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 ماده واحده:
 

  ؛شهرداري تهران شامل 1395بودجه سال 
هاي  شامل درآمدها، واگذاري دارايياعتبار  تأمين منابعواحدهاي ستادي و راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ) از حيث  بودجه عمومي شهرداري تهران (مناطق،ـ  الف

هفـت  يكصـد و   شـامل؛ ) ريال 178.800.000.000.000د ميليارد (صهشتهزار و  هشتو  داهفتيكصد و اعم از نقد و غيرنقد بالغ بر  هاي مالي اي و واگذاري دارايي  سرمايه
ها  هزينهو از حيث غيرنقد ) ريال 71.520.000.000.000ميليارد ( بيستصد و پانهزار و  هفتاد و يكنقد و ) ريال 107.280.000.000.000ميليارد (دويست و هشتاد هزار و 

يكصـد و هفتـاد و هشـت هـزار و هشتصـد ميليـارد       بـالغ بـر   هاي مالي  اي و تملك دارايي هاي سرمايه تملك داراييها و  هزينه ؛شامل ها و ساير پرداخت مصارفو 
 ) ريال مشتمل بر:178.800.000.000.000(
 ريال) 56.173.431.847.000( هزار هشتصد و چهل و هفتميليون و و چهارصد و سي و يك ميليارد صد و هفتاد و سه يكهزار و  ششپنجاه و  اي: اعتبارات هزينهـ 1 
 ريال) 84.802.568.153.000( هزار  ويكصدوپنجاه وسهميليون پانصدوشصت وهشت اردو هزار و هشتصد و دو ميلي هشتاد و چهاراي:  اي سرمايهه تملك دارايياعتبارات ـ 2 
 ريال )37.824.000.000.000صد و بيست و چهار ميليارد (هشتو  ت هزارفسي و ههاي مالي:  ـ اعتبارات تملك دارايي3 

 باشد. مي
 ها و مؤسسات تابعه ممنوع است.اي در شهرداري تهران، سازمانها، شركتاي در بخش هزينهاعتبارات بخش تملك دارايي سرمايه جابجاييـ هرگونه 

 را بصورت غيرنقدي عمل نمايد. 1395%) درصد از منابع بودجه سال 40( چهلـ شهرداري تهران موظف است حداكثر تا سقف 
ميليـون   هفتصـد و نـوزده  ميليـارد و   دهصـد و  يكهـزار و   چهـار يكصـد و بيسـت و    بالغ بـر تأمين اعتبار از لحاظ منابع  هاي تابعه ها و شركت ـ بودجه سازمان ب

 ميليـون يكصد و بيست و چهار هزار و يكصد و ده ميليـارد و هفتصـد و نـوزده    بالغ بر ها  و ساير پرداختمصارف ها و  هزينهريال و از حيث  )124.110.719.000.000(
 :بر ملتشمباشد  ريال مي) 124.110.719.000.000(
 ) ريال33.969.879.000.000( ميليون هفتاد و نهصد و هشتو  ميليارد شصت و نهصد و نههزار و  سهسي و ها به مبلغ  ها و شركت ـ خالص بودجه سازمان1
 ) ريال86.571.840.000.000ميليون ( د و چهلهشتصميليارد و پانصد و هفتاد و يك هزار و هشتاد و شش ـ ارقام دو بار منظور شده به مبلغ 2
 ) ريال3.569.000.000.000ميليارد (و شصت و نه  پانصدهزار و  سهبه مبلغ كمك دولت (جاري) ـ 3
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 و شهرسـازي  مقررات و ضوابط رعايت با بويژه مقررات، و قوانين چارچوب در مستقيم بطور را خود درآمدي منابع كليه موظفند تهران شهرداري مناطق و واحدها تمامي ـ)1تبصره يكم (
 مبالغ واريز. نمايند واريز شود، مي يا شده افتتاح تهران شهر اسالمي شوراي تأييد و شهرداري پيشنهاد به كه تهران شهرداري درآمد هاي حساب به فقط و وصول تفصيلي و جامع هاي طرح

 مـورخ  1994 شـماره  مصـوبه  مفـاد  طبـق  تهـران  شـهرداري  بـه  وابسته مؤسسات و ها سازمان ها، شركت درآمدهاي واريز. شود مي محسوب تخلف ها حساب اين از خارج حسابي به مذكور
 حسـاب  بـه  ابتـدا  بايسـت  مـي  ها شركت و ها سازمان كارگزاري از غير درآمدهاي. گيرد صورت) شورا جلسه نوزدهمين و يكصد در شده تصويب( تهران شهر اسالمي شوراي 1393/10/09
 كسـر  از پـس  نمايـد،  مـي  دريافـت  تهـران  شـهرداري  از نيابت به ها شركت و ها سازمان كه را وجوهي از بخش آن است موظف تهران شهرداري سپس گرديده واريز تهران شهرداري خزانه
 .نمايد مسترد ذيربط شركت و سازمان حساب به مصوب بودجه طبق واحدها فعاليت دوره از حاصل عملياتي هزينه و درآمد التفاوت مابه
 هرگونـه . گرفـت  خواهـد  صورت تهران شهرداري ذيحساب نظارت تحت مربوطه مقررات و ضوابط رعايت با و مصوب بودجه سقف و اعتباري هاي رديف قالب در ها هزينه و ها پرداخت كليه

 . گرديد خواهد عمل موضوعه مقررات وفق و گردد مي محسوب تخلف و بوده ممنوع عنوان هر تحت فوق چارچوب از خارج پرداختي
 و غيرنقـدي  و نقـدي  از اعـم  را خـود  اي سـرمايه  و مـالي  هـاي  دارايـي  تملك اي، هزينه اعتبارات عملكرد و اعتبار تأمين منابع ساير و درآمدها تحقق گزارش است موظف تهران شهرداري
 .نمايدو سپس براي اطالع عموم منتشر  ارائه تهران شهر اسالمي شوراي به يكبار ماه شش هر ها فعاليت و ها پروژه تفكيك به را بزرگ تهران رانندگي و راهنمايي

 هاي تبصره مفاد و بزرگ تهران رانندگي و راهنمايي و اي سرمايه هاي دارايي تملك و مالي هاي دارايي تملك اي، هزينه مصوب اعتبارات است موظف تهران شهرداري ـ)2تبصره دوم (
 تملـك  و اي هزينـه  هـاي  فعاليـت  موظفنـد  منـاطق  و واحـدها  كليـه . نمايد ابالغ وابسته هاي شركت و ها سازمان و مناطق واحدها، كليه به 1394 سال ماه اسفند پايان تا را مصوبه اين

 انجام به كنند مي مبادله شورا امور و شهري توسعه ريزي، برنامه معاونت با 1395 ماه خرداد پايان تا كه هايي نامه موافقت چارچوب در را خود مالي دارايي تملك و اي سرمايه هاي دارايي
 شـهردار  اختيـار  در%) 10( درصـد  ده مابقي و گرديده مبادله خردادماه پايان تا ريالي نظر از ها نامه موافقت%) 90( درصد نود حداقل بايست مي كه باشد مي توضيح به الزم. رسانند
 غيرعامل، پدافند و سالمت محيطي، زيست فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فني، توجيهي، مطالعات است موظف تهران شهرداري همچنين. گردد نهايي 1395 شهريورماه پايان تا تهران

 ،»غيرمسـتمر  اي سـرمايه  هاي دارايي تملك هاي پروژه پذيرش نظام« ابالغي دستورالعمل مفاد مطابق را جديد غيرمستمر اي سرمايه دارايي تملك هاي پروژه از يك هر پذيري دسترس
 كميسـيون  بـه  جديد، هاي پروژه مربوطه هاي¬پيوست همراه به را آن از نسخه يك و داده قرار شورا امور و شهري توسعه ريزي، برنامه معاونت با شده مبادله هاي نامه موافقت پيوست

 .نمايد ارائه تهران شهر اسالمي شوراي هاي
 قالـب  در ريـال ) 3.000.000.000.000( ميليارد هزار سه معادل مترو برداري بهره شركت هاي هزينه كسري جبران بمنظور شود مي داده اجازه تهران شهرداري به )ـ3تبصره سوم (

 در و نمـوده  پرداخـت  مـذكور  شركت به نقد صورت به را الذكر فوق رقم 1/12 دوازدهم يك معادل ماهه هر نشده هزينه هاي رديف و درآمدها مازاد محل از 1395 سال مصوب بودجه
 شـهرداري  حسـاب  بـه  مربوطـه  سهم محل از دولت بدهي واريز از پس تا نموده منظور بدهي بعنوان مصوب اعتبار بر عالوه »مترو برداري بهره شركت« عنوان تحت 2010201 رديف
 .گردد مستهلك تهران
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 دوم سـاله  5 برنامـه  مصـوبه  117 مـاده  مفـاد  طبق خدمات، سپاري برون و شهرداري سازمان سازي متناسب ساختار، اصالح راستاي در است مكلف تهران شهرداري ـ)4م (چهارتبصره 
 مجمـوع  در داوطلبانـه  بازخريـدي  يـا  انگيزشي بازنشستگي بازنشستگي، به نسبت مقررات چارچوب در اي، هزينه بودجه 616110334 رديف در مندرج اعتبارات محل از تهران شهرداري

 .  نمايد اقدام مناطق و واحدها غيركارشناسي شاغل انساني نيروي از%) 4( درصد چهار معادل
 هـاي  شـركت  و هـا  سـازمان  كاركنـان  بازخريدي يا بازنشستگي هاي هزينه از%) 50( درصد پنجاه تأمين به نسبت شده عنوان رديف در مندرج اعتبارات محل از است مجاز تهران شهرداري

 حومـه  و تهران اتوبوسراني واحد شركت كاركنان از نفر) 700( هفتصد تا بازخريدي يا بازنشستگي جهت نياز مورد اعتبار و نمايد اقدام جديد نيروي جايگزيني عدم بر مشروط خود وابسته
 اطمينان حصول از پس و تهران شهرداري شهري اقتصاد و مالي معاونت توسط مزبور اعتبار. نمايد هزينه است، شده منظور »اي هزينه كمك« عنوان به كه 202090573 رديف محل از را
 . بود خواهد پرداخت قابل ذينفعان به مستقيم طور به اتوبوسراني واحد شركت عملي اقدام از

 شود؛ مي داده اجازه تهران شهرداري به ـ)5م (پنجتبصره 
 هـر  در بار يك براي ريال) 2.000.000.000( ميليارد دو سقف تا را »غيردولتي المنفعه عام و عمومي مؤسسات از حمايت« عنوان تحت مصوبه اين 6170301 رديف در مندرج اعتبار
 ميليـون  پانصـد  سقف تا را »خصوصي مؤسسات« و ريال) 200.000.000( ميليون دويست سقف تا را »حقيقي اشخاص از حمايت« عنوان تحت مصوبه اين 6170201 رديف و مورد

 شوراي از مجوز اخذ مستلزم فوق شده تعيين هاي سقف بر اضافه پرداخت. نمايد پرداخت سال در تهران شهردار دستور و تشخيص با مورد، هر در بار يك براي ريال) 500.000.000(
 .باشد مي تهران شهر اسالمي
، از سـرجمع اعتبـارات   در شـهر تهـران   سـوزي و مـوارد مشـابه    سيل، طوفان، زلزله، آتش؛ بيني نشده اعم از در صورت وقوع حوادث پيش جاز استمتهران  يشهردار ـ)6م (ششتبصره 

گـزارش   اصـالحيه بودجـه منظـور و   نمـوده و مراتـب را در   را تأمين و پرداخت  هسازي وضعيت، هزينه عمليات مربوط جهت كنترل اوضاع و عادياي  هاي سرمايه اي و تملك دارايي هزينه
 نمايد. ارائه جهت تصويب به شوراي اسالمي شهر تهراناين تبصره را به همراه تشريح عوامل مؤثر در وقوع حوادث مربوط را تا قبل از پايان سال مالي عملكرد 
و شـوراي شـهر    همچنين پس از پايان مأموريت خدمتي در شهرداريشود از اشخاص حقيقي و حقوقي تابعه كه در زمان اشتغال و  به شهرداري تهران اجازه داده مي ـ)7م (هفتتبصره 

دعوي شود، با اتخاذ تدابير مناسب حمايت حقوقي و قضايي به عمل آورده و وثـائق مـورد   اقامه از آنان در مراجع قضايي و انتظامي و   انجام وظيفه كرده باشند، (مطروحه در زمان اشتغال)
ايـن مصـوبه پرداخـت     6170201از محل اعتبارات رديف  ات موضوعهردر چارچوب قوانين و مقر ها و خسارات ناشي از دعاوي فوق را  نياز را از محل امالك شهرداري تأمين و ساير هزينه

 نمايد.
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  است؛ مجاز تهران شهرداري ـ)8م (تشتبصره ه
 اضطراري هاي پروژه هزينه تأمين جهت را »اي سرمايه هاي دارايي تملك نشده بيني پيش اعتبارات« عنوان تحت مصوبه اين اي سرمايه بودجه 6170401 رديف در مندرج اعتبار ـ الف

 و اضـطراري  هـاي  پـروژه  بابـت  مـذكور  اعتبار رديف از همچنين. باشد نمي مجاز مذكور رديف اعتبار محل از بعد هاي سال براي تعهد ايجاد. نمايد توزيع نشده بيني پيش خطرآفرين و
 . نمايد هزينه تهران شهر سطح در شده رها هاي گودبرداري و خطرآفرين

 شـرايط  از و بـوده  اي هزينـه  ماهيت داراي كه هايي برنامه در را »اي هزينه نشده بيني پيش اعتبارات« عنوان تحت مصوبه اين اي هزينه بودجه 6170501 رديف در مندرج اعتبار ـ ب
 .است ممنوع پرسنلي هاي پرداخت منظور به محل اين از اعتبار تخصيص. نمايد هزينه برخوردارند خطرآفرين و اضطرار

 اراضـي  محـدوده  در كـه  تهـران  شـهرداري  از خـارج  هـاي  سـازمان  و واحـدها  از »آباد عباس نوسازي شركت« مطالبات وصول صورت در است مجاز تهران شهرداري)ـ 9تبصره نهم (
 شـركت  بـه  مصـوب  اعتبـارات  بـر  مازاد آباد عباس نياز مورد هاي زيرساخت توسعه جهت را شود مي وصول كه مطالباتي ميزان از%) 50( درصد پنجاه معادل هستند، مستقر آباد عباس

 .نمايد منظور 1394 سال بودجه تفريغ در و نموده هزينه مصوب طرح اساس بر تا داده تخصيص آباد عباس نوسازي
 در خـود  اجرايـي  هـاي  برنامـه  در اسـت،  رسيده رهبري معظم مقام تصويب به كه »مقاومتي اقتصاد« ابالغي هاي سياست راستاي در است موظف تهران شهرداري)ـ 10تبصره دهم (

 آن عملكرد گزارش و داشته معمول را الزم اقدامات كارآمد نيروهاي از بهينه استفاده و وري بهره ارتقاء جهت در و نموده جويي صرفه اي، سرمايه هاي دارايي تملك و اي هزينه اعتبارات
 .نمايد ارائه تهران شهر اسالمي شوراي به را

 سـاعات  در خـاص  مـوارد  در انتظـامي،  نيـروي  كاركنـان  از همچنـين  تهـران  شـهرداري  حفاظـت  يگان كاركنان خدمات از شود مي داده اجازه تهران شهرداري بهـ )11دهم (يازتبصره 
) 300.000( هـزار  سيصـد : ارشـد  افسـران  ترتيب به) ساعته 5( كاري هرنوبت ازاي به را آنان الزحمه حق و نمايد استفاده مشابه موارد و شهري هاي بوستان امنيت تامين جهت غيرموظف

 رديـف  اعتبارات محل از ريال) 140.000( هزار چهل و يكصد: وظيفه مأمورين و ريال) 180.000( هزار هشتاد و يكصد: داران درجه ريال،) 190.000( هزار نود و يكصد: جزء افسران ريال،
 .نمايد پرداخت 6080506

 محقـق  نقـدي  درآمـدهاي  از درصد)  0/5( نيم محل از كشور، عمومي هاي كتابخانه تاسيس قانون شش ماده اجراي در شود مي داده اجازه تهران شهرداري به ـ)12زدهم (دواتبصره 
 از و نمـوده  هزينـه  شهر عمومي هاي كتابخانه نگهداري براي) مالي هاي دارايي و اي سرمايه هاي دارايي واگذاري از حاصل منابع و نقدي غير منابع احتساب بدون( تهران شهرداري شده
 امنـاي  هيـات  رئـيس « بـه  را آن عملكرد گزارش و اختصاص »تهران شهر عمومي هاي كتابخانه انجمن« حساب به مستقيماً نيز ريال)  60.000.000.000( ميليارد شصت مبلغ محل، اين

 .نمايد ارائه »تهران شهر هاي كتابخانه انجمن
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 بـا  معاملـه  انجـام  و تصـويب  به نسبت شهرداري، معامالتي و مالي نامه آيين مقررات رعايت و صالح و صرفه رعايت با شود، مي داده اجازه تهران شهرداري به ـ)13هم (دسيزتبصره 
 ميليـارد  چهارصـد  سـقف  تـا  تهـران  شـهرداري  بـه  وابسـته  هـاي  شـركت  و سـازمانها  غيردولتـي،  عمومي نهادهاي و مؤسسات و ها بانك دولتي، هاي شركت و مؤسسات و ها وزارتخانه

) 200.000.000.000( ميليارد دويست سقف تا خصوصي بخش حقوقي و حقيقي اشخاص و ريال) 750.000.000.000( ميليارد پنجاه و هفتصد امالك ريال،) 400.000.000.000(
 بيني پيش احتمالي افزايش%) 25( درصد پنج و بيست لحاظ با حتي معامالت قطعي سقف اعالمي، ارقام. نمايد اقدام)ريال) 350.000.000.000 ميليارد پنجاه و سيصد امالك ريال،
 معاونـان،  از يـك  هـر  به شده تعيين ارقام از%) 50( درصد پنجاه سقف تا را تبصره اين موضوع اختيارات است مجاز تهران شهردار و باشد مي معامالتي و مالي هاي نامه آيين در شده

 را الزم پيشنهادات يابد، ضرورت تبصره اين در مندرج ارقام از بيش معامالتي كه صورتي در. نمايد تفويض تهران شهرداري مناطق و نظر مورد ستادي واحدهاي مديران و كل مديران
 .نمايد ارسال تهران شهر اسالمي شوراي به تصويب جهت

 هـاي  پايانـه  نقـل  و حمـل %) 5( درصـد  پنج عوارض تبليغاتي، كاربري معرف تابلوهاي ترافيك، طرح محدوده به ورود مجوز صدور بابت دريافتي وجوه كليه ـ)14م (دهچهارتبصره 
 از حاصـله  درآمـدهاي  سـاير  و ريلي نقل و حمل عوارض ها، ساختمان ايمني عوارض و ميالد برج عمومي فضاهاي از برداري بهره و مديريت نحوه مصوبه اجراي شهري، برون مسافربري

 .شود واريز تهران شهرداري درآمد حساب به بايد مي وابسته هاي شركت و ها سازمان هاي فعاليت و عوارض اخذ
 است؛ موظف تهران شهرداري

 .نمايد پرداخت واريزكننده هاي شركت و ها سازمان وجه در وابسته هاي شركت و ها سازمان مصوب بودجه طبق شده ياد درآمدهاي وصول از پس ـ الف
 . نمايد هزينه تهران شهرداري هاي مأموريت و وظايف ايفاي راستاي در تهران شهرداري شورا امور و شهري توسعه ريزي، برنامه معاونت با متبادله هاي نامه موافقت اساس بر ـ  ب
 متـرو  اي سـرمايه  هـاي  دارايـي  تملـك  مصرف به 201010373 اعتباري رديف طبق را ترافيك طرح محدوده به ورود مجوز صدور بابت وصولي منابع% 20) درصد بيست( معادل ـ ج

 خواهـد  واريـز ) متـرو ( حومه و تهران شهري آهن راه شركت حساب به مستقيماً مصوب اعتباري رديف طبق تبصره اين مفاد اجراي در را مذكور مبلغ تهران شهرداري. دهد اختصاص
 .نمود

 ماهـه  هر الحساب علي بصورت را خود مالي فعاليت دوره از حاصل عملياتي هزينه و درآمد التفاوت مابه كسر از پس) ذيل بشرح( تهران شهرداري به وابسته هاي شركت و ها سازمان دـ
 .نمايد واريز تهران شهرداري خزانه حساب به 1/12 معادل

 ريال) 1.000.000.000.000( ميليارد هزار يك مبلغ ترافيك و نقل و حمل سازمان ـ1
 ريال) 300.000.000.000( ميليارد سيصد مبلغ همشهري شركت ـ2
 ريال) 300.000.000.000( ميليارد سيصد مبلغ شهروند شركت ـ3
  ريال) 300.000.000.000( ميليارد سيصد مبلغ زيباسازي سازمان ـ4
 ريال) 300.000.000.000( ميليارد سيصد مبلغ شهر مشترك ارتباط شركت ـ5
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بـا  » هاي عمراني حـريم  اجراي طرح«تحت عنوان اين مصوبه  503010137 رديف اعتبار مندرج در ) ريال120.000.000.000( ميليارديكصد و بيست  مبلغ ـ)15هم (دنزاپتبصره 
  .هاي ذيربط هزينه خواهد شد هاي مورد تأييد فرمانداري تهران و ساير فرمانداري هماهنگي فرمانداري تهران در روستاهاي منتخب و پروژه

راهبـري  «) ريال تحت عنوان 160.000.000.000با مبلغ يكصد و شصت ميليارد ( 202090672هاي رديف  شهرداري تهران موظف است وظايف و مأموريت)ـ 16تبصره شانزدهم (
هاي عرضه گاز طبيعي و رفع مشكالت حقـوقي بـه متقاضـيان و     ، ضمن فراهم نمودن زمينه واگذاري جايگاه)»CNGهاي عرضه گاز طبيعي شركت واحد ( و نگهداري مديريت جايگاه

 بخش خصوصي واگذار نمايد.
 مردمي هاي مشاركت و گذاري سرمايه سازمان اساسنامه چارچوب در مردمي هاي مشاركت و گذاري سرمايه هاي پروژه با رابطه در است موظف تهران شهرداري ـ)17هم (هفدتبصره 

 :ذيل موارد تهران شهر
 بخـش  در مشـاركتي  قراردادهـاي  اسـاس  بر) تهران شهر اسالمي شوراي مصوبات بويژه( مقررات و ضوابط چارچوب در را مذكور هاي پروژه در شهرداري گذاري سرمايه قدرالسهم) الف

 .نمايد منظور مشاركتي هاي پروژه در گذاري سرمايه هزينه عنوان به را آن معادل و نموده ثبت تهران شهرداري غيرنقدي منابع و درآمدها
 .گيرد قرار مردمي هاي مشاركت و گذاري سرمايه سازمان اولويت در BOT و) خصوصي ـ عمومي بخش مشاركت( PPP روش به مشاركتي هاي پروژه انجام) ب
 بررسي جهت را بند اين در شده تعيين سقف بر مازاد و شود سهيم مشاركتي هاي پروژه در شهرداري آورده بعنوان) ريال 30.000.000.000.000( ريال ميليارد هزار سي سقف تا) ج
 .نمايد ارائه تهران شهر اسالمي شوراي به مجدد تصويب و
 شـهر  اسـالمي  شـوراي  بـه  آنهـا  توجيهي طرح و كلي مشخصات و ها پروژه پيشنهادي فهرست ارائه از پس مشاركتي هاي پروژه در تهران شهرداري مشاركت 1395 سال ابتداي از) د

 و تصـويب  مردمي مشاركتهاي و گذاري سرمايه سازمان مصوب بودجه پيوست بعنوان سال هر در مذكور فهرست. بود خواهد اقدام قابل) تلفيق كميسيون( شورا تأييد از پس و تهران
 .گردد مي ابالغ

 .باشد مي روز قيمت به پروژه بودن تكميل فرض با گذاري ارزش و فيزيكي پيشرفت%) 20( درصد بيست حداقل به منوط مشاركتي هاي پروژه قدرالسهم فروش و واگذاري) هـ
 كليـه  رعايـت  بـا  و »غيرنقد« و »نقد« صورت به ماهه 24 حداكثر قسطي،اقساط فروش صورت در گذاري سرمايه سازمان توسط مشاركتي هاي پروژه در شهرداري قدرالسهم فروش) و

 .گردد ضبط و ثبت تهران شهرداري دفاتر در و گرفته صورت قوانين
 . پذيرد صورت مردمي هاي مشاركت و گذاري سرمايه سازمان راهبري با مشاركتي هاي پروژه كليه انجام) ز

 چهلمـين  و دويسـت  مصوب »مسكوني پروانه صدور عوارض پرداخت در تابعه هاي سازمان و تهران شهرداري كاركنان به مساعدت« مصوبه اجراي راستاي در)ـ 18دهم (جتبصره ه
 تهران شهرداري كاركنان از يك هر ساز و ساخت عوارض مبالغ معادل است موظف تهران شهرداري ،8/9/1388 تاريخ به تهران شهر اسالمي شوراي العاده فوق ـ علني ـ رسمي جلسه

 هزينه بودجه 6170201 رديف اعتبار سرجمع به را مذكور مبالغ معادل و ثبت مربوطه درآمدي هاي رديف در) ريال ميليون سيصد سقف تا حداكثر( را تهران شهر اسالمي شوراي و
 .نمايد منعكس بودجه تفريغ در را مراتب و افزوده مصوبه اين اي
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رساني صرفاً از طريق نشريه  هاي وابسته به شهرداري تهران ممنوع است و هرگونه اطالع ها و شركت انتشار هرگونه نشريه در واحدهاي ستادي، مناطق، سازمان ـ)19هم (دنوزتبصره 
 باشد. و نشريات تخصصي داراي مجوز از شوراي اسالمي شهر تهران مجاز مي» همگامان«الملل شهرداري تهران  خبري روابط عمومي و بين

 رعايـت  بـا  تهـران  شهر ريزي برنامه و مطالعات مركز بودجه در شده منظور اعتبار ريال) 200.000.000.000( ميليارد دويست مبلغ است؛ موظف تهران شهرداري ـ)20( مبيستتبصره 
 :رساند مصرف به ذيل موارد

 يا جلسه دستورات و »ج« بند مصوب و »تهران شهرداري دوم ساله پنج مصوب برنامه« ،»ساختاري و راهبردي طرح« اسناد چارچوب در تبصره اين موضوع پژوهشي هاي پروژه كليه ـ الف
 .بود خواهد تهران شهر اسالمي شوراي درخواست

 سازمانها ،)تخصصي هاي معاونت و گانه22 مناطق( اجرايي واحدهاي توسط مستقيماً كه پژوهشي هاي پروژه از دسته آن نتايج از گيري بهره و رهگيري و تكرار از جلوگيري منظور به ـ ب
 شهر ريزي برنامه و مطالعات مركز در كه يار پژوهش سامانه در را خود نظر مورد هاي پژوهش عناوين اند موظف شده ياد واحدهاي گيرد، مي انجام تهران شهرداري به وابسته شركتهاي و

 .باشند نمي تبصره اين »ب« و »الف« بندهاي مفاد مشمول ها¬پروژه از گروه اين. نمايد ثبت يابد، مي استقرار تهران
 ظرف حداكثر مذكور كميسيون و پيشنهاد تهران شهر اسالمي شوراي تلفيق كميسيون به 1395 سال ماه فروردين آخر تا را نظر مورد هاي پروژه فهرست است موظف تهران شهرداري ـ ج

 .نمايد مي اقدام مطالعاتي هاي پروژه نمودن اجرايي به نسبت تهران شهرداري شده، مقرر زمان در نظر اعالم عدم صورت در و اعالم را خود نهايي نظر روز پانزده مدت
 سـال  مصـوب  بودجه واحده ماده ذيل عمومي، بودجه بخش در مندرج بزرگ تهران رانندگي و راهنمايي اي¬هزينه بودجه است موظف تهران شهرداري ـ)21( و يكم تبصره بيست

 طبق؛ را تهران شهرداري 1395
 از پـس  مجموعه، آن به ابالغي ساليانه هاي برنامه و ها سياست اجراي اساس بر و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي قانون) 4( ماده) 12( بند به تبصره سه الحاق قانون مفاد ـ الف

 قبـوض  صدور بمنظور رانندگي و راهنمايي پليس توسط تهران شهر هاي موتورسيكلت و خودروها اطالعات بانك ارائه به مشروط. (نمايد كارسازي ترافيك و نقل و حمل معاونت تأييد
 )ساليانه عوارض

 قبـل  سـال  عملكـرد  بـا  مقايسه در ،1395 سال در موتورسيكلت و خودرو عوارض وصول ميزان رانندگي و راهنمايي اقدامات اثر در چنانچه شود مي داده اجازه تهران شهرداري به ـ ب
 معاونت تأييد از پس 6170301 رديف اعتبارات قالب در ريال) 20.000.000.000( ميليارد بيست سقف تا را وصولي افزايش مبلغ از%) 20( درصد بيست معادل باشد، داشته افزايش
 .نمايد پرداخت بزرگ تهران رانندگي و راهنمايي به كمك صورت به شورا امور و شهري توسعه ريزي، برنامه

 گانه؛22 مناطق در شهرسازي و ترافيكي خدماتي، فرهنگي، اجتماعي، عمراني، هاي طرح اجراي منظور به شود مي داده اجازه تهران شهرداري به )ـ22( دوتبصره بيست و 
 نموده تهاتر مقررات و قوانين برابر توافق، از پس را مصوب هاي طرح در واقع مستغالت و امالك بابت مسلح نيروهاي و نهادها غيردولتي، عمومي و دولتي هاي دستگاه مطالبات ـ الف

 مجوز با بايست مي مصوب سقف بر مازاد نياز صورت در. نمايد ثبت هزينه و درآمد هاي رديف در ريال) 15.000.000.000.000( ميليارد هزار پانزده سقف تا را مربوطه مالي عمليات و
 .پذيرد انجام تهران شهر اسالمي شوراي

 تهـاتر  و توافـق  مـورد  حسب مقررات و قوانين چارچوب در باشد، داشته را) ثبتي پالك همان(ذينفع ملك در تهاتر قابليت كه مصوب هاي طرح در واقع مستغالت و امالك تملك ـ ب
 .نمايد ثبت هزينه و درآمد هاي رديف در را ريال) 800.000.000.000( ميليارد هشتصد سقف تا مربوطه مالي عمليات و نموده

 ايـن  معـارض  امـالك  غيربزرگراهـي،  و بزرگراهـي  شهري معابر و گذرها در خودروها ترافيك سازي روان جهت غيره و ها تقاطع ميادين، معابر، نياز مورد نقاط هندسي اصالح در ـ ج
 مالي عمليات و نموده تهاتر ترافيك و نقل و حمل معاونت تأييد و هماهنگي با را ذينفعان مطالبات و تملك ريال) 1.500.000.000.000( ميليارد پانصد و هزار يك سقف تا را ها طرح

 تصـويب  هـاي  رديـف  اعتبارات به نسبت تبصره، اين اجراي از ناشي مالي عمليات افزايش صورت در است موظف تهران شهرداري. نمايد ثبت هزينه و درآمد هاي رديف در را مربوط،
 .نمايد ارائه و منظور 1395 سال بودجه تفريغ در را شده انجام هزينه و درآمد مبالغ بودجه، اين در شده
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 هـاي  پـروژه   معارضـين  »امالك تملك« و »اجرا« در »خصوصي حقوقي و حقيقي اشخاص مطالبات« قانون اساس بر شود مي داده اجازه تهران شهرداري به )ـ23( سهتبصره بيست و 
 عمليـات  ثبـت  ضمن و نموده تهاتر مورد، حسب را ها پروژه اين در واقع مستغالت و امالك ها، بانك و اعتباري و مالي مؤسسات خصوصي، بخش گذاري سرمايه و داخلي منابع محل از ذيل
 . نمايد ارائه و منظور بودجه تفريغ در را هزينه و درآمد هاي رديف مربوطه، مالي

 ريال) 3.000.000.000.000( ميليارد هزار سه مترو، خطوط مسير در واقع امالك تملك ـ 1
 ريال) 2.500.000.000.000( ميليارد پانصد و هزار دو ،)آباد اسالم( دركهـ  اوين دره رود تفرجي باغسار طرح اجراي و امالك تملك ـ  2
 ريال) 800.000.000.000( ميليارد هشتصد شوشتري، شهيد و) آباد دولت( رستگار كاظم حاج شهيد بزرگراه پروژه امالك تملك ـ  3
 ريال) 500.000.000.000( ميليارد پانصد ،)بروجردي شهيد( سعيدآباد متري 76 پروژه امالك تملك ـ 4
 ريال) 2.500.000.000.000( ميليارد پانصد و هزار دو فرحزاد، دره ساماندهي پروژه اجراي و امالك تملك ـ5
 ريال) 500.000.000.000( ميليارد پانصد ،)ع(حسني عبدالعظيم حضرت مطهر حرم اطراف پروژه امالك تملك ـ6
 ريال) 800.000.000.000( ميليارد هشتصد ،)ره(امام يادگار بزرگراه پروژه اجراي ادامه و امالك تملك ـ7
 و تهـران  شـهرداري  توسـط  اجرايـي  برنامـه  ارائه از پس ريال) 2.000.000.000.000( ميليارد هزار دو ،12 منطقه ساماندهي و بهسازي آمايش، طرح هاي پروژه اجراي و امالك تملك ـ8

 تهران شهر اسالمي شوراي در آن تصويب
 ريال؛) 350.000.000.000( ميليارد پنجاه و سيصد مبلغ) ع(رضا امام اعصاب و مغز بيمارستان پروژه اجراي و امالك تملك ـ9

 مديره هيئت عضو بعنوان تهران شهر اسالمي شوراي اعضاي از يكي عضويت ـ    
   بيمارستان اصالحي اساسنامه در شده تعيين سهم ميزان به تهران شهرداري توسط برداري بهره و بيمارستان توسط خدمات ارائه ـ    
 ازاي در تهـران  شهرداري به بيمارستان توسط درماني خدمات ارائه با ريال،مشروط) 350.000.000.000( ميليارد پنجاه و سيصد سرطان، با مبارزه مركز پروژه اجراي و امالك تملك ـ10

 مذكور مبلغ
 اجرايـي  برنامه ارائه از پس ريال) 1000.000.000.000( ميليارد هزار پور، شوكت شهيد و شاطري شهيد مقدم، تهراني شهيد مذهبي ـ فرهنگي مراكز هاي پروژه اجراي و امالك تملك ـ11

 تهران شهر اسالمي شوراي در آن تصويب و تهران شهرداري توسط
 مراجـع  و شـهر  اسـالمي  شـوراي  در تصويب از پس( ريال) 10.000.000.000.000( ميليارد هزار ده ،)جماران ايستگاه(تجريش ميدان تا فاطمي خيابان از مترو خط اجراي و تملك ـ12

 )ذيربط
 هـاي  شـركت  و هـا  سازمان يك هر) باالسري( كارمزد سهم تهران، شهرداري به وابسته هاي شركت و ها سازمان كارمزد دريافت نحوه بر نظارت ضرورت به توجه با )ـ24م (چهارتبصره بيست و 

 .باشد موافقتنامه در مندرج شده تعيين سقف در مربوطه اعتبارات%) 3( درصد سه از بيش نبايد تهران شهرداري عمومي بودجه محل از واگذاري عمراني هاي پروژه اجراي قبال در مذكور
 سـاماندهي  بـه  كمـك « عنوان تحت اي هزينه بودجه 202040273 رديف در مندرج اعتبار ريال) 160.000.000.000( ميليارد شصت و يكصد مبلغ ـ)25م (پنجتبصره بيست و 

 جهت؛ در فقط »تاكسي رانندگان
 انضباطي نامه آيين مطابق تاكسي رانندگان به الحسنه قرض وام اعطاي ـ1
 فرسوده خودروهاي جايگزيني جهت وام اعطاي ـ2
 ها تاكسي نياز مورد تعميرات و فني معاينه انجام هزينه كمك پرداخت ـ3
 تكفل تحت افراد و تاكسي رانندگان تكميلي بيمه پوشش تأمين به كمك ـ4
 . شد خواهد تكفل هزينه تحت افراد و سن سال) 50( پنجاه باالي رانندگان براي صرفاً درماني خدمات دفترچه اخذ جهت كمك ـ5
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 است؛ مكلف تهران شهرداري ـ)26م (ششتبصره بيست و 
 ميليـارد  هـزار  سـه  سـقف  تـا  شـده  سـاخته  امـالك  تملـك  طريـق  از را اند شده ايجاد فرسوده بافت در نوسازي سازمان توسط كه واحدهايي براي پروانه صدور از ناشي مطالبات ـ الف

 .نمايد لحاظ بودجه تفريغ در را مراتب مربوطه، مالي عمليات ثبت ضمن و نموده تهاتر ريال) 3.000.000.000.000(
 هاي پالك تجميع اولويت با را مذكور هاي بافت نوسازي بابت فرسوده هاي بافت ساكنين به مسكن اعطايي تسهيالت بانكي سود التفاوت مابه شود مي داده اجازه تهران شهرداري به ـ ب

 تهران شهردار توسط كه آن اجرايي دستورالعمل اساس بر و تأمين 616040169 رديف اعتبارات محل از شده اخذ تسهيالت سود از%) 9( درصد نه سقف تا معابر بازگشايي و ريزدانه
 .نمايد پرداخت گردد مي ابالغ

 اولويـت  بـا  سـبز  فضاي سرانه تأمين معابر، بازگشايي شامل ها بافت اين در شهري هاي زيرساخت تهيه و بسترسازي به نسبت شهر فرسوده هاي بافت بهسازي و نوسازي راستاي در ـ ج
 .نمايد هزينه تهران شهر نوسازي سازمان هماهنگي با تهران شهرداري امالك بودجه 506030171 رديف محل از معابر بازگشايي

 شود؛ مي داده اجازه تهران شهرداري به ـ)27م (تفهتبصره بيست و 
 اقـدام  مصـوب  اعتبـار  سـقف  بر عالوه ذيل هاي اولويت با ها پروژه مالي تأمين به نسبت جاري، سال در) خارجي و داخلي از اعم( فاينانس محل از اعتباري منابع تحقق صورت در ـ الف

 .نمايد
 منـابع  ريـالي  معادل يا نموده اقدام است رسيده نيز دولت محترم هيئت تصويب به كه هايي فاينانس براي يورو) 2.000.000.000( ميليارد دو سقف تا مترو 7 و 6 ،3 خطوط بابت ـ1

 .نمايد منظور اعتباري هاي رديف و درآمد هاي حساب در يافته تحقق
  ريال) 2.000.000.000.000( ميليارد هزار دو مبلغ به »مربوطه هاي تقاطع و رسالت بزرگراه به شوشتري شهيد بزرگراه احداث« عنوان تحت 209221623 رديف ـ2
 ميليـارد  پانصـد  و هـزار  يـك  مبلـغ  بـه  »مـيالد  بـرج  توسـعه  طبقـاتي  پاركينـگ  احـداث « و »ميالد برج مسجد احداث« عناوين تحت 203060423 و 107020223 هاي رديف ـ3
 ريال) 1.500.000.000.000(
 BOT طريق از ريال) 700.000.000.000( ميليارد هفتصد مبلغ به »نيايش طبقاتي پاركينگ احداث« عنوان تحت 203060523 رديف ـ4
 ريال) 7.000.000.000.000( ميليارد هزار هفت مبلغ به »آزادگان تا شيرازي صياد شهيد بزرگراه حدفاصل متوسليان احمد شهيد تونل احداث« عنوان تحت 209245623 رديف ـ5
 BOT طريق از
 BOT طريق از ريال) 18.000.000.000.000( ميليارد هزار هجده مبلغ سقف تا »ترافيك و نقل و حمل هوشمند هاي سيستم توسعه بابت معابر وري بهره و ايمني افزايش برنامه« ـ6
 . نمايد اقدام طرح مجري از نيابت به و تهران شهرداري منابع محل از رويان بيمارستان و پژوهشگاه احداث پروژه اجراي و معارضين تملك كارگزاري به نسبت ـ ب
 شصـت  سقف تا تصرفي امالك حقوقي، و حقيقي از اعم اشخاص سنواتي تعهدات ديون، تهران، شهرداري صالح و صرفه دادن قرار مدنظر با شود مي داده اجازه تهران شهرداري به ـ ج

 ميليــارد هــزار بيســت ســقف تــا) ريــالي و ارزي( مــالي موسســات و هــا بانــك بــه گذشــته هــاي ســال شــده سررســيد هــاي بــدهي و ريــال) 60.000.000.000.000( ميليــارد هـزار 
 . نمايد منظور بودجه تفريغ در را مراتب و تسويه و تهاتر را شده اخذ تسهيالت بابت ريال) 20.000.000.000.000(
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شهرداري تهران موظف است در خصوص وصول سهم و تعهدات پرداخت نشده سالهاي قبل دولت و ساير مطالبات، طبق گزارشي كه ظـرف مـدت دو   )ـ 28( تبصره بيست و هشتم
موده و پس از وصول، موارد مـرتبط را  هاي الزم را معمول ن هاي حاكميتي اعالم و پيگيري ماه پس از ابالغ اين مصوبه ارائه خواهد نمود مراتب را به هيأت محترم دولت و ساير دستگاه

) كـه  1393ــ 1397درج و به شوراي اسالمي شهر تهران ارائه نمايد. در اين راستا پيگيري اجراي آن تعداد از مواد برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران ( 1395بودجه سال  متممدر 
 باشد. مستلزم همكاري و هماهنگي با دولت است، الزامي مي

اي) تخصـيص  اي يا سرمايهشهرداري تهران مجاز است كليه اعتبارات اختصاص يافته به مأموريت اجتماعي و فرهنگي را كه در قالب كمك (اعم از هزينه)ـ 29ت و نهم (تبصره بيس
اعتبـارات اختصـاص يافتـه بـا عنـوان      كننده بر اساس دستورالعمل ابالغي شهردار تهران به حساب هزينـه قطعـي منظـور نمايـد.     به محض پرداخت و با اخذ رسيد واحد دريافتيابد، مي

 گردد. مشمول اين تبصره نمي» حمايت«
بجز حساب سـپرده پيمانكـاران و معـامالت    جاري هاي بانكي مخصوص سپرده و  شود، بخشي از درآمدهاي حاصله و مانده حساب به شهرداري تهران اجازه داده مي ـ)30م (ا تبصره سي

ن اعنـو تحـت   140103 رديـف دار توديع نموده و سـود مربوطـه را در    گذاري مدت به صورت سپرده جاري و سرمايهد نماي يكه با شهرداري تهران همكاري مها  خود را نزد هر يك از بانك
 .نمايد ثبت» هاي شهرداري درآمد حاصل از وجوه و سپرده«

االجـاره   هاي تابعه تحقق منابع درآمدي، مـال  ها و سازمان سازي عملكرد شركت در راستاي شفافارزيابي مجدد تجديد شهرداري تهران موظف است ضمن  ـ)31م (يكتبصره سي و 
تحـت   همصـوب منابع اين بخش  140201رديف در اخذ و به حساب درآمد عمومي شهرداري تهران نقداً به روز رساني نموده و هاي ثابت در اختيار واحدهاي مذكور را  امالك و دارايي

 .ها و تأسيسات واريز نمايد االجاره ساختمان عنوان درآمد مال
مل و نقـل ريلـي (متـرو) و اتوبوسـراني از     هاي توسعه ح ساله در مورد احداث و تكميل پروژه 5شهرداري تهران مجاز است به منظور انجام تعهدات برنامه )ـ 32تبصره سي و دوم (

 گذاران خارجي استفاده نمايد. سرمايه
هاي اساسي و كاهش ترافيـك، نسـبت بـه انجـام     شهرداري تهران مجاز است به منظور بهبود كيفيت سيماي شهر و آسايش شهروندان و ايجاد زيرساخت)ـ 33تبصره سي و سوم (

 به حريم شهر و عملياتي نمودن انتقال آنها اقدام الزم را به عمل آورد.» شهري غرب و جنوبهاي اتوبوس برونپايانه«سنجي براي انتقال مطالعات امكان
 ؛موظف استشهرداري تهران  )ـ34تبصره سي و چهارم (

آن را در سرجمع درآمد و هزينه شهرداري اضافه نمـوده و  به ) ريال 150.000.000.000ميليارد (و پنجاه صد يكهاي شهرداري حداكثر تا مبلغ بابت عوارض ساختمان ـ الف
  افزايش درآمد مذكور مشمول پاداش انگيزشي كاركنان مؤثر در وصول درآمدهاي پايدار نخواهد بود. نمايد.تفريغ بودجه اعمال 

 در خصوص مطالبات غيرنقد از شهرداري تهران اعمال گردد.تسهيالت تشويقي پرداخت عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختماني مصوب شوراي اسالمي شهر تهران  ـ ب
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 است؛ موظف تهران شهرداري )ـ35( پنجمتبصره سي و 
 متـرو  خطـوط  احـداث  جهـت  محـل  ايـن  از و نموده اقدام ذيل موارد به نسبت كشور كل 1395 سال بودجه هاي تبصره از گيري بهره با تهران شهر نياز مورد منابع تحقق راستاي در 
 تـامين  و برقـي  يـا  هيبريـدي  هـاي  تاكسـي  تـامين  و متـرو  ناوگـان  توسـعه  و ها واگن افزايش برقي، اتوبوسراني ناوگان توسعه) دوم ساله پنج برنامه در شده بيني پيش اهداف مطابق(

 .نمايد اقدام برقي هاي موتورسيكلت
 ابزارهـاي  ساير از گيري بهره و صكوك مشاركت، اوراق انتشار به نسبت مصوب، بودجه هاي پروژه مالي تامين براي كشور، كل 1395 سال بودجه قانون در مرتبط بندهاي اساس بر ـ1

 هـاي  سال اي بودجه هاي رديف در آن فرع و اصل بازپرداخت بيني پيش و اجاره صكوك اوراق انتشار طريق از مالي تامين به نسبت تواند مي تهران شهرداري همچنين. نمايد اقدام مالي
 هـاي  روش سـاير  و كـارت  بـرات  تسهيالت، اخذ( نقدي اعتبارات راستاي در اعتباري و مالي موسسات و بانكها كليه مالي منابع و خدمات از همچنين و نمايد اقدام) بعد به1396( بعد

 .نمايد استفاده) مالي تامين
 سـازي،  بهينـه  هـاي  طـرح  اجـراي  منظـور  به كه) 1393 سال بودجه »ق« جزء باقيمانده سهميه ابقاء موضوع( كشور كل 1395 سال بودجه قانون تبصره در مرتبط بند به توجه با ـ2

 وزارت بـه  مصـرف،  كم خودروهاي توليد شهري بين اصلي هاي راه مسير و بزرگ شهرهاي اولويت با نقل و حمل مختلف هاي بخش در انرژي مصرف كاهش و اي گلخانه گازهاي كاهش
 تجهيـزات  از اسـتفاده  اولويـت  با دالر) 500.000.000( ميليون پانصد ريالي معادل تا متقابل بيع روش به عمومي و خصوصي بخش گذاران سرمايه و متقاضيان با شده داده اجازه نفت

 وزارت با قرارداد عقد طريق از الذكر فوق تبصره مفاد با تطبيق قابل هاي پروژه و ها طرح نياز مورد منابع تامين به نسبت است موظف تهران شهرداري. نمايد منعقد قرارداد داخل ساخت
 )1395 سال در اسالمي شوراي مجلس تصويب صورت در. (نمايد اقدام نفت

هـاي ايـن    هاي كليه اعتبارات مندرج در رديـف  هاي اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، ريز برنامه اي مأموريت بمنظور نظارت بر عملكرد بودجه هزينه )ـ36م (ششتبصره سي و 
به تأييـد كميسـيون    1395ين ماه سال هاي اجرايي سازمان فرهنگي و هنري، مؤسسه همشهري و معاونت فرهنگي و اجتماعي بايد حداكثر تا پايان فرورد مأموريت و همچنين برنامه

هاي سه ماهه در طول سـال   الذكر را به صورت گزارش ها و اعتبارات فوق اي خود از چگونه عملكرد برنامه فرهنگي و اجتماعي رسيده و اين كميسيون موظف است گزارش نظارتي دوره
 تهيه و به شوراي اسالمي شهر تهران ارائه نمايد. 95

پذيري شهروندان تهراني و سبك زندگي، در قالـب دسـتورالعمل    شهرداري تهران موظف است در راستاي ترويج فرهنگ شهروندي و ارتقاء سطح فرهنگ )ـ37(تم فتبصره سي و ه
هـاي وابسـته بـه     سـازمانها و شـركت  ها،  %) از اعتبارات نقدي معاونت2رسد، دو درصد (مشخصي كه به تأييد كميسيون فرهنگي و اجتماعي و تصويب شوراي اسالمي شهر تهران مي

اي) را در چـارچوب وظـايف هـر يـك از مراكـز مـذكور در       سرمايههاي مالي و اعتبارات كمكها، اعتبارات تملك دارايياي حقوق و مزايا و كمكشهرداري (به استثناء اعتبارات هزينه
�هاي فرهنگي و آموزشي مرتبط از طريق مراكز فوق هزينه نمايد. حوزه

 �ارائه نمايد هر شش ماه يكبار به شوراي اسالمي شهر تهرانهاي اين مصوبه را  شهرداري تهران موظف است گزارش عملكرد تبصره )ـ38( سي و هشتمه تبصر
 



 



 

 بخش دوم 

 جدول خالهص تعادل منابع و مصارف
 



 



