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ارقام به هزار ریالجدول شماره 1 - خالصه منابع و مصارف

۳۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸درآمدهاي عمومي و كمك دولت ۲۴,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰واگذاري داراييهاي سرمايه اي ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰واگذاري داراييهاي مالي ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۲۵۴,۳۴۰,۰۰۰۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۹منابع بودجه شهرداري



۲

شهردار مشهد مقدس

قاسم تقی زاده خامسی

مدیر برنامه و بودجه

جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی

نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی

محمد رضا کالئی

معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ

هزينه هاي عمومي

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷اصالح بودجه سال ۹۶شرح

۱,۳۴۷,۴۴۹,۶۵۸۱,۵۱۰,۲۷۸,۵۵۰۱۲ فصل اول : جبران خدمات كاركنان

۵,۳۷۴,۰۸۲,۶۴۰۵,۷۷۲,۷۲۴,۱۳۰۷ فصل دوم : استفاده از كاالها و خدمات

۳۵۳,۰۴۷,۶۲۹۳۷۳,۲۹۷,۰۰۰۶ فصل سوم : هزينه هاي اموال و دارائي

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۶۳۵,۵۳۳,۶۰۰۱۰ فصل چهارم : يارانه

۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰۲۶۱,۰۷۵,۰۰۰۳۴ فصل پنجم: كمكهاي بالعوض

۵۷۲,۶۸۷,۴۲۸۶۴۰,۲۷۲,۸۵۰۱۲ فصل ششم: رفاه اجتماعي

۴۶۸,۸۳۲,۶۴۶۵۱۶,۸۱۸,۸۷۰۱۰ فصل هفتم: ساير هزينه ها

۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹هزينه هاي عمومي شهرداري

۱۲,۸۵۲,۳۴۰,۰۰۰۱۸,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰۴۵تراز عملياتي

درآمدهاي عمومي و كمك دولت

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷اصالح بودجه سال ۹۶شرح
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آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریالجدول شماره 2 - خالصه درآمدها و هزینه ها

۲-۱۱,۰۸۰,۳۸۸,۸۶۰درآمدهاي ناشي ازعوارض هاي عمومي ۱۱,۲۵۹,۱۸۱,۷۲۴

۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۶درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰

۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰۱۲بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰

۳-۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰درآمدهاي حاصل ازوجوه و اموال شهرداري ۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰

۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶كمكهاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۱۵۷,۴۶۱,۱۴۰۷۴اعانات و هدايا و دارائيها ۸,۱۳۷,۹۶۸,۲۷۶

۲۴,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰۳۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸درآمدهاي عمومي شهرداري
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تملك داراييهاي سرمايه اي

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷اصالح بودجه سال ۹۶شرح

8,093,209,365۸,۷۱۰,۱۲۴,۵۰۰ فصل اول:ساختمان و ساير مستحدثات

2,532,643,850۲,۷۱۰,۵۶۶,۵۰۰ فصل دوم: ماشين آالت و تجهيزات

549,599,640۴۰۴,۶۴۶,۰۰۰ فصل سوم: ساير دارائي هاي ثابت

۰۰ فصل چهارم:استفاده از موجودي انبار

۰۰ فصل پنجم:اقالم گرانبها

۰۰ فصل ششم:زمين

157,887,146۰ فصل هفتم:ساير داراييهاي توليد نشده

۱۱,۳۳۳,۳۴۰,۰۰۰۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰۴تملك داراييهاي سرمايه اي

۵(۱۱,۱۲۵,۳۳۷,۰۰۰)(۱۰,۶۳۳,۳۴۰,۰۰۰)تراز عملياتي

واگذاري داراييهاي سرمايه اي

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷اصالح بودجه سال ۹۶شرح

شهرداري مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریالجدول شماره 3 - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي سرمایه اي

۰منابع سرمايه اي ۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول ۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰واگذاري داراييهاي سرمايه اي
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تملك داراييهاي مالي

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷اصالح بودجه سال ۹۶شرح

۰۰ فصل اول:واگذاري سهام

۰۰ فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشاركت

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۳ فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهيالت بانكي

۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰۱۸ فصل چهارم: تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل

۰۰ فصل پنجم:بازپرداخت اصل وامهاي خارجي و تعهدات

۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰۱۹تملك داراييهاي مالي

۲۲۵(۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰)(۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)تراز عملياتي

واگذاري داراييهاي مالي

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷اصالح بودجه سال ۹۶شرح
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ارقام به هزار ریالجدول شماره 4 - خالصه واگذاري و تملک دارایی هاي مالی

۰منابع حاصل از تسهيالت داخلي ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰منابع حاصل از استفاده از تسهيالت خارجي ۰

۰منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و صكوك ۰

۰مازاد درآمدبرهزينه دوره هاي ماقبل ۰

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰واگذاري داراييهاي مالي
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جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهاي عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
نقد

درصد

تغييرات تهاتر - معوض

بودجه پيشنهادي سال ۹۷
كد طبقه

جمعبندي
چهارماهه آخر

سال ۹۵

هشت ماهه اول

سال ۹۶

اصالح بودجه سال

جمع۹۶

عملكرد ۱۲ ماهه گذشته

مازاد منابع

سازمانها

عملكرد سال ۹۵

۹,۸۴۲,۹۸۸,۷۹۹درآمدهاي عمومي ۴۰۱۰۷,۳۴۰,۷۲۵,۲۱۹۱۷,۱۸۳,۷۱۴,۰۱۸۲۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸ ۲۴,۵۵۴,۳۴۰,۰۰۰۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۶,۳۰۸,۵۹۶

۳,۸۸۸,۲۳۹,۷۳۷درآمدهاي ناشي ازعوارض هاي عمومي ۴۰۱۱۳,۲۵۷,۷۵۳,۱۶۳۷,۱۴۵,۹۹۲,۹۰۰۸,۲۰۷,۸۵۰,۰۰۰۲,۸۷۲,۵۳۸,۸۶۰۱۱,۰۸۰,۳۸۸,۸۶۰-۲ ۱۱,۲۵۹,۱۸۱,۷۲۴۰ ۷,۴۲۹,۴۵۶,۵۲۱

۱,۲۵۸,۴۶۳,۰۱۶وصولي توسط ساير موسسات ۴۰۱۱۰۱۱,۳۹۴,۲۶۵,۹۶۳۲,۶۵۲,۷۲۸,۹۷۹۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰-۱۱ ۲,۸۵۸,۳۶۰,۰۰۰۰ ۳,۱۹۱,۱۰۵,۵۷۰

۵,۹۴۵,۹۶۴عوارض اسناد رسمي ۴۰۱۱۰۱۱۰۱۸,۰۷۰,۵۱۶۱۴,۰۱۶,۴۸۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰-۴ ۳۱,۳۶۰,۰۰۰۰ ۱۴,۹۵۹,۰۰۰

۳,۷۳۱,۳۴۴عوارض گذرنامه ۴۰۱۱۰۱۱۰۲۶,۵۶۸,۶۵۹۱۰,۳۰۰,۰۰۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۵,۹۶۵,۵۶۳

۱۸,۲۵۳,۶۵۶عوارض بليط هواپيمايي ۴۰۱۱۰۱۱۰۳۲۸,۳۴۸,۷۱۹۴۶,۶۰۲,۳۷۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۳ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۶۷,۲۲۷,۷۳۱

۱,۲۱۵,۸۴۷,۷۴۵منابع حاصل از بند الف ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده (عوارض بر فروش كاال و ارايه خدمات و عوارض آاليندگي) ۴۰۱۱۰۱۱۰۴۱,۳۵۱,۲۷۸,۰۶۹۲,۵۶۷,۱۲۵,۸۱۴۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۳,۰۷۵,۲۵۷,۹۶۰

۰عوارض آاليندگي (بندالف ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده) ۴۰۱۱۰۱۱۰۵۰۰۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۱۳,۶۷۵,۵۰۰عوارض ناشي از اجراي ماده ۲۳ رسيدگي به تخلفات رانندگي ۴۰۱۱۰۱۱۰۷۰۱۳,۶۷۵,۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۳,۶۷۵,۵۰۰

۱,۰۰۸,۸۰۷عوارض تلفن ثابت و همراه ۴۰۱۱۰۱۱۰۸۰۱,۰۰۸,۸۰۷۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰۰ ۴,۰۱۹,۸۱۷

۲,۵۱۸,۷۸۴,۶۴۹عوارض بر ساختمان ها و اراضي ۴۰۱۱۰۲۱,۷۰۴,۳۰۰,۲۸۳۴,۲۲۳,۰۸۴,۹۳۲۵,۳۴۰,۸۵۰,۰۰۰۲,۸۷۲,۵۳۸,۸۶۰۸,۲۱۳,۳۸۸,۸۶۰۳ ۸,۰۰۴,۵۲۱,۷۲۴۰ ۳,۹۵۷,۵۳۴,۸۵۱

۵۳۶,۴۲۳,۹۴۶عوارض بر مازاد و تراكم ۴۰۱۱۰۲۱۰۱۲۰۳,۷۲۸,۰۷۲۷۴۰,۱۵۲,۰۱۸۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۱ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۸۱۹,۲۱۹,۰۱۲

۷۳,۵۷۴,۴۹۳عوارض بر تفكيك اراضي و ساختماني ۴۰۱۱۰۲۱۰۲۵۸,۷۰۰,۵۳۹۱۳۲,۲۷۵,۰۳۲۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۵۳ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۴۱,۱۳۹,۶۴۳

۴۵,۷۶۰,۵۰۲عوارض بر بالكن و پيش آمدگي ۴۰۱۱۰۲۱۰۳۴۴,۰۴۵,۷۵۰۸۹,۸۰۶,۲۵۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۷ ۲۲۵,۱۹۰,۰۰۰۰ ۱۰۸,۱۰۹,۹۴۸

۱۴,۲۹۱,۸۹۵عوارض بر معامالت غيرمنقول ۴۰۱۱۰۲۱۰۴۲۰,۰۳۶,۶۲۶۳۴,۳۲۸,۵۲۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۷ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰ ۳۳,۸۶۹,۹۷۳

۵,۹۵۳,۹۲۰عوارض براراضي و امالك بالاستفاده شهر ۴۰۱۱۰۲۱۰۶۱,۴۱۵,۷۰۳۷,۳۶۹,۶۲۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰-۲۵ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۱,۲۸۶,۰۸۴

۲۰۳,۲۳۰,۰۷۲عوارض نوسازي ۴۰۱۱۰۲۱۰۷۴۳۳,۱۷۳,۲۲۳۶۳۶,۴۰۳,۲۹۵۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۷ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۴۲۵,۴۷۹,۹۲۹

۱,۶۳۹,۵۴۹,۸۲۱عوارض بر پروانه هاي ساختماني ۴۰۱۱۰۲۱۰۸۹۴۳,۲۰۰,۳۷۰۲,۵۸۲,۷۵۰,۱۹۱۳,۶۶۵,۸۵۰,۰۰۰۲,۸۷۲,۵۳۸,۸۶۰۶,۵۳۸,۳۸۸,۸۶۰۱۴ ۵,۷۱۴,۳۳۱,۷۲۴۰ ۲,۴۱۸,۴۳۰,۲۶۲

۲۷,۹۹۶,۸۵۲عوارض بر ارتباطات حمل و نقل ۴۰۱۱۰۳۲۴,۸۸۳,۹۰۰۵۲,۸۸۰,۷۵۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۳ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۰,۷۶۰,۸۳۹

۲۷,۹۹۶,۸۵۲عوارض بليط مسافرت و باربري ۴۰۱۱۰۳۱۰۱۲۴,۸۸۳,۹۰۰۵۲,۸۸۰,۷۵۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۳ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۰,۷۶۰,۸۳۹

۸۲,۹۹۵,۲۲۰عوارض بر پروانه هاي كسب و فروش و خدماتي ۴۰۱۱۰۴۱۳۴,۳۰۳,۰۱۷۲۱۷,۲۹۸,۲۳۷۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۰۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰-۱۷ ۳۱۶,۳۰۰,۰۰۰۰ ۲۱۰,۰۵۵,۲۶۱

۰عوارض سينما و نمايش ۴۰۱۱۰۴۱۰۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰۰ ۰

۸,۱۹۵,۳۶۲عوارض بر اماكن عمومي هتل ، مسافرخانه و غيره ۴۰۱۱۰۴۱۰۲۲,۱۵۷,۰۷۸۱۰,۳۵۲,۴۴۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۴,۳۱۹,۵۴۷

۳۰,۱۸۱,۰۸۵عوارض بر پروانه هاي كسب و پيشه و حق صدور پروانه ۴۰۱۱۰۴۱۰۳۵۴,۹۵۲,۰۳۹۸۵,۱۳۳,۱۲۴۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۴,۳۸۱,۲۶۶

۴۰,۲۱۷,۰۳۶عوارض پالژها و محل هاي تفريح ۴۰۱۱۰۴۱۰۶۷۰,۱۰۰,۰۰۰۱۱۰,۳۱۷,۰۳۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰-۷ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰ ۶۵,۲۱۷,۰۳۶

۳۵۸,۱۲۱عوارض بر قراردادها ۴۰۱۱۰۴۱۰۷۱۶۱,۲۸۶۵۱۹,۴۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰-۹ ۵,۵۰۰,۰۰۰۰ ۱,۱۲۱,۴۰۴

۱۷۶,۸۸۱عوارض بر توليد يا فروش محصوالت توليدي ۴۰۱۱۰۴۱۰۸۲۴۹,۶۹۷۴۲۶,۵۷۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۵۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۹,۳۴۷,۴۹۹

۱,۷۵۲,۴۴۶عوارض ۳%حق النظاره مهندسين ناظر ساختمان وساير حق نظارت ۴۰۱۱۰۴۱۱۹۹۲۸,۱۲۲۲,۶۸۰,۵۶۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۸۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۲,۳۳۴,۳۲۰

۲,۱۱۴,۲۸۹عوارض اتباع خارجي ۴۰۱۱۰۴۱۲۴۵,۷۵۴,۷۹۵۷,۸۶۹,۰۸۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰ ۳۳,۳۳۴,۱۸۹



۶

شهردار مشهد مقدس

قاسم تقی زاده خامسی

مدیر برنامه و بودجه

جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی

نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی

محمد رضا کالئی

معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ

شهرداري مشهد

جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهاي عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
نقد

درصد

تغييرات تهاتر - معوض

بودجه پيشنهادي سال ۹۷
كد طبقه

جمعبندي
چهارماهه آخر

سال ۹۵

هشت ماهه اول

سال ۹۶

اصالح بودجه سال

جمع۹۶

عملكرد ۱۲ ماهه گذشته

مازاد منابع

سازمانها

عملكرد سال ۹۵

۶۰۷,۷۲۹,۱۶۴درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۴۰۱۲۵۴۸,۷۶۹,۵۲۱۱,۱۵۶,۴۹۸,۶۸۵۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰۳۶ ۱,۲۲۲,۲۴۰,۰۰۰۰ ۱,۳۴۶,۶۱۷,۳۷۱

۴۱۴,۳۴۷,۳۹۳وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات ۴۰۱۲۰۱۲۶۵,۰۹۹,۵۲۱۶۷۹,۴۴۶,۹۱۴۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰۰۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹ ۶۲۲,۲۴۰,۰۰۰۰ ۶۱۶,۳۶۲,۳۸۷

