 ویال
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ویال سایمان شرکت با رشت آبی پارک تفریحی تجاری مجموعه پروژه مطالعات آغاز 

 از (مرزبانی و آرامستان سازمان جنب) تهران -رشت جاده چهار کیلومتر در واقع زمینی در اولیه برآورد•
 عوارض و زمین :شامل شهرداری آورده) طرفین آورده با مشارکتی گذاری سرمایه های شیوه از یکی طریق

 هزینه و احداث و طراحی با مرتبط های هزینه تمامی :شامل گذار سرمایه آورده و مجوز صدور و ساخت
 سرمایه تقریبی میزان به و هکتار 12 تقریبی  زیربنای مساحت مجموع به (ها دستگاه سایر از مجوز کسب

 تومان میلیارد 1000 حداقل گذاری

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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ویال سایمان شرکت با رشت آبی پارک تفریحی تجاری مجموعه پروژه مطالعات آغاز ادامه 

 پروژه برای آن از بخشی تخصیص و آرامستان ی عرصه از برداری نقشه تهیه و بالقوه گذاران سرمایه با مذاکره•
 (لند گیل) آبی پارک احداث

 پروژه اقتصادی -فنی مطالعات تهیه  •

 رشت شهر اسالمی شورای به الیحه و دادگستری رسمی کارشناسان کانون به ارسال  •

 دستور اساس بر پروژه اقتصادی و فنی امکانسنجی جهت صالح ذی مشاور اخذ گرفتن قرار کار دستور در•
 شهر اسالمی محترم شورای

 این به مربوط فنی مشاوره و مهندسی معماری، های فعالیت خصوص در ستاد سامانه در مناقصه برگزاری•
   ویال سایمان شرکتانتخاب و پروژه

 مذکور شرکت به رشت آبی پارک تفریحی تجاری مجموعه پروژه مطالعات انجام ابالغ•

 .شد خواهد انجام پروژه فراخوان قانونی مراحل مطالعات، اتمام از پس•
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 :مهم اقدامات سایر

سازمان مدیره هیئت جلسه پنج و سازمان شورای جلسه چهار برگزاری 

 98 تیرماه 18 تاریخ در رشت شهر فیبرنوری پروژه اجرایی عملیات افتتاح آیین برگزاری  
 و مقررات تنظیم رئیس و ارتباطات وزیر محترم معاون جوشقانی فالح آقای جناب حضور با (تلکام فناپ شرکت) محترم گذار سرمایه میزبانی به کادوس هتل در

 .استانی مسئوالن سایر  و رشت شهر اسالمی شورای محترم اعضای گیالن، استانداری ارتباطات و اقتصادی محترم معاون صفت فرزام آقای جناب رادیویی، ارتباطات

 آغاز عملیات اجرایی فیبرنوری  

 

 

 
پسماند از نفتی های فرآورده سایر و گازوئیل تولید» پروژه قرارداد انعقاد نهایی مرحله 

 ریال میلیارد 6000 گذاری سرمایه حجم با «شهری مخلوط

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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306 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

دوم فاز اصفهان بلوار اتصال) کوچکی بلوار مسیر بازگشایی فراخوان مجوز» الیحه ارسال 
 رشت شهر اسالمی شورای به «(معلم

حاشیه پارک مدیریت سیستم و الکترونیک پول کیف نظیر هایی پروژه فراخوان اسناد تهیه  
 ... و ملت پارک طرح 5 ،ای

بازگشایی پروژه» خصوص در (شمال شهر آرمان) مشاور شرکت شده انجام مطالعات بررسی  
  در «(معلم دوم فاز انتهای به توحید میدان از گلسار اصفهان بلوار ادامه) کوچکی بلوار مسیر
 پروژه پیشبرد قانونی مراحل انجام با موافقت و سازمان شورای و مدیره هیئت

کارشناسان کانون توسط ارزیابی تدقیق لزوم عدم جهت بازرسی کل اداره مساعد نظر اخذ  
  منظور به ذیصالح مشاوران و داخلی توانمند نیروهای از استفاده و دادگستری رسمی
 فرایند در تسریع

سلیمانداراب ورزشگاه و گیل فرهنگی مجتمع موضوع با مشاوره قرارداد نویس پیش تهیه 

در افزاری سخت و افزاری نرم های توانمندی بررسی جهت صفارایانه شرکت از بازدید  
شهر و مالیه اقتصاد  (رشت هوشمند و الکترونیک شهرداری) امالک ممیزی به مربوط های پروژه اجرای

 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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ای توسعه های برنامه اجرای هدف با (س) خواهرامام پیرامونی های محله ساماندهی مطالعات پیشبرد 
 (پژوه تدبیر شار) مشاور شرکت از دریافتی ای مرحله گزارشات بررسی و محله هویت حفظ و

گیل فرهنگی مجتمع موضوع با مشاوره قرارداد انعقاد نهایی مراحل . 

مشارکت قرارداد قالب در احمر هالل فرهنگی تجاری مجمتع گذاری سرمایه پروژه در مشارکت بررسی 
 انعقاد قانونی مراحل انجام با موافقت و سازمان شورای و مدیره هیئت در (شریک از ملک) مدنی

 شریک از ملک مشارکت نامه توافق تنظیم -قرارداد

شهرداری درآمد وصول و تشخیص محترم مدیریت به ارسال و سازمان درآمدی تعرفه اصالحات انجام 

در موضوع کلیات با موافقت و رشت شهر فرهنگی راه پیاده محدوده گردشگری ارتقای پروژه بررسی 
 قانونی مراحل انجام جهت گذاری سرمایه سازمان شورای و مدیره هیئت

گذاری سرمایه های فراخوان در شرکت جهت دعوت و گذاران سرمایه اطالعاتی بانک روزرسانی به 

از تعدادی هوشنمندنمودن و شهر سطح در اتوبوس های ایستگاه طرح تدقیق جهت مشاور به ایالغ 
 آنها

های پروژه سریع پیشبرد منظور به گیالن گردشگری توسعه شرکت با نامه تفاهم نویس پیش تنظیم 
 گردشگری

نارون تماشاخانه پروژه اجرایی عملیات پایان 

پستک فوتبال زمین پروژه ساخت به شروع 

شهر و مالیه اقتصاد 
 شهری
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به ارسال و مردمی های مشارکت و گذاری سرمایه سازمان 99 سال پیشنهادی بودجه اول ویرایش تنظیم و تهیه 
 شهرداری بودجه و برنامه مدیریت حوزه

مردمی های مشارکت و گذاری سرمایه سازمان 99 سال بودجه تهیه مقدماتی مراحل انجام 

برای پایدار درآمد ایجاد جهت افزوده ارزش بر مالیات قانون 17 ماده 7 تبصره فراخوان اسناد تهیه مقدمات 
 شهرداری

سازمان شورای و مدیره هیئت در سازمان 97 سال مالی های صورت و بودجه تفریغ تصویب و تأیید 

های پروژه قبیل از ها آن موقع به افتتاح تا گذاری سرمایه های پروژه شده منعقد قراردادهای بر عالیه نظارت 
 ... و نارون پارک تماشاخانه ،(4 منطقه) مشکات پارک در واقع چوبی غذای شهر فیبرنوری،

