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 :مقدمه 
اميد به خواست خداوند متعال و درسايه همبستگي ملي ناشي از استقرار دولت تدبير و 

هاي تمركززدايي  اولين بخشنامه بودجه شهرداريها در دولت يازدهم با هدف استمرار سياست

 .گردد  اي ، محلي تنظيم و ابالغ مي هاي منطقه و اعطاي اختيارات به مديريت

و  9121ساله درافق  02هاي اسناد باالدستي شامل سند چشم انداز  براين اساس الزام

، تكاليف مقرر در قانون برنامه پنجم ( مدظله العالي)ظم رهبريسياستهاي ابالغي مقام مع

هاي كالن دولت تدبير و اميد ، قانونگرايي ، خدمت به خلق و سالمت  توسعه كشور ، سياست

 .است  شهرداريهاي كشور را تشكيل داده 9313اقتصادي چهارچوب بخشنامه بودجه سال 
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 ها سياستو راهبردها  –فصل اول 
رو الزم است  از اين. هاي مديريت شهري تعيين مي گردد ، بهبود شاخص 9313بودجه سال هدف كلي 

تر در  هاي پيش رو و با حضور فعال اي كشور با حسن تدبير و با درك مناسب از فرصته تمام شهرداري

دوين اقتصاد و استفاده كارا از منابع محدود و تقويت انضباط مالي ، مناسب ترين بودجه شهرداري را ت

 .نمايند

 راهبردهاي اساسي ( بخش اول 
 :به شرح ذيل مي باشد 9313اهم راهبردهاي مذكور براي سال 

 اي  اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه اهتمام به انضباط مالي و بودجه (1

استقرار مديريت هزينه با رعايت اصل صرفه جويي ، پرهيز از اسراف ، حذف هزينه هاي غير  (2

 و جهت گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرفضرور 

 ساماندهي طرح ها و پروژه ها با تاكيد بر طرح ها و پروژه هاي ناتمام (3

 ها اصالح نظام مالي و افزايش بهره وري در شهرداري (4

فناوري اطالعات در نظام اداري و اجرايي يكپارچه و هوشمند بهبود و بكارگيري نظام هاي  (5

 و بهبود خدمت رساني درجهت افزايش كارايي

ريزي و مديريت شهري با تاكيد برتعيين اهداف كمي و شاخصهاي ارزيابي  توسعه نظام برنامه (6

 عملكرد 

وري و كارآيي ، بهبود منابع انساني، توجه به آموزشهاي مهارتي كاركنان و ارتقاء  افزايش بهره (7

 سطح علمي آنها و توسعه فناوري اطالعات

 مختلف مالي براي تامين منابع مالي تنوع بخشي به ابزارهاي (8

  



 

 

 شهرداريهاي كشور 9313بخشنامه بودجه سال 

 

 
3 

 هاي اجرايي سياست ( دومبخش 
با عنايت به سياستهاي دولت در زمينه افزايش مشاركت اجتماعي، توسعه منابع انساني و فناوري و 

هاي غيرضرور و واگذاري امور به بخش غيردولتي و هدفمندسازي  مندي از منابع، كاهش تصدي بهره

ذيل مورد  سياستهايزتوزيع يارانه كاال و خدمات عمومي ميان اقشار كم درآمد ها در جهت با يارانه

 : تأكيد است

 اجراي تكاليف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه كشور در حوزه شهرداريها (1

وظايف و هدايت بودجه به سمت هزينه كرد در حوزه وظايف واگذاري و يا برون سپاري  (2

 اصلي و قانوني شهرداريها

 از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرايي اعتبارممنوعيت پرداخت هرگونه  (3

اجراي فعاليت هاي فرهنگي و هنري درجهت تعميق ارزش هاي اسالمي ، باورهاي ديني  (4

  و اعتالي معرفت ديني

به ويژه برقراري نظام  اعتبارات تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه كرد (5

 كنترل پروژه

 منابع طبيعي –قاء شاخصهاي حفاظت محيط زيست ارت (6

 نوسازي بافتهاي فرسوده و خطر پذيري شهري (7
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  ضوابط تهيه و تنظيم بودجه -دوم فصل 
 مالي ضوابط(  بخش اول