۳۰۲,۵۵۵,۳۴۲عوارض حذف پاركينگ ۴۰۱۲۰۱۱۰۱۴۹,۳۳۹,۷۰۹۳۵۱,۸۹۵,۰۵۱۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۳۶۹,۵۴۴,۵۸۵

۱۰۵,۱۴۱,۱۴۷عوارض ساليانه خودروهاي سواري و ساير وسائط نقليه ۴۰۱۲۰۱۱۰۳۲۱۵,۱۸۷,۲۰۸۳۲۰,۳۲۸,۳۵۵۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۴۶ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۲۳۹,۷۵۶,۸۴۷

۶,۶۵۰,۹۰۴عوارض حق بيمه حريق ۴۰۱۲۰۱۱۰۵۵۷۲,۶۰۴۷,۲۲۳,۵۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰۲۵۷ ۲,۲۴۰,۰۰۰۰ ۷,۰۶۰,۹۵۵

۱۹۳,۳۸۱,۷۷۱سهميه از عوارض وصولي متمركز ۴۰۱۲۰۲۲۸۳,۶۷۰,۰۰۰۴۷۷,۰۵۱,۷۷۱۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰۵۳ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۳۰,۲۵۴,۹۸۴

۱۹۳,۳۸۱,۷۷۱سهم شهرداري از عوارض وصولي متمركز(موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون ماليات برارزش افزوده) ۴۰۱۲۰۲۱۰۱۲۸۳,۶۷۰,۰۰۰۴۷۷,۰۵۱,۷۷۱۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۷ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۳۰,۲۵۴,۹۸۴

۰كمك از محل ۱۲ در هزار گمركي ۴۰۱۲۰۲۱۰۷۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۵۵۸,۹۴۸,۳۹۴بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري ۴۰۱۳۴۲۹,۰۰۴,۶۷۴۹۸۷,۹۵۳,۰۶۸۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰۲۲ ۱,۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۱,۹۲۸,۶۶۹

۴۲۵,۹۳۴,۹۸۰درآمد ناشي از بهاي خدمات شهرداري ۴۰۱۳۰۱۴۲۷,۸۹۸,۱۰۷۸۵۳,۸۳۳,۰۸۷۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰۱۶ ۱,۰۹۴,۱۰۰,۰۰۰۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۹,۲۹۵,۰۷۵

۲,۴۹۶,۳۲۸درآمد حاصل از خدمات پيمانكاري ۴۰۱۳۰۱۱۰۲۶,۷۹۱,۸۲۲۹,۲۸۸,۱۵۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۸ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰۰ ۶,۸۱۰,۱۰۹

۸۴,۸۸۵,۰۷۲درآمد حاصل از آگهي هاي تجارتي و تابلوهاي تبليغاتي ۴۰۱۳۰۱۱۰۵۴۰,۰۶۵,۷۱۵۱۲۴,۹۵۰,۷۸۷۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰۰۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰۰ ۸۴,۸۸۶,۲۷۲

۱۱,۵۹۸,۹۲۶درآمد حاصل از خدمات آماده سازي ۴۰۱۳۰۱۱۰۶۱۳,۶۵۰,۳۶۳۲۵,۲۴۹,۲۸۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۸ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۶,۵۶۶,۱۷۸

۱۱۲,۲۴۱درآمد حاصل از خدمات از فروش بليط ۴۰۱۳۰۱۱۰۷۱,۹۳۷,۶۰۰۲,۰۴۹,۸۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰ ۱۰۰,۰۰۰۰ ۱۱۲,۲۴۱

۱۰۷,۲۴۹,۷۱۵حق آسفالت ولكه گيري وترميم حفاري ۴۰۱۳۰۱۱۵۵۳۸,۴۳۸,۲۴۸۱۴۵,۶۸۷,۹۶۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۴۳ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۵۰,۸۲۴,۸۹۲

۱,۶۵۵,۵۸۲حق كارشناسي وفروش نقشه ها ۴۰۱۳۰۱۱۵۹۵,۲۱۴,۴۲۲۶,۸۷۰,۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰-۳۳ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰۰ ۵,۳۴۰,۸۲۰

۲۱۷,۲۴۱,۲۶۹بهاي خدمات بهره برداري تجاري موقت ۴۰۱۳۰۱۱۸۰۳۱۶,۸۸۹,۸۹۹۵۳۴,۱۳۱,۱۶۸۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۵۸۰,۹۹۸,۹۴۹

۶۹۵,۸۴۷بهاي جمع آوري و حمل و نقل وسايل و مصالح ۴۰۱۳۰۱۱۸۱۴,۹۱۰,۰۳۸۵,۶۰۵,۸۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰-۹۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۳,۷۵۵,۶۱۴

۰مازاددرآمدسازمان ميادين ۴۰۱۳۰۱۱۸۴۰۰۰۰۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰

۰مازاددرآمدسازمان فردوس ها ۴۰۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰

۱۳۳,۰۱۳,۴۱۴درآمد تاسيسات شهرداري ۴۰۱۳۰۲۱,۱۰۶,۵۶۷۱۳۴,۱۱۹,۹۸۱۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۰۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۱ ۶۸,۷۰۰,۰۰۰۰ ۱۴۲,۶۳۳,۵۹۴

۱۴۳,۲۴۷درآمدحاصل ازفروش گل وگياه وسايرمحصوالت ۴۰۱۳۰۲۱۰۷۸۶۰,۲۲۸۱,۰۰۳,۴۷۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۴ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰۰ ۸,۴۷۷,۰۴۷

۱۳۲,۸۷۰,۱۶۷درآمد حاصل از ساير تاسيسات شهرداري ۴۰۱۳۰۲۱۰۸۲۴۶,۳۳۹۱۳۳,۱۱۶,۵۰۶۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۰۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱۶۶ ۵۰,۷۰۰,۰۰۰۰ ۱۳۴,۱۵۶,۵۴۷

۷۲۴,۵۶۵,۸۴۶درآمدهاي حاصل ازوجوه و اموال شهرداري ۴۰۱۴۳۰۸,۰۷۳,۷۴۴۱,۰۳۲,۶۳۹,۵۹۰۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰۰۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰-۳ ۱,۲۶۲,۱۵۰,۰۰۰۰ ۱,۰۵۷,۰۸۷,۳۱۹

۴۸۴,۹۶۸,۲۱۸درآمد حاصل از وجوه شهرداري ۴۰۱۴۰۱۲۰۰,۶۸۹,۱۲۲۶۸۵,۶۵۷,۳۴۰۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰۰۸۹۱,۱۵۰,۰۰۰-۱۱ ۱,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰۰ ۷۶۸,۰۴۳,۹۹۹

۰درآمد حاصل از سرمايه گذاري بخش خصوصي ۴۰۱۴۰۱۱۰۲۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰-۳۹ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۴۸۴,۹۶۸,۲۱۸درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري ۴۰۱۴۰۱۱۰۳۲۰۰,۶۶۹,۸۰۲۶۸۵,۶۳۸,۰۲۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۶ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۶۸,۰۳۶,۴۷۳

۰درآمد حاصل از فروش اسناد مناقصه ۴۰۱۴۰۱۱۰۵۱۹,۳۲۰۱۹,۳۲۰۱۵۰,۰۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰۰ ۷,۵۲۶

۲۳۹,۵۹۷,۶۲۸درآمدحاصل از اموال شهرداري ۴۰۱۴۰۲۱۰۷,۳۸۴,۶۲۲۳۴۶,۹۸۲,۲۵۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶ ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰۰ ۲۸۹,۰۴۳,۳۲۰



۷

شهردار مشهد مقدس

قاسم تقی زاده خامسی

مدیر برنامه و بودجه

جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی

نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی

محمد رضا کالئی

معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ

شهرداري مشهد

جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهاي عمومی و کمک دولت برحسب بند و اجزا

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
نقد

درصد

تغييرات تهاتر - معوض

بودجه پيشنهادي سال ۹۷
كد طبقه

جمعبندي
چهارماهه آخر

سال ۹۵

هشت ماهه اول

سال ۹۶

اصالح بودجه سال

جمع۹۶

عملكرد ۱۲ ماهه گذشته

مازاد منابع

سازمانها

عملكرد سال ۹۵

۸۱,۵۵۵,۱۳۶درآمد حاصل از پاركينگهاي حاشيه اي ۴۰۱۴۰۲۱۱۰۰۸۱,۵۵۵,۱۳۶۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۰۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۸۱,۵۵۵,۱۳۶

۵۸,۸۷۱,۷۲۳مال االجاره ساختمانها وتاسيسات ۴۰۱۴۰۲۱۲۶۶۲,۹۸۸,۹۷۴۱۲۱,۸۶۰,۶۹۷۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۸۲ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱۰۸,۳۱۷,۴۱۵

۹۹,۱۷۰,۷۶۹درآمد حاصل از پاركينگ وپاركومترها (حق ورود به توقفگاهها و پاركينگهاي عمومي) ۴۰۱۴۰۲۱۲۸۴۴,۳۹۵,۶۴۸۱۴۳,۵۶۶,۴۱۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۳ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۰درآمد حاصل از اجاره پاركينگها غير حاشيه اي ۴۰۱۴۰۲۱۳۳۰۰۰۰۰ ۰۰ ۹۹,۱۷۰,۷۶۹

۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵كمكهاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي ۴۰۱۵۰۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶ ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵

۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵كمكهاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي ۴۰۱۵۰۱۰۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲۶ ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵

۰كمك هزينه اي جاري دولت ۴۰۱۵۰۱۱۰۱۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۷ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۰اعتبار خريد اتوبوس ولوازم يدكي از بودجه كل كشور ۴۰۱۵۰۱۱۰۳۰۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۹ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۰ساير كمك هاي اعطايي دولت و ساير سازمانهاي دولتي ۴۰۱۵۰۱۱۰۴۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰ ۰

۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵كمك دولت جهت پروژه قطارشهري ۴۰۱۵۰۱۱۰۷۰۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۶۳۱,۶۰۴,۷۹۵

۳,۴۳۱,۹۰۰,۸۶۳اعانات و هدايا و دارائيها ۴۰۱۶۲,۷۹۷,۱۲۴,۱۱۷۶,۲۲۹,۰۲۴,۹۸۰۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰۶,۳۶۷,۴۶۱,۱۴۰۱۴,۱۵۷,۴۶۱,۱۴۰۷۴ ۸,۱۳۷,۹۶۸,۲۷۶۰ ۷,۰۴۹,۶۱۳,۹۲۰

۱,۹۷۷,۵۷۱اعانات و كمكهاي اهدائي اشخاص و سازمانهاي خصوصي ۴۰۱۶۰۱۵,۸۱۹,۰۷۹۷,۷۹۶,۶۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰۰ ۸,۸۷۵,۴۱۵

۱,۹۷۷,۵۷۱هداياي دريافتي ۴۰۱۶۰۱۱۰۱۵,۸۱۹,۰۷۹۷,۷۹۶,۶۵۰۲,۵۰۰,۰۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰۰ ۸,۸۷۵,۴۱۵

۳,۴۲۹,۹۲۳,۲۹۲اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يا بموجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد ۴۰۱۶۰۳۲,۷۹۱,۳۰۵,۰۳۸۶,۲۲۱,۲۲۸,۳۳۰۷,۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰۶,۳۶۷,۴۶۱,۱۴۰۱۴,۱۵۴,۹۶۱,۱۴۰۷۴ ۸,۱۳۵,۴۶۸,۲۷۶۰ ۷,۰۴۰,۷۳۸,۵۰۵

۶۰۵,۶۹۰,۴۲۰جريمه كميسيون ماده صد ۴۰۱۶۰۳۱۰۱۴۱۰,۰۶۶,۷۱۳۱,۰۱۵,۷۵۷,۱۳۳۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۸ ۷۳۹,۳۸۰,۱۳۹۰ ۹۶۶,۳۰۹,۷۸۰

۲,۰۴۹,۲۸۷,۰۱۲جرايم تخلفات ساختماني و شهري و غرامتها ۴۰۱۶۰۳۱۰۲۱,۹۶۹,۶۴۱,۶۷۲۴,۰۱۸,۹۲۸,۶۸۴۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۱۶,۱۶۵,۸۰۳۶,۶۸۶,۱۶۵,۸۰۳۲۶ ۵,۳۰۴,۳۰۱,۹۴۸۰ ۴,۷۰۵,۳۶۰,۱۲۹

۲۲,۹۰۳ضبط سپرده هاي مطالبه نشده ۴۰۱۶۰۳۱۰۳۰۲۲,۹۰۳۵۰۰,۰۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰۰ ۲۲,۹۰۳

۳۲۰,۰۰۰ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري ۴۰۱۶۰۳۱۰۴۰۳۲۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

۲,۱۰۵,۲۹۹جريمه قطع اشجار شهري و غرامتها ۴۰۱۶۰۳۱۰۶۲,۶۶۶,۶۸۷۴,۷۷۱,۹۸۶۵,۲۰۰,۰۰۰۰۵,۲۰۰,۰۰۰-۷۴ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۵,۱۷۱,۸۲۹

۴,۶۰۹,۰۸۰جريمه سد معبر ۴۰۱۶۰۳۱۰۷۳۰,۱۳۸,۱۸۲۳۴,۷۴۷,۲۶۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰-۵۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۲۷,۸۰۴,۹۵۹

۷۵۵,۳۵۶,۰۶۵درآمد حاصل از تغيير كاربري ها ۴۰۱۶۰۳۱۰۸۳۷۴,۸۵۹,۸۸۴۱,۱۳۰,۲۱۵,۹۴۹۲,۶۸۱,۷۰۰,۰۰۰۳,۱۱۶,۱۶۵,۸۰۳۵,۷۹۷,۸۶۵,۸۰۳۲۴۸ ۱,۶۶۴,۶۸۶,۱۸۹۰ ۱,۳۱۲,۱۷۶,۶۲۷

۶۴۳,۳۴۴جرايم متعلقه از تاخير پرداخت عوارض %۲.۵ ۴۰۱۶۰۳۱۰۹۴۰۰,۷۴۶۱,۰۴۴,۰۹۰۰۰۰ ۰۰ ۶۴۳,۳۴۴

۶,۱۳۵,۱۲۸مزاياي ورود به محدوده ۴۰۱۶۰۳۱۱۲۳,۵۳۱,۱۵۴۹,۶۶۶,۲۸۲۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰۳۳۵,۱۲۹,۵۳۴۶۸۵,۱۲۹,۵۳۴۹۸ ۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰۰ ۱۷,۱۷۴,۸۹۴

۵,۷۵۴,۰۴۱تاخير تاديه چكهاي برگشتي ۴۰۱۶۰۳۱۲۵۰۵,۷۵۴,۰۴۱۰۰۰ ۰۰ ۵,۷۵۴,۰۴۱



۸

شهردار مشهد مقدس

قاسم تقی زاده خامسی

مدیر برنامه و بودجه

جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی

نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی

محمد رضا کالئی

معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ

شهرداري مشهد

جدول شماره 6 - منابع حاصل از واگذاري دارایی هاي سرمایه اي برحسب بند و اجزا

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

شرح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا
نقد

درصد

تغييرات تهاتر - معوض

بودجه پيشنهادي سال ۹۷
كد طبقه

جمعبندي
چهارماهه آخر

سال ۹۵

هشت ماهه اول

سال ۹۶

اصالح بودجه سال

جمع۹۶

عملكرد ۱۲ ماهه گذشته

مازاد منابع

سازمانها

عملكرد سال ۹۵

۰واگذاري داراييهاي سرمايه اي ۴۰۲۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۰منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط ۴۰۲۲۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۰فروش اموال منقول و اسقاط و ضايعات ۴۰۲۲۰۱۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰

۰منابع حاصل از فروش وسايل نقليه و ماشين االت و تجهيزات ۴۰۲۲۰۱۱۰۲۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ ۰



۹

شهردار مشهد مقدس

قاسم تقی زاده خامسی

مدیر برنامه و بودجه

جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی

نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی

محمد رضا کالئی

معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ

منابع درآمدي، سرمايه اي و مالي به تفكيك بخش ها

شرح

اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي به تفكيك وظايف و برنامه ها

شرحجمع

شهرداري مشهد

جدول شماره 7 : خالصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

جمعاعتبارات هزينه اي اعتبارات تملك داراييهاي مالياعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي

۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷ ۰حوزه مأموريتي ايمني و مديريت بحران ۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷

۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷ ۰برنامه ايمني شهري ۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷

۱,۵۰۰,۲۰۹,۷۵۴ ۰حوزه مأموريتي مديريت و هوشمندسازي ۶۱۹,۹۴۵,۰۰۰ ۸۸۰,۲۶۴,۷۵۴

۳۲۲,۴۲۷,۲۱۳ ۰برنامه شهرهوشمند ۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱ ۳۴,۴۲۲,۹۸۲

۷۰,۸۹۳,۹۷۳ ۰برنامه ديپلماسي و اقتصاد شهري ۰ ۷۰,۸۹۳,۹۷۳

۱,۱۰۶,۸۸۸,۵۶۸ ۰برنامه توسعه مديريت و پشتيباني ۳۳۱,۹۴۰,۷۶۹ ۷۷۴,۹۴۷,۷۹۸

۱۱,۰۸۷,۰۸۱,۸۱۴ ۰حوزه مأموريتي حمل و نقل و ترافيك ۸,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۴۳,۴۸۱,۸۱۴

۵,۶۴۳,۹۹۹,۱۰۰ ۰برنامه حمل ونقل عمومي ۳,۶۸۰,۹۶۶,۰۰۰ ۱,۹۶۳,۰۳۳,۱۰۰

۴,۰۸۶,۱۵۰,۱۶۲ ۰برنامه شبكه معابر شهري ۳,۶۹۱,۲۸۴,۰۰۰ ۳۹۴,۸۶۶,۱۶۲

۴۸۱,۱۲۱,۹۰۲ ۰برنامه ترافيك شهري ۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۱,۷۷۱,۹۰۲

۸۷۵,۸۱۰,۶۴۹ ۰برنامه توقفگاه هاي شهري ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۸۱۰,۶۴۹

۶,۵۳۲,۴۱۸,۸۵۰ ۰حوزه مأموريتي خدمات و محيط زيست شهري ۱,۷۹۷,۰۸۷,۰۰۰ ۴,۷۳۵,۳۳۱,۸۵۰

۲,۳۴۸,۵۱۱,۸۱۶ ۰برنامه بهداشت شهري ۱۲۰,۹۹۶,۵۰۰ ۲,۲۲۷,۵۱۵,۳۱۶

۴,۱۸۳,۹۰۷,۰۳۴ ۰برنامه محيط زيست سالم شهري ۱,۶۷۶,۰۹۰,۵۰۰ ۲,۵۰۷,۸۱۶,۵۳۴

۰ ۰برنامه فردوس هاي شهري ۰ ۰

۱,۴۳۵,۱۵۳,۲۹۴ ۰حوزه مأموريتي شهرسازي و معماري ۳۰۳,۵۴۹,۰۰۰ ۱,۱۳۱,۶۰۴,۲۹۴

۱,۲۸۷,۳۶۷,۵۵۲ ۰برنامه كالبد شهري ۲۱۲,۴۴۹,۰۰۰ ۱,۰۷۴,۹۱۸,۵۵۲

۱۴۷,۷۸۵,۷۴۳ ۰برنامه آراستگي محيط شهري ۹۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۶,۶۸۵,۷۴۳

۱,۴۹۹,۴۴۸,۸۳۶ ۰حوزه مأموريتي فرهنگي اجتماعي ۱۴۰,۶۰۵,۰۰۰ ۱,۳۵۸,۸۴۳,۸۳۶

۸۰۸,۶۸۲,۴۱۶ ۰برنامه فرهنگ شهروندي ۳۸,۱۰۵,۰۰۰ ۷۷۰,۵۷۷,۴۱۶

۱۵۴,۴۱۲,۲۷۲ ۰برنامه زيارتي و گردشگري ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۴۱۲,۲۷۲

۵۳۶,۳۵۴,۱۴۹ ۰برنامه سالمت اجتماعي ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۴,۸۵۴,۱۴۹

اضافه مي شود - ساير اقالم

۵۸۹,۰۶۵,۱۰۵ ۵۸۹,۰۶۵,۱۰۵ساير موارد

۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰ ۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات

۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰جمع كل مصارف

۰۰منابع انتقالي به سال آتي

۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰جمع كل مصارف و منابع انتقالي

۳۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي عمومي

۱۱,۰۸۰,۳۸۸,۸۶۰درآمدهاي ناشي ازعوارض هاي عمومي

۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري

۱,۲۲۱,۱۵۰,۰۰۰درآمدهاي حاصل ازوجوه و اموال شهرداري

۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰كمكهاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي

۱۴,۱۵۷,۴۶۱,۱۴۰اعانات و هدايا و دارائيها

۰ساير منابع تامين اعتبار

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰واگذاري داراييهاي سرمايه اي

۰منابع سرمايه اي

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط

۰منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول

۰واگذاري داراييهاي مالي

۰منابع حاصل از تسهيالت داخلي

۰منابع حاصل از استفاده از تسهيالت خارجي

۰منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت و صكوك

۰مازاد درآمدبرهزينه دوره هاي ماقبل

۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ جمع كل منابع

۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ جع كل منابع و تعهدات انتقالي
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ارقام به هزار ریالجدول شماره 8 :  برآورد اعتبارات در قالب حوزه مأموریتی، برنامه ، عملیات و خدمت

واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰۰ مأموريتها

۱۲,۱۲۰,۹۳۴,۸۹۵۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰۰۲۳,۹۴۶,۲۷۱,۸۹۵۰ برنامه هاي شهرداري

۲,۷۴۳,۴۸۱,۸۱۴۸,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰۰۱۱,۰۸۷,۰۸۱,۸۱۴۰ حوزه مأموريتي حمل و نقل و ترافيك

۱,۹۶۳,۰۳۳,۱۰۰۳,۶۸۰,۹۶۶,۰۰۰۰۵,۶۴۳,۹۹۹,۱۰۰۰ برنامه حمل ونقل عمومي

۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰۲,۷۵۱,۶۰۰,۰۰۰۰ اتوبوسراني

۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ دستگاهتامين و نوسازي ناوگان اتوبوسراني

۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰۰۱۴,۲۸۶ دستگاهبهبود و بهسازي ناوگان اتوبوسراني

۰۸,۵۰۰,۰۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰۱۶,۵۰۰۵۱۵ متر مربعبهبود و بهسازي پايانه و ايستگاههاي اتوبوس

۰۱,۵۰۰,۰۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۶۰۰۲,۵۰۰ متر مربعتأمين توقفگاه و تعميرگاه اتوبوس

۰۵,۰۰۰,۰۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۴۱,۰۷۱۱۲۲ متر مربعبهبود و بهسازي توقفگاه و تعميرگاه اتوبوس

۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰۴,۶۶۷ متر طولتامين مسير اتوبوس

۰۴,۰۰۰,۰۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۵,۷۲۲۶۹۹ متر طولاصالح و بازسازي مسير اتوبوس

۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰۰۰۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰۴ تعداد مسافرجابجايي مسافر با ناوگان اتوبوسراني

۱۶,۲۴۶,۱۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۰۱۷,۲۴۶,۱۰۰۰ تاكسيراني

۰۱,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۲۳۴۳,۴۷۸ ايستگاهبهبود و بهسازي ايستگاه تاكسي

۱۶,۲۴۶,۱۰۰۰۰۱۶,۲۴۶,۱۰۰۷,۰۰۰۲,۳۲۱ دستگاهراهبري و نظارت و حمايت از ناوگان تاكسي

۴۹۴,۱۸۷,۰۰۰۲,۳۸۰,۹۶۶,۰۰۰۰۲,۸۷۵,۱۵۳,۰۰۰۰ حمل ونقل ريلي

۴۴,۱۸۷,۰۰۰۱,۲۴۵,۱۷۲,۰۰۰۰۱,۲۸۹,۳۵۹,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۲۸۹,۳۵۹ متر طولتامين خطوط ريلي

۰۳۴۱,۷۹۰,۰۰۰۰۳۴۱,۷۹۰,۰۰۰۲۴,۵۰۰۱۳,۹۵۱ متر طولبهبود و بهسازي خطوط ريلي

۰۷۹۴,۰۰۴,۰۰۰۰۷۹۴,۰۰۴,۰۰۰۱۵۵۲,۹۳۳,۶۰۰ تعداد واگنتامين ناوگان ريلي

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۹ تعداد مسافرجابجايي مسافر ناوگان ريلي

۳۹۴,۸۶۶,۱۶۲۳,۶۹۱,۲۸۴,۰۰۰۰۴,۰۸۶,۱۵۰,۱۶۲۰ برنامه شبكه معابر شهري

۳۰۸,۷۶۴,۴۶۶۳,۶۰۲,۷۲۴,۰۰۰۰۳,۹۱۱,۴۸۸,۴۶۶۰ شبكه سواره رو

۱۳۵,۶۵۹,۷۱۸۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰۰۷۸۷,۶۵۹,۷۱۸۲۰۳,۷۵۰۳,۸۶۶ متر مربعتامين معابر شهري

۱۱۰,۹۳۵,۱۷۱۶۱۸,۷۸۵,۰۰۰۰۷۲۹,۷۲۰,۱۷۱۵۱۵,۰۰۰۱,۴۱۷ متر مربعبهبود و بهسازي معابر شهري

۴,۶۹۶,۳۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰۰۱۱,۶۹۶,۳۸۵۲۵,۸۴۸,۱۹۲ تعداد تقاطعتامين تقاطع ها ي غير همسطح سواره رو

۸,۱۱۰,۳۱۳۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۳۸,۱۱۰,۳۱۳۱۵۹,۲۰۷,۳۵۴ تعداد تقاطعبهبود و بهسازي تقاطع ها ي غير همسطح سواره رو

۱۱,۳۰۴,۲۰۲۶,۰۵۰,۰۰۰۰۱۷,۳۵۴,۲۰۲۳۰۵۷۸,۴۷۳ تعداد تقاطعاصالح هندسي معابر سواره رو
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واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۰۲,۱۸۸,۸۸۹,۰۰۰۰۲,۱۸۸,۸۸۹,۰۰۰۷۲,۹۶۳۳۰,۰۰۰ متر مربعتملك امالك در مسير

۳۸,۰۵۸,۶۷۸۰۰۳۸,۰۵۸,۶۷۸۹,۷۰۰۳,۹۲۴ تعداد مجوزراهبري حفاري هاي سطج شهر

۸۵,۷۵۹,۵۷۴۸۳,۸۵۰,۰۰۰۰۱۶۹,۶۰۹,۵۷۴۰ شبكه پياده رو

۵۸,۱۶۴,۶۲۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰۰۷۴,۱۶۴,۶۲۶۴,۳۵۶۱۷,۰۲۶ متر مربعتامين پياده رو- راه

۱۹,۹۴۸,۷۰۹۶۶,۲۰۰,۰۰۰۰۸۶,۱۴۸,۷۰۹۷۱,۸۷۸۱,۱۹۹ متر مربعبهبود و بهسازي پياده رو -راه

۷,۶۴۶,۲۳۸۱,۶۵۰,۰۰۰۰۹,۲۹۶,۲۳۸۲۳۴۰۴,۱۸۴ تعداد گذر گاهبهبود و بهسازي گذرگاه هاي عابر پياده

۳۴۲,۱۲۳۴,۷۱۰,۰۰۰۰۵,۰۵۲,۱۲۳۰ شبكه دوچرخه

۰۳,۲۱۰,۰۰۰۰۳,۲۱۰,۰۰۰۲,۶۲۳۱,۲۲۴ متر طولتأمين مسيرهاي ويژه دوچرخه

۳۴۲,۱۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰۰۱,۸۴۲,۱۲۳۶,۲۰۹۲۹۷ متر طولبهبود و بهسازي مسيرهاي ويژه دوچرخه

۱۰۱,۷۷۱,۹۰۲۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰۰۴۸۱,۱۲۱,۹۰۲۰ برنامه ترافيك شهري

۴۹,۹۹۳,۲۷۳۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰۰۴۲۹,۳۴۳,۲۷۳۰ تجهيزات ترافيك شهري

۴۰,۶۲۳,۵۷۷۳۴۱,۸۵۰,۰۰۰۰۳۸۲,۴۷۳,۵۷۷۳۳۲,۵۷۲۱,۱۵۰ متر مربعتامين تجهيزات ترافيك شهري

۹,۳۶۹,۶۹۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰۰۴۶,۸۶۹,۶۹۷۱۱,۵۹۲۴,۰۴۳ متر مربعبهبود و بهسازي تجهيزات ترافيك شهري

۵۱,۷۷۸,۶۲۹۰۰۵۱,۷۷۸,۶۲۹۰ كنترل ترافيك شهري

۵۱,۷۷۸,۶۲۹۰۰۵۱,۷۷۸,۶۲۹۸۲۸۶۲,۵۳۵ نقطه ترافيكيراهبري امورترافيكي

۲۸۳,۸۱۰,۶۴۹۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰۰۸۷۵,۸۱۰,۶۴۹۰ برنامه توقفگاه هاي شهري

۲۶۷,۸۱۰,۶۵۹۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰۰۸۲۴,۰۱۰,۶۵۹۰ پارك سوار و پاركينگ هاي شهري

۰۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰۰۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰۸۳۶,۴۲۴,۰۹۶ جاي پاركتأمين پاركينگ عمومي و پارك سوار

۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۶۲۱۶,۹۸۱ جاي پاركبهبود و بهسازي پاركينگ و پارك سوار

۲۶۷,۸۱۰,۶۵۹۰۰۲۶۷,۸۱۰,۶۵۹۴۰,۲۸۴,۹۸۴۷ خودرو محلبهره برداري پاركينگ و پارك سوار

۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰۰ پايانه هاي مسافربري برون شهري

۰۳,۵۰۰,۰۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳۴۶۱۰,۱۱۶ متر مربعتامين پايانه هاي مسافربري برون شهري

۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰۲۱,۷۴۰۱,۱۷۳ متر مربعبهبود و بهسازي پايانه هاي مسافربري برون شهري

۱۵,۹۹۹,۹۹۰۶,۸۰۰,۰۰۰۰۲۲,۷۹۹,۹۹۰۰ حمل بار درون شهري

۰۳,۳۰۰,۰۰۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰۲۱,۰۰۰۱۵۷ متر مربعبهبود و بهسازي پايانه و توقفگاه وسايل نقليه حمل بار درون شهري