دایمی نمایشگاه محل در «یونسکو در ایران شناسی خوراک خالق شهر تنها و اولین رشت،» نمایشگاه در شرکت  
 98 آذرماه -رشت شهرداری گذاری سرمایه های فرصت ارایه و تهران جاده -گیالن استان المللی بین

(... و پرندگان باغ ورزشی، های زمین) پیشنهادی عناوین بررسی جهت آسیاب و آب پارک از بازدید 

و فنی ارزیابی هدف با کارشناس معرفی جهت دادگستری کارشناسان کانون با مذاکره و الحساب علی پرداخت  
 ملت بوستان مشارکتی های طرح اقتصادی

سلیمانداراب عرصه تکلیف تعیین جلسه برگزاری 

شهری درون های مسیر بازگشایی جلسات در حضور 

رشت شهر نوری فیبر پروژه جلسات در شرکت 

186 خیابان انتهای عرصه برای گذاری سرمایه مختلف های طرح پیشنهادات بندی جمع 
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ها ریزی برنامه: 
  سرمایه توسط کودک دوستدار شهر عنوان به رشت شهر شدن پذیرفته به توجه با ها پارک در بیشتر دهی خدمات جهت ریزی برنامه•

  و گانه 5 مناطق توسط یکساله ای اجاره قراردادهای به ساماندهی و سبز فضای و ها پارک حفظ قوانین و ضوابط حفظ با خصوصی بخش
 .شهرداری دیگر های سازمان

 . گذاری سرمایه سازمان در شهری زیباسازی و ورزشی – فرهنگی رویکرد با اقدام دست در های طرح پیشبرد جهت ریزی برنامه•

  ها، رودخانه ای، جزیره دکتر جنگلی پارک مانند ها ارگان و ادارات سایر با مرتبط گذاری سرمایه های طرح روی پیش مشکالت رفع•
 ... و گوهررود و زرجوب های رودخانه عینک،  تاالب

 با راستا هم مشارکتی های پروژه تعریف و زمین اخذ جهت ... و اوقاف کل اداره شهرسازی، و راه کل اداره مانند ادارات سایر با تفاهم•
 .شهر توسعه اهداف

 و دانه درشت امالک مالکان دادن مشارکت عنوان با برگزارشده عمومی فراخوان جهت حداکثری رسانی اطالع و ریزی برنامه تالش،•
 .ها آن از بهینه استفاده راستای در آنها با تفاهم و شهری های باغ

 .آتی های سال در گذاری سرمایه شیوه به شهر آالینده و مزاحم مشاغل ساماندهی جهت ریزی برنامه•

 اتوبوسرانی خطوط سپاری برون جهت ریزی برنامه•

 مجتمع عمرانی عملیات اجرای و قانونی فرایند سایر پیشبرد در تسریع و احمر هالل مشارکتی نامه توافق امضای و جلسه تشکیل•
 احمر هالل تجاری

 شهر، سطح در اتوبوس های ایستگاه ملت، بوستان های طرح مانند آماده گذاری سرمایه های طرح جهت عمومی فراخوان برگزاری•
 ... و منظریه خیابان در گردشگری مجموعه

 ها پروژه از برداری بهره و اجرا و قرارداد انعقاد تا آنها پیشبرد و گذاری سرمایه های طرح تعریف جهت مشاور اخذ•
شهر و مالیه اقتصاد 

 شهری

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
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اهم جلسات: 

  اعتبارات اخذ پیگیری و (سوز زباله نیروگاه) شهرداری پسماند های پروژه وضعیت آخرین بررسی جلسات•
 دهیاریها و شهرداریها سازمان از رشت شهر سوز زباله پروژه

 رشت شهر آبی پارک گذار سرمایه همچون گذاران سرمایه با جلسات•

  در رشت مردم محترم نماینده نژاد کوچکی آقای حضور با جلسه همچون رشت شهر بازآفرینی جلسات•
 گیالن استانداری عمرانی محترم معاون مقدم اکبری اوسط علی آقای و اسالمی شورای مجلس

 و برنامه سازمان محترم رئیس نوبخت ،آقای کشور شهرسازی و راه وزیرمحترم با مکاتبه و دیدار ،پیگیری•
  نژاد کوچکی آقای جناب و استانی محترم مسئولین کشور، شهرسازی و راه وزیر محترم معاون کشور، بودجه

   قیر درخصوص  رشت مردم محترم نماینده

  شهر بازآفرینی های حوزه و راه پیاده از شهرسازی و راه وزیر محترم معاون پژمان آقای با جلسه و بازدید•
 رشت شهر هدف های محله بازآفرینی هیئت اجرایی دبیر و عضو عنوان با حکم دریافت و رشت

  رئیس اول محترم معاون جهانگیری دکتر آقای حضور با ایران کالنشهرهای شهرداران نشست در حضور•
 جمهور

 گردشگری و محیطی زیست حوزه راهکارهای بررسی و اندیشی هم جهت آلمان سفارت کاردار با جلسه•

 

 

مدیریت حوزه شهردار -حوزه شهردار  

  612 جلسات برگزار شده  تعداد    

دقیقه 30ساعت و  1016  مجموع ساعات جلسات 
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اهم جلسات: 
 شهری مسائل درخصوص گیالن استان محترم استاندار با متعدد جلسات•

 گیالن استان فقیه ولی نماینده و محترم جمعه امام با متعدد جلسات•

 گیالن قدس سپاه فرماندهی با متعدد جلسات•

 انتظامی و نظامی نیروهای فرماندهی با متعدد جلسات•

 استان کل مدیران با متعدد جلسات•

 محترم معاون قبادیان دکتر حضور و طاهایی دکتر آقای ریاست به پسماند پیگیری و نظارت کارگروه در شرکت•
 تجارت و معدن صنعت، وزارت فناوری پژوهش و آموزش

 آلی کود به مربوط مسائل پیگیری مستمر و متعدد جلسات•

  جلسات برگزاری و زباله دپوی محل از مستمر بازدید و شیرابه و سراوان زباله سایت جلسات به مربوط امور پیگیری•
  روزانه منظم

 رشت شهر تراموای موضوع با شده برگزار جلسات و پیگیری•

 رشت شهر سازان انبوه و مسکن فعالین با جلسه•

 (فروشان کاسه مسجد در) رشت شهر بازاریان با جلسه•

 برنامه و اهداف پیشبرد میزان پیگیری جهت هفتگی صورت به شهرداری مدیران و معاونین شورای مستمر جلسات•
 رشت شهرداری در ها

 رشت مصلی در متناوب طور به خدمت میز جلسات برگزاری و مردم با مالقات•

 گیالن قدس سپاه همکاری با رشت شهرداری ذهاب میدان در مقدس دفاع هفته مناسبت به خدمت میز برگزاری•
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بازدیدها: 
رشت شهرداری پنجگانه مناطق از مستمر نظارت و بازدید 