باشد كه به تصويب هيأت وزيران  تابع رقم مصوب هيأت وزيران مي( عيدي)مبلغ پاداش پايان سال  (1

بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و  9313شهرداريها موظف هستند در بودجه سال . خواهد رسيد

 .نمايندبيني  پيش% 92بعالوه  9310معادل سال بازنشسته 

( ده درصد% )92به ميزان ، كاركنان رسمي و پيماني  شده جهت حقوق و مزايايبيني  پيشمبلغ  (2

 .افزايش يابد 9310نسبت به سال 

با تائيد شهردار قابل  وبودجه با رعايت محدوديتهاي كار كاركنان شهرداري  اضافه پرداختميزان  (3

 .پرداخت خواهد بود

 .منظور گردد 9310، حداكثر به ميزان عملكرد سال  9313هاي غيرنقدي سال ميزان پرداخت كمك (4

حداكثر  9313در بودجه سال ، هاي خارج از كشور كاركنان شهرداري  ميزان پرداخت مأموريت (5

 . درنظر گرفته شود 9310سال  بودجهبيني شده در  پيش اعتبارمعادل 

شهرداريها ،  9330هاي عمومي كشور مصوب  قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه 6براساس ماده  (6

و اوراق مشاركت  ،به استثناي وام )از درآمدهاي وصولي ( درصد5/2)نيم درصد  ساله مكلفند همه

را به منظور اداره امور ( شود طرحهاي تملك دارايي كه از منابع عمومي دولت به شهرداريها واگذار مي

 .هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند هاي كتابخانه ها در اختيار انجمن كتابخانه

هايي كه به سازمانهاي وابسته به  كمك بجز)بودجه شهرداري  91و  96 اداعتبارات موضوع مو (7

% 0معادل حداكثر ( شود يو بودجه شوراهاي اسالمي شهرها م، نيم درصد كتابخانه ها شهرداري 

به پيشنهاد شهرداري و موافقت شوراي اسالمي شهر  مذكوراعتبار باشد و  ميبودجه جاري  (درصددو)

  .قابل هزينه خواهد بود

ساب تخصيص يافته و پرداخت الح در ابتداي سال معادل يك چهارم اعتبار مصوب ، بصورت علي

در ماههاي چهارم، هفتم و دهم متناسب با ميزان وصولي قطعي كل درآمد شهرداري در شود و  مي

  .هر سه ماه، تعديل و پرداخت خواهد شد
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 شوراي اسالمي شهر (8

 :9313شوراي اسالمي شهرها در سال كثر ميزان كمك شهرداري به حدا -8-1

سبه محا 9319و  9312 سال شوراي اسالمي شهر در عملكرديا  تفريغ بودجهميانگين  -8-1-1

 .محاسبه مي گرددو سپس سرانه هر فرد شوراي شهر 

جديد با توجه به تعداد اعضاي و  هدرصد افزايش داده شد 32 هر فرد به ميزانسرانه  -8-1-2

 .ار شوراي اسالمي شهر محاسبه مي گرددشوراي شهر ، اعتب

 :فرمول محاسبه اعتبار بودجه شوراي شهر  :تبصره  

 شورا 19بودجه سال عملكرد    شورا 12بودجه سال عملكرد 

0 

 

 تعداد نفرات شوراي شهر قديم

 

تعداد نفرات شوراي جديد        1.30 

 هاي ، حقوق پرسنل دبيرخانه ، هزينه اعتبار فوق الذكر جهت پرداخت حق الجلسات -8-2

 .مي باشد... و ( پذيرايي و آب و برق)مطالعاتي و پژوهشي و هزينه هاي مصرفي 

 درمتناسب با درصد تحقق درآمد مي بايست شوراي اسالمي شهر اعتبار به پرداخت  -8-3

 .شهرداري باشد

در  "تأمين اعتبار بودجه شوراي شهر"اعتبارات مزبور پس از محاسبه در رديف اعتباري   -8-4

 .باشد بيني مي وظيفه خدمات اداري بودجه شهرداري قابل پيش 96ذيل ماده 

بيني شده در بند  پيش بر سقف اي مازاد درصورت نياز شوراهاي اسالمي شهرها به بودجه -8-5

قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي  00التفاوت بايد از ساير منابع مشخص شده در ماده  ، مابهفوق