۰۲,۵۰۰,۰۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۶۵۰۳,۸۴۶ ايستگاهتأمين ايستگاه بار درون شهري

۰۱,۰۰۰,۰۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵۸,۰۰۰ دستگاهنوسازي ناوگان حمل بار درون شهري

۱۵,۹۹۹,۹۹۰۰۰۱۵,۹۹۹,۹۹۰۷,۱۵۸۲,۲۳۵ دستگاهراهبري و نظارت بر شبكه حمل بار درون شهري
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واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۴,۷۳۵,۳۳۱,۸۵۰۱,۷۹۷,۰۸۷,۰۰۰۰۶,۵۳۲,۴۱۸,۸۵۰۰ حوزه مأموريتي خدمات و محيط زيست شهري

۲,۲۲۷,۵۱۵,۳۱۶۱۲۰,۹۹۶,۵۰۰۰۲,۳۴۸,۵۱۱,۸۱۶۰ برنامه بهداشت شهري

۲,۱۷۸,۶۵۸,۸۳۳۱۰۷,۲۷۵,۵۰۰۰۲,۲۸۵,۹۳۴,۳۳۳۰ تنظيف شهري

۰۲۳,۷۴۹,۰۰۰۰۲۳,۷۴۹,۰۰۰۵۴,۷۴۹,۸۰۰ دستگاهتامين ماشين آالت تنظيف(حمل و دفن) شهري

۰۲۳,۶۳۴,۰۰۰۰۲۳,۶۳۴,۰۰۰۲۳۵۱۰۰,۵۷۰ دستگاهبهبود و بهسازي ماشين آالت تنظيف شهري

۰۵۹,۸۹۲,۵۰۰۰۵۹,۸۹۲,۵۰۰۹۰۶۶۶,۱۰۷ تن ظرفيت اسميتأمين تجهيزات ذخيره و دفن زباله

۱,۴۲۶,۷۷۹,۳۱۷۰۰۱,۴۲۶,۷۷۹,۳۱۷۵۸,۱۹۰,۶۶۷۲۵ متر مربعرفت و روب معابر شهري

۶۹۴,۸۴۹,۲۴۰۰۰۶۹۴,۸۴۹,۲۴۰۷۹۵,۳۴۰۸۷۴ تنجمع آوري ، حمل و دفن زباله

۵۷,۰۳۰,۲۷۶۰۰۵۷,۰۳۰,۲۷۶۲۵۷,۰۰۰۲۲۲ تنجمع اوري وساماندهي تخليه خاك و نخاله

۴۸,۸۵۶,۴۸۳۱۳,۷۲۱,۰۰۰۰۶۲,۵۷۷,۴۸۳۰ تاسيسات و خدمات بهداشتي

۱۰,۵۶۸,۰۴۵۱۱,۱۱۶,۰۰۰۰۲۱,۶۸۴,۰۴۵۱۲۴۱۷۴,۸۷۱ چشمهتأمين تاسيسات وسرويس هاي بهداشتي عمومي

۱۰,۲۳۳,۳۳۴۲,۶۰۵,۰۰۰۰۱۲,۸۳۸,۳۳۴۵۹۷۲۱,۵۰۵ چشمهبهبود و بهسازي تاسيسات وسرويس هاي بهداشتي عمومي

۲۸,۰۵۵,۱۰۵۰۰۲۸,۰۵۵,۱۰۵۲۹۵,۰۷۱۹۵ تعدادپيشگيري از بيماريهاي واگيردار و جمع اوري حيوانات مزاحم

۲,۵۰۷,۸۱۶,۵۳۴۱,۶۷۶,۰۹۰,۵۰۰۰۴,۱۸۳,۹۰۷,۰۳۴۰ برنامه محيط زيست سالم شهري

۲,۳۴۴,۱۲۴,۷۱۶۱,۶۶۰,۶۸۸,۵۰۰۰۴,۰۰۴,۸۱۳,۲۱۶۰ فضاي سبز

۱۰۸,۹۴۸,۲۹۲۳۴۸,۶۱۵,۳۰۰۰۴۵۷,۵۶۳,۵۹۲۱۳۹,۷۶۹۳,۲۷۴ متر مربعتامين پارك هاي شهري و محلي

۱,۶۶۶,۳۶۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰۰۲۷,۲۶۶,۳۶۷۲۱,۳۲۵۱,۲۷۹ متر مربعتامين فضاي سبز معابر

۲۱,۶۴۵,۸۴۵۲۴۴,۰۶۲,۰۰۰۰۲۶۵,۷۰۷,۸۴۵۱۹۴,۶۰۲۱,۳۶۵ متر مربعتامين كمربند سبز شهري

۱۲۵,۰۴۹,۱۰۶۱,۰۴۲,۴۱۱,۲۰۰۰۱,۱۶۷,۴۶۰,۳۰۶۶۹۳,۳۳۲۱,۶۸۴ متر مربعبهبود و بهسازي پاركها و فضاي سبز

۲,۰۸۶,۸۱۵,۱۰۷۰۰۲,۰۸۶,۸۱۵,۱۰۷۵۱,۶۷۴,۲۰۰۴۰ متر مربعنگهداري پارك ها و فضاي سبز

۰۱,۴۸۸,۰۰۰۰۱,۴۸۸,۰۰۰۰ بازيابي و تبديل پسماند

۰۱,۴۸۸,۰۰۰۰۱,۴۸۸,۰۰۰۲,۸۰۰۵۳۱ تن ظرفيت اسميتامين كارخانجات تبديلي پسماند

۱۵۱,۲۶۶,۲۳۲۸,۹۹۱,۰۰۰۰۱۶۰,۲۵۷,۲۳۲۰ مشاغل مزاحم شهري

۰۸,۹۹۱,۰۰۰۰۸,۹۹۱,۰۰۰۵,۵۰۰۱,۶۳۵ متر مربعتأمين مجتمع هاي صنفي

۱۵۱,۲۶۶,۲۳۲۰۰۱۵۱,۲۶۶,۲۳۲۱۳۱,۱۶۹۱,۱۵۳ موردساماندهي مشاغل مزاحم و آالينده ورفع سد معابر

۱۲,۴۲۵,۵۸۵۴,۹۲۳,۰۰۰۰۱۷,۳۴۸,۵۸۵۰ رصدآالينده هاي زيست محيطي

۲۸۱,۵۵۷۳,۴۲۴,۰۰۰۰۳,۷۰۵,۵۵۷۱۳,۷۰۵,۵۵۷ دستگاهتامين تجهيزات اندازه گيري و اطالع رساني آالينده ها

۱,۱۵۲,۸۲۱۱,۴۹۹,۰۰۰۰۲,۶۵۱,۸۲۱۵۵۳۰,۳۶۴ دستگاهبهبود و بهسازي تجهيزات اندازه گيري و اطالع رساني آالينده ها
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ارقام به هزار ریالجدول شماره 8 :  برآورد اعتبارات در قالب حوزه مأموریتی، برنامه ، عملیات و خدمت

واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۱۰,۹۹۱,۲۰۷۰۰۱۰,۹۹۱,۲۰۷۴۴,۶۸۰۲۴۶ مورد نظارتنظارت و پايش االيندهاي زيست محيطي

۱,۱۳۱,۶۰۴,۲۹۴۳۰۳,۵۴۹,۰۰۰۰۱,۴۳۵,۱۵۳,۲۹۴۰ حوزه مأموريتي شهرسازي و معماري

۱,۰۷۴,۹۱۸,۵۵۲۲۱۲,۴۴۹,۰۰۰۰۱,۲۸۷,۳۶۷,۵۵۲۰ برنامه كالبد شهري

۶۸,۰۰۸,۳۸۹۲۱۰,۷۰۹,۰۰۰۰۲۷۸,۷۱۷,۳۸۹۰ مطالعات توسعه شهري

۱۹,۶۰۴,۱۰۲۴۰,۰۶۰,۰۰۰۰۵۹,۶۶۴,۱۰۲۸۷,۴۵۸,۰۱۳ تعداد سندتدوين برنامه هاي جامع و تفصيلي

۴۸,۴۰۴,۲۸۷۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰۰۲۱۹,۰۵۳,۲۸۷۲۷۳۸۰۲,۳۹۳ تعداد سندتدوين برنامه هاي موضوعي و موضعي

۱۰۷,۰۹۹,۹۴۴۱,۷۴۰,۰۰۰۰۱۰۸,۸۳۹,۹۴۴۰ ساماندهي بافت هاي مسيله دار

۲,۷۷۱,۸۵۱۱,۷۴۰,۰۰۰۰۴,۵۱۱,۸۵۱۴۷۰۹,۶۰۰ متر مربعساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي

۸۰,۵۷۵,۷۳۷۰۰۸۰,۵۷۵,۷۳۷۲۳۴,۰۰۰۳۴۴ متر مربعراهبري نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد

۲۳,۷۵۲,۳۵۶۰۰۲۳,۷۵۲,۳۵۶۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰۰ متر مربعساماندهي حريم شهر

۸۹۹,۸۱۰,۲۱۹۰۰۸۹۹,۸۱۰,۲۱۹۰ ضابطه مندي ساخت و ساز شهري

۷,۸۱۴,۷۳۰۰۰۷,۸۱۴,۷۳۰۱۲,۰۰۰۶۵۱ تعداد نظارتنظارت بر رعايت مقررات ملي ساختمان

۴۴۶,۸۲۲,۸۷۷۰۰۴۴۶,۸۲۲,۸۷۷۱۰۶,۰۱۸۴,۲۱۵ تعداد مجوزصدور مجوزات ساختماني

۴۴۵,۱۷۲,۶۱۲۰۰۴۴۵,۱۷۲,۶۱۲۸۱,۷۰۴۵,۴۴۹ تعداد تخلفاتنظارت و رسيدگي بر تخلفات ساختماني

۵۶,۶۸۵,۷۴۳۹۱,۱۰۰,۰۰۰۰۱۴۷,۷۸۵,۷۴۳۰ برنامه آراستگي محيط شهري

۴۷,۰۵۳,۹۸۶۳۳,۱۰۰,۰۰۰۰۸۰,۱۵۳,۹۸۶۰ زيبا سازي شهري

۲۶,۱۶۴,۲۶۰۳۳,۱۰۰,۰۰۰۰۵۹,۲۶۴,۲۶۰۱۳,۲۰۰۴,۴۹۰ متر مربعزيباسازي فضاها و نماهاي شهري

۲۰,۸۸۹,۷۲۶۰۰۲۰,۸۸۹,۷۲۶۶,۹۳۶۳,۰۱۲ موردساماندهي سيما ومنظر شهري

۹,۶۳۱,۷۵۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰۰۶۷,۶۳۱,۷۵۷۰ آرايه هاي هنري

۲,۸۸۸,۸۲۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰۰۴۵,۸۸۸,۸۲۱۴۰۰۱۱۴,۷۲۲ تعداد آرايهتامين آرايه هاي هنري

۶,۷۴۲,۹۳۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰۲۱,۷۴۲,۹۳۶۳,۰۰۰۷,۲۴۸ متر مربعتامين نقوش ديواري

۱,۳۵۸,۸۴۳,۸۳۶۱۴۰,۶۰۵,۰۰۰۰۱,۴۹۹,۴۴۸,۸۳۶۰ حوزه مأموريتي فرهنگي اجتماعي

۷۷۰,۵۷۷,۴۱۶۳۸,۱۰۵,۰۰۰۰۸۰۸,۶۸۲,۴۱۶۰ برنامه فرهنگ شهروندي

۲۸,۹۳۵,۸۶۷۳۸,۱۰۵,۰۰۰۰۶۷,۰۴۰,۸۶۷۰ زيرساخت فرهنگ شهروندي

۹,۲۴۴,۳۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰۰۱۲,۲۴۴,۳۲۴۱,۰۰۰۱۲,۲۴۴ مترمربعتامين مراكز فرهنگي

۱۶,۴۷۹,۰۷۴۱۷,۶۰۵,۰۰۰۰۳۴,۰۸۴,۰۷۴۳۶,۰۰۰۹۴۷ متر مربعبهبود و بهسازي مراكز فرهنگي

۳,۲۱۲,۴۶۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰۰۲۰,۷۱۲,۴۶۹۲,۷۰۰۷,۶۷۱ متر مربعتامين پاركهاي موضوعي

۷۴۱,۶۴۱,۵۴۸۰۰۷۴۱,۶۴۱,۵۴۸۰ ترويج فرهنگ شهروندي
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واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۲۱۷,۰۳۰,۵۷۴۰۰۲۱۷,۰۳۰,۵۷۴۳,۲۴۶,۴۱۹۶۷ نفر برنامهترويج سبك زندگي اسالمي ايراني

۳۱۳,۹۴۹,۱۹۲۰۰۳۱۳,۹۴۹,۱۹۲۲,۲۵۵,۳۳۱۱۳۹ نفر برنامهترويج هويت ديني و ملي و محلي

۶۰,۹۰۱,۷۳۶۰۰۶۰,۹۰۱,۷۳۶۴,۱۹۰,۲۵۵۱۵ نفر برنامهترويج فرهنگ محيط زيست سالم

۳۷,۲۴۴,۷۶۲۰۰۳۷,۲۴۴,۷۶۲۴۰۱,۹۵۰۹۳ نفر برنامهترويج فرهنگ ايمني

۵۴,۶۶۹,۴۴۸۰۰۵۴,۶۶۹,۴۴۸۷۴۸,۷۳۳۷۳ نفر برنامهترويج فرهنگ حمل و نقل شهري

۱۷,۰۵۳,۰۶۸۰۰۱۷,۰۵۳,۰۶۸۱۸۴,۱۸۳۹۳ نفر برنامهترويج فرهنگ ساخت و ساز شهري

۱۵,۸۲۱,۵۴۵۰۰۱۵,۸۲۱,۵۴۵۱۸۴,۱۸۳۸۶ نفر برنامهترويج فرهنگ پرداخت بهاي خدمات شهري

۲۴,۹۷۱,۲۲۵۰۰۲۴,۹۷۱,۲۲۵۳۸۹,۸۳۰۶۴ نفر برنامهترويج فرهنگ شهر هوشمند

۸۳,۴۱۲,۲۷۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰۰۱۵۴,۴۱۲,۲۷۲۰ برنامه زيارتي و گردشگري

۶,۳۰۳,۸۶۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰۰۷۷,۳۰۳,۸۶۷۰ تاسيسات زيارتي گردشگري

۵,۵۵۷,۹۲۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰۰۷۲,۰۵۷,۹۲۱۹۳,۸۹۸۷۶۷ متر مربعاحيا و ايجاد زير ساخت هاي گردشگري

۷۴۵,۹۴۶۴,۵۰۰,۰۰۰۰۵,۲۴۵,۹۴۶۲۸۰۱۸,۷۳۶ متر مربعتامين مراكز اسكان موقت

۷۷,۱۰۸,۴۰۵۰۰۷۷,۱۰۸,۴۰۵۰ خدمات زيارتي گردشگري

۳۲,۱۱۷,۰۸۵۰۰۳۲,۱۱۷,۰۸۵۱,۸۳۹,۰۰۰۱۷ متر مربعبهره برداري از مراكز زيارتي و گردشگري

۴۴,۹۹۱,۳۲۰۰۰۴۴,۹۹۱,۳۲۰۱,۵۵۰,۰۰۰۲۹ نفر برنامهخدمات ميزباني از گردشگران وزايران

۵۰۴,۸۵۴,۱۴۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰۰۵۳۶,۳۵۴,۱۴۹۰ برنامه سالمت اجتماعي

