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 به نام خدا

 عملکرد سه ماهه شهرداری تنکابن

 (02/00/0022لغایت  02/8/0022)

 

 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) حوزه خدمات شهری و فضای سبز

است در طول روز  یمدع یشهردار نیکه ا یبه نحو اجرای طرح جهادی پاکسازی و نظافت شهری طی دو مرحله .1

 نخواهد شد افتیزباله در شهر  یدپو چگونهیه

نهال  ۰۲۲از  شیتاکنون ب)تنکابن  یعیطب راثیاصله درخت نارنج به عنوان م 2۲۲۲و آغاز کاشت  یزیر برنامه .2

 (روند ادامه دارد نیکاشته شد و ا

    آباد و پارک مادر ، پارک شورا میکر یپارک ها ییروشنا نیها و تام یرفع خراب .3

 (روند ادامه دارد نیا )شهر تنکابن  یاصل یمحورها یها یفع خاموشر یبا اداره برق شهرستان تنکابن برا مذاکره .4

 (دیعدد آن ساخته و نصب گرد 1۲۲تاکنون )مخازن زباله  لیعدد ر ۰۲۲ساخت ریزی و  برنامه .۰

  تن کود یحدود س دیکود کمپوست از زباله و تول دیکارخانه تول یو فعال ساز یانداز راه .6

 محالت و معابر زیتوسعه و تجه یپنجاه عدد مخزن زباله برا کصدوی دیخر .7

  جهت کاشت در سطح شهر اهیگل و گ عمده دیخر .8

 (عدد 1۲۲) یکوچک در معابر شهر های و نصب سطل زباله دیخر .9

مکان مناسب به صورت  نییبا انتخاب مکان موقت تا تع خیابان امام )ره( دستفروشان یطرح سامانده یاجرا .1۲

  فرهنگ ابانیدر خ یشیآزما

 )به طور مستمر( و محالت سطح شهر، کانالهای آبروی انهار  یروبیال .11

 )در حال انجام( مجاز ریغ غاتیاز تبل وارهاید یپاکساز .12

 زباله خشک از شهروندان افتیدر یها وسکیاز مبدا و استقرار ک کیقرارداد تفک فیتکل نییتع .13
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 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) حوزه فنی و عمرانی

   در نقاطی به شرح زیر: نقطه( 17)شهر سطح در  یعمران اتیبا انجام عمل یسطح یآبها تیو هدا یرفع آبگرفتگ .1

 (متر 2۲ا خیابان ابریشم )تقریب،  (متر 4۲( )به طول نیری)قصر ش 3کشاورز ،  متر( 4۲۲) ، کشاورز نیکوچه افش

متر( ، کوچه گل  1۲۲متر( ، خیابان کارگر ) 7۲کوچه تربیت بدنی )،  متر( 12۲بست یاس ) بن –شهید محمدیخواه 

 4متر( ، کوچه طیبی  1۰متر( ، کوچه گلی توانا ) 3۲، کوچه صبح زاهدی )(متر 4۲متر( ، کوچه بامداد ) 1۲۲اطلسی )

متر( ،  3۲زار )متر( ، کوچه گل 3۲متر( ، خیابان امام رضا )ع( ) 3۲متر( ، کوچه ارتباطی بین کشاورز و کارگر ) 3۲)

 متر(  1۰) 3متر( ، کوچه دلیرکوهی  ۰۲) 3کوچه طبیعت 

 عملیات تعریض و افزایش ارتفاع پل شهرک باران واقع در خیابان سلمان هراتی جهت کنترل سیالبهای فصلی  .2

که سالها بالتکلیف  منشعب یفرع یکوچه ها یو تمام  یمیبرادران ابراه دیشه ابانیو آسفالت خ ی، کانال کش یبهساز .3

 رها شده بود

 متر( 2متر و ارتفاع  4۲)به طول  انیرسول دیو شه التیدر محالت ش یمحل یرودخانه ها نیو سنگ چ یساز وارهید .4

 متر( 6و ارتفاع  2۲۲کیله )به طول  سازی ضلع غربی رودخانه چشمه عملیات دیواره .۰

 (کماکان ادامه دارد) (تن 1۰۲)یفرع یها ابانیو خ یآسفالت معابر اصل یریگ لکه .6

 مترمربع(  1۲4۲) یحدفاصل سه راه خرم آباد تا تالتر یجمهور ابانیخ یرو ساز ادهیپ .7

 )در حال انجام( یبه مبلمان پارک زیو تجهمترمربع(  16۲۲)به متراژ پارک مادر  سنگفرش .8