منظور به شهرداری مردمی مشارکتهای و گذاری سرمایه سازمان 

 گذاری سرمایه های فرصت و ها پروژه بررسی       

کشاورزی های فرآورده و شهری مشاغل ساماندهی سازمان 

رشت شهر نشانی آتش 7 ایستگاه 

شهرداری 3 منطقه 2 ناحیه 

سراوان زباله سایت شیرابه خانه تصفیه اندازی راه های ساخت زیر  

مشکالت بررسی جهت شهرداری آسفالت کارخانه   

آلی کود کارخانه پساب و شیرابه خانه تصفیه تجهیز و بهسازی   

استانداری، بحران مدیریت کل مدیر و گیالن استان در فقیه ولی محترم نماینده همراه به سراوان زباله سایت 
 خبری های پایگاه و  ها خبرگزاری ، خبرنگاران

شهری معابر آسفالت روکش و ترمیم و آسفالت نهضت پروژه اجرای بر روزی شبانه مسمتر نظارت  

رشت شهرداری معبر سد ستاد  
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بازدیدها ادامه: 
شهر شورای عمران کمیسیون رییس همراه به شهر سطح سازی رو پیاده پروزه  

های دهیاری و ها شهرداری سازمان معاون همراه به آلی کود کارخانه زباله پردازش ساخت حال در های سوله 
    (1تصویر)کشور

(2تصویر) شهرداری نشانی آتش سازمان 4 ایستگاه تجهیزات و آالت ماشین 

سراوان شیرابه خانه تصفیه اندازی راه پروژه اجرای روند بر روزی شبانه نظارت   

زده بحران و مترقبه غیر حوادث بروز زمان در زده بحران معابر بازگشایی بر مستمر نظارت 

محترم استاندار همراه به شهادت سالروز در جنگلی کوچک میرزا خانه 

خالق شهر غرفه و گیالن استان غذایی صنایع دستاوردهای نمایشگاه  

آزاد دانشگاه در خالق شهر غرفه و مزرعه تا بوم از المللی بین  نمایشگاه  

 دفاع مقدس گیالنپروزه میراث دفاع مقدس به همراه مدیر کل حفظ آثار اجرای 

 نمایشگاه دستاوردهای چهل سالگی بسیج 

 (3تصویر)نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی گیالن 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  
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نشست ها: 
 رشتکارگران شاغل در شهرداری 

 شهرداریفرزندان شاهد شاغل در 

 کشورمجمع شهرداران کالنشهرهای 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک گیالن 

 رشتو ایثارگران شاغل در شهرداری آزادگان 

 صدا و سیمای استان گیالن  مدیرکل 

  با مردم و ساکنین سراوان 

 االنبیاء برایبا قرارگاه سازندگی خاتم 

 پروژه های عمران شهری  اجرای       

  با مدیر کل جمعیت هالل احمر استان 

   مدیر کل دادگستری استان گیالن 

  مدیر کل دیوان محاسبات 

  مدیر کل شرکت مخابرات گیالن 

 معاونت عمرانی استاندار ی در خصوص ساماندهی مباحث پسماند 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  



315 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 هاادامه نشست: 
 مدیرکل دیوان محاسبات استان 

 خصوص پیگیری موضوعات پسماند شهری در استانداری در 

 پیربازار با اداره حفظ و نگهداری اسناد وزارت امور خارجه امضا تفاهم نامه سه جانبه در راستای بهسازی بندر ناریخی 

 دوستدار کودکشهر 

نشست تخصصی ترویجی با حضور مدیران ارشد یونسکو 

نشست تخصصی گردهمایی تخصصی خوراک در رشت 

 اطالع رسانی پروژه گامی دیگر در تحقق یک رویا کارگروه 

  با هنرمندان گیالنی 

 و تجلیل از شهردار توسط استاندار استاندار با 

  ترامواسرمایه گذاران پروژه با 

  با  گروه های مردم نهاد گردشگری خالق 

  با معاون سازمان همیاری ها و دهیاری های کشور 

  با رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر 

  با رییس کل دادگستری استان 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  
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  خبرنگار روز مراسم برگزاری 
رشت شهر در فوتبال هواداران همایش در شرکت  
شهر های رودخانه احیا پروژه رسانی اطالع و رسانه کارگروه تشکیل 

  رویا یک تحقق پروژه و رشت
خالق شهر خوراک کارگاه و همایش برگزاری  

مدیریت نظام در نهاد مردم های تشکل و شهروندان مشارکت افزایش 
 :شهری
بندی اولویت و شهرداری عملکرد از رضایت خصوص در شهروندان از نظرسنجی 

 شهروندان دیدگاه از شهری مدیریت های پروژه

دوره های نشست برگزاری خصوص در استان های دانشگاه روسای با هماهنگی 
 شهری حوزه در متخصصان با ای

رشت شهر در فعال نهاد مردم های سازمان شناسایی   

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  
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 :رسانیتبلیغات و اطالع •
 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98تعداد اخبار بارگذاری شده و بازدید کننده های اخبار پرتال شهرداری تیر الی آذر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  

تعداد مصوبات مربوط به 
 شهدای گرانقدر

تعداد مصوبات 
 کمیسیون

تعداد نامه های شهروندان برای نامگذاری  
 یا تغییر نام معابر

 تعداد جلسات

11 36 46 5 

 ماه
 تعداد بازدید کننده تعداد خبر

 98سال  97سال  98سال  97سال 

 20582 6102 97 47 تیر

 18012 8264 75 31 مرداد

 13587 2959 66 28 شهریور

 11051 5230 72 35 مهر

 14283 4420 68 30 آبان

 15460 7630 111 49 آذر

 92975 34605 489 220 جمع کل
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رسانی اطالع و تبلیغات:   
عملکرد هفتگی های بولتن  
محیطی تبلیغات   
 اجتماعی های شبکه 
و فتونیوز طراحی و کوتاه فیلم و تیزر کلیپ، ساخت ... 
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 ( ره)خدمت شهرداری رشت در مصلی امام خمینی برگزاری میز 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل -حوزه شهردار  



320 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

دیدارهای بین المللی: 
 کاردار سفارت آلمان در جمهوری اسالمی ایران 
 چیناقتصادی شهر یانگ جوی معاون 
 روسای دانشگاه های حاشیه دریای خزر 
 عراق در نمایشگاه صنایع غذایی استان/ نماینده فرمانداری بصره 
 نماینده نهضت   slow food نمایشگاهو  استاد دانشگاه علوم خالق  در 

 تا مزرعه صنایع غذایی بین المللی از بوم      
 
 

دیدارهای ملی: 
وزیر را ه و شهرسازی 
 وزیر امور اقتصاد و دارایی 
معاون وزیر راه و شهرسازی 
  معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
  معاون اول رییس جمهور 
  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 
  مدیران ارشد یونسکو 
 اسناد امور خارجه  نگهداری رییس اداره حفظ و 
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 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