 .تأمين گردد  9369كشوري مصوب سال 

    33سال  اعتبار پيش بيني شده شوراي شهر
 

A 
    B = سرانه هر عضو شوراي شهر

=  A 
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شوراي اسالمي شهر از محل اعتبارات بودجه شهرداري منوط به تصويب به پرداخت بودجه  -8-6

درصد اعتبار  0حداكثر تا )ه مورد نياز شوراهاي فرادست بودجه شوراي اسالمي شهر بوده و بودج

 .نيز از محل بودجه شورا قابل تأمين خواهد بود( مصوب

در ... هزينه هاي غير مصرفي شورا از جمله خريد اموال ، ساختمان ، اجاره ،وسيله نقليه و  -8-7

 .تحويل شورا خواهد شدبراساس مقررات بودجه شهرداري پيش بيني و توسط شهرداري خريداري و 

آئين نامه اجرائي تشكيالت ، انتخابات داخلي و  3ماده  3و بند  09،02،91،96 وادرعايت م - 8-8

درخصوص اموال و ( هيئت محترم وزيران 9313مصوب سال )امور مالي شوراهاي اسالمي شهرها 

 .دجه شورا الزامي استدارايي هاي شهرداري كه در اختيار شوراي شهر قرار دارد و پرداختها و بو
 

كسورات قانوني محاسبه بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند تا نسبت به  شهرداريها و سازمانهاي تابعه مي (3

حقوق پرسنل و پيمانكار اعم از ماليات تكليفي، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه اقدام و مبالغ مزبور 

 .براي سالهاي آتي جلوگيري نمايند به حساب سازمانهاي مربوطه واريز شده تا از ايجاد تعهد

بايستي متناسب با رشد اعتبارات در سالهاي  مي 9313بيني درآمدها در سال  ميزان پيش  (11

درآمد اضافه افزايش درصورت افزايش بيش از آن الزم است موارد و ميزان . گذشته انجام پذيرد

 .مبادي ذيربط ارائه گرددو  شوراپيوست بودجه پيشنهادي به شده بررسي و داليل توجيهي آن به 

مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك   شهرداري، نامه مالي  آئين 03باتوجه به ماده  (11

تقليل و يا افزايش دهد به نحوي %( 92)از مواد هزينه يا فعاليت هاي داخل در يك وظيفه را تا 

 .كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود

، شهرداي مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ  قانون شهرداريها 61ماده تبصره ذيل وفق   (12

 (استانداريها) وزارت كشورفرمانداري به  طريقتصويب ، از روز بعد از  95بودجه را حداكثر تا 

 .نمايدارسال 

از  (معادل نيم درصد) %5/2شهرداريها در جهت ارتقاء سطح علمي و پژوهشي حداقل  (13

براساس شيوه نامه ابالغي سازمان و پژوهش  كاركنان خود را جهت توسعه آموزشجاري ات اعتبار

 . هزينه نمايندو دهياريهاي كشور شهرداريها 
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قراردادي  ، حجمي ،شركتي، ساعتي اعم از تحت هرعنوانبه كارگيري نيروهاي جديد هرگونه  (14

بكارگيري از شوراي مجوز منوط به اخذ توسط شهرداريها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها ... و 

گزينش و تا سقف سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و پس از طي  تائيداسالمي شهر و 

 .باشد پذير مي امكان 9310نيروهاي بازنشسته و بازخريد و فوت شده در سال 

پيش بيني اعتبار پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات جاري و عمراني به شهردار ، كاركنان  (15

و اعضاي شوراي اسالمي شهر و خريد هرگونه نشريات ، كتب ، ، سازمانهاي وابسته شهرداري 

 .ملزومات براي استفاده شخصي پرسنل مذكور مجاز نمي باشد

طبق اعتبار مورد نياز را ، و تشويق كاركنان ، كمك  رفاهيمنظور ارائه امكانات ه بشهرداريها  (16

 .در بودجه ساالنه پيش بيني نمايندمقررات 

عالوه شهرداري،  شهرداري درخصوص نسبت بودجه عمراني به كل بودجهقانون  63ماده حكم  (17

 .رعايت گردد بايست مي نيزبودجه  اجرايبر بودجه مصوب در 

مصرح  ،كميته ها و هياتهايبه اعضاي كميسيونهاقط ف، پرداخت حق الجلسه تامين اعتبار و  (18