۱۹۹,۶۲۸,۳۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰۰۲۰۱,۱۲۸,۳۸۰۰ آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي

۰۱,۵۰۰,۰۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰۲۷۳ متر مربعبهبود و بهسازي مراكز اجتماعي و سالمت

۸۲,۸۱۸,۷۲۹۰۰۸۲,۸۱۸,۷۲۹۲۰۵,۲۰۷۴۰۴ نفر برنامهپيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي

۷۳,۷۴۹,۲۵۹۰۰۷۳,۷۴۹,۲۵۹۴,۴۶۶۱۶,۵۱۳ نفررسيدگي به اقشار اسيب پذير

۴۳,۰۶۰,۳۹۲۰۰۴۳,۰۶۰,۳۹۲۲۶,۱۲۴۱,۶۴۸ نفرجمع آوري و نگهداري متكديان و بي خانمان ها

۱۵۵,۱۲۵,۹۶۶۰۰۱۵۵,۱۲۵,۹۶۶۰ مشاركت اجتماعي

۱۰۱,۸۱۰,۴۶۱۰۰۱۰۱,۸۱۰,۴۶۱۹۱۳۱۱۱,۵۱۲ تعداد نهادحمايت از نهادهاي عمومي و اجتماعي

۵۳,۳۱۵,۵۰۵۰۰۵۳,۳۱۵,۵۰۵۲,۱۰۰۲۵,۳۸۸ تعداد محلهراهبري شوراهاي محالت

۱۵۰,۰۹۹,۸۰۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰۱۸۰,۰۹۹,۸۰۳۰ ترويج تربيت بدني همگاني

۸,۴۳۱,۴۹۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰۲۳,۴۳۱,۴۹۲۵۰,۰۰۰۴۶۹ متر مربعتامين فضاهاي ورزشي همگاني

۱۹,۰۵۹,۲۲۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰۳۴,۰۵۹,۲۲۳۸۷,۰۰۰۳۹۱ متر مربعبهبود و بهسازي فضاهاي ورزشي همگاني

۹۹,۹۴۹,۶۵۶۰۰۹۹,۹۴۹,۶۵۶۱,۲۸۷,۲۵۰۷۸ نفر برنامهبرگزاري همايش ها و مسابقات ورزشي
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واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۲۲,۶۵۹,۴۳۳۰۰۲۲,۶۵۹,۴۳۳۱,۰۵۱,۰۰۰۲۲ نفر برنامهبهره برداري اماكن ورزش همگاني

۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰۰۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷۰ حوزه مأموريتي ايمني و مديريت بحران

۱,۲۷۱,۴۰۸,۳۴۷۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰۰۱,۸۹۱,۹۵۹,۳۴۷۰ برنامه ايمني شهري

۱۶۲,۰۹۶,۳۱۱۳۴۸,۷۵۶,۰۰۰۰۵۱۰,۸۵۲,۳۱۱۰ تاسيسات ايمني

۶۱,۱۹۰,۰۸۶۱۸۸,۲۷۸,۰۰۰۰۲۴۹,۴۶۸,۰۸۶۸۵,۰۰۰۲,۹۳۵ متر مكعبتامين مسيل وكانال هاي شهري

۶۲,۳۱۳,۴۶۵۱۶۰,۴۷۸,۰۰۰۰۲۲۲,۷۹۱,۴۶۵۹,۵۰۰۲۳,۴۵۲ متر طولبهبود و بهسازي مسيل وكانالهاي شهري

۳۸,۵۹۲,۷۶۱۰۰۳۸,۵۹۲,۷۶۱۲۲۶,۸۲۶۱۷۰ متر طولاليروبي كانال ها، كال ها و مسيل هاي شهري

۹۴۹,۸۹۶,۶۳۰۲۴۱,۸۶۶,۰۰۰۰۱,۱۹۱,۷۶۲,۶۳۰۰ خدمات ايمني

۰۴۷,۱۴۴,۰۰۰۰۴۷,۱۴۴,۰۰۰۳۱۵,۷۱۴,۶۶۷ ايستگاهتامين ايستگاه هاي آتش نشاني

۰۱۹۴,۷۲۲,۰۰۰۰۱۹۴,۷۲۲,۰۰۰۳۱۶,۲۸۱,۳۵۵ دستگاهتامين ناوگان آتش نشاني

۳۳۲,۵۲۵,۹۵۴۰۰۳۳۲,۵۲۵,۹۵۴۱۳,۷۵۰۲۴,۱۸۴ موردامداد و نجات

۶۱۷,۳۷۰,۶۷۶۰۰۶۱۷,۳۷۰,۶۷۶۸,۹۳۲۶۹,۱۱۹ مورداطفا حريق

۱۵۹,۴۱۵,۴۰۶۲۹,۹۲۹,۰۰۰۰۱۸۹,۳۴۴,۴۰۶۰ مديريت بحران شهري

۳۷۲,۹۷۳۹,۰۱۹,۰۰۰۰۹,۳۹۱,۹۷۳۱,۱۲۷۸,۳۳۴ متر مربعتامين پايگاه ها و مستحدثات چند منظوره مديريت بحران

۵,۹۰۰,۰۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰۰۱۲,۹۰۰,۰۴۵۱۴۹۸۶,۵۷۷ موردبهبود و بهسازي پايگاه ها و مستحدثات چند منظوره مديريت بحران

۲,۵۱۹,۸۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰۰۱۱,۰۱۹,۸۰۶۵۷۰۱۹,۳۳۳ متر مربعتامين انبار هاي حوادث غير مترقبه

۸,۱۰۴,۹۸۲۵,۴۱۰,۰۰۰۰۱۳,۵۱۴,۹۸۲۲۷۹۴۸,۴۴۱ موردبهبود و بهسازي انبار هاي حوادث غير مترقبه

۱۳۷,۳۲۷,۵۱۹۰۰۱۳۷,۳۲۷,۵۱۹۵۱۰۲۶۹,۲۷۰ موردرفع بحران و دفع حوادث غير مترقبه

۵,۱۹۰,۰۸۰۰۰۵,۱۹۰,۰۸۰۱۲۴۳۲,۵۰۷ موردراهبري امور بحران و پدافند غير عامل

۸۸۰,۲۶۴,۷۵۴۶۱۹,۹۴۵,۰۰۰۰۱,۵۰۰,۲۰۹,۷۵۴۰ حوزه مأموريتي مديريت و هوشمندسازي

۳۴,۴۲۲,۹۸۲۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱۰۳۲۲,۴۲۷,۲۱۳۰ برنامه شهرهوشمند

۳۴,۴۲۲,۹۸۲۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱۰۳۲۲,۴۲۷,۲۱۳۰ هوشمند سازي خدمات شهروندي

۸,۶۳۲,۲۶۱۲۱۴,۵۵۵,۲۳۳۰۲۲۳,۱۸۷,۴۹۴۱۴۱۵,۹۴۱,۹۶۴ تعداد سرويسهوشمندسازي امور حمل و نقل شهري

۸۱۵,۴۶۸۱۰,۹۷۳,۶۹۸۰۱۱,۷۸۹,۱۶۶۲۵,۸۹۴,۵۸۳ تعداد سرويسهوشمندسازي امور شهرسازي ومعماري

۴۹۱,۵۶۸۶,۶۱۵,۰۰۰۰۷,۱۰۶,۵۶۸۴۱,۷۷۶,۶۴۲ تعداد سرويسهوشمندسازي امور محيط زيست شهري

۷۶۱,۶۸۹۱۰,۲۵۰,۰۰۰۰۱۱,۰۱۱,۶۸۹۲۵,۵۰۵,۸۴۴ تعداد سرويسهوشمندسازي امور فرهنگ شهروندي

۱۲۵,۲۲۰۱,۶۸۵,۰۷۷۰۱,۸۱۰,۲۹۷۳۶۰۳,۴۳۲ تعداد سرويسهوشمندسازي ايمني

۶۳۴,۰۶۱۴۳,۹۲۵,۲۲۳۰۴۴,۵۵۹,۲۸۴۲۲۲,۰۲۵,۴۲۲ تعداد سرويستوسعه سرويس ها و نرم افزارهاي شهر هوشمند
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واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۱۵,۸۹۹,۶۰۶۰۰۱۵,۸۹۹,۶۰۶۱۷,۹۳۶۸۸۶ تعداد سرويسپشتيباني و نگهداري سرويس ها و نرم افزارهاي شهر هوشمند

۷,۰۶۳,۱۰۹۰۰۷,۰۶۳,۱۰۹۵۹,۵۰۰۱۱۹ تعداد سرويسپشتيباني و نگهداري زير ساخت هاي شهر هوشمند

۷۰,۸۹۳,۹۷۳۰۰۷۰,۸۹۳,۹۷۳۰ برنامه ديپلماسي و اقتصاد شهري

۵۱,۰۴۳,۰۵۰۰۰۵۱,۰۴۳,۰۵۰۰ مشاركت هاي اقتصادي

۲۲,۶۲۶,۹۸۶۰۰۲۲,۶۲۶,۹۸۶۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰۰ هزار ريالاجراي طرح هاي سرمايه گذاري

۲۶,۴۱۹,۷۲۸۰۰۲۶,۴۱۹,۷۲۸۵۲۷,۱۵۰,۰۰۰۰ هزار ريالجذب سرمايه گذاري بخش خصوصي

۱,۹۹۶,۳۳۶۰۰۱,۹۹۶,۳۳۶۱۸,۳۴۴,۲۲۰,۴۹۱۰ هزار ريالفروش و استيجاره محصوالت طرح هاي سرمايه گذاري

۱۹,۸۵۰,۹۲۴۰۰۱۹,۸۵۰,۹۲۴۰ ديپلماسي شهري

۹,۶۵۶,۰۳۵۰۰۹,۶۵۶,۰۳۵۶۰۱۶۰,۹۳۴ نفرميزباني و اعزام هيأت هاي بين المللي

۳,۰۶۷,۰۰۲۰۰۳,۰۶۷,۰۰۲۵۶۱۳,۴۰۰ تعداد مجامع شركت شدهراهبري امور نهاد ها و سازمانهاي بين المللي

۷,۱۲۷,۸۸۷۰۰۷,۱۲۷,۸۸۷۲۱۰۳۳,۹۴۲ موردميزباني رويداد هاي بين المللي

۷۷۴,۹۴۷,۷۹۸۳۳۱,۹۴۰,۷۶۹۰۱,۱۰۶,۸۸۸,۵۶۸۰ برنامه توسعه مديريت و پشتيباني

۳۲,۸۲۵,۸۷۷۱۲۰,۳۱۷,۰۰۰۰۱۵۳,۱۴۲,۸۷۷۰ مطالعات و برنامه ريزي

۲,۲۲۳,۴۹۰۱۷,۷۹۵,۰۰۰۰۲۰,۰۱۸,۴۹۰۳۶۵۵۶,۰۶۹ تعداد سندتدوين و ارزيابي برنامه راهبردي سازمان شهرداري

۲۸,۱۸۸,۳۲۸۶۰,۶۹۹,۰۰۰۰۸۸,۸۸۷,۳۲۸۱۰۲۸۷۱,۴۴۴ تعداد طرحتهيه طرحهاي پژوهشي

۲,۴۱۴,۰۵۹۴۱,۸۲۳,۰۰۰۰۴۴,۲۳۷,۰۵۹۸۴۵۲۶,۶۳۲ تعداد طرحتهيه طرح هاي نوآورانه و خالقانه

۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳۰۰۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳۰ سازماندهي و سرمايه انساني

۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳۰۰۲۵۲,۷۲۴,۹۱۳۹۷۲,۶۰۵,۴۱۱ موردهماهنگي امور ستاد ، مناطق و سازمان هاي تابعه

۲۰,۸۳۸,۰۴۰۰۰۲۰,۸۳۸,۰۴۰۰ نظارت و ارزيابي سازماني

۲۰,۸۳۸,۰۴۰۰۰۲۰,۸۳۸,۰۴۰۷,۳۰۰۲,۸۵۵ موردپاسخگويي به درخواستها و شكايتها

۱۶,۵۷۳,۰۷۹۶۸,۶۸۵,۰۰۰۰۸۵,۲۵۸,۰۷۹۰ خدمات امور مالي و پشتيباني

۱۰,۹۲۷,۳۸۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰۰۴۲,۹۲۷,۳۸۴۱,۷۸۰۲۴,۱۱۷ متر مربعتامين فضاهاي اداري

۳,۵۱۸,۷۳۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰۰۳۲,۵۱۸,۷۳۷۸۵,۷۶۸۳۷۹ متر مربعبهبود و بهسازي فضاهاي اداري

۰۴۰۰,۰۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۸۱۴,۹۳۸ دستگاهبهبود و بهسازي وسايط نقليه اداري

۲,۱۲۶,۹۵۷۷,۲۸۵,۰۰۰۰۹,۴۱۱,۹۵۷۳,۰۲۰۳,۱۱۷ موردتامين تجهيزات و ملزومات اداري

۴,۳۸۲,۷۴۶۱۱۶,۶۴۱,۷۶۹۰۱۲۱,۰۲۴,۵۱۵۰ هوشمند سازي سازماني

۱,۰۶۶,۶۸۱۷۲,۰۱۷,۷۳۰۰۷۳,۰۸۴,۴۱۱۲۵۲,۹۲۳,۳۷۶ نقطه ارتباطتوسعه زير ساخت هاي فناوري اطالعات سازماني

۳,۳۱۶,۰۶۵۴۴,۶۲۴,۰۳۹۰۴۷,۹۴۰,۱۰۴۲۹۱,۶۵۳,۱۰۷ تعداد سرويسهوشمند سازي خدمات سازماني
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واحد سنجشبرنامه و خدمات

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

هزينه واحدتعداد خدماتبهاي خدماتاعتبارات هزينه اي تملك داراييهاي ماليتملك داراييهاي سرمايه اي

۴۱۵,۸۲۵,۳۶۰۰۰۴۱۵,۸۲۵,۳۶۰۰ تامين مالي و منابع

۳۹۵,۴۳۳,۰۸۸۰۰۳۹۵,۴۳۳,۰۸۸۲۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰ هزار ريالوصول حقوق شهرداري

۱۲,۱۲۵,۷۵۴۰۰۱۲,۱۲۵,۷۵۴۵۲,۴۲۵,۱۵۱ كد جديدبرنامه ريزي تأمين منابع مالي جديد

۸,۲۶۶,۵۱۸۰۰۸,۲۶۶,۵۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰ هزار ريالتامين مالي (انتشار اوراق مشاركت، صكوك و ...)