دیدارها: 
 گیالنرئیس کل دادگستری استان 
 نماینده ولی فقیه در استان گیالن آیت اهلل فالحتی 
 بازرسی استان گیالن مدیرکل 
 فرمانده انتظامی استان گیالن 
 گیالنمدیرکل راه و شهرسازی استان 
 نمایندگان مردم شریف مجلس شورای اسالمی رشت 
 رئیس دانشگاه گیالن 
 گیالنو معاونین اداره کل امور مالیاتی استان مدیرکل 
 (کنگره هشت هزار شهید)فرمانده سپاه قدس استان گیالن 
 گیالنکتابخانه های عمومی استان مدیرکل 
 رشتمسئولین هیئت های مذهبی شهر 
 رئیس جهاد دانشگاهی استان گیالن   
 گیالنمدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد 
 گیالنمدیرعامل بانک رسالت در استان 
 استانمدیران مسئول سه خبرگزاری فعال در سطح 
 مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن  
 گیالنمدیرکل فنی و حرفه ای استان 
 رئیس پلیس راهور استان گیالن 
 مدیر کل جمعیت هالل احمر استان گیالن 
 مقاومتیو مدیران ارشد استانی در خصوص اقتصاد استاندار 
 قدس گیالن 16خانواده سردار حق بین فرمانده لشکر عملیاتی 
خانواده شهید مدافع حرم رضایی 
 مدیر کل دیوان محاسبات استان 
 (ع)دیدار با مردم در حسینیه ابوالفضل 
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 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

یونسکو در شناسی خوراک خالق شهر : 
عملکرد گزارش ارائه و یونسکو با همکاری ادامه چگونگی خصوص در اندیشی هم جلسات برگزاری  

 چهارساله
ایران -یونسکو ملی کمیسیون کل مدیر نماینده فخرزاده آقای با نشست برگزاری 
شناسی خوراک خالق شهرهای شبکه در عضویت جهت شده ارائه های طرح از گزارشی تدوین و تهیه  

   یونسکو در
رشت شناسی خوراک خالق شهر گذشته سال 4 عملکرد تدوین و تهیه 
رشت شناسی خوراک خالق شهر آتی سال 4 انداز چشم تدوین و تهیه   
غذا جهانی روز مناسبت به خوراک گردشگری همایش  
یونسکو در شناسی خوراک خالق شهر ، رشت در غذا خیابان ایجاد چگونگی نشست   
خوراک خالق شهر رشت، در خوراک خالقیت از زبانه، دو محتوای تولید و تیزر و کلیپ ساخت  

   یونسکو در شناسی
شهرخالق خوراک کارگاه برگزاری   
کدو جشنواره برگزاری   
استان غذایی صنابع نمایشگاه در خالق شهر غرفه برگزاری   
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 خالق خوراک شناسی در یونسکو ادامه شهر: 
  خوراک شهرخالق بر تاکید با نهاد مردم و غیردولتی های سازمان مشارکت با ترویجی تخصصی نشست برگزاری•

   یونسکو ارشد مدیران حضور با شناسی

   شناسی خوراک بر مبتنی های جشنواره و رویدادها محوریت با شهرخالق های نشست سلسله برگزاری•

 استان غذایی صنایع نمابشگاه خالق شهر غرفه در محلی جات شیرینی و ا حلو با آشنایی آموزشی کارگاه برگزاری•

 در ، شهرخالق غرفه در حاضر خزر دریای حاشیه کشورهای المللی بین میهمانان برای گردشگری تور برگزاری •
  استان غذایی صنایع نمایشگاه

   سازمان این ارشد مدیران حضور و یونسکو همکاری با  رشت در خوراک تخصصی گردهمایی نخستین ی برگزار•

   بوم تا سفره از محوریت با سالم و ارگانیک محصوالت المللی بین جشنواره نخستین در حضور•

   خالق شهرهای پایدار گردشگری مهارتی کارگاه برگزاری•
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 98/9/30تا  98/4/22از تاریخ ها و ترافیک آن تعداد تماسبیشینه 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

ترافیک  
هاتماس  

تماس تعداد 
 های دریافتی

12-10 ساعت از روز یک طی زمانی بازه دو در دریافتی هایتماس بیشتریـــــن 
 .گرددمی ثبت

گیرینتیجه چنین توانمی دریافتی، هایتماس تعداد نمودارهای بررسی به توجه با 
 .گرددمی ثبت 137 سامانه در تعداد کمترین جمعه روزهای در که نمود
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 98/9/30تا  98/4/22دارای بیشترین تماس از تاریخ موضوعات 

 

 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شهروندان نظر مد موضوعات اهم
 
آن از ناشی هایمزاحمت و غیرمجاز سازوساخت 

غیره و گیریلکه بویژه معابر، آسفالت 

دستفروشان مزاحمت 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 98/9/30تا  98/4/22وضعیت مناطق و عملکرد آن از تاریخ 

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شکل به توجه با 
سطوح سوی از رشت شهرداری 137 سامانه در شده ثبت هایدرخواست از ایعمده بخش  

 .است گردیده مرتفع و گرفته قرار بررسی مورد (گانه 15 نواحی نظیر) اجرایی
ممکن مقدار حداقل در شده، انجام موارد با ارتباط در شهروندان رضایت عدم دیگر، سوی از 

 .است گردیده ثبت
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 

 98/9/30تا  98/4/22های شهروندان بر اساس مناطق از تاریخ وضعیت درخواست

137عملکرد سامانه -مدیریت بازرسی -حوزه شهردار  

 : شکل به توجه با
 
مربوط هادرخواست بیشترین   

 رشت شهرداری 4 و 1 مناطق به
 .باشدمی

به مربوط هادرخواست کمترین  
 می رشت شهرداری 5 منطقه

 .باشد
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

و امنیت حس ایجاد منظور به منعطف مذاکره تقویت و برد برد نگاه با گذاری سرمایه قراردادهای بررسی  
 گذاران سرمایه اعتماد

معارضات رفع منظور به انتظامی و قضایی و (فرمانداری و استانداری) اجرایی دستگاههای با مذاکره و مکاتبه  
  عوامل دلیل به که مناطقی در الخصوص علی سطحی آبهای هدایت های پروژه سریعتر و بهتر اجرای جهت در

 بود همراه کندی با ها پروژه اجرای شهرداری اراده از خارج

سد رفع جهت شهرداری قانون 55 ماده 2 بند ذیل 1 تبصره اجرای منظور به الزم های هماهنگی و مکاتبات  
 انتظامی و قضایی دستگاههای با آنها غیرمجاز استفاده از جلوگیری و روها پیاده اشغال و عمومی معابر

(دادگستری) ثنا سامانه در رشت شهرداری نام ثبت 

 اداری عدالت دیوان از ابالغها الکترونیکی دریافت اندازی راه 

 معامالت فراخوان فرآیندهای کلیه انجام و (دولت الکترونیک تداراکات سامانه) ستاد سامانه اندازی راه  
 مذکور سامانه در عمده و متوسط

اداره و قضایی پیشخوان اندازی راه منظور به دادگستری وکالی کانون رییس با اولیه تفاهم و مذاکره  
 وکال کانون و شهرداری مشارکت با معاضدت

فنی ماهیت با استعالمات و ثبتی دعاوی در تدقیق منظور به فنی کارشناس نفر یک بکارگیری 

سازمانی چارت وفق نیروها بکارگیری و رسانی بروز 

افزار نرم اندازی راه جهت حقوقی افزارهای نرم تولید شرکتهای از دعوت و شناسایی و خدمات شرح تهیه  
 دعاوی و حقوقی

مدیریت حقوقی -حوزه شهردار  
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