 .مي باشدقابل پرداخت ( درصورتيكه جلسات در بعد از وقت اداري تشكيل شده باشد)ن يانودر ق

، در بودجه براي ثبت اعتبارات ذيحسابي كه در قالب پروژه هاي مشخص بايستي هزينه شود  (13

،  در دوره عمل بودجه  با بودجه شهرداري بعلت مغايرت دوره عملكرد اعتبارات دولتيشهرداري 

اگر اين اعتبارات در سال مالي شهرداري ابالغ و هزينه گرديده ، به عملكرد همان سال ، و در 

 .گردد منعكسغيراينصورت به عملكرد سال بعد 

ماهه اول سال  3، عملكرد  9313بيني درآمدهاي اعتبارات متمركز براي سال  مبناي پيش (21

هائي كه خارج از  هاي اعطائي و ساير كمك ضمناً وام. با تعميم آن به كل سال مي باشد  9310

است، مشمول  ها اختصاص داده شده و بطور ويژه به شهرداري( هاي ملي رديف)بودجه مذكور 

 محاسبه درآمد مذكور نخواهد بود

قانون ماليات برارزش افزوده  33ماده  9صره درآمد ناشي از عوارض آاليندگي موضوع تب (21

 .ا هزينه گرددوهاثرات آاليندگي بايست درجهت توسعه فضاي سبز شهري و كاهش  مي



 

 

 شهرداريهاي كشور 9313بخشنامه بودجه سال 

 

 
3 

قانون جرائم رانندگي صرفا بايستي صرف احداث  95درآمدهاي حاصل از ماده  صددرصد (22

  .گردددر شهر ( پاركينگ)توقفگاه 

جرائم رانندگي بايستي در چاچوب موارد ذكر شده  قانون 03درآمدهاي ناشي از موضوع ماده  (23

 .در قانون هزينه شود

قانون  19ماده  32آيين نامه مالي شهرداري ها و بند  11در راستاي اجراي بند ج ماده  (24

تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراها، حسابرسان مستقل در زمان حسابرسي سازمان هاي وابسته 

و همچنين اعالم نظر  ئه گزارش مالياتي اعم از تكليفي و عملكرديبه شهرداري مكلف به تهيه و ارا

 .مي باشند درخصوص رعايت ضوابط اعالمي در بخشنامه بودجه توسط شهرداريها

باتوجه به اينكه در راستاي انجام وظايف هاي وابسته  شهرداري به سازمان وجوه پرداختي (25

اجراي پروژه پارك هزينه اجراي وظايف مانند " بايستي تحت عنوانقانوني شهرداريها مي باشد 

 .در دفاتر و صورت هزينه و درآمد سازمان ثبت گردد "...و

د يارانه بليط بايستي به عنوان  مانن"هاي وابسته به شهرداري  يارانه هاي دولت به سازمان (26

 .در دفاتر و صورت هزينه و درآمد سازمان ثبت گردد "جبران بخشي از بهاي بليط

اصالح در نظام تهيه و تدوين بودجه شهرداري صرفا براساس ابالغ سازمان شهرداريها  هرگونه (27

بودجه خود را درقالب  9313لذا شهرداريها موظفند در سال . و دهياريهاي كشور امكان پذير است

 .بودجه برنامه اي تهيه و تدوين نمايند
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 ها  سامانه بودجه شهرداري( بخش دوم 
بمنظور ارسال  قانون برنامه پنجم مبني بر بسط دولت الكترونيك ، 16مادهدر راستاي اجراي 

سامانه بودجه شهرداريهاي كشور به آدرس اينترنتي  الكترونيكي بودجه شهرداريها به وزارت كشور ،

budget.imo.org.ir   شده و رعايت موارد ذيل الزامي استراه اندازي: 

يك مبني بر ارسال   قانون شهرداريها 61ماده  ذيل تبصره شهرداريها طبق باتوجه به تكليف  (1

تمامي شهرداريهاي ، نسخه از بودجه مصوب و تفريغ بودجه ساالنه خود به وزارت كشور 
و سرجمع بودجه سازمان هاي وابسته و شوراي شهر و نيز  مصوببودجه ، كشور موظفند 