  ربطیحسب اعالم مراجع ذ یاصول ریساخت غ لیبدل یعرض یها دیبر بیو تخر یموضوع جمع آور فیتکل نییتع .9

  لهیرودخانه چشمه ک یساز وارهید یچگونگ فیتکل نییتع .1۲

 نقطه( 6۲)در مخابرات و برق  یمانند باکسها یزائد شهر یها بدنه یسازبایز اتیعمل .11

  (سردار سلیمانی، سردار مرادخانی و غریق نجات فداکار) سیو ساخت سه عدد سرد یطراح .12

  راتیتعم ریبرق و سا ستمیس یسامانده یبرا یزیر و برنامه یمان شهردارساخت یو مرمت نما یآغاز بهساز .13

در  هیرحمة اهلل عل ینیامام خم دانیتا م لهیامام حد فاصل پل چشمه ک ابانیشرح خدمات طرح مرمت جداره خ هیته .14

 (یانتخاب مشاور طرح مرمت و جداره ساز)دو طرف 

 (دیمرحله مناقصه خردر ) متری 3۰نصب دو عدد برج پرچم  یبرا ییجانما .1۰

 شهر تنکابن یاسالم یاستقرار دفتر شورا یبرا دیساختمان جد زیو تجه یآماده ساز .16

 مترمربع( 4۲)با محتوای مذهبیدیوارنگاری  .17

 مترمربع( 3۲۲آمیزی دیوار شهرداری ) رنگ .18

 )ادامه دارد( احداث قبور پیش ساخته در آرامستان .19

 14۲1پروژه عمرانی برای سال میلیارد تومان  18۲تهیه و تدوین حدود  .2۲

 طراحی سقاخانه )آبخوری شهری( با معماری اسالمی )اجرا در سال آینده( .21
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 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) حوزه شهرسازی

 مورد( 16صدور پروانه ساختمان )  .1

 مورد( ۰صدور مجوز تخریب و نوسازی ) .2

 مورد( 4افزایش بنا )صدور پروانه  .3

 مورد( 2۰صدور پایان کار ) .4

 مورد( ۰1گواهی عدم خالف )صدور  .۰

 مورد( 42تمدید پروانه )صدور  .6

 مورد( ۰1) 1۲۲ماده  رأی صادره کمیسیون بدوی .7

                                                                         مورد( 4۲) 1۲۲ماده  رأی صادره کمیسیون تجدیدنظر .8

ارسال شد و تقریباً  1۲۲توسط شهرداری تکمیل و به کمیسیون ماده مورد پرونده  1۲۲الزم به ذکر است حدود 

 باشد. سازی برای ارسال به کمیسیون می پرونده دیگر نیز هم اینک در حال تکمیل و آماده ۰۲حدود 

 (مورد 1۲4انجام نقشه برداری ) .9

  (مورد 1۰)مجاز  ریاز ادامه ساخت و ساز غ یریجلوگ .1۲

 (مورد ۰) ریرو و سا ادهیتعرض به پ ایمجاز و  ریساخت و ساز غ بیتخر .11

  مورد( 7از استان ) ۰اخذ مصوبه کمیسیون ماده  .12
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 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) حوزه مالی و اقتصادی

 (18/11/14۲۲ لغایت 2۲/8/14۲۲از ریال ) 18۰/136/17۰/214کسب درآمد به مبلغ  .1

  (شده بود نهیکه از قبل هز یجار ی)اسناد مال یقبل جاری یها یتومان بده اردیلیم ۰حدود  پرداخت .2

 )برداشت از حساب(ییاز احکام قضا یناش یها یتومان بده اردیلیم 3حدود  پرداخت .3

  قراردادهای سال گذشته مانکارانیپ تیاز صورت وضع یناش یها یتومان بده اردیلیم 7اخت حدود دپر .4

 یو مناسبت یفرهنگ یها برنامه یبرخ یاجرا یادارات و نهادها برا ریدر قالب کمک به سا نهیو پرداخت هز نیتام .۰

 )از ماه آبان تا ماه بهمن( (تومان ونیلیو و پنجاه م کصدیبه مبلغ حدود )شهر 

 (14۲۲)در بهمن ماه  (تومان ونیلیم کصدیبه مبلغ ) ژنیاکس نیتام یبه حوزه درمان شهرستان برا کمک .6

 دستگاه( 1۲) یو مازاد شهردار یاسقاط یفروش خودرو ها دهیمزا یبرگزار .7

 فقره امالک شهرداری 22برای  فروش دهیاسناد مزا هیو ته یامالک و مستغالت شهردار یکارشناس .8

 .باشد یم بیو تصو یبه شورا که در مرحله بررس میو تقد 14۲1و بودجه سال  یدفترچه عوارض محل هیته .9