و گذار سرمایه خاطر امنیت ایجاد منظور به مذاکره فرآیندهای در نظارتی و قضایی های دستگاه از دعوت  

 اولیه های قدم در اشکاالت و ابهامات رفع همچنین

جلسه 120 – حقوقی محاکم جلسات در شرکت 

جلسه 77 – کیفری محاکم جلسات در شرکت 

جلسه 85 – کار اداره اختالف حل و تشخیص های هیات رسیدگی جلسات در شرکت 

جلسه 39 – محلی کارشناسی های قرار در شرکت 

فقره 300 – اداری عدالت دیوان لوایح تایید یا و تهیه 

مورد 69 – قضایی استعالمات به پاسخ 

مورد 78 – (... و خدماتی ،عمرانی، شهرسازی ،درآمدی )اداری استعالمات به پاسخ 

جلسه 37 -  مزایده و مناقصه جلسات برگزاری 

جلسه 28 – معامالت نامه آیین 14 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 

جلسه 10 – (اختالف حل) معامالت نامه آیین 38 ماده موضوع کمیسیون جلسات برگزاری 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

  ( داخلی حسابرسی) داخلی کنترلهای فرایندهای بررسی اهم•
  کودآلی شرکت حسابرسی ادامه•
 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان داخلی حسابرسی فرایند اتمام•
 بررسی و 96 سال به مربوط آرامستان سازمان به شده ارائه حسابرسی گزارش پیگیری•

 فرایندها مجدد
 ای مشاوره راهکارهای ارائه و سازمانها مالیاتی های اظهارنامه•
  پسماند مدیریت و ارتباطات و اطالعات فناوری های سازمان کودآلی، گزارش نهایی بررسی•
  خدمات و نشانی آتش سازمان و (ریال1،400،000،000 ) آرامستان سازمان مالیات کاهش•

  صفر به (ریال700،000،000 ) ایمنی

 

 خدمات و نشانی آتش سازمان کودآلی، شرکت از بازدید•
  سازمان و شهری فضاهای بازآفرینی و عمران سازمان ایمنی،

   آرامستان
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 درخصوص جلسات اهم•
 افزوده ارزش مطالبات•

 شهرداری های سازمان اقتصادی مالی و اداری رؤسای اندیشی هم•
 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان داخلی های کنترل فرایندهای نواقص رفع•
   رشت شهرداری در تعهدی حسابداری اجرای فرایند•
 گیالن دانشگاه از شهرداری مطالبات•
 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان اصالحی پیشنهادات•

 داری خزانه دستورالعمل اجرایی فرآیند بررسی•
 ها سازمان مدیره هیئت جلسات•
 مالیاتی های بدهی•
 شهرداری با مدیریت برنامه ریزی و بودجه  سازمان های  99بررسی تهیه پیش نویس بودجه سال •
 سازمان هابا اساسنامه  99و ابهامات تهیه پیش نویس بودجه سال ایرادات •
 داخلی  کنترل های با اساسنامه ابالغی و نقاط ضعف سازمان ها   99تهیه پیش نویس بودجه سال مغایرتهای •
 کنترلهای داخلی موجود در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات   محدودیت های •
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 اهم مکاتبات در خصوص  •
تشکیل کمیته حسابرسی ، انتخاب حسابرس مستقل ، و جذب مشاور در حوزه شناسایی ، ارزیابی و •

 مدیریت ریسک
 تعیین و ابالغ اعضاء شورا و هیئت مدیره سازمان ها•
 جاری و انباشته موجود در برخی از سازمان ها( کسری)مازاد •
 تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و معامالت فصلی و تأیید در هیئت مدیره•
 فرایند اجرای حسابداری تعهدی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و کدینگ مشترک حسابداری•
 تهیه صورت ها و گزارش های مکمل برای تصویب در هیئت مدیره و شورای سازمان•
 اصالح مانده سنواتی در صورت های مالی سازمان ها•
 تکمیل فرایند عضویت شهرداری رشت در انجمن حسابرسان داخلی ایران•
طی مکاتبه با مدیرعامل شرکت )عدم تهیه و تصویب صورت های مالی برابر استانداردهای حسابداری •

 (کودآلی
 تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی •
 مشترک کدینگ و حسابها تعریف در بازنگری•
  حسابداری اطالعاتی های سیستم در نواقص•
 بودجه تفریغ به توجه با 98 سال بودجه بینی پیش جلسات در مدیریت این کارشناسان مشارکت•

   بودجه تدوین در ابهامات و نواقص وجود و شهرداری به وابسته های سازمان 97سال
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 اهم مکاتبات در خصوص  •
   ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان داخلی کنترلهای فرایندهای اصالح•
 منظور به مذکور سازمان در حضور و آرامستان سازمان برای شده ارائه حسابرسی گزارش پیگیری•

 مجدد بررسی

 صورت ارائه به نسبت که هایی سازمان با مکاتبه و ها سازمان بودجه تفریغ و مالی صورتهای بررسی•
 اند ننموده اقدام مالی های

   مرکز شهرداری مالی حوزه در داخلی های کنترل بررسی•
  رایان حساب حسابداری افزار نرم در موثر ارتباط عدم و نواقص برخی•
 مناطق و ها سازمان در قراردادها کنترل سیستم از استفاده و استقرار•
 (کودآلی شرکت عامل مدیر با مکاتبه طی) داخلی حسابرسی ایرادات و نواقص اصالحی فرایند•
 حسابداری سیستم تطبیق قابلیت با مناسب درآمدی افزارهای نرم خرید•
 (اتوبوسرانی سازمان) اتوبوس دستگاه130 فروش یا و واگذاری مصوبه تکلیف تعیین•
 برابر واقعیت به نزدیک بودجه و شهرداری مناطق مثابه به ها سازمان بودجه نویس پیش تهیه•

 واهی بودجه تهیه عدم و واقعی بودجه تهیه و کشور محترم وزارت ابالغی بخشنامه
  شهرداری به وابسته سازمانهای و مناطق اداری ، مالی سیستم در اهمیت با ایرادات و ضعف نقاط•
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :کرامتی مبارک دهه •
 و هدیهگل طهماسبی با اهداء شهید پاسدار هوشنگ تجلیل از دختر 

 یاسخون بانوی موضوع اهدای برگزاری نشست تخصصی سالمت بانوان با 

 شهرداری  با نمایندگان بانوان، عفاف و حجاب صمیمانه نشست 

 وحجاب  نشست صمیمانه با بانوان شاغل شهرداری منطقه یک باموضوع عفاف 

 
 
 
 
 

•   

 

امور بانوان -حوزه شهردار  



335 

حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

  :مراسم و نمایشگاه همایش، برپایی در مشارکت•
( جهانی گرایش ایرانی، میراث حجاب، و عفاف) گوهرشاد 
شهرداری موزیک گروه و گل تهیه پیگیری با ایشان عمرانی معاون و کشور مکتبی استاندار اولین شهادت سالروز 