ي كشور به آدرس ها خود را در سامانه بودجه شهرداريساالنه ( عملكرد)تفريغ بودجه

 .ثبت نمايند budget.imo.org.irاينترنتي 

حداكثر تا نيمه در سامانه بودجه ،  9313سال  مصوبدسترسي جهت ثبت بودجه مهلت  (2

تا نيمه  9310سال ( عملكرد) ثبت تفريغ بودجه دسترسي مهلت و  9310ماه سال اسفند

 .مي باشد 9313تيرماه 

آئين نامه مالي  06ماده تكاليف طبق ثبت شده در سامانه بودجه ، هاي بودجه صحت ورود  (3

 .مي باشد شهرداري  مالي  بعهده شهردار و مسئول امورشهرداريها ، 

به براساس نرم افزار قديمي بودجه  cdنيازي به ارسال باتوجه به راه اندازي سامانه بودجه ،  (4

 .مي باشدن( سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور)وزارت كشور 
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 هاي توزيع اعتبارات متمركز سرفصل (وم سبخش 
قانون ماليات  19ماده ( 3)و تبصره  31ماده ( 0)هاي توزيع اعتبارات متمركز موضوع تبصره  سرفصل

 :باشد به شرح ذيل مي 9313بر ارزش افزوده در سال 

ويژه، هدايت و دفع هاي  اجراي طرحهاي ساماندهي بافت:  عمراني  -هاي فني  توسعه فعاليت (1

آبهاي سطحي، اجراي طرحهاي گردشگري، ارتقاء كيفي معابر شهري، استانداردسازي كارخانجات 

هاي اطالعات  آسفالت، اجراي طرحهاي مميزي امالك، تهيه نقشه بهنگام شهري و اجراي سيستم

 شهري جهت معلولين جسمي و حركتي هاي سازي محيط مكاني در شهرها و نيز مناسب

نشاني و خدمات  هاي آتش كمك به احداث و تكميل ايستگاه: شهري  قاء كيفيت خدماتارت (2

ايمني، كمك به اجراي طرحهاي توسعه فضاي سبز، كمك به اجراي طرحهاي جداسازي شبكه 

 .آرامستانهامك به فضاي سبز از آب شرب، كمك به طرحهاي جامع مديريت پسماند و كآبياري 

استقرار و اجراي : كيفيت نيروي انساني  ساختار سازماني و ارتقاءو  اصالح مهندسي مجدد  (3

 و مازاد ناكارآمد هاي نوين مديريتي و مهندسي ارزش، تعديل نيروي انساني روش

ركنان و هاي آموزشي در قالب طرح جامع آموزش كا اجراي برنامه: آموزش و پژوهش توسعه  (4

 .هاي پژوهشي خرد تهيه طرح

هاي حمل و نقل، ايجاد  احداث و تكميل پايانه: حمايت از حمل و نقل عمومي درون شهري  (5

شهرها، انجام طرحهاي مطالعات كاربردي   تأسيسات و اماكن عمومي در مبادي ورودي و خروجي

داراي سازمانهاي حمل و جمعيت هزار نفر  922مرتبط با حمل و نقل عمومي در شهرهاي زير 

چنين حمايت و تجهيز از سازمانهاي اتوبوسراني، بهبود عبور و مرور درون نقل همگاني و هم

 922شهري و اصالح هندسي معابر، خريد قطعات يدكي ناوگان اتوبوسراني در شهرهاي باالي 

 .هزار نفر و كالنشهرها 

اجراي برنامه راهبردي ، اصالح نظام جامع مالي : و فناوري اطالعات ، بودجه ريزي  برنامه (6

 .افزارهاي مرتبط انفورماتيك و نرمهاي  توسعه زيرساختداري ، شهر
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سنجي براي  هاي امكان تهيه طرح: هاي درآمدزا و مشاركت بخش خصوصي  حمايت از طرح (7

انتشار اوراق ابزارهاي مختلف مالي نوين اعم از استفاده از ظرفيت همچنين هاي سودده و  پروژه

 .... مشاركت مدني و  ،سكوك  ، براي پروژه هاي عمراني شاركتم

 آالت عمراني و خدماتي ماشينبمنظور تامين ، تجهيز و نوسازي ها  كمك به تجهيز شهرداري (8