۳۱,۷۷۷,۷۸۳۰۰۳۱,۷۷۷,۷۸۳۰ صيانت از منابع

۳۱,۷۷۷,۷۸۳۰۰۳۱,۷۷۷,۷۸۳۳,۰۰۰۱۰,۵۹۳ تعداد پالكحفاظت از امالك و مستغالت شهرداري

۰۲۶,۲۹۷,۰۰۰۰۲۶,۲۹۷,۰۰۰۰ تدارك و تجهيزات عمراني

۰۱۵,۵۷۲,۰۰۰۰۱۵,۵۷۲,۰۰۰۸۱,۹۴۶,۵۰۰ دستگاهتامين ماشين آالت عمران شهري

۰۶,۰۳۵,۰۰۰۰۶,۰۳۵,۰۰۰۶۰۱۰۰,۵۸۳ تعدادبهبود و بهسازي ماشين آالت عمران شهري

۰۴,۶۹۰,۰۰۰۰۴,۶۹۰,۰۰۰۵۹۳۸,۰۰۰ موردبهبود و بهسازي كارخانجات عمران شهري

۵۸۹,۰۶۵,۱۰۵۰۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰۸,۰۸۶,۷۲۸,۱۰۵۰ ساير موارد

۱۵۶,۲۸۴,۴۹۷۰۰۱۵۶,۲۸۴,۴۹۷۲,۷۰۰۵۷,۸۸۳ تعداد كاركنانپرداخت به كاركنان غير شاغل

۶۷,۸۰۰,۰۰۰۰۰۶۷,۸۰۰,۰۰۰۷۹,۶۸۵,۷۱۴ موردكمك به موسسات خصوصي و اشخاص (بخشودگي ها)

۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰۰۰۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰۱ هزار ريال مبلغ وام و ديونتعهدات پرداخت نشده جاري سنوات قبل

۱,۶۳۷,۶۹۱۰۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰۵,۸۹۹,۳۰۰,۶۹۱۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰۱ هزار ريال مبلغ وام و ديونتعهدات پرداخت نشده عمراني سنوات قبل

۱,۵۹۲,۶۷۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۱,۵۹۲,۶۷۰۱۵,۵۸۹,۳۱۶,۲۹۱۰ هزار ريال مبلغ مشاركتبازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و ...

۶,۴۸۰,۱۳۸۰۰۶,۴۸۰,۱۳۸۷۷۳۸,۳۸۳ موردخدمات ارايه شده به ساير دستگاهها
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ارقام به هزار ریالجدول شماره 9 : برآورد اعتبارات هزینه اي بر حسب فصل و ماده

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷شرح اعتبارات هزينه اي بر اساس طبقه / فصل / ماده اصالح بودجه سال ۹۶ كد طبقه بندي

۹اعتبارات هزينه اي ۱۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۱۰۰۰۰۰۰

۱۲فصل اول : جبران خدمات كاركنان ۱,۵۱۰,۲۷۸,۵۵۰ ۱,۳۴۷,۴۴۹,۶۵۸ ۵۴۱۱۰۰۰۰۰

۱۲ماده ۱- حقوق و دستمزد ۳۶۷,۴۰۷,۹۷۰ ۳۲۸,۱۰۲,۹۴۲ ۵۴۱۱۰۱۰۰۰

۱۲ماده ۲- فوق العاده ها و مزاياي شغل ۱,۱۴۲,۸۷۰,۵۸۰ ۱,۰۱۹,۳۴۶,۷۱۶ ۵۴۱۱۰۲۰۰۰

۷فصل دوم : استفاده از كاالها و خدمات ۵,۷۷۲,۷۲۴,۱۳۰ ۵,۳۷۴,۰۸۲,۶۴۰ ۵۴۱۲۰۰۰۰۰

۶ماده ۳- ماموريت و نقل و انتقال كاركنان ۲۱۰,۵۷۴,۸۶۰ ۱۹۹,۳۵۶,۹۹۸ ۵۴۱۲۰۳۰۰۰

۰ماده ۴- حمل و نقل و ارتباطات ۱۱,۴۹۵,۸۴۰ ۱۱,۴۹۵,۸۳۵ ۵۴۱۲۰۴۰۰۰

۶-ماده ۵- نگهداري و تعمير دارايي هاي ثابت ۱۵,۶۲۴,۹۶۰ ۱۶,۶۲۴,۹۶۳ ۵۴۱۲۰۵۰۰۰

۰ماده ۶- نگهداري و تعمير وسائل و تجهيزات اداري ۲,۰۱۹,۰۰۰ ۲,۰۱۹,۰۰۰ ۵۴۱۲۰۶۰۰۰

۷-ماده ۷- چاپ و خريد نشريات و مطبوعات ۲۳,۷۰۵,۰۴۰ ۲۵,۵۱۷,۵۰۰ ۵۴۱۲۰۷۰۰۰

۰ماده ۸- تصويربرداري و تبليغات ۳۹,۸۵۵,۵۵۰ ۳۹,۸۵۵,۵۴۸ ۵۴۱۲۰۸۰۰۰

۵ماده ۹- تشريفات ۵۸,۱۴۲,۱۹۰ ۵۵,۵۲۵,۶۷۰ ۵۴۱۲۰۹۰۰۰

۶ماده ۱۰- هزينه هاي قضائي، ثبتي و حقوقي ۲۲,۶۵۸,۰۰۰ ۲۱,۴۰۸,۰۰۰ ۵۴۱۲۱۰۰۰۰

۵ماده ۱۱- هزينه هاي بانكي ۵۱۷,۲۸۰ ۴۹۵,۰۰۰ ۵۴۱۲۱۱۰۰۰

۵ماده ۱۲- آب و برق و سوخت مصرفي ۱۸۲,۵۰۹,۷۶۰ ۱۷۳,۱۷۳,۴۷۴ ۵۴۱۲۱۲۰۰۰

۳-ماده ۱۳- مواد و لوازم مصرف شدني ۳۷,۸۰۹,۱۹۰ ۳۸,۹۹۵,۸۹۹ ۵۴۱۲۱۳۰۰۰

۰ماده ۱۴- هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي ۴۳,۶۷۴,۹۶۰ ۴۳,۶۷۴,۹۵۱ ۵۴۱۲۱۴۰۰۰

۸ماده ۱۵- حق الزحمه به اشخاص براي انجام خدمات قراردادي ۵,۱۲۳,۲۶۵,۴۰۰ ۴,۷۴۵,۰۶۷,۷۰۱ ۵۴۱۲۱۵۰۰۰

۰ماده ۱۶- حق عضويت ۸۷۲,۱۰۰ ۸۷۲,۱۰۰ ۵۴۱۲۱۶۰۰۰

۶فصل سوم : هزينه هاي اموال و دارائي ۳۷۳,۲۹۷,۰۰۰ ۳۵۳,۰۴۷,۶۲۹ ۵۴۱۳۰۰۰۰۰

۷ماده ۱۹- اجاره و كرايه ۲۸۳,۲۹۷,۰۰۰ ۲۶۴,۴۰۳,۵۰۰ ۵۴۱۳۱۹۰۰۰

۲ماده ۲۰- استهالك دارايي ها ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۶۴۴,۱۲۹ ۵۴۱۳۲۰۰۰۰

۱۰فصل چهارم : يارانه ۳,۶۳۵,۵۳۳,۶۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۱۴۰۰۰۰۰

۱۰ماده ۲۳- پرداخت انتقالي غيرسرمايه اي به سازمان ها و شركت هاي وابسته ۳,۶۳۵,۵۳۳,۶۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۱۴۲۳۰۰۰

۳۴فصل پنجم: كمكهاي بالعوض ۲۶۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۱۵۰۰۰۰۰

۳۴ماده ۲۷- كمك هاي بالعوض به ساير سطوح غير دولتي ۲۶۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱۹۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۱۵۲۷۰۰۰
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ارقام به هزار ریالجدول شماره 9 : برآورد اعتبارات هزینه اي بر حسب فصل و ماده

درصد تغييراتبودجه پيشنهادي سال ۹۷شرح اعتبارات هزينه اي بر اساس طبقه / فصل / ماده اصالح بودجه سال ۹۶ كد طبقه بندي

۱۲فصل ششم: رفاه اجتماعي ۶۴۰,۲۷۲,۸۵۰ ۵۷۲,۶۸۷,۴۲۸ ۵۴۱۶۰۰۰۰۰

۱۵ماده ۲۸- حق بيمه ۳۰۲,۲۷۵,۶۷۰ ۲۶۲,۳۹۸,۰۲۷ ۵۴۱۶۲۸۰۰۰

۱۲ماده ۲۹- كمك هاي رفاهي كارمندان ۲۰۴,۲۲۵,۹۲۰ ۱۸۲,۱۰۲,۴۹۱ ۵۴۱۶۲۹۰۰۰

۰ماده ۳۰- كمك هاي رفاهي گروه هاي خاص ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۱۶۳۰۰۰۰

۵ماده ۳۲- كمك هاي رفاهي بازنشستگان ۱۱۷,۲۷۱,۲۶۰ ۱۱۱,۶۸۶,۹۰۹ ۵۴۱۶۳۲۰۰۰

۱۰فصل هفتم: ساير هزينه ها ۵۱۶,۸۱۸,۸۷۰ ۴۶۸,۸۳۲,۶۴۶ ۵۴۱۷۰۰۰۰۰

۱۰ماده ۳۵- پرداخت هاي انتقالي به كاركنان شاغل ۱۶۱,۵۴۸,۷۶۰ ۱۴۶,۸۶۲,۵۳۲ ۵۴۱۷۳۵۰۰۰

۱۰ماده ۳۹- پرداخت ديون و مطالبات ۳۵۵,۲۷۰,۱۱۰ ۳۲۱,۹۷۰,۱۱۴ ۵۴۱۷۳۹۰۰۰
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جدول شماره 10 : برآورد اعتبارات سرمایه اي بر حسب فصل و ماده

بودجه پيشنهادي سال ۹۷شرح

ارقام به هزار ریال

كد طبقه بندي

۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ۵۴۲۰۰۰۰۰۰

۸,۷۱۰,۱۲۴,۵۰۰فصل اول:ساختمان و مستحدثات ۵۴۲۱۰۰۰۰۰

۰ماده ۱-ساختمان هاي مسكوني ۵۴۲۱۰۱۰۰۰

۷۵۸,۵۹۰,۰۰۰ماده ۲-ساختمان هاي غير مسكوني ۵۴۲۱۰۲۰۰۰

۷,۹۵۱,۵۳۴,۵۰۰ماده ۳- ساير مستحدثات ۵۴۲۱۰۳۰۰۰

۲,۷۱۰,۵۶۶,۵۰۰فصل دوم:ماشين آالت و تجهيزات ۵۴۲۲۰۰۰۰۰

۲,۲۵۹,۱۱۶,۰۰۰ماده ۴- ماشين االت و تجهيزات حمل و نقل ۵۴۲۲۰۴۰۰۰

۴۵۱,۴۵۰,۵۰۰ماده ۵- ساير ماشين آالت و تجهيزات ۵۴۲۲۰۵۰۰۰

۴۰۴,۶۴۶,۰۰۰فصل سوم: ساير دارايي هاي ثابت ۵۴۲۳۰۰۰۰۰

۰ماده ۶- دارايي هاي مولد ۵۴۲۳۰۶۰۰۰

۴۰۴,۶۴۶,۰۰۰ماده ۷- دارايي هاي ثابت نامشهود ۵۴۲۳۰۷۰۰۰

۰فصل چهارم: تغيير در موجودي انبار ۵۴۲۴۰۰۰۰۰

۰ماده ۸- تغيير در موجودي هاي استراتژيك ۵۴۲۴۰۸۰۰۰

۰ماده ۹- تغيير در ساير موجودي ها ۵۴۲۴۰۹۰۰۰

۰فصل پنچم: اقالم گرانبها ۵۴۲۵۰۰۰۰۰

۰ماده ۱۰- سنگ ها و فلزات قيمتي ۵۴۲۵۱۰۰۰۰

۰ماده ۱۱- تابلوهاي نقاشي، مجسمه، كتب خطي، آثار هنري و آنتيك ۵۴۲۵۱۱۰۰۰

۰ماده ۱۲- جواهرات ۵۴۲۵۱۲۰۰۰

۰فصل ششم: زمين ۵۴۲۶۰۰۰۰۰

۰ماده ۱۳- خريد زمين ۵۴۲۶۱۳۰۰۰

۰فصل هفتم: ساير دارايي هاي توليد نشده ۵۴۲۷۰۰۰۰۰

۰ماده ۱۴- دارايي هاي زيرزميني ۵۴۲۷۱۴۰۰۰

۰ماده ۱۵- ساير داراييهاي توليد نشده مشهود ۵۴۲۷۱۵۰۰۰

۰ماده ۱۶- دارايي هاي توليد نشده نامشهود ۵۴۲۷۱۶۰۰۰

۰ماده ۱۷- دارايي هاي توليد نشده متفرقه ۵۴۲۷۱۷۰۰۰
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جدول شماره 11: برآورد اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

كدعنوان

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

جمع
واگذاري داراييهاي

مالي تهاتر - معوض نقد دولت تهاتر - معوضنقد

ساختار شكست مالي

واگذاري داراييهاي سرمايه اي درآمد هاي عمومي

مازاد منابع سازمانها

۰۱۱,۸۲۵,۳۳۷,۰۰۰پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۳۳۷,۰۰۰ ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۳۰۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۰۸,۳۴۳,۶۰۰,۰۰۰حوزه مأموريتي حمل و نقل و ترافيك ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۷۴,۵۷۱,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۲۹,۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰

۰۳,۶۸۰,۹۶۶,۰۰۰برنامه حمل ونقل عمومي ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۵,۲۳۴,۰۰۰ ۴۴۵,۷۳۲,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۰۰۰۰۰

۰۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰اتوبوسراني ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۱۰۰۰۰

۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تامين و نوسازي ناوگان اتوبوسراني ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰۱۰۱۱۰۱۰۰

۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي ناوگان اتوبوسراني ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۱۰۲۰۰

۰۸,۵۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي پايانه و ايستگاههاي اتوبوس ۰ ۰ ۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۱۰۵۰۰

۰۱,۵۰۰,۰۰۰تأمين توقفگاه و تعميرگاه اتوبوس ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۱۰۶۰۰

۰۵,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي توقفگاه و تعميرگاه اتوبوس ۰ ۰ ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۱۰۷۰۰

۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰تامين مسير اتوبوس ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۱۰۸۰۰

۰۴,۰۰۰,۰۰۰اصالح و بازسازي مسير اتوبوس ۰ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۱۰۹۰۰

۰۱,۰۰۰,۰۰۰تاكسيراني ۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۲۰۰۰۰

۰۱,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي ايستگاه تاكسي ۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۲۰۳۰۰

۰۲,۳۸۰,۹۶۶,۰۰۰حمل ونقل ريلي ۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۱,۲۳۴,۰۰۰ ۳۹۹,۷۳۲,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۳۰۰۰۰

۰۱,۲۴۵,۱۷۲,۰۰۰تامين خطوط ريلي ۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۶,۸۷۲,۰۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۳۰۱۰۰

۰۳۴۱,۷۹۰,۰۰۰بهبود و بهسازي خطوط ريلي ۰ ۰ ۲۰۴,۳۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۴۲۸,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۳۰۲۰۰

۰۷۹۴,۰۰۴,۰۰۰تامين ناوگان ريلي ۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۴۴,۰۰۴,۰۰۰ ۱۰۱۰۱۳۰۳۰۰

۰۳,۶۹۱,۲۸۴,۰۰۰برنامه شبكه معابر شهري ۰ ۰ ۲,۹۷۴,۴۶۲,۰۰۰ ۷۱۶,۸۲۲,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۰۰۰۰۰