 الکانی درخیابان واقع ایشان شهادت جایگاه وگلباران
شهرداری شاغل بانوان تعدادی از دعوت با منکر از نهی و معروف به امر آموزشی کارگاه 
ذهاب شهدای میدان فرهنگی راه درپیاده حجاب و عفاف نمایشگاه 
شهر حاشیه درمناطق اجتماعی نشاط ایجاد و تحرکی کم از جلوگیری هدف با بانوان ورزش طرح  
رشت شهرداری گفتگوی تاالر در انقالب دوم گام بیانیه کشوری همایش 
استان کارمندان بسیج صالحین مربی بعنوان صالحین حلقه برگزاری و صالحین یکروزه اردوی  
شهرداری شاغل بانوان از جمعی با گیل مرکز شهرداری نمازخانه در (ع) حسین امام سیدالشهداء حضرت سوگواری 

   رشت
 بانوان پارک در غدیر تا قربان والیت هفته مناسبت به زهرایی بانوان همراهی و همکاری و غدیر صلواتی ایستگاه 

     منظریه
با ، ایران بانوان سالمت ملی هفته مناسبت به ورزش با زنان سالمت و نشاط ارتقا ملی پویش برگزاری در مشارکت 

 منظریه بانوان پارک در استانداری خانواده و بانوان امور دفتر محترم معاون زاده نعمت خانم کار سر حضور

 
 

•   
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :مناسبت هفته دولتبه •
 محترم فرمانده همراه به  شهید، معظم خانواده زیارت و فتحی غالمحسین شهید کارمند همکار منزل از بازدید  

 رشت مرکزی ناحیه سپاه وکارگری اداری بسیج

از تجلیل و رشت شهرداری شاغل بانوان از جمعی همراه به استان کارمندان بسیج سازمان بزرگ همایش در شرکت 
 با گیالن دراستان کارمند خواهران مقاومت پایگاه فرمانده تنها بعنوان گیالن قدس سپاه محترم فرمانده سوی

 هدیه و سپاه لوح دریافت

 

 

 

 

 

 

 :ها درهمکاری •
 استانداری و فرهنگی اداره کل اجتماعی بعنوان بازرس با  حوزه عفاف وحجاب وحقوق شهروندی 

 استانداری و خانواده محترم امور بانوان مدیرکل به   حجابملی و هفته ی کرامت در دهه انجام گرفته اقدامات تهیه 

 رشتشهرداری به فرمانداری محترم و حجاب عملکرد هفته عفاف تهیه گزارش 

  برنامه ریزی برنامه های دهه ی کرامت 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :شرکت در•
 مقدس سال و دفاع جلسه کمیته زنان سومین 

 جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج جامعه زنان استان  دومین   

 اربعین استان گیالن و آموزشی بانوان کمیته فرهنگی کارگروه جلسه اولین   

اختتامیه مسابقات جام رضوان در دومین دوره المپیاد ورزشی محالت 

 استانداریهمایش خانواده متعالی با دعوت مدیرکل بانوان وخانواده 

راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب در پیاده ( ع)جشن بزرگ میالد حضرت امام رضا 

 شاغل شهرداری  از بانوان کارمند شهید استان مزارشهدای تازه آباد رشت به همراه جمعی  257یادواره 

مقدس دفاع هفته در اجرا جهت شده انجام اقدامات از گزارشی ارائه و استان مقدس  دفاع و زنان کمیته جلسه پنجمین 

 سازمان بسیج از سوی شاغل شهرداری رشت از بانوان همراه جمعی به فروشگاه حجاب سحر به مناسبت هفته ملی حجاب افتتاحیه
 گیالنجامعه زنان سپاه قدس 

  شرکت در مراسم والده محترم سردار حق بین فرمانده لشگر عملیاتی قدس گیالن 

  دیدار و حضور اعضای محترم تشکل فرزندان فرهیخته شاهد و ایثارگر استان جهت تبریک انتصاب 

  دیدار با خانواده معظم شهید مدافع حرم اسماعیل سیرت نیا در آستانه فرا رسیدن چهارمین سالگردشهید به همراه تعدادی از مدیران
 شهرمحترم شهرداری و اعضای محترم شورای اسالمی 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :هفته دفاع مقدس •
موضوع با محترم اعضای حضور با رشت شهرداری بازرسی محترم مدیریت دفتر در حجاب و عفاف جلسه سومین برگزاری 

 تهیه و مقدس دفاع درهفته حجاب و عفاف منشور تهیه و ضرورت و بندی الویت برحسب ها دستورالعمل نمودن اجرایی
 ستاد محترم اعضای به آن ارسال و صورتجلسه

 محترم مدیریت برای هفته هر حجاب و عفاف فرهنگ ترویج و گسترش منظور به حجاب و عفاف حدیث و مطالب ارسال 
 بلدیه آوای در درج جهت الملل بین امور و ارتباطات

شهرداری شاغل بانوان دعوت با افشانی عطر و مزارشهدا گلباران همراه به سلیمانداراب شهدای با بیعت مراسم برگزاری 
  رشت مرکزی ناحیه سپاه کارگری و اداری حوزه بسیج محترم فرمانده حضور با و رشت

شاغل همکاران تمامی به وابالغ حجاب عفاف منشور شدن نهایی موضوع با حجاب و عفاف جلسه چهارمین برگزاری 
 ستاد  محترم اعضای به آن ارسال و صورتجلسه تهیه چاپ و ازطراحی پس شهرداری
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :سخنرانی ها•
دستاوردهای و حجاب و عفاف درحوزه اداره آن شاغل بانوان برای سخنرانی و گیالن استان سالمت بیمه کل اداره در دعوت  

 مقدس دفاع

مقدس  دردفاع زنان نقش و افزایی بصیرت پیرامون سخنرانی و رشت شهرستان امداد کمیته در دعوت   

مقدس دردفاع زنان نقش و روشنگری موضوع با مقدس دفاع هفته مناسبت به سخنرانی (شهری حوزه) حر پایگاه در دعوت   

و افزایی بصیرت موضوع با مقدس دفاع هفته مناسبت به سخنرانی (شهری حوزه) کبری صدیقه پایگاه در دعوت 
 مقدس دفاع دستاوردهای

با مقدس دفاع هفته مناسبت به سخنرانی (شهری حوزه) (ع) ابوالفضل حضرت درحسینیه مستقر کوثر پایگاه در دعوت 
   گویی خاطره و روشنگری موضوع
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :همکاری دربرپایی همایش و نمایشگاه •
مقدس دفاع هفته مناسبت به گیالن استان مقدس ودفاع زنان کمیته که ایثار های آیه همایش دربرپایی همکاری و  مشارکت 

  دفاع بزرگ نویسنده خواه اصغری همسرسردارشهید دکترهاشمیان سرکارخانم باسخنرانی  برگزارنمود االنبیاء درخاتم
   مقدس

بانوان سالمت هفته مناسبت به قدس پارک در سالمت ایستگاه نمایشگاه برپایی جهت همکاری 

وکارخانجات ادارات فرماندهان درجلسه شرکت رشت مرکزی ناحیه سپاه وکارگری اداری بسیج محترم فرمانده دعوت با 
 خرمشهر فتح سالروز مراسم کننده برگزار  بعنوان وتجلیل ومقدس دفاع هفته های برنامه برگزاری چگونگی درخصوص

گردید برگزار مقدس دفاع هفته مناسبت به مارلیک درنگارخانه که مقدم خط های زینب عکس نمایشگاه از بازدید. 