 بودجه ريزي عملياتي ( مچهاربخش 
 بمنظور فرهنگ سازي و آمادگي شهرداريها درجهت اجراي بودجه ريزي عملياتي ، (1

، دو  9313عالوه بر فرمهاي بودجه برنامه اي سال مكلفند  هاي كشور شهرداريتمام 

شوراي شهر و پيشنهادي به برنامه اي فرم پيوست بخشنامه را تكميل و به همراه بودجه 

  .استانداري ارسال نمايند

 .ها ميباشد هاي پيوست ، هزينه كرد شهرداري در قالب خدمات و طرحفرم  :تبصره 

اجراي كامل بودجه ريزي عملياتي براي آنها فراهم يي كه زمينه الزم جهت شهرداريها (2

خود را ، طبق  9313بصورت موازي با بودجه برنامه اي ، بودجه سال  مي بايست  مي باشد ،

به  9313به عنوان ضمائم بودجه سال ، تهيه و سال قبل پيوست بخشنامه عملياتي فرمهاي 

 .ارسال نمايند و فرمانداري شوراي اسالمي شهر 

نماينده يا  است موظفشهرداري  ،ه منظور ايجاد هماهنگي در اجراي اين بند ب :تبصره 

 .دمعرفي نماي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشوراالختيار خود را به  نمايندگان تام

را شهرداريها جامع مالي نظام دستورالعمل موظفند  هاي كشور تمام شهرداري (3

 .نمايند اجرا  9313در سال  بصورت آزمايشي

اجراي نظام جامع ، اعتبار موردنياز را در بودجه  ها مي توانند بمنظور  شهرداري :تبصره 

 .بيني نمايند پيش

سازمان )بدون هماهنگي با وزارت كشور ، و بودجه هرگونه اصالح نظام حسابداري  (4

 .مي باشدممنوع ( هاي كشور ها و دهياري شهرداري



بودجه عملياتي ............... شهرداري  1393 پيش بيني بودجه سال 
(خدمات)اعتبارات هزينه اي-1فرم شماره 

2 از 1صفحه 

کد 
برنامه

پيش بينيواحدمقدارعنوان خدمتکدعنوان برنامه
(ميليون ريال)

متر مربعرفت و روب شهري0103

تن در روزجمع آوري و حمل زباله و نخاله0104

تن در روزبازیافت پسماندهاي شهري0105

تن در روزدفع پسماندهاي شهري0106

خانوارآموزش شهروندان در حوزه امور پسماند0107

متر مربعنگهداري فضاي سبز0204توسعه و نگهداري فضاي سبز0200

تعدادنگهداري مبلمان شهري0305زیباسازي0300

تعدادمبارزه با جانوران مضر شهري0403بهداشت عمومی0400

متر مربعنگهداري و امور آرامستان ها0502توسعه و نگهداري آرامستان ها0500

متر مربعامور بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و سکونتگاه هاي غیر رسمی0603ساماندهی بافتهاي ویژه0600

ساعت/ نفرآموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی0802

ساعت/نفرعملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی0803

متر طولالیروبی و نگهداري كانالها،قنوات،مسیلها و انهار0905

ساعت/ نفرمدیریت بحران0906

متر مربعبرف روبی و شن ریزي معابر1005روان سازي شبکه عبور و مرور1000

متر مربعنگهداري پاركینگ ها1105توسعه و ساماندهی پاركینگ ها1100

متر مربع نگهداري پل هاي عابر پیاده و مسیر هاي ویژه دوچرخه سواري 1306ساماندهی پیاده روها و دوچرخه1300

تعدادنگهداري مراكز كنترل ترافیك و مدیریت امور ترافیکی1405

تعدادنگهداري تابلوهاي راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر1406

خانوارآموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی1407

تعدادتعمیرات و نگهداري ایستگاهها و اتوبوس ها1505

نفر ساعتمدیریت امور اتوبوسرانی1506

نفر ساعتنگهداري و امور حمل و نقل ریلی1604توسعه حمل و نقل ریلی1600

هزار ریالساماندهی و كمك به اقشار آسیب پذیر1705

هزار ریالكمك به توسعه و تجهیزات ورزش هاي همگانی1706

هزار ریال كمك به فعالیتهاي فرهنگی و هنري1707

هزار ریال(NGO)كمك به سازمانهاي مردم نهاد 1708

خانوارآموزش شهروندان در حوزه امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی1709