۰۳,۶۰۲,۷۲۴,۰۰۰شبكه سواره رو ۰ ۰ ۲,۹۰۴,۶۰۲,۰۰۰ ۶۹۸,۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۱۰۰۰۰

۰۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰تامين معابر شهري ۰ ۰ ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۱۰۱۰۰

۰۶۱۸,۷۸۵,۰۰۰بهبود و بهسازي معابر شهري ۰ ۰ ۳۶۷,۶۰۲,۰۰۰ ۲۵۱,۱۸۳,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۱۰۲۰۰

۰۷,۰۰۰,۰۰۰تامين تقاطع ها ي غير همسطح سواره رو ۰ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۱۰۳۰۰

۰۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي تقاطع ها ي غير همسطح سواره رو ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۱۰۴۰۰

۰۶,۰۵۰,۰۰۰اصالح هندسي معابر سواره رو ۰ ۰ ۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۱۰۵۰۰

۰۲,۱۸۸,۸۸۹,۰۰۰تملك امالك در مسير ۰ ۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸,۸۸۹,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۱۰۶۰۰

۰۸۳,۸۵۰,۰۰۰شبكه پياده رو ۰ ۰ ۶۹,۸۶۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۲۰۰۰۰

۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰تامين پياده رو- راه ۰ ۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۲۰۱۰۰
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ارقام به هزار ریال

كدعنوان
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جمع
واگذاري داراييهاي

مالي تهاتر - معوض نقد دولت تهاتر - معوضنقد

ساختار شكست مالي

واگذاري داراييهاي سرمايه اي درآمد هاي عمومي

مازاد منابع سازمانها

۰۶۶,۲۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي پياده رو -راه ۰ ۰ ۵۵,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۲۰۲۰۰

۰۱,۶۵۰,۰۰۰بهبود و بهسازي گذرگاه هاي عابر پياده ۰ ۰ ۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۲۰۴۰۰

۰۴,۷۱۰,۰۰۰شبكه دوچرخه ۰ ۰ ۰ ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۳۰۰۰۰

۰۳,۲۱۰,۰۰۰تأمين مسيرهاي ويژه دوچرخه ۰ ۰ ۰ ۳,۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۳۰۱۰۰

۰۱,۵۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي مسيرهاي ويژه دوچرخه ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۲۳۰۲۰۰

۰۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰برنامه ترافيك شهري ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۳۰۰۰۰۰

۰۳۷۹,۳۵۰,۰۰۰تجهيزات ترافيك شهري ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۳۱۰۰۰۰

۰۳۴۱,۸۵۰,۰۰۰تامين تجهيزات ترافيك شهري ۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۳۱۰۱۰۰

۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي تجهيزات ترافيك شهري ۰ ۰ ۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۳۱۰۲۰۰

۰۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰برنامه توقفگاه هاي شهري ۰ ۰ ۵۳۴,۸۷۵,۰۰۰ ۵۷,۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۰۰۰۰۰

۰۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰پارك سوار و پاركينگ هاي شهري ۰ ۰ ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۱۰۰۰۰

۰۵۳۳,۲۰۰,۰۰۰تأمين پاركينگ عمومي و پارك سوار ۰ ۰ ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۱۰۱۰۰

۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي پاركينگ و پارك سوار ۰ ۰ ۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۱۰۲۰۰

۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰پايانه هاي مسافربري برون شهري ۰ ۰ ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۲۰۰۰۰

۰۳,۵۰۰,۰۰۰تامين پايانه هاي مسافربري برون شهري ۰ ۰ ۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۲۰۱۰۰

۰۲۵,۵۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي پايانه هاي مسافربري برون شهري ۰ ۰ ۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۲۰۲۰۰

۰۶,۸۰۰,۰۰۰حمل بار درون شهري ۰ ۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۴,۹۲۵,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۳۰۰۰۰

۰۳,۳۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي پايانه و توقفگاه وسايل نقليه حمل بار درون شهري ۰ ۰ ۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۳۰۲۰۰

۰۲,۵۰۰,۰۰۰تأمين ايستگاه بار درون شهري ۰ ۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۳۰۳۰۰

۰۱,۰۰۰,۰۰۰نوسازي ناوگان حمل بار درون شهري ۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱۰۴۳۰۵۰۰

۰۱,۷۹۷,۰۸۷,۰۰۰حوزه مأموريتي خدمات و محيط زيست شهري ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۳۰۸,۰۰۰ ۴۱۲,۷۷۹,۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰۱۲۰,۹۹۶,۵۰۰برنامه بهداشت شهري ۰ ۰ ۴۸,۱۱۱,۵۰۰ ۷۲,۸۸۵,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۰۰۰۰۰

۰۱۰۷,۲۷۵,۵۰۰تنظيف شهري ۰ ۰ ۴۱,۵۲۱,۵۰۰ ۶۵,۷۵۴,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۱۰۰۰۰

۰۲۳,۷۴۹,۰۰۰تامين ماشين آالت تنظيف(حمل و دفن) شهري ۰ ۰ ۱۷,۲۱۶,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۱۰۱۰۰

۰۲۳,۶۳۴,۰۰۰بهبود و بهسازي ماشين آالت تنظيف شهري ۰ ۰ ۶,۹۳۴,۰۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۱۰۲۰۰

۰۵۹,۸۹۲,۵۰۰تأمين تجهيزات ذخيره و دفن زباله ۰ ۰ ۱۷,۳۷۱,۵۰۰ ۴۲,۵۲۱,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۱۰۳۰۰

۰۱۳,۷۲۱,۰۰۰تاسيسات و خدمات بهداشتي ۰ ۰ ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۱۳۱,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۲۰۰۰۰
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ارقام به هزار ریال

كدعنوان
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جمع
واگذاري داراييهاي

مالي تهاتر - معوض نقد دولت تهاتر - معوضنقد

ساختار شكست مالي

واگذاري داراييهاي سرمايه اي درآمد هاي عمومي

مازاد منابع سازمانها

۰۱۱,۱۱۶,۰۰۰تأمين تاسيسات وسرويس هاي بهداشتي عمومي ۰ ۰ ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۵۲۶,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۲۰۱۰۰

۰۲,۶۰۵,۰۰۰بهبود و بهسازي تاسيسات وسرويس هاي بهداشتي عمومي ۰ ۰ ۰ ۲,۶۰۵,۰۰۰ ۱۰۲۰۵۲۰۲۰۰

۰۱,۶۷۶,۰۹۰,۵۰۰برنامه محيط زيست سالم شهري ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۱۹۶,۵۰۰ ۳۳۹,۸۹۴,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۰۰۰۰۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰۱,۶۶۰,۶۸۸,۵۰۰فضاي سبز ۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۳۱,۵۰۰ ۳۳۵,۶۵۷,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۱۰۰۰۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰۳۴۸,۶۱۵,۳۰۰تامين پارك هاي شهري و محلي ۰ ۰ ۲۷۴,۰۵۸,۳۰۰ ۷۴,۵۵۷,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۱۰۱۰۰

۰۲۵,۶۰۰,۰۰۰تامين فضاي سبز معابر ۰ ۰ ۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۱۰۲۰۰

۰۲۴۴,۰۶۲,۰۰۰تامين كمربند سبز شهري ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۷۴,۲۶۲,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۱۰۳۰۰

۰۱,۰۴۲,۴۱۱,۲۰۰بهبود و بهسازي پاركها و فضاي سبز ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۸,۶۵۳,۲۰۰ ۱۸۲,۷۵۸,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۱۰۴۰۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۰۱,۴۸۸,۰۰۰بازيابي و تبديل پسماند ۰ ۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۲۰۰۰۰

۰۱,۴۸۸,۰۰۰تامين كارخانجات تبديلي پسماند ۰ ۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۲۰۱۰۰

۰۸,۹۹۱,۰۰۰مشاغل مزاحم شهري ۰ ۰ ۶,۵۱۸,۰۰۰ ۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۳۰۰۰۰

۰۸,۹۹۱,۰۰۰تأمين مجتمع هاي صنفي ۰ ۰ ۶,۵۱۸,۰۰۰ ۲,۴۷۳,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۳۰۱۰۰

۰۴,۹۲۳,۰۰۰رصدآالينده هاي زيست محيطي ۰ ۰ ۳,۵۶۹,۰۰۰ ۱,۳۵۴,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۴۰۰۰۰

۰۳,۴۲۴,۰۰۰تامين تجهيزات اندازه گيري و اطالع رساني آالينده ها ۰ ۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۹۴۲,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۴۰۱۰۰

۰۱,۴۹۹,۰۰۰بهبود و بهسازي تجهيزات اندازه گيري و اطالع رساني آالينده ها ۰ ۰ ۱,۰۸۷,۰۰۰ ۴۱۲,۰۰۰ ۱۰۲۰۶۴۰۲۰۰

۰۳۰۳,۵۴۹,۰۰۰حوزه مأموريتي شهرسازي و معماري ۰ ۰ ۶۸,۱۴۰,۰۰۰ ۲۳۵,۴۰۹,۰۰۰ ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰

۰۲۱۲,۴۴۹,۰۰۰برنامه كالبد شهري ۰ ۰ ۵۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۱,۱۹۹,۰۰۰ ۱۰۳۰۸۰۰۰۰۰

۰۲۱۰,۷۰۹,۰۰۰مطالعات توسعه شهري ۰ ۰ ۵۰,۸۵۰,۰۰۰ ۱۵۹,۸۵۹,۰۰۰ ۱۰۳۰۸۱۰۰۰۰

۰۴۰,۰۶۰,۰۰۰تدوين برنامه هاي جامع و تفصيلي ۰ ۰ ۲۰,۸۵۰,۰۰۰ ۱۹,۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۸۱۰۱۰۰

۰۱۷۰,۶۴۹,۰۰۰تدوين برنامه هاي موضوعي و موضعي ۰ ۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۶۴۹,۰۰۰ ۱۰۳۰۸۱۰۲۰۰

۰۱,۷۴۰,۰۰۰ساماندهي بافت هاي مسيله دار ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۸۲۰۰۰۰

۰۱,۷۴۰,۰۰۰ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۸۲۰۱۰۰

۰۹۱,۱۰۰,۰۰۰برنامه آراستگي محيط شهري ۰ ۰ ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ ۷۴,۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۹۰۰۰۰۰

۰۳۳,۱۰۰,۰۰۰زيبا سازي شهري ۰ ۰ ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۹۱۰۰۰۰

۰۳۳,۱۰۰,۰۰۰زيباسازي فضاها و نماهاي شهري ۰ ۰ ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ ۱۶,۲۱۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۹۱۰۱۰۰

۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰آرايه هاي هنري ۰ ۰ ۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۹۲۰۰۰۰

۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰تامين آرايه هاي هنري ۰ ۰ ۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۹۲۰۱۰۰
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جدول شماره 11: برآورد اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

كدعنوان

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

جمع
واگذاري داراييهاي

مالي تهاتر - معوض نقد دولت تهاتر - معوضنقد

ساختار شكست مالي

واگذاري داراييهاي سرمايه اي درآمد هاي عمومي

مازاد منابع سازمانها

۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰تامين نقوش ديواري ۰ ۰ ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳۰۹۲۰۲۰۰

۰۱۴۰,۶۰۵,۰۰۰حوزه مأموريتي فرهنگي اجتماعي ۰ ۰ ۶۸,۱۵۰,۰۰۰ ۷۲,۴۵۵,۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰

۰۳۸,۱۰۵,۰۰۰برنامه فرهنگ شهروندي ۰ ۰ ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲۵,۹۵۵,۰۰۰ ۱۰۴۱۰۰۰۰۰۰

۰۳۸,۱۰۵,۰۰۰زيرساخت فرهنگ شهروندي ۰ ۰ ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲۵,۹۵۵,۰۰۰ ۱۰۴۱۰۱۰۰۰۰

۰۳,۰۰۰,۰۰۰تامين مراكز فرهنگي ۰ ۰ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۰۱۰۱۰۰

۰۱۷,۶۰۵,۰۰۰بهبود و بهسازي مراكز فرهنگي ۰ ۰ ۰ ۱۷,۶۰۵,۰۰۰ ۱۰۴۱۰۱۰۲۰۰

۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰تامين پاركهاي موضوعي ۰ ۰ ۱۲,۱۵۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۰۱۰۳۰۰

۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰برنامه زيارتي و گردشگري ۰ ۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۱۰۰۰۰۰

۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰تاسيسات زيارتي گردشگري ۰ ۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۱۱۰۰۰۰

۰۶۶,۵۰۰,۰۰۰احيا و ايجاد زير ساخت هاي گردشگري ۰ ۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۱۱۰۱۰۰

۰۴,۵۰۰,۰۰۰تامين مراكز اسكان موقت ۰ ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۱۱۰۲۰۰

۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰برنامه سالمت اجتماعي ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۲۰۰۰۰۰

۰۱,۵۰۰,۰۰۰آسيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۲۱۰۰۰۰

۰۱,۵۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي مراكز اجتماعي و سالمت ۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۲۱۰۲۰۰

۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ترويج تربيت بدني همگاني ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۲۳۰۰۰۰

۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰تامين فضاهاي ورزشي همگاني ۰ ۰ ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۲۳۰۱۰۰

۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي فضاهاي ورزشي همگاني ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴۱۲۳۰۲۰۰

۰۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰حوزه مأموريتي ايمني و مديريت بحران ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۵,۷۱۶,۰۰۰ ۱۴۲,۸۳۵,۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۰۶۲۰,۵۵۱,۰۰۰برنامه ايمني شهري ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۵,۷۱۶,۰۰۰ ۱۴۲,۸۳۵,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۰۰۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۰۳۴۸,۷۵۶,۰۰۰تاسيسات ايمني ۰ ۰ ۲۴۹,۴۷۸,۰۰۰ ۹۹,۲۷۸,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۱۰۰۰۰

۰۱۸۸,۲۷۸,۰۰۰تامين مسيل وكانال هاي شهري ۰ ۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸,۲۷۸,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۱۰۲۰۰

۰۱۶۰,۴۷۸,۰۰۰بهبود و بهسازي مسيل وكانالهاي شهري ۰ ۰ ۱۲۹,۴۷۸,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۱۰۳۰۰

۰۲۴۱,۸۶۶,۰۰۰خدمات ايمني ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۰۹۴,۰۰۰ ۲۸,۷۷۲,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۲۰۰۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۰۴۷,۱۴۴,۰۰۰تامين ايستگاه هاي آتش نشاني ۰ ۰ ۳۸,۷۴۴,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۲۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۰۱۹۴,۷۲۲,۰۰۰تامين ناوگان آتش نشاني ۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲۲,۳۷۲,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۲۰۳۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۰۲۹,۹۲۹,۰۰۰مديريت بحران شهري ۰ ۰ ۱۵,۱۴۴,۰۰۰ ۱۴,۷۸۵,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۳۰۰۰۰

۰۹,۰۱۹,۰۰۰تامين پايگاه ها و مستحدثات چند منظوره مديريت بحران ۰ ۰ ۸,۳۲۴,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۳۰۱۰۰
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جدول شماره 11: برآورد اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