آیت دفتر در استان بسیجی کارمندان مربیان از تجلیل مراسم در  استان کارمندان بسیج سازمان محترم ریاست دعوت با 
   وهدیه سپاس لوح دریافت و فالحتی اهلل
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :نشست ها 
سرکار حضور با اجرایی دستگاههای خانواده و بانوان امور محترم مشاوران مشترک نشست سومین در حضور  

 استانداری منابع و مدیریت توسعه محترم معاون تنهایی خانم

استانداری خانواده و بانوان امور اسبق مدیرکل رفیعی خانم سرکار تکریم مراسم در حضور 

 
 
 
 
محترم استاندار ریاست به استان خانواده و زنان سالمت، فرهنگی، و اجتماعی کارگروه نشست در حضور  

 زارع دکتر آقای جناب

سامانکده وضعیت بررسی نشست در حضور   

 استانداری بانوان امور دفتر در شهرداری       
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 : ها نشست ادامه•
تهران شهرداری میزبانی به کشور کالنشهرهای شهرداران مجمع بانوان امور کمیته نشست اولین در حضور 

 

 

 

 

 

 

استانداری بانوان امور محترم کل مدیر ریاست به استانداری خانواده و زنان کاری گروه نشست در حضور 

شناسی گیالن پژوهشکده در منزل از زنان و دختران فرار وضعیت بررسی نشست در حضور   
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محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :ادامه نشست ها •
زنان اجتماعی های آسیب کاهش و کنترل موضوع با استان بانوان امور کمیته نشست در حضور 

 

 

 

 

 

 

 بازدیدها•
بانوان امور کل اداره خانوار سرپرست زنان توانمندسازی ستاد نظر زیر کوثر آموزی مهارت مراکز از بازدید  

 ایران کالنشهرهای شهرداران مجمع بانوان امور کمیته رئیس صادقپور دکتر خانم حضور با تهران شهرداری
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :مناسبت ها •
تقدیر لوح و کتاب اهدای و 3 منطقه در شاغل بانوان با دیدار پژوهش هفته 

 

 

 

 

اهدای و کشاورزی های فرآورده و شهری مشاغل ساماندهی سازمان در شاغل بانوان با دیدار پژوهش هفته  
 تقدیر لوح و کتاب

 

 

 

 

بانوان با دیدار پژوهش هفته مناسبت به  

   فضای و منظر و سیما سازمان در شاغل

 تقدیر لوح و کتاب اهدای و شهری سبز
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اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 :حوزه معاونت نرم افزار 
 الیه  اطالعات جغرافیایی و گزارشات آماری ایجاد: 

 الیه آرای صادره کمیسیون ماده صد در نقشه گامی در جهت شفافیت آرا 

الیه امالک برای شفافیت اطالعات امالک شهرداری رشت 

 صدمنطقه به کمیسیون ماده ارسال شده از گزارش آماری امالک دارای تخلف ساختمانی 

 

 راه اندازیپیگیری: 
برای نظارت بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز شهرداری رشتامانه س 

 شهرینگهداشت المان سامانه 

  پرتال شهروندی برای اعالم مشکالت شهر و ایجاد ارتباط الکترونیکی با شهرداری در پرتال شهرداری 

نیازمند) شهرداری در ملکی فرآیندهای کردن الکترونیکی برای امالک افزار نرم سازی آماده 
 ( باشد می پروژه افتتاح برای ریزی برنامه

( درصد 70 عملیات پیشرفت)رشت شهرداری سرور مرکز در اطالعات امنیت پروژه سازی پیاده 
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شهرداری از شهروندان درخواستهای بر نظارت برای 1888 سامانه اندازی راه مقدمات تهیه 

هدف با شهرداری درآمدی های عوارض و تخلف محاسبات سازی خودکار به مربوط مستندات تکمیل و تهیه 
 استعالمات صدور و پایانکار و پروانه صدور سازی هوشمند

ایرانی محصول از بردای بهره (Antivirus & Firewall) فرمایشات به توجه با شهرداری شبکه در امنیت ایجاد برای 
 رهبری معظم مقام

تحت خدمات ارائه امکان هدف با شهرداری داده مرکز در ( افزاری نرم و زیرساختی ) شهرسازی های داده تجمیع 
 شهروندان به وب

خارج هدف با ساختمانی تخلفات بررسی در کمیسیون انتخاب سازی خودکار و تصادفی بندی کمیسیون اجرای  
 شهرداری فرآیندهای کردن الکترونیکی جهت در گامی صد ماده کمیسیون سیستم در کاربر نقش کردن

137 شهری مدیریت سامانه اندازی راه و خرید 

ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه عملیاتی برنامه تدوین پیگیری 

اندازی راه و رشت شهر همراه نقشه توسعه قرارداد استقرار پیگیری 

ها سازمان برای محاسبان افزار نرم درآمد زیرسیستم خرید قرارداد استقرار پیگیری 

(جام سامانه) شهرداری آموزش جامع افزار نرم بروزرسانی 

فاوا سازمان داده مرکز به پسماند سازمان محاسبان مالی افزار نرم انتقال 

شهروندان به الکترونیکی خدمات ارایه راستای در (سرا) شهرسازی یکپارچه افزار نرم تجمیعی نسخه سازی آماده 
 فاوا سازمان هماهنگی با الزم اقدامات جهت صفارایانه شرکت به اعالم و شهرداری سه و یک مناطق  برای

به شهرداری گانه پنج مناطق به محاسبات انجام نجوه راهنمای همراه به نوسازی جمعی محاسبات برنامه تحویل 
   نوسازی جمعی گیری فیش منظور
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

شبکه و ساخت زیر معاونت حوزه: 
 شبکه از نگهداری و پشتیبانی MAN  تابعه های سازمان و شهرداری 

آدرس به اطالعات فناوری سازمان پرتال زیر اندازی راه و نصب fava.rasht.ir 

آدرس به شهری مشاغل ساماندهی سازمان پرتال زیر اندازی راه و نصب mayadin.rasht.ir 

در اتوماسیون استفاده جهت سازمانها و مناطق به وایرلس ارتباط برپاداری و پشتیبانی خدمات ارایه  
 وایرلس بستر

و مناطق به  اداری های ماشین و افزاری سخت های سیستم برپاداری و پشتیبانی خدمات ارایه  
   سازمانها

تابعه سازمانهای و شهرداری سرورهای برپاداری و پشتیبانی خدمات ارایه   
(داده مرکز به یک منطقه از) تجمیع جهت یک منطقه شهرسازی سرا سرور جابجایی 
(داده مرکز به سه منطقه از) تجمیع جهت سه منطقه شهرسازی سرا سرور جابجایی 
انتقال و جابجایی ups اتاق به سرور اتاق های ups 

Raid  2 منطقه شهرسازی سرا آرشیو سرور مجدد کانفیگ و 
سرور مجدد اندازی راه Sharefile 
منابع کمبود دلیل به دیگر هاست به میادین محاسبان سرور مجازی انتقال 