متر مربعنگهداري مجتمع هاي فرهنگی و هنري و مراكز حمایتی1710

نفر ساعتصدور پروانه ساختمانی1801

ساعتنظارت بر امور شهرسازي و معماري1802

تعدادممیزي امالك1803

هکتارتفصیلی/جامع/تهیه طرح هاي هادي1804

ساالنهتهیه نقشه بهنگام شهري1805

مدیریت پسماند0100

0900

آتش نشانی و خدمات  ایمنی0800

تأسیسات حفاظتی 

و هدایت آب هاي سطحی

ایمنی و امور ترافیکی1400

شهرسازي و معماري1800

1500
توسعه حمل و نقل عمومی

(اتوبوس و مینی بوس) 

1700

1700

توسعه امور فرهنگی،

 اجتماعی و ورزشی

شوراي اسالمي شهر-امضاء شهردار-امضاء مسئول مالي شهرداري-امضاء

ارسال يك نسخه به استانداري- 



بودجه عملياتي ............... شهرداري  1393 پيش بيني بودجه سال 
(خدمات)اعتبارات هزينه اي-1فرم شماره 

2 از 2صفحه 

کد 
برنامه

پيش بينيواحدمقدارعنوان خدمتکدعنوان برنامه
(ميليون ريال)

ساعت نفرآموزش شهروندي1901

ساعتآموزش كاركنان1902

ساعتپژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیك1903

ساعتپژوهش در حوزه خدمات شهري1904

ساعتپژوهش در حوزه ایمنی و مدیریت بحران1905

ساعتپژوهش در سایر حوزه ها1906

نفر ساعتامور سرمایه گذاري و مشاركت هاي مردمی2104درآمدهاي پایدار2100

هزار ریال كمك به شوراي اسالمی شهر2203

تعدادتنظیم لوایح پیشنهادي براي شوراي شهر و سایر مراجع قانونگذاري2204

تعداد(استراتژیك، میان مدت، عملیاتی)تهیه برنامه 2205

تعدادطرح تکریم ارباب رجوع2206

تعدادارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات2207

درصدوصول منابع2208

نفر ساعتمدیریت و نظارت عمرانی2209

آموزش و پژوهش 1900

جمع کل

سیاستگذاري و مدیریت 2200

شوراي اسالمي شهر-امضاء شهردار-امضاء مسئول مالي شهرداري-امضاء

ارسال يك نسخه به استانداري- 



بودجه عملياتي ............... شهرداري  1393 پيش بيني بودجه سال 
(طرح)اعتبارات هزينه اي-2فرم شماره 

2 از 1صفحه 

کد 
برنامه

پيش بينيعنوان طرحکدعنوان برنامه
(ميليون ريال)

طراحي و احداث مراكز انباشت و بازيافت زباله0101

خريد ماشن آالت جمع آوري زباله و سطل هاي مخصوص زباله0102

طراحي و احداث فضاي سبز محلي0201

طراحي و احداث فضاي سبز منطقه اي0202

طراحي و اجراي شبكه هاي آبرساني فضاي سبز0203

ايجاد و توسعه شبكه روشنائي0301

تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي، تزئيني و اطالع رساني0302