مبالغ به هزار ریال

56,173,431,847هزینه ها76,790,600,000درآمدها

84,802,568,153تملک دارائیهای سرمایه ای89,109,400,000واگذاری دارائیهای سرمایه ای

37,824,000,000تملک دارائیهای مالی12,900,000,000واگذاری دارائیهای مالی

178,800,000,000جمع مصارف بودجه عمومی178,800,000,000جمع منابع بودجه عمومی

124,110,719,000مصارف سازمان ها و شرکتها124,110,719,000منابع سازمان ها و شرکتها

302,910,719,000جمع مصارف302,910,719,000جمع منابع

86,571,840,000کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است86,571,840,000کسر می شود ارقامی که دو بار منظور شده است

216,338,879,000مصارف بودجه شهرداری تهران216,338,879,000منابع بودجه شهرداری تهران

مـصـــارفمنـابـع

 شهرداری تهران1395خالصه تعادل منابع و مصارف بودجه سال 



 



76,790,600,000         درآمدها
50,162,100,000 110000        درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (درآمدهاي مستمر)
4,460,000,000 120000        درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی
2,413,000,000 130000        بهاي خدمات ودرآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري

18,282,000,000 140000        درآمدهاي حاصله ازوجوه واموال شهرداري
0 150000        کمکهاي اعطایی دولت وسازمانهاي دولتی

1,323,500,000 160000        اعانات وهدایا ودارائی ها
150,000,000 170000        عوارض و درآمدهاي وصولی درحریم استحفاظی شهرها

56,173,431,847         هزینه ها
5,343,950,000 10000        اجتماعی و فرهنگی

11,073,750,000 20000        حمل و نقل و ترافیک
10,706,068,000 30000        خدمات شهري
4,106,000,000 40000        ایمنی و مدیریت بحران

450,000,000 50000        شهرسازي و معماري
24,493,663,847 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري
20,617,168,153         تراز عملیاتی

17 

مبالغ به هزار ریال

جدول خالصه  درآمدها و هزینه هاي شهرداري تهران در سال 1395



89,109,400,000         واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
82,136,000,000 210000        عوارض بر پروانه هاي ساختمانی
6,973,400,000 220000        فروش اموال شهرداري

84,802,568,153         تملک دارایی هاي سرمایه اي
9,029,838,000 10000        اجتماعی و فرهنگی

47,189,114,750 20000        حمل و نقل و ترافیک
16,862,415,403 30000        خدمات شهري
2,315,700,000 40000        ایمنی و مدیریت بحران
2,906,000,000 50000        شهرسازي و معماري
6,499,500,000 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري

-4,306,831,847         خالص تملک دارایی هاي سرمایه اي 
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مبالغ به هزار ریال

جدول خالصه  واگذاري و تملک دارایی هاي سرمایه اي شهرداري تهران در سال 1395



12,900,000,000         واگذاري دارایی هاي مالی
7,000,000,000 310000        وامهاي دریافتی
5,900,000,000 320000        سایر منابع

37,824,000,000         تملک دارایی هاي مالی
1,600,000,000 50000        شهرسازي و معماري

36,224,000,000 60000        توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري
24,924,000,000         خالص تملک دارایی هاي مالی 
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مبالغ به هزار ریال

جدول خالصه  واگذاري و تملک دارایی هاي مالی شهرداري تهران در سال 1395



 



 

 

 

 سوم بخش

 ردآمداه و منابع



 



مصوب سال 1395 مصوب سال 1394 عنوان شماره
جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

178,800,000,000 71,520,000,000 107,280,000,000 172,190,000,000 61,099,285,000 111,090,715,000 جمع کل 000000
76,790,600,000 11,354,000,000 65,436,600,000 77,052,700,000 15,771,000,000 61,281,700,000 فصل اول : درآمدھا 100000
50,162,100,000 3,130,000,000 47,032,100,000 49,179,500,000 4,815,000,000 44,364,500,000 درآمدھای ناشی از عوارض عمومی (درآمدھای مستمر) 110000
32,928,000,000 0 32,928,000,000 29,775,000,000 0 29,775,000,000 درآمدھای ناشی از عوارض عمومی - وصولی توسط سایر موسسات 110100

150,000,000 0 150,000,000 120,000,000 0 120,000,000 عوارض اسناد رسمی 110101
28,000,000 0 28,000,000 25,000,000 0 25,000,000 عوارض گذرنامھ 110105

250,000,000 0 250,000,000 230,000,000 0 230,000,000 عوارض بلیط ھوایی 110106
32,500,000,000 0 32,500,000,000 29,400,000,000 0 29,400,000,000 سایر موارد(عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده) 110110
12,457,000,000 3,130,000,000 9,327,000,000 15,485,000,000 4,815,000,000 10,670,000,000 درآمدھای ناشی از عوارض عمومی - عوارض برساختمانھا و اراضی 110200
3,000,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 عوارض بر پروانھ ھای ساختمانی(زیربنا) 110202
5,500,000,000 1,600,000,000 3,900,000,000 5,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 عوارض بر پروانھ ھای ساختمانی(پذیره ) 110203

0 0 0 880,000,000 280,000,000 600,000,000 عوارض بر پروانھ ھای ساختمانی(عوارض ساختمانھای غیر مجاز) 110204
0 0 0 70,000,000 0 70,000,000 عوارض بر پروانھ ھای ساختمانی(عوارض عدم خالف ساختمانی) 110205

80,000,000 0 80,000,000 35,000,000 0 35,000,000 عوارض نقل و انتقال ملک 110206
190,000,000 0 190,000,000 130,000,000 0 130,000,000 عوارض نقل و انتقال حق امتیاز 110207

3,600,000,000 0 3,600,000,000 3,100,000,000 0 3,100,000,000 عوارض نوسازی 110210
87,000,000 30,000,000 57,000,000 80,000,000 35,000,000 45,000,000 تمدید پروانھ ھای ساختمانھای نیمھ کاره 110212

0 0 0 2,190,000,000 0 2,190,000,000 سایر موارد 110213
3,923,500,000 0 3,923,500,000 3,292,400,000 0 3,292,400,000 درآمدھای ناشی ازعوارض عمومی - عوارض برارتباطات وحمل ونقل  110300

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 عوارض شماره گذاری سالیانھ موتور سیکلت وسایر وسائط 
نقلیھ(عوارض نخستین مرتبھ شماره گذاری)

110301

1,500,000 0 1,500,000 1,400,000 0 1,400,000 عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی(گواھینامھ رانندگی) 110307
1,200,000,000 0 1,200,000,000 886,000,000 0 886,000,000 عوارض سالیانھ خودروھای سواری (عوارض سالیانھ اتومبیل) 110311
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مبالغ به هزار ریال

درآمدها و منابع مصوب سال  1395



مصوب سال 1395 مصوب سال 1394 عنوان شماره
جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

20,000,000 0 20,000,000 3,000,000 0 3,000,000 عوارض سالیانھ خودروھای سواری (عوارض وانت بار) 110312
1,500,000,000 0 1,500,000,000 1,100,000,000 0 1,100,000,000 عوارض توسعھ قطار شھری و حمل و نقل ریلی 110314

0 0 0 300,000,000 0 300,000,000 عوارض صدور کارت تردد در محدوده طرح ترافیک 110315
1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 جرایم رانندگی 110316

200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 سایر موارد(دکل آنتن ،تاسیسات مخابراتی) 110318

853,600,000 0 853,600,000 627,100,000 0 627,100,000 درآمدھای ناشی از عوارض عمومی - عوارض برپروانھ ھای کسب 
فروش وخدماتی

110400

1,600,000 0 1,600,000 2,900,000 0 2,900,000 عوارض سینما ونمایش 110401
20,000,000 0 20,000,000 18,000,000 0 18,000,000 عوارض براماکن عمومی (ھتل . مسافر خانھ وغیره ) 110402

640,000,000 0 640,000,000 525,000,000 0 525,000,000 عوارض بر پروانھ کسب وپیشھ وحق صدور پروانھ 110403
6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 6,000,000 عوارض برقراردادھا 110407

80,000,000 0 80,000,000 17,000,000 0 17,000,000 عوارض برتولید یافروش محصوالت تولیدی 110408
0 0 0 0 0 0 عوارض حق الطبع 110415

0 0 0 200,000 0 200,000 عوارض ٪٣ حق النظاره مھندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت 
(ناظر ساختمان حوزه شھری)

110420

86,000,000 0 86,000,000 46,000,000 0 46,000,000 عوارض آگھی ھای تبلیغاتی 110421
20,000,000 0 20,000,000 12,000,000 0 12,000,000 عوارض پیشھ وران موسسات درمانی 110422

0 0 0 0 0 0 فعالیت شرکتھای دولتی 110423
4,460,000,000 0 4,460,000,000 4,590,000,000 0 4,590,000,000 درآمدھای ناشی از عوارض اختصاصی 120000

1,570,000,000 0 1,570,000,000 1,700,000,000 0 1,700,000,000 بند 2 درآمدھای ناشی از عوارض اختصاصی وصولی توسط شھرداری 
وسایر موسسات

120100

1,570,000,000 0 1,570,000,000 1,700,000,000 0 1,700,000,000 عوارض حذف پارکینگ 120101

2,890,000,000 0 2,890,000,000 2,890,000,000 0 2,890,000,000 درآمدھای ناشی از عوارض اختصاصی - سھمیھ از عوارض وصولی 
متمرکز

120200

2,500,000,000 0 2,500,000,000 2,500,000,000 0 2,500,000,000 سھمیھ از عوارض (موضوع تبصره ١ ماده ۶) تبصره ٢ ماده ٣٩ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده

120201

24 

مبالغ به هزار ریال

درآمدها و منابع مصوب سال  1395



مصوب سال 1395 مصوب سال 1394 عنوان شماره
جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

390,000,000 0 390,000,000 390,000,000 0 390,000,000 سھمیھ از عوارض (موضوع تبصره ٣ماده ٢) تبصره ٣ ماده ۴١قانون 
مالیات بر ارزش افزوده

120202

2,413,000,000 0 2,413,000,000 2,090,500,000 206,000,000 1,884,500,000 بھای خدمات ودرآمدھای موسسات انتفاعی شھرداری 130000
2,406,000,000 0 2,406,000,000 2,089,000,000 206,000,000 1,883,000,000 درآمد ناشی از بھای خدمات شھری 130100

0 0 0 0 0 0 حق آسفالت ولکھ گیری وترمیم حفاری (عوارض آسفالت) 130101
180,000,000 0 180,000,000 256,000,000 6,000,000 250,000,000 حق آسفالت ولکھ گیری وترمیم حفاری (درآمد حفاری عرضی) 130102
400,000,000 0 400,000,000 600,000,000 200,000,000 400,000,000 حق آسفالت ولکھ گیری وترمیم حفاری (درآمد حفاری طولی) 130103

0 0 0 0 0 0 حق کارشناسی وفروش نقشھ ھا (فروش نقشھ) 130105
0 0 0 0 0 0 حق کارشناسی وفروش نقشھ ھا (ھزینھ بازدید و کارشناسی) 130106
0 0 0 0 0 0 درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری 130108

40,000,000 0 40,000,000 200,000,000 0 200,000,000 درآمد حاصل از فروش و جمع آوری زبالھ 130110
770,000,000 0 770,000,000 550,000,000 0 550,000,000 بھای خدمات، مدیریت پسماند (مسکونی) 130119
720,000,000 0 720,000,000 473,000,000 0 473,000,000 بھای خدمات مدیریت پسماند (تجاری و اداری) کسب و پیشھ 130120

0 0 0 0 0 0 الیروبی 130121
10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 بھای خدمات از مھاجرین خارجی 130122

286,000,000 0 286,000,000 0 0 0 بھای خدمات مدیریت پسماند (ساختمانی و عمرانی) 130124
7,000,000 0 7,000,000 1,500,000 0 1,500,000 درآمد تاسیسات شھرداری 130200

0 0 0 0 0 0 درآمد حاصل ازسایر تاسیسات شھرداری 130210
7,000,000 0 7,000,000 1,500,000 0 1,500,000 درآمد مراکز فرھنگی 130211

18,282,000,000 8,220,000,000 10,062,000,000 19,140,000,000 10,000,000,000 9,140,000,000 درآمدھای حاصلھ ازوجوه واموال شھرداری 140000
8,980,000,000 3,720,000,000 5,260,000,000 4,860,000,000 0 4,860,000,000 درآمد حاصل از وجوه شھرداری 140100
6,220,000,000 3,720,000,000 2,500,000,000 4,300,000,000 0 4,300,000,000 درآمد حاصل از سرمایھ گذاری دربخش خصوصی 140102

560,000,000 0 560,000,000 560,000,000 0 560,000,000 درآمد حاصل ازوجوه سپرده ھای شھرداری 140103
2,200,000,000 0 2,200,000,000 0 0 0 درآمد حاصل از سود سھام سازمانھا و شرکتھای تابعھ 140104
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مصوب سال 1395 مصوب سال 1394 عنوان شماره
جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

9,302,000,000 4,500,000,000 4,802,000,000 14,280,000,000 10,000,000,000 4,280,000,000 درآمد حاصل از اموال شھرداری 140200
410,000,000 0 410,000,000 472,000,000 0 472,000,000 مال االجاره ساختمانھا وتاسیسات (ساختمان) 140201

0 0 0 0 0 0 درآمد حاصل از کرایھ ماشین آالت ووسائط نقلیھ 140203

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 درآمد حاصل از پارکینگ وپارکومترھا (حق ورود بھ توقفگاھھا و 
پارکینگھای عمومی)

140204

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 درآمد حاصل از پارکینگ وپارکومترھا 140205
6,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 2,000,000 درآمد حاصل از بازارھای روز ھفتگی (بازارھای سنتی) 140208

8,880,000,000 4,500,000,000 4,380,000,000 13,800,000,000 10,000,000,000 3,800,000,000 سود حاصل از فروش دارائیھای ثابت 140209
1,323,500,000 4,000,000 1,319,500,000 1,937,700,000 750,000,000 1,187,700,000 اعانات وھدایا ودارائی ھا 160000

0 0 0 0 0 0 اعانات و کمکھای اھدایی اشخاص و سازمانھای خصوصی 160100
0 0 0 0 0 0 سایر اعانات و کمک ازاشخاص و سازمانھای خصوصی 160102

1,323,500,000 4,000,000 1,319,500,000 1,937,700,000 750,000,000 1,187,700,000 اموال و دارایی ھایی کھ بطور اتفاقی یا بھ موجب قانون بھ شھرداری 
تعلق می گیرد

160300

780,000,000 0 780,000,000 460,000,000 0 460,000,000 جریمھ کمیسیون ماده صد 160301
54,000,000 4,000,000 50,000,000 140,000,000 60,000,000 80,000,000 حق تشرف 160307

170,000,000 0 170,000,000 250,000,000 0 250,000,000 عوارض حفظ و گسترش فضای سبز شھر تھران 160308
500,000 0 500,000 1,000,000 0 1,000,000 جریمھ سدمعبر 160309

183,000,000 0 183,000,000 990,000,000 680,000,000 310,000,000 ھزینھ تاخیر و خسارت تادیھ چک (جرائم متعلقھ از تاخیر پرداخت 
عوارض ۵٪/٢)

160310

136,000,000 0 136,000,000 95,000,000 10,000,000 85,000,000 خسارت وارده بھ اموال شھرداری 160311
0 0 0 1,700,000 0 1,700,000 تخلیھ خاک و نخالھ 160312

150,000,000 0 150,000,000 115,000,000 0 115,000,000 عوارض و درآمدھای وصولی درحریم استحفاظی شھرھا 170000
150,000,000 0 150,000,000 115,000,000 0 115,000,000 عوارض و درآمدھای وصولی درحریم استحفاظی 170100
150,000,000 0 150,000,000 115,000,000 0 115,000,000 عوارض و درآمدھای وصولی در حریم استحفاظی 170101

89,109,400,000 60,166,000,000 28,943,400,000 79,737,300,000 45,328,285,000 34,409,015,000 فصل دوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی ھای سرمایھ ای 200000
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مصوب سال 1395 مصوب سال 1394 عنوان شماره
جمع غیر نقدي نقدي جمع غیر نقدي نقدي (درآمد - واگذاري دارایی سرمایه اي و مالی) طبقه بندي

82,136,000,000 54,566,000,000 27,570,000,000 73,730,065,000 41,328,285,000 32,401,780,000 عوارض بر پروانھ ھای ساختمانی 210000
82,136,000,000 54,566,000,000 27,570,000,000 73,730,065,000 41,328,285,000 32,401,780,000 عوارض بر پروانھ ھای ساختمانی 210100
1,200,000,000 0 1,200,000,000 1,200,000,000 0 1,200,000,000 عوارض ایمنی ساختمانھا 210102

39,000,000,000 26,887,000,000 12,113,000,000 39,717,780,000 21,000,000,000 18,717,780,000 عوارض بر مازاد تراکم ( در حد مجاز ) 210103
48,000,000 13,000,000 35,000,000 60,000,000 10,000,000 50,000,000 عوارض بر تفکیک اراضی وساختمانی 210104

143,000,000 78,000,000 65,000,000 110,000,000 56,000,000 54,000,000 عوارض بربالکن و پیش آمدگی 210105
40,000,000,000 27,000,000,000 13,000,000,000 32,642,285,000 20,262,285,000 12,380,000,000 درآمد حاصل از تغییر کاربریھا 210106
1,745,000,000 588,000,000 1,157,000,000 0 0 0 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ھای عمرانی و توسعھ شھری 210107
6,973,400,000 5,600,000,000 1,373,400,000 6,007,235,000 4,000,000,000 2,007,235,000 فروش اموال شھرداری 220000
6,973,400,000 5,600,000,000 1,373,400,000 6,007,235,000 4,000,000,000 2,007,235,000 فروش اموال شھرداری 220100
6,971,300,000 5,600,000,000 1,371,300,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 فروش اموال غیر منقول 220101

150,000 0 150,000 235,000 0 235,000 فروش  اموال منقول واسقاط 220102
1,950,000 0 1,950,000 7,000,000 0 7,000,000 فروش سرقفلی 220103

12,900,000,000 0 12,900,000,000 15,400,000,000 0 15,400,000,000 فصل سوم : منابع حاصل از واگذاری دارائی ھای مالی 300000
7,000,000,000 0 7,000,000,000 6,000,000,000 0 6,000,000,000 وامھای دریافتی 310000
7,000,000,000 0 7,000,000,000 6,000,000,000 0 6,000,000,000 وام دریافتی از بانکھا 310200
7,000,000,000 0 7,000,000,000 6,000,000,000 0 6,000,000,000 وام دریافتی از بانکھا 310201
5,900,000,000 0 5,900,000,000 9,400,000,000 0 9,400,000,000 سایر منابع 320000
5,900,000,000 0 5,900,000,000 9,400,000,000 0 9,400,000,000 وصول مطالبات 320400
5,900,000,000 0 5,900,000,000 9,400,000,000 0 9,400,000,000 وصول مطالبات از محل اسناد دریافتنی 320401
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و خدمت مانهرب ،جدول توزعی اعتبارات هب تفکیک ماموریت   



 



مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

178,800,000,000 37,824,000,000 84,802,568,153 56,173,431,847 40,963,041,847 15,210,390,000 جمع کل

14,373,788,000 0 9,029,838,000 5,343,950,000 5,343,950,000 0 اجتماعی و فرھنگی 10000
325,000,000 0 115,000,000 210,000,000 210,000,000 0 توسعه گردشگری و اوقات فراغت 10300
115,000,000 0 115,000,000 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت فضاھای تفریحی 10302
210,000,000 0 0 210,000,000 210,000,000 0 غنی سازی اوقات فراغت شھروندان 10304
781,200,000 0 177,200,000 604,000,000 604,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای اجتماعی 10400
17,550,000 0 17,550,000 0 0 0 ساماندھی کارگران فصلی و ساختمانی 10401

159,650,000 0 159,650,000 0 0 0 توسعه و تجھیز مدد سراھا و سایر مراکز 
خدمات رسانی به آسیب دید گان اجتماعی

10402

434,000,000 0 0 434,000,000 434,000,000 0 ساماندھی افراد در معرض آسیب و آسیب 
دیده اجتماعی

10403

50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و 
مستمندان

10405

120,000,000 0 0 120,000,000 120,000,000 0
راھبری ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و 

مشارکتھای اجتماعی کمک به سازمان رفاه  
خدمات و مشارکتھای اجتماعی

10407

145,000,000 0 0 145,000,000 145,000,000 0 توانمند سازی و جلب مشارکت ھای اجتماعی 10500
50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 ارتقای مشارکت ھای اجتماعی شھروندان 10506
35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0 حمایت از تشکل ھای مردم نھاد 10507
30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 حمایت از برنامه ھای مدیریت محله 10508

2,550,835,000 0 1,898,835,000 652,000,000 652,000,000 0 توسعه ورزش شھروندی 10600
572,000,000 0 0 572,000,000 572,000,000 0 فرھنگ سازی و اجرای ورزش ھای ھمگانی 10604
10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از موسسات ورزشی 10607

1,182,545,000 0 1,182,545,000 0 0 0 توسعه و تجھیز فضاھای ورزشی 10609
716,290,000 0 716,290,000 0 0 0 نگھداری فضاھا و اماکن ورزشی 10610

70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 0 مدیریت و راھبری سازمان ورزش شھرداری 
تھران

10611
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

5,802,653,000 0 2,369,703,000 3,432,950,000 3,432,950,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و ارزش ھای 
انقالب اسالمی

10700

1,517,000,000 0 1,517,000,000 0 0 0 کمک به ساخت و توسعه مساجد و اماکن 
مذھبی

10702

467,000,000 0 467,000,000 0 0 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن مذھبی 10703
2,000,000 0 2,000,000 0 0 0 حمایت از ھیات ھای مذھبی شھر تھران 10704

200,000,000 0 0 200,000,000 200,000,000 0 نکوداشت مناسبت ھای مذھبی و ملی 10705

45,000,000 0 0 45,000,000 45,000,000 0 ترویج اموردینی ، فرھنگ قرآن و معارف 
اسالمی

10709

90,000,000 0 90,000,000 0 0 0 ساماندھی فضاھای با ھویت فرھنگی و 
تاریخی

10710

189,000,000 0 0 189,000,000 189,000,000 0 ترویج فرھنگ ایثار و شھادت و تکریم مفاخر 
دفاع مقدس

10711

450,000,000 0 0 450,000,000 450,000,000 0 اجرای برنامه ھای فرھنگی و ھنری 10714
165,000,000 0 0 165,000,000 165,000,000 0 حمایت از مؤسسات فرھنگی و ھنری 10715

313,950,000 0 0 313,950,000 313,950,000 0 فرھنگ سازی فعالیتھای ارزشی و بصیرت 
افزایی

10716

85,000,000 0 0 85,000,000 85,000,000 0 آموزش حقوق و تکالیف شھروندی 10717
60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 حمایت از کتابخانه ھای عمومی شھر تھران 10718

1,420,000,000 0 0 1,420,000,000 1,420,000,000 0 راھبری و مدیریت سازمان فرھنگی و ھنری 
شھرداری

10719

293,703,000 0 293,703,000 0 0 0 حمایت از توسعه و تجھیز مدارس 10720

500,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000 0 کمک به ارتقاء فرھنگ و نھادینه کردن فرھنگ 
اسالمی ایرانی

10721

5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0 کمک به ھیئت رزمندگان اسالم 10722
3,411,100,000 0 3,411,100,000 0 0 0 توسعه فضاھای فرھنگی، اجتماعی و ھنری 10800
1,624,000,000 0 1,624,000,000 0 0 0 توسعه فضاھای فرھنگی و ھنری 10801
125,400,000 0 125,400,000 0 0 0 نگھداری کتابخانه ھا و قرائت خانه ھا 10802
881,500,000 0 881,500,000 0 0 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و ھنری 10809
40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 توسعه و تجھیز کتابخانه ھا و قرائت خانه ھا 10810
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

348,500,000 0 348,500,000 0 0 0 توسعه و تجھیز سرای محله 10811
391,700,000 0 391,700,000 0 0 0 نگھداری سرای محله 10812

1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالک 10900

1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالک جھت کاربری ورزشی 
تفریحی و فرھنگی

10901

130,000,000 0 0 130,000,000 130,000,000 0 حفظ و ارتقای سالمت شھری 11000

130,000,000 0 0 130,000,000 130,000,000 0 آموزش و توانمند سازی شھروندان در امور 
سالمت

11004

0 0 0 0 0 0 آموزش و ارتقاء فرھنگ کارکنان شھرداری 11005

170,000,000 0 0 170,000,000 170,000,000 0 حمایت از نھاد خانواده و ارتقای مشارکت ھای 
اجتماعی بانوان

11100

10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0 اجرای طرح ھای اجتماعی و فرھنگی کودکان 11102
90,000,000 0 0 90,000,000 90,000,000 0 اجرای برنامه ھای فرھنگی، ھنری ویژه بانوان 11104
70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 0 توانمندسازی اجتماعی بانوان 11105

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 توسعه مجموعه ھا و فضاھای شھری در 
مقیاس جھانی

11400

30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 احداث و توسعه مجموعه ھا و فضاھای شھری 
شاخص در مقیاس جھانی

11402

28,000,000 0 28,000,000 0 0 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت اجتماعی 11600

28,000,000 0 28,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوھش ھای ماموریت اجتماعی 
وفرھنگی

11601

58,262,864,750 0 47,189,114,750 11,073,750,000 11,073,750,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

25,950,000,000 0 22,950,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 0 توسعه و ساماندھی حمل و نقل عمومی 
ریلی

20100

22,950,000,000 0 22,950,000,000 0 0 0 احداث و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون 
شھری

20101

3,000,000,000 0 0 3,000,000,000 3,000,000,000 0 مدیریت و بھره برداری از حمل و نقل عمومی 
ریلی

20102

9,300,183,750 0 2,180,183,750 7,120,000,000 7,120,000,000 0 توسعه و ساماندھی حمل و نقل عمومی و 
نیمه عمومی غیرریلی

20200

72,000,000 0 72,000,000 0 0 0 تعمیر، نگھداری و تجھیز تعمیرگاه ھای حمل 
ونقل عمومی غیرریلی

20202
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

135,843,750 0 135,843,750 0 0 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل عمومی 
غیرریلی

20203

360,000,000 0 0 360,000,000 360,000,000 0 مدیریت و بھره برداری از حمل و نقل نیمه 
عمومی غیرریلی

20204

1,126,000,000 0 1,126,000,000 0 0 0 توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
غیرریلی

20205

200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 ایجاد و توسعه سامانه اتوبوس ھای تندرو 20206

6,760,000,000 0 0 6,760,000,000 6,760,000,000 0 مدیریت و بھره برداری از حمل و نقل عمومی 
غیرریلی

20209

121,890,000 0 121,890,000 0 0 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و نقل عمومی غیر 
ریلی

20210

114,450,000 0 114,450,000 0 0 0 تعمیر و نگھداری سامانه اتوبوس ھای تندرو 20212

250,000,000 0 250,000,000 0 0 0 ساماندھی حمل و نقل بار و کاال در شھر 
تھران

20213

160,000,000 0 160,000,000 0 0 0 بھسازی و نگھداری ناوگان حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20214

476,500,000 0 476,500,000 0 0 0 توسعه و ساماندھی فضای پارک خودرو 20300
31,000,000 0 31,000,000 0 0 0 نگھداری و بھسازی پارکینگ 20305
444,000,000 0 444,000,000 0 0 0 احداث و توسعه پارکینگ 20306
1,500,000 0 1,500,000 0 0 0 ساماندھی پارکینگ حاشیه معابر 20307

3,679,489,000 0 3,679,489,000 0 0 0 افزایش ایمنی و بھره وری معابر 20400
1,251,000,000 0 1,251,000,000 0 0 0 نصب دوربین ھای ترافیکی 20401

90,000,000 0 90,000,000 0 0 0 نگھداری مراکز کنترل ترافیک 20402
658,350,000 0 658,350,000 0 0 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408
1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 نصب تابلوھای متغیر ترافیکی 20409

215,400,000 0 215,400,000 0 0 0 تعویض و نگھداری تجھیزات ترافیکی 20410

122,000,000 0 122,000,000 0 0 0 توسعه و نگھداری زیرساخت سیستم ھای 
ھوشمند حمل و نقل و ترافیک

20411

399,959,000 0 399,959,000 0 0 0 تعویض و نگھداری گاردریل و نرده ایمنی معابر 20412
72,330,000 0 72,330,000 0 0 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و رانندگی 20414
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

206,000,000 0 206,000,000 0 0 0 نگھداری چراغ ھای راھنمایی و رانندگی 20415
320,000,000 0 320,000,000 0 0 0 نگھداری دوربین ھای ترافیکی 20416
343,450,000 0 343,450,000 0 0 0 تعویض و نگھداری عالئم عمودی ترافیکی 20417

1,026,210,000 0 1,026,210,000 0 0 0 توسعه و تجھیز پایانه ھا 20500

114,000,000 0 114,000,000 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ھا و پارک سوارھای 
درون شھری

20501

787,500,000 0 787,500,000 0 0 0 احداث و توسعه پایانه ھا و پارک سوارھای 
برون شھری

20502

124,710,000 0 124,710,000 0 0 0 تجھیز و نگھداری پایانه ھا و پارک سوارھای 
درون شھری

20504

3,300,000,000 0 3,300,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالک 20800

3,300,000,000 0 3,300,000,000 0 0 0 تملک امالک جھت کاربری حمل و نقل و 
ترافیک

20801

11,710,221,000 0 11,710,221,000 0 0 0 روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری 20900
303,200,000 0 303,200,000 0 0 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

34,900,000 0 34,900,000 0 0 0 تھیه طرح ھای موضعی و موضوعی حمل و 
نقل و ترافیک

20916

392,000,000 0 392,000,000 0 0 0 احداث و توسعه معابر غیر بزرگراھی 20920
223,400,000 0 223,400,000 0 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراھی 20921

2,612,700,000 0 2,612,700,000 0 0 0 احداث، توسعه و بھسازی بزرگراه ھا 20922
1,870,000,000 0 1,870,000,000 0 0 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923
3,400,500,000 0 3,400,500,000 0 0 0 احداث و توسعه تقاطع غیر ھمسطح 20924

1,164,500,000 0 1,164,500,000 0 0 0
مرمت و نگھداری معابر غیر بزرگراھی شامل 
لکه گیری، درز گیری، مرمت نوار حفاری و 

ھمسطح سازی دریچه ھا

20925

278,000,000 0 278,000,000 0 0 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926
497,000,000 0 497,000,000 0 0 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای شھری 20927

934,021,000 0 934,021,000 0 0 0 بھسازی و نوسازی معابر غیربزرگراھی شامل 
تراش و روکش اساسی

20928

161,750,000 0 161,750,000 0 0 0 روان سازی عبور و مرور معلولین و سالمندان 21300
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

161,750,000 0 161,750,000 0 0 0 بھسازی معابرجھت تردد معلولین و سالمندان 21302
1,334,981,000 0 1,334,981,000 0 0 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400
367,250,000 0 367,250,000 0 0 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

357,675,000 0 357,675,000 0 0 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، پیاده راه ھا و 
ھمسطح سازی دریچه

21402

174,700,000 0 174,700,000 0 0 0 احداث روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21403
160,500,000 0 160,500,000 0 0 0 تجھیز و نگھداری روگذر و زیرگذر عابرپیاده 21404
100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 احداث و تجھیز پیاده راه ھا 21405
174,856,000 0 174,856,000 0 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و پیاده راه ھا 21406

95,425,000 0 95,425,000 0 0 0 روان سازی عبور و مرور وسایل نقلیه 
غیرموتوری

21500

71,025,000 0 71,025,000 0 0 0 احداث و تجھیز معابر ویژه دوچرخه 21501
19,250,000 0 19,250,000 0 0 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخه 21502
5,150,000 0 5,150,000 0 0 0 بھسازی و نگھداری تجھیزات سامانه دوچرخه 21503

1,017,680,000 0 187,680,000 830,000,000 830,000,000 0 افزایش و توسعه ظرفیت ھای مدیریتی پلیس 
راھور

21600

66,400,000 0 66,400,000 0 0 0 نوسازی و توسعه ناوگان پلیس راھور 21601
10,400,000 0 10,400,000 0 0 0 بازسازی ساختمان ھای پلیس راھور 21602
20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 احداث ساختمان ھای پلیس راھور 21603
90,880,000 0 90,880,000 0 0 0 تجھیز فنی پلیس راھور 21604
830,000,000 0 0 830,000,000 830,000,000 0 مدیریت و راھبری پلیس راھور 21605
190,425,000 0 66,675,000 123,750,000 123,750,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
123,750,000 0 0 123,750,000 123,750,000 0 آموزش و ارتقای فرھنگ ترافیک 21801
26,100,000 0 26,100,000 0 0 0 احداث پارک ھای آموزش ترافیک 21802
40,575,000 0 40,575,000 0 0 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای آموزش ترافیک 21803

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت حمل ونقل 
وترافیک

22100
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوھش ھای ماموریت حمل و نقل 
وترافیک

22101

27,568,483,403 0 16,862,415,403 10,706,068,000 10,706,068,000 0 خدمات شھری 30000

10,891,575,000 0 7,020,775,000 3,870,800,000 3,870,800,000 0 توسعه و مدیریت فضای سبز شھری و 
پیراشھری

30100

2,474,850,000 0 2,474,850,000 0 0 0 احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه 30102
1,229,925,000 0 1,229,925,000 0 0 0 احداث و توسعه فضای سبز معابر شھری 30103

2,313,700,000 0 2,313,700,000 0 0 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز بوستان ھا وفضای 
سبز

30104

168,500,000 0 168,500,000 0 0 0 توسعه جنگلکاری و کمربند سبز پیرامون شھر 30105
3,630,800,000 0 0 3,630,800,000 3,630,800,000 0 نگھداری فضاھای سبز 30106

833,800,000 0 833,800,000 0 0 0 طراحی و اجرای شبکه ھای آبرسانی فضای 
سبز

30107

240,000,000 0 0 240,000,000 240,000,000 0 راھبری و مدیریت پارک ھا و فضای سبز ( 
سازمان پارک ھا )

30110

1,911,245,000 0 1,911,245,000 0 0 0 زیباسازی منظر شھری 30200
305,800,000 0 305,800,000 0 0 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

138,650,000 0 138,650,000 0 0 0 تھیه و نصب تابلوھای تبلیغاتی، تزئینی، 
مجسمه و تندیس

30203

1,166,100,000 0 1,166,100,000 0 0 0 ساماندھی میادین و معابر خاص شھر 30204
157,400,000 0 157,400,000 0 0 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206
37,545,000 0 37,545,000 0 0 0 تھیه و نصب پالک شناسایی اماکن و معابر 30207
105,750,000 0 105,750,000 0 0 0 نقاشی دیواری و گرافیک محیطی 30208
172,300,000 0 121,100,000 51,200,000 51,200,000 0 مدیریت و ساماندھی آرامستان ھا 30300
100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 توسعه و بھسازی آرامستان ھا 30301
1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0 کفن و دفن اموات بال صاحب 30302
1,100,000 0 1,100,000 0 0 0 ساماندھی و بھسازی آرامستان ھای تاریخی 30303
20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 ساماندھی مزار شھدا 30305
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 راھبری و نگھداری صحن مطھر امام خمینی 
(ره)

30306

6,194,102,700 0 540,034,700 5,654,068,000 5,654,068,000 0 مدیریت پسماند 30400
148,068,000 0 0 148,068,000 148,068,000 0 آموزش شھروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404

462,234,700 0 462,234,700 0 0 0 احداث، توسعه و تجھیز تأسیسات جمع آوری و 
پردازش پسماند

30406

77,800,000 0 77,800,000 0 0 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات جمع آوری و 
پردازش پسماند

30407

4,438,000,000 0 0 4,438,000,000 4,438,000,000 0 رفت و روب شھری 30408
990,000,000 0 0 990,000,000 990,000,000 0 جمع آوری و حمل پسماند 30409
58,000,000 0 0 58,000,000 58,000,000 0 پردازش و بازیافت پسماند 30411
20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 دفن پسماند و مراقبتھای پس از آن 30412

3,174,626,703 0 2,844,626,703 330,000,000 330,000,000 0 مدیریت شبکه جمع آوری و دفع آب ھای 
سطحی

30700

157,300,000 0 157,300,000 0 0 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی و زیرزمینی 30702

1,143,986,303 0 1,143,986,303 0 0 0 احداث و بھسازی شبکه ھای اصلی ھدایت و 
جمع آوری آبھای سطحی

30703

203,216,000 0 203,216,000 0 0 0
مرمت و نگھداری شبکه اصلی جمع آوری 

آبھای سطحی شامل مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، منھول، آبگیرھا، 

تاسیسات آشغال گیر و رسوب گیر

30704

136,732,400 0 136,732,400 0 0 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

532,117,000 0 532,117,000 0 0 0
بھسازی، نوسازی و توسعه شبکه فرعی جمع 
آوری آبھای سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین و سرپوشیده 

سازی انھار، آشغال و رسوبگیر)

30707

537,375,000 0 537,375,000 0 0 0
مرمت و نگھداری شبکه فرعی جمع آوری 

آبھای سطحی شامل انھار، جداول، پل فلزی، 
دریچه، سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

330,000,000 0 0 330,000,000 330,000,000 0 برفروبی 30710
98,900,000 0 98,900,000 0 0 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب سطحی 30711

35,000,000 0 35,000,000 0 0 0
احداث و بھسازی تاسیسات و سازه ھای 

جانبی شبکه اصلی ھدایت و جمع آوری آبھای 
سطحی

30712
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مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

3,500,000,000 0 3,500,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالک 30800
2,000,000,000 0 2,000,000,000 0 0 0 تملک امالک جھت کاربری فضای سبز 30801

1,500,000,000 0 1,500,000,000 0 0 0 تملک امالک جھت کاربری تاسیسات خدمات 
شھری

30802

699,800,000 0 444,800,000 255,000,000 255,000,000 0 بھبود محیط زیست شھری 30900
103,800,000 0 103,800,000 0 0 0 تھیه طرح ھای زیست محیطی 30901
10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 ساماندھی صنایع مزاحم 30902

120,000,000 0 0 120,000,000 120,000,000 0 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماری 
به انسان

30903

121,000,000 0 121,000,000 0 0 0 توسعه انرژی ھای نو 30904

20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 آموزش شھروندان در زمینه محیط زیست 
شھری

30905

50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 نصب و نگھداری دیوارھای عایق صوتی 30907

60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 نگھداری و بھسازی مراکز معاینه فنی وسایل 
نقلیه

30912

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 کاھش آالیندگی وسائط نقلیه موتوری 30913

55,000,000 0 0 55,000,000 55,000,000 0 راھبری، مدیریت و نگھداری ایستگاھھای 
سنجش آلودگی ھوا و صدا

30914

60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 راھبری، نگھداری و بھسازی مراکز معاینه فنی 30915

524,834,000 0 459,834,000 65,000,000 65,000,000 0 توسعه و نگھداری تأسیسات وتسھیالت 
خدمات شھری

31000

90,200,000 0 90,200,000 0 0 0 احداث سرویس ھای بھداشتی عمومی در 
معابر

31001

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 توسعه مراکز عرضه پرندگان و دام زنده 31004
100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 ایجاد کانال مشترک تأسیسات شھری 31005
152,000,000 0 152,000,000 0 0 0 توسعه محلھای اسکان کارگری 31006

80,634,000 0 80,634,000 0 0 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31008

17,000,000 0 17,000,000 0 0 0 توسعه و بھسازی تجھیزات و اثاثه عمومی 
شھری

31009

65,000,000 0 0 65,000,000 65,000,000 0 نگھداری و حفاظت از تجھیزات و تاسیسات 
عمومی شھری

31011
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مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

480,000,000 0 0 480,000,000 480,000,000 0 ساماندھی پھنه ھای کار و فعالیت در شھر 31100
420,000,000 0 0 420,000,000 420,000,000 0 رفع سد معبر 31102
60,000,000 0 0 60,000,000 60,000,000 0 ساماندھی صنایع و مشاغل 31103
20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت خدمات شھری 31400

20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوھش ھای ماموریت خدمات 
شھری

31401

6,421,700,000 0 2,315,700,000 4,106,000,000 4,106,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
5,350,000,000 0 1,400,000,000 3,950,000,000 3,950,000,000 0 آتش نشانی و خدمات ایمنی 40100

1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 0 0 احداث و توسعه ایستگاه ھا و زیرساخت ھای 
جانبی آتش نشانی

40101

3,950,000,000 0 0 3,950,000,000 3,950,000,000 0 مدیریت و راھبری سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی

40105

274,700,000 0 274,700,000 0 0 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال مدیریت بحران 40200
254,600,000 0 254,600,000 0 0 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی مدیریت بحران 40203
20,100,000 0 20,100,000 0 0 0 اسکان موقت شھروندان در زمان بحران 40215

397,000,000 0 241,000,000 156,000,000 156,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش ایمنی در برابر 
سوانح طبیعی و انسان ساز

40300

156,000,000 0 0 156,000,000 156,000,000 0 افزایش ایمنی اماکن 40306

115,000,000 0 115,000,000 0 0 0 توسعه و بھسازی مسیل ھا، حوضچه ھای 
رسوبگیر و مخازن تعدیل کننده سیالب

40311

40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 مقاوم سازی پل-ھا و ابنیه فنی 40313

86,000,000 0 86,000,000 0 0 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و حوضچه ھای 
رسوبگیر

40314

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 برنامه تملک اراضی و امالک 40500
400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 تملک امالک جھت کاربری مدیریت بحران 40501

4,956,000,000 1,600,000,000 2,906,000,000 450,000,000 450,000,000 0 شھرسازی و معماری 50000

594,000,000 0 594,000,000 0 0 0 تھیه، نظارت و راھبری طرح ھای توسعه 
شھری شھر تھران

50100

25,000,000 0 25,000,000 0 0 0 تھیه، تکمیل و بازنگری طرح تفصیلی 50101
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319,000,000 0 319,000,000 0 0 0 تھیه طرح-ھای موضوعی و موضعی توسعه 
شھری

50106

250,000,000 0 250,000,000 0 0 0 ساماندھی نما و سیمای شھری 50113
202,000,000 0 202,000,000 0 0 0 ساماندھی حریم شھر 50300
120,000,000 0 120,000,000 0 0 0 اجرای طرح ھای عمرانی حریم 50301

82,000,000 0 82,000,000 0 0 0 تھیه طرح ھای ساماندھی موضعی و 
موضوعی ویژه حریم

50302

2,800,000,000 1,600,000,000 1,200,000,000 0 0 0 ساماندھی بافت ھای تاریخی و پھنه ھای 
طبیعی واجد ارزش شھر تھران

50400

1,600,000,000 1,600,000,000 0 0 0 0 کمک به پرداخت سود اوراق مشارکت بافت 
فرسوده شھر تھران

50401

70,000,000 0 70,000,000 0 0 0
شناسایی، حفظ، احیا، ساماندھی و مرمت 
بافتھا، محورھا، محوطه ھا و محالت واجد 

ارزش  فرھنگی و تاریخی شھر تھران

50402

810,000,000 0 810,000,000 0 0 0 توسعه و ساماندھی پھنه ھای واجد ارزش 
فرھنگی و طبیعی شھر تھران

50404

320,000,000 0 320,000,000 0 0 0 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز پھنه ھای واجد ارزش 
فرھنگی و طبیعی شھر تھران

50405

450,000,000 0 0 450,000,000 450,000,000 0 نظارت و کنترل ساخت و ساز 50500

450,000,000 0 0 450,000,000 450,000,000 0 شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات 
ساختمانی در محدوده شھر

50501

850,000,000 0 850,000,000 0 0 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای فرسوده 50600

300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا وایجاد محرک 
توسعه دربافت ھای فرسوده شھری

50601

150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 تسھیلگری و ترویج فرھنگ نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50602

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 تملک امالک جھت ساماندھی و نوسازی بافت 
ھای فرسوده

50603

60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت شھرسازی 
ومعماری

50800

60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوھش ھای ماموریت شھرسازی 50801
67,217,163,847 36,224,000,000 6,499,500,000 24,493,663,847 9,283,273,847 15,210,390,000 توسعه مدیریت و ھوشمند سازی شھری 60000

38,300,000 0 0 38,300,000 38,300,000 0 سیاست گذاری، برنامه ریزی و بودجه ریزی 60100
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گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک ماموریت و برنامه و طرح/خدمت سال 1395
مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

15,400,000 0 0 15,400,000 15,400,000 0 تھیه برنامه ھای راھبردی و میان مدت 60101

3,900,000 0 0 3,900,000 3,900,000 0 استانداردسازی فعالیت ھا و محصوالت مدیریت 
شھری

60103

19,000,000 0 0 19,000,000 19,000,000 0 تھیه برنامه و بودجه ساالنه 60104
67,590,000 0 0 67,590,000 67,590,000 0 نوسازی و تحول اداری 60200
5,500,000 0 0 5,500,000 5,500,000 0 تکریم ارباب رجوع 60205
51,500,000 0 0 51,500,000 51,500,000 0 بھبود نظام ھای مدیریتی 60206
10,590,000 0 0 10,590,000 10,590,000 0 کنترل ونظارت برنظامھای اداری 60207

1,464,000,000 0 1,464,000,000 0 0 0 ایجاد و توسعه زیرساخت ھای فناوری اطالعات 60400

110,000,000 0 110,000,000 0 0 0
کمک به توسعه زیرساختھای فرھنگی، 
اجتماعی، ورزشی، حمل و نقل و خدمات 
شھری توسط بخش خصوصی، سمن ھا و 

خیریه ھا

60401

231,000,000 0 231,000,000 0 0 0 توسعه شبکه مخابراتی 60405
680,000,000 0 680,000,000 0 0 0 توسعه و تجھیز مراکز داده ھا (دیتا سنترھا ) 60409
293,000,000 0 293,000,000 0 0 0 توسعه شبکه داده ھا ( دیتا ) 60410
150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 تھیه و نصب تجھیزات سخت  افزاری 60411

1,615,000,000 0 1,615,000,000 0 0 0 تأمین و تعمیرات اساسی ساختمان ھای 
اداری

60600

881,000,000 0 881,000,000 0 0 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان ھای اداری 60602

734,000,000 0 734,000,000 0 0 0 بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ھای 
اداری

60603

18,815,873,847 0 479,500,000 18,336,373,847 3,730,283,847 14,606,090,000 امور پشتیبانی 60800
477,090,000 0 0 477,090,000 0 477,090,000 پرداخت ھزینه ھای حقوق، اجرت و دستمزد 60801

7,614,000,000 0 0 7,614,000,000 35,000,000 7,579,000,000 مزایا و کمک ھا 60802
41,530,000 0 0 41,530,000 41,530,000 0 ھزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803

1,004,850,000 0 0 1,004,850,000 1,004,850,000 0 اجاره بھاء و کرایه 60804
8,001,300,000 0 0 8,001,300,000 1,451,300,000 6,550,000,000 خدمات قراردادی 60805

42 

گزارش توزیع اعتبارات به تفکیک ماموریت و برنامه و طرح/خدمت سال 1395
مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

910,000,000 0 0 910,000,000 910,000,000 0 ھزینه سوخت 60806
287,603,847 0 0 287,603,847 287,603,847 0 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
240,000,000 0 240,000,000 0 0 0 لوازم مصرف نشدنی اداری 60809
202,500,000 0 202,500,000 0 0 0 حقوق انتفاعی 60810
37,000,000 0 37,000,000 0 0 0 وسایط نقلیه 60814
565,000,000 0 0 565,000,000 565,000,000 0 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
445,000,000 0 0 445,000,000 445,000,000 0 شورای اسالمی شھر تھران 61001
70,000,000 0 0 70,000,000 70,000,000 0 حمایت از شورایاری ھا 61002
50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0 حمایت از شوراھای حل اختالف 61004

0 0 0 0 0 0 ندوین مقررات و خدمات حقوقی 61005
582,000,000 0 582,000,000 0 0 0 پژوھش ھای کاربردی 61500
532,000,000 0 532,000,000 0 0 0 بررسی و مطالعه نیازھا و امکانات شھری 61501
50,000,000 0 50,000,000 0 0 0 مطالعه و پژوھش ھای اجتماعی و فرھنگی 61503

36,831,300,000 36,224,000,000 0 607,300,000 3,000,000 604,300,000 دیون و تعھدات 61600

10,000,000,000 10,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعھدات تملک دارائیھای سرمایه ای 
سنوات قبل

61602

524,000,000 524,000,000 0 0 0 0 دیون و تعھدات ھزینه ای سنوات قبل 61603
18,700,000,000 18,700,000,000 0 0 0 0 بازپرداخت وام ھا 61604

7,000,000,000 7,000,000,000 0 0 0 0 دیون و تعھدات بابت امالک تصرف شده سال 
ھای قبل

61610

607,300,000 0 0 607,300,000 3,000,000 604,300,000 پرداخت ھای انتقالی به کارکنان 61611
5,254,500,000 0 900,000,000 4,354,500,000 4,354,500,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700
3,070,500,000 0 0 3,070,500,000 3,070,500,000 0 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
934,000,000 0 0 934,000,000 934,000,000 0 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703

800,000,000 0 800,000,000 0 0 0 اعتبارات پیش بینی نشده تملک دارائیھای 
سرمایه ای

61704

350,000,000 0 0 350,000,000 350,000,000 0 اعتبارات پیش بینی نشده ھزینه ای 61705
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مصوب سال 1395 هزینه اي تملک دارائی تملک دارایی شماره طبقه بندي عنوان
مالی سرمایه اي جمع سایر حقوق و مزایاي مستمر