مجازی های ماشین و  موجود سرورهای کلیه از روزانه گیری پشتیبان 

سرورها افزاری نرم و افزاری سخت مشکالت رفع 

 کانفیگ و گیری پشتیبان VM  
داده مرکز از خارج به پشتیبان های فایل هفتگی انتقال 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 
 های سایت از میدانی های بازدید انجام BTS توسط درخواستی جدید نقاط از بازدید همچنین و شهر  

 نقطه 15 تعداد به موارد سازی مستند و جدید های دکل نصب جهت اپراتورها

ایرانی ویروس آنتی اندازی راه و نصب padvish  با شهرداری مناطق و ها سازمان تمامی سطح در 
  ها کالینت در فعال نصب 850 از بیش

اندازی راه و نصب Mail Server  و کاربران برای مجزا میل 100 از بیش با رشت شهرداری اختصاصی  
 شهرداری مدیران

گذاری کانال و حفاری خصوص در  فیبرنوری گذاری سرمایه پروژه اول فاز از میدانی بازدید و نظارت  
 گلسار درمحدوده
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 رشت شهرداری وایرلس شبکه مانیتورینگ اندازی راه و نصب 
و مناطق و رشت شهرداری پرتال سطح در رجوع ارباب رضایت سنجش فرم سازی پیاده  

 تابعه های سازمان

آرامستان سازمان و کودآلی شرکت پشتیبانی خدمات ارایه 
عمران سازمان سیستمهای از افزاری سخت پشتیبانی  
در  فیبرنوری گذاری سرمایه پروژه  چهارم و سوم فازدوم، از میدانی بازدید و نظارت  

 امام میدان سرا، استاد و خمینی امام خیابان مسیر در گذاری کانال و حفاری خصوص
 انصاری شهید بلوار و (ع)علی

سرویس به 4 و 3 و  2 مناطق شهرداری دسترسی جهت الزم ساخت زیر ایجاد GDN 
های دکل ساماندهی خصوص در اپراتورها با جلسات برگزاری BTS 
های سایت از میدانی های بازدید انجام BTS جدید نقاط از بازدید همچنین و شهر 

 نقطه 20 تعداد به جدید های دکل نصب جهت اپراتورها توسط درخواستی

یکپارچه) بین فرقان ساختمان سرور اتاق به 4 منطقه شهرداری از آرشیو سرور  انتقال  
 (سازی

(سازی یکپارچه)بین فرقان ساختمان سرور به 3 منطقه شهرداری از آرشیو سرور انتقال 
یکپارچه)بین فرقان ساختمان سرور اتاق به پسماند مدیریت سازمان مالی سرور انتقال  

 (سازی
سرور مشکل رفع DNS  مجدد اندازی راه و نصب ، 3 منطقه شهرداری 
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شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

 خارجیبا سرمایه گذار نشست •
برگزاری نشست تخصصی برنامه های تدوینی احیاء بافت و سااختمان هاای   •

 تاریخی شهر رشت
 سازندگاندیدار رییس شورا با •
 رونمایی از گلدسته مناره مسجد ساغریسازان•
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

 (Aخط )رشتفاضالب شهر خط انتقال شروع عملیات اجرایی مراسم •
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برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

 پارک ملت آتش نشانی و  4عاقل منش  از ایستگاه بازدید محمد حسن •
 زباله بازدید دکتر رمضانپور از کارخانه کود آلی و مرکز دفن •
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اقتصاد شهر و مالیه 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

از محیط زیست و فرهنگی، اجتمااعی  بازدید روسای کمیسیون های بهداشت و •
 سرپرستمرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بد 

 مراسم گرامیداشت آرسن میناسیانبرگزاری •
 خدمتبرگزاری میز •
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

 برگزاری نشست با خانه مطبوعات•
 دیدار اعضای شورا با کارمندان پیشکسوت•
 شناسیکمیسیون عمران با دانش آموختگان باستان رییس دیدار •
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

 ملیدیدار رییس شورا با قهرمانان •
 حسین علوی از نمایشگاه دفاع مقدسامیر بازدید •
 شهروندانبرگزاری مالقات عمومی رییس شورا با •
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

 اجتماعیبرگزاری میز خدمت رییس کمیسیون فرهنگی و •
ساید  شهید و اعضای شورای شهر در مراسم بزرگداشت مادر حضور ریاست •

 جوادی
دیدار رییس و اعضای شورای اسالمی شهر رشت با خانواده شاهید مادافع   •

 نیاحرم سیرت 
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     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

خان جنگلای و رونماایی از آثاار    کوچک برگزاری سالگرد شهادت میرزا •
 جنگلفرهنگی نهضت 

حضور رییس و عضو شورا در مراسم سالگرد شهادت میرزا کوچک خاان در  •
 مصلی رشت
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

برگزاری شصت و سومین اجالس روسای شوراهای اساالمی کالنشاهرها و   •
 هامراکز استان 

 بازدید امیرحسین علوی از نمایشگاه نهضت مهارت افزایی•
 شورادیدار رییس شورا با کارکنان •
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حمل و نقل و ترافیک 
 و امور زیربنایی

شهرسازی و نظام  
فضایی -کالبدی  

محیط زیست، فضای 
 سبز و خدمات شهری

اجتماعی   –فرهنگی 
 و گردشگری شهری

برنامه ریزی و نظام  
 مدیریت شهری

اقتصاد شهر و مالیه 
 شهری

     شهرداری رشت -تا پایان آذر ماه 98/3/25برنامه و عملکرد از تاریخ

 شورای اسالمی شهر رشت

 هیئت همراهدیدار رییس شورا با شهردار و •
 مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالنشهردار با دیدار •
 دیدار با روسای  بانک شهر استان و امضای تفاهم نامه•
 ایراندیدار رییس شورای اسالمی با رییس و مدیران بانک مهر •



1 2 3 4 

چشم انداز و راهبردها و  موانع و چالش ها
 برنامه های شهر و شهرداری

 عملکرد حوزه های ماموریتی

3 

 پروژه های جاری



 موانع و چالش ها

 1 و دستگاههای اجرایی و دولتی  ادارات از مطالبات عدم وصول 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 ملی به پروژه های عمرانی   -در سطح استانیاعتبارت ناچیز اختصاص 

 های پیشروها و برنامهجهت اجرای پروژه دولتی بودجهعدم تحقق 

  ری     ب  ی ک د     ی       ر   ت    ک   ی      در    ی  

   ک ر  د          یر ط در   ر   پر       د  

در ر             ر  ی    د      ر   د  دری فت      ر   فی   ت  رید  رید    ی  
  د    ر   ی       ع               ر  د  

       ر        ی ی    ر فیک    ی  در  ی     ر     دید     



 موانع و چالش ها

  ر ی  ر د        فز یش    ت          غیر     در 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  ش  ی   یز     ش     د         

  فر د  ی            د      ر    د  ر  ز      د ی 

و احداث بازارچه  آالینده ،دستفروشان های مناسب برای ساماندهی مشاغل کمبود زمین 
 های موضوعی

    ب      ر د        ر د ف   ب       ر    ص   ی    

     د د   د     ک       ر  ی     ر    رد ر  ر تدر   رد ر    ض     کیت   ی  