ساماندهي ميادين و معابر شهر0303

طرح اجرا و نصب مبلمان شهري0304

كمك به توسعه امور كشتارگاه ها0401

احداث، توسعه و نگهداري سريس هاي بهداشتي عمومي0402

احداث و توسعه آرامستان ها0501توسعه و نگهداري آرامستان ها0500

مرمت و بازسازي خانه مشاهير0601

حفظ و نوسازي اماكن تاريخي0602

احداث و آماده سازي مراكز استقرار صنايع مزاحم0701

احداث و راه اندازي مراكز خريد و فروش خودرو0702

احداث و آماده سازي مراكز استقرار مشاغل شهري0703

احداث و تكميل بازار روز0704

احداث و تكميل ميادين ميوه و تره بار0705

طراحي، احداث و تجهيز ايستگاه آتش نشاني0801

آموزش شهروندان در حوزه امور ايمني و آتش نشاني0802

عمليات امداد، نجات و اطفاء حريق و امور آتش نشاني و خدمات ايمني0803

احداث و ساخت و بازسازي كانالها و قنوات0901

احداث و بهسازي مسيلهاي داخل شهري0902

احداث ، بازسازي و پوشش انهار0903

زهكشي و حفر چاههاي جذبي0904

لكه گيري، ترميم و نگهداري آسفالت و ابنيه1001

نصب و ترميم، سنگدال، جداول و رفوژها1002

طراحي و اصالح هندسي معابر و تقاطع هاي موجود1003

زيرسازي و آسفالت معابر موجود1004

طراحي و احداث پاركينگ طبقاتي1101

تجهيز و ساماندهي پاركينگ هاي حاشيه اي خيابان1102

احداث و توسعه پاركينگ مكانيزه1103

احداث و توسعه پاركينگ روباز1104

مديريت پسماند 0100

زيباسازي0300

بهداشت عمومي0400

توسعه و نگهداري فضاي سبز0200

آتش نشاني و خدمات  ايمني0800

0900
تأسيسات حفاظتي و 

هدايت آب هاي سطحي

ساماندهي بافتهاي ويژه0600

ساماندهي امور صنفي0700

روان سازي شبكه عبور و مرور1000

توسعه و ساماندهي پاركينگ ها1100

شوراي اسالمي شهر-امضاء شهردار-امضاء مسئول مالي شهرداري-امضاء

ارسال يك نسخه به استانداري- 



بودجه عملياتي ............... شهرداري  1393 پيش بيني بودجه سال 
(طرح)اعتبارات هزينه اي-2فرم شماره 

2 از 2صفحه 

کد 
برنامه

پيش بينيعنوان طرحکدعنوان برنامه
(ميليون ريال)

طراحي و احداث خيابان1201

طراحي و احداث بزرگراه1202

تعريض خيابان ها و معابر1203

طراحي و احداث رمپ و لوپ و پلهاي سواره رو1204

مقاوم سازي زيرساختها و شريانهاي حياتي شهر1205

احداث و تكميل زيرگذر معابر شهري1206

احداث مسيرهاي ويژه دوچرخه1301

طراحي و احداث پل عابر پياده1302

احداث و بهسازي پياده روها1303

نرده گذاري در اطراف ميادين و تقاطع ها و رفوژ معابر1304

احداث زيرگذر عابر پياده1305

(كنترل هوشمند)احداث و توسعه مراكز مكانيزه كنترل ترافيك 1401

احداث مراكز معاينه فني خودروها و موتورسيكلت1402

توسعه ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا1403

نصب تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، شناسايي و تعيين مسير1404

احداث خطوط ويژه ،ايستگاهها و خريد اتوبوس1501

تعميرات و بازسازي توقفگاههاي اتوبوس1502

كمك به احداث و توسعه ترمينال هاي برون شهري1503

احداث و توسعه پايانه هاي شهري1504

احداث ايستگاه هاي قطار شهري1601

احداث خطوط قطار شهري 1602

خريد ناوگان قطار شهري1603

(...گرمخانه، اشتغال معلولين، ايتام و )احداث مراكز حمايتي 1701

احداث و تجهيز مجتمع هاي فرهنگي و هنري1702

كمك به احداث اماكن ورزشي1703

كمك به تجهيز و مرمت كتابخانه هاي عمومي1704

ايجاد مراكز و سيستمهاي اطالع رساني2001

تهيه  و توليد سخت افزارها،نرم افزارها و شبكه هاي كامپيوتري2002

طرحهاي  سرمايه گذاري2101

ايجاد واحد هاي درآمد زا2102

طراحي، احداث، تكميل و تجهيز ساختمان اداري2201

بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان اداري2202

زير ساخت هاي عبور و مرور1200

ساماندهي پياده روها و دوچرخه1300

سياستگذاري و مديريت2200

جمع کل

فناوري اطالعات2000

درآمدهاي پايدار2100

توسعه حمل و نقل ريلي1600

1700
توسعه امور فرهنگي،

 اجتماعي و ورزشي

ايمني و امور ترافيكي1400

1500
توسعه حمل و نقل عمومي

(اتوبوس و ميني بوس) 

شوراي اسالمي شهر-امضاء شهردار-امضاء مسئول مالي شهرداري-امضاء

ارسال يك نسخه به استانداري- 