 .اموال یبرچسب گذار لیو تکم  یانبار و اموال شهردار یسامانده .1۲

اخذ استعالم بها در  ها و دهیمناقصات و مزا یتمام یبارگزار یبرا( سامانه ستاد)سامانه تدارکات دولت  یانداز راه .11

 یسامانه سراسر نیا قیها و فروش ها از طر دیخر یتمام

چند نقطه از شهر  دیتومان و بازد اردیلیم 2۲ یگذار هیروباز به ارزش سرما یگذار شهر باز هیو جذب سرما جلب .12

 (باشد یو شورا م یشهردار و مجوز مربوطه توسط نیزم یگذار منتظر معرف هیسرما نکیهم ا) منظور نیبد

 یریتصو شیو پا یثبت تخلف رانندگ یها نیاز دورب یبانی، نصب و پشت دیخر یها نهیهز پرداخت .13

 فقره مناقصه ۰فقره مزایده و  1برگزاری  .14

 (ریال 184/744/297/66مورد به مبلغ کل  6عمده )پیگیری مؤثر برای وصول مطالبات از بدهکاران  .1۰
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 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) اداره حقوقی

 مورد( 3اجرای حکم تخریب ) .1

  (با طرف قرارداد ییقضا یبا توجه به اختالفات و دعو) امیخ نگیپارک فیتکل نییتع .2

 )در مرحله توافق(پارک شورا  ییقضا یدعو یریگیپ .3

 شهر تنکابن یطیمح غاتیقرارداد ده ساله اجازه تبل فسخ .4

شرح خدمات  ینیگزیتومان و جا اردیلیم ۰به ارزش  یقرارداد منعقده قبل کیشرح خدمات  رییدو قرارداد و تغ لغو .۰

 . باشد یدر محالت م ژهیوه مردم ب یواقع ازیکه ن یپروژه ها یبا هدف اجرا گریدار د تیاولو یو پروژه ها

 ساله( ۰)قرارداد مسکوت  پرده سر تیدر خصوص سا ایمیشرکت جهش ک 96قرارداد سال  فیلتک نییتع   .6

 ساله( 4)قرارداد مسکوت  یگذار هیدر خصوص مطالعات سرما یگشرکت شهر 97قراردادسال   فیتکل نییتع  .7

 مورد( 3اخطار رفع تصرف ) .8

 مورد( 12حضور در محاکم قضایی و اداری ) .9

 

 

 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) روابط عمومی و امور فرهنگیاداره 

 (مورد جلسات شورا 2۲مورد جلسات شهرداری و حدود  48حدود )جلسات  تصویریپوشش  .1

  (مورد 61۲)و ارسال خبر تهیه  .2

 (مورد 63) و انتشار ویدیوتهیه  .3

 (ایام فاطمیه و ... ،روز زن ،دهه فجر) مذهبی و شهرستانی ،برای مناسبتهای ملی و تبلیغات محیطیفضاسازی  .4

 فجر مبارک و دهه (س)به مناسبت والدت حضرت فاطمه نورافشانی  .۰

 به مدت یک هفته (س)و اجرای نمایشنامه شهادت حضرت فاطمهایستگاه صلواتی برپایی  .6

 (س) زهراه کودکان به مناسبت والدت حضرت ژقه نقاشی ویایستگاه صلواتی و مساببرپایی  .7

 یشهرستانمذهبی و  ،از مراسمات ملی پشتیبانی  .8

 کیله در دهه مبارک فجر در پارک گردشگری چشمهرین فآنمایشگاه بانوان کاربرپایی  .9

 (س)به مناسبت والدت حضرت فاطمه شهرداری شاغل از بانوان تجلیل  .1۲

 فجردهه م اهلل مبارک او عطرافشانی گلزار شهدا به مناسبت ایغبارروبی  .11
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 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) فناوری اطالعاتاداره 

 (حذف کاغذ از چرخه اداری) یو انباردار یادار ونیاتوماسجدید نرم افزار  یو نصب و راه انداز دیخر .1

 (Tonekabon.ir) تنکابن یشهردار جدید تیوبسا لی، توسعه  و تکم یطراح .2

 (https://mycity.shahr.app) 137یت واحد ارتباطات مردمی وتجهیز و تق .3

 کی ،مانیتور  6 ،دید سیستم ج 6خرید ) شهرداری (افزار سخت)های کامپیوتر روزرسانی سیستم و بهنوسازی  .4

 (چاپگر و تجهیزات شبکه

 

 

 

 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) سازمان حمل و نقل

 برابر مبلغ سال گذشته( 3)یتاکس یستگاههایا یباال یغاتیتبل یفضا دهیمزا یو برگزار متیق یکارشناس .1

 مورد( 1۲8)صدور پروانه فعالیت وانت بار  .2

 مورد( 1۲8صدور پروانه ناوگان بار ) .3

 (مورد 7۲صدور و تمدید پروانه اشتغال رانندگان حمل بار ) .4

 مورد( 39برداری تاکسیرانی ) تمدید پروانه فعالیت و بهرهصدور و  .۰

 مورد( 16صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی کمکی) .6

 مورد( 28صدور و تمدید پروانه مسافربر شخصی ) .7

 مترمربع( 18۰۲آمیزی سرعتگیرها و معابر پیاده ) رنگ .8

 مورد( 24نصب تابلوها و عالیم رانندگی ) .9

 عدد( 4۲شهر )تعویض استوانه های ایمنی سطح  .1۲

 مورد( 1۲های خطر ) مرمت چراغ .11
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 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

 مورد( 46سوزی ) عملیات آتش .1

 مورد( 22عملیات امداد و نجات ) .2

 مورد( 3۲بازدید از ساختمانهای بلند جهت رعایت موارد ایمنی ) .3

 به صورت روزانه نشانی آتشآغاز تمرینات آمادگی جسمانی پرسنل  .4

حلقه(، نردبان  1۲) ۰/1جفت(، شیلنگ  1۲) ۰/1جفت(، کوپلینگ  ۰) ۰/2خرید تجهیزات آتشنشانی )کوپلینگ  .۰

عدد(،  6جفت(، کاله آتشنشانی ) 3) 2به  ۰/2جفت(، تبدیل  ۰) ۰/2دستگاه(، هیدرانت پیچی  2تیکه ) 2

عدد(، درپوش  1عدد(، اینداکتور بین راهی ) 4ای ) عدد(، سرلوله حرفه 4جفت(، سرلوله معمولی) ۰دستکش)

به  ۰/1جفت(، تبدیل  ۰) ۰/1لیتر(، درپوش کوبلینگ  2۲۲عدد(، کف اطفاء حریق شیمیایی ) 3) ۰/2هیدرانت 

 ( عدد( 8عدد(، کپسول پودر آتشنشانی ) 4عدد(، آچار کوبلینگ ) 3، سیامی آتشنشانی )عدد( 1۲) ۰/2

 

 

 (02/00/0022لغایت  02/8/0022) سایر اقدامات

         ستاد با  لیساله شهر تنکابن و اخذ مصوبه از شورا و تشک 1۲ یسند راهبرد نیستاد تدو لیپروپوزال تشک هیته.1

  انیو دانشجو نیاز هفتاد نفر از صاحبنظران ، متخصص شیهفت کارگروه با مشارکت ب

نفر  صدیساز  شیمختلف و مالقات با ب ینفر از صاحبنظران شهر در حوزه ها کصدیاز   شیو جلسه با ب دارید .2

 از شهروندان

 ایبه موزه  یساختمان فعل لیاز محل فروش امالک مازاد و تبد یساخت ساختمان شهردار شنهادیپ ارائه .3

 (یشهردار یبرا نیزم نیمکان و تام ییدر مرحله جانما)شهر و اخذ مصوبه شورا  یفرهنگسرا

 (مانکاریانتخاب پ همناقص یبرگزار) تنکابن یدر شهردار زویا ستمیاستقرار سریزی جهت  برنامه .4

ها و  پروژه فیتکل نییتع رامونیشهر پ یاسالم یدرخواست به شورا ایو  حهیفقره  ال 2۲از  شیب هیارا .۰

فعال  ریغ ی، آبنما یتخت ابانیخ یمجاز انتها ریغ نیچ زباله پرده سر ، سنگ تیسا رینظ ییها پرونده

،  لهیپل چشمه ک امناسبن نی، اصالح سنگ چ یسنوات قبل شهردار ییقضا یها تیپرونده محکوم کال،یموز

انطباق  ایشورا  یها ونیسیدر کم یدگیدر مرحله رس)که  رهیو غ ریچهارراه هفت ت یکیتراف تیاصالح وضع

 (باشد یم یریگ میتصم یمراحل قانون ریو سفرمانداری 

 تنکابن یشهردار یستاد نوروز لیتشک .6

 )در مرحله اجرا( یاقدام در جهت لباس فرم متحد الشکل کارکنان شهردار .7

 و برگزاری جلسات منظم هفتگی تشکیل شورای معاونین .8

 رفاهی پرسنل شهرداریاندازی واحد آموزش و امور  راه .9