100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 اعتبارات فوریتھای خدمات شھری 61706
260,300,000 0 0 260,300,000 260,300,000 0 مدیریت عملکرد 61800
10,400,000 0 0 10,400,000 10,400,000 0 پایش و ارزیابی راھبردی و عملیاتی 61801

56,900,000 0 0 56,900,000 56,900,000 0 کنترل و نظارت بر برنامه ھا و فعالیت ھای 
شھرداری

61802

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 نظارت بر ممیزی امالک 61803
163,000,000 0 0 163,000,000 163,000,000 0 نظارت، بازرسی و ممیزی 61805
870,000,000 0 793,000,000 77,000,000 77,000,000 0 توسعه خدمات شھرداری الکترونیک 62000

198,000,000 0 198,000,000 0 0 0 ارائه خدمات و سرویس ھای نرم افزاری 
شھرداری

62001

114,000,000 0 114,000,000 0 0 0 پردازش داده ھا و ارائه خدمات و سرویس ھای 
(GIS) اطالعات مکانی

62002

432,000,000 0 432,000,000 0 0 0 ارائه سرویس ھای اینترنت، امنیت و 
مانیتورینگ شبکه

62003

49,000,000 0 49,000,000 0 0 0 تولید و نشر آمار و اطالعات 62004

77,000,000 0 0 77,000,000 77,000,000 0 راھبری و مدیریت سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات

62005

266,000,000 0 266,000,000 0 0 0 توسعه خدمات شھر الکترونیک (شھر 
ھوشمند)

62100

8,000,000 0 8,000,000 0 0 0 مدیریت و نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک 62101
30,000,000 0 30,000,000 0 0 0 ICT بھبود و پایش فعالیت ھای مرتبط با 62102

228,000,000 0 228,000,000 0 0 0 توسعه و ارائه خدمات شھروندی غیرحضوری و 
الکترونیک

62103

187,300,000 0 0 187,300,000 187,300,000 0 دیپلماسی شھری 62200
157,300,000 0 0 157,300,000 157,300,000 0 اطالع رسانی بین المللی 62201

30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0 توسعه ھمکاری ھای بین المللی در حوزه 
مدیریت شھری

62202

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالک 62500

400,000,000 0 400,000,000 0 0 0 تملک اراضی و امالک جھت سایر ماموریتھای 
شھرداری

62501
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 پنجم ش بخ 

تملک دارایی و تملک دارایی سرماهی ای  زهینه ای، بودهج 

گاهن و واحداهی ستادی 22مالی  هب تفکیک مناطق   



 



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
77,641,000 جمع کل
62,500,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030401

56,500,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
13,500,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716

6,100,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160101
7,400,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160201

43,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
43,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210101
1,875,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,875,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,875,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,875,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010101
3,750,000 خدمات شهري 30000
3,750,000 مدیریت پسماند 30400
3,750,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
3,750,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040101
3,716,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,716,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,716,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,716,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060201
5,800,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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بودجه مصوب سال  1395 منطقه 1
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
5,800,000 دیپلماسی شهري 62200
5,800,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
5,800,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010101
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بودجه مصوب سال  1395 منطقه 1
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,165,845,399 150,000,000 2,669,366,400 2,622,250,000 1,471,801,129 جمع کل

1,926,053,771 0 795,000,000 675,000,000 395,320,292 اجتماعی و فرھنگی 10000

844,620,292 0 232,000,000 270,000,000 322,620,292 توسعھ ورزش شھروندی 10600

774,620,292 0 162,000,000 200,000,000 322,620,292 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

169,969,600 0 10,000,000 25,000,000 104,969,600 30,352 5,600 متر مربع 1395 1387 منطقه 1 احداث مجموعھ ورزشی و 
فرھنگی زعفرانیھ

106090201

245,032,029 0 40,000,000 50,000,000 115,032,029 34,806 7,040 متر مربع 1395 1387 منطقه 1 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی، مجموعھ ورزشی قائم

106090301

150,118,663 0 10,000,000 25,000,000 85,118,663 13,000 5,000 متر مربع 1395 1387 منطقه 1 توسعھ و تجھیز ورزشگاه 
صابرین شاھد

106090501

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 2,000 12,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 توسعھ وتجھیز فضاھای ورزشی 
روباز وچمن مصنوعی سطح 

منطقھ(٢۶ محلھ)

106090701

57,500,000 0 10,000,000 10,000,000 17,500,000 2,875 20,000 ندارد 1395 1390 منطقه 1 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی، کمک بھ امداد 

کوھستان

106090801

60,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 60,000 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 احداث مجموعھ فرھنگی 
ورزشی شھرک نفت

106091201

30,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 30,000 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 کمک بھ احداث مجموعھ 
ورزشی دارآباد

106091501

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 1,000 35,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ توسعھ وتجھیز اماکن 
ورزشی

106091701

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ استخر شھرک شھید 
محالتی

106091801

70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 2,000 35,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100101

310,932,086 0 143,000,000 125,000,000 28,000,000 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

257,932,086 0 90,000,000 75,000,000 28,000,000 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

102,970,000 0 20,000,000 20,000,000 23,000,000 25,743 4,000 متر مربع 1394 1390 منطقه 1 کمک بھ ، بازسازی امامزاده 
اسماعیل و علی اکبر، امامزاده 

قاسم(ع)

107020201

25,000,000 0 5,000,000 10,000,000 5,000,000 25,000 1,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 1 کمک بھ توسعھ مسجد ابو تراب 107020301

59,962,086 0 20,000,000 20,000,000 0 29,981 2,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 کمک بھ توسعھ صحن امامزاده 
صالح(ع)

107020401

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 15,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 1 کمک بھ توسعھ مسجد قمربنی 
ھاشم

107020501

20,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 20,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 1 کمک بھ حوزه علمیھ امام 
خمینی (ازگل)

107020601

5,000,000 0 5,000,000 0 0 2,258 2,214 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ ساخت حوزه علمیھ بانو 
امین

107020801

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ احداث مسجد خلبانان 
شکاری شھرک نفت

107020901

3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ ساخت مسجد ولیعصر 
(عج) محلھ کاشانک

107021001

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ موسسھ حریم 107021101

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ مسجد پیامبر اعظم 107021201

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 1 مورد 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ مداحان 107021401

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 127,660 235 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 1 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030101

23,000,000 0 23,000,000 20,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 317,460 63 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 1 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200101

3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ مدرسھ فرزانگان 107200201
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

770,501,393 0 420,000,000 280,000,000 44,700,000 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

546,815,286 0 275,000,000 140,000,000 44,700,000 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

110,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 31,429 3,500 متر مربع 1395 1390 منطقه 1 توسعھ موزه موسیقی 108010101

25,400,000 0 5,000,000 7,000,000 12,000,000 2,540 10,000 متر مربع 1395 1390 منطقه 1 توسعھ  تجھیز دانشگاه شھید 
بھشتی

108010201

65,000,000 0 15,000,000 20,000,000 10,000,000 65,000 1,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 1 بھسازی باغ موزه پروفسور 
حسابی

108010501

49,200,000 0 10,000,000 15,000,000 20,700,000 16,400,000 3 مورد 1395 1389 منطقه 1 بازسازی بیمارستان مسیح 
دانشوری، شھدای تجریش

108010601

20,500,000 0 5,000,000 10,000,000 2,000,000 10,250,000 2 مورد 1395 1392 منطقه 1 بازسازی بیمارستان طالقانی و 
اختر

108010701

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 3,000 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ ساماندھی موزه ھای 
سطح منطقھ

108010801

15,000,000 0 15,000,000 18,000,000 0 3,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 کمک بھ مجتمع ھای توانبخشی 
سطح منطقھ

108010901

81,715,286 0 30,000,000 30,000,000 0 32,686 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 بازسازی ساختمان موزه علوم و 
نجوم دارآباد

108011201

10,000,000 0 10,000,000 0 0 23,529 425 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 مرمت و بازسازی خانھ جالل 
آل احمد

108011301

150,000,000 0 150,000,000 0 0 150,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 توسعھ مجموعھ ورزشی جماران 
(شھید اژدری)

108011401

50,000,000 0 50,000,000 45,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

50,000,000 0 50,000,000 45,000,000 0 2,500 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090101

40,000,000 0 40,000,000 30,000,000 0 توسعھ و تجھیز کتابخانھ ھا و 
قرائت خانھ ھا

10810

40,000,000 0 40,000,000 30,000,000 0 15,000 2,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 توسعھ و تجھیز کتابخانھ ھا و 
قرائت خانھ ھا، سطح منطقھ

108100101

93,686,107 0 15,000,000 30,000,000 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

93,686,107 0 15,000,000 30,000,000 0 37,474 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
دزاشیب

108110801

40,000,000 0 40,000,000 35,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

40,000,000 0 40,000,000 35,000,000 0 1,500 26,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120101

1,387,542,904 110,000,000 842,100,000 887,650,000 145,486,835 حمل و نقل و ترافیک 20000

32,000,000 0 32,000,000 37,000,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

17,000,000 0 17,000,000 22,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 500,000 20 ایستگاه 1395 1395 منطقه 1 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030101

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 2,000 3,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقھ

202030201

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 20,000 250 ایستگاه 1395 1395 منطقه 1 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100101

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 200 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100201

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 250,000 28 ایستگاه 1395 1395 منطقه 1 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120101

160,000,000 110,000,000 50,000,000 30,000,000 0 توسعھ و ساماندھی فضای پارک 
خودرو

20300

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 نگھداری و بھسازی پارکینگ 20305

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 2,500 12,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 نگھداری و بھسازی پارکینگ 
ھای تجریش و باھنر

203050101

130,000,000 110,000,000 20,000,000 0 0 احداث و توسعھ پارکینگ 20306

130,000,000 110,000,000 20,000,000 0 0 46,830 2,776 متر مربع 1397 1395 منطقه 1 احداث و توسعھ پارکینگ درکھ 203060501
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

142,000,000 0 142,000,000 137,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 40,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 1 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080101

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 1 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100101

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 1,000 20,000 متر 1395 1395 منطقه 1 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120101

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 2,000 10,000 متر 1395 1395 منطقه 1 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر، سطح منطقھ

204120201

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 500,000 14 تقاطع 1395 1395 منطقه 1 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140101

45,000,000 0 45,000,000 30,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

45,000,000 0 45,000,000 30,000,000 0 45,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 1 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170101

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20501

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 5,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205010101

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 1,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040101

863,443,310 0 500,000,000 460,650,000 120,486,835 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 2,500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140101

522,443,310 0 159,000,000 189,000,000 120,486,835 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

93,486,835 0 5,000,000 5,000,000 73,486,835 3,295 28,372 متر مربع 1395 1390 منطقه 1 احداث و تکمیل کندرو بزرگراه 
صیاد شیرازی

209200201

82,000,000 0 10,000,000 10,000,000 47,000,000 3,565 23,000 متر مربع 1395 1387 منطقه 1 احداث و تکمیل کندرو بزرگراه 
لشگرک

209200301

59,000,000 0 59,000,000 69,000,000 0 1,800 32,778 متر مکعب 1395 1395 منطقه 1 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقھ

209200401

247,956,475 0 80,000,000 90,000,000 0 4,133 60,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 ادامھ احداث خیابان ٣۵ متری 
افتخاری

209200601

40,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 12,000 3,333 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 تعریض خیابان ھاشمی و احداث 
دیوار حائل در بیمارستان ۵٠۵ 

ارتش

209200701

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 10,000,000 4 کیلومتر 1395 1395 منطقه 1 نگھداری پل طبقاتی صدر 209230201

100,000,000 0 100,000,000 0 0 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 تقاطع بزرگراه شھید چمران- 
تابناک

209240101

110,000,000 0 110,000,000 178,650,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

110,000,000 0 110,000,000 178,650,000 0 100 1,100,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 1 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا،سطح منطقھ

209250101

12,000,000 0 12,000,000 18,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

12,000,000 0 12,000,000 18,000,000 0 1,000 12,000 متر 1395 1395 منطقه 1 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260101

54,000,000 0 54,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

54,000,000 0 54,000,000 0 0 100 540,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 1 تراش و روکش اساسی، سطح 
منطقھ

209280101

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020101

124,999,594 0 73,000,000 158,000,000 25,000,000 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

63,999,594 0 12,000,000 92,000,000 25,000,000 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

53,999,594 0 2,000,000 2,000,000 25,000,000 13,500 4,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 1 ساماندھی پیاده رو بازار تجریش 214010101

10,000,000 0 10,000,000 90,000,000 0 90,100 111 متر مربع 1395 1394 منطقه 1 احداث پیاده راه اطراف صحن 
امام زاده صالح

214010201

30,000,000 0 30,000,000 50,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

30,000,000 0 30,000,000 50,000,000 0 1 30,000,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020101

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 40,000 150 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 1 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030101

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 1 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040101

15,000,000 0 15,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

15,000,000 0 15,000,000 0 0 1,000 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060101

20,100,000 0 100,000 20,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

20,100,000 0 100,000 20,000,000 0 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک

21802

20,100,000 0 100,000 20,000,000 0 4,020 5,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 1 احداث پارک آموزش ترافیک 
مھرگان

218020101

2,543,307,133 40,000,000 877,766,400 930,100,000 855,994,002 خدمات شھری 30000

2,186,964,230 40,000,000 620,000,000 650,000,000 855,994,002 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

1,826,964,230 40,000,000 260,000,000 275,000,000 855,994,002 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

1,130,000,000 0 150,000,000 120,000,000 650,994,002 22,600 50,000 متر مربع 1395 1389 منطقه 1 ساماندھی و ایجاد سپر حریم 
حفاظتی ارتفاعات ١٨٠٠ رود 

دره ھا (دربند)

301020301

157,812,932 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 3,757 42,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 1 احداث و توسعھ تفرجگاه، 
بوستان دربند (فاز ٢)

301020701

119,990,595 0 20,000,000 20,000,000 40,000,000 9,374 12,800 متر مربع 1395 1392 منطقه 1 احداث و توسعھ باغ کامران 301020801

124,985,985 0 10,000,000 35,000,000 40,000,000 1,786 70,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 1 احداث و توسعھ بوستان آبک 301021001

144,425,518 0 10,000,000 30,000,000 65,000,000 1,699 85,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 1 احداث و توسعھ بوستان گالبدره 301021101

69,749,200 0 10,000,000 30,000,000 0 1,860 37,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 احداث و توسعھ بوستان سیمین 
قلعھ (دارآباد)

301021201
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 0 4,286 14,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 1 احداث و توسعھ فاز ٢ بوستان 
ساسان

301021501

20,000,000 0 20,000,000 0 0 1,000 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 تکمیل بوستان کوھسار 301021601

160,000,000 0 160,000,000 165,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

160,000,000 0 160,000,000 165,000,000 0 500 320,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030101

140,000,000 0 140,000,000 150,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

135,000,000 0 135,000,000 145,000,000 0 1,450 93,103 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040101

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 150 33,333 تعداد 1395 1395 منطقه 1 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040201

60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 130 460,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070101

77,800,000 0 77,800,000 99,900,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

24,500,000 0 24,500,000 35,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

24,500,000 0 24,500,000 35,000,000 0 35 700,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010101

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 4,500,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 1 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030101

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 3,000 13,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، میادین شھریاری ونیاوران

302040101
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,000,000 0 3,000,000 4,600,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

3,000,000 0 3,000,000 4,600,000 0 500 6,000 مورد 1395 1395 منطقه 1 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060101

1,300,000 0 1,300,000 1,300,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,300,000 0 1,300,000 1,300,000 0 100 13,000 تعداد 1395 1395 منطقه 1 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070101

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 500 9,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080101

82,931,572 0 29,266,400 30,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

82,931,572 0 29,266,400 30,000,000 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

73,665,172 0 20,000,000 30,000,000 0 73,665 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 جابجایی سولھ بازیافت اوشان 304060101

9,266,400 0 9,266,400 0 0 8,000 1,160 عدد 1395 1395 منطقه 1 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060301

118,200,000 0 118,200,000 116,200,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

11,500,000 0 11,500,000 11,500,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

11,500,000 0 11,500,000 11,500,000 0 575 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 1 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020101

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 500 40,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 1 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040101

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 400 25,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 1 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060101

54,000,000 0 54,000,000 54,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

54,000,000 0 54,000,000 54,000,000 0 1,000 54,000 متر طول 1395 1395 منطقه 1 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070101

22,700,000 0 22,700,000 20,700,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

22,700,000 0 22,700,000 20,700,000 0 500 45,400 متر طول 1395 1395 منطقه 1 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080101

77,411,331 0 32,500,000 34,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 100,000 85 چشمه 1395 1395 منطقه 1 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010101

59,911,331 0 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

59,911,331 0 15,000,000 15,000,000 0 6,667 4,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 احداث و تجھیز اسکان کارگری 
نواحی ٣، ٧، ٨ و ١٠

310060101

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 10,000 900 چشمه 1395 1395 منطقه 1 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080101

213,941,591 0 59,500,000 59,500,000 75,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000

99,133,087 0 34,500,000 34,500,000 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

99,133,087 0 34,500,000 34,500,000 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

99,133,087 0 34,500,000 34,500,000 0 12,296 8,063 متر مربع 1395 1393 منطقه 1 ساخت و تجھیز سولھ ھای 
مدیریت بحران یاران، گالبدره، 

آراج

402030101

114,808,504 0 25,000,000 25,000,000 75,000,000 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

94,808,504 0 5,000,000 5,000,000 75,000,000 توسعھ و بھسازی مسیل ھا، 
حوضچھ ھای رسوبگیر و 
مخازن تعدیل کننده سیالب

40311

94,808,504 0 5,000,000 5,000,000 75,000,000 9,481 10,000 متر مربع 1395 1382 منطقه 1 توسعھ مسیل مقصود بیک 403110101

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 500 40,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 1 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140101

20,000,000 0 20,000,000 0 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 0 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 0 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١

506010101

75,000,000 0 75,000,000 70,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

75,000,000 0 75,000,000 70,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

75,000,000 0 75,000,000 70,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

75,000,000 0 75,000,000 70,000,000 0 5,000 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 1 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030101
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
86,260,000 جمع کل
65,700,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030402

59,700,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
9,700,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
5,700,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160102
4,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160202

50,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
50,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210102
2,000,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,000,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,000,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,000,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010102
8,750,000 خدمات شهري 30000
8,750,000 مدیریت پسماند 30400
8,750,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
8,750,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040102
4,310,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
4,310,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
4,310,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,310,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060202
5,500,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
5,500,000 دیپلماسی شهري 62200
5,500,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
5,500,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010102
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,558,196,430 1,967,658,031 1,761,296,300 1,708,900,000 1,378,309,493 جمع کل

817,045,539 109,826,456 250,000,000 284,500,000 157,143,494 اجتماعی و فرھنگی 10000

181,978,863 0 70,000,000 80,000,000 34,942,863 توسعھ ورزش شھروندی 10600

176,978,863 0 65,000,000 65,000,000 34,942,863 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

92,978,863 0 20,000,000 20,000,000 34,942,863 26,565 3,500 متر مربع 1395 1389 منطقه 2 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی و زورخانھ فرحزاد

106090102

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 2,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 توسعھ و تجھیز زمین ھای 
ورزشی روباز، سطح منطقھ

106090202

64,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 35,556 1,800 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ توسعھ و تجھیز اماکن 
ورزشی

106091302

5,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

5,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 2,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100102

488,312,920 109,826,456 128,000,000 113,000,000 116,734,942 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

453,312,920 109,826,456 93,000,000 78,000,000 116,734,942 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

30,083,920 0 5,000,000 5,000,000 20,000,000 7,521 4,000 متر مربع 1395 1391 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
الرسول(ص)

107020502

70,400,000 0 5,000,000 5,000,000 37,307,942 8,800 8,000 متر مربع 1395 1391 منطقه 2 کمک بھ  مسجد صاحب 
الزمان(عج) ایوانک

107020902

199,385,000 109,826,456 10,000,000 20,000,000 59,427,000 24,923 8,000 متر مربع 1396 1391 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  
امامزاده و حوزه علمیھ عینعلی 

و زینعلی

107021002

6,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 10,000 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
امام سجاد(ع)

107021402

25,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 41,667 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
محلھ پردیسان قمر بنی ھاشم

107021502

13,500,000 0 5,000,000 5,000,000 0 22,500 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
حضرت امام حسن(ع)

107021602

65 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 2
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

13,500,000 0 5,000,000 5,000,000 0 22,500 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
محلھ صادقیھ سیدالشھدا(ع)

107021702

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 16,667 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
بوعلی

107021802

13,500,000 0 5,000,000 5,000,000 0 22,500 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
علی ابن موسی الرضا

107022102

15,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 25,000 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
الزھرا(س) محلھ درختی

107022202

16,944,000 0 10,000,000 5,000,000 0 8,472 2,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 کمک بھ ساخت و توسعھ  
مقبرةالشھدا (یادبود شش شھید 

گمنام در خیابان آزادی)

107022402

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 10,000 1,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 2 کمک بھ ساخت و تجھیز مسجد 
المھدی(میدان بھرود)

107022702

5,000,000 0 5,000,000 0 0 12,500 400 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 کمک بھ آستان مقدس امام زاده 
صالح (ع) فرحزاد

107022802

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 کمک بھ ساخت مسجد عبدالھ 
ابن الحسن (ع)

107023202

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 300,000 67 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 2 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030102

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 300,000 50 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 2 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200102

146,753,756 0 52,000,000 91,500,000 5,465,689 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

33,000,000 0 11,000,000 22,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

30,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 20,000 1,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 2 احداث تاالر ارکستر 
فیالرمونیک

108011002

3,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0 3,000,000 1 ندارد 1395 1394 منطقه 2 کمک بھ انجمن تخصصی 
معلولین ایران

108011102
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 2,500 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090102

84,753,756 0 12,000,000 35,500,000 5,465,689 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

23,180,000 0 4,000,000 10,000,000 0 18,544 1,250 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
درختی

108110102

35,744,131 0 4,000,000 15,000,000 2,709,689 17,872 2,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 2 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، بو 
علی

108110902

25,829,625 0 4,000,000 10,500,000 2,756,000 12,915 2,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 2 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
تیموری

108111002

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 1,500 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120102

1,247,722,365 291,500,000 711,000,000 761,400,000 57,705,927 حمل و نقل و ترافیک 20000

27,500,000 0 27,500,000 25,900,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

12,100,000 0 12,100,000 10,500,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

8,500,000 0 8,500,000 7,500,000 0 772,727 11 ایستگاه 1395 1395 منطقه 2 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030102

3,600,000 0 3,600,000 3,000,000 0 2,000 1,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقھ

202030202

5,400,000 0 5,400,000 5,400,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

3,700,000 0 3,700,000 3,700,000 0 20,000 185 ایستگاه 1395 1395 منطقه 2 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100102

1,700,000 0 1,700,000 1,700,000 0 200 8,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100202

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 250,000 40 ایستگاه 1395 1395 منطقه 2 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120102

59,460,000 0 2,000,000 20,000,000 27,000,000 توسعھ و ساماندھی فضای پارک 
خودرو

20300

59,460,000 0 2,000,000 20,000,000 27,000,000 احداث و توسعھ پارکینگ 20306

59,460,000 0 2,000,000 20,000,000 27,000,000 3,964 15,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 2 احداث و توسعھ پارکینگ، 
طبقاتی دانشگاه شریف

203060202

122,300,000 0 122,300,000 119,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

50,000,000 0 50,000,000 47,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

50,000,000 0 50,000,000 47,000,000 0 50,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 2 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080102

12,000,000 0 12,000,000 14,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

12,000,000 0 12,000,000 14,000,000 0 12,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 2 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100102

47,300,000 0 47,300,000 47,300,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 1,000 40,000 متر 1395 1395 منطقه 2 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120102

7,300,000 0 7,300,000 7,300,000 0 2,000 3,650 متر 1395 1395 منطقه 2 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120202

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 500,000 10 تقاطع 1395 1395 منطقه 2 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140102

8,000,000 0 8,000,000 5,700,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

8,000,000 0 8,000,000 5,700,000 0 8,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 2 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170102

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 1,000 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040102

749,303,280 215,000,000 394,000,000 444,000,000 26,205,927 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

38,000,000 0 38,000,000 34,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

38,000,000 0 38,000,000 34,000,000 0 3,400 11,176 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140102

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 1,875 10,667 متر مکعب 1395 1395 منطقه 2 احداث دیوار حائل معابر سطح 
منطقھ

209200102

440,303,280 215,000,000 85,000,000 90,000,000 26,205,927 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

125,303,280 0 30,000,000 45,000,000 26,205,927 16,273 7,700 متر مربع 1395 1392 منطقه 2 احداث و توسعھ  پل سواره رو 
نیایش انتھای بلوار شھرداری 

جنوبی بھ شمالی

209240102

80,000,000 25,000,000 25,000,000 30,000,000 0 20,000 4,000 متر مربع 1396 1394 منطقه 2 احداث  و تعریض پل کوھستان 
(یادگارامام)

209240302

235,000,000 190,000,000 30,000,000 15,000,000 0 23,500 10,000 متر مربع 1396 1394 منطقه 2 احداث لوپ بزرگراه یادگارامام 
بھ اتوبان شھید ھمت و اتوبان 
شھید چمران بھ اتوبان  شھید 

ھمت

209240402

70,000,000 0 70,000,000 170,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

70,000,000 0 70,000,000 170,000,000 0 100 700,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 2 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250102

31,000,000 0 31,000,000 45,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

31,000,000 0 31,000,000 45,000,000 0 1,500 20,667 متر 1395 1395 منطقه 2 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260102

80,000,000 0 80,000,000 90,000,000 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای 
شھری

20927

80,000,000 0 80,000,000 90,000,000 0 10,000 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 نگھداری و بھسازی  تونل توحید 209270102

70,000,000 0 70,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

70,000,000 0 70,000,000 0 0 100 700,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 2 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280102

9,500,000 0 9,500,000 8,800,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

9,500,000 0 9,500,000 8,800,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

9,500,000 0 9,500,000 8,800,000 0 2,000 4,750 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020102

233,906,088 76,500,000 125,700,000 110,200,000 4,500,000 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

155,000,000 76,500,000 70,000,000 55,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

65,000,000 0 65,000,000 50,000,000 0 1,000 65,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010102

90,000,000 76,500,000 5,000,000 5,000,000 0 12,000 7,500 متر مربع 1396 1393 منطقه 2 احداث پیاده رو مسیر کوی فراز 214010202

20,000,000 0 20,000,000 40,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

20,000,000 0 20,000,000 40,000,000 0 800 25,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020102

35,706,088 0 12,500,000 12,000,000 4,500,000 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 2,000,000 0 40,000 125 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 2 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030102

30,706,088 0 7,500,000 10,000,000 4,500,000 116,753 263 متر طول 
عرشه

1395 1391 منطقه 2 احداث  پل معلق دره فرحزاد 214030202

3,200,000 0 3,200,000 3,200,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

3,200,000 0 3,200,000 3,200,000 0 2,000 1,600 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 2 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040102

20,000,000 0 20,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

20,000,000 0 20,000,000 0 0 800 25,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060102

1,000,000 0 1,000,000 3,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

1,000,000 0 1,000,000 3,500,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

1,000,000 0 1,000,000 3,500,000 0 500,000 2 تعداد 1395 1395 منطقه 2 خرید و نصب خانھ ھای 
دوچرخھ و تجھیزات مربوطھ 

سطح منطقھ

215010102

9,652,997 0 4,000,000 5,000,000 0 افزایش و توسعھ ظرفیت ھای 
مدیریتی پلیس راھور

21600

9,652,997 0 4,000,000 5,000,000 0 احداث ساختمان ھای پلیس 
راھور

21603

9,652,997 0 4,000,000 5,000,000 0 6,435 1,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 جابجایی ساختمان پلیس راھور 216030102

20,100,000 0 10,000,000 10,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

20,100,000 0 10,000,000 10,000,000 0 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک

21802

20,100,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,010 10,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک، سطح منطقھ

218020102

4,393,537,648 1,566,331,575 749,296,300 611,000,000 1,156,464,072 خدمات شھری 30000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,856,798,672 1,436,331,575 358,000,000 324,000,000 1,156,464,072 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

3,524,298,079 1,436,331,575 103,000,000 76,000,000 1,156,464,072 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

459,946,280 393,542,464 3,000,000 3,000,000 30,592,000 1,278 360,000 متر مربع 1396 1390 منطقه 2 احداث و توسعھ بوستان اسالم 
آباد

301020102

152,066,642 0 30,000,000 30,000,000 0 796 190,950 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه، بوستانھای محلی

301020202

1,093,107,984 0 5,000,000 5,000,000 951,365,984 1,952 560,000 متر مربع 1395 1388 منطقه 2 احداث و توسعھ تفرجگاه، دره 
فرحزاد فاز ٢

301020302

164,286,620 0 5,000,000 5,000,000 67,509,000 3,912 42,000 متر مربع 1395 1391 منطقه 2 مقاوم سازی بوستان نھج البالغھ 
فاز ١

301020402

612,000,000 496,472,123 5,000,000 10,000,000 0 2,040 300,000 متر مربع 1397 1393 منطقه 2 احداث و توسعھ تفرجگاه، دره 
فرحزاد فاز ٣

301020502

565,936,000 451,349,526 5,000,000 10,000,000 29,997,088 1,617 350,000 متر مربع 1396 1392 منطقه 2 احداث و توسعھ تفرجگاه، 
پردیس کوھستانی کوه فرحزاد

301020602

258,992,000 94,967,462 47,000,000 10,000,000 21,000,000 2,158 120,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 2 احداث و توسعھ  پارک پرواز 301020702

217,962,553 0 3,000,000 3,000,000 56,000,000 1,362 160,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 2 احداث و توسعھ  تفرجگاه، 
اوین- درکھ

301020802

147,500,593 0 70,000,000 65,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

60,000,000 0 60,000,000 40,000,000 0 500 120,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030102

87,500,593 0 10,000,000 25,000,000 0 199 440,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 احداث و توسعھ فضای سبز 
بزرگراه ھای حکیم و یادگار 

و...

301030202

85,000,000 0 85,000,000 103,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

70,000,000 0 70,000,000 88,000,000 0 1,500 46,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040102

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 150 100,000 تعداد 1395 1395 منطقه 2 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040202
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

100,000,000 0 100,000,000 80,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

100,000,000 0 100,000,000 80,000,000 0 800 125,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070102

97,500,000 0 97,500,000 70,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

35,000,000 0 35,000,000 24,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

35,000,000 0 35,000,000 24,000,000 0 40 875,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010102

10,000,000 0 10,000,000 7,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

10,000,000 0 10,000,000 7,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 2 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030102

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 3,000 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سرو-صنعت-کاج

302040102

21,000,000 0 21,000,000 10,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

21,000,000 0 21,000,000 10,000,000 0 500 42,000 مورد 1395 1395 منطقه 2 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060102

1,500,000 0 1,500,000 1,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,500,000 0 1,500,000 1,000,000 0 100 15,000 تعداد 1395 1395 منطقه 2 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070102

10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 0 500 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080102

69,796,300 30,000,000 39,796,300 0 0 مدیریت پسماند 30400
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

69,796,300 30,000,000 39,796,300 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

60,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 20,000 3,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 2 احداث و تجھیز سولھ بازیافت 
خیابان سازمان آب زیر پل 

والیت

304060102

9,796,300 0 9,796,300 0 0 8,000 1,225 تعداد 1395 1395 منطقه 2 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060302

358,442,676 100,000,000 243,000,000 211,000,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

5,000,000 0 5,000,000 3,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

5,000,000 0 5,000,000 3,000,000 0 1,000 5,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 2 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020102

285,442,676 100,000,000 170,000,000 110,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 1,150 86,939 متر مکعب 1395 1395 منطقه 2 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سطح منطقھ

307030102

35,442,676 0 20,000,000 10,000,000 0 2,340 15,148 متر مکعب 1395 1393 منطقه 2 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سیل برگردان 

غرب

307030202

150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 0 3,000 50,000 متر مکعب 1397 1395 منطقه 2 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی ، بزرگراه شھید 

چمران

307030302

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 500 10,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 2 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040102

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 400 7,500 متر مکعب 1395 1395 منطقه 2 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060102

30,000,000 0 30,000,000 45,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

30,000,000 0 30,000,000 45,000,000 0 1,000 30,000 متر طول 1395 1395 منطقه 2 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070102

30,000,000 0 30,000,000 45,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

30,000,000 0 30,000,000 45,000,000 0 500 60,000 متر طول 1395 1395 منطقه 2 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080102

11,000,000 0 11,000,000 6,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 100,000 100 چشمه 1395 1395 منطقه 2 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010102

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 10,000 100 چشمه 1395 1395 منطقه 2 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080102

55,731,889 0 26,000,000 32,000,000 6,996,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000

49,731,889 0 20,000,000 20,000,000 6,996,000 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

49,731,889 0 20,000,000 20,000,000 6,996,000 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

49,731,889 0 20,000,000 20,000,000 6,996,000 33,155 1,500 متر مربع 1395 1392 منطقه 2 ساخت و تجھیز سولھ ھای 
مدیریت بحران ایثار، زنجان

402030102

6,000,000 0 6,000,000 12,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

6,000,000 0 6,000,000 12,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

6,000,000 0 6,000,000 12,000,000 0 500 12,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 2 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140102

44,158,989 0 25,000,000 20,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

44,158,989 0 25,000,000 20,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

29,158,989 0 10,000,000 5,000,000 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

29,158,989 0 10,000,000 5,000,000 0 17,092 1,706 متر مربع 1395 1393 منطقه 2 احداث و تجھیز ساختمان فوریت 
ھای امور شھری

606020102

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 5,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 2 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030102
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
83,020,000 جمع کل
73,650,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030403

67,650,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
7,650,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,400,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160103
3,250,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160203

60,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
60,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210103
2,000,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,000,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,000,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,000,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010103

750,000 خدمات شهري 30000
750,000 مدیریت پسماند 30400
750,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
750,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040103

2,620,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,620,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,620,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,620,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060203
4,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,000,000 دیپلماسی شهري 62200
4,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
4,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010103
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بودجه مصوب سال  1395 منطقه 3
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,851,631,913 511,613,000 1,452,500,000 1,217,000,000 140,847,500 جمع کل

945,862,000 110,413,000 307,500,000 294,500,000 100,000,000 اجتماعی و فرھنگی 10000

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی

10401

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 200,000 10 جایگاه 1395 1395 منطقه 3 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح منطقھ

104010103

354,073,000 20,000,000 123,000,000 129,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

352,073,000 20,000,000 121,000,000 124,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

140,000,000 20,000,000 50,000,000 50,000,000 0 31,818 4,400 متر مربع 1396 1393 منطقه 3 تملک، احداث و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی ورزشی محلھ ده ونک

106090103

82,696,000 0 21,000,000 14,000,000 0 35,955 2,300 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 توسعھ و تجھیز  مجموعھ 
ورزشی نونھاالن

106091103

99,377,000 0 20,000,000 30,000,000 0 27,227 3,650 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی و ورزشی آبشار

106091203

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 10,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 کمک بھ توسعھ و تجھیز اماکن 
ورزشی

106091403

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 2,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100103

531,789,000 90,413,000 124,500,000 101,500,000 100,000,000 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

515,289,000 90,413,000 108,000,000 85,000,000 100,000,000 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

285,000,000 90,413,000 15,000,000 25,000,000 100,000,000 34,756 8,200 متر مربع 1396 1391 منطقه 3 کمک بھ ساخت مسجد جامع 
قلھک

107020603

61,985,000 0 20,000,000 20,000,000 0 51,654 1,200 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 کمک بھ  مسجد مدرسھ مجتمع 
رازی

107021003
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

44,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 41,905 1,050 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
پارک مادران ١

107021103

76,304,000 0 10,000,000 20,000,000 0 21,801 3,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
میرداماد

107021303

5,500,000 0 5,500,000 0 0 11,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 کمک بھ امام زاده اسماعیل 
زرگنده

107021403

9,500,000 0 9,500,000 0 0 15,833 600 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 کمک بھ احداث مسجد و 
دارالقرآن امام حسین

107021503

20,000,000 0 20,000,000 0 0 40,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 کمک بھ حوزه علمیھ امام محمد 
تقی

107021603

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 کمک بھ موسسھ بانوی بھشت 107021703

3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 کمک بھ خانھ مطھر 107021803

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 103,093 97 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 3 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030103

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 64,356 101 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 3 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200103

58,000,000 0 58,000,000 62,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

48,000,000 0 48,000,000 57,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,500 800 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، مجموعھ آکواریوم خلیج 

فارس

108090103

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 4,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نگھداری  بوستان بھشت مادران 108090203

26,000,000 0 26,000,000 35,000,000 0 2,500 10,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090303

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 1,500 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120103

1,312,120,000 401,200,000 707,000,000 558,000,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

9,500,000 0 9,500,000 9,500,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 500,000 5 ایستگاه 1395 1395 منطقه 3 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030103

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 2,000 750 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030203

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 20,000 75 ایستگاه 1395 1395 منطقه 3 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100103

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 200 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100203

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 250,000 12 ایستگاه 1395 1395 منطقه 3 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120103

61,500,000 0 61,500,000 66,500,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

35,000,000 0 35,000,000 40,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

35,000,000 0 35,000,000 40,000,000 0 40,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 3 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080103

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 3 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100103

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 1,000 7,000 متر 1395 1395 منطقه 3 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120103

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 2,000 1,500 متر 1395 1395 منطقه 3 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120203

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 500,000 4 تقاطع 1395 1395 منطقه 3 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140103

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 6,500,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 3 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170103

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 1,000 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040103

1,162,120,000 401,200,000 557,000,000 403,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 2,500 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140103

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 1,656 6,039 متر مکعب 1395 1395 منطقه 3 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقھ

209200103

100,000,000 0 100,000,000 0 0 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 احداث دوربرگردان مدرس- 
آفریقا

209220203
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

830,120,000 401,200,000 225,000,000 130,000,000 0 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

33,920,000 0 5,000,000 10,000,000 0 6,030 5,625 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 احداث و توسعھ تقاطع 
غیرھمسطح، راستگرد کاوه 

جنوب بھ صدر شرق

209240303

80,000,000 0 10,000,000 40,000,000 0 6,400 12,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 احداث تقاطع ھمت بھ پاسداران 209240403

401,200,000 301,200,000 60,000,000 40,000,000 0 8,337 48,125 متر مربع 1397 1393 منطقه 3 احداث و توسعھ تقاطع 
غیرھمسطح آرش - اسفندیار

209240503

165,000,000 0 100,000,000 40,000,000 0 52,800 3,125 متر مربع 1395 1393 منطقه 3 احداث تقاطع شریعتی ـ صدر 
غرب

209240903

150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 0 25,000 6,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 3 احداث تقاطع غیرھمسطح 
مدرس- آفریقا

209241003

49,000,000 0 49,000,000 131,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

49,000,000 0 49,000,000 131,000,000 0 150 326,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 3 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250103

12,000,000 0 12,000,000 17,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

12,000,000 0 12,000,000 17,000,000 0 1,000 12,000 متر 1395 1395 منطقه 3 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260103

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای 
شھری

20927

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 1,556 64,285 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نگھداری و بھسازی تونل صدر 
ـ نیایش

209270103

46,000,000 0 46,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

46,000,000 0 46,000,000 0 0 150 306,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 3 تراش و روکش اساسی، سطح 
منطقھ

209280103

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 2,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020103

66,000,000 0 66,000,000 66,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

40,000,000 0 40,000,000 60,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

40,000,000 0 40,000,000 60,000,000 0 1,000 40,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020103

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 2,000 3,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 3 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040103

20,000,000 0 20,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

20,000,000 0 20,000,000 0 0 1,000 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060103

356,500,000 0 356,500,000 303,000,000 0 خدمات شھری 30000

178,000,000 0 178,000,000 157,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

40,000,000 0 40,000,000 0 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

40,000,000 0 40,000,000 0 0 1,569 25,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 بازسازی بوستان طالقانی 301020103

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 500 70,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030103

58,000,000 0 58,000,000 68,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

50,000,000 0 50,000,000 60,000,000 0 1,500 33,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040103

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 150 53,333 تعداد 1395 1395 منطقه 3 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040203

45,000,000 0 45,000,000 54,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

45,000,000 0 45,000,000 54,000,000 0 720 62,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070103

76,900,000 0 76,900,000 73,500,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

10,500,000 0 10,500,000 15,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

10,500,000 0 10,500,000 15,000,000 0 40 262,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010103

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 1,700,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 3 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030103

55,000,000 0 55,000,000 45,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

35,000,000 0 35,000,000 25,000,000 0 3,000 11,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 ساماندھی میادین  میدان ونک - 
میرداماد - ولی عصر - شریعتی

302040203

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 3,000 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، ساماندھی میدان اختیاریھ

302040403

4,200,000 0 4,200,000 6,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

4,200,000 0 4,200,000 6,000,000 0 500 8,400 مورد 1395 1395 منطقه 3 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060103

500,000 0 500,000 500,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

500,000 0 500,000 500,000 0 100 5,000 تعداد 1395 1395 منطقه 3 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070103
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080103

7,600,000 0 7,600,000 0 0 مدیریت پسماند 30400

7,600,000 0 7,600,000 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

7,600,000 0 7,600,000 0 0 8,000 950 عدد 1395 1395 منطقه 3 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060303

88,000,000 0 88,000,000 69,500,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

15,000,000 0 15,000,000 7,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

15,000,000 0 15,000,000 7,000,000 0 500 30,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 3 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040103

30,000,000 0 30,000,000 19,500,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

30,000,000 0 30,000,000 19,500,000 0 400 75,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 3 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060103

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 1,000 25,000 متر طول 1395 1395 منطقه 3 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070103

18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 500 36,000 متر طول 1395 1395 منطقه 3 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080103

6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 0 10,000 600 چشمه 1395 1395 منطقه 3 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080103

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 500 13,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 3 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140103

230,649,913 0 75,000,000 55,000,000 40,847,500 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

225,649,913 0 70,000,000 50,000,000 40,847,500 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

205,649,913 0 50,000,000 30,000,000 40,847,500 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

175,649,913 0 30,000,000 20,000,000 40,847,500 23,899 7,350 متر مربع 1395 1391 منطقه 3 احداث و تجھیز ساختمان پلیس 
راھور

606020303

30,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 21,429 1,400 متر مربع 1395 1394 منطقه 3 احداث و تجھیز ساختمان ناحیھ 
۵

606020403

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 3 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030103

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی 61500

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 منطقه 3 طرح ھای پژوھشی جھت 
سرمایھ گذاری

615010103
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
88,322,000 جمع کل
75,700,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030404

69,700,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
9,700,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
5,700,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160104
4,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160204

60,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
60,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210104

625,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
625,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
625,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
625,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010104

3,000,000 خدمات شهري 30000
3,000,000 مدیریت پسماند 30400
3,000,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
3,000,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040104
3,597,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,597,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,597,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,597,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060204
5,400,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
5,400,000 دیپلماسی شهري 62200
5,400,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
5,400,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010104

92 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 منطقه 4
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,914,758,080 255,000,000 1,333,369,200 1,438,100,000 1,187,388,880 جمع کل

2,601,856,872 180,000,000 453,000,000 448,000,000 1,076,856,872 اجتماعی و فرھنگی 10000

1,412,191,845 0 100,000,000 100,000,000 912,191,845 توسعھ گردشگری و اوقات 
فراغت

10300

1,412,191,845 0 100,000,000 100,000,000 912,191,845 ایجاد و توسعھ زیرساخت 
فضاھای تفریحی

10302

1,412,191,845 0 100,000,000 100,000,000 912,191,845 25,676 55,000 متر مربع 1396 1390 منطقه 4 ایجاد و توسعھ زیرساخت 
فضاھای تفریحی، احداث باغ 

پرندگان

103020104

36,795,000 0 23,000,000 3,000,000 10,795,000 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

36,795,000 0 23,000,000 3,000,000 10,795,000 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

18,795,000 0 5,000,000 3,000,000 10,795,000 42,523 442 متر مربع 1395 1391 منطقه 4 توسعھ و تجھیز مددسراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دیدگان اجتماعی، کمک بھ 
تجھیز و ساماندھی سامانسرای 

لویزان

104020104

18,000,000 0 18,000,000 0 0 18,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 احداث گرمخانھ و سامانسرا 
جھت آسیب ھای اجتماعی ، 

مجتمع بھاران

104020804

553,500,000 180,000,000 105,000,000 115,000,000 33,500,000 توسعھ ورزش شھروندی 10600

533,500,000 180,000,000 85,000,000 105,000,000 33,500,000 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

138,500,000 0 5,000,000 20,000,000 33,500,000 3,078 45,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 4 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
تفریحی سایت ١٢۵ ھکتاری 

جنگل لویزان

106090604

120,000,000 50,000,000 15,000,000 35,000,000 0 41,379 2,900 متر مربع 1396 1393 منطقه 4 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی و ورزشی خاک سفید

106090704

60,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 10,169 5,900 متر مربع 1395 1393 منطقه 4 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی و ورزشی قنات کوثر

106090904
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

185,000,000 130,000,000 15,000,000 20,000,000 0 26,429 7,000 متر مربع 1396 1393 منطقه 4 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی ورزشی قاسم آباد

106091004

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 توسعھ و تجھیز زمین ورزشی 
روباز و چمن مصنوعی، سطح 

منطقھ

106091204

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 توسعھ وتجھیزفضاھای 
فرھنگی، ورزشی و ھنری 

مجموعھ آبشناسان

106091404

20,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

20,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 2,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100104

310,000,000 0 122,000,000 123,000,000 53,000,000 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

252,000,000 0 64,000,000 65,000,000 53,000,000 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

90,000,000 0 2,000,000 5,000,000 53,000,000 17,143 5,250 متر مربع 1395 1390 منطقه 4 کمک بھ  احداث مسجد و حوزه 
علمیھ ھدایت

107020304

50,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 20,000 2,500 متر مربع 1395 1391 منطقه 4 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
الرسول

107020404

25,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 25,000 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 4 کمک بھ توسعھ مسجد حضرت 
فاطمھ زھرا(س)

107021504

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 15,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 4 کمک بھ توسعھ و تجھیز مسجد 
آل یاسین

107022004

60,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 7,600 7,895 متر مربع 1395 1394 منطقه 4 کمک بھ مسجد الھادی 107022204

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 کمک بھ توسعھ حوزه علمیھ راه 
زینب

107022704

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 کمک بھ مسجد المھدی (عج) 107022804

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 کمک بھ موسسھ فرھنگی 
پیروان ائمھ اطھار

107022904

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 218,750 160 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 4 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030104

23,000,000 0 23,000,000 23,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

23,000,000 0 23,000,000 23,000,000 0 92,000 250 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 4 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200104

289,370,027 0 103,000,000 107,000,000 67,370,027 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

127,943,527 0 15,000,000 18,000,000 64,943,527 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

127,943,527 0 15,000,000 18,000,000 64,943,527 127,944 1,000 متر مربع 1395 1388 منطقه 4 ساماندھی و تجھیز فرھنگسرای 
اشراق

108010204

30,000,000 0 30,000,000 33,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

30,000,000 0 30,000,000 33,000,000 0 2,500 12,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090104

116,426,500 0 43,000,000 46,000,000 2,426,500 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

62,426,500 0 20,000,000 20,000,000 2,426,500 16,007 3,900 متر مربع 1395 1391 منطقه 4 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
احداث سرای محلھ نارمک

108110304

14,000,000 0 3,000,000 6,000,000 0 11,200 1,250 متر مربع 1395 1393 منطقه 4 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
مقبرةالشھدا

108110504

30,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 30,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 4 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 
مھران

108110604

10,000,000 0 10,000,000 0 0 13,333 750 متر مربع 1396 1395 منطقه 4 توسعھ و تجھیز سراي محلھ ، 
پاسداران

108110904

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 1,500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120104

407,000,000 0 397,000,000 400,000,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

22,500,000 0 22,500,000 17,500,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,500,000 0 7,500,000 6,500,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

3,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 500,000 6 ایستگاه 1395 1395 منطقه 4 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030104

4,500,000 0 4,500,000 1,500,000 0 2,000 2,250 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقھ

202030204

5,000,000 0 5,000,000 3,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

4,000,000 0 4,000,000 2,000,000 0 20,000 200 ایستگاه 1395 1395 منطقه 4 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100104

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 200 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقھ

202100204

10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 0 250,000 40 ایستگاه 1395 1395 منطقه 4 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120104

1,500,000 0 1,500,000 3,000,000 0 توسعھ و ساماندھی فضای پارک 
خودرو

20300

1,500,000 0 1,500,000 3,000,000 0 ساماندھی پارکینگ حاشیھ معابر 20307

1,500,000 0 1,500,000 3,000,000 0 1,875 800 فضاي پارك 1395 1395 منطقه 4 ساماندھی پارکینگ حاشیھ 
معابر، سطح منطقھ

203070104

104,500,000 0 104,500,000 107,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 4 اجرای عالیم افقی 
ترافیکی،سطح منطقھ

204080104

20,000,000 0 20,000,000 12,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

20,000,000 0 20,000,000 12,000,000 0 20,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 4 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100104

24,500,000 0 24,500,000 38,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

18,500,000 0 18,500,000 32,000,000 0 1,000 18,500 متر 1395 1395 منطقه 4 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120104

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 2,000 3,000 متر 1395 1395 منطقه 4 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر، سطح منطقھ

204120204

3,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

3,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0 500,000 6 تقاطع 1395 1395 منطقه 4 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140104

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 7,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 4 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170104

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040104

224,000,000 0 214,000,000 218,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

20,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

20,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 3,000 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140104

5,000,000 0 5,000,000 7,000,000 0 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

5,000,000 0 5,000,000 7,000,000 0 561 8,916 متر مکعب 1395 1395 منطقه 4 احداث دیوار حائل معابر، سطح 
منطقھ

209200104

60,000,000 0 50,000,000 10,000,000 0 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

60,000,000 0 50,000,000 10,000,000 0 25,499 2,353 متر مربع 1395 1394 منطقه 4 احداث رمپ راستگرد گیالن بھ 
صیاد

209240104
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

82,000,000 0 82,000,000 153,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

82,000,000 0 82,000,000 153,000,000 0 150 546,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 4 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250104

12,000,000 0 12,000,000 18,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

12,000,000 0 12,000,000 18,000,000 0 1,500 8,000 متر 1395 1395 منطقه 4 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260104

45,000,000 0 45,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

45,000,000 0 45,000,000 0 0 150 300,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 4 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280104

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 2,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020104

42,000,000 0 42,000,000 42,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

21,500,000 0 21,500,000 30,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

21,500,000 0 21,500,000 30,000,000 0 1,000 21,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020104

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 25,000 80 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 4 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030104

98 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 4
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 4 پل عابر پیاده، سطح منطقھ 214040104

8,500,000 0 8,500,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

8,500,000 0 8,500,000 0 0 1,000 8,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060104

500,000 0 500,000 500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

500,000 0 500,000 500,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

500,000 0 500,000 500,000 0 500 1,000 متر 1395 1395 منطقه 4 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010104

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 214 14,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030104

846,901,208 75,000,000 452,369,200 554,100,000 110,532,008 خدمات شھری 30000

599,532,008 75,000,000 245,000,000 362,000,000 110,532,008 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

293,000,000 75,000,000 20,000,000 50,000,000 48,000,000 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

283,000,000 75,000,000 10,000,000 50,000,000 48,000,000 28 10,000,000 متر مربع 1396 1392 منطقه 4 احداث و توسعھ  تفرجگاه، 
مجموعھ تفریحی گردشگری 
بوستان طبیعت (جنگل تلو)

301020304

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1394 منطقه 4 توسعھ و بھره برداری از 
بوستان و تفرجگاه جنگلی یاس 

فاطمی

301024604

136,532,008 0 55,000,000 97,000,000 62,532,008 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

18,000,000 0 18,000,000 37,000,000 0 500 36,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030104

93,532,008 0 12,000,000 10,000,000 62,532,008 1,118 83,680 متر مربع 1395 1387 منطقه 4 احداث و توسعھ فضای سبز 
جنگل لویزان مشرف بھ زین 

الدین و امام علی(ع)

301030204

25,000,000 0 25,000,000 50,000,000 0 600 41,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 توسعھ فضای سبز بدنھ 
بزرگراھھا، سطح منطقھ

301030304

100,000,000 0 100,000,000 115,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

70,000,000 0 70,000,000 75,000,000 0 1,500 46,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040104

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 150 200,000 تعداد 1395 1395 منطقه 4 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040204

70,000,000 0 70,000,000 100,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

70,000,000 0 70,000,000 100,000,000 0 309 226,579 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070104

47,500,000 0 47,500,000 58,500,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

28,000,000 0 28,000,000 40,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

28,000,000 0 28,000,000 40,000,000 0 40 700,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010104

8,000,000 0 8,000,000 4,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

8,000,000 0 8,000,000 4,000,000 0 4,000,000 2 ندارد 1395 1395 منطقه 4 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030104

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 500 14,000 مورد 1395 1395 منطقه 4 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060104

500,000 0 500,000 500,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

500,000 0 500,000 500,000 0 100 5,000 تعداد 1395 1395 منطقه 4 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070104

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 500 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080104

36,719,200 0 36,719,200 1,250,000 0 مدیریت پسماند 30400

30,719,200 0 30,719,200 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

18,700,000 0 18,700,000 0 0 18,700,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوري و پردازش 

پسماند حکیمیھ

304060104

12,019,200 0 12,019,200 0 0 8,000 1,500 تعداد 1395 1395 منطقه 4 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060304

6,000,000 0 6,000,000 1,250,000 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

6,000,000 0 6,000,000 1,250,000 0 417 14,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند، 

سطح منطقھ

304070104

94,900,000 0 94,900,000 104,850,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

6,000,000 0 6,000,000 1,250,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

6,000,000 0 6,000,000 1,250,000 0 600 10,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 4 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020104

25,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

25,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 3,325 7,518 متر مکعب 1395 1395 منطقه 4 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سطح منطقھ

307030104

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 400 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 4 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060104

50,000,000 0 50,000,000 62,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

50,000,000 0 50,000,000 62,000,000 0 1,000 50,000 متر طول 1395 1395 منطقه 4 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070104

5,900,000 0 5,900,000 3,600,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

5,900,000 0 5,900,000 3,600,000 0 500 11,800 متر طول 1395 1395 منطقه 4 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080104

68,250,000 0 28,250,000 27,500,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

6,000,000 0 6,000,000 7,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

6,000,000 0 6,000,000 7,000,000 0 100,000 60 چشمه 1395 1395 منطقه 4 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010104

60,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

30,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 15,000 2,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 4 توسعھ محلھای اسکان کارگری، 
احداث و تجھیز اسکان کارگری 

شھید کرد

310060204
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

30,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 16,000 1,875 متر مربع 1395 1393 منطقه 4 توسعھ محلھای اسکان کارگری، 
احداث و تجھیز اسکان کارگری 

خیابان جعفرپناه

310060304

2,250,000 0 2,250,000 500,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

2,250,000 0 2,250,000 500,000 0 10,000 225 چشمه 1395 1395 منطقه 4 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080104

39,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

31,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

31,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

31,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 13,478 2,300 متر مربع 1395 1393 منطقه 4 ساخت و تجھیز سولھ ھای 
مدیریت بحران میدان قرآن

402030104

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 500 16,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 4 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140104

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 4 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030104
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
71,905,000 جمع کل
54,300,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030405

48,300,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
8,300,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,800,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160105
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160205

40,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
40,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210105

2,625,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,625,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,625,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,625,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010105
6,250,000 خدمات شهري 30000
6,250,000 مدیریت پسماند 30400
6,250,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
6,250,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040105
4,130,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
4,130,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
4,130,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
4,130,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060205
4,600,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,600,000 دیپلماسی شهري 62200
4,600,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
4,600,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010105
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,143,992,769 0 1,192,063,000 1,133,721,250 14,550,000 جمع کل

605,360,942 0 266,000,000 235,950,000 14,550,000 اجتماعی و فرھنگی 10000

41,432,093 0 5,000,000 10,000,000 8,600,000 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

41,432,093 0 5,000,000 10,000,000 8,600,000 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

41,432,093 0 5,000,000 10,000,000 8,600,000 25,655 1,615 متر مربع 1395 1392 منطقه 5 توسعھ و تجھیز مددسراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دیدگان اجتماعی، محلھ 

بھاران

104020205

141,387,550 0 48,000,000 57,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

116,387,550 0 23,000,000 50,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

60,387,550 0 1,000,000 40,000,000 0 10,065 6,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 احداث مجموعھ ورزشی 
پیشکسوتان ورزش ایران

106090405

27,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 21,600 1,250 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی محلھ پرواز

106090505

29,000,000 0 12,000,000 5,000,000 0 23,200 1,250 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی چندمنظوره محلھ ارم

106090605

25,000,000 0 25,000,000 7,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

25,000,000 0 25,000,000 7,000,000 0 2,000 12,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100105

297,085,831 0 112,000,000 108,950,000 5,950,000 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

264,585,831 0 79,500,000 75,000,000 5,950,000 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

22,950,000 0 4,000,000 3,000,000 5,950,000 14,344 1,600 متر مربع 1395 1392 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
بقیھ ا...(عج)

107020205

23,731,490 0 5,000,000 10,000,000 0 4,478 5,300 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
حمزه سیدالشھدا

107020305
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

14,000,000 0 1,000,000 3,000,000 0 2,800 5,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
مسجد جواداالئمھ(ع)

107020505

15,750,000 0 2,000,000 3,000,000 0 9,844 1,600 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
صاحب الزمان(عج)

107020605

70,976,995 0 25,000,000 30,000,000 0 23,659 3,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
نور (لرستانی ھای مقیم تھران)

107020805

15,000,000 0 2,500,000 5,000,000 0 9,375 1,600 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
سیدالشھدا(ع)

107020905

15,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 25,000 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
صادق آل محمد(ص)

107021005

11,950,000 0 2,500,000 3,000,000 0 3,983 3,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
امام حسن مجتبی شھران شمالی

107021105

12,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 5,031 2,385 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
ولی عصر(عج)

107021305

10,534,801 0 2,000,000 3,000,000 0 4,214 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
قمر بنی ھاشم

107021405

10,238,700 0 2,000,000 3,000,000 0 4,095 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
پارک کوھسار

107021805

8,300,000 0 2,000,000 3,000,000 0 2,767 3,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
نیایش (جنت آباد شمالی)

107021905

9,153,845 0 2,500,000 3,000,000 0 9,154 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
آل البیت(ع) (کھگیلویھ و 

بویراحمد)

107022005

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
شھدای کمیتھ

107022105

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 کمک بھ بھشت امام رضا (ع) 107022205

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 کمک بھ روضھ الشھدا 107022305

15,000,000 0 15,000,000 16,200,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

15,000,000 0 15,000,000 16,200,000 0 240,000 63 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 5 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030105
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

17,500,000 0 17,500,000 17,750,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

17,500,000 0 17,500,000 17,750,000 0 236,667 74 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 5 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200105

125,455,468 0 101,000,000 60,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

65,000,000 0 65,000,000 40,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

65,000,000 0 65,000,000 40,000,000 0 2,500 26,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090105

25,455,468 0 1,000,000 5,000,000 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

25,455,468 0 1,000,000 5,000,000 0 20,364 1,250 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
مرادآباد

108111105

35,000,000 0 35,000,000 15,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

35,000,000 0 35,000,000 15,000,000 0 1,500 23,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120105

588,311,601 0 462,381,000 527,123,750 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

27,900,000 0 27,900,000 27,918,750 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

16,250,000 0 16,250,000 16,250,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

12,500,000 0 12,500,000 12,500,000 0 800,000 16 ایستگاه 1395 1395 منطقه 5 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030105

3,750,000 0 3,750,000 3,750,000 0 2,000 1,875 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 نصب پل پیاده ھم سطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030205

5,400,000 0 5,400,000 5,418,750 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

3,600,000 0 3,600,000 3,612,500 0 20,000 180 ایستگاه 1395 1395 منطقه 5 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100105

1,800,000 0 1,800,000 1,806,250 0 200 9,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100205
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,250,000 0 6,250,000 6,250,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

6,250,000 0 6,250,000 6,250,000 0 250,000 25 ایستگاه 1395 1395 منطقه 5 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120105

79,000,000 0 79,000,000 69,330,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 35,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 5 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080105

6,000,000 0 6,000,000 1,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

6,000,000 0 6,000,000 1,000,000 0 6,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 5 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100105

26,800,000 0 26,800,000 27,088,750 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

23,800,000 0 23,800,000 23,940,000 0 1,000 23,800 متر 1395 1395 منطقه 5 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120105

3,000,000 0 3,000,000 3,148,750 0 2,000 1,500 متر 1395 1395 منطقه 5 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120205

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 500,000 5 تقاطع 1395 1395 منطقه 5 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140105

8,700,000 0 8,700,000 3,741,250 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

8,700,000 0 8,700,000 3,741,250 0 8,741,250 1 ندارد 1395 1395 منطقه 5 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170105

3,750,000 0 3,750,000 3,750,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

3,750,000 0 3,750,000 3,750,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,750,000 0 3,750,000 3,750,000 0 1,000 3,750 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040105

374,430,601 0 288,500,000 313,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

27,000,000 0 27,000,000 35,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

27,000,000 0 27,000,000 35,000,000 0 3,500 7,714 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140105

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 2,000 4,500 متر مکعب 1395 1395 منطقه 5 دیوار حائل معابر سطح منطقھ 209200105

166,430,601 0 80,500,000 75,000,000 0 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

8,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 8,000,000 1 متر مربع 1395 1393 منطقه 5 احداث روگذر ستاری گلستان 209240205

15,930,601 0 1,000,000 10,000,000 0 15,930,601 1 ندارد 1395 1393 منطقه 5 طراحی و احداث تقاطع 
غیرھمسطح فاز ١ و ٢ صادقیھ

209240305

142,500,000 0 78,500,000 64,000,000 0 36,076 3,950 متر مربع بر 
سانتیمتر

1397 1394 منطقه 5 احداث بزرگراه شھیدستاری 
باآزادراه تھران کرج بھمراه 

تعریض ستاری

209240405

16,000,000 0 16,000,000 157,500,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

16,000,000 0 16,000,000 157,500,000 0 100 160,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 5 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250105

26,000,000 0 26,000,000 36,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

26,000,000 0 26,000,000 36,000,000 0 1,500 17,333 متر 1395 1395 منطقه 5 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260105

130,000,000 0 130,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

130,000,000 0 130,000,000 0 0 150 866,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 5 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280105

8,800,000 0 8,800,000 12,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

8,800,000 0 8,800,000 12,500,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

8,800,000 0 8,800,000 12,500,000 0 2,000 4,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020105

89,306,000 0 49,306,000 90,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

6,000,000 0 6,000,000 25,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

6,000,000 0 6,000,000 25,000,000 0 1 6,000,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020105

58,000,000 0 18,000,000 55,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

8,000,000 0 8,000,000 30,000,000 0 30,000 267 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 5 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030105

50,000,000 0 10,000,000 25,000,000 0 714,286 70 متر 1395 1393 منطقه 5 زیرگذر عابر پیاده ابتدای شھید 
لشگری

214030205

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 5 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040105

15,306,000 0 15,306,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

15,306,000 0 15,306,000 0 0 1,000 15,306 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060105

3,250,000 0 3,250,000 8,250,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,000,000 0 2,000,000 7,000,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

2,000,000 0 2,000,000 7,000,000 0 200 10,000 متر 1395 1395 منطقه 5 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020105

1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ

21503

1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 41,667 30 دستگاه 1395 1395 منطقه 5 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ، سطح منطقھ

215030105

1,875,000 0 1,875,000 1,875,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

1,875,000 0 1,875,000 1,875,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

1,875,000 0 1,875,000 1,875,000 0 150 12,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030105

920,320,226 0 433,682,000 342,647,500 0 خدمات شھری 30000

529,003,032 0 215,000,000 202,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

354,003,032 0 40,000,000 25,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

274,633,032 0 10,000,000 10,000,000 0 1,248 220,000 متر مربع 1395 1379 منطقه 5 احداث و توسعھ بوستان کوھسار 301020105

64,370,000 0 15,000,000 15,000,000 0 3,678 17,500 متر مربع 1395 1392 منطقه 5 احداث و توسعھ بوستان 
جانبازان و نابینایان

301020405

15,000,000 0 15,000,000 0 0 7,500 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 احداث و توسعھ بوستان باغ 
پردیس

301020505

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 500 60,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030105

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

77,000,000 0 77,000,000 70,000,000 0 1,500 51,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040105
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

13,000,000 0 13,000,000 10,000,000 0 150 86,667 تعداد 1395 1395 منطقه 5 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040205

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 1,500 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 بازپیرایی ترمیم و تجھیز بوستان 
جوانمردان

301040305

45,000,000 0 45,000,000 42,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

45,000,000 0 45,000,000 42,000,000 0 800 56,250 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070105

46,500,000 0 46,500,000 47,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

10,500,000 0 10,500,000 10,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

10,500,000 0 10,500,000 10,000,000 0 40 262,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010105

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 5 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030105

15,000,000 0 15,000,000 8,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

15,000,000 0 15,000,000 8,000,000 0 3,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 ساماندھی میادین و معابر سطح 
منطقھ

302040105

7,000,000 0 7,000,000 15,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

7,000,000 0 7,000,000 15,000,000 0 500 14,000 مورد 1395 1395 منطقه 5 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060105

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 100 40,000 تعداد 1395 1395 منطقه 5 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070105

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080105
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 0 0 مدیریت پسماند 30400

10,000,000 0 10,000,000 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

10,000,000 0 10,000,000 0 0 8,000 1,250 تعداد 1395 1395 منطقه 5 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060305

284,633,194 0 111,998,000 81,463,750 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

1,000,000 0 1,000,000 1,250,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

1,000,000 0 1,000,000 1,250,000 0 1,000 1,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 5 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020105

192,635,194 0 20,000,000 20,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

192,635,194 0 20,000,000 20,000,000 0 1,284 150,000 متر مکعب 1395 1392 منطقه 5 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی، دره ذغالی ـ دره 
زره نو

307030105

7,646,000 0 7,646,000 10,013,750 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

7,646,000 0 7,646,000 10,013,750 0 500 15,292 متر مکعب 1395 1395 منطقه 5 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040105

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 400 50,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 5 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060105

26,352,000 0 26,352,000 16,200,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

26,352,000 0 26,352,000 16,200,000 0 1,000 26,352 متر طول 1395 1395 منطقه 5 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070105

37,000,000 0 37,000,000 14,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

37,000,000 0 37,000,000 14,000,000 0 500 74,000 متر طول 1395 1395 منطقه 5 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080105

50,184,000 0 50,184,000 12,183,750 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

15,000,000 0 15,000,000 7,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

15,000,000 0 15,000,000 7,000,000 0 100,000 150 چشمه 1395 1395 منطقه 5 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010105

30,000,000 0 30,000,000 0 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

30,000,000 0 30,000,000 0 0 15,000 2,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 5 احداث اسکان کارگری ناحیھ ٢ 
و ۵

310060105

5,184,000 0 5,184,000 5,183,750 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,184,000 0 5,184,000 5,183,750 0 10,000 518 چشمه 1395 1395 منطقه 5 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080105

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 500 30,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 5 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140105

15,000,000 0 15,000,000 13,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

15,000,000 0 15,000,000 13,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

15,000,000 0 15,000,000 13,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

15,000,000 0 15,000,000 13,000,000 0 5,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 5 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030105
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
59,100,000 جمع کل
35,650,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030406

29,650,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
7,650,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,400,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160106
3,250,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160206

22,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
22,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210106
2,500,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,500,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,500,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,500,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010106
3,750,000 خدمات شهري 30000
3,750,000 مدیریت پسماند 30400
3,750,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
3,750,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040106
3,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,000,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,000,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,000,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060206

14,200,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
10,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
10,000,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
10,000,000 کمک به موسسه حامی 617022906
4,200,000 دیپلماسی شهري 62200
4,200,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
4,200,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010106
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,264,086,142 0 962,005,200 874,088,500 0 جمع کل

424,603,000 0 285,303,000 201,800,000 0 اجتماعی و فرھنگی 10000

35,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

35,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

35,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 43,750 800 متر مربع 1395 1394 منطقه 6 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی، احداث 

سرای کار و زندگی

104020106

124,000,000 0 94,000,000 35,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

119,000,000 0 89,000,000 25,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 2,000 4,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 توسعھ و تجھیز زمین ھای 
ورزشی روباز و چمن 
مصنوعی، سطح منطقھ

106090406

50,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 10,075 4,963 متر مربع 1395 1393 منطقه 6 احداث سالن ورزشی کردستان 106090706

60,000,000 0 60,000,000 0 0 30,000 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 احداث سالن ورزشی تربیت 
بدنی

106090806

5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 2,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100106

151,103,000 0 98,303,000 77,800,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

116,800,000 0 64,000,000 40,800,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

32,800,000 0 10,000,000 10,800,000 0 10,833 1,920 متر مربع 1395 1393 منطقه 6 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
سرای محلھ گلھا

107020306

70,000,000 0 40,000,000 30,000,000 0 10,878 6,435 متر مربع 1395 1394 منطقه 6 احداث ساختمان ستاد اقامھ نماز 107020506
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 کمک بھ ساخت مسجد جامع 
المھدی

107020906

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 کمک بھ کانون مداحان و 
شعرای آئینی

107021006

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 کمک بھ مجمع فرھنگی شھید 
آیت هللا بھشتی

107021106

22,000,000 0 22,000,000 25,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

22,000,000 0 22,000,000 25,000,000 0 200,000 110 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 6 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030106

12,303,000 0 12,303,000 12,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

12,303,000 0 12,303,000 12,000,000 0 100,000 123 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 6 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200106

114,500,000 0 78,000,000 69,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

17,500,000 0 11,000,000 6,500,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

7,500,000 0 1,000,000 6,500,000 0 17,321 433 متر مربع 1395 1394 منطقه 6 توسعھ و تجھیز مرکز تبادل 
کتاب

108010606

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 کمک بھ دانشگاه تربیت مدرس 108011106

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 1,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020106

25,000,000 0 25,000,000 20,500,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

25,000,000 0 25,000,000 20,500,000 0 2,500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090106

40,000,000 0 10,000,000 12,000,000 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

40,000,000 0 10,000,000 12,000,000 0 11,458 1,920 متر مربع 1395 1393 منطقه 6 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
گلھا

108110806
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

22,000,000 0 22,000,000 20,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

22,000,000 0 22,000,000 20,000,000 0 1,500 14,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120106

372,827,943 0 280,047,000 348,239,750 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

27,390,000 0 27,390,000 27,390,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 500,000 16 ایستگاه 1395 1395 منطقه 6 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030106

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 2,000 1,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نصب پل پیاده ھم سطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقھ

202030206

6,890,000 0 6,890,000 6,890,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

2,890,000 0 2,890,000 2,890,000 0 20,000 145 ایستگاه 1395 1395 منطقه 6 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100106

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 200 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقھ

202100206

9,500,000 0 9,500,000 9,500,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

9,500,000 0 9,500,000 9,500,000 0 250,000 38 ایستگاه 1395 1395 منطقه 6 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120106

64,157,000 0 64,157,000 71,618,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

22,000,000 0 22,000,000 27,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

22,000,000 0 22,000,000 27,000,000 0 27,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 6 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080106

15,000,000 0 15,000,000 15,200,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

15,000,000 0 15,000,000 15,200,000 0 15,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 6 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100106
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

12,557,000 0 12,557,000 12,855,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

6,557,000 0 6,557,000 6,557,000 0 1,000 6,557 متر 1395 1395 منطقه 6 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120106

6,000,000 0 6,000,000 6,298,000 0 2,000 3,000 متر 1395 1395 منطقه 6 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر، سطح منطقھ

204120206

1,600,000 0 1,600,000 1,600,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

1,600,000 0 1,600,000 1,600,000 0 500,000 3 تقاطع 1395 1395 منطقه 6 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140106

13,000,000 0 13,000,000 14,963,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

13,000,000 0 13,000,000 14,963,000 0 13,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 6 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170106

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 1,000 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 تجھیز و نگھداری پارک سوار 
بیھقی

205040106

136,000,000 0 136,000,000 176,900,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 2,500 4,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140106

45,500,000 0 45,500,000 130,500,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

45,500,000 0 45,500,000 130,500,000 0 150 303,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 6 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250106
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,000,000 0 4,000,000 5,400,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

4,000,000 0 4,000,000 5,400,000 0 1,000 4,000 متر 1395 1395 منطقه 6 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260106

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای 
شھری

20927

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 600 50,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نگھداری و بھسازی تونل 
رسالت

209270106

45,500,000 0 45,500,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

45,500,000 0 45,500,000 0 0 150 303,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 6 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 
روکش اساسی،سطح منطقھ

209280106

4,750,000 0 4,750,000 8,750,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

4,750,000 0 4,750,000 8,750,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

4,750,000 0 4,750,000 8,750,000 0 2,000 2,375 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020106

134,280,943 0 41,500,000 57,331,750 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

20,000,000 0 20,000,000 35,831,750 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

20,000,000 0 20,000,000 35,831,750 0 1,000 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010106

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 1,000 4,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020106

105,780,943 0 13,000,000 13,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 30,000 100 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 6 احداث پل عابر پیاده، سطح 
منطقھ

214030106

102,780,943 0 10,000,000 10,000,000 0 19,493 1,026 متر طول 
عرشه

1395 1393 منطقه 3 احداث روگذر و زیرگذر عابر 
پیاده، احداث تونل دسترسی 

زیرگذر چھارراه ولیعصر(عج) 
بھ خط ۴ مترو

214030306

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 2,000 2,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 6 پل عابر پیاده، سطح منطقھ 214040106

1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 150 8,333 متر 1395 1395 منطقه 6 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020106

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 200 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030106

279,655,200 0 249,655,200 290,448,750 0 خدمات شھری 30000

112,800,000 0 112,800,000 121,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 500 90,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030106

37,000,000 0 37,000,000 37,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

29,000,000 0 29,000,000 29,000,000 0 1,500 19,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040106

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 150 53,333 تعداد 1395 1395 منطقه 6 تأمین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040206

30,800,000 0 30,800,000 39,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

30,800,000 0 30,800,000 39,000,000 0 195 157,949 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070106

55,000,000 0 55,000,000 81,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

19,000,000 0 19,000,000 31,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

19,000,000 0 19,000,000 31,000,000 0 40 475,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010106

11,000,000 0 11,000,000 15,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

11,000,000 0 11,000,000 15,000,000 0 11,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 6 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030106

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 3,000 3,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040106

7,000,000 0 7,000,000 11,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

7,000,000 0 7,000,000 11,000,000 0 500 14,000 مورد 1395 1395 منطقه 6 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060106

1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0 100 10,000 تعداد 1395 1395 منطقه 6 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070106

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 500 14,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080106

51,355,200 0 21,355,200 30,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

51,355,200 0 21,355,200 30,000,000 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

45,000,000 0 15,000,000 30,000,000 0 96,154 468 متر مربع 1395 1394 منطقه 6 احداث ایستگاه بازیافت بیھقی 304060106

6,355,200 0 6,355,200 0 0 8,000 795 تعداد 1395 1395 منطقه 6 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060306

59,000,000 0 59,000,000 51,750,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 500 28,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 6 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040106

13,000,000 0 13,000,000 11,250,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

13,000,000 0 13,000,000 11,250,000 0 400 32,500 متر مکعب 1395 1395 منطقه 6 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060106

12,000,000 0 12,000,000 13,500,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

12,000,000 0 12,000,000 13,500,000 0 1,000 12,000 متر طول 1395 1395 منطقه 6 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070106

20,000,000 0 20,000,000 13,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

20,000,000 0 20,000,000 13,000,000 0 500 40,000 متر طول 1395 1395 منطقه 6 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080106

1,500,000 0 1,500,000 6,698,750 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 100,000 10 چشمه 1395 1395 منطقه 6 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010106

500,000 0 500,000 1,698,750 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

500,000 0 500,000 1,698,750 0 10,000 50 چشمه 1395 1395 منطقه 6 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080106

10,000,000 0 10,000,000 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

10,000,000 0 10,000,000 0 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

10,000,000 0 10,000,000 0 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران ،شھرک والفجر

402030106

176,999,999 0 137,000,000 33,600,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

176,999,999 0 137,000,000 33,600,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

139,999,999 0 100,000,000 0 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

139,999,999 0 100,000,000 0 0 139,999,999 1 متر مربع 1395 1392 منطقه 6 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
اداری منطقھ ۶

606020206

37,000,000 0 37,000,000 33,600,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

37,000,000 0 37,000,000 33,600,000 0 5,000 7,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 6 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030106
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
39,800,000 جمع کل
29,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030407

23,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
7,000,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,100,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160107
2,900,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160207

16,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
16,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210107
1,000,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,000,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,000,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,000,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010107
3,000,000 خدمات شهري 30000
3,000,000 مدیریت پسماند 30400
3,000,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
3,000,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040107
3,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,000,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,000,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,000,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060207
3,800,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,800,000 دیپلماسی شهري 62200
3,800,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,800,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010107
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,643,400,376 130,000,000 804,659,000 812,640,000 343,091,583 جمع کل

735,285,676 130,000,000 265,235,000 250,140,000 49,508,575 اجتماعی و فرھنگی 10000

152,563,575 0 60,535,000 79,440,000 2,028,575 توسعھ ورزش شھروندی 10600

146,423,575 0 54,395,000 73,300,000 2,028,575 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

4,395,000 0 4,395,000 3,300,000 0 2,000 2,198 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 توسعھ و تجھیز زمینھای 
ورزشی روباز و چمن 
مصنوعی،سطح منطقھ

106090207

82,028,575 0 30,000,000 30,000,000 2,028,575 18,229 4,500 متر مربع 1395 1391 منطقه 7 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی شھید توکلی

106090307

60,000,000 0 20,000,000 40,000,000 0 40,000 1,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 7 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی مرودشت

106090607

6,140,000 0 6,140,000 6,140,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100107

4,140,000 0 4,140,000 4,140,000 0 4,000 1,035 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نگھداری  زمین ھای ورزشی 
رویاز و چمن ھای مصنوعی 

سطح منطقھ

106100207

377,522,101 0 143,500,000 118,500,000 47,480,000 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

359,022,101 0 125,000,000 100,000,000 47,480,000 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

18,000,000 0 8,000,000 10,000,000 0 0 0 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 7 کمک بھ ساخت مساجد 
امیرالمومنین(ع)، رضوان

107020207

110,482,101 0 12,000,000 15,000,000 34,740,000 28,365 3,895 متر مربع 1395 1392 منطقه 7 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
حسینی (واقع در طرح امام 

علی(ع))

107020407

62,740,000 0 20,000,000 10,000,000 12,740,000 13,126 4,780 متر مربع 1395 1392 منطقه 7 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
شریفیھ (واقع در طرح امام 

علی(ع))

107020507
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

67,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 26,275 2,550 متر مربع 1395 1393 منطقه 7 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
جبرئیل

107020707

44,800,000 0 18,000,000 15,000,000 0 22,156 2,022 متر مربع 1395 1393 منطقه 7 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
علی ابن ابیطالب(ع)

107020807

35,000,000 0 16,000,000 15,000,000 0 17,500 2,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 7 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
منفرد نیاکی

107020907

8,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 13,333 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 7 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
صفا

107021207

3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 کمک بھ مسجدالجواد(ع) 107021307

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 کمک بھ کنیسای باغ صبا 107021407

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 100,000 100 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 7 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030107

8,500,000 0 8,500,000 8,500,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

8,500,000 0 8,500,000 8,500,000 0 80,189 106 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 7 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200107

205,200,000 130,000,000 61,200,000 52,200,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

140,000,000 130,000,000 10,000,000 0 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

140,000,000 130,000,000 10,000,000 0 0 70,529 1,985 متر مربع 1397 1395 منطقه 7 احداث مجتمع فرھنگي و مذھبي 
شھید مدنی

108010607

5,200,000 0 5,200,000 5,200,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

5,200,000 0 5,200,000 5,200,000 0 1,000 5,200 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020107

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,500 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090107
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

30,000,000 0 16,000,000 10,000,000 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

30,000,000 0 16,000,000 10,000,000 0 9,470 3,168 متر مربع 1395 1393 منطقه 7 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
بھار

108110407

20,000,000 0 20,000,000 27,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

20,000,000 0 20,000,000 27,000,000 0 1,500 13,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120107

288,107,692 0 263,000,000 300,100,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

18,000,000 0 18,000,000 17,750,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

5,500,000 0 5,500,000 5,500,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 875,000 4 ایستگاه 1395 1395 منطقه 7 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030107

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقھ

202030207

2,500,000 0 2,500,000 2,250,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

1,250,000 0 1,250,000 1,250,000 0 20,000 63 ایستگاه 1395 1395 منطقه 7 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100107

1,250,000 0 1,250,000 1,000,000 0 200 6,250 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقھ

202100207

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 250,000 40 ایستگاه 1395 1395 منطقه 7 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120107

52,000,000 0 52,000,000 48,700,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 23,450,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 7 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080107
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 7 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100107

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 1,000 5,000 متر 1395 1395 منطقه 7 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120107

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر 1395 1395 منطقه 7 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر، سطح منطقھ

204120207

5,000,000 0 5,000,000 3,700,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

5,000,000 0 5,000,000 3,700,000 0 500,000 10 تقاطع 1395 1395 منطقه 7 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140107

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 7,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 7 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170107

32,000,000 0 13,000,000 21,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

20,000,000 0 1,000,000 9,000,000 0 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20501

20,000,000 0 1,000,000 9,000,000 0 13,333 1,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 7 احداث و توسعھ پارک سوار 
نامجو

205010407

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 1,200 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040107

95,000,000 0 95,000,000 119,650,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 2,500 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140107

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 تعریض معابر غیر بزرگراھی 20921

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 750 33,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 تعریض معابر سطح منطقھ 209210207

27,000,000 0 27,000,000 66,150,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

27,000,000 0 27,000,000 66,150,000 0 150 180,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 7 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250107

8,000,000 0 8,000,000 13,500,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

8,000,000 0 8,000,000 13,500,000 0 1,500 5,333 متر 1395 1395 منطقه 7 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260107

20,000,000 0 20,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

20,000,000 0 20,000,000 0 0 150 133,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 7 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280107

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 2,500 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020107

75,000,000 0 75,000,000 75,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 1,000 30,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 احداث پیاده رو سطح منطقھ 214010207
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,500,000 0 2,500,000 5,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

2,500,000 0 2,500,000 5,000,000 0 1,200 2,084 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020107

35,000,000 0 35,000,000 25,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 40,000 500 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 7 احداث پل عابر پیاده، سطح 
منطقھ

214030107

15,000,000 0 15,000,000 0 0 300,000 50 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 7 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده ،مکانیزه نمودن پل 
بزرگراه شھید صیاد شیرازی 

بوستان شھروند

214030407

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 2,000 2,500 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 7 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040107

2,500,000 0 2,500,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

2,500,000 0 2,500,000 0 0 1,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060107

11,107,692 0 5,000,000 13,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

8,107,692 0 2,000,000 10,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 1,000 1,000 متر 1395 1395 منطقه 7 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010107

7,107,692 0 1,000,000 5,000,000 0 177,692 40 تعداد 1395 1393 منطقه 7 احداث و توسعھ خانھ دوچرخھ 215010207

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 200 7,500 متر 1395 1395 منطقه 7 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020107
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ

21503

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 3,000 500 دستگاه 1395 1395 منطقه 7 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ، سطح منطقھ

215030107

580,007,008 0 236,424,000 222,400,000 293,583,008 خدمات شھری 30000

95,000,000 0 95,000,000 95,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

20,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

20,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 500 40,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030107

45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 1,500 26,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040107

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 150 33,333 تعداد 1395 1395 منطقه 7 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040207

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 800 37,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070107

412,883,008 0 69,300,000 62,500,000 293,583,008 زیباسازی منظر شھری 30200

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 40 175,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010107

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 7 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030107
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

394,583,008 0 51,000,000 45,000,000 293,583,008 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

38,073,593 0 8,000,000 5,000,000 15,073,593 1,502 25,357 متر مربع 1395 1390 منطقه 7 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، بزرگراه صیاد شیرازی

302040107

276,744,059 0 8,000,000 5,000,000 253,744,059 2,594 106,686 متر مربع 1395 1390 منطقه 7 ساماندھی میدان امام حسین(ع) 302040207

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 3,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040307

49,765,356 0 5,000,000 5,000,000 24,765,356 1,236 40,255 متر مربع 1395 1391 منطقه 7 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، بزرگراه امام علی(ع)

302040407

2,800,000 0 2,800,000 4,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

2,800,000 0 2,800,000 4,000,000 0 500 5,600 مورد 1395 1395 منطقه 7 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060107

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 100 15,000 تعداد 1395 1395 منطقه 7 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070107

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 500 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080107

8,884,000 0 8,884,000 4,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

4,884,000 0 4,884,000 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

4,884,000 0 4,884,000 0 0 8,000 610 عدد 1395 1395 منطقه 7 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060307

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 150 26,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند، 

سطح منطقھ

304070107

140 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 7
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

57,740,000 0 57,740,000 55,400,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 893 8,960 متر مکعب 1395 1395 منطقه 7 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020107

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 500 30,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 7 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040107

7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 400 18,750 متر مکعب 1395 1395 منطقه 7 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060107

12,240,000 0 12,240,000 14,400,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

12,240,000 0 12,240,000 14,400,000 0 1,000 12,240 متر طول 1395 1395 منطقه 7 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070107
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 15,000,000 13,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

15,000,000 0 15,000,000 13,500,000 0 500 30,000 متر طول 1395 1395 منطقه 7 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080107

5,500,000 0 5,500,000 5,500,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 100,000 25 چشمه 1395 1395 منطقه 7 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010107

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 10,000 300 چشمه 1395 1395 منطقه 7 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080107

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 0 0 متر مربع 1395 1394 منطقه 7 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ٧

506010107

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 7 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030107
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
34,225,000 جمع کل
26,700,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030408

20,700,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
5,700,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
3,300,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160108
2,400,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160208

15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210108

625,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
625,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
625,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
625,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010108

1,250,000 خدمات شهري 30000
1,250,000 مدیریت پسماند 30400
1,250,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
1,250,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040108
2,650,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,650,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,650,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,650,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060208
3,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,000,000 دیپلماسی شهري 62200
3,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010108
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,589,447,352 282,357,274 865,560,000 754,757,500 0 جمع کل

660,493,636 122,357,274 261,000,000 214,000,000 0 اجتماعی و فرھنگی 10000

429,500,813 107,357,274 128,000,000 125,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

416,500,813 107,357,274 115,000,000 115,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

150,000,000 44,354,494 50,000,000 40,000,000 0 25,000 6,000 متر مربع 1396 1393 منطقه 8 احداث سولھ ورزشی نارمک 106090408

200,000,000 63,002,780 50,000,000 40,000,000 0 20,000 10,000 متر مربع 1396 1393 منطقه 8 توسعھ و تجھیزمجموعھ ورزشی 
آزادگان

106090508

26,500,813 0 5,000,000 5,000,000 0 26,501 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 8 احداث زمین چمن، سطح منطقھ 106090608

40,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 6,667 6,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 8 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی ثامن االحجج

106090708

13,000,000 0 13,000,000 10,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

13,000,000 0 13,000,000 10,000,000 0 2,000 6,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100108

177,992,823 15,000,000 90,000,000 41,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

155,992,823 15,000,000 68,000,000 29,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

35,000,000 0 10,000,000 0 0 9,722 3,600 متر مربع 1395 1391 منطقه 8 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
خاتم االنبیاء(ص)

107020108

43,100,000 0 10,000,000 2,000,000 0 12,493 3,450 متر مربع 1395 1393 منطقه 8 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
امام ھادی (ع)

107020508

25,000,000 15,000,000 10,000,000 0 0 12,500 2,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 8 کمک بھ تجھیز مسجد زرکش 107020608

24,892,823 0 10,000,000 12,000,000 0 41,488 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 8 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
مترو

107020808

3,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 5,000,000 1 تعداد 
مسجد

1395 1394 منطقه 8 مساجد سید الشھدا و امام حسین 
(ع)

107020908

5,000,000 0 5,000,000 0 0 1,666,667 3 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 8 مساجد ابوالفضل ،خلیل و ولی 
عصر (ع)

107021008
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 10,000 2,000 مورد 1395 1394 منطقه 8 کمک بھ ھیات عشاق العباس(ع) 107021108

12,000,000 0 12,000,000 6,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

12,000,000 0 12,000,000 6,000,000 0 111,111 108 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 8 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030108

10,000,000 0 10,000,000 6,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

10,000,000 0 10,000,000 6,000,000 0 84,507 118 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 8 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200108

53,000,000 0 43,000,000 48,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 29,851 670 متر مربع 1395 1394 منطقه 8 کمک بھ مجموعھ ورزشی دیھیم 108010108

21,000,000 0 21,000,000 30,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

21,000,000 0 21,000,000 30,000,000 0 2,326 9,030 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090108

12,000,000 0 12,000,000 8,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

12,000,000 0 12,000,000 8,000,000 0 1,500 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120108

659,093,716 160,000,000 334,700,000 292,650,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

19,000,000 0 19,000,000 20,000,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 0 500,000 8 ایستگاه 1395 1395 منطقه 8 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030108

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 20,000 225 ایستگاه 1395 1395 منطقه 8 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100108

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 200 12,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقھ

202100208

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 250,000 32 ایستگاه 1395 1395 منطقه 8 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120108

22,600,000 0 22,600,000 31,250,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 7,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 8 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080108

2,600,000 0 2,600,000 2,250,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

2,600,000 0 2,600,000 2,250,000 0 2,600,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 8 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100108

4,000,000 0 4,000,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 1,000 2,000 متر 1395 1395 منطقه 8 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل، 

سطح منطقھ

204120108

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 2,000 1,000 متر 1395 1395 منطقه 8 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120208

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 500,000 4 تقاطع 1395 1395 منطقه 8 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140108

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 8 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170108
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,600,000 0 15,600,000 15,600,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20501

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 3,333 3,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205010108

3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

3,600,000 0 3,600,000 3,600,000 0 1,200 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040108

504,393,716 160,000,000 220,000,000 105,800,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

11,000,000 0 11,000,000 12,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

11,000,000 0 11,000,000 12,000,000 0 2,500 4,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140108

114,700,716 0 1,000,000 10,000,000 0 تعریض معابر غیر بزرگراھی 20921

114,700,716 0 1,000,000 10,000,000 0 1,625 70,588 متر مربع 1395 1393 منطقه 8 تعریض  خیابان دماوند 209210108

310,693,000 160,000,000 140,000,000 1,000,000 0 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

110,693,000 0 100,000,000 1,000,000 0 6,918 16,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 8 احداث  رمپ و لوپ بزرگراه 
امام علی(ع) و جانبازان

209240108

200,000,000 160,000,000 40,000,000 0 0 12,500 16,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 8 احداث تقاطع غیر ھمسطح 
باقری رسالت جانبازان

209240208

25,000,000 0 25,000,000 73,800,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

25,000,000 0 25,000,000 73,800,000 0 150 166,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 8 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250108

6,000,000 0 6,000,000 9,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,000,000 0 6,000,000 9,000,000 0 1,500 4,000 متر 1395 1395 منطقه 8 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260108

37,000,000 0 37,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

37,000,000 0 37,000,000 0 0 150 246,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 8 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280108

5,000,000 0 5,000,000 4,375,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

5,000,000 0 5,000,000 4,375,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

5,000,000 0 5,000,000 4,375,000 0 2,500 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020108

87,000,000 0 47,000,000 104,625,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

8,000,000 0 8,000,000 30,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

8,000,000 0 8,000,000 30,000,000 0 667 11,993 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010108

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 1,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020108

8,000,000 0 8,000,000 9,625,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

8,000,000 0 8,000,000 9,625,000 0 25,000 320 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 8 احداث پل عابر پیاده، سطح 
منطقھ

214030108

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 2,000 3,500 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 8 پل عابر پیاده، سطح منطقھ 214040108
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

50,000,000 0 10,000,000 40,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده راه ھا 21405

50,000,000 0 10,000,000 40,000,000 0 2,778 18,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 8 احداث وتجھیز پیاده راه 
ھا،خیابان آیت و نظام آباد

214050108

4,000,000 0 4,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

4,000,000 0 4,000,000 0 0 1,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060108

5,500,000 0 5,500,000 11,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

5,500,000 0 5,500,000 11,000,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

5,500,000 0 5,500,000 11,000,000 0 200 27,500 متر 1395 1395 منطقه 8 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020108

204,860,000 0 204,860,000 188,107,500 0 خدمات شھری 30000

65,000,000 0 65,000,000 78,753,750 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

7,000,000 0 7,000,000 7,500,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

7,000,000 0 7,000,000 7,500,000 0 500 14,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030108

51,000,000 0 51,000,000 63,300,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

44,000,000 0 44,000,000 55,000,000 0 1,500 29,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040108

7,000,000 0 7,000,000 8,300,000 0 150 46,667 تعداد 1395 1395 منطقه 8 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040208

7,000,000 0 7,000,000 7,953,750 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

7,000,000 0 7,000,000 7,953,750 0 600 11,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070108

68,800,000 0 68,800,000 58,100,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

16,800,000 0 16,800,000 23,300,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

5,800,000 0 5,800,000 8,300,000 0 40 145,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010108

11,000,000 0 11,000,000 15,000,000 0 40 275,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 رنگ آمیزی و پاکسازی نمای، 
جداره اتوبان امام علی(ع)

302010308

2,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

2,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 2,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 8 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030108

45,000,000 0 45,000,000 25,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 3,000 8,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040108

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 ساماندھی میادین صد و ھفت 
گانھ  نارمک (ھفت حوض)

302040208

3,000,000 0 3,000,000 3,450,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

3,000,000 0 3,000,000 3,450,000 0 500 6,000 مورد 1395 1395 منطقه 8 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060108

1,000,000 0 1,000,000 1,150,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,000,000 0 1,000,000 1,150,000 0 100 10,000 تعداد 1395 1395 منطقه 8 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070108

1,000,000 0 1,000,000 2,200,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

1,000,000 0 1,000,000 2,200,000 0 500 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080108

9,260,000 0 9,260,000 3,003,750 0 مدیریت پسماند 30400

5,260,000 0 5,260,000 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,260,000 0 5,260,000 0 0 7,994 658 عدد 1395 1395 منطقه 8 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060308

4,000,000 0 4,000,000 3,003,750 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

4,000,000 0 4,000,000 3,003,750 0 400 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 نگھداری تجھیزات و تأسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند، 

سطح منطقھ

304070108

55,000,000 0 55,000,000 41,450,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

10,000,000 0 10,000,000 12,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

10,000,000 0 10,000,000 12,000,000 0 500 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 8 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040108

3,000,000 0 3,000,000 4,350,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

3,000,000 0 3,000,000 4,350,000 0 400 7,500 متر مکعب 1395 1395 منطقه 8 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060108

10,000,000 0 10,000,000 12,600,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 12,600,000 0 1,000 10,000 متر طول 1395 1395 منطقه 8 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070108

32,000,000 0 32,000,000 12,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

32,000,000 0 32,000,000 12,500,000 0 500 64,000 متر طول 1395 1395 منطقه 8 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080108

6,800,000 0 6,800,000 6,800,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

4,600,000 0 4,600,000 4,600,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

4,600,000 0 4,600,000 4,600,000 0 100,000 46 چشمه 1395 1395 منطقه 8 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010108

2,200,000 0 2,200,000 2,200,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

2,200,000 0 2,200,000 2,200,000 0 10,000 220 چشمه 1395 1395 منطقه 8 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080108

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 654 7,644 متر مکعب 1395 1395 منطقه 8 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140108
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 15,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 8 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ٨

506010108

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 5,000 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 8 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030108
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
28,750,000 جمع کل
18,800,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030409

12,800,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
4,800,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
2,800,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160109
2,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160209
8,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
8,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210109
1,250,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,250,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,250,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,250,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010109
4,500,000 خدمات شهري 30000
4,500,000 مدیریت پسماند 30400
4,500,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
4,500,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040109
2,200,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,200,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,200,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,200,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060209
2,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
2,000,000 دیپلماسی شهري 62200
2,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
2,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010109
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

876,304,217 0 652,644,800 637,900,000 351,193,894 جمع کل

361,959,417 0 164,500,000 177,000,000 55,459,417 اجتماعی و فرھنگی 10000

249,459,417 0 84,000,000 93,000,000 55,459,417 توسعھ ورزش شھروندی 10600

228,459,417 0 63,000,000 69,000,000 55,459,417 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

3,000,000 0 3,000,000 9,000,000 0 2,000 1,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 توسعھ و تجھیز زمینھای 
ورزشی روباز، سطح منطقھ

106090109

225,459,417 0 60,000,000 60,000,000 55,459,417 26,518 8,502 متر مربع 1395 1389 منطقه 9 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی ورزشی کوثر

106091009

21,000,000 0 21,000,000 24,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

21,000,000 0 21,000,000 24,000,000 0 2,000 10,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100109

67,000,000 0 45,000,000 40,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

49,000,000 0 27,000,000 22,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

29,000,000 0 12,000,000 17,000,000 0 19,079 1,520 متر مربع 1395 1393 منطقه 9 کمک بھ احداث حسینیھ 
یازھرا(س)

107020509

8,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 1,333 6,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 9 کمک بھ ساخت و توسعھ حسینیھ 
سجادیھ (سیستانیھای مقیم مرکز)

107020609

4,000,000 0 4,000,000 0 0 8,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 کمک بھ مسجد علی بن موسی 
الرضا(ع)

107021009

3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 کمک بھ ساخت مسجد امام علی 
نقی (ع)

107021109

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 کمک بھ ساخت مسجد خامس آل 
عبا

107021209

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 228,571 35 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 9 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030109
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 131,578 76 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 9 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200109

45,500,000 0 35,500,000 44,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

24,500,000 0 24,500,000 25,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

24,500,000 0 24,500,000 25,000,000 0 2,500 9,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090109

13,500,000 0 3,500,000 10,000,000 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

13,500,000 0 3,500,000 10,000,000 0 40,909 330 متر مربع 1395 1394 منطقه 9 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 
احداث سرای محلھ فرودگاه 

مھرآباد

108110309

7,500,000 0 7,500,000 9,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

7,500,000 0 7,500,000 9,000,000 0 1,500 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120109

218,200,000 0 207,000,000 221,700,000 39,728,700 حمل و نقل و ترافیک 20000

10,400,000 0 10,400,000 10,000,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

2,600,000 0 2,600,000 3,000,000 0 500,000 5 ایستگاه 1395 1395 منطقه 9 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030109

1,400,000 0 1,400,000 1,000,000 0 2,000 700 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030209