كدعنوان

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

جمع
واگذاري داراييهاي

مالي تهاتر - معوض نقد دولت تهاتر - معوضنقد

ساختار شكست مالي

واگذاري داراييهاي سرمايه اي درآمد هاي عمومي

مازاد منابع سازمانها

۰۷,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي پايگاه ها و مستحدثات چند منظوره مديريت بحران ۰ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۳۰۲۰۰

۰۸,۵۰۰,۰۰۰تامين انبار هاي حوادث غير مترقبه ۰ ۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۳۰۳۰۰

۰۵,۴۱۰,۰۰۰بهبود و بهسازي انبار هاي حوادث غير مترقبه ۰ ۰ ۴۲۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰۵۱۳۳۰۴۰۰

۰۶۱۹,۹۴۵,۰۰۰حوزه مأموريتي مديريت و هوشمندسازي ۰ ۰ ۱۴۲,۴۵۲,۰۰۰ ۴۷۷,۴۹۳,۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰

۰۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱برنامه شهرهوشمند ۰ ۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۹,۵۰۴,۲۳۱ ۱۰۶۱۴۰۰۰۰۰

۰۲۸۸,۰۰۴,۲۳۱هوشمند سازي خدمات شهروندي ۰ ۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۹,۵۰۴,۲۳۱ ۱۰۶۱۴۱۰۰۰۰

۰۲۱۴,۵۵۵,۲۳۳هوشمندسازي امور حمل و نقل شهري ۰ ۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۵۵,۲۳۳ ۱۰۶۱۴۱۰۲۰۰

۰۱۰,۹۷۳,۶۹۸هوشمندسازي امور شهرسازي ومعماري ۰ ۰ ۰ ۱۰,۹۷۳,۶۹۸ ۱۰۶۱۴۱۰۳۰۰

۰۶,۶۱۵,۰۰۰هوشمندسازي امور محيط زيست شهري ۰ ۰ ۰ ۶,۶۱۵,۰۰۰ ۱۰۶۱۴۱۰۴۰۰

۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰هوشمندسازي امور فرهنگ شهروندي ۰ ۰ ۰ ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۶۱۴۱۰۵۰۰

۰۱,۶۸۵,۰۷۷هوشمندسازي ايمني ۰ ۰ ۰ ۱,۶۸۵,۰۷۷ ۱۰۶۱۴۱۰۶۰۰

۰۴۳,۹۲۵,۲۲۳توسعه سرويس ها و نرم افزارهاي شهر هوشمند ۰ ۰ ۰ ۴۳,۹۲۵,۲۲۳ ۱۰۶۱۴۱۰۷۰۰

۰۳۳۱,۹۴۰,۷۶۹برنامه توسعه مديريت و پشتيباني ۰ ۰ ۵۳,۹۵۲,۰۰۰ ۲۷۷,۹۸۸,۷۶۹ ۱۰۶۱۶۰۰۰۰۰

۰۱۲۰,۳۱۷,۰۰۰مطالعات و برنامه ريزي ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۳۱۷,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۱۰۰۰۰

۰۱۷,۷۹۵,۰۰۰تدوين و ارزيابي برنامه راهبردي سازمان شهرداري ۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۹۵,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۱۰۱۰۰

۰۶۰,۶۹۹,۰۰۰تهيه طرحهاي پژوهشي ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۶۹۹,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۱۰۲۰۰

۰۴۱,۸۲۳,۰۰۰تهيه طرح هاي نوآورانه و خالقانه ۰ ۰ ۰ ۴۱,۸۲۳,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۱۰۳۰۰

۰۶۸,۶۸۵,۰۰۰خدمات امور مالي و پشتيباني ۰ ۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۶۸۵,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۴۰۰۰۰

۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰تامين فضاهاي اداري ۰ ۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۴۰۱۰۰

۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي فضاهاي اداري ۰ ۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۴۰۲۰۰

۰۴۰۰,۰۰۰بهبود و بهسازي وسايط نقليه اداري ۰ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۴۰۴۰۰

۰۷,۲۸۵,۰۰۰تامين تجهيزات و ملزومات اداري ۰ ۰ ۰ ۷,۲۸۵,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۴۰۵۰۰

۰۱۱۶,۶۴۱,۷۶۹هوشمند سازي سازماني ۰ ۰ ۰ ۱۱۶,۶۴۱,۷۶۹ ۱۰۶۱۶۵۰۰۰۰

۰۷۲,۰۱۷,۷۳۰توسعه زير ساخت هاي فناوري اطالعات سازماني ۰ ۰ ۰ ۷۲,۰۱۷,۷۳۰ ۱۰۶۱۶۵۰۱۰۰

۰۴۴,۶۲۴,۰۳۹هوشمند سازي خدمات سازماني ۰ ۰ ۰ ۴۴,۶۲۴,۰۳۹ ۱۰۶۱۶۵۰۲۰۰

۰۲۶,۲۹۷,۰۰۰تدارك و تجهيزات عمراني ۰ ۰ ۱۸,۹۵۲,۰۰۰ ۷,۳۴۵,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۸۰۰۰۰

۰۱۵,۵۷۲,۰۰۰تامين ماشين آالت عمران شهري ۰ ۰ ۱۵,۵۷۲,۰۰۰ ۰ ۱۰۶۱۶۸۰۱۰۰
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معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ
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جدول شماره 11: برآورد اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اي بر حسب حوزه مأموریتی، برنامه، عملیات و خدمت

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریال

كدعنوان

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

جمع
واگذاري داراييهاي

مالي تهاتر - معوض نقد دولت تهاتر - معوضنقد

ساختار شكست مالي

واگذاري داراييهاي سرمايه اي درآمد هاي عمومي

مازاد منابع سازمانها

۰۶,۰۳۵,۰۰۰بهبود و بهسازي ماشين آالت عمران شهري ۰ ۰ ۰ ۶,۰۳۵,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۸۰۲۰۰

۰۴,۶۹۰,۰۰۰بهبود و بهسازي كارخانجات عمران شهري ۰ ۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰ ۱۰۶۱۶۸۰۴۰۰



۲۷
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نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی

محمد رضا کالئی

معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ

شهرداري مشهد

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

ارقام به هزار ریالجدول شماره 12: برآورد اعتبارات تملک داراییهاي مالی بر حسب فصل و ماده و اجزا

كدعنوان

بودجه پيشنهادي سال ۹۷

جمع واگذاري داراييهاي مالي
واگذاري داراييهاي سرمايه اي

ساختار شكست مالي

مازاد منابع سازمانها
تهاتر - معوض نقد

درآمد هاي عمومي

تهاتر - معوض نقد

۰۷,۴۹۷,۶۶۳,۰۰۰اعتبارات تملك دارايي هاي مالي ۰ ۵۳۳۰ ۰ ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰

۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰بازپرداخت اصل تسهيالت بانكي ۰ ۵۳۳۳۰ ۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰

۰۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰بازپرداخت اصل و سود تسهيالت بانكي ۰ ۵۳۳۳۰۱۰ ۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰بازپرداخت اصل و سود تسهيالت بانكي ۵۳۳۳۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰۵,۸۹۷,۶۶۳,۰۰۰تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل ۰ ۵۳۳۴۰ ۰ ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰

۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ديون پروژه هاي عمراني ۰ ۵۳۳۴۰۱۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ديون پروژه هاي عمراني ۵۳۳۴۰۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۰۴,۰۹۷,۶۶۳,۰۰۰حسابهاي پرداختي ۰ ۵۳۳۴۰۲۰ ۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰

۴,۰۹۷,۶۶۳,۰۰۰حسابهاي پرداختي ۵۳۳۴۰۲۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۶۱۷,۶۶۳,۰۰۰



شهرداري مشهد

تباصر پیشنهادي بودجه

آلبوم بودجه پیشنهادي سال 1397

28

شهردار مشهد مقدس

قاسم تقی زاده خامسی

مدیر برنامه و بودجه

جمال حسن بارانی

مدیر امور مالی

نریمان حسین علیزاده

معاون مالی و پشتیبانی

محمد رضا کالئی

معاون برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی

شهریار آل شیخ

باشد را تهیه و پس از  اهم میشهرداری مشهد مقدس موظف است فهرست خدمات ارائه شده به شهروندانی که امکان اخذ تمام یا بخشی از بهای تمام شده آنها، از شهروندان فر  ( 1تبصره 

 تصویب بهای خدمات یاد شده در شورای اسالمی شهر مشهد مقدس، نسبت به اخذ آن اقدام نماید.

 97در سال  آندر صورتیکه در اساسنامه و ساختار سازمانها و شرکتهای تابعه تغییراتی ایجاد گردد نسبت به اعمال تاثیرات بودجه ای  شودبه شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می  (2تبصره 

 اقدام و در اصالح بودجه  به شورای اسالمی شهر  ارائه نماید  .

 3.000.000.000.000 مبلق   سققف  تا شورای اسالمی شهر  19/07/95 مورخ ش/12987/95/4 شماره ه مصوبه اجرای راستای در شود می داده اجازه مقدس مشهد شهرداری به ( 3تبصره 

. نماید اعمال بودجه اصالح در تحقق میزان به و اقدام ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات و درآمدها سرجمع افزایش طریق از ریال( میلیارد هزار سه) 

پذیر با  میلیارد( ریال از درآمدهای عمومی را به منظور تأمین نیازهای اقشار آسیب هفتاد) 70.000.000.000شود حداکثر تا سقف مبل   به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می ( 4تبصره 

 .پرداخت نماید 06/06/95/ش مورخ 95/4/ 1007تشخیص و دستور شهردار مشهد مقدس به عنوان کمک بالعوض و بر اساس دستورالعمل مصوب به شماره 

پژوهشی و تولیدی با اولویت مراکز به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود تا یک درصد وصولی درآمد های عمومی بودجه شهرداری و سازمان های وابسته را با مراکز علمی و  (5تبصره 

طریق پردیس فناوریهای نوین شهری، هزینه و گزارش اقدامات را هر سه ماه رشد و دانش بنیان به منظور بهینه سازی روش های اجرایی و ساخت دستگاه ها و قطعات مورد نیاز شهرداری از 

 یک بار به شورای اسالمی شهر ارائه نماید

ارزش پروژه ها و وری فعالیت ها و کاهش هزینه های اجرایی، شهرداری مشهد موظف به انجام مطالعات ه در راستای تحقق اهداف ابالغی اقتصاد مقاومتی همزمان با ارتقاء بهر ( 6تبصره 

و ارائه گزارشات پیشرفت سه  ازشورای اسالمی شهر  تایید عناوین مشمول این تبصرهاخذ میلیارد ریال می باشد. ضمنا شهرداری موظف به  100خدمات اساسی با هزینه طول عمر بیش از 

 .شهر می باشد شورای اسالمیکمیسیون های تخصصی  ماهه و گزارش کاربست نتایج مطالعات انجام شده به 
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 های هزینه در شده ایجاد جویی صرفه از درصد نیم 1397منابع در سال   در اجرای آیین  نامه  اصالح الگوی مصرف  و استفاده بهینه از شود می داده اجازه مقدس مشهد شهرداری به ( 7تبصره 

توسعه  و ریزی برنامه معاونت های بررسی اساس بر و پرداختهای تشویقی ویژه  قالب در اند نموده اقدام ها هزینه کاهش و جویی صرفه به نسبت که اجرایی واحدهای تشویق برای را عمومی 

 .باشد در ضوابط کارانه و حقوق و دستمزد می مندرج پرداختی سقف بر عالوه پرداختی  این. نماید پرداخت سرمایه  انسانی 

 این اعتبارات سازی آزاد به نسبت اتوبوس فروش از حاصل منابع میزان به اتوبوس خرید اعتبار از ریال( میلیارد هفتصد) 700.000.000.000 خصوص در مقدس مشهد شهرداری  (  8 تبصره 

 .نماید اقدام پروژه

یا دریافت طلب با بخش خصوصی هایی که از طریق درآمد هزینه نسبت به اجرای پروژهدر راستای تحقق  برنامه میان مدت شهرداری شود به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می  (9تبصره 

( 100.000.000.000)میلیارد  100مدیران عامل سازمانها و مناطق می توانند پروژه های تا سقف  ، در این راستانهادهای دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی است، اقدام نماید از  شهرداری 

 .را در چارچوب فرآیند ابالغی حوزه اقتصادی  مذاکره و توافق نمایند  ریال 

برداری، نسبت به  مشارکت حداکثری شهروندان در قالب اجرا، نگهداری و بهرهافزایش  سرمایه گذاری بخش خصوصی و  شود به منظور به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می  ( 10تبصره 

 )قابل واگذاری به مردم( وفق مقررات اقدام نماید.های نیمه تمام  فروش پروژه

رت تحقق در اصالح بودجه به به شهرداری مشهد اجازه داده می شود  نسبت به استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژه های زیرساختی شهر اقدام  و در صو ( 11تبصره  

 . ارائه گردد  اسالمی شهرشورای 

 جمهوری اسالمی ایران باهای تحت نظارت بانک مرکزی  ریال از بانکمیلیارد 000/20استفاده از خرید دین تا سقف مبل   شود نسبت به ه شهرداری مشهد مقدس اجازه داده میب ( 12تبصره  

 .اقدام نمایدهای مربوطه  اعتباری از بانک خط ضمانت شهرداری مشهد مقدس جهت بازپرداخت تسهیالت اخذ شده توسط پیمانکاران و همچنین استفاده از خدمات 
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میلیارد ریال و  6650به مبل  شهرداری مشهد مقدس موظف است با توجه به عقد تفاهم نامه با بانک سپه جهت تسویه بدهی شهرداری مشهد بابت اوراق مشارکت از محل پروانه  (  13تبصره  

ثبت و در تفری  بودجه ساالنه منعکس نماید. میزان مصرف پروانه توسط بانک سپه در همان سال مالی  

ل آباد/ عامل/ شهدا(، در سال به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود نسبت به انتشار اوراق مشارکتی که مجوزات آن در سنوات قبل اخذ گردیده )امام حسین/ قلعه وکی (14تبصره 

 اقدام نماید. 1397

ی موظف است نسبت به ارائه استراتژی جهت تکمیل تملکات پروژه های طرح میدان شهدا )اندیشه، بهشت، عمران، ایثار، برج شمال و ...( و بررسشهرداری مشهد مقدس (   15تبصره 

 توجیهات اقتصادی آن اقدام نماید.

میلیارد ریال برای اجرای پروژه های توسعه و  2000به میزان حداکثر شهرداری مشهد مقدس موظف است بر اساس طرح جامع مصوب، نسبت به اخذ مزایای ورود به محدوده   ( 16تبصره 

 عمران شهری اقدام نماید.

ری به دارایی های خرد با شهرداری مشهد مقدس می تواند در راستای تحقق سرانه های انتفاعی مقیاس شهری در طرح جامع و همچنین تبدیل دارایی های بزرگ مقیاس شهردا ( 17تبصره 

میلیارد ریال )آورده شهرداری شامل زمین /   10.000شارکتی و سرمایه گذاری در قالب بیع متقابل و صندوق زمین و ساختمان تا سقف مفه شهرداری، نسبت به عقد قرارداد های رعایت صر

 پروانه / ارزش افزوده( اقدام نماید. بدیهی است که مصادیق عملیاتی به صورت مجزا به تصویب شورای اسالمی شهر خواهد رسید.

. دتمامی تبصره های اقتصادی به میزان تحقق در اصالح بودجه، در جداول مربوطه نمایش داده می شو (  18تبصره   
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