
توضیحات
بودجه تخصیصی

(میلیون ریال) 

اعتبار موردنیاز

(میلیون ریال)
جزئیات آدرس پروژه عنوان پروژه ردیف

خ جمهوری مغازه نبش ک شهید مرشدی

خ شهیدمسلمی ملک قاضی میرسعید

(مجتمع قضایی)خ شهید مسلمی ،ملک شیخ حسنی 

خ شهید گلی توانا ملک بهجتی

خرید امالک مجاور واحد موتوری

متری شهید گلین مقدم20انتهای خ 

ورودی بازارماهی فروشان 

خ شهید رزاقی ،ملک ترک نژاد

خ جمهوری،پیاده روی مقابل پارک مادر جنب نانوایی 

انتهای انتقال خون

خرید زمین واحداث آرامستان جدید

خرید زمین جهت شهربازی

خرید زمین جهت احداث ساختمان شهرداری

بازگشایی امالک محرابی پشت پارک مادر

20,000 سوله واحد موتوری 2

تصفیه خانه شیرابه لندفیل تنکابن

احداث سوله دوم تخمیر کارخانه کمپوست

اجرای طرح تثبیت بستر لندفیل تنکابن

فنس کشی دور محوطه سایت زباله

تعمیرات اساسی سالن فاین 

اجرای تونل زهکشی وبازچرخش شیرابه

تهیه طرح تفصیلی شهرتنکابن

 تنکابن1410تدوین سند برنامه ده ساله 

مطالعات بلوار ساحلی

تهیه طرح منطقه گردشگری رودخانه چشمه کیله

اطلس جامع سرمایه گذاری

شرکت دژان مطالعه زمین لغزش لندفیل پرده سر دوهزار

مطالعات جامع ترافیکی شهر

مطالعات اصالح طرح معماری پل چهارم چشمه کیله

پل معلق عابر روی چشمه کیله

مطالعات جمع آوری آبهای سطحی

تهیه طرح تفرجگاه های ساحلی

مطالعات طرح جامع پدافند غیر عامل

300,000

1,000,000تملک اراضی برای اجرای برنامه ای عمرانی

3
پروژه های سایت زمین زباله پرده سر

(لندفیل تنکابن)

1401بودجه پیشنهادی شهرداری تنکابن  سال

پروژه های مشاوره ای ومطالعاتی

1

425,000



توضیحات
بودجه تخصیصی

(میلیون ریال) 

اعتبار موردنیاز

(میلیون ریال)
جزئیات آدرس پروژه عنوان پروژه ردیف

1,000,000تملک اراضی برای اجرای برنامه ای عمرانی

1401بودجه پیشنهادی شهرداری تنکابن  سال

1

کانال هدایت آبهای سطحی کوچه افشین وابریشم

اصالح کانال های بلوار فردوسی شرقی

متر کانال250 4کانال هدایت آب کوچه گلین مقدم 

جدول کانیو- متر800 کانال های هدایت آب شهید مسلمی

کانل-  متر100 کانال های هدایت آب ورودی شهرک گلسرخی

مترکانال200لوله و- متر50 کانال ولوله گذاری کوچه بهاران نرسیده به شهرک آزادی

حدفاصل  (ع)کانال هدایت آبهای سطحی باند شمالی بلوار امام رضا  متر کانال3000

شرکت نفت الی پل شیالت
کانال سرپوشیده-متر50 اجرای پوشش کانال کوچه ایثار فردوسی شرقی

متر1000 ازمیدان امام الی میدان شهید  (ره)مرمت وبازسازی کانال طرفین خ امام 

شیرودی

کانال-متر400

شرقی باند -مرمت وبازسازی کانال جمع آوری آبهای سطحی غربی

1جنوبی خ جمهوری حدفاصل گل داودی الی شبنم 

کانیو پرکالغی-متر700
مرمت وبازسازی کانیو وسط خ میرزای شیرازی حدفاصل محدوده مسجد 

 تیروابتدای ورودی غربی 7الی پشت مدرسه 

متر200 کانال هدایت آب ضلع شرقی شهرک آرامش

لوله گذاری- متر 300

 زیر سطحی
لوله گذاری وکانال آب خیابان شهید رسولیان

120لوله - متر 200 لوله گذاری وکانال آب خیابان آزادگان

 متر کانال200
کانال هدایت آب بن بست آخر سمت راست کوچه نسترن

(جمهوری) 

کانال ودیواره وپوشش- متر150  واقع در خیابان صبح زاهدی4کانال سرپوشیده آالله 

احداث ومرمت پل وآبروهای سطح شهر

لیست موقت ارائه شده زیرسازی وآسفالت مترمربع24200

مترمربع38200 لیست موقت ارائه شده روکش آسفالت

خیابان تالتری

(کشاورز)خیابان دکترمفتاح

خیابان مهر وکوچه های فرعی

تنکابن محل

کوچه های افشین

20,000 بهسازی محالت

ترمیم پیاده روهای سطح شهر

ترمیم جداول واصالح شیب کانال ها

ساماندهی بازارماهی فروشان

اجرای المان های آبخوری

2پیوست  متفرقه عمرانی

8100,000

6

ساماندهی ومشارکت دراجرای  طرح های 

فاضالب
200,000

هدایت آبهای سطحی شهر

(الیروبی واحداث کانال)

1پیوست 

5150,000

190,000
اجرای روکش وزیرسازی وآسفالت معابر ،کوچه 

ها وخیابان های سطح شهر

7

عملیات متفرقه عمرانی سطح شهر



توضیحات
بودجه تخصیصی

(میلیون ریال) 

اعتبار موردنیاز

(میلیون ریال)
جزئیات آدرس پروژه عنوان پروژه ردیف

1,000,000تملک اراضی برای اجرای برنامه ای عمرانی

1401بودجه پیشنهادی شهرداری تنکابن  سال

1

 شهریور8بلوار  مترمربع 1000

فرش موزاییک -مترمربع2500 خ خیام 

فرش موزاییک -مترمربع3000 خ طالقانی

فرش موزاییک -مترمربع1750 خ تختی

متر مربع یاده روی بتنی2000 فردوسی غربی 

خ شیخ فضل اله وخیابان ورزش مترمربع5000

(دانشگاه ازاد)پیاده رو سازی بلوار امام رضا 

پیاده روی بتنی2000 خ شهید مسلمی

پیاده روی موزاییکی12000
پیاده رو سازی ضلع شمالی وجنوبی بلوارجمهوری حدفاصل سه 

راه خرم آباد الی میدان شهدا

پیاده روی موزاییکی2000 حدفاصل میدان امام  (ره)پیاده رو سازی ضلع شمالی خیابان امام 

الی میدان ش شیرودی

فردوسی شرقی نبش جاده پسکالیه الی  مترمربع2500

بعد از کوچه البرز
اصالح بریدگی خیابان جمهوری ،میدان 

ساحل طالیی

اجرای دوربرگردان اسالم آباد بعد از مجتمع رشد وشهرک آزادی

اجرای دوربرگردان در خیابان فردوسی غربی

رو به روی خیابان خیام

40,000 رنگ آمیزی جداول ،دیواره ها وپایه های عالیم رنگ آمیزی جداول ودیوارهای سطح شهر 11

جابه جایی تیربرق های مزاحم سطح شهر

روشنایی معابر سطح شهر

المان ورودی شرقی شهر

اصالح  معماری میادین سطح شهر

اجرای مبلمان شهری

محوطه سازی پارک مادر

احداث باغ گیاه شناسی در پارک مادر

پارک اسالم آباد 

پارک رمضانخیل

 شهرک آرامش

پارک سبزه میدان

احداث ومرمت سرویس های بهداشتی

اجرای موج شکن و محوطه سازی ساحلی تختی شمالی 

محوطه سازی ساحل سمت ساحل طالئی 

محوطه سازی ساحل سمت شهرک تندگویان

محوطه سازی ساحل سمت شهرک کریم آباد

محوطه سازی ساحل سمت بلوار شیرودی کوچه ساحل

(پشت وادی)ورزشگاه ساحلی 

10,000 احداث وتکمیل ونگهداری 

گلزارشهدای وادی
16

حدفاصل  (ره)جداره سازی طرفین خیابان امام 

پل چشمه کیله الی میدان امام
مرمت وبازسازی بازارچه شهید محمدی

طراحی معماری واجرای سنگفرش خیابان های عطار،وشهریار،شهید 

بخشی وگرگانی

(مصلی)طراحی واجرای منظر فرهنگی ومذهبی شهر 

17
احیا ومرمت بافت تاریخی شهر بامعماری ایرانی 

واسالمی

10

14

12

1370,000

120,000

170,000

150,000

ایجاد زیرساخت وامکانات اولیه تفرج گاه )   

(های ساحلی
140,000

مطالعه، اجرا ومرمت  پارک وفضای عمومی  

بلوارهای سطح شهر

اصالح هندسی معابر سطح شهر

طراحی معماری واحداث میادین 

والمانهای شهری

70,000

اجرای روشنایی واصالح شبکه معابر

9
پیاده روسازی و سنگفرش خیابان های

 سطح شهر

15

15,000



توضیحات
بودجه تخصیصی

(میلیون ریال) 

اعتبار موردنیاز

(میلیون ریال)
جزئیات آدرس پروژه عنوان پروژه ردیف

1,000,000تملک اراضی برای اجرای برنامه ای عمرانی

1401بودجه پیشنهادی شهرداری تنکابن  سال

1

300,000 طراحی واجرای ساختمان شهرداری 18

راه اندازی  کارخانه آسفالت 

راه اندازی سنگ شکن

توسعه کارخانه کمپوست

CNGراه اندازی جایگاه 

احداث شهربازی

پارکینگ خیابان خیام

واحد های تجاری مجتمع آدینه

اجرای پل معلق عابرروی رودخانه چشمه کیله

تکمیل واصالح  برید های حدفاصل 

پل کمربندی ال پل میالد

دیوار حفاظتی طرفین رودخانه چشمه کیله 

حدفاصل پل کمربندی الی پل میالد

روشنایی حاشیه رودخانه

احداث پیاده رو

اجرای فضای سبز ومبلمان شهری

10,000 پل چهارم چشمه کیله 21

20,000 خرید ماشین آالت عمرانی 22

3,400,000 (میلیون ریال)جمع کل

860,000 (میلیون ریال  )جمع کل  (هزینه های جاری) مصارف عمومی  

4,260,000

19

250,000ساماندهی رودخانه چشمه کیله20

مشارکت در سرمایه گذاری به منظور ایجاد 

درآمد های پایدار
50,000

(هزینه های جاری)بودجه پیشنهادی برای مصارف عمومی  

(میلیون ریال  )جمع کل بودجه پیشنهادی  