3,900,000 0 3,900,000 3,500,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 20,000 125 ایستگاه 1395 1395 منطقه 9 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100109
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,400,000 0 1,400,000 1,000,000 0 200 7,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100209

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 250,000 10 ایستگاه 1395 1395 منطقه 9 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120109

41,000,000 0 41,000,000 42,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 9 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080109

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 9 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100109

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 1,000 3,000 متر 1395 1395 منطقه 9 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120109

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 2,000 1,500 متر 1395 1395 منطقه 9 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120209

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 500,000 2 تقاطع 1395 1395 منطقه 9 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140109

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 9,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 9 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170109

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 1,200 1,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040109

124,200,000 0 113,000,000 110,700,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 2,500 3,200 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140109

32,200,000 0 21,000,000 2,000,000 0 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

12,200,000 0 1,000,000 2,000,000 0 4,269 2,858 متر مربع 1395 1393 منطقه 9 احداث اتصال استاد معین بھ ٣٠
 متری جی

209200109

10,000,000 0 10,000,000 0 0 2,500 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 احداث  تامین دسترسی ادامھ 
بزرگراه یادگار امام از پادگان 

جی تا بزرگراه فتح

209200209

10,000,000 0 10,000,000 0 0 2,500 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 بھسازی معابر محلھ ٩ (مھرآباد) 209200309

46,000,000 0 46,000,000 83,700,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

46,000,000 0 46,000,000 83,700,000 0 150 306,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 9 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250109

13,000,000 0 13,000,000 17,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

13,000,000 0 13,000,000 17,000,000 0 1,500 8,667 متر 1395 1395 منطقه 9 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260109

2,000,000 0 2,000,000 0 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای 
شھری

20927

2,000,000 0 2,000,000 0 0 1,808 1,106 متر 1395 1395 منطقه 9 نگھداری و روشنایی زیرگذر 
گالری یادگار امام (ره )و میدان 

آزادی

209270109
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

23,000,000 0 23,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

23,000,000 0 23,000,000 0 0 150 153,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 8 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280109

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 2,000 850 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020109

33,100,000 0 33,100,000 48,000,000 39,728,700 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

18,100,000 0 18,100,000 30,000,000 39,728,700 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

18,100,000 0 18,100,000 30,000,000 39,728,700 1,000 18,100 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020109

3,000,000 0 3,000,000 8,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

3,000,000 0 3,000,000 8,000,000 0 40,000 75 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 9 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030109

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 9 پل عابر پیاده، سطح منطقھ 214040109

2,000,000 0 2,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

2,000,000 0 2,000,000 0 0 1,000 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060109
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,800,000 0 2,800,000 7,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

1,400,000 0 1,400,000 6,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

1,400,000 0 1,400,000 6,000,000 0 1,000 1,400 متر 1395 1395 منطقه 9 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010109

1,400,000 0 1,400,000 1,000,000 0 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ

21503

1,400,000 0 1,400,000 1,000,000 0 200 7,000 متر 1395 1395 منطقه 9 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ  سطح منطقھ

215030109

3,000,000 0 3,000,000 0 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

3,000,000 0 3,000,000 0 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

3,000,000 0 3,000,000 0 0 200 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 نگھداری و تجھیز  پارک 
آموزش ترافیک سطح منطقھ

218030109

235,144,800 0 220,144,800 199,500,000 256,005,777 خدمات شھری 30000

102,000,000 0 97,000,000 104,000,000 233,984,872 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

6,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

6,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 6,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 9 احداث و توسعھ پارک بحران ، 
انرژی و بازیافت

301020109

23,000,000 0 23,000,000 25,000,000 187,842,056 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

23,000,000 0 23,000,000 25,000,000 187,842,056 500 46,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030109

62,000,000 0 62,000,000 62,000,000 36,994,016 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

56,000,000 0 56,000,000 56,000,000 34,458,860 1,500 37,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040109
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 2,535,156 150 40,000 تعداد 1395 1395 منطقه 9 تأمین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040209

11,000,000 0 11,000,000 12,000,000 9,148,800 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

11,000,000 0 11,000,000 12,000,000 9,148,800 500 22,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070109

37,000,000 0 37,000,000 31,000,000 14,127,284 زیباسازی منظر شھری 30200

4,000,000 0 4,000,000 7,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

4,000,000 0 4,000,000 7,000,000 0 40 100,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010109

3,500,000 0 3,500,000 4,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

3,500,000 0 3,500,000 4,000,000 0 3,500,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 9 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030109

23,000,000 0 23,000,000 11,000,000 10,572,242 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

13,000,000 0 13,000,000 11,000,000 10,572,242 8,125 1,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، میدان آزادی

302040409

10,000,000 0 10,000,000 0 0 8,000 1,250 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 آماده سازی مسیر جھت مراسم 
ھا

302040609

3,500,000 0 3,500,000 5,000,000 3,555,042 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

3,500,000 0 3,500,000 5,000,000 3,555,042 500 7,000 مورد 1395 1395 منطقه 9 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060109

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 500 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080109

2,044,800 0 2,044,800 0 0 مدیریت پسماند 30400
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,044,800 0 2,044,800 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

2,044,800 0 2,044,800 0 0 8,000 260 عدد 1395 1395 منطقه 9 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060309

62,600,000 0 62,600,000 53,000,000 6,764,601 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

16,600,000 0 16,600,000 17,500,000 6,764,601 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

2,600,000 0 2,600,000 3,500,000 6,764,601 500 5,200 متر مکعب 1395 1395 منطقه 9 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020109

14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 800 17,500 متر مکعب 1395 1395 منطقه 9 توسعھ جمع آوری کانال آبھای 
سطحی دستغیب، ھاشمی، 

دامپزشکی

307020209

10,000,000 0 10,000,000 0 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

10,000,000 0 10,000,000 0 0 500 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 9 الیروبي ، نگھداري و بازسازي 
کانال جمع آوري آب ھاي سطحي 
، توسعھ و تجھیز کانال جمع 

آوری آبھای سطحی

307040109

14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

166 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 9
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 1,000 14,000 متر طول 1395 1395 منطقه 9 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070109

22,000,000 0 22,000,000 21,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

22,000,000 0 22,000,000 21,500,000 0 500 44,000 متر طول 1395 1395 منطقه 9 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080109

31,500,000 0 21,500,000 11,500,000 1,129,020 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

30,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

30,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 20,000 1,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 9 توسعھ محلھای اسکان کارگری 
، احداث اسکان کارگری

310060109

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 1,129,020 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 1,129,020 10,000 150 چشمه 1395 1395 منطقه 9 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080109

21,000,000 0 21,000,000 22,700,000 0 شھرسازی و معماری 50000

1,000,000 0 1,000,000 0 0 تھیھ، نظارت و راھبری طرح 
ھای توسعھ شھری شھر تھران

50100

1,000,000 0 1,000,000 0 0 تھیھ طرح-ھای موضوعی و 
موضعی توسعھ شھری

50106

1,000,000 0 1,000,000 0 0 250 4,000 نفر ساعت 1395 1395 منطقه 9 ساماندھی فضاھای شھری از 
نظر کیفیت محیطی و انتظام 

بصری با ھویت ایرانی- اسالمی

501060109
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 22,700,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 22,700,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 22,700,000 0 22,695,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 9 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ٩

506010109

40,000,000 0 40,000,000 17,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

40,000,000 0 40,000,000 17,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

20,000,000 0 20,000,000 0 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 احداث درمانگاه 606020109

20,000,000 0 20,000,000 17,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

20,000,000 0 20,000,000 17,000,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 9 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030109
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
37,692,000 جمع کل
26,700,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030410

20,700,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
5,700,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
3,300,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160110
2,400,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160210

15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210110
3,750,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,750,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
3,750,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
3,750,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010110
1,875,000 خدمات شهري 30000
1,875,000 مدیریت پسماند 30400
1,875,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
1,875,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040110
2,367,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,367,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,367,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,367,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060210
3,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,000,000 دیپلماسی شهري 62200
3,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010110
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

852,485,318 50,000,000 680,069,600 564,521,800 26,667,349 جمع کل

213,238,289 50,000,000 138,300,000 73,680,000 8,000,000 اجتماعی و فرھنگی 10000

26,500,000 0 26,500,000 8,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

26,500,000 0 26,500,000 8,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

26,500,000 0 26,500,000 8,000,000 0 2,000 13,250 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100110

67,938,289 0 43,000,000 36,000,000 8,000,000 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

42,938,289 0 18,000,000 12,000,000 8,000,000 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

26,913,289 0 5,000,000 10,000,000 8,000,000 13,457 2,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 10 کمک بھ ساخت و توسعھ 
امامزاده معصوم(ص)

107020310

5,025,000 0 2,000,000 2,000,000 0 5,025 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 10 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
دبیرستان شاھد حضرت 

معصومھ(س)

107020710

1,000,000 0 1,000,000 0 0 1,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 کمک بھ مجمع بیت االحزان 107021410

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 کمک بھ سولھ ورزشی شھید 
مجید سرچمی

107021510

15,000,000 0 15,000,000 9,500,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

10,000,000 0 10,000,000 9,500,000 0 380,000 26 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 10 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030110

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 تعداد 1395 1395 منطقه 10 کمک بھ مسجد حاج عبدهللا 107030210

10,000,000 0 10,000,000 14,500,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

10,000,000 0 10,000,000 14,500,000 0 120,253 83 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 10 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200110

118,800,000 50,000,000 68,800,000 29,680,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

65,000,000 50,000,000 15,000,000 0 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

60,000,000 50,000,000 10,000,000 0 0 15,000 4,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 10 بازسازی موزه ھفت چنار 108010110

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 کمک بھ ساخت بیمارستان 
لوالگر

108010210

29,000,000 0 29,000,000 22,280,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

29,000,000 0 29,000,000 22,280,000 0 2,395 12,109 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090110

24,800,000 0 24,800,000 7,400,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

24,800,000 0 24,800,000 7,400,000 0 1,500 16,533 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120110

359,061,317 0 301,200,000 229,123,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

13,000,000 0 13,000,000 10,723,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 499,875 2 ایستگاه 1395 1395 منطقه 10 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030110

3,000,000 0 3,000,000 2,223,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

1,500,000 0 1,500,000 1,223,000 0 20,000 75 ایستگاه 1395 1395 منطقه 10 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100110

1,500,000 0 1,500,000 1,000,000 0 200 7,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100210

9,000,000 0 9,000,000 7,500,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

9,000,000 0 9,000,000 7,500,000 0 300,000 30 ایستگاه 1395 1395 منطقه 10 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120110

30,700,000 0 30,700,000 30,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

172 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 10
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 10 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080110

7,000,000 0 7,000,000 6,500,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

7,000,000 0 7,000,000 6,500,000 0 7,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 10 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100110

3,700,000 0 3,700,000 3,500,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

1,200,000 0 1,200,000 1,000,000 0 1,000 1,200 متر 1395 1395 منطقه 10 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120110

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 1,700 1,471 متر 1395 1395 منطقه 10 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120210

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 500,000 2 تقاطع 1395 1395 منطقه 10 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140110

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 10 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170110

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,200 833 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040110

198,000,000 0 198,000,000 119,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,500 857 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140110

100,000,000 0 100,000,000 0 0 تعریض معابر غیر بزرگراھی 20921

100,000,000 0 100,000,000 0 0 7,407 13,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 تعریض خیابان امام خمینی 209210110

20,000,000 0 20,000,000 0 0 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 احداث کندرو شھید نواب 209221110

35,000,000 0 35,000,000 108,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

35,000,000 0 35,000,000 108,000,000 0 100 350,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 10 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250110

5,000,000 0 5,000,000 8,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

5,000,000 0 5,000,000 8,000,000 0 1,000 5,000 متر 1395 1395 منطقه 10 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260110

35,000,000 0 35,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

35,000,000 0 35,000,000 0 0 150 233,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 10 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 
روکش اساسی،سطح منطقھ

209280110

1,000,000 0 1,000,000 900,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

1,000,000 0 1,000,000 900,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

1,000,000 0 1,000,000 900,000 0 2,500 400 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020110

39,000,000 0 39,000,000 45,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

9,000,000 0 9,000,000 15,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

9,000,000 0 9,000,000 15,000,000 0 1,049 8,580 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010110

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 800 25,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020110

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 10 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040110

72,861,317 0 15,000,000 19,000,000 0 افزایش و توسعھ ظرفیت ھای 
مدیریتی پلیس راھور

21600

72,861,317 0 15,000,000 19,000,000 0 احداث ساختمان ھای پلیس 
راھور

21603

72,861,317 0 15,000,000 19,000,000 0 22,769 3,200 متر مربع 1395 1393 منطقه 10 احداث ساختمان  معاونت 
ترافیکی

216030110

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 250 14,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030110

224,185,712 0 184,569,600 194,090,000 18,667,349 خدمات شھری 30000

108,616,112 0 69,000,000 68,960,000 18,667,349 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

51,616,112 0 12,000,000 15,960,000 18,667,349 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 500 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030110

41,616,112 0 2,000,000 5,960,000 18,667,349 1,348 30,880 متر مربع 1395 1392 منطقه 10 احداث و توسعھ فضای سبز  
خیابان امام خمینی(ره)فاز ۵و ۶

301030210
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

45,000,000 0 45,000,000 41,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

10,000,000 0 10,000,000 6,000,000 0 1,500 6,667 تعداد 1395 1395 منطقه 10 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040110

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 150 233,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 تأمین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040210

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 500 24,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070110

33,150,000 0 33,150,000 40,630,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

14,000,000 0 14,000,000 21,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

14,000,000 0 14,000,000 21,000,000 0 40 350,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010110

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 10 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030110

6,250,000 0 6,250,000 6,250,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

6,250,000 0 6,250,000 6,250,000 0 3,000 2,083 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، ھفت چنار.کارون 

جنوبی.ھاشمی....

302040110

4,900,000 0 4,900,000 7,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

4,900,000 0 4,900,000 7,000,000 0 500 9,800 مورد 1395 1395 منطقه 10 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060110

1,000,000 0 1,000,000 880,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,000,000 0 1,000,000 880,000 0 100 10,000 تعداد 1395 1395 منطقه 10 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070110
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 3,500,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

5,000,000 0 5,000,000 3,500,000 0 500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080110

8,969,600 0 8,969,600 5,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

3,969,600 0 3,969,600 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

3,969,600 0 3,969,600 0 0 8,000 500 تعداد 1395 1395 منطقه 10 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060310

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 1,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند، 

سطح منطقھ

304070110

72,450,000 0 72,450,000 78,500,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

2,000,000 0 2,000,000 1,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

2,000,000 0 2,000,000 1,000,000 0 569 3,514 متر مکعب 1395 1395 منطقه 10 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020110

18,000,000 0 18,000,000 21,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

18,000,000 0 18,000,000 21,000,000 0 1,722 10,453 متر مکعب 1395 1395 منطقه 10 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سطح منطقھ

307030110

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 500 14,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 10 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040110

22,950,000 0 22,950,000 27,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

22,950,000 0 22,950,000 27,000,000 0 1,000 22,950 متر طول 1395 1395 منطقه 10 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070110

22,500,000 0 22,500,000 22,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

22,500,000 0 22,500,000 22,500,000 0 500 45,000 متر طول 1395 1395 منطقه 10 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080110

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 10,000 100 چشمه 1395 1395 منطقه 10 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080110

1,000,000 0 1,000,000 880,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,000,000 0 1,000,000 880,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

1,000,000 0 1,000,000 880,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

1,000,000 0 1,000,000 880,000 0 440 2,273 متر مکعب 1395 1395 منطقه 10 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140110

20,000,000 0 20,000,000 40,934,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 40,934,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 40,934,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 40,934,000 0 310 64,516 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١٠

506010110

35,000,000 0 35,000,000 25,814,800 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

35,000,000 0 35,000,000 25,814,800 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

35,000,000 0 35,000,000 25,814,800 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

35,000,000 0 35,000,000 25,814,800 0 5,000 7,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 10 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030110
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
40,000,000 جمع کل
27,200,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030411

21,200,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
6,200,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
3,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160111
2,600,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160211

15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210111
3,750,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,750,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
3,750,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
3,750,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010111
2,750,000 خدمات شهري 30000
2,750,000 مدیریت پسماند 30400
2,750,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
2,750,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040111
2,900,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,900,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,900,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,900,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060211
3,400,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,400,000 دیپلماسی شهري 62200
3,400,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,400,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010111
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,024,309,125 20,000,000 811,420,350 718,535,000 31,800,852 جمع کل

403,826,918 20,000,000 254,200,000 174,200,000 9,817,928 اجتماعی و فرھنگی 10000

18,200,000 0 18,200,000 11,200,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

5,200,000 0 5,200,000 5,200,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

5,200,000 0 5,200,000 5,200,000 0 2,000 2,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 توسعھ و تجھیز زمین ھای 
ورزشی روباز و چمن 
مصنوعی، سطح منطقھ

106090111

13,000,000 0 13,000,000 6,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

13,000,000 0 13,000,000 6,000,000 0 2,000 6,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100111

124,098,709 0 71,000,000 67,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

101,098,709 0 48,000,000 45,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

14,988,877 0 5,000,000 5,000,000 0 23,717 632 متر مربع 1395 1393 منطقه 11 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
پنبھ چی

107020311

28,109,832 0 10,000,000 15,000,000 0 7,027 4,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 11 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
رضوی

107020511

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 15,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 11 کمک بھ احداث مسجد صاحب 
الزمان

107020811

30,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 20,000 1,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 11 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
امام محمدباقر(ع)

107020911

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 کمک بھ ساخت مسجد ولیعصر 
(عج)

107021111

3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 کمک بھ ساخت مسجد دارالسالم 107021211

13,000,000 0 13,000,000 12,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

13,000,000 0 13,000,000 12,000,000 0 171,429 76 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 11 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030111
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 57,971 138 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 11 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200111

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 500,000 4 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 11 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس ، مدرسھ کودکان 

استثنایی

107200211

261,528,209 20,000,000 165,000,000 96,000,000 9,817,928 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

65,000,000 20,000,000 40,000,000 5,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 12,500 800 متر مربع 1395 1394 منطقه 11 کمک بھ بخش نوزادان شھید 
فھمیده

108010311

50,000,000 20,000,000 30,000,000 0 0 14,002 3,571 متر مربع 1396 1395 منطقه 11 احداث مجموعھ شھربانو 108010511

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 توسعھ بیمارستان روزبھ 108010611

25,000,000 0 25,000,000 26,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

25,000,000 0 25,000,000 26,000,000 0 2,500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090111

146,528,209 0 75,000,000 45,000,000 9,817,928 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

43,270,683 0 15,000,000 15,000,000 9,817,928 86,541 500 متر مربع 1395 1391 منطقه 11 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 
آگاھی

108111011

49,106,162 0 30,000,000 15,000,000 0 35,076 1,400 متر مربع 1395 1393 منطقه 11 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 
شیخ ھادی

108111211

54,151,364 0 30,000,000 15,000,000 0 10,830 5,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 11 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 
منیریھ

108111411

25,000,000 0 25,000,000 20,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

25,000,000 0 25,000,000 20,000,000 0 1,500 16,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120111

237,743,750 0 237,743,750 214,800,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

12,800,000 0 12,800,000 5,700,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

1,600,000 0 1,600,000 1,600,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

800,000 0 800,000 800,000 0 400,000 2 ایستگاه 1395 1395 منطقه 11 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030111

800,000 0 800,000 800,000 0 2,000 400 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030211

4,000,000 0 4,000,000 1,900,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

2,000,000 0 2,000,000 1,400,000 0 20,000 100 ایستگاه 1395 1395 منطقه 11 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100111

2,000,000 0 2,000,000 500,000 0 200 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 نگھداری پل ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202100211

7,200,000 0 7,200,000 2,200,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

7,200,000 0 7,200,000 2,200,000 0 275,000 26 ایستگاه 1395 1395 منطقه 11 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120111

5,000,000 0 5,000,000 0 0 توسعھ و ساماندھی فضای پارک 
خودرو

20300

5,000,000 0 5,000,000 0 0 احداث و توسعھ پارکینگ 20306

5,000,000 0 5,000,000 0 0 1,666,667 3 انشعاب 1395 1395 منطقه 11 خرید انشعاب پارکینگھای 
ولیعصر،آژیده،١٢فروردین

203060111

43,600,000 0 43,600,000 34,100,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

24,600,000 0 24,600,000 24,600,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

24,600,000 0 24,600,000 24,600,000 0 24,600,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 11 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080111

1,500,000 0 1,500,000 500,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

1,500,000 0 1,500,000 500,000 0 1,500,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 11 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100111
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,500,000 0 7,500,000 3,500,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

1,500,000 0 1,500,000 500,000 0 1,000 1,500 متر 1395 1395 منطقه 11 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120111

6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 0 1,700 3,529 متر 1395 1395 منطقه 11 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120211

3,000,000 0 3,000,000 1,500,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

3,000,000 0 3,000,000 1,500,000 0 500,000 6 تقاطع 1395 1395 منطقه 11 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140111

7,000,000 0 7,000,000 4,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

7,000,000 0 7,000,000 4,000,000 0 7,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 11 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170111

10,000,000 0 10,000,000 4,500,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

10,000,000 0 10,000,000 4,500,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

10,000,000 0 10,000,000 4,500,000 0 1,200 8,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040111

128,018,750 0 128,018,750 134,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

10,000,000 0 10,000,000 13,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

10,000,000 0 10,000,000 13,000,000 0 3,500 2,857 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140111

2,000,000 0 2,000,000 0 0 تھیھ طرح ھای موضعی و 
موضوعی حمل و نقل و ترافیک

20916

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 تھیھ طرح ھاي موضعي پارک 
سوار ھمگانی  محدوده ایستگاه 

راه آھن

209160211
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 0 0 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 احداث کندرو شھید نواب صفوی 
و حذف ستون ھا

209221111

58,000,000 0 58,000,000 94,500,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

58,000,000 0 58,000,000 94,500,000 0 150 386,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 11 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250111

12,000,000 0 12,000,000 27,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

12,000,000 0 12,000,000 27,000,000 0 1,500 8,000 متر 1395 1395 منطقه 11 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260111

26,018,750 0 26,018,750 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

26,018,750 0 26,018,750 0 0 150 173,458 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 11 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280111

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 2,500 1,200 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020111

34,825,000 0 34,825,000 32,500,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 720 13,889 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010111

10,075,000 0 10,075,000 15,500,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,075,000 0 10,075,000 15,500,000 0 1,000 10,075 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020111

5,000,000 0 5,000,000 2,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

5,000,000 0 5,000,000 2,000,000 0 1,500 3,333 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 11 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040111

9,750,000 0 9,750,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

9,750,000 0 9,750,000 0 0 1,064 9,164 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060111

500,000 0 500,000 500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

500,000 0 500,000 500,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

500,000 0 500,000 500,000 0 1,000 500 متر 1395 1395 منطقه 11 احداث و تجھیز خانھ دوچرخھ 215010111

307,738,457 0 244,476,600 246,000,000 21,982,924 خدمات شھری 30000

176,346,857 0 113,085,000 109,000,000 21,982,924 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

96,346,857 0 35,085,000 35,000,000 21,982,924 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030111

91,346,857 0 30,085,000 30,000,000 21,982,924 9,135 10,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 11 احداث و توسعھ فضای سبز  
اراضی انبار نفت (پارک تبسم)

301030211

56,000,000 0 54,000,000 52,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 1,500 26,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040111

12,000,000 0 12,000,000 10,000,000 0 150 80,000 تعداد 1395 1395 منطقه 11 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040211

188 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 11
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 1,333 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان رازی

301040411

24,000,000 0 24,000,000 22,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

24,000,000 0 24,000,000 22,000,000 0 440 54,545 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070111

84,600,000 0 84,600,000 89,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 40 175,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010111

6,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

6,000,000 0 6,000,000 2,000,000 0 2,000,000 3 ندارد 1395 1395 منطقه 11 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030111

60,000,000 0 60,000,000 65,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 500 60,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، محدوده ویژه

302040111

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 3,500 8,571 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر عباسی، ھالل احمر، 
انقالب، شیخ ھادی...

302040211

5,600,000 0 5,600,000 6,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

5,600,000 0 5,600,000 6,000,000 0 500 11,200 مورد 1395 1395 منطقه 11 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060111

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 100 20,000 تعداد 1395 1395 منطقه 11 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070111

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 500 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080111

6,141,600 0 6,141,600 1,800,000 0 مدیریت پسماند 30400

4,341,600 0 4,341,600 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

4,341,600 0 4,341,600 0 0 8,000 540 تعداد 1395 1395 منطقه 11 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060311

1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0 450 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند، 

سطح منطقھ

304070111

38,550,000 0 38,550,000 43,500,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

6,000,000 0 6,000,000 3,000,000 0 320 18,750 متر مکعب 1395 1395 منطقه 11 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020111

5,000,000 0 5,000,000 4,500,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

5,000,000 0 5,000,000 4,500,000 0 1,600 3,125 متر مکعب 1395 1395 منطقه 11 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سطح منطقھ

307030111

10,000,000 0 10,000,000 9,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 9,000,000 0 500 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 11 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040111

8,775,000 0 8,775,000 13,500,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

8,775,000 0 8,775,000 13,500,000 0 1,000 8,775 متر طول 1395 1395 منطقه 11 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070111

8,775,000 0 8,775,000 13,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

8,775,000 0 8,775,000 13,500,000 0 500 17,550 متر طول 1395 1395 منطقه 11 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080111

2,100,000 0 2,100,000 2,700,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

600,000 0 600,000 1,200,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

600,000 0 600,000 1,200,000 0 100,000 6 چشمه 1395 1395 منطقه 11 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010111

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

191 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 11
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 10,000 150 چشمه 1395 1395 منطقه 11 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080111

22,000,000 0 22,000,000 30,335,000 0 شھرسازی و معماری 50000

2,000,000 0 2,000,000 0 0 تھیھ، نظارت و راھبری طرح 
ھای توسعھ شھری شھر تھران

50100

2,000,000 0 2,000,000 0 0 تھیھ طرح-ھای موضوعی و 
موضعی توسعھ شھری

50106

2,000,000 0 2,000,000 0 0 200 10,000 نفر ساعت 1395 1395 منطقه 11 برنامھ ریزی و امکان سنجی 
کاربری اراضی قلمستان

501060111

20,000,000 0 20,000,000 30,335,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 30,335,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 30,335,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١١

506010111

53,000,000 0 53,000,000 53,200,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

53,000,000 0 53,000,000 53,200,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

53,000,000 0 53,000,000 53,200,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

33,000,000 0 33,000,000 53,200,000 0 5,000 6,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030111

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 11 ساختمان جدید شھرداری منطقھ 606030211
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
42,425,000 جمع کل
32,600,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
10,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
10,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
10,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030412
22,600,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
7,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,400,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160112
3,200,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160212

15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210112

625,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
625,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
625,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
625,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010112

2,500,000 خدمات شهري 30000
2,500,000 مدیریت پسماند 30400
2,500,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
2,500,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040112
2,700,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,700,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,700,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,700,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060212
4,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,000,000 دیپلماسی شهري 62200
4,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
4,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010112
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,859,276,058 236,000,000 1,968,213,800 1,787,844,000 749,689,294 جمع کل

940,283,684 0 574,150,000 396,150,000 56,344,942 اجتماعی و فرھنگی 10000

98,150,000 0 33,150,000 68,500,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

4,000,000 0 4,000,000 3,500,000 0 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی

10401

4,000,000 0 4,000,000 3,500,000 0 250,000 16 جایگاه 1395 1395 منطقه 12 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی سطح منطقھ

104010112

94,150,000 0 29,150,000 65,000,000 0 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

29,150,000 0 14,150,000 15,000,000 0 20,821 1,400 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی، 
مددسرای بانوان(٢)

104020112

25,000,000 0 5,000,000 20,000,000 0 10,000 2,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی، تکمیل 

وتجھیز مرکز آموزش 
وتوانمندسازی کودکان بازمانده 
از تحصیل (مدرسھ شھید 

منتظری١)

104020212

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 30,000 500 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی، تکمیل 
وتجھیز سرای کودکان (مدرسھ 

شھید منتظری ٢)

104020512

25,000,000 0 5,000,000 20,000,000 0 12,500 2,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی، خانھ 

کودک شوش

104020612

291,116,069 0 132,000,000 82,000,000 33,375,680 توسعھ ورزش شھروندی 10600

271,116,069 0 112,000,000 65,000,000 33,375,680 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

123,375,680 0 15,000,000 20,000,000 33,375,680 27,539 4,480 متر مربع 1395 1389 منطقه 12 تکمیل و تجھیز خوابگاه 
ورزشگاه شھدای ھفتم تیر

106090212

42,969,589 0 20,000,000 20,000,000 0 26,667 1,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 12 توسعھ و تجھیز سالن ورزشی 
محلھ آبشار

106090312

62,770,800 0 35,000,000 25,000,000 0 22,642 2,650 متر مربع 1395 1393 منطقه 12 توسعھ و تجھیز ورزشگاه ویژه 
بانوان محلھ امامزاده یحیی

106090412

40,000,000 0 40,000,000 0 0 2,000 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 توسعھ و تجھیز مجموعھ  
ورزشی بھارستان

106090712

2,000,000 0 2,000,000 0 0 200 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ ورزشگاه نابینایان 
ھرندی

106090812

20,000,000 0 20,000,000 17,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

10,000,000 0 10,000,000 7,000,000 0 2,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100112

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری  زمین ھای ورزشی 
روباز و چمن ھای مصنوعی 

سطح منطقھ

106100212

265,111,615 0 196,000,000 105,000,000 1,600,000 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

190,111,615 0 121,000,000 51,000,000 1,600,000 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

11,111,938 0 4,000,000 4,000,000 1,600,000 27,780 400 متر مربع 1395 1392 منطقه 12 کمک بھ مسجد و موسسھ 
فرھنگی قدیم االحسان

107020612

14,999,677 0 5,000,000 5,000,000 0 8,333 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 12 کمک بھ ساخت و توسعھ حوزه 
علمیھ معیر

107020712

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 12 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد  
توحید

107021512

17,000,000 0 5,000,000 2,000,000 0 24,286 700 متر مربع 1395 1393 منطقه 12 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد  
ھرندی

107021712

75,000,000 0 35,000,000 40,000,000 0 12,500 6,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
حسینھ مکتب الزھرا

107021812

10,000,000 0 10,000,000 0 0 20,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ احداث مسجد قنات آباد 107021912
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ ساخت و توسعھ  
حسینیھ شیخ رجبعلی خیاط

107022112

5,000,000 0 5,000,000 0 0 10,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ  تجھیز ھیأت عشاق 
الحسین(ع)

107022212

5,000,000 0 5,000,000 0 0 10,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ حسینیھ حاج ھادی خان 107022412

10,000,000 0 10,000,000 0 0 12,500 800 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ موسسھ اسالمی ھدایت 107022512

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ ساخت حسینیھ شھدای 
نقوسان

107022612

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 هزار ریال 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ کانون فرھنگی کریم 
اھل بیت (مسجد امام حسن-ع)

107022712

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ ھیئت جلوه گاه شھیدان 107022812

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ بازسازی و مرمت 
خانھ شھید تندگویان

107023012

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 کمک بھ ساخت مسجد الفاطمھ 107023112

45,000,000 0 45,000,000 30,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

40,000,000 0 40,000,000 30,000,000 0 120,000 333 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 12 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030112

5,000,000 0 5,000,000 0 0 10,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 مساعدت مالي بھ ھیات قرآني 
احیاء جھت راه اندازي كتابخانھ 
تخصصي امام حسین (ع)

107030712

30,000,000 0 30,000,000 24,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

30,000,000 0 30,000,000 24,000,000 0 120,000 250 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 12 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200112

285,906,000 0 213,000,000 140,650,000 21,369,262 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

212,906,000 0 140,000,000 86,150,000 21,369,262 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

30,000,000 0 30,000,000 31,150,000 21,369,262 25,840 1,161 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 مرمت فضاھای تاریخی و 
میراثی سطح منطقھ

108010712
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 10,000 500 متر مربع 1395 1392 منطقه 12 کمک بھ بازسازی بیمارستان 
طرفھ

108010812

64,906,000 0 30,000,000 20,000,000 0 17,542 3,700 متر مربع 1395 1393 منطقه 12 احداث مجتمع شھربانو 108010912

23,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 11,500 2,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 12 توسعھ مجتمع فرھنگی مولوی 108011012

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 37,500 400 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 مرمت و تجھیز خانھ شیخ فضل 
الھ نوری

108011112

15,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 30,000 500 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 کمک بھ بیمارستان سینا 108011312

20,000,000 0 20,000,000 0 0 40,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 توسعھ  میدان مشق 108011412

20,000,000 0 20,000,000 0 0 13,889 1,440 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 تکمیل مجتمع فرھنگی خانھ 
دیپلمات

108011512

5,000,000 0 5,000,000 0 0 10,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 توسعھ مجتمع متقین(ایتام شھر 
تھران)

108011712

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 مرمت و بازسازی سالن سنگلج 108011812

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 1,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020112

56,000,000 0 56,000,000 44,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

45,000,000 0 45,000,000 30,000,000 0 2,500 18,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090112

5,000,000 0 5,000,000 8,000,000 0 2,500 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری  فازھای ١ و ٢ و ٣ 
مرکز مداخلھ در بحران زنان 

بدسرپرست خانوار پیام

108090212

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 10,000 600 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری موزه صلح جانبازان 
شیمیایی

108090312

14,000,000 0 14,000,000 8,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

14,000,000 0 14,000,000 8,000,000 0 1,500 9,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120112

665,300,000 20,000,000 615,300,000 520,500,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

51,000,000 0 51,000,000 58,500,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

5,000,000 0 5,000,000 6,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

5,000,000 0 5,000,000 6,000,000 0 500,000 10 ایستگاه 1395 1395 منطقه 12 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030112

10,000,000 0 10,000,000 13,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 20,000 250 ایستگاه 1395 1395 منطقه 12 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی , سطح 

منطقھ

202100112

5,000,000 0 5,000,000 8,000,000 0 200 25,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس ،سطح منطقھ

202100212

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 300,000 20 ایستگاه 1395 1395 منطقه 12 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو , سطح 

منطقھ

202120112

30,000,000 0 30,000,000 33,500,000 0 بھسازی و نگھداری ناوگان 
حمل و نقل عمومی غیرریلی

20214

15,000,000 0 15,000,000 18,500,000 0 250,000 60 نفر سال 1395 1395 منطقه 12 بھسازی و نگھداری قطار ھای 
چرخ الستیکی بازار

202140112

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 46 328,500 نفر ساعت 1395 1395 منطقه 12 نگھداری طرح ھای محدودیت 
حرکت وسایل نقلیھ (گیتھای 

بازار)

202140212

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 توسعھ و ساماندھی فضای پارک 
خودرو

20300

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 احداث و توسعھ پارکینگ 20306

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 20,000 850 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 احداث و توسعھ پارکینگ 
عمومی، سطح منطقھ

203060112

71,000,000 0 71,000,000 85,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 40,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 12 اجرای عالیم افقی ترافیکی , 
سطح منطقھ

204080112

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 12 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی , سطح منطقھ

204100112

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 1,000 2,000 متر 1395 1395 منطقه 12 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر , گاردریل 

سطح منطقھ

204120112

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 2,000 3,000 متر 1395 1395 منطقه 12 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر , نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120212

3,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

3,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0 600,000 5 تقاطع 1395 1395 منطقه 12 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140112

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 12 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی , سطح منطقھ

204170112

15,000,000 0 15,000,000 21,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

15,000,000 0 15,000,000 21,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

15,000,000 0 15,000,000 21,000,000 0 1,200 12,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری , 

سطح منطقھ

205040112

288,000,000 0 288,000,000 177,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

9,000,000 0 9,000,000 11,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

9,000,000 0 9,000,000 11,000,000 0 3,500 2,571 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 طراحی و اصالح ھندسی معابر 
, سطح منطقھ

209140112
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

140,000,000 0 140,000,000 0 0 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

140,000,000 0 140,000,000 0 0 62,222 2,250 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 احداث زیرگذر چھار راه 
گلوبندک

209240112

60,000,000 0 60,000,000 135,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

60,000,000 0 60,000,000 135,000,000 0 150 400,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 12 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250112

29,000,000 0 29,000,000 31,500,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

29,000,000 0 29,000,000 31,500,000 0 1,500 19,333 متر 1395 1395 منطقه 12 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 
, سطح منطقھ

209260112

50,000,000 0 50,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

50,000,000 0 50,000,000 0 0 150 333,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 12 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280112

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 2,500 1,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان , سطح 

منطقھ

213020112

206,300,000 20,000,000 156,300,000 146,500,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 800 50,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010112

24,000,000 0 24,000,000 24,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

24,000,000 0 24,000,000 24,000,000 0 1,000 24,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020112

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 2,000 1,250 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 12 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040112

130,000,000 20,000,000 80,000,000 80,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده راه ھا 21405

80,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 0 9,412 8,500 متر مربع 1396 1394 منطقه 12 احداث و تجھیز پیاده راه ھا، 
خیابان اللھ زار

214050212

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 2,016 24,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 احداث و تجھیز پیاده راه ھا، 
سطح منطقھ

214050312

9,800,000 0 9,800,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

9,800,000 0 9,800,000 0 0 1,000 9,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060112

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 1,000 8,000 متر 1395 1395 منطقه 12 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010112

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 250 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک , سطح منطقھ

218030112

2,191,192,374 216,000,000 716,263,800 792,750,000 693,344,352 خدمات شھری 30000

191,200,000 0 191,200,000 183,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

32,000,000 0 32,000,000 30,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

32,000,000 0 32,000,000 30,000,000 0 2,500 12,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 احداث بوستانھای بخشی پور و 
طبیعت و بانوان آبشار (فاز ٢) 
و قائم مقامی و بوستان شوش و 

بھاران و فیاض بخش

301020112

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 500 80,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030112

84,200,000 0 84,200,000 83,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 1,400 25,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز , سطح 

منطقھ

301040112

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 1,600 18,750 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
پارک شھر

301040212

19,200,000 0 19,200,000 18,000,000 0 150 128,000 تعداد 1395 1395 منطقه 12 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040312

35,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

35,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 600 58,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070112

1,862,428,574 216,000,000 387,500,000 461,100,000 693,344,352 زیباسازی منظر شھری 30200

14,000,000 0 14,000,000 18,600,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

14,000,000 0 14,000,000 18,600,000 0 40 350,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 رنگ آمیزی و پاکسازی نما , 
سطح منطقھ

302010112

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 8,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 12 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030112
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,814,928,574 216,000,000 340,000,000 410,000,000 693,344,352 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 3,000 23,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، (میادین  شوش 

،خراسان،بھارستان و خیابانھای 
مولوی و وحدت اسالمی)

302040412

227,747,269 0 50,000,000 70,000,000 53,897,007 8,797 25,890 متر مربع 1395 1391 منطقه 12 طرح توسعھ ھرندی 302040612

35,003,988 0 10,000,000 10,000,000 5,488,788 4,200 8,335 متر مربع 1395 1391 منطقه 12 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، میدان امام خمینی(ره)

302040812

993,182,817 100,000,000 90,000,000 100,000,000 589,429,185 9,932 100,000 متر مربع 1396 1389 منطقه 12 ساماندھی  بازار تھران 302040912

99,745,044 20,000,000 20,000,000 30,000,000 16,745,044 12,495 7,983 متر مربع 1396 1391 منطقه 12 ساماندھی جداره خیابان مصطفی 
خمینی مولوی قیام ١۵ خرداد

302041012

50,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 0 12,500 4,000 متر مربع 1396 1394 منطقه 12 ساماندھی محور امامزاده یحیی 302041112

204,249,456 66,000,000 35,000,000 40,000,000 27,784,328 13,926 14,667 متر مربع 1396 1392 منطقه 12 ساماندھی معابر محلھ عودالجان 302041212

60,000,000 0 20,000,000 40,000,000 0 9,231 6,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 طرح ویژه میدان محمدیھ 302041412

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 14,286 1,400 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 ساماندھی اراضی فوقانی زیر 
گذر امیرکبیر

302041512

55,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 5,500 10,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 12 استانداردسازی بار اندازی در 
بازار تھران

302041612

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 550 12,727 مورد 1395 1395 منطقه 12 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060112

4,500,000 0 4,500,000 3,500,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

4,500,000 0 4,500,000 3,500,000 0 100 45,000 تعداد 1395 1395 منطقه 12 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر , سطح منطقھ

302070112

14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

14,000,000 0 14,000,000 14,000,000 0 500 28,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080112

5,006,400 0 5,006,400 0 0 مدیریت پسماند 30400
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,006,400 0 5,006,400 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

5,006,400 0 5,006,400 0 0 8,000 626 تعداد 1395 1395 منطقه 12 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060312

112,557,400 0 112,557,400 108,650,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 357 8,400 متر مکعب 1395 1395 منطقه 12 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی , سطح منطقھ

307020112

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 12 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سطح منطقھ

307030212

17,000,000 0 17,000,000 15,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

17,000,000 0 17,000,000 15,000,000 0 500 34,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 12 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040112

3,757,400 0 3,757,400 3,750,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

3,757,400 0 3,757,400 3,750,000 0 400 9,394 متر مکعب 1395 1395 منطقه 12 الیروبی و بازسازی قنوات , 
سطح منطقھ

307060112
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

28,800,000 0 28,800,000 28,800,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

28,800,000 0 28,800,000 28,800,000 0 1,000 28,800 متر طول 1395 1395 منطقه 12 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070112

50,000,000 0 50,000,000 48,600,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

50,000,000 0 50,000,000 48,600,000 0 500 100,000 متر طول 1395 1395 منطقه 12 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر, سطح منطقھ

307080112

20,000,000 0 20,000,000 40,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 100,000 100 چشمه 1395 1395 منطقه 12 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010112

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 10,000 1,000 چشمه 1395 1395 منطقه 12 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر 

, سطح منطقھ

310080112

17,500,000 0 17,500,000 7,500,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

10,000,000 0 10,000,000 0 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 0 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 احداث سولھ مدیریت بحران 
(محلھ کوثر)

402030112

7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 500 15,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 12 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140112

20,000,000 0 20,000,000 45,944,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 45,944,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 45,944,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 45,944,000 0 4,594 4,353 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١٢

506010112

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 5,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 12 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030112
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
43,388,000 جمع کل
27,200,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030413

21,200,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
6,200,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
3,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160113
2,600,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160213

15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210113
2,500,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,500,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,500,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,500,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010113
7,568,000 خدمات شهري 30000
7,568,000 مدیریت پسماند 30400
7,568,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
7,568,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040113
2,720,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,720,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,720,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,720,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060213
3,400,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,400,000 دیپلماسی شهري 62200
3,400,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,400,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010113
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,574,050,589 426,667,000 643,230,400 729,637,000 16,000,000 جمع کل

574,968,926 166,667,000 184,050,000 202,000,000 16,000,000 اجتماعی و فرھنگی 10000

234,918,926 166,667,000 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ گردشگری و اوقات 
فراغت

10300

234,918,926 166,667,000 15,000,000 15,000,000 0 ایجاد و توسعھ زیرساخت 
فضاھای تفریحی

10302

234,918,926 166,667,000 15,000,000 15,000,000 0 234,918,926 1 هکتار 1397 1393 منطقه 13 ایجاد و توسعھ زیرساخت 
فضاھای تفریحی، توسعھ قطب 

گردشگری شرق تھران

103020113

85,800,000 0 40,800,000 46,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

800,000 0 800,000 1,000,000 0 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی

10401

800,000 0 800,000 1,000,000 0 200,000 4 جایگاه 1395 1395 منطقه 13 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح منطقھ

104010113

85,000,000 0 40,000,000 45,000,000 0 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

60,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 7,500 8,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 13 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی ،کمک 

بھ داراالیتام

104020113

25,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 5,208 4,800 متر مربع 1395 1394 منطقه 13 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی، مجتمع 
فوریتھا و خدمات اجتماعی

104020713

46,250,000 0 36,250,000 41,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

41,000,000 0 31,000,000 31,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

21,000,000 0 21,000,000 21,000,000 0 2,000 10,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 توسعھ و تجھیز زمینھای 
ورزشی روباز و چمن 
مصنوعی سطح منطقھ

106090113
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 40,000 500 متر مربع 1395 1394 منطقه 13 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی احداث استخر 

سرپوشیده مجموعھ آفتاب انقالب

106090213

5,250,000 0 5,250,000 10,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

5,250,000 0 5,250,000 10,000,000 0 2,000 2,625 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100113

98,000,000 0 58,000,000 57,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

75,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

19,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 11,667 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 13 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
باب المراد

107020313

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 33,333 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 13 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
مدرسھ حزب الھ (فرزانگان)

107021113

23,000,000 0 13,000,000 10,000,000 0 25,556 900 متر مربع 1395 1394 منطقه 13 کمک بھ ساخت و توسعھ  
حسینیھ شھدای کردستان

107021213

13,000,000 0 5,000,000 8,000,000 0 21,667 600 متر مربع 1395 1394 منطقه 13 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
علی اکبر

107021313

13,000,000 0 13,000,000 12,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

13,000,000 0 13,000,000 12,000,000 0 255,319 51 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 13 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030113

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 89,286 112 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 13 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200113

110,000,000 0 34,000,000 43,000,000 16,000,000 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

92,000,000 0 16,000,000 25,000,000 16,000,000 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

59,000,000 0 8,000,000 20,000,000 16,000,000 2,667 3,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 13 احداث و تکمیل مجتمع تفریحی 
و فرھنگی کودکان بھمن (موزه 

شھدا)

108010113

33,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 1,600 5,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 13 احداث مجموعھ فرھنگی مقبره 
الشھدا

108010213

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 2,500 2,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090113

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 1,500 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120113

341,451,263 0 156,550,000 214,750,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

4,400,000 0 4,400,000 4,400,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

1,700,000 0 1,700,000 1,700,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 0 400,000 3 ایستگاه 1395 1395 منطقه 13 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030113

500,000 0 500,000 500,000 0 2,000 250 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030213

1,700,000 0 1,700,000 1,700,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

1,200,000 0 1,200,000 1,200,000 0 20,000 60 ایستگاه 1395 1395 منطقه 13 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100113

500,000 0 500,000 500,000 0 200 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100213

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 250,000 4 ایستگاه 1395 1395 منطقه 13 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120113
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 توسعھ و ساماندھی فضای پارک 
خودرو

20300

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 نگھداری و بھسازی پارکینگ 20305

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 100,000 10 فضاي پارك 1395 1395 منطقه 13 نگھداری و بھسازی پارکینگ، 
سطح منطقھ

203050113

34,400,000 0 34,400,000 33,800,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 16,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 13 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080113

900,000 0 900,000 900,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

900,000 0 900,000 900,000 0 900,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 13 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100113

8,100,000 0 8,100,000 7,500,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

5,600,000 0 5,600,000 5,000,000 0 1,000 5,600 متر 1395 1395 منطقه 13 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120113

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 2,000 1,250 متر 1395 1395 منطقه 13 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120213

1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 500,000 3 تقاطع 1395 1395 منطقه 13 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140113

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 13 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170113

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,200 833 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040113

278,151,263 0 93,250,000 151,050,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

6,250,000 0 6,250,000 6,250,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

6,250,000 0 6,250,000 6,250,000 0 2,500 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140113

224,901,263 0 40,000,000 80,000,000 0 تعریض معابر غیر بزرگراھی 20921

224,901,263 0 40,000,000 80,000,000 0 700 207,000 متر مربع 1395 1387 منطقه 13 تعریض خیابان پیروزی 209210113

31,000,000 0 31,000,000 54,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

31,000,000 0 31,000,000 54,000,000 0 150 206,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 13 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250113

8,000,000 0 8,000,000 10,800,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

8,000,000 0 8,000,000 10,800,000 0 1,500 5,333 متر 1395 1395 منطقه 13 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260113

8,000,000 0 8,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

8,000,000 0 8,000,000 0 0 150 53,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 13 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280113

500,000 0 500,000 500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

500,000 0 500,000 500,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

500,000 0 500,000 500,000 0 1,200 417 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020113
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

22,000,000 0 22,000,000 23,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 750 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020113

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 30,000 33 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 13 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030113

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 1,500 1,333 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 13 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040113

4,000,000 0 4,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

4,000,000 0 4,000,000 0 0 750 5,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060113

282,530,400 5,000,000 242,530,400 250,900,000 0 خدمات شھری 30000

140,000,000 5,000,000 120,000,000 129,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

35,000,000 5,000,000 15,000,000 15,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

35,000,000 5,000,000 15,000,000 15,000,000 0 58,333 600 متر مربع 1396 1395 منطقه 13 احداث  وتوسعھ بوستان شھدا 301020113

20,000,000 0 20,000,000 24,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

20,000,000 0 20,000,000 24,000,000 0 500 40,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030113

35,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

30,000,000 0 30,000,000 25,000,000 0 1,500 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040113

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 150 33,333 تعداد 1395 1395 منطقه 13 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040213

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 توسعھ جنگلکاری و کمربند سبز 
پیرامون شھر

30105

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 91,429 328 هکتار 1395 1395 منطقه 13 توسعھ جنگلکاری پارک جنگلی 
سرخھ حصار

301050113

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 480 41,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070113

30,000,000 0 30,000,000 35,400,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

8,400,000 0 8,400,000 12,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

8,400,000 0 8,400,000 12,000,000 0 40 210,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010113

900,000 0 900,000 1,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

900,000 0 900,000 1,000,000 0 900,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 13 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030113

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

17,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 3,000 5,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040113

2,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

2,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 500 4,000 مورد 1395 1395 منطقه 13 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060113

800,000 0 800,000 1,500,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

800,000 0 800,000 1,500,000 0 100 8,000 تعداد 1395 1395 منطقه 13 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070113

900,000 0 900,000 900,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

900,000 0 900,000 900,000 0 500 1,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080113

18,530,400 0 18,530,400 20,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

18,530,400 0 18,530,400 20,000,000 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 20,000 750 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 احداث، توسعھ و تجھیز سولھ 
بازیافت شھید دوران

304060113

3,530,400 0 3,530,400 0 0 8,000 440 عدد 1395 1395 منطقه 13 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060313

90,500,000 0 70,500,000 64,000,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 0 500 8,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 13 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020113

48,000,000 0 28,000,000 24,500,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

20,000,000 0 20,000,000 17,000,000 0 1,000 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 13 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سطح منطقھ

307030113

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 2,500 1,200 متر مکعب 1395 1395 منطقه 13 احداث و بھسازی کانال سرخھ 
حصار

307030213

25,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 3,001 8,333 متر مکعب 1395 1393 منطقه 13 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، مسیل ھای 
منوچھری و جاجرودی

307030313
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 500 12,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 13 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040113

5,500,000 0 5,500,000 1,500,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

5,500,000 0 5,500,000 1,500,000 0 400 13,750 متر مکعب 1395 1395 منطقه 13 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060113

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 1,000 9,000 متر طول 1395 1395 منطقه 13 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070113

18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 500 36,000 متر طول 1395 1395 منطقه 13 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080113
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,500,000 0 3,500,000 2,500,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

2,000,000 0 2,000,000 1,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

2,000,000 0 2,000,000 1,000,000 0 100,000 20 چشمه 1395 1395 منطقه 13 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010113

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 10,000 150 چشمه 1395 1395 منطقه 13 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080113

15,100,000 0 10,100,000 10,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

5,100,000 0 100,000 5,000,000 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

5,100,000 0 100,000 5,000,000 0 اسکان موقت شھروندان در 
زمان بحران

40215

5,100,000 0 100,000 5,000,000 0 5,100,000 1 ندارد 1395 1394 منطقه 13 اسکان موقت شھروندان در 
زمان بحران ، فضای بی دفاع 

شھری

402150113

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 250 40,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 13 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140113

20,000,000 0 20,000,000 11,987,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 11,987,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 11,987,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

220 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 13
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 11,987,000 0 10,000,000 2 ندارد 1395 1395 منطقه 13 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١٣

506010113

340,000,000 255,000,000 30,000,000 40,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

340,000,000 255,000,000 30,000,000 40,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

320,000,000 255,000,000 10,000,000 20,000,000 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

320,000,000 255,000,000 10,000,000 20,000,000 0 18,286 17,500 متر مربع 1398 1393 منطقه 13 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ستادی

606020213

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 13 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030113
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
40,555,000 جمع کل
28,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030414

22,400,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
7,400,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,400,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160114
3,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160214

15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
15,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210114
3,125,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,125,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
3,125,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
3,125,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010114
1,250,000 خدمات شهري 30000
1,250,000 مدیریت پسماند 30400
1,250,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
1,250,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040114
3,780,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,780,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,780,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,780,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060214
4,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,000,000 دیپلماسی شهري 62200
4,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
4,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010114
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,076,990,280 0 808,798,200 812,972,000 103,160,000 جمع کل

423,192,080 0 175,000,000 122,000,000 103,160,000 اجتماعی و فرھنگی 10000

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 2,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 توسعھ و تجھیز زمینھای 
ورزشی روباز و چمن 
مصنوعی، سطح منطقھ

106090214

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 2,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100114

125,846,260 0 84,000,000 32,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

107,846,260 0 66,000,000 21,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

20,581,260 0 10,000,000 10,000,000 0 20,581 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 14 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
الشھدا

107020214

20,165,000 0 15,000,000 5,000,000 0 8,066 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 14 کمک بھ احداث مسجد آدینھ 
(معوض طرح بزرگراه امام 

علی(ع))

107020614

26,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 43,333 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 14 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
بقیھ ا...(عج)

107020714

6,100,000 0 3,000,000 3,000,000 0 2,542 2,400 متر مربع 1395 1393 منطقه 14 کمک بھ ساخت و توسعھ 
امامزاده چھل تن

107021114

15,000,000 0 15,000,000 0 0 15,000 1,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 14 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
سلمان

107021314

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 کمک بھ ساخت و توسعھ حسینیھ 
نوراالئمھ

107021414

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 کمک بھ ساخت حسینیھ مکتب 
الحسین

107021514
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

11,000,000 0 11,000,000 4,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

11,000,000 0 11,000,000 4,000,000 0 50,000 220 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 14 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030114

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 20,588 340 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 14 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200114

287,345,820 0 81,000,000 80,000,000 103,160,000 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 1,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020114

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 2,500 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090114

256,345,820 0 50,000,000 55,000,000 103,160,000 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

98,000,000 0 8,000,000 5,000,000 70,000,000 15,077 6,500 متر مربع 1395 1388 منطقه 14 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
غدیر

108110114

97,828,700 0 18,500,000 30,000,000 32,160,000 25,149 3,890 متر مربع 1395 1389 منطقه 14 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
ابوذر محلھ ۶ (شھربانو)

108110314

26,017,120 0 10,000,000 10,000,000 0 21,681 1,200 متر مربع 1395 1391 منطقه 14 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
تاکسیرانی

108110614

34,500,000 0 13,500,000 10,000,000 1,000,000 16,788 2,055 متر مربع 1395 1391 منطقه 14 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
دژکام

108110714

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 1,500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120114

349,200,000 0 349,200,000 392,000,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

19,500,000 0 19,500,000 15,000,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

4,000,000 0 4,000,000 6,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

2,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 400,000 5 ایستگاه 1395 1395 منطقه 14 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030114

2,000,000 0 2,000,000 3,000,000 0 2,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030214

6,500,000 0 6,500,000 6,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 20,000 200 ایستگاه 1395 1395 منطقه 14 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100114

2,500,000 0 2,500,000 3,000,000 0 200 12,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100214

9,000,000 0 9,000,000 3,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

9,000,000 0 9,000,000 3,000,000 0 270,000 33 ایستگاه 1395 1395 منطقه 14 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120114

54,140,000 0 54,140,000 52,500,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

20,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

20,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 30,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 14 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080114

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 14 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100114

13,140,000 0 13,140,000 9,500,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

10,140,000 0 10,140,000 4,500,000 0 1,000 10,140 متر 1395 1395 منطقه 14 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120114
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 2,000 1,500 متر 1395 1395 منطقه 14 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120214

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 500,000 6 تقاطع 1395 1395 منطقه 14 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140114

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 8,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 14 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170114

2,360,000 0 2,360,000 10,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

2,360,000 0 2,360,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

2,360,000 0 2,360,000 10,000,000 0 1,200 1,967 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا ی 
کالھدوز شھید محالتی و ائمھ 

اطھار

205040114

235,200,000 0 235,200,000 243,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

37,000,000 0 37,000,000 20,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

22,000,000 0 22,000,000 20,000,000 0 2,500 8,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140114

15,000,000 0 15,000,000 0 0 3,500 4,286 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 احداث دوربرگردان ابوذر 209140214

36,200,000 0 36,200,000 10,000,000 0 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

16,200,000 0 16,200,000 10,000,000 0 233 69,659 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 بھسازی و ساماندھی معابر 
حاشیھ بزرگراه امام علی(ع)

209220114

20,000,000 0 20,000,000 0 0 1,000 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 تعریض خیابانھای منتھی بھ 
شرق منطقھ

209221114

56,000,000 0 56,000,000 126,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

56,000,000 0 56,000,000 126,000,000 0 150 373,333 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 14 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250114

15,000,000 0 15,000,000 27,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

15,000,000 0 15,000,000 27,000,000 0 1,500 10,000 متر 1395 1395 منطقه 14 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260114

45,000,000 0 45,000,000 60,000,000 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای 
شھری

20927

45,000,000 0 45,000,000 60,000,000 0 3,333 13,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نگھداری و بھسازی  تونل امیر 
کبیر

209270114

46,000,000 0 46,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

46,000,000 0 46,000,000 0 0 150 306,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 14 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280114

6,000,000 0 6,000,000 5,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

6,000,000 0 6,000,000 5,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

6,000,000 0 6,000,000 5,000,000 0 1,200 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020114

23,000,000 0 23,000,000 54,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 750 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010114

5,000,000 0 5,000,000 30,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

5,000,000 0 5,000,000 30,000,000 0 1,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020114
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 30,000 67 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 14 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030114

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 2,000 4,500 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 14 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040114

2,000,000 0 2,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

2,000,000 0 2,000,000 0 0 1,000 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060114

4,000,000 0 4,000,000 7,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 700 2,857 متر 1395 1395 منطقه 14 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010114

2,000,000 0 2,000,000 2,500,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

2,000,000 0 2,000,000 2,500,000 0 200 10,000 متر 1395 1395 منطقه 14 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020114

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 250 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030114

249,598,200 0 229,598,200 220,000,000 0 خدمات شھری 30000

96,100,000 0 76,100,000 99,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

20,100,000 0 100,000 20,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,100,000 0 100,000 20,000,000 0 529 38,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 14 احداث پارک بانوان 301020314

14,000,000 0 14,000,000 20,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 500 18,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030114

5,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 احداث و توسعھ فضای سبز 
حاشیھ بزرگراه امام علی(ع)

301030214

47,000,000 0 47,000,000 45,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 1,500 26,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040114

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 150 46,667 تعداد 1395 1395 منطقه 14 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040214

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 توسعھ جنگلکاری و کمربند سبز 
پیرامون شھر

30105

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 50,000 100 هکتار 1395 1395 منطقه 14 توسعھ جنگلکاری دامنھ قصر 
فیروزه (محلھ ٢۵)

301050114

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 480 20,833 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070114

76,900,000 0 76,900,000 48,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

8,400,000 0 8,400,000 10,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

8,400,000 0 8,400,000 10,000,000 0 40 210,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010114

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 2,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 14 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030114
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

50,000,000 0 50,000,000 20,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 2,000,000 10 ندارد 1395 1395 منطقه 14 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، امام علی (ع)، محالتی، 

افسریھ و سعیدی

302040114

30,000,000 0 30,000,000 0 0 10,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 ساماندھی محور خاوران 302040214

13,000,000 0 13,000,000 7,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

13,000,000 0 13,000,000 7,000,000 0 500 26,000 مورد 1395 1395 منطقه 14 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060114

1,500,000 0 1,500,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,500,000 0 1,500,000 2,000,000 0 100 15,000 تعداد 1395 1395 منطقه 14 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070114

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 500 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080114

5,623,200 0 5,623,200 0 0 مدیریت پسماند 30400

5,623,200 0 5,623,200 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

5,623,200 0 5,623,200 0 0 8,000 703 تعداد 1395 1395 منطقه 14 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060314

66,975,000 0 66,975,000 64,000,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

20,000,000 0 20,000,000 13,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

20,000,000 0 20,000,000 13,000,000 0 1,000 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 14 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، سطح منطقھ

307030114
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 500 8,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 14 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040114

2,975,000 0 2,975,000 3,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

2,975,000 0 2,975,000 3,000,000 0 400 7,438 متر مکعب 1395 1395 منطقه 14 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060114

10,000,000 0 10,000,000 9,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

10,000,000 0 10,000,000 9,000,000 0 1,000 10,000 متر طول 1395 1395 منطقه 14 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070114

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 500 60,000 متر طول 1395 1395 منطقه 14 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080114
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,000,000 0 4,000,000 9,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 100,000 20 چشمه 1395 1395 منطقه 14 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010114

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 0 10,000 200 چشمه 1395 1395 منطقه 14 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080114

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 0 350 5,714 متر مکعب 1395 1395 منطقه 14 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140114

20,000,000 0 20,000,000 44,972,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 44,972,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 44,972,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 44,972,000 0 2,200 9,091 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١۴

506010114

33,000,000 0 33,000,000 30,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

33,000,000 0 33,000,000 30,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

33,000,000 0 33,000,000 30,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

33,000,000 0 33,000,000 30,000,000 0 5,000 6,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 14 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030114
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
61,500,000 جمع کل
44,100,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
10,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
10,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
10,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030415
34,100,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
9,100,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
5,300,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160115
3,800,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160215

25,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
25,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210115
2,500,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,500,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,500,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,500,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010115
6,250,000 خدمات شهري 30000
6,250,000 مدیریت پسماند 30400
6,250,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
6,250,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040115
3,650,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,650,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,650,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,650,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060215
5,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
5,000,000 دیپلماسی شهري 62200
5,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
5,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010115
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,767,712,543 200,000,000 1,003,942,600 1,046,707,000 260,414,743 جمع کل

666,872,643 0 240,200,000 245,950,000 226,954,358 اجتماعی و فرھنگی 10000

750,000 0 750,000 750,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

750,000 0 750,000 750,000 0 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی

10401

750,000 0 750,000 750,000 0 200,000 4 جایگاه 1395 1395 منطقه 15 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح منطقھ

104010115

425,410,559 0 116,750,000 131,000,000 159,442,274 توسعھ ورزش شھروندی 10600

376,410,559 0 67,750,000 81,000,000 159,442,274 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

71,737,028 0 15,000,000 8,000,000 33,737,028 13,123 2,286 متر مربع 1395 1389 منطقه 15 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی، اتابک

106090115

102,526,950 0 12,750,000 15,000,000 65,276,950 13,304 2,800 متر مربع 1395 1391 منطقه 15 احداث مجموعھ ورزشی افسریھ 
جنوبی

106090415

59,031,274 0 10,000,000 18,000,000 24,031,274 19,444 1,800 متر مربع 1395 1391 منطقه 15 توسعھ و تجھیز استخر و سونای 
خاورشھر

106090615

61,488,022 0 10,000,000 15,000,000 21,488,022 22,222 1,800 متر مربع 1395 1391 منطقه 15 توسعھ و تجھیز استخر و سونای 
قیامدشت

106090715

59,909,000 0 10,000,000 20,000,000 14,909,000 39,939 1,500 متر مربع 1395 1392 منطقه 15 توسعھ و تجھیز استخر و سونای 
کیانشھر

106090915

21,718,285 0 10,000,000 5,000,000 0 21,718 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 15 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی، شھرک رضویھ

106091115

49,000,000 0 49,000,000 50,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

49,000,000 0 49,000,000 50,000,000 0 2,000 24,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100115

154,012,084 0 49,000,000 45,500,000 67,512,084 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

116,512,084 0 14,000,000 10,000,000 67,512,084 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

49,360,212 0 2,000,000 5,000,000 27,360,212 22,958 2,150 متر مربع 1395 1391 منطقه 15 کمک بھ ساخت و توسعھ مصلی 
قیامدشت

107020315

57,151,872 0 2,000,000 5,000,000 40,151,872 16,099 3,550 متر مربع 1395 1391 منطقه 15 کمک بھ ساخت و توسعھ  مقبره 
الشھدای خاورشھر

107020415

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 کمک بھ ساخت مسجد امام حسن 
مجتبی(ع)

107021515

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 کمک بھ ساخت مسجد دانشکده 
فنی و حرفھ ای

107021615

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 250,000 80 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 15 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی ، سطح منطقھ

107030115

4,500,000 0 2,000,000 2,500,000 0 حمایت از ھیات ھای مذھبی 
شھر تھران

10704

4,500,000 0 2,000,000 2,500,000 0 4,500 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 15 حمایت از حسینیھ امام زمان 
(عج) ھشترودیھای مقیم مرکز

107040115

13,000,000 0 13,000,000 13,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

13,000,000 0 13,000,000 13,000,000 0 250,000 52 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 15 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200115

86,700,000 0 73,700,000 68,700,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

16,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

16,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 16,000 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 15 تکمیل و راه اندازی بیمارستان 
خیریھ شھدای گمنام

108010115

3,700,000 0 3,700,000 3,700,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

3,700,000 0 3,700,000 3,700,000 0 1,000 3,700 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020115

39,000,000 0 39,000,000 44,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

39,000,000 0 39,000,000 44,000,000 0 2,500 15,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090115

10,000,000 0 10,000,000 0 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
مسگر آباد

108111215

18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 1,500 12,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120115

363,569,915 0 311,933,000 364,737,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

13,568,750 0 13,568,750 14,375,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

4,568,750 0 4,568,750 5,375,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

3,718,750 0 3,718,750 4,375,000 0 800,000 5 ایستگاه 1395 1395 منطقه 15 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030115

850,000 0 850,000 1,000,000 0 2,000 425 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقھ

202030215

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 20,000 50 ایستگاه 1395 1395 منطقه 15 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100115

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 200 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقھ

202100215

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 250,000 28 ایستگاه 1395 1395 منطقه 15 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120115

71,312,000 0 71,312,000 78,262,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

45,000,000 0 45,000,000 50,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

45,000,000 0 45,000,000 50,000,000 0 45,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 15 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080115

1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 1,400,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 15 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100115

13,862,000 0 13,862,000 13,862,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 1,000 9,000 متر 1395 1395 منطقه 15 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل، 

سطح منطقھ

204120115

4,862,000 0 4,862,000 4,862,000 0 1,700 2,860 متر 1395 1395 منطقه 15 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120215

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 500,000 5 تقاطع 1395 1395 منطقه 15 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140115

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 8,500,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 15 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170115

45,696,000 0 19,000,000 24,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

41,696,000 0 15,000,000 20,000,000 0 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20501

41,696,000 0 15,000,000 20,000,000 0 6,415 6,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 15 مسقف نمودن پایانھ خاوران 205010115

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 1,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040115

194,943,165 0 170,002,250 199,600,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 3,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140115

29,440,915 0 4,500,000 5,000,000 0 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

29,440,915 0 4,500,000 5,000,000 0 2,944 10,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 15 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه  امام رضا(ع)

209220215

28,000,000 0 28,000,000 0 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

28,000,000 0 28,000,000 0 0 61 460,072 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 مرمت و نگھداری بزرگراه 
آزادگان

209230215

63,000,000 0 63,000,000 162,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

63,000,000 0 63,000,000 162,000,000 0 100 630,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 15 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250115

11,000,000 0 11,000,000 23,600,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

11,000,000 0 11,000,000 23,600,000 0 1,000 11,000 متر 1395 1395 منطقه 15 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260115

54,502,250 0 54,502,250 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

54,502,250 0 54,502,250 0 0 150 363,348 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 15 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280115

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 2,500 1,020 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020115
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

32,800,000 0 32,800,000 42,800,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

6,000,000 0 6,000,000 31,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

6,000,000 0 6,000,000 31,000,000 0 1,000 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020115

3,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

3,000,000 0 3,000,000 2,000,000 0 100,000 30 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 15 احداث پل عابر پیاده مکانیزه 
سطح منطقھ

214030115

9,800,000 0 9,800,000 9,800,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

9,800,000 0 9,800,000 9,800,000 0 2,000 4,900 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 15 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040115

14,000,000 0 14,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

14,000,000 0 14,000,000 0 0 1,000 14,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060115

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 200 10,000 متر 1395 1395 منطقه 15 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020115

700,000 0 700,000 700,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

700,000 0 700,000 700,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

700,000 0 700,000 700,000 0 250 2,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030115

683,269,985 200,000,000 397,809,600 374,200,000 33,460,385 خدمات شھری 30000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

243,500,000 0 216,500,000 230,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

44,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

44,000,000 0 17,000,000 17,000,000 0 2,720 12,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 15 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه، مسگرآباد

301020215

42,500,000 0 42,500,000 50,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

42,500,000 0 42,500,000 50,000,000 0 500 85,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030115

123,000,000 0 123,000,000 123,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

103,000,000 0 103,000,000 103,000,000 0 1,500 68,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040115

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 150 133,333 تعداد 1395 1395 منطقه 15 تأمین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040215

34,000,000 0 34,000,000 40,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

34,000,000 0 34,000,000 40,000,000 0 500 68,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070115

288,370,000 200,000,000 88,370,000 45,200,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

14,000,000 0 14,000,000 20,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

14,000,000 0 14,000,000 20,000,000 0 40 350,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010115

1,000,000 0 1,000,000 3,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

1,000,000 0 1,000,000 3,000,000 0 1,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 15 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030115

264,250,000 200,000,000 64,250,000 5,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,250,000 0 4,250,000 5,000,000 0 3,000 1,417 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040115

240,000,000 200,000,000 40,000,000 0 0 2,400 100,000 متر مربع 1399 1395 منطقه 15 ایجاد زیرساخت ھای محلی 
مسگر آباد

302040315

20,000,000 0 20,000,000 0 0 2,500 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر،  شھرک شھید بھشتی

302040415

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 500 12,000 مورد 1395 1395 منطقه 15 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060115

1,870,000 0 1,870,000 2,200,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,870,000 0 1,870,000 2,200,000 0 100 18,700 تعداد 1395 1395 منطقه 15 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070115

1,250,000 0 1,250,000 5,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

1,250,000 0 1,250,000 5,000,000 0 500 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080115

9,189,600 0 9,189,600 0 0 مدیریت پسماند 30400

9,189,600 0 9,189,600 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

9,189,600 0 9,189,600 0 0 8,000 1,149 تعداد 1395 1395 منطقه 15 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060315

128,710,385 0 70,250,000 84,000,000 33,460,385 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

66,960,385 0 8,500,000 10,000,000 33,460,385 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

66,960,385 0 8,500,000 10,000,000 33,460,385 3,348 20,000 متر مکعب 1395 1391 منطقه 15 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، کانال سرخھ 

حصار

307030115
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 500 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 15 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040115

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 400 5,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 15 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060115

29,750,000 0 29,750,000 35,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

29,750,000 0 29,750,000 35,000,000 0 1,000 29,750 متر طول 1395 1395 منطقه 15 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070115

20,000,000 0 20,000,000 27,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

20,000,000 0 20,000,000 27,000,000 0 500 40,000 متر طول 1395 1395 منطقه 15 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080115
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

13,500,000 0 13,500,000 15,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 100,000 85 چشمه 1395 1395 منطقه 15 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010115

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 10,000 500 چشمه 1395 1395 منطقه 15 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080115

20,000,000 0 20,000,000 27,820,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 27,820,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 27,820,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 27,820,000 0 23,647,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 15 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١۵

506010115

34,000,000 0 34,000,000 34,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

34,000,000 0 34,000,000 34,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

34,000,000 0 34,000,000 34,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

34,000,000 0 34,000,000 34,000,000 0 5,000 6,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 15 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030115
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
33,355,000 جمع کل
23,650,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030416

17,650,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
7,650,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,400,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160116
3,250,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160216

10,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
10,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210116

625,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
625,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
625,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
625,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010116

2,500,000 خدمات شهري 30000
2,500,000 مدیریت پسماند 30400
2,500,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
2,500,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040116
2,580,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,580,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,580,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,580,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060216
4,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,000,000 دیپلماسی شهري 62200
4,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
4,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010116

250 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 منطقه 16
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,261,695,167 94,000,000 891,750,800 863,336,000 52,243,541 جمع کل

287,921,016 94,000,000 140,800,000 109,000,000 0 اجتماعی و فرھنگی 10000

75,000,000 45,000,000 15,000,000 15,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

75,000,000 45,000,000 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

75,000,000 45,000,000 15,000,000 15,000,000 0 15,625 4,800 متر مربع 1396 1394 منطقه 16 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دید گان اجتماعی، سطح 

منطقھ

104020716

45,950,000 0 36,000,000 27,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

31,950,000 0 22,000,000 9,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

19,950,000 0 10,000,000 9,000,000 0 3,990 5,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 16 طراحی و احداث مجتمع 
ورزشی جوادیھ

106090516

2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 1 ندارد 1395 1393 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی، سالن ورزشی 

مرغوبکار

106090716

10,000,000 0 10,000,000 0 0 20,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 توسعھ و تجھیز فضاھاي 
ورزشي ، کمک بھ احداث 

استخر دانش آموزان

106090916

14,000,000 0 14,000,000 18,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

14,000,000 0 14,000,000 18,000,000 0 2,000 7,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100116

63,071,016 0 45,900,000 31,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

33,171,016 0 19,000,000 11,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

23,171,016 0 14,000,000 6,000,000 0 23,171 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 16 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
امام حسن مجتبی(ع)

107020716
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 10,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 16 کمک بھ ساخت و توسعھ مقبره 
الشھدا جامعھ علمیھ 

امیرالمنین(ع)

107020816

20,000,000 0 17,000,000 11,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

10,000,000 0 10,000,000 8,000,000 0 200,000 50 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 16 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030116

8,000,000 0 5,000,000 3,000,000 0 40,000 200 تعداد 1395 1394 منطقه 16 حمایت از تجھیز  حسینیھ محبان 
الحسین (ع)

107030216

2,000,000 0 2,000,000 0 0 4,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 حمایت از تجھیز مسجد امام 
حسین (ع)

107030316

9,900,000 0 9,900,000 9,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

9,900,000 0 9,900,000 9,000,000 0 300,000 33 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 16 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200116

103,900,000 49,000,000 43,900,000 36,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

83,000,000 49,000,000 23,000,000 11,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

75,000,000 49,000,000 15,000,000 11,000,000 0 18,750 4,000 متر مربع 1396 1394 منطقه 16 احداث مجموعھ فرھنگی 
ورزشی  شھربانو

108010216

8,000,000 0 8,000,000 0 0 8,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 توسعھ و تجھیز تاالر یاس 108010316

11,000,000 0 11,000,000 16,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

11,000,000 0 11,000,000 16,000,000 0 2,500 4,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090116

9,900,000 0 9,900,000 9,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

9,900,000 0 9,900,000 9,000,000 0 1,500 6,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120116

491,870,604 0 332,255,000 322,300,000 51,045,314 حمل و نقل و ترافیک 20000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

18,550,000 0 18,550,000 18,300,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

4,250,000 0 4,250,000 5,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 500,000 5 ایستگاه 1395 1395 منطقه 16 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030116

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 2,000 850 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس، سطح منطقھ

202030216

10,300,000 0 10,300,000 10,300,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

8,500,000 0 8,500,000 8,500,000 0 20,000 425 ایستگاه 1395 1395 منطقه 16 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100116

1,800,000 0 1,800,000 1,800,000 0 200 9,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100216

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 300,000 13 ایستگاه 1395 1395 منطقه 16 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120116

55,530,000 0 55,530,000 55,800,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 16 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080116

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 16 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100116

13,000,000 0 13,000,000 13,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 1,000 6,000 متر 1395 1395 منطقه 16 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120116
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 1,700 4,118 متر 1395 1395 منطقه 16 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120216

1,530,000 0 1,530,000 1,800,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

1,530,000 0 1,530,000 1,800,000 0 500,000 3 تقاطع 1395 1395 منطقه 16 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140116

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 16 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170116

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 1,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040116

303,593,520 0 182,000,000 164,200,000 51,045,314 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 2,500 3,200 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140116

28,000,000 0 28,000,000 0 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

28,000,000 0 28,000,000 0 0 124 225,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 مرمت و نگھداری بزرگراه 
آزادگان

209230216

196,593,520 0 75,000,000 50,000,000 51,045,314 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

196,593,520 0 75,000,000 50,000,000 51,045,314 1,647 58,022 متر مربع 1395 1391 منطقه 16 احداث و تکمیل زیرگذر جوادیھ 209240116

28,000,000 0 28,000,000 103,500,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

28,000,000 0 28,000,000 103,500,000 0 100 280,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 16 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250116

3,000,000 0 3,000,000 2,700,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

3,000,000 0 3,000,000 2,700,000 0 1,000 3,000 متر 1395 1395 منطقه 16 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260116

40,000,000 0 40,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

40,000,000 0 40,000,000 0 0 150 266,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 16 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280116

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

4,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 2,000 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020116

61,250,000 0 61,250,000 57,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

21,250,000 0 21,250,000 25,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

21,250,000 0 21,250,000 25,000,000 0 1,000 21,250 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010116

7,500,000 0 7,500,000 15,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

7,500,000 0 7,500,000 15,000,000 0 1,000 7,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020116

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 30,000 200 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 16 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030116
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

19,000,000 0 19,000,000 11,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

19,000,000 0 19,000,000 11,000,000 0 2,000 9,500 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 16 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040116

7,500,000 0 7,500,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

7,500,000 0 7,500,000 0 0 1,000 7,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060116

925,000 0 925,000 1,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

425,000 0 425,000 500,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

425,000 0 425,000 500,000 0 1,000 425 متر 1395 1395 منطقه 16 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010116

500,000 0 500,000 500,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

500,000 0 500,000 500,000 0 100 5,000 متر 1395 1395 منطقه 16 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020116

45,022,084 0 7,000,000 20,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

40,022,084 0 2,000,000 20,000,000 0 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک

21802

40,022,084 0 2,000,000 20,000,000 0 6,670 6,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 16 احداث  بوستان آموزش ترافیک 218020116

5,000,000 0 5,000,000 0 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

5,000,000 0 5,000,000 0 0 122 41,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نگھداري و تجھیز پارک ھاي 
آموزش ترافیک ، سطح منطقھ

218030116

436,903,547 0 373,695,800 389,000,000 1,198,227 خدمات شھری 30000

188,254,661 0 168,550,000 167,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

23,954,661 0 4,250,000 5,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

23,954,661 0 4,250,000 5,000,000 0 1,516 12,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 16 احداث  بوستان در خ عراقی 301020116

32,300,000 0 32,300,000 38,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

32,300,000 0 32,300,000 38,000,000 0 500 64,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030116

109,000,000 0 109,000,000 106,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

80,000,000 0 80,000,000 80,000,000 0 1,500 53,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040116

20,000,000 0 20,000,000 16,000,000 0 160 125,000 تعداد 1395 1395 منطقه 16 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه، سطح منطقھ

301040216

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 1,300 6,923 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان  بعثت

301040316

23,000,000 0 23,000,000 18,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

23,000,000 0 23,000,000 18,000,000 0 150 153,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070116

70,906,808 0 54,925,000 64,500,000 1,198,227 زیباسازی منظر شھری 30200

15,400,000 0 15,400,000 22,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

15,400,000 0 15,400,000 22,000,000 0 34 448,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010116

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

2,550,000 0 2,550,000 3,000,000 0 2,550,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 16 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030116

43,081,808 0 27,100,000 28,000,000 1,198,227 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

27,000,000 0 27,000,000 27,000,000 0 3,000 9,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040116
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

16,081,808 0 100,000 1,000,000 1,198,227 536 30,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 16 ساماندھی ادامھ احداث مسیر 
ارتباط جوادیھ بھ پارک والیت

302040216

3,500,000 0 3,500,000 4,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

3,500,000 0 3,500,000 4,000,000 0 500 7,000 مورد 1395 1395 منطقه 16 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060116

1,275,000 0 1,275,000 1,500,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

1,275,000 0 1,275,000 1,500,000 0 100 12,750 تعداد 1395 1395 منطقه 16 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070116

5,100,000 0 5,100,000 6,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

5,100,000 0 5,100,000 6,000,000 0 500 10,200 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080116

24,720,800 0 24,720,800 20,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

4,720,800 0 4,720,800 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

4,720,800 0 4,720,800 0 0 8,000 590 تعداد 1395 1395 منطقه 16 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060316

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 2,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند، 

سطح منطقھ

304070116

118,500,000 0 118,500,000 120,500,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

15,000,000 0 15,000,000 17,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

15,000,000 0 15,000,000 17,000,000 0 3,000 5,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 16 توسعھ و تجھیز کانال جمع 
آوری آب ھای سطح شھر، 

سطح منطقھ

307030116
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

26,000,000 0 26,000,000 26,000,000 0 500 52,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 16 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040116

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 400 2,500 متر مکعب 1395 1395 منطقه 16 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060116

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 1,000 15,000 متر طول 1395 1395 منطقه 16 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070116

61,500,000 0 61,500,000 61,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

61,500,000 0 61,500,000 61,500,000 0 500 123,000 متر طول 1395 1395 منطقه 16 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080116
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

34,521,278 0 7,000,000 17,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

32,521,278 0 5,000,000 15,000,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

32,521,278 0 5,000,000 15,000,000 0 7,009 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 16 توسعھ محل ھای اسکان 
کارگری، سطح منطقھ

310060116

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 10,000 200 چشمه 1395 1395 منطقه 16 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080116

20,000,000 0 20,000,000 23,036,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 23,036,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 23,036,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 23,036,000 0 23,040,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 16 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١۶

506010116

25,000,000 0 25,000,000 20,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

25,000,000 0 25,000,000 20,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

25,000,000 0 25,000,000 20,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

25,000,000 0 25,000,000 20,000,000 0 5,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 16 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030116
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
49,570,000 جمع کل
31,600,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030417

25,600,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
5,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
3,200,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160117
2,400,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160217

20,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
20,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210117
2,500,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
2,500,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
2,500,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
2,500,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010117
9,750,000 خدمات شهري 30000
9,750,000 مدیریت پسماند 30400
9,750,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
9,750,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040117
2,720,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,720,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,720,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,720,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060217
3,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,000,000 دیپلماسی شهري 62200
3,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010117
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,077,351,907 0 659,199,200 736,824,000 118,112,741 جمع کل

487,150,935 0 188,000,000 204,000,000 68,732,341 اجتماعی و فرھنگی 10000

272,935,587 0 67,000,000 97,000,000 30,935,587 توسعھ ورزش شھروندی 10600

260,935,587 0 55,000,000 90,000,000 30,935,587 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 2,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 توسعھ و تجھیز زمین ھای 
ورزشی روباز وچمن 
مصنوعی، سطح منطقھ

106090117

125,935,587 0 10,000,000 45,000,000 30,935,587 17,991 7,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 17 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی زمزم

106090417

130,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 13,000 10,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 17 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی ورزشی شھدای منطقھ 

١٧

106090517

12,000,000 0 12,000,000 7,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

12,000,000 0 12,000,000 7,000,000 0 2,000 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100117

79,400,000 0 60,000,000 41,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

38,400,000 0 24,000,000 10,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

24,400,000 0 10,000,000 10,000,000 0 37,523 533 متر مربع 1395 1393 منطقه 17 کمک بھ ساخت و توسعھ و 
ساماندھی محوطھ آستانھ 

امامزاده حسن

107020417

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 کمک بھ ساخت مقبره الشھدا در 
پارک ابوذر(پشت شھرداری 

منطقھ ١٧)

107021317

4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 کمک بھ مسجد امام خمینی (ره) 107021417

31,000,000 0 26,000,000 21,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 100,000 160 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 17 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030117
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 10,000 500 متر مربع 1395 1394 منطقه 17 کمک بھ مسجد امام جعفرصادق 107030217

5,000,000 0 5,000,000 0 0 20,000 250 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 کمک بھ حوزه علمیھ سفیران 
ھدایت حضرت ابوطالب(ع)

107030417

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 100,000 100 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 17 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200117

134,815,348 0 61,000,000 66,000,000 37,796,754 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

88,815,348 0 15,000,000 15,000,000 37,796,754 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

88,815,348 0 15,000,000 15,000,000 37,796,754 5,701 2,631 متر مربع 1395 1392 منطقه 17 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری، زھتابی

108010117

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 0 1,000 4,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020117

25,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

25,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 2,500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090117

16,500,000 0 16,500,000 16,500,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

16,500,000 0 16,500,000 16,500,000 0 1,500 11,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120117

284,880,300 0 196,500,000 235,200,000 49,380,400 حمل و نقل و ترافیک 20000

9,000,000 0 9,000,000 9,000,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 400,000 5 ایستگاه 1395 1395 منطقه 17 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030117
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030217

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 20,000 75 ایستگاه 1395 1395 منطقه 17 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100117

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 200 7,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100217

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 250,000 8 ایستگاه 1395 1395 منطقه 17 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120117

40,500,000 0 40,500,000 40,500,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 16,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 17 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080117

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 17 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100117

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 1,000 3,000 متر 1395 1395 منطقه 17 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120117

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 1,700 1,765 متر 1395 1395 منطقه 17 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120217

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 500,000 2 تقاطع 1395 1395 منطقه 17 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140117
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

16,000,000 0 16,000,000 16,000,000 0 16,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 17 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170117

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 1,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 تجھیز و نگھداری پایانھ برزو 205040117

91,000,000 0 91,000,000 125,200,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 2,500 2,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140117

39,000,000 0 39,000,000 99,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

39,000,000 0 39,000,000 99,000,000 0 100 390,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 17 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250117

11,000,000 0 11,000,000 16,200,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

11,000,000 0 11,000,000 16,200,000 0 1,000 11,000 متر 1395 1395 منطقه 17 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260117

35,000,000 0 35,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

35,000,000 0 35,000,000 0 0 100 350,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 17 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280117

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 2,000 4,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020117

99,880,400 0 35,500,000 38,500,000 49,380,400 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

12,000,000 0 12,000,000 15,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

12,000,000 0 12,000,000 15,000,000 0 700 17,143 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010117

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 826 12,100 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020117

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 1,500 2,333 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 17 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040117

69,380,400 0 5,000,000 5,000,000 49,380,400 احداث و تجھیز پیاده راه ھا 21405

69,380,400 0 5,000,000 5,000,000 49,380,400 3,469 20,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 17 احداث و تجھیز پیاده راه خیابان 
یافت آباد و فرعی ھای امین 

الملک

214050117

5,000,000 0 5,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

5,000,000 0 5,000,000 0 0 826 6,053 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060117

500,000 0 500,000 1,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

500,000 0 500,000 1,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

500,000 0 500,000 1,000,000 0 1,000 500 متر 1395 1395 منطقه 17 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010117
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

33,999,900 0 10,000,000 10,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

33,999,900 0 10,000,000 10,000,000 0 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک

21802

33,999,900 0 10,000,000 10,000,000 0 200 170,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 17 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک،سطح منطقھ

218020117

270,320,672 0 239,699,200 259,600,000 0 خدمات شھری 30000

94,000,000 0 94,000,000 113,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

40,000,000 0 40,000,000 45,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

40,000,000 0 40,000,000 45,000,000 0 500 80,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030117

43,000,000 0 43,000,000 48,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

40,000,000 0 40,000,000 45,000,000 0 1,500 26,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040117

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 150 20,000 تعداد 1395 1395 منطقه 17 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040217

11,000,000 0 11,000,000 20,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

11,000,000 0 11,000,000 20,000,000 0 250 44,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070117

78,250,000 0 78,250,000 69,500,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

14,000,000 0 14,000,000 20,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

14,000,000 0 14,000,000 20,000,000 0 40 350,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010117

1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0 1,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 17 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030117

58,000,000 0 58,000,000 40,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

38,000,000 0 38,000,000 40,000,000 0 3,000 12,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040117

20,000,000 0 20,000,000 0 0 1,000 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 ساماندھی حریم راه آھن 
تھران-تبریز

302040217

1,400,000 0 1,400,000 2,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

1,400,000 0 1,400,000 2,000,000 0 500 2,800 مورد 1395 1395 منطقه 17 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060117

850,000 0 850,000 1,500,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

850,000 0 850,000 1,500,000 0 100 8,500 تعداد 1395 1395 منطقه 17 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070117

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 500 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080117

2,779,200 0 2,779,200 0 0 مدیریت پسماند 30400

2,779,200 0 2,779,200 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

2,779,200 0 2,779,200 0 0 8,000 350 تعداد 1395 1395 منطقه 17 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060317

48,670,000 0 48,670,000 54,100,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

1,600,000 0 1,600,000 1,600,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

1,600,000 0 1,600,000 1,600,000 0 500 3,200 متر مکعب 1395 1395 منطقه 17 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020117
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,570,000 0 10,570,000 12,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

10,570,000 0 10,570,000 12,000,000 0 500 21,140 متر مکعب 1395 1395 منطقه 17 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040117

12,000,000 0 12,000,000 13,500,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

12,000,000 0 12,000,000 13,500,000 0 1,000 12,000 متر طول 1395 1395 منطقه 17 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070117

24,500,000 0 24,500,000 27,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

24,500,000 0 24,500,000 27,000,000 0 500 49,000 متر طول 1395 1395 منطقه 17 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080117

46,621,472 0 16,000,000 23,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

500,000 0 500,000 4,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

500,000 0 500,000 4,000,000 0 100,000 5 چشمه 1395 1395 منطقه 17 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010117

45,621,472 0 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

45,621,472 0 15,000,000 15,000,000 0 7,019 6,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 17 توسعھ محلھای اسکان کارگری، 
سطح منطقھ

310060117

500,000 0 500,000 4,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

500,000 0 500,000 4,000,000 0 10,000 50 چشمه 1395 1395 منطقه 17 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080117

20,000,000 0 20,000,000 23,024,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 23,024,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 23,024,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 23,024,000 0 23,024,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 17 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١٧

506010117

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 5,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 17 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030117
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
48,985,000 جمع کل
34,400,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030418

28,400,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
8,400,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,900,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160118
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160218

20,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
20,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210118
4,375,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
4,375,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
4,375,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
4,375,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010118
2,500,000 خدمات شهري 30000
2,500,000 مدیریت پسماند 30400
2,500,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
2,500,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040118
3,210,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,210,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,210,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,210,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060218
4,500,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,500,000 دیپلماسی شهري 62200
4,500,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
4,500,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010118
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,496,579,447 836,455,047 1,145,146,103 1,110,973,205 656,576,056 جمع کل

568,851,088 0 217,000,000 170,844,205 132,167,132 اجتماعی و فرھنگی 10000

225,728,029 0 82,000,000 70,000,000 68,123,425 توسعھ ورزش شھروندی 10600

185,728,029 0 42,000,000 50,000,000 68,123,425 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

115,512,241 0 20,000,000 20,000,000 54,550,794 13,735 8,410 متر مربع 1395 1388 منطقه 18 احداث مجموعھ ورزشی محلھ 
صادقیھ (١٧ شھریور)

106090318

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 2,000 7,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 توسعھ و تجھیز زمین ھای 
ورزشی روباز و چمن 
مصنوعی، سطح منطقھ

106090418

55,215,788 0 7,000,000 15,000,000 13,572,631 26,293 2,100 متر مربع 1395 1392 منطقه 18 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی ورزشی و تفریحی 

شھرک گلدستھ

106090518

40,000,000 0 40,000,000 20,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 2,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100118

20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نگھداری مجموعھ ورزشی امام 
رضا (ع)

106100218

238,083,390 0 92,000,000 62,000,000 54,742,710 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

218,083,390 0 72,000,000 42,000,000 54,742,710 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

65,999,163 0 4,000,000 2,000,000 50,658,483 26,400 2,500 متر مربع 1395 1387 منطقه 18 کمک بھ ساخت و توسعھ امام 
زاده زید(ع)

107020218

63,065,600 0 19,000,000 20,000,000 4,065,600 16,939 3,723 متر مربع 1395 1392 منطقه 18 کمک بھ ساخت و توسعھ  حوزه 
علمیھ المھدی

107020518

65,018,627 0 25,000,000 20,000,000 18,627 20,318 3,200 متر مربع 1395 1392 منطقه 18 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
الھادی

107020618

5,000,000 0 5,000,000 0 0 10,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 کمک بھ مسجد١۴ معصوم محلھ 
١٧ شھریور

107022218
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 کمک بھ ساخت مسجد صاحب 
الزمان(١٧ شھریور)

107022518

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 کمک بھ ساخت مسجد الجواد 107022618

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 کمک بھ ساخت مسجد صاحب 
الزمان(شھرک صادقیھ)

107022718

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 کمک بھ ساخت مسجد 
امیرالمومنین (شھرک صاحب 

الزمان)

107022818

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 100,000 100 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 18 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030118

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 100,000 100 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 18 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200118

105,039,669 0 43,000,000 38,844,205 9,300,997 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

5,000,000 0 5,000,000 0 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

5,000,000 0 5,000,000 0 0 50,000 100 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 احداث یادمان شھدا گمنام 108010418

6,000,000 0 6,000,000 5,844,205 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

6,000,000 0 6,000,000 5,844,205 0 1,000 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020118

8,000,000 0 8,000,000 7,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

8,000,000 0 8,000,000 7,000,000 0 2,500 3,200 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090118

80,039,669 0 18,000,000 20,000,000 9,300,997 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

40,039,669 0 8,000,000 10,000,000 9,300,997 26,170 1,530 متر مربع 1395 1391 منطقه 18 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
ولیعصر جنوبی

108110118

40,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 16,000 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 18 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
صاحب الزمان(عج)، شھربانو

108110818

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 1,500 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120118

1,798,007,258 776,455,047 420,025,000 430,500,000 316,808,418 حمل و نقل و ترافیک 20000

7,975,000 0 7,975,000 5,500,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

2,975,000 0 2,975,000 3,500,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 400,000 4 ایستگاه 1395 1395 منطقه 18 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030118

1,275,000 0 1,275,000 1,500,000 0 2,000 638 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030218

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 20,000 75 ایستگاه 1395 1395 منطقه 18 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100118

500,000 0 500,000 500,000 0 200 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس، سطح منطقھ

202100218

3,000,000 0 3,000,000 0 0 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو

20212

3,000,000 0 3,000,000 0 0 300,000 10 ایستگاه 1395 1395 منطقه 18 تعمیر و نگھداری سامانھ 
اتوبوس ھای تندرو، سطح منطقھ

202120118

64,250,000 0 64,250,000 72,500,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

29,750,000 0 29,750,000 35,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

29,750,000 0 29,750,000 35,000,000 0 29,750,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 18 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080118
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 6,500,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 18 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100118

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 1,000 7,000 متر 1395 1395 منطقه 18 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120118

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 2,000 2,000 متر 1395 1395 منطقه 18 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120218

4,250,000 0 4,250,000 5,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

4,250,000 0 4,250,000 5,000,000 0 500,000 9 تقاطع 1395 1395 منطقه 18 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140118

12,750,000 0 12,750,000 15,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

12,750,000 0 12,750,000 15,000,000 0 12,750,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 18 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170118

32,500,000 10,000,000 22,500,000 2,500,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

30,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20501

30,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 1,786 16,800 متر مربع 1396 1395 منطقه 18 احداث و توسعھ پایانھ مترو و 
پایانھ اتوبوس ھای بی آر تی

205010318

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 1,200 2,083 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040118

1,630,932,258 766,455,047 262,950,000 286,000,000 316,808,418 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

5,950,000 0 5,950,000 7,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,950,000 0 5,950,000 7,000,000 0 3,000 1,983 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140118

718,625,257 474,267,287 13,000,000 35,000,000 116,639,177 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

700,000,000 474,267,287 10,000,000 30,000,000 116,639,177 2,682 261,000 متر مربع 1397 1390 منطقه 18 احداث خیابان ۴۵ متری بھار و 
زیرگذر اکبر حسینی

209200418

18,625,257 0 3,000,000 5,000,000 0 8,869 2,100 متر مربع 1395 1393 منطقه 18 بھسازی خیابان گمرک (نیک 
پسندی) و خیابان پیروزی

209200718

702,357,001 292,187,760 40,000,000 70,000,000 200,169,241 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

302,357,001 90,166,312 10,000,000 30,000,000 142,190,689 631 478,800 متر مربع 1396 1374 منطقه 18 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه آیت الھ سعیدی

209220218

400,000,000 202,021,448 30,000,000 40,000,000 57,978,552 267 1,500,000 متر مربع 1397 1392 منطقه 18 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا، کندروھای آزادگان

209220318

79,000,000 0 79,000,000 0 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

79,000,000 0 79,000,000 0 0 66 1,200,061 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 مرمت و نگھداری بزرگراه 
آزادگان

209230218

84,000,000 0 84,000,000 151,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

84,000,000 0 84,000,000 151,000,000 0 151 556,291 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 18 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250118

10,000,000 0 10,000,000 23,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

10,000,000 0 10,000,000 23,000,000 0 1,000 10,000 متر 1395 1395 منطقه 18 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260118

31,000,000 0 31,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

31,000,000 0 31,000,000 0 0 150 206,667 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 18 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280118

279 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 18
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,950,000 0 5,950,000 7,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

5,950,000 0 5,950,000 7,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

5,950,000 0 5,950,000 7,000,000 0 2,000 2,975 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020118

48,700,000 0 48,700,000 49,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 1,000 30,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020118

2,700,000 0 2,700,000 2,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

2,700,000 0 2,700,000 2,000,000 0 20,000 135 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 18 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030118

6,000,000 0 6,000,000 7,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

6,000,000 0 6,000,000 7,000,000 0 1,750 3,429 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 18 پل عابر پیاده سطح منطقھ 214040118

10,000,000 0 10,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

10,000,000 0 10,000,000 0 0 1,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060118

3,700,000 0 3,700,000 4,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

1,700,000 0 1,700,000 2,000,000 0 1,000 1,700 متر 1395 1395 منطقه 18 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010118
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 200 10,000 متر 1395 1395 منطقه 18 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020118

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 250 16,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030118

969,721,101 0 408,121,103 458,000,000 207,600,506 خدمات شھری 30000

720,080,574 0 259,500,000 278,500,000 149,725,414 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

418,978,547 0 80,000,000 80,000,000 149,725,414 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

418,978,547 0 80,000,000 80,000,000 149,725,414 1,822 230,000 متر مربع 1395 1389 منطقه 18 احداث بوستان خلیج فارس 301020118

201,602,027 0 80,000,000 85,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 500 120,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030118

141,602,027 0 20,000,000 25,000,000 0 531 266,666 متر مربع 1395 1393 منطقه 18 احداث و توسعھ فضای سبز 
حاشیھ بزرگراه آزادگان و 

مھتدی

301030218

68,500,000 0 68,500,000 73,500,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

65,000,000 0 65,000,000 70,000,000 0 1,500 43,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040118

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 150 23,333 تعداد 1395 1395 منطقه 18 تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040218

31,000,000 0 31,000,000 40,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

31,000,000 0 31,000,000 40,000,000 0 600 51,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070118

43,850,000 0 38,850,000 61,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

12,500,000 0 12,500,000 21,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

12,500,000 0 12,500,000 21,000,000 0 42 297,619 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010118

7,000,000 0 7,000,000 12,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

7,000,000 0 7,000,000 12,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 18 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030118

8,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

8,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 2,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040118

7,000,000 0 7,000,000 12,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

7,000,000 0 7,000,000 12,000,000 0 500 14,000 مورد 1395 1395 منطقه 18 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060118

850,000 0 850,000 1,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

850,000 0 850,000 1,000,000 0 100 8,500 تعداد 1395 1395 منطقه 18 تھیھ و نصب پالک شناسائی 
اماکن و معابر سطح منطقھ

302070118

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

8,500,000 0 8,500,000 10,000,000 0 500 17,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080118

4,684,800 0 4,684,800 0 0 مدیریت پسماند 30400

4,684,800 0 4,684,800 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

282 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 18
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,684,800 0 4,684,800 0 0 8,000 586 تعداد 1395 1395 منطقه 18 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060318

181,105,727 0 85,086,303 95,500,000 57,875,092 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

5,100,000 0 5,100,000 6,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

5,100,000 0 5,100,000 6,000,000 0 400 12,750 متر مکعب 1395 1395 منطقه 18 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020118

106,505,727 0 10,486,303 20,000,000 57,875,092 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

59,089,962 0 7,032,663 10,000,000 33,912,967 3,000 19,697 متر مکعب 1395 1382 منطقه 18 احداث سرشاخھ ھا و کانال 
کمکی بھ کانال حیدری

307030218

47,415,765 0 3,453,640 10,000,000 23,962,125 3,000 15,805 متر مکعب 1395 1387 منطقه 18 احداث سرشاخھ ھا و کانال 
کمکی بھ کانال سجاد

307030318

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 500 12,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 18 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040118

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 1,000 50,000 متر طول 1395 1395 منطقه 18 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070118

13,500,000 0 13,500,000 13,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

13,500,000 0 13,500,000 13,500,000 0 500 27,000 متر طول 1395 1395 منطقه 18 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080118

20,000,000 0 20,000,000 23,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 100,000 30 چشمه 1395 1395 منطقه 18 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010118

17,000,000 0 17,000,000 20,000,000 0 توسعھ و بھسازی تجھیزات و 
اثاثھ عمومی شھری

31009

17,000,000 0 17,000,000 20,000,000 0 3,000 5,667 تعداد 1395 1395 منطقه 18 توسعھ و بھسازی تجھیزات و 
اثاثھ عمومی شھری، سطح 

منطقھ

310090118

20,000,000 0 20,000,000 21,629,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 21,629,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 21,629,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 21,629,000 0 5,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١٨

506010118
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

140,000,000 60,000,000 80,000,000 30,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

140,000,000 60,000,000 80,000,000 30,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

110,000,000 60,000,000 50,000,000 0 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

80,000,000 50,000,000 30,000,000 0 0 26,667 3,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 18 توسعھ و تجھیز درمانگاه منطقھ 
١٨

606020318

30,000,000 10,000,000 20,000,000 0 0 30,000 1,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 18 احداث ھمراه سرا ی بیمارستان 
شھدا یافت آباد

606020418

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 5,000 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 18 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030118
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
39,020,000 جمع کل
25,600,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
10,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
10,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
10,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030419
15,600,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700

6,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,000,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160119
2,600,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160219
9,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
9,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210119
1,750,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,750,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,750,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,750,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010119
5,000,000 خدمات شهري 30000
5,000,000 مدیریت پسماند 30400
5,000,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
5,000,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040119
2,870,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,870,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,870,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,870,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060219
3,800,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,800,000 دیپلماسی شهري 62200
3,800,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,800,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010119
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مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 منطقه 19
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,145,467,848 475,351,200 1,080,409,200 1,049,144,300 966,864,573 جمع کل

331,109,398 0 185,500,000 191,132,050 0 اجتماعی و فرھنگی 10000

35,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

35,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 2,000 7,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100119

20,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 4,750 4,211 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نگھداری استادیوم شھید کاظمی 106100219

171,815,154 0 72,500,000 75,500,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

141,815,154 0 42,500,000 43,500,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

36,594,834 0 11,000,000 12,000,000 0 13,809 2,650 متر مربع 1395 1393 منطقه 19 کمک بھ مرمت و مقاوم سازی 
مسجد اثنی عشر

107020519

40,856,320 0 11,500,000 12,000,000 0 25,220 1,620 متر مربع 1395 1393 منطقه 19 مرمت و مقاوم سازی مسجد 
حضرت صاحب الزمان(عج) 

عبدل آباد جنوبی

107020619

34,629,000 0 5,000,000 12,000,000 0 24,735 1,400 متر مربع 1395 1393 منطقه 19 کمک بھ مرمت و مقاوم سازی 
مسجد حضرت ابوالفضل نعمت 

آباد

107020719

19,735,000 0 5,000,000 7,500,000 0 14,405 1,370 متر مربع 1395 1393 منطقه 19 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
محلھ شماره(۵) رسالت

107021419

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 کمک بھ ساخت حسینیھ مکتب 
العباس

107021519

20,000,000 0 20,000,000 22,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

20,000,000 0 20,000,000 22,000,000 0 250,000 80 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 19 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی،سطح منطقھ

107030119

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 90,909 110 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 19 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200119

124,294,244 0 78,000,000 85,632,050 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

36,000,000 0 26,000,000 31,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

16,000,000 0 16,000,000 21,000,000 0 2,500 6,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090119

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 1 ندارد 1395 1394 منطقه 19 نگھداری بوستان والیت 108090219

61,294,244 0 25,000,000 27,000,000 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

31,294,244 0 15,000,000 7,000,000 0 17,600 1,250 متر مربع 1395 1393 منطقه 19 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
خانی آبادنو

108110319

30,000,000 0 10,000,000 20,000,000 0 30,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 19 توسعھ و تجھیز سرای محلھ ، 
اسماعیل آباد

108110519

27,000,000 0 27,000,000 27,632,050 0 نگھداری سرای محلھ 10812

27,000,000 0 27,000,000 27,632,050 0 1,500 18,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120119

1,275,265,955 140,000,000 333,500,000 318,300,000 687,386,412 حمل و نقل و ترافیک 20000

14,500,000 0 14,500,000 15,000,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

6,000,000 0 6,000,000 6,500,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 400,000 8 ایستگاه 1395 1395 منطقه 19 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030119

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 2,000 1,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030219

8,500,000 0 8,500,000 8,500,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 20,000 300 ایستگاه 1395 1395 منطقه 19 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100119
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 0 200 12,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100219

92,500,000 0 92,500,000 78,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 30,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 19 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080119

10,000,000 0 10,000,000 3,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

10,000,000 0 10,000,000 3,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 19 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100119

42,000,000 0 42,000,000 39,500,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 1,000 35,000 متر 1395 1395 منطقه 19 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120119

7,000,000 0 7,000,000 4,500,000 0 1,700 4,118 متر 1395 1395 منطقه 19 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120219

500,000 0 500,000 500,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

500,000 0 500,000 500,000 0 500,000 1 تقاطع 1395 1395 منطقه 19 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140119

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 15,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 19 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170119

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 1,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040119

291 

بودجه مصوب سال 1395 منطقه 19
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,083,800,213 140,000,000 166,000,000 160,600,000 675,800,213 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,500 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140119

797,800,213 0 20,000,000 42,000,000 675,800,213 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

481,204,794 0 10,000,000 24,500,000 411,704,794 2,556 188,246 متر مربع 1395 1384 منطقه 19 احداث خیابان شقایق (تملک و 
اجرا)

209200119

316,595,419 0 10,000,000 17,500,000 264,095,419 2,838 111,569 متر مربع 1395 1389 منطقه 19 احداث خیابان شکوفھ (تملک و 
اجرا)

209200219

220,000,000 140,000,000 80,000,000 0 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

50,000,000 0 50,000,000 0 0 1,429 35,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 مرمت و نگھداری بزرگراه 
آزادگان

209230219

170,000,000 140,000,000 30,000,000 0 0 2,073 82,000 متر مربع 1397 1395 منطقه 19 مرمت و نگھداري بزرگراه ھا ، 
ساماندھی و بھسازی اتوبان 

خلیج فارس

209230319

35,000,000 0 35,000,000 85,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

35,000,000 0 35,000,000 85,000,000 0 100 350,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 19 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250119

10,000,000 0 10,000,000 23,600,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

10,000,000 0 10,000,000 23,600,000 0 1,000 10,000 متر 1395 1395 منطقه 19 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260119

11,000,000 0 11,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

11,000,000 0 11,000,000 0 0 100 110,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 19 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280119
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 2,000 2,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020119

49,500,000 0 49,500,000 51,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

40,000,000 0 40,000,000 47,500,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

40,000,000 0 40,000,000 47,500,000 0 1,000 40,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020119

1,500,000 0 1,500,000 1,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

1,500,000 0 1,500,000 1,000,000 0 40,000 38 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 19 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030119

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

3,000,000 0 3,000,000 2,500,000 0 2,000 1,500 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 19 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابر پیاده، پل عابر 

پیاده سطح منطقھ

214040119

5,000,000 0 5,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

5,000,000 0 5,000,000 0 0 1,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060119

500,000 0 500,000 1,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

500,000 0 500,000 1,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

500,000 0 500,000 1,000,000 0 1,000 500 متر طول 1395 1395 منطقه 19 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215011119
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

26,465,742 0 2,500,000 3,700,000 11,586,199 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

24,965,742 0 1,000,000 3,000,000 11,586,199 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک

21802

24,965,742 0 1,000,000 3,000,000 11,586,199 5,991 4,000 متر مربع 1395 1391 منطقه 19 احداث پارک آموزش ترافیک 
شھرک ترافیک منطقھ١٩

218020119

1,500,000 0 1,500,000 700,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

1,500,000 0 1,500,000 700,000 0 150 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030119

1,471,092,495 335,351,200 493,409,200 509,600,000 279,478,161 خدمات شھری 30000

825,541,023 135,000,000 275,000,000 344,500,000 169,828,459 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

587,541,023 135,000,000 37,000,000 95,000,000 169,828,459 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

287,084,755 40,000,000 7,000,000 50,000,000 111,828,459 1,088 263,943 متر مربع 1397 1389 منطقه 19 احداث بوستان  شقایق و آزادگان 
(ایرانیان)

301020119

300,456,268 95,000,000 30,000,000 45,000,000 58,000,000 1,587 189,333 متر مربع 1397 1392 منطقه 19 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه، بوستان والیت

301020219

75,000,000 0 75,000,000 85,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

75,000,000 0 75,000,000 85,000,000 0 500 150,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030119

124,500,000 0 124,500,000 122,500,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

90,000,000 0 90,000,000 85,000,000 0 1,500 60,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040119

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 530 56,571 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، 
نگھداری بوستان والیت

301040219

4,500,000 0 4,500,000 2,500,000 0 150 30,000 عدد 1395 1395 منطقه 19 تامین درخت، درختچھ و گل و 
گیاه سطح منطقھ

301040319
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,500,000 0 3,500,000 2,000,000 0 توسعھ جنگلکاری و کمربند سبز 
پیرامون شھر

30105

3,500,000 0 3,500,000 2,000,000 0 100,000 35 هکتار 1395 1395 منطقه 19 توسعھ جنگلکاری اطراف حرم 
مطھر امام خمینی(ره)

301050119

35,000,000 0 35,000,000 40,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

35,000,000 0 35,000,000 40,000,000 0 200 175,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070119

452,842,272 150,351,200 75,700,000 88,100,000 109,649,702 زیباسازی منظر شھری 30200

12,600,000 0 12,600,000 16,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

12,600,000 0 12,600,000 16,000,000 0 40 315,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010119

6,500,000 0 6,500,000 5,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

6,500,000 0 6,500,000 5,000,000 0 65,000,000 0 ندارد 1395 1395 منطقه 19 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030119

423,642,272 150,351,200 46,500,000 57,000,000 109,649,702 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

45,598,803 0 14,000,000 12,000,000 11,998,433 3,181 14,333 متر مربع 1395 1392 منطقه 19 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040119

54,392,200 10,000,000 2,500,000 5,000,000 26,000,000 5,385 10,100 متر مربع 1397 1392 منطقه 19 ساماندھی خیابان خالزیل 302040219

323,651,269 140,351,200 30,000,000 40,000,000 71,651,269 8,041 40,250 متر مربع 1398 1392 منطقه 19 ساماندھی حاشیھ اتوبان آزادگان 302040319

5,000,000 0 5,000,000 6,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

5,000,000 0 5,000,000 6,000,000 0 500 10,000 مورد 1395 1395 منطقه 19 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060119

600,000 0 600,000 600,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

600,000 0 600,000 600,000 0 100 6,000 تعداد 1395 1395 منطقه 19 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070119
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

4,500,000 0 4,500,000 3,500,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

4,500,000 0 4,500,000 3,500,000 0 500 9,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080119

2,959,200 0 2,959,200 0 0 مدیریت پسماند 30400

2,959,200 0 2,959,200 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

2,959,200 0 2,959,200 0 0 8,000 370 تعداد 1395 1395 منطقه 19 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060319

60,250,000 0 60,250,000 61,000,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

5,000,000 0 5,000,000 3,500,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

5,000,000 0 5,000,000 3,500,000 0 875 5,714 متر مکعب 1395 1395 منطقه 19 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020119

9,500,000 0 9,500,000 8,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

9,500,000 0 9,500,000 8,000,000 0 400 23,750 متر مکعب 1395 1395 منطقه 19 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060119

21,250,000 0 21,250,000 25,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

21,250,000 0 21,250,000 25,000,000 0 1,000 21,250 متر طول 1395 1395 منطقه 19 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070119
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

24,500,000 0 24,500,000 24,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

24,500,000 0 24,500,000 24,500,000 0 500 49,000 متر طول 1395 1395 منطقه 19 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر،سطح منطقھ

307080119

110,000,000 50,000,000 60,000,000 0 0 بھبود محیط زیست شھری 30900

110,000,000 50,000,000 60,000,000 0 0 نگھداری و بھسازی مراکز 
معاینھ فنی وسایل نقلیھ

30912

110,000,000 50,000,000 60,000,000 0 0 27,500 4,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 19 نگھداری و بھسازی مراکز 
معاینھ فنی وسایل نقلیھ ، احداث 
و توسعھ مرکز معاینھ فنی 

خودرو

309120119

19,500,000 0 19,500,000 16,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 100,000 10 چشمه 1395 1395 منطقه 19 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010119

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 14,000 1,071 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 توسعھ محل ھای اسکان 
کارگری، سطح منطقھ

310060119

3,500,000 0 3,500,000 5,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

3,500,000 0 3,500,000 5,000,000 0 10,000 350 چشمه 1395 1395 منطقه 19 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080119

20,000,000 0 20,000,000 1,657,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 1,657,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 1,657,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 1,657,000 0 1,657,000 12 ندارد 1395 1395 منطقه 19 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ١٩

506010119

48,000,000 0 48,000,000 28,455,250 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

48,000,000 0 48,000,000 28,455,250 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

48,000,000 0 48,000,000 28,455,250 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

28,000,000 0 28,000,000 28,455,250 0 5,000 5,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030119

20,000,000 0 20,000,000 0 0 22,222 900 متر مربع 1395 1395 منطقه 19 درمانگاه منطقھ ١٩ 606030219
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
23,740,000 جمع کل
14,300,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030420
8,300,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
8,300,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
4,800,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160120
3,500,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160220

625,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
625,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
625,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
625,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010120
625,000 خدمات شهري 30000
625,000 مدیریت پسماند 30400
625,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
625,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040120

3,690,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,690,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
3,690,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
3,690,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060220
4,500,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
4,500,000 دیپلماسی شهري 62200
4,500,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,500,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010120
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بودجه مصوب سال  1395 منطقه 20
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,165,617,320 0 1,369,747,200 1,433,301,000 85,495,120 جمع کل

480,060,984 0 288,000,000 251,000,000 20,060,984 اجتماعی و فرھنگی 10000

45,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

45,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

45,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 20,550 1,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 توسعھ و تجھیز مددسراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دیدگان اجتماعی، سطح 

منطقھ

104020120

46,000,000 0 46,000,000 58,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

16,000,000 0 16,000,000 23,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

16,000,000 0 16,000,000 23,000,000 0 2,000 8,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 توسعھ و تجھیز زمین ھای 
ورزشی روباز و چمن 
مصنوعی، سطح منطقھ

106090320

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 2,000 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100120

183,000,000 0 126,000,000 103,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

102,000,000 0 54,000,000 24,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

39,000,000 0 15,000,000 12,000,000 0 23,052 1,200 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
امام رضا(ع)

107021020

39,000,000 0 15,000,000 12,000,000 0 22,973 1,200 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
امام حسن عسگری(ع)

107021120

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000 1,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 کمک بھ احداث مسجدابراھیم 
خلیل (ع)،خ شیرمحمدی

107021720

2,000,000 0 2,000,000 0 0 4,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 کمک بھ ھیات امنای حسینیھ 
امام جواد(ع)

107021820
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 کمک بھ حسینیھ پیروان شھدای 
کربال

107021920

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 کمک بھ مسجد فیروز آبادی 107022020

4,000,000 0 4,000,000 0 0 4,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 کمک بھ موسسھ نوید آینده بھتر 107022120

54,000,000 0 45,000,000 49,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

36,000,000 0 36,000,000 40,000,000 0 250,000 144 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 20 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030120

8,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 10,000 800 متر مربع 1395 1394 منطقه 20 حمایت از تجھیز مسجد حضرت 
فاطمھ الزھرا

107030820

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 10,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 20 کمک بھ امامزاده ابوالحسن 107031020

27,000,000 0 27,000,000 30,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

27,000,000 0 27,000,000 30,000,000 0 300,000 90 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 20 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200120

206,060,984 0 101,000,000 75,000,000 20,060,984 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

31,000,000 0 25,000,000 6,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری، بازسازی بیمارستان 

فیروزآبادی

108010520

16,000,000 0 10,000,000 6,000,000 0 16,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 20 کمک بھ بازسازی بیمارستان 
ھفت تیر

108010820

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 بیمارستان خیریھ حضرت 
صدیقھ زھرا(س)

108011020

6,000,000 0 6,000,000 4,000,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

6,000,000 0 6,000,000 4,000,000 0 1,000 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020120
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 2,500 2,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090120

127,060,984 0 28,000,000 25,000,000 20,060,984 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

37,060,984 0 5,000,000 5,000,000 20,060,984 28,508 1,300 متر مربع 1395 1390 منطقه 20 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
عباس آباد

108110520

62,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 51,667 1,200 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
حمزه آباد

108110820

28,000,000 0 3,000,000 10,000,000 0 23,333 1,200 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
عالیین

108111720

35,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

35,000,000 0 35,000,000 30,000,000 0 1,500 23,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120120

770,886,800 0 463,400,000 562,800,000 2,486,800 حمل و نقل و ترافیک 20000

19,500,000 0 19,500,000 19,700,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

11,000,000 0 11,000,000 11,100,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

5,000,000 0 5,000,000 5,100,000 0 800,000 6 ایستگاه 1395 1395 منطقه 20 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030120

6,000,000 0 6,000,000 6,000,000 0 2,000 3,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030220

8,500,000 0 8,500,000 8,600,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

6,500,000 0 6,500,000 6,500,000 0 20,000 325 ایستگاه 1395 1395 منطقه 20 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100120

2,000,000 0 2,000,000 2,100,000 0 200 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100220

94,000,000 0 94,000,000 82,600,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

43,000,000 0 43,000,000 40,600,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

43,000,000 0 43,000,000 40,600,000 0 43,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 20 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080120

6,000,000 0 6,000,000 3,500,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

6,000,000 0 6,000,000 3,500,000 0 6,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 20 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100120

18,000,000 0 18,000,000 18,500,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

14,000,000 0 14,000,000 15,000,000 0 1,000 14,000 متر 1395 1395 منطقه 20 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120120

4,000,000 0 4,000,000 3,500,000 0 2,000 2,000 متر 1395 1395 منطقه 20 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر، سطح منطقھ

204120220

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 500,000 14 تقاطع 1395 1395 منطقه 20 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140120

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 20,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 20 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170120

122,486,800 0 40,000,000 45,000,000 2,486,800 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

117,486,800 0 35,000,000 40,000,000 2,486,800 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20501

117,486,800 0 35,000,000 40,000,000 2,486,800 12,419 8,334 متر مربع 1395 1392 منطقه 20 احداث و توسعھ پایانھ جوانمرد 205010120

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 1,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040120
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

452,400,000 0 232,400,000 318,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 3,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140120

277,400,000 0 57,400,000 70,000,000 0 تعریض معابر غیر بزرگراھی 20921

77,400,000 0 7,400,000 20,000,000 0 985 27,826 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 تعریض گذر و معابر اطراف 
حرم حضرت عبدالعظیم و 

مطالعھ زیرگذر حرم

209210220

200,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 3,636 55,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 تعریض خیابان شھید رجایی 209210420

100,000,000 0 100,000,000 220,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

100,000,000 0 100,000,000 220,000,000 0 100 1,000,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 20 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250120

10,000,000 0 10,000,000 13,500,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

10,000,000 0 10,000,000 13,500,000 0 1,000 10,000 متر 1395 1395 منطقه 20 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260120

50,000,000 0 50,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

50,000,000 0 50,000,000 0 0 100 500,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 20 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280120

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 2,500 2,800 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020120
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

69,500,000 0 64,500,000 81,500,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 1,000 30,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010120

10,500,000 0 10,500,000 15,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

10,500,000 0 10,500,000 15,000,000 0 1,000 10,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020120

5,000,000 0 5,000,000 6,500,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

5,000,000 0 5,000,000 6,500,000 0 20,000 250 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 20 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030120

9,500,000 0 9,500,000 15,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

9,500,000 0 9,500,000 15,000,000 0 1,500 6,333 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 20 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابر پیاده، پل عابر 

پیاده، سطح منطقھ

214040120

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 احداث و تجھیز پیاده راه ھا 21405

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 10,000,000 1 ندارد 1395 1394 منطقه 20 طراحی و مطالعھ پیاده راه بی 
بی شھربانو

214050120

4,500,000 0 4,500,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

4,500,000 0 4,500,000 0 0 1,000 4,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060120

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ

21503

1,000,000 0 1,000,000 5,000,000 0 32,468 31 دستگاه 1395 1395 منطقه 20 بھسازی و نگھداری تجھیزات 
سامانھ دوچرخھ، سطح منطقھ

215030120
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,000,000 0 5,000,000 3,500,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

5,000,000 0 5,000,000 3,500,000 0 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک

21803

5,000,000 0 5,000,000 3,500,000 0 250 20,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نگھداری و تجھیز پارک ھای 
آموزش ترافیک، سطح منطقھ

218030120

799,669,536 0 543,347,200 549,750,000 62,947,336 خدمات شھری 30000

350,600,000 0 285,600,000 252,000,000 0 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

90,000,000 0 25,000,000 5,000,000 0 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

90,000,000 0 25,000,000 5,000,000 0 1,924 45,334 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه، باغ مینیاتوری (دولت 

آباد قیصریھ)

301020220

93,600,000 0 93,600,000 80,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

93,600,000 0 93,600,000 80,000,000 0 500 187,200 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030120

147,000,000 0 147,000,000 142,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

127,000,000 0 127,000,000 120,000,000 0 1,500 84,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040120

20,000,000 0 20,000,000 22,000,000 0 150 133,333 تعداد 1395 1395 منطقه 20 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، تامین 
درخت و درختچھ و گل و گیاه، 

سطح منطقھ

301040220

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

20,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 275 72,728 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070120

63,500,000 0 63,500,000 99,500,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

12,000,000 0 12,000,000 18,500,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

12,000,000 0 12,000,000 18,500,000 0 40 300,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010120

6,000,000 0 6,000,000 9,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

6,000,000 0 6,000,000 9,000,000 0 9,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 20 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030120

20,000,000 0 20,000,000 37,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

20,000,000 0 20,000,000 37,000,000 0 3,000 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040120

17,500,000 0 17,500,000 22,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

17,500,000 0 17,500,000 22,000,000 0 500 35,000 مورد 1395 1395 منطقه 20 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060120

3,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

3,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 100 30,000 تعداد 1395 1395 منطقه 20 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070120

5,000,000 0 5,000,000 8,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

5,000,000 0 5,000,000 8,000,000 0 500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080120

11,100,000 0 100,000 6,000,000 0 مدیریت و ساماندھی آرامستان 
ھا

30300

11,100,000 0 100,000 6,000,000 0 ساماندھی و بھسازی آرامستان 
ھای تاریخی

30303

11,100,000 0 100,000 6,000,000 0 11,100 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 ساماندھی و بھسازی  آرامگاه 
تختی

303030420

67,647,200 0 52,647,200 45,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

40,647,200 0 25,647,200 15,000,000 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

35,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 17,500 2,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 20 احداث توسعھ و تجھیز ،سولھ 
بازیافت ایستگاه شرقی منطقھ

304060120

5,647,200 0 5,647,200 0 0 8,000 710 تعداد 1395 1395 منطقه 20 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060320

27,000,000 0 27,000,000 30,000,000 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

27,000,000 0 27,000,000 30,000,000 0 700 38,571 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند، 

سطح منطقھ

304070120

264,447,336 0 121,500,000 138,375,000 62,947,336 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

2,500,000 0 2,500,000 2,200,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

2,500,000 0 2,500,000 2,200,000 0 500 5,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 20 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020120

174,947,336 0 32,000,000 30,000,000 62,947,336 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

174,947,336 0 32,000,000 30,000,000 62,947,336 4,148 38,597 متر مکعب 1395 1389 منطقه 20 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی، کانالھای درجھ ٢

307030120

4,500,000 0 4,500,000 3,675,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

4,500,000 0 4,500,000 3,675,000 0 400 11,250 متر مکعب 1395 1395 منطقه 20 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060120

60,000,000 0 60,000,000 80,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

60,000,000 0 60,000,000 80,000,000 0 1,000 60,000 متر طول 1395 1395 منطقه 20 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070120

22,500,000 0 22,500,000 22,500,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

22,500,000 0 22,500,000 22,500,000 0 500 45,000 متر طول 1395 1395 منطقه 20 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیرسطح منطقھ

307080120

42,375,000 0 20,000,000 8,875,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

39,375,000 0 17,000,000 7,375,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

32,375,000 0 10,000,000 7,375,000 0 22,494 820 تعداد 1395 1393 منطقه 20 توسعھ محلھای اسکان کارگری، 
ناحیھ ۵

310060120

7,000,000 0 7,000,000 0 0 1,000,000 7 تعداد 1395 1395 منطقه 20 توسعھ محلھای اسکان کارگری، 
تجھیز اسکان کارگری نواحی 

ھفتگانھ سطح منطقھ

310060220

3,000,000 0 3,000,000 1,500,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

3,000,000 0 3,000,000 1,500,000 0 10,000 300 چشمه 1395 1395 منطقه 20 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080120

53,000,000 0 13,000,000 15,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

53,000,000 0 13,000,000 15,000,000 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

53,000,000 0 13,000,000 15,000,000 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

53,000,000 0 13,000,000 15,000,000 0 12,711 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 20 ساخت و تجھیز سولھ ھای 
مدیریت بحران سطح منطقھ

402030120

20,000,000 0 20,000,000 19,751,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 19,751,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

20,000,000 0 20,000,000 19,751,000 0 ھماھنگی تامین زیرساخت ھا 
وایجاد محرک توسعھ دربافت 

ھای فرسوده شھری

50601

20,000,000 0 20,000,000 19,751,000 0 15,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 20 ساماندھی ونوسازی بافتھای 
فرسوده منطقھ ٢٠

506010120

42,000,000 0 42,000,000 35,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

42,000,000 0 42,000,000 35,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

42,000,000 0 42,000,000 35,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

30,000,000 0 30,000,000 35,000,000 0 5,000 6,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030120

12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 1 متر مربع 1395 1395 منطقه 20 ساختمان درمانگاه منطقھ 606030220
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
41,955,000 جمع کل
28,600,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030421

22,600,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
5,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
3,200,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160121
2,400,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160221

17,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
17,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210121
1,875,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,875,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,875,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,875,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010121
5,500,000 خدمات شهري 30000
5,500,000 مدیریت پسماند 30400
5,500,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
5,500,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040121
2,980,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,980,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,980,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,980,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060221
3,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,000,000 دیپلماسی شهري 62200
3,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010121
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اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

2,449,174,519 0 1,039,654,400 1,068,000,000 527,675,891 جمع کل

308,563,731 0 103,700,000 150,000,000 62,714,336 اجتماعی و فرھنگی 10000

25,059,947 0 7,500,000 8,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

25,059,947 0 7,500,000 8,000,000 0 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

25,059,947 0 7,500,000 8,000,000 0 25,060 1,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 21 توسعھ و تجھیز مددسراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دیدگان اجتماعی، سطح 

منطقھ

104020121

154,384,281 0 32,200,000 78,000,000 35,309,751 توسعھ ورزش شھروندی 10600

134,384,281 0 12,200,000 63,000,000 35,309,751 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

84,869,666 0 12,000,000 18,000,000 35,309,751 36,900 2,300 متر مربع 1395 1391 منطقه 21 احداث سولھ ورزشی برای 
رشتھ ھای توپی (شھرک 

دانشگاه)

106090321

19,414,615 0 100,000 15,000,000 0 13,868 1,400 متر مربع 1395 1393 منطقه 21 احداث مجموعھ ورزشی چند 
منظوره نیلوفر

106090421

30,100,000 0 100,000 30,000,000 0 12,040 2,500 متر مربع 1395 1394 منطقه 21 احداث مجموعھ ورزشی 
تھرانسر (ریما)

106090521

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 2,000 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100121

21,000,000 0 21,000,000 21,000,000 0 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 300,000 33 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 21 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030121
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

11,000,000 0 11,000,000 11,000,000 0 183,333 60 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 21 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200121

108,119,503 0 43,000,000 43,000,000 27,404,585 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

2,000,000 0 2,000,000 2,500,000 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

2,000,000 0 2,000,000 2,500,000 0 1,000 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا، سطح منطقھ

108020121

16,000,000 0 16,000,000 13,500,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

16,000,000 0 16,000,000 13,500,000 0 2,500 6,400 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090121

80,119,503 0 15,000,000 17,000,000 27,404,585 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

39,926,540 0 7,000,000 8,000,000 12,761,548 35,809 1,115 متر مربع 1395 1390 منطقه 21 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
تھرانسر شمالی

108110421

40,192,963 0 8,000,000 9,000,000 14,643,037 25,754 1,250 متر مربع 1395 1391 منطقه 21 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
غزالی

108110821

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 1,500 6,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120121

1,419,921,269 0 564,500,000 507,500,000 306,936,796 حمل و نقل و ترافیک 20000

11,000,000 0 11,000,000 6,000,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 500,000 2 ایستگاه 1395 1395 منطقه 21 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030121

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 2,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030221
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

9,000,000 0 9,000,000 4,000,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

8,000,000 0 8,000,000 3,000,000 0 20,000 400 ایستگاه 1395 1395 منطقه 21 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100121

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 200 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100221

62,000,000 0 62,000,000 52,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

30,000,000 0 30,000,000 20,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

30,000,000 0 30,000,000 20,000,000 0 30,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 21 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080121

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 21 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100121

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 1,000 3,000 متر 1395 1395 منطقه 21 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120121

4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 1,700 2,353 متر 1395 1395 منطقه 21 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120221

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 500,000 6 تقاطع 1395 1395 منطقه 21 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140121

19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 19,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 21 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170121

500,000 0 500,000 500,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

500,000 0 500,000 500,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

500,000 0 500,000 500,000 0 1,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040121

1,285,345,269 0 442,000,000 400,000,000 306,936,796 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

10,000,000 0 10,000,000 15,000,000 0 3,000 3,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140121

88,953,560 0 20,000,000 20,000,000 0 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

49,830,873 0 10,000,000 10,000,000 0 5,000 8,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 21 احداث رمپ و لوپ شمالی 
تقاطع غیرھمسطح آزادگان فتح

209220121

39,122,687 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 15,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 21 احداث کندروھای بزرگراه فتح 
تقاطع رودخانھ وردآورد

209220221

25,000,000 0 25,000,000 0 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

25,000,000 0 25,000,000 0 0 6,250 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 مرمت و نگھداری بزرگراه 
آزادگان

209230221

1,034,391,709 0 260,000,000 230,000,000 306,936,796 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

265,935,112 0 70,000,000 60,000,000 96,515,875 33,946 7,834 متر مربع 1395 1391 منطقه 21 احداث و توسعھ تقاطع ایران 
خودروـ بزرگراه فتح

209240121

225,562,493 0 55,000,000 50,000,000 42,412,961 27,069 8,333 متر مربع 1395 1392 منطقه 21 احداث و توسعھ تقاطع  بزرگراه 
فتح ـ بلوار گلھا

209240221

452,894,104 0 85,000,000 80,000,000 168,007,960 32,303 14,020 متر مربع 1395 1391 منطقه 21 احداث و توسعھ تقاطع 
غیرھمسطح، لشگری ـ ایران 

خودرو

209240321

90,000,000 0 50,000,000 40,000,000 0 5,625 16,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 21 احداث و توسعھ تقاطع  لشکری 
- اندیشھ (دوگاز )

209240421
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

70,000,000 0 70,000,000 117,000,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925

70,000,000 0 70,000,000 117,000,000 0 100 700,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 21 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250121

20,000,000 0 20,000,000 18,000,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

20,000,000 0 20,000,000 18,000,000 0 1,000 20,000 متر 1395 1395 منطقه 21 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260121

37,000,000 0 37,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

37,000,000 0 37,000,000 0 0 100 370,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 21 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280121

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 2,000 500 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020121

44,000,000 0 44,000,000 45,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

12,000,000 0 12,000,000 25,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402

12,000,000 0 12,000,000 25,000,000 0 700 17,143 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020121

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 25,000 400 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 21 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030121
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 2,000 5,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 21 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابر پیاده، پل عابر 

پیاده سطح منطقھ

214040121

12,000,000 0 12,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

12,000,000 0 12,000,000 0 0 700 17,143 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060121

1,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

500,000 0 500,000 500,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

500,000 0 500,000 500,000 0 1,000 500 متر 1395 1395 منطقه 21 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010121

500,000 0 500,000 500,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

500,000 0 500,000 500,000 0 200 2,500 متر 1395 1395 منطقه 21 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020121

15,076,000 0 3,000,000 2,000,000 0 آموزش و ترویج امور حمل و 
نقل و ترافیک

21800

15,076,000 0 3,000,000 2,000,000 0 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک

21802

15,076,000 0 3,000,000 2,000,000 0 3,141 4,800 متر مربع 1395 1393 منطقه 21 احداث پارک ھای آموزش 
ترافیک، سطح منطقھ

218020121

697,689,519 0 348,454,400 387,500,000 158,024,759 خدمات شھری 30000

397,506,543 0 207,600,000 244,000,000 77,734,196 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

197,406,543 0 22,500,000 39,000,000 77,734,196 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

60,750,765 0 7,500,000 13,000,000 20,286,485 1,736 35,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 21 احداث و توسعھ بوستان قوری 
چای فاز ١ و ٢

301020121

77,942,756 0 7,500,000 13,000,000 37,593,681 2,227 35,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 21 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه، لتمال فاز ١ و ٢

301020221
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

58,713,022 0 7,500,000 13,000,000 19,854,030 1,957 30,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 21 احداث و توسعھ بوستان  فتح فاز 
١ و ٢

301020321

77,600,000 0 62,600,000 82,500,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

22,500,000 0 22,500,000 22,500,000 0 500 45,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030121

40,000,000 0 40,000,000 45,000,000 0 360 111,111 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 تراس بندی حاشیھ بزرگراھھا و 
رمپ و لوپ ھای مبادی ورودی

301030221

15,100,000 0 100,000 15,000,000 0 302 50,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 21 احداث فضای سبز حاشیھ پل 
ھای کاروانسرای سنگی

301030321

52,500,000 0 52,500,000 52,500,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

45,000,000 0 45,000,000 45,000,000 0 1,500 30,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040121

7,500,000 0 7,500,000 7,500,000 0 150 50,000 تعداد 1395 1395 منطقه 21 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، تامین 
درخت و درختچھ و گل و گیاه 

سطح منطقھ

301040221

70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 0 233 300,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070121

58,600,000 0 58,600,000 57,500,000 707,942 زیباسازی منظر شھری 30200

5,600,000 0 5,600,000 10,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

5,600,000 0 5,600,000 10,000,000 0 40 140,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010121

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 21 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030121
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

35,000,000 0 35,000,000 25,500,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

35,000,000 0 35,000,000 25,500,000 0 3,000 11,667 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040121

9,000,000 0 9,000,000 13,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

9,000,000 0 9,000,000 13,000,000 0 500 18,000 مورد 1395 1395 منطقه 21 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060121

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 707,942 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 707,942 100 50,000 تعداد 1395 1395 منطقه 21 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070121

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 500 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080121

3,254,400 0 3,254,400 0 0 مدیریت پسماند 30400

3,254,400 0 3,254,400 0 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

3,254,400 0 3,254,400 0 0 8,000 407 عدد 1395 1395 منطقه 21 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060321

228,328,576 0 69,000,000 81,000,000 76,713,931 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

181,328,576 0 22,000,000 38,000,000 71,122,442 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

47,895,606 0 3,000,000 3,000,000 37,624,751 3,000 15,965 متر مکعب 1395 1390 منطقه 21 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، یاس، گلھا، 

بزرگراه فتح

307030121

58,643,022 0 5,000,000 5,000,000 33,497,691 3,000 19,548 متر مکعب 1395 1390 منطقه 21 احداث و بھسازی کانال زیرگذر 
تقاطع چیتگر-بزرگراه فتح

307030221
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

33,219,956 0 5,000,000 10,000,000 0 2,549 11,073 متر مکعب 1395 1393 منطقه 21 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی، بزرگراه فتح از 
پل کفش ملی تا رودخانھ 

وردآورد

307030321

30,569,992 0 8,000,000 10,000,000 0 3,000 10,190 متر مکعب 1395 1393 منطقه 21 احداث و بھسازی مسیل دستواره 307030421

11,000,000 0 1,000,000 10,000,000 0 22,000 500 متر طول 1395 1394 منطقه 21 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی و ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی کاروانسرای 

سنگی

307030521

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب گیر

30704

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 500 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 21 مرمت و نگھداری شبکھ اصلی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 

مسیل ھا و کانال ھای 
سرپوشیده، روباز، مدفون، 
منھول، آبگیرھا، تاسیسات 
آشغال گیر و رسوب ، سطح 

منطقھ

307040121

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 5,591,489 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 5,591,489 400 10,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 21 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060121

14,000,000 0 14,000,000 9,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

14,000,000 0 14,000,000 9,000,000 0 1,000 14,000 متر طول 1395 1395 منطقه 21 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070121

19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 500 38,000 متر طول 1395 1395 منطقه 21 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080121

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 2,868,690 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

8,000,000 0 8,000,000 3,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

8,000,000 0 8,000,000 3,000,000 0 100,000 80 چشمه 1395 1395 منطقه 21 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010121

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 2,868,690 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 2,868,690 10,000 200 چشمه 1395 1395 منطقه 21 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080121

23,000,000 0 23,000,000 23,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

23,000,000 0 23,000,000 23,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

23,000,000 0 23,000,000 23,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

23,000,000 0 23,000,000 23,000,000 0 5,000 4,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 21 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030121
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
33,860,000 جمع کل
21,600,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
6,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
6,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
6,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030422

15,600,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
5,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
3,600,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160122
2,000,000 ترویج فرهنگ ایثار (بازدید و تکریم خانواده معظم شهدا) 107160222

10,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 10721
10,000,000 کمک به ارتقاء فرهنگ و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی ایرانی 107210122
1,250,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
1,250,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
1,250,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
1,250,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010122
5,000,000 خدمات شهري 30000
5,000,000 مدیریت پسماند 30400
5,000,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
5,000,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040122
2,610,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
2,610,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
2,610,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
2,610,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060222
3,400,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,400,000 دیپلماسی شهري 62200
3,400,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
3,400,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010122
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,856,751,652 20,000,000 1,434,002,400 1,538,300,051 2,812,089,457 جمع کل

713,810,393 0 227,000,000 308,300,000 53,656,701 اجتماعی و فرھنگی 10000

27,146,652 0 10,000,000 10,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

27,146,652 0 10,000,000 10,000,000 0 توسعھ و تجھیز مدد سراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 

آسیب دید گان اجتماعی

10402

27,146,652 0 10,000,000 10,000,000 0 9,049 3,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 توسعھ و تجھیز مددسراھا و 
سایر مراکز خدمات رسانی بھ 
آسیب دیدگان اجتماعی، احداث 
مددسرای اضطراری (چیتگر)

104020122

132,000,000 0 47,000,000 66,000,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

122,000,000 0 37,000,000 60,000,000 0 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی

10609

7,000,000 0 7,000,000 20,000,000 0 2,000 3,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 توسعھ و تجھیز زمین ھای 
ورزشی روباز، سطح منطقھ

106090122

20,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 5,200 3,846 متر مربع 1395 1390 منطقه 22 توسعھ و تجھیز زورخانھ 
جوانمردان

106090322

85,000,000 0 20,000,000 25,000,000 0 2,833 30,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 توسعھ و تجھیز مجموعھ آبی 
چند منظوره (استخر ـ سونا) 

کوثر وردآورد

106090422

10,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 4,762 2,100 متر مربع 1395 1394 منطقه 22 توسعھ و تجھیز مجموعھ 
ورزشی آزادشھر

106090522

10,000,000 0 10,000,000 6,000,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

10,000,000 0 10,000,000 6,000,000 0 2,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح منطقھ

106100122

270,970,701 0 70,000,000 100,000,000 53,656,701 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

245,970,701 0 45,000,000 70,000,000 53,656,701 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

113,656,701 0 10,000,000 20,000,000 53,656,701 7,120 15,962 متر مربع 1395 1391 منطقه 22 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
ولیعصر(عج)

107020122
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

18,576,000 0 5,000,000 10,000,000 0 7,430 2,500 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
امام حسن مجتبی(ع)

107020222

26,738,000 0 5,000,000 10,000,000 0 3,820 7,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 کمک بھ ساخت و توسعھ  مسجد 
جواداالئمھ

107020322

27,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 12,857 2,100 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 کمک بھ  مسجد سیدالشھدا 107020622

40,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 66,667 600 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
عالمھ

107021422

15,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 15,000 1,000 متر مربع 1395 1394 منطقه 22 کمک بھ مسجدگیالنی ھا 107021722

5,000,000 0 5,000,000 0 0 3,125 1,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
قائم آل محمد

107021822

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 250,000 60 تعداد 
مسجد

1395 1395 منطقه 22 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح منطقھ

107030122

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس

10720

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 238,095 42 تعداد 
مدرسه

1395 1395 منطقه 22 حمایت از توسعھ و تجھیز 
مدارس، سطح منطقھ

107200122

283,693,040 0 100,000,000 132,300,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

146,000,000 0 40,000,000 54,000,000 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

40,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 40,000,000 1 ندارد 1395 1393 منطقه 22 کمک بھ کتابخانھ دانشگاه عالمھ 108010122

32,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 3,556 9,000 متر مربع 1395 1390 منطقه 22 کمک بھ مرمت و توسعھ 
مجموعھ ورزشی آریاسب

108010422

39,000,000 0 10,000,000 14,000,000 0 632 39,588 متر مربع 1395 1392 منطقه 22 توسعھ و تجھیز فضاھای 
ورزشی گلستان شرقی

108010622

35,000,000 0 5,000,000 15,000,000 0 12,500 2,800 متر مربع 1395 1392 منطقه 22 توسعھ و تجھیز فضای ورزشی 
کوھک

108010722

25,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

25,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 2,500 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح منطقھ

108090122

104,693,040 0 27,000,000 43,000,000 0 توسعھ و تجھیز سرای محلھ 10811

37,000,000 0 10,000,000 12,000,000 0 20,000 1,850 متر مربع 1395 1389 منطقه 22 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
محلھ ۴

108110122

47,529,397 0 10,000,000 25,000,000 0 11,882 4,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
زیبادشت

108110322

20,163,643 0 7,000,000 6,000,000 0 10,082 2,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 توسعھ و تجھیز سرای محلھ، 
آزادشھر

108110422

8,000,000 0 8,000,000 5,300,000 0 نگھداری سرای محلھ 10812

8,000,000 0 8,000,000 5,300,000 0 1,500 5,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 نگھداری سرای محلھ، سطح 
منطقھ

108120122

2,253,898,474 10,000,000 661,700,000 610,000,000 933,604,336 حمل و نقل و ترافیک 20000

13,200,000 0 13,200,000 13,500,000 0 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

6,400,000 0 6,400,000 6,000,000 0 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی

20203

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 400,000 13 ایستگاه 1395 1395 منطقه 22 احداث ایستگاه ھای حمل و نقل 
عمومی غیرریلی، سطح منطقھ

202030122

1,400,000 0 1,400,000 2,000,000 0 2,000 700 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 نصب پل پیاده ھمسطح ایستگاه 
اتوبوس سطح منطقھ

202030222

6,800,000 0 6,800,000 7,500,000 0 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیر ریلی

20210

4,800,000 0 4,800,000 5,500,000 0 20,000 240 ایستگاه 1395 1395 منطقه 22 نگھداری ایستگاھھای حمل و 
نقل عمومی غیرریلی، سطح 

منطقھ

202100122

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 200 10,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 نگھداری پل پیاده ھمسطح 
ایستگاه اتوبوس سطح منطقھ

202100222

45,500,000 0 45,500,000 55,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

15,000,000 0 15,000,000 17,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 15,000,000 17,000,000 0 17,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 22 اجرای عالیم افقی ترافیکی، 
سطح منطقھ

204080122

2,000,000 0 2,000,000 1,500,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410

2,000,000 0 2,000,000 1,500,000 0 2,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 22 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی، سطح منطقھ

204100122

12,500,000 0 12,500,000 16,500,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

11,000,000 0 11,000,000 15,000,000 0 1,000 11,000 متر 1395 1395 منطقه 22 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، گاردریل 

سطح منطقھ

204120122

1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 1,700 882 متر 1395 1395 منطقه 22 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر، نرده ایمنی 

معابر سطح منطقھ

204120222

8,000,000 0 8,000,000 10,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

8,000,000 0 8,000,000 10,000,000 0 500,000 16 تقاطع 1395 1395 منطقه 22 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی، سطح منطقھ

204140122

8,000,000 0 8,000,000 10,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

8,000,000 0 8,000,000 10,000,000 0 8,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 22 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی، سطح منطقھ

204170122

19,000,000 0 19,000,000 22,000,000 0 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

19,000,000 0 19,000,000 22,000,000 0 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20504

19,000,000 0 19,000,000 22,000,000 0 1,000 19,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 تجھیز و نگھداری پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری، 

سطح منطقھ

205040122

1,203,144,328 10,000,000 444,000,000 332,000,000 390,550,190 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 0 طراحی و اصالح ھندسی معابر 20914

4,000,000 0 4,000,000 5,000,000 0 2,500 1,600 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 طراحی و اصالح ھندسی 
معابر، سطح منطقھ

209140122
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

894,144,328 10,000,000 135,000,000 192,000,000 390,550,190 احداث و توسعھ معابر غیر 
بزرگراھی

20920

25,000,000 0 25,000,000 30,000,000 0 1,782 14,029 متر مکعب 1395 1395 منطقه 22 احداث دیوار حائل در سطح 
منطقھ

209200122

213,383,669 0 30,000,000 50,000,000 73,383,669 504 422,993 متر مربع 1395 1386 منطقه 22 تکمیل معابر محلھ شھرک 
صنعتی دانشگاه شریف

209200222

112,562,738 0 17,000,000 20,000,000 55,562,738 802 140,390 متر مربع 1395 1386 منطقه 22 احداث و توسعھ  معابر محلھ 
گلستان غربی

209200322

38,703,278 0 5,000,000 5,000,000 23,703,278 347 111,509 متر مربع 1395 1387 منطقه 22 احداث و توسعھ معابر محلھ 
دھکده المپیک

209200522

118,417,000 0 10,000,000 10,000,000 68,417,000 768 154,212 متر مربع 1395 1387 منطقه 22 احداث و توسعھ معابر فرعی 
آزادشھر و پیکانشھر

209200622

222,192,095 10,000,000 20,000,000 40,000,000 102,192,095 571 389,454 متر مربع 1396 1388 منطقه 22 احداث و توسعھ معابر محلھ 
زیبادشت پایین

209200722

83,972,649 0 10,000,000 15,000,000 47,291,410 695 120,743 متر مربع 1395 1388 منطقه 22 احداث و توسعھ معابر  محلھ 
امید دژبان

209201022

28,912,899 0 5,000,000 2,000,000 20,000,000 815 35,484 متر مربع 1395 1392 منطقه 22 احداث و توسعھ معابر محلھ 
زیبادشت باال

209201122

23,000,000 0 5,000,000 10,000,000 0 497 46,237 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 احداث و توسعھ معابر محلھ 
گلستان شرقی

209201222

28,000,000 0 8,000,000 10,000,000 0 260 107,527 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 احداث و توسعھ معابر  شھرک 
شھید باقری

209201322

40,000,000 0 40,000,000 0 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

40,000,000 0 40,000,000 0 0 1,600,000 25 کیلومتر 
مربع

1395 1395 منطقه 22 مرمت و نگھداری بزرگراه 
آزادگان

209230222

150,000,000 0 150,000,000 0 0 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924

150,000,000 0 150,000,000 0 0 2,251 66,650 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 احداث رمپ و لوپ ھای 
بزرگراه شھید حکیم

209240122

35,000,000 0 35,000,000 112,500,000 0 مرمت و نگھداری معابر غیر 
بزرگراھی شامل لکھ گیری، 
درز گیری، مرمت نوار حفاری 
و ھمسطح سازی دریچھ ھا

20925
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

35,000,000 0 35,000,000 112,500,000 0 100 350,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 22 لکھ گیری، درز گیری، مرمت 
نوار حفاری و ھمسطح سازی 

دریچھ ھا، سطح منطقھ

209250122

10,000,000 0 10,000,000 22,500,000 0 نصب و ترمیم سنگدال و جداول 20926

10,000,000 0 10,000,000 22,500,000 0 1,500 6,667 متر 1395 1395 منطقه 22 نصب و ترمیم سنگدال و 
جداول، سطح منطقھ

209260122

30,000,000 0 30,000,000 0 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای 
شھری

20927

30,000,000 0 30,000,000 0 0 27,273 1,100 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 نگھداری و بھسازی  تونل 
شھدای غزه واقع در پارک 

چیتگر

209270122

40,000,000 0 40,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی معابر 
غیربزرگراھی شامل تراش و 

روکش اساسی

20928

40,000,000 0 40,000,000 0 0 100 400,000 متر مربع بر 
سانتیمتر

1395 1395 منطقه 22 تراش و روکش اساسی،سطح 
منطقھ

209280122

5,000,000 0 5,000,000 5,500,000 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

5,000,000 0 5,000,000 5,500,000 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

5,000,000 0 5,000,000 5,500,000 0 2,500 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 بھسازی معابر جھت تردد 
معلولین و سالمندان، سطح 

منطقھ

213020122

964,054,146 0 131,000,000 165,000,000 543,054,146 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

933,054,146 0 100,000,000 130,000,000 543,054,146 احداث و تجھیز پیاده روھا 21401

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 0 1,000 30,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 احداث و تجھیز پیاده روھا، 
سطح منطقھ

214010122

903,054,146 0 70,000,000 90,000,000 543,054,146 453 1,993,620 متر مربع 1395 1391 منطقه 22 احداث پیاده راه اطراف دریاچھ 
چیتگر

214010222

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ

21402
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 1,000 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 مرمت و نگھداری پیاده روھا، 
پیاده راه ھا و ھمسطح سازی 

دریچھ، سطح منطقھ

214020122

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 25,000 240 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 22 احداث پل عابر پیاده سطح 
منطقھ

214030122

6,000,000 0 6,000,000 5,000,000 0 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابرپیاده

21404

6,000,000 0 6,000,000 5,000,000 0 2,000 3,000 متر طول 
عرشه

1395 1395 منطقه 22 تجھیز و نگھداری روگذر و 
زیرگذر عابر پیاده، پل عابر 

پیاده سطح منطقھ

214040122

4,000,000 0 4,000,000 0 0 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا

21406

4,000,000 0 4,000,000 0 0 1,000 4,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 بھسازی و نوسازی پیاده روھا و 
پیاده راه ھا،سطح منطقھ

214060122

4,000,000 0 4,000,000 17,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

2,000,000 0 2,000,000 15,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

2,000,000 0 2,000,000 15,000,000 0 1,000 2,000 متر 1395 1395 منطقه 22 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ، سطح منطقھ

215010122

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ 21502

2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 200 10,000 متر 1395 1395 منطقه 22 نگھداری معابر ویژه دوچرخھ، 
سطح منطقھ

215020122

2,840,942,785 0 512,202,400 601,000,051 1,800,356,071 خدمات شھری 30000

2,582,531,582 0 318,000,000 390,000,051 1,771,147,268 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

1,869,757,932 0 38,000,000 75,000,051 1,490,373,618 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

1,206,212,531 0 25,000,000 55,000,000 926,212,531 2,154 560,000 متر مربع 1395 1388 منطقه 22 احداث و توسعھ تفرجگاه، مسیل 
کن

301020322
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

629,161,087 0 5,000,000 10,000,000 564,161,087 1,258 500,000 متر مربع 1395 1389 منطقه 22 احداث و توسعھ تفرجگاه، 
کوھستانی البرز (آبشار تھران)

301020522

16,384,314 0 5,000,000 5,000,051 0 826 19,845 متر مربع 1395 1390 منطقه 22 احداث و توسعھ بوستان ایثار 301020822

18,000,000 0 3,000,000 5,000,000 0 900 20,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 احداث و توسعھ بوستان  
تندرسی

301021122

537,773,650 0 105,000,000 115,000,000 280,773,650 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 500 120,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری، سطح منطقھ

301030122

99,181,677 0 10,000,000 5,000,000 79,181,677 477 208,000 متر مربع 1395 1389 منطقه 22 احداث و توسعھ فضای سبز 
رسالت آزادگان

301030222

98,953,883 0 15,000,000 30,000,000 23,953,883 476 207,908 متر مربع 1395 1389 منطقه 22 احداث و توسعھ فضای سبز  ۴۵
 متری شھرداری فاز شرقی

301030322

70,994,184 0 5,000,000 5,000,000 52,994,184 500 141,988 متر مربع 1395 1390 منطقه 22 احداث و توسعھ فضای سبز 
ھمت آزادگان

301030522

50,244,425 0 5,000,000 5,000,000 26,244,425 251 200,000 متر مربع 1395 1391 منطقه 22 احداث و توسعھ فضای سبز 
اتوبان شھید خرازی

301030622

158,399,481 0 10,000,000 10,000,000 98,399,481 261 608,000 متر مربع 1395 1392 منطقه 22 احداث و توسعھ فضای سبز 
پارک چیتگر

301030822

80,000,000 0 80,000,000 100,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

50,000,000 0 50,000,000 70,000,000 0 1,500 33,333 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، سطح 

منطقھ

301040122

15,000,000 0 15,000,000 10,000,000 0 150 100,000 تعداد 1395 1395 منطقه 22 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا و فضای سبز، تامین 
درخت و درختچھ و گل و گیاه، 

سطح منطقھ

301040222

15,000,000 0 15,000,000 20,000,000 0 1,000 15,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز پھنھ 
ساحلی و دریاچھ شھدای خلیج 

فارس

301040322

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 توسعھ جنگلکاری و کمربند سبز 
پیرامون شھر

30105
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 20,000 500 هکتار 1395 1395 منطقه 22 توسعھ جنگلکاری و کمربند سبز 
پیرامون شھر، سطح منطقھ

301050122

85,000,000 0 85,000,000 90,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

85,000,000 0 85,000,000 90,000,000 0 500 170,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز، سطح 

منطقھ

301070122

69,600,000 0 69,600,000 86,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

12,600,000 0 12,600,000 10,000,000 0 رنگ آمیزی و پاکسازی نما 30201

12,600,000 0 12,600,000 10,000,000 0 40 315,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 رنگ آمیزی و پاکسازی نما، 
سطح منطقھ

302010122

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 1 ندارد 1395 1395 منطقه 22 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزیینی، مجسمھ و تندیس، سطح 

منطقھ

302030122

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 3,000 5,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر، سطح منطقھ

302040122

17,000,000 0 17,000,000 40,000,000 0 نورپردازی و زیباسازی معابر 30206

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 500 14,000 مورد 1395 1395 منطقه 22 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
سطح منطقھ

302060122

10,000,000 0 10,000,000 30,000,000 0 1,000,000 10 مورد 1395 1395 منطقه 22 نورپردازی و زیباسازی معابر، 
روشنایی معابر سطح منطقھ

302060222

3,000,000 0 3,000,000 1,000,000 0 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر

30207

3,000,000 0 3,000,000 1,000,000 0 100 30,000 تعداد 1395 1395 منطقه 22 تھیھ و نصب پالک شناسایی 
اماکن و معابر، سطح منطقھ

302070122

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی

30208

7,000,000 0 7,000,000 5,000,000 0 500 14,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 نقاشی دیواری و گرافیک 
محیطی، سطح منطقھ

302080122
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

23,602,400 0 23,602,400 30,000,000 0 مدیریت پسماند 30400

23,602,400 0 23,602,400 30,000,000 0 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

20,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 30,000 667 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند، سطح منطقھ

304060122

3,602,400 0 3,602,400 0 0 8,000 450 عدد 1395 1395 منطقه 22 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 
پسماند، خرید مخازن پسماند

304060322

135,208,803 0 71,000,000 65,000,000 29,208,803 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 500 20,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 22 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی، سطح منطقھ

307020122

79,208,803 0 15,000,000 10,000,000 29,208,803 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 1,200 4,167 متر مکعب 1395 1395 منطقه 22 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 
آبھای سطحی، مطالعھ و 

طراحی نھرھا و اتصال آبھا بھ 
سرشاخھ ھا

307030122

74,208,803 0 10,000,000 5,000,000 29,208,803 412 180,000 متر مکعب 1395 1391 منطقه 22 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی، باالدست بزرگراه 
شھید خرازی مسیل کن بھ 

وردآورد

307030222

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 الیروبی و بازسازی قنوات 30706

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 400 22,500 متر مکعب 1395 1395 منطقه 22 الیروبی و بازسازی قنوات، 
سطح منطقھ

307060122
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

17,000,000 0 17,000,000 20,000,000 0 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)

30707

17,000,000 0 17,000,000 20,000,000 0 1,000 17,000 متر طول 1395 1395 منطقه 22 بھسازی، نوسازی و توسعھ 
شبکھ فرعی جمع آوری آبھای 
سطحی(شامل بھبود عملکرد و 
ظرفیت، اجرای روشھای نوین 
و سرپوشیده سازی انھار، آشغال 

و رسوبگیر)، سطح منطقھ

307070122

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 
سنگدال، آشغال گیر و رسوبگیر

30708

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 500 40,000 متر طول 1395 1395 منطقه 22 مرمت و نگھداری شبکھ فرعی 
جمع آوری آبھای سطحی شامل 
انھار، جداول، پل فلزی، دریچھ، 

سنگدال، آشغال گیر و 
رسوبگیر، سطح منطقھ

307080122

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر

31001

7,000,000 0 7,000,000 10,000,000 0 100,000 70 چشمه 1395 1395 منطقه 22 احداث سرویس ھای بھداشتی 
عمومی در معابر، سطح منطقھ

310010122

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 توسعھ محلھای اسکان کارگری 31006

15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 10,000 1,500 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 توسعھ محلھای اسکان کارگری، 
سطح منطقھ

310060122

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

8,000,000 0 8,000,000 5,000,000 0 10,000 800 چشمه 1395 1395 منطقه 22 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر، 

سطح منطقھ

310080122
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

10,100,000 0 5,100,000 9,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

5,100,000 0 100,000 5,000,000 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

5,100,000 0 100,000 5,000,000 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

5,100,000 0 100,000 5,000,000 0 255 20,000 متر مربع 1395 1393 منطقه 22 احداث و تجھیز سولھ ھای مقاوم 
در برابر زلزلھ نواحی ۴گانھ

402030122

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 الیروبی  کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر

40314

5,000,000 0 5,000,000 4,000,000 0 500 10,000 متر مکعب 1395 1395 منطقه 22 الیروبی کانالھا، مسیل ھا و 
حوضچھ ھای رسوبگیر، سطح 

منطقھ

403140122

28,000,000 10,000,000 18,000,000 0 0 شھرسازی و معماری 50000

28,000,000 10,000,000 18,000,000 0 0 تھیھ، نظارت و راھبری طرح 
ھای توسعھ شھری شھر تھران

50100

28,000,000 10,000,000 18,000,000 0 0 تھیھ طرح-ھای موضوعی و 
موضعی توسعھ شھری

50106

28,000,000 10,000,000 18,000,000 0 0 250 112,000 متر مربع 1396 1395 منطقه 22 مطالعھ و طراحی زیرساختھای 
پروژه مروارید شھر

501060722

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 24,472,349 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 24,472,349 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 24,472,349 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 24,472,349 5,000 2,000 متر مربع 1395 1395 منطقه 22 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری، سطح 

منطقھ

606030122
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
250,000,000 جمع کل
250,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
250,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
250,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
250,000,000 مدیریت و راهبري سازمان عمرانی مناطق 617030623

339 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت فنی و عمرانی
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

118,887,432,801 87,831,136,819 8,659,000,000 8,713,000,000 10,234,542,769 جمع کل

3,163,128,014 1,320,766,869 345,000,000 346,000,000 474,557,510 اجتماعی و فرھنگی 10000

1,964,984,810 999,984,073 190,000,000 146,000,000 181,980,640 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

1,507,608,354 980,251,602 120,000,000 118,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

904,908,354 804,568,923 30,000,000 70,000,000 0 113,114 8,000 متر مربع 1396 1392 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
برج میالد تھران (کوثر)

107020223

142,700,000 124,000,000 10,000,000 7,000,000 0 47,567 3,000 متر مربع 1396 1392 سازمان عمرانی 
مناطق شهرداري 
تهران

کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
حضرت حجت (منطقھ ١۵)

107020423

430,000,000 51,682,679 50,000,000 41,000,000 0 35,051 12,268 متر مربع 1396 1384 سازمان عمرانی 
مناطق شهرداري 
تهران

کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
حضرت ولیعصر (عج) (منطقھ 

(١١

107020723

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

کمک بھ ساخت،  توسعھ و تجھیز 
مرکز فرھنگی و مذھبی شھید 

تھرانی مقدم

107021123

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

کمک بھ ساخت،  توسعھ و تجھیز 
مرکز فرھنگی و مذھبی شھید 

شاطری

107021223

10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

کمک بھ ساخت،  توسعھ و تجھیز 
مرکز فرھنگی و مذھبی شھید 

شوکت پور

107021323

457,376,456 19,732,471 70,000,000 28,000,000 181,980,640 ساماندھی فضاھای با ھویت 
فرھنگی و تاریخی

10710
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

457,376,456 19,732,471 70,000,000 28,000,000 181,980,640 27,465 16,653 متر مربع 1396 1387 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث و ساماندھی ساختمان ھا 
و رواق حرم مطھر امام 

خمینی(ره)

107100123

1,070,000,000 320,782,796 125,000,000 150,000,000 274,217,204 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

1,070,000,000 320,782,796 125,000,000 150,000,000 274,217,204 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

1,070,000,000 320,782,796 125,000,000 150,000,000 274,217,204 23,723 45,105 متر مربع 1396 1386 سازمان عمرانی 
مناطق شهرداري 
تهران

توسعھ برج طغرل (منطقھ ٢٠) 108010123

128,143,204 0 30,000,000 50,000,000 18,359,666 توسعھ مجموعھ ھا و فضاھای 
شھری در مقیاس جھانی

11400

128,143,204 0 30,000,000 50,000,000 18,359,666 احداث و توسعھ مجموعھ ھا و 
فضاھای شھری شاخص در 

مقیاس جھانی

11402

128,143,204 0 30,000,000 50,000,000 18,359,666 5,653 22,667 متر مربع 1395 1392 یادمان سازه تکمیل و رفع نواقص مرکز 
ارتباطات برج میالد

114020223

73,071,304,787 47,902,601,173 6,628,000,000 5,950,000,000 9,580,816,389 حمل و نقل و ترافیک 20000

3,969,568,802 2,956,198,010 400,000,000 490,000,000 36,009,668 توسعھ و ساماندھی فضای پارک 
خودرو

20300

3,969,568,802 2,956,198,010 400,000,000 490,000,000 36,009,668 احداث و توسعھ پارکینگ 20306

328,502,878 35,674,331 80,000,000 100,000,000 36,009,668 26,194 12,541 متر مربع 1396 1389 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث پارکینگ طبقاتی شھید 
آژیده (خیابان جمالزاده)

203060123

2,138,758,638 1,827,006,506 10,000,000 300,000,000 0 23,764 90,000 متر مربع 1396 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث پارکینگ طبقاتی توسعھ 
برج میالد تھران

203060423
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,102,307,286 993,517,173 10,000,000 90,000,000 0 17,894 61,602 متر مربع 1397 1392 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث پارکینگ طبقاتی نیایش 203060523

400,000,000 100,000,000 300,000,000 0 0 25,197 15,875 متر مربع 1396 1394 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث پارکینگ طبقاتی شھید 
عراقی

203060623

69,048,475,264 44,917,403,163 6,227,000,000 5,456,000,000 9,529,962,437 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

31,248,774,735 19,920,480,166 2,372,000,000 2,624,000,000 3,753,981,284 احداث، توسعھ و بھسازی 
بزرگراه ھا

20922

40,000,000 0 40,000,000 20,000,000 0 40,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

طراحی بزرگراه ھای سطح 
شھر تھران

209220123

1,089,637,277 30,000,000 430,000,000 180,000,000 332,623,517 18,161 60,000 متر مربع 1396 1387 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع بزرگراه امام 
رضا(ع) و بزرگراه دولت آباد

209221323

8,085,000,000 7,517,604,112 10,000,000 400,000,000 156,760,938 32,340 250,000 متر مربع 1397 1386 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث بزرگراه شھید شوشتری 
بھ بزرگراه رسالت و تقاطع ھای 

مربوطھ

209221623

1,726,991,639 524,500,000 250,000,000 258,000,000 446,921,641 24,671 70,000 متر مربع 1396 1387 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث بزرگراه دولت آباد (کاظم 
رستگار) و تقاطع ھای مربوطھ

209221923

752,943,498 169,944,412 1,000,000 1,000,000 576,593,052 18,000 41,830 متر مربع 1396 1387 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

احداث بزرگراه وردآورد 
(دوگاز) و تقاطع ھای مربوطھ

209222023

522,505,690 52,270,153 40,000,000 45,000,000 326,005,690 16,107 32,440 متر مربع 1396 1388 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث بزرگراه شھید باقری از 
استقالل تا اتوبان شھید بابایی و 

تقاطع ھای مربوطھ

209222123
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,158,000,000 2,044,531,385 80,000,000 250,000,000 605,983,423 15,000 210,533 متر مربع 1396 1374 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث بزرگراه شھید خرازی و 
تکمیل تقاطع ھای مربوطھ

209222223

6,566,000,000 1,665,478,026 800,000,000 1,000,000,000 1,309,093,023 21,887 300,000 متر مربع 1397 1391 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث بزرگراه حکیم و تقاطع 
ھای مربوطھ

209222323

1,702,352,151 1,052,152,078 500,000,000 150,000,000 0 23,315 73,015 متر مربع 1397 1392 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث، اتصال بزرگراه یادگار 
امام(ره) بھ میدان فتح و تقاطع 

ھای مربوطھ

209222623

390,000,000 0 70,000,000 120,000,000 0 9,750 40,000 متر مربع 1395 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث رمپ راستکرد اتصال 
بزرگراه نیایش بھ بزرگراه شھید 

چمران

209222823

4,500,000,000 4,449,000,000 1,000,000 50,000,000 0 21,000 214,286 متر مربع 1397 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث ادامھ بزرگراه کردستان 
تا بزرگراه شھید چمران و تقاطع 

ھای مربوطھ

209222923

2,715,344,480 2,415,000,000 150,000,000 150,000,000 0 6,978 389,120 متر مربع 1396 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث بزرگراه شھید بروجردی 
(٧۶ متری سعیدآباد)

209223523

1,550,000,000 0 1,550,000,000 450,000,000 0 مرمت و نگھداری بزرگراه ھا 20923

250,000,000 0 250,000,000 150,000,000 0 15,000,000 17 دستگاه 1395 1395 یادمان سازه تعمیر و نگھداری پل ھای 
سواره رو سطح شھر تھران

209230123

1,000,000,000 0 1,000,000,000 150,000,000 0 420 2,380,947 متر مربع 
در10 
سانتیمتر

1395 1395 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

تعمیر و نگھداری آسفالت و ابنیھ 
بزرگراه ھای سطح شھر تھران 

و حوادث اضطراری

209230223

300,000,000 0 300,000,000 150,000,000 0 20,833,333 14 دستگاه 1395 1395 یادمان سازه مقاوم سازی پل ھای سواره رو 
سطح شھر تھران

209230323

35,729,700,529 24,786,922,997 2,095,000,000 2,182,000,000 5,775,981,153 احداث و توسعھ تقاطع غیر 
ھمسطح

20924
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 3,000,000 0 20,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

طراحی پل ھای سواره رو سطح 
شھر تھران

209240123

1,989,218,467 185,357,336 150,000,000 200,000,000 1,345,218,467 31,475 63,200 متر مربع 1396 1388 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث پل ھای کاروانسرا سنگی 209241223

651,911,241 113,064,243 300,000,000 200,000,000 36,935,756 41,273 15,795 متر مربع 1396 1387 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع نمایشگاه شھر 
آفتاب و اتصال آن بھ مرقد 

مطھر امام(ره)

209242023

2,353,387,394 126,393,634 200,000,000 350,000,000 1,465,114,723 17,562,592 134 هکتار 1396 1388 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث و توسعھ  دریاچھ چیتگر 209242423

413,341,185 0 35,000,000 20,000,000 294,701,177 23,250 17,778 متر مربع 1395 1389 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث و توسعھ  پل ھا و 
زیرگذرھای کھریزک و جاده 

قدیم قم

209242623

3,604,368,922 200,000,000 50,000,000 250,000,000 2,594,807,517 72,362 49,810 متر مربع 1396 1386 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث و توسعھ تکمیل و 
بھسازی تونل امیرکبیر

209243123

623,871,920 265,000,000 150,000,000 150,000,000 39,203,513 20,558 30,347 متر مربع 1396 1391 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع غیرھمسطح 
باقرشھر

209243423

40,000,000 0 40,000,000 28,000,000 0 40,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

مطالعھ و طراحی تونل ھای 
شھری

209243623

19,970,000,000 19,950,000,000 10,000,000 10,000,000 0 1,997,000 10,000 متر مربع 1397 1394 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

مطالعھ و طراحی تونل ھا 
شھری (شھید احمد متوسلیان حد 
فاصل بزرگراه شھید صیاد 

شیرازی تا آزادگان)

209243723
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

273,000,000 222,000,000 50,000,000 1,000,000 0 24,000 11,375 متر مربع 1396 1392 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع غیرھمسطح آزادی 
ـ استادمعین

209244223

1,144,000,000 744,000,000 50,000,000 350,000,000 0 33,366 34,286 متر مربع 1397 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع غیرھمسطح 
بزرگراه بعثت با بزرگراه شھید 

تندگویان و بزرگراه نواب

209244423

1,410,000,000 1,310,000,000 100,000,000 0 0 57,023 24,727 متر مربع 1396 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع  ھای غیرھمسطح 
بزرگراه شھید باقری با (گلبرگ، 

فرجام، رسالت، گشتاسب)

209244523

1,537,000,000 535,769,454 600,000,000 400,000,000 0 81,647 18,825 متر مربع 1396 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع غیرھمسطح امام 
علی(ع) ـ شھید صیاد شیرازی ـ 

ارتش

209244623

696,000,000 496,000,000 150,000,000 50,000,000 0 55,680 12,500 متر مربع 1397 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تقاطع غیرھمسطح 
چمران ـ جالل آل احمد (گیشا)

209244723

370,000,000 245,736,930 70,000,000 50,000,000 0 7,400 50,000 متر مربع 1396 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث و توسعھ  تقاطع ستارخان 
ـ شیخ فضل ا... نوری

209244923

563,601,400 393,601,400 70,000,000 100,000,000 0 26,621 21,171 متر مربع 1396 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث و توسعھ تقاطع 
غیرھمسطح، سھ راه تقی آباد

209245423

70,000,000 0 50,000,000 20,000,000 0 70,000,000 1 پروژه 1395 1394 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث و توسعھ تقاطع 
غیرھمسطح، ضربعلی زاده

209245723

520,000,000 210,000,000 210,000,000 200,000,000 0 نگھداری و بھسازی تونل ھای 
شھری

20927
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

50,000,000 0 50,000,000 100,000,000 0 12,500,000 4 دستگاه 1395 1395 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

تعمیر و نگھداری تونل ھای 
ترافیکی

209270123

120,000,000 10,000,000 60,000,000 50,000,000 0 13,483 8,900 متر مربع 1396 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

تعمیر و بازسازی مجموعھ 
میدان آزادی

209270223

350,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 0 2,333 150,000 متر مربع 1396 1394 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث ساختمان ھوادھی تونل 
نیایش

209270323

53,260,721 29,000,000 1,000,000 4,000,000 14,844,284 افزایش و توسعھ ظرفیت ھای 
مدیریتی پلیس راھور

21600

53,260,721 29,000,000 1,000,000 4,000,000 14,844,284 احداث ساختمان ھای پلیس 
راھور

21603

53,260,721 29,000,000 1,000,000 4,000,000 14,844,284 44,384 1,200 متر مربع 1396 1392 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث ساختمان ھای راھنمایی 
و رانندگی تھران بزرگ

216030123

36,533,000,000 33,955,937,647 1,145,000,000 1,605,000,000 0 خدمات شھری 30000

665,000,000 150,000,000 165,000,000 350,000,000 0 زیباسازی منظر شھری 30200

665,000,000 150,000,000 165,000,000 350,000,000 0 ساماندھی میادین و معابر خاص 
شھر

30204

665,000,000 150,000,000 165,000,000 350,000,000 0 23,628 28,145 متر مربع 1396 1394 سازمان عمرانی 
مناطق شهرداري 
تهران

ساماندھی میدان امام خمینی(ره) 
(طرح آمایش منطقھ ١٢)

302040223

1,048,000,000 98,000,000 880,000,000 655,000,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

70,000,000 0 70,000,000 40,000,000 0 کنترل و پایش آب ھای سطحی 
و زیرزمینی

30702
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

70,000,000 0 70,000,000 40,000,000 0 23,333,333 3 ایستگاه 1395 1395 خاکریز آب احداث شبکھ پایش و 
مانیتورینگ بر اساس طرح 
جامع مدیریت آبھای سطحی 

شھر تھران

307020223

913,000,000 98,000,000 745,000,000 565,000,000 0 احداث و بھسازی شبکھ ھای 
اصلی ھدایت و جمع آوری 

آبھای سطحی

30703

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 1 پروژه 1395 1395 خاکریز آب مدیریت راھبردی و نظارت 
عالیھ بر اجرای پروژه ھای 

ھدایت و مدیریت آبھای سطحی 
مناطق ٢٢گانھ

307033823

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 1 پروژه 1395 1395 خاکریز آب مطالعھ و اجرای پروژه ھای 
اضطراری و پیش بینی نشده

307033923

280,000,000 0 280,000,000 220,000,000 0 162,467 1,723 متر 1395 1395 خاکریز آب مدیریت آبھای سطحی حوزه 
آبریز سرخھ حصار و سرشاخھ 

ھای آن

307034023

30,000,000 0 30,000,000 5,000,000 0 200,000 150 متر 1395 1395 خاکریز آب مدیریت آبھای سطحی حوزه 
آبریز مرکزی و سرشاخھ ھای 

آن

307034123

260,000,000 0 260,000,000 240,000,000 0 81,273 3,199 متر 1395 1395 خاکریز آب مدیریت آبھای سطحی حوزه 
آبریز مسیل کن و سرشاخھ ھای 

آن

307034223

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 73,892 406 متر 1395 1395 خاکریز آب مدیریت آبھای سطحی حوزه 
آبریز مسیل وردآورد و سرشاخھ 

ھای آن

307034323

293,000,000 98,000,000 125,000,000 50,000,000 0 86,770 3,377 متر 1396 1393 خاکریز آب احداث کانال ھالل احمر ـ 
ھرنجی

307034423

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی

30711

30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 20,000,000 2 پروژه 1395 1395 خاکریز آب پیاده سازی طرح جامع 
ساماندھی و احیا رودخانھ ھای 

و قنوات شھر تھران

307110123
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

35,000,000 0 35,000,000 20,000,000 0 احداث و بھسازی تاسیسات و 
سازه ھای جانبی شبکھ اصلی 
ھدایت و جمع آوری آبھای 

سطحی

30712

20,000,000 0 20,000,000 15,000,000 0 20,000,000 1 پروژه 1395 1395 خاکریز آب احداث و بھسازی آبگیرھا و 
شفت ھا و سازه ھای اتصال 
شبکھ اصلی ھدایت و مدیریت 

آبھای سطحی

307120123

15,000,000 0 15,000,000 5,000,000 0 2,000,000 8 دستگاه 1395 1395 خاکریز آب احداث آشغالگیرھا بر اساس 
طرح جامع مدیریت آبھای 

سطحی شھر تھران

307120223

34,820,000,000 33,707,937,647 100,000,000 600,000,000 0 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

34,820,000,000 33,707,937,647 100,000,000 600,000,000 0 ایجاد کانال مشترک تأسیسات 
شھری

31005

34,820,000,000 33,707,937,647 100,000,000 600,000,000 0 71,794 485,000 متر 1397 1393 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث تونل مشترک تأسیسات 
شھری

310050123

150,000,000 0 150,000,000 171,000,000 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

150,000,000 0 150,000,000 171,000,000 0 کاھش خطرپذیری و افزایش 
ایمنی در برابر سوانح طبیعی و 

انسان ساز

40300

110,000,000 0 110,000,000 145,000,000 0 توسعھ و بھسازی مسیل ھا، 
حوضچھ ھای رسوبگیر و 
مخازن تعدیل کننده سیالب

40311

60,000,000 0 60,000,000 75,000,000 0 60,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

بررسی و طراحی مسیل ھا و 
عملیاتی کردن طرح جامع 
مدیریت آبھای سطحی شھر 

تھران

403110123

50,000,000 0 50,000,000 70,000,000 0 157 317,864 متر مکعب 1395 1395 خاکریز آب احداث مخازن تعدیل کننده 
سیالب بر اساس طرح جامع 
مدیریت آبھای سطحی شھر 

تھران

403111323

40,000,000 0 40,000,000 26,000,000 0 مقاوم سازی پل-ھا و ابنیھ فنی 40313
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

30,000,000 0 30,000,000 20,000,000 0 30,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

تھیھ طرح ھای بھسازی لرزه 
ای پل ھا

403130123

10,000,000 0 10,000,000 6,000,000 0 10,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

تھیھ طرحھای بھسازی لرزه ای 
ابنیھ

403130223

100,000,000 0 100,000,000 0 0 شھرسازی و معماری 50000

100,000,000 0 100,000,000 0 0 ساماندھی بافت ھای تاریخی و 
پھنھ ھای طبیعی واجد ارزش 

شھر تھران

50400

100,000,000 0 100,000,000 0 0 توسعھ و ساماندھی پھنھ ھای 
واجد ارزش فرھنگی و طبیعی 

شھر تھران

50404

100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 1 پروژه 1395 1395 یادمان سازه مطالعھ، طراحی و احداث 
مجموعھ باغشھر والیت

504040123

5,870,000,000 4,651,831,130 291,000,000 641,000,000 179,168,870 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

4,450,000,000 4,130,000,000 110,000,000 210,000,000 0 ایجاد و توسعھ زیرساخت ھای 
فناوری اطالعات

60400

4,450,000,000 4,130,000,000 110,000,000 210,000,000 0 کمک بھ توسعھ زیرساختھای 
فرھنگی، اجتماعی، ورزشی، 
حمل و نقل و خدمات شھری 

توسط بخش خصوصی، سمن ھا 
و خیریھ ھا

60401

700,000,000 400,000,000 100,000,000 200,000,000 0 700,000,000 1 پروژه 1396 1392 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

کمک بھ احداث آشیانھ پروازی 604010123

3,750,000,000 3,730,000,000 10,000,000 10,000,000 0 25,000 150,000 متر مربع 1397 1394 سازمان مهندسی 
و عمران شهر 
تهران

احداث پژوھشگاه و بیمارستان 
رویان

604010223
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,290,000,000 521,831,130 51,000,000 295,000,000 179,168,870 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

1,290,000,000 521,831,130 51,000,000 295,000,000 179,168,870 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

90,000,000 69,000,000 1,000,000 20,000,000 0 14,254 6,314 متر مربع 1396 1393 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

احداث ساختمان مرکز مطالعات 
ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

606020123

1,200,000,000 452,831,130 50,000,000 275,000,000 179,168,870 31,008 38,700 متر مربع 1396 1391 سازمان عمرانی 
مناطق شهرداري 
تهران

احداث دیوان عدالت اداری 606020223

130,000,000 0 130,000,000 136,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی 61500

130,000,000 0 130,000,000 136,000,000 0 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

20,000,000 0 20,000,000 45,000,000 0 20,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری، مطالعھ مطالعھ 
و طراحی ساختمانھا و ابنیھ

615010123

40,000,000 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

مطالعھ بھبود اجرایی و کنترل 
کیفی و آزمایشات پروژه ھای 

عمرانی

615010223

3,000,000 0 3,000,000 4,000,000 0 3,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

مطالعھ زیست محیطی، 
اقتصادی و اجتماعی طرحھای 

خاص

615010323

60,000,000 0 60,000,000 40,000,000 0 80,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

نظارت عالیھ و کنترل کیفی و 
خدمات جنبی پروژه ھای 
عمرانی مناطق، شرکتھا و 
سازمانھای منطقھ ای

615010423

7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مشاور 
فنی و مهندسی 
شهر

مطالعات مھندسی ارزش 615010723
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
15,747,980,000 جمع کل

152,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
50,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
50,000,000 حمایت از مراکز غیردولتی خیریه، ایتام و مستمندان 10405
50,000,000 کمک به افراد بی بضاعت 104050134
32,000,000 توسعه ورزش شهروندي 10600
32,000,000 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10604
32,000,000 گسترش ورزش کارکنان شهرداري 106040334
70,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
20,000,000 ترویج اموردینی ، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10709
20,000,000 ترویج اموردینی ، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 107090134
50,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
50,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی ویژه کارکنان شهرداري تهران 107140834

حفظ و ارتقاي سالمت شهري 11000
آموزش و ارتقاء فرهنگ کارکنان شهرداري 11005

اجراي برنامه هاي فرهنگی ویژه کارکنان شهرداري 110050134
15,595,980,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000

35,090,000 نوسازي و تحول اداري 60200
5,500,000 تکریم ارباب رجوع 60205
5,500,000 تکریم ارباب رجوع 602050134

25,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
25,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 602060134
4,590,000 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207
4,590,000 برنامه هاي ستاد ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساددر شهرداري تهران 602070134
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بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
14,701,090,000 امور پشتیبانی 60800

477,090,000 پرداخت هزینه هاي حقوق، اجرت و دستمزد 60801
90,000 حقوق شهردار 608010134

327,000,000 حقوق کارمندان  ثابت 608010234
110,000,000 دستمزد کارگران رسمی 608010334
40,000,000 حقوق مامورین انتظامی 608010434

7,579,000,000 مزایا و کمک ها 60802
1,000,000 مزایاي شهردار 608020134

2,500,000,000 مزایاي کارمندان ثابت 608020234
213,000,000 هزینه ناهار 608020334
25,000,000 مزایاي کارگران رسمی 608020434
80,000,000 مزایاي مامورین انتظامی 608020534

2,070,000,000 فوق العاده ،اضافه کار ساعتی، ایام تعطیل، شب کاري 608020634
1,710,000,000 بازنشستگی بیمه تامین اجتماعی 3درصد پس انداز 608020734

610,000,000 کمک غیر نقدي ، کمک  عائله مندي ، بن کاالهاي اساسی کارگران و ایاب و ذهاب 608020834
370,000,000 پاداش و عیدي 608020934

6,645,000,000 خدمات قراردادي 60805
95,000,000 آموزش همایش و کارگاههاي آموزشی کارکنان 608050834

6,550,000,000 تامین نیروي انسانی شامل کارگري - کارمندي و غیره 608050934
607,300,000 دیون و تعهدات 61600
607,300,000 پرداخت هاي انتقالی به کارکنان 61611

300,000 پرداختهاي انتقالی به کارکنان پرداخت به کارکنان غیرشاغل (آماده خدمت) 616110134
4,000,000 پرداختهاي انتقالی به کارکنان حقوق وظیفه 616110234

600,000,000 پرداختهاي انتقالی به کارکنان پاداش پایان خدمت بازنشستگان و بازخرید کارکنان 616110334
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بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,000,000 هزینه فوت شدگان 616110534

237,500,000 موارد پیش بینی نشده 61700
237,500,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
90,000,000 کمک به خانواده ایثارگران شهرداري 617020234
15,000,000 کمک هزینه ازدواج وجهیزیه 617020334
7,500,000 اعطاي جوائز و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان 617020434

20,000,000 کمک به هزینه هاي درمانی جانبازان اعصاب و روان 617022134
10,000,000 کمک به جانبازان اعصاب و روان 617022234
10,000,000 کمک به معلولین خانواده شهرداري 617022334
15,000,000 تحکیم بنیاد خانواده و کمک به بیماران خاص 617022434
70,000,000 کمک به یکسان سازي خدمات درمانی پرسنل رسمی شهرداري تهران 617022534

ارائه خدمات به خانواده هاي ایثارگران مدافعین حرم 617022634
15,000,000 مدیریت عملکرد 61800
15,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
15,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020134
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مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت توسعه منابع انسانی
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,494,784,235 521,258,600 674,000,000 283,000,000 42,002,392 جمع کل

1,494,784,235 521,258,600 674,000,000 283,000,000 42,002,392 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

1,061,523,243 400,000,000 449,000,000 38,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

1,042,523,243 400,000,000 430,000,000 19,000,000 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

242,523,243 0 30,000,000 19,000,000 0 7,579 32,000 متر مربع 1395 1385 حوزه معاونت 
توسعه منابع 
انسانی

احداث و تجھیز مجتمع رفاھی 
کارکنان شھرداری تھران ( مراد 

آباد)

606020134

800,000,000 400,000,000 400,000,000 0 0 266,667 3,000 متر مربع 1397 1395 حوزه معاونت 
توسعه منابع 
انسانی

احداث و تکمیل بیمارستان ویژه 
پرسنل شھرداری

606020234

19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

19,000,000 0 19,000,000 19,000,000 0 442 43,000 متر مربع 1395 1395 حوزه معاونت 
توسعه منابع 
انسانی

نگھداری ساختمانھای رفاھی 606030134

200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 امور پشتیبانی 60800

200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 حقوق انتفاعی 60810

200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 200,000 1,000 نفر 1395 1395 حوزه معاونت 
توسعه منابع 
انسانی

وام قرض الحسنھ مسکن 
کارکنان

608100134

153,260,992 66,258,600 20,000,000 25,000,000 42,002,392 پژوھش ھای کاربردی 61500

153,260,992 66,258,600 20,000,000 25,000,000 42,002,392 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

153,260,992 66,258,600 20,000,000 25,000,000 42,002,392 282 544,203 نفر ساعت 1397 1388 شهر سالم تهران جامعھ ایمن شھر تھران 615010134
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

80,000,000 55,000,000 5,000,000 20,000,000 0 توسعھ خدمات شھرداری 
الکترونیک

62000

80,000,000 55,000,000 5,000,000 20,000,000 0 ارائھ خدمات و سرویس ھای 
نرم افزاری شھرداری

62001

80,000,000 55,000,000 5,000,000 20,000,000 0 250 320,000 نفر ساعت 1397 1391 حوزه معاونت 
توسعه منابع 
انسانی

تھیھ سامانھ آموزش ھای مجازی 
و تدوین محتوای آموزش

620010134
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



 



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
20,000,000 جمع کل
20,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
20,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
20,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
20,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی در اراضی عباس آباد 107140337
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بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,937,436,260 2,721,734,391 2,120,000,000 2,041,000,000 1,417,210,516 جمع کل

7,827,436,260 2,721,734,391 2,065,000,000 1,986,000,000 1,417,210,516 شھرسازی و معماری 50000

1,826,964,035 613,859,951 573,000,000 650,000,000 358,594,287 تھیھ، نظارت و راھبری طرح 
ھای توسعھ شھری شھر تھران

50100

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 تھیھ، تکمیل و بازنگری طرح 
تفصیلی

50101

25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 3,571,429 7 تعداد پروژه 1395 1395 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

ھدایت و راھبری طرح ھای 
تفصیلی در مناطق

501011137

1,462,759,456 583,338,517 298,000,000 285,000,000 313,222,176 تھیھ طرح-ھای موضوعی و 
موضعی توسعھ شھری

50106

182,127,192 93,407,295 38,000,000 15,000,000 23,819,897 91,063,596 2 تعداد پروژه 1397 1389 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

تھیھ و یکپارچھ سازی طرح 
ھای اجرایی معابر و تقاطع ھای 

سطح شھر تھران

501060137

1,122,943,038 464,754,534 170,000,000 170,000,000 278,113,053 19,032,933 59 تعداد پروژه 1397 1385 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

تھیھ طرح ھای ھای موضعی و 
موضوعی توسعھ شھری، سطح 

شھر تھران

501060237

87,689,226 25,176,688 20,000,000 20,000,000 11,289,226 17,537,845 5 تعداد پروژه 1397 1391 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

تھیھ طرح ھای موضوعی و 
موضعی، بوستان والیت

501060337

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 25,000,000 2 تعداد پروژه 1395 1395 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

تھیھ و یکپارچھ سازی طرح 
ھای اجرایی معابر و تقاطع ھای 

مناطق

501060637

20,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 666,667 30 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان نوسازي 
شهر تهران

تھیھ محرک توسعھ در بافت 
ھای فرسوده

501060737

339,204,579 30,521,434 250,000,000 340,000,000 45,372,111 ساماندھی نما و سیمای شھری 50113
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بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

81,632,633 30,521,434 10,000,000 10,000,000 29,311,199 7,421,148 11 تعداد پروژه 1397 1387 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

ارتقاء کیفیت ساخت و ساز 
شھری

501130137

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 6,214,572 714,286 14 تعداد پروژه 1395 1387 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

ارتقاء کیفیت طراحی شھری و 
معماری در تھران

501130237

27,571,946 0 10,000,000 10,000,000 2,390,975 3,063,550 9 تعداد پروژه 1395 1388 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

اصول و معیارھای طراحی 
شھری

501130337

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 7,455,365 2,000,000 5 تعداد پروژه 1395 1389 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

نظارت بر طراحی و ساماندھی 
شھر

501130437

210,000,000 0 210,000,000 300,000,000 0 100,000,000 2 تعداد پروژه 1395 1395 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

عملیات عمرانی مرتبط با 
اصالح سیما و نما ابنیھ در 

تھران

501130537

489,419,030 204,800,000 202,000,000 131,000,000 38,107,806 ساماندھی حریم شھر 50300

120,000,000 0 120,000,000 92,000,000 0 اجرای طرح ھای عمرانی حریم 50301

120,000,000 0 120,000,000 92,000,000 0 200,000 600 کیلومتر 
مربع

1395 1395 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

عملیات عمرانی واقع در حریم 
سطح شھر تھران

503010137

369,419,030 204,800,000 82,000,000 39,000,000 38,107,806 تھیھ طرح ھای ساماندھی 
موضعی و موضوعی ویژه 

حریم

50302

302,707,726 204,800,000 50,000,000 7,000,000 36,957,806 21,621,980 14 تعداد پروژه 1397 1386 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

تعیین و تدقیق و عالمتگذاری 
خط حریم شھر تھران

503020137
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بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

16,711,304 0 7,000,000 7,000,000 1,150,000 8,355,652 2 تعداد پروژه 1395 1391 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

تدقیق و اجرای مرز محدوده 
طرح ھای ھادی مصوب 

روستاھای واقع در حریم شھر 
تھران

503020237

50,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 500 100,000 نفر ساعت 1395 1394 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

تھیھ و اجرای طرحھای ویژه 
ساماندھی حریم شھر تھران در 
بخشھای شمالی ، جنوبی ، 

شرقی و غربی

503020337

5,321,053,195 1,903,074,440 1,100,000,000 1,055,000,000 1,020,508,423 ساماندھی بافت ھای تاریخی و 
پھنھ ھای طبیعی واجد ارزش 

شھر تھران

50400

400,269,521 234,800,000 70,000,000 70,000,000 17,999,189 شناسایی، حفظ، احیا، ساماندھی 
و مرمت بافتھا، محورھا، 
محوطھ ھا و محالت واجد 

ارزش  فرھنگی و تاریخی شھر 
تھران

50402

400,269,521 234,800,000 70,000,000 70,000,000 17,999,189 18,194,069 22 تعداد پروژه 1397 1389 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

ساماندھی و مرمت بافت ھا، 
محورھا و محوطھ ھا و محالت 
واجد ارزش فرھنگی  ـ  تاریخی 

شھر تھران

504020137

4,600,783,674 1,668,274,440 710,000,000 870,000,000 1,002,509,234 توسعھ و ساماندھی پھنھ ھای 
واجد ارزش فرھنگی و طبیعی 

شھر تھران

50404

3,245,799,998 1,568,274,440 400,000,000 500,000,000 477,525,558 47,041 69,000 متر مربع 1397 1387 شرکت نوسازي 
عباس آباد

زیرساختھای مجموعھ ھا و 
عرصھ ھای طبیعی شرکت 

نوسازی عباس آباد

504040237

481,702,131 0 100,000,000 100,000,000 231,702,131 23,217 20,748 متر مربع 1395 1387 شرکت نوسازي 
عباس آباد

توسعھ و ساماندھی مجموعھ 
منظومھ شمسی ـ  شرکت 

نوسازی عباس آباد

504040837

643,281,545 100,000,000 100,000,000 100,000,000 293,281,545 4,792 134,245 متر مربع 1397 1388 شرکت نوسازي 
عباس آباد

توسعھ و ساماندھی مجموعھ 
فردوسی (باغ ھنر)ـ شرکت 

نوسازی عباس آباد

504041437

10,000,000 0 10,000,000 50,000,000 0 6,250 1,600 تعداد 1395 1395 شرکت نوسازي 
عباس آباد

احداث و توسعھ مبلمان شھری 
برای کلیھ پارکھا شرکت 

نوسازی عباس آباد

504041937
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

220,000,000 0 100,000,000 120,000,000 0 10,000 22,000 متر مربع 1395 1394 شرکت نوسازي 
عباس آباد

احداث دریاچھ ھنر - شرکت 
نوسازی عباس آباد

504042137

320,000,000 0 320,000,000 115,000,000 0 بازپیرایی، ترمیم و تجھیز پھنھ 
ھای واجد ارزش فرھنگی و 

طبیعی شھر تھران

50405

320,000,000 0 320,000,000 115,000,000 0 510 627,451 متر مربع 1395 1395 شرکت نوسازي 
عباس آباد

نگھداری مجموعھ ھا و عرصھ 
ھای طبیعی شرکت نوسازی 

عباس آباد

504050137

150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 تسھیلگری و ترویج فرھنگ 
نوسازی بافت ھای فرسوده

50602

150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 0 45,900 3,268 هکتار 1395 1395 سازمان نوسازي 
شهر تهران

تسھیلگری و ترویج فرھنگ 
نوسازی بافت ھای فرسوده

506020137

40,000,000 0 40,000,000 0 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت 
شھرسازی ومعماری

50800

40,000,000 0 40,000,000 0 0 مطالعھ و پژوھش ھای 
ماموریت شھرسازی

50801

40,000,000 0 40,000,000 0 0 40,000,000 1 نفر ساعت 1395 1395 شرکت نوسازي 
عباس آباد

مطالعات و طراحی پروژه ھای 
واقع در اراضی عباس اباد

508010137

110,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

110,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی 61500

110,000,000 0 55,000,000 55,000,000 0 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

60,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 260 230,700 نفر ساعت 1395 1394 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

نظارت و راھبری نحوه اجرای 
طرحھای توسعھ شھری شھر 

تھران

615010137
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

30,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 3,750,000 8 تعداد پروژه 1395 1394 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

ارتقاء مکانیزاسیون و 
ھوشمندسازی سامانھ شھرسازی

615010237

20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 1 پروژه 1395 1394 حوزه معاونت 
شهرسازي و 
معماري

اصالح ساختار و بھبود فرآیندھا 
درحوزه معاونت شھرسازی و 

معماری

615010337
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بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت شهرسازي و معماري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
315,000,000 جمع کل
88,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
88,000,000 کاهش خطرپذیري و افزایش ایمنی در برابر سوانح طبیعی و انسان ساز 40300
88,000,000 افزایش ایمنی اماکن 40306
88,000,000 افزایش ایمنی اماکن دربرابر سوانح طبیعی و توسعه نظامات مواجهه باحوادث غیرمترقبه 403060242

227,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
225,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
225,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
225,000,000 مدیریت و راهبري سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران 617030542

2,000,000 مدیریت عملکرد 61800
2,000,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 61801
2,000,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 618010142
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مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 سازمان پیشگیري و مدیریت بحران
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

745,239,347 539,000,000 136,000,000 63,000,000 4,665,875 جمع کل

745,239,347 539,000,000 136,000,000 63,000,000 4,665,875 ایمنی و مدیریت بحران 40000

745,239,347 539,000,000 136,000,000 63,000,000 4,665,875 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

696,563,378 539,000,000 116,000,000 35,000,000 3,989,906 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

69,563,378 0 28,000,000 35,000,000 3,989,906 2,898,474 24 تعداد 1395 1392 سازمان پیشگیري 
و مدیریت بحران

ساخت وتجھیز سولھ ھای 
مدیریت بحران سطح شھرتھران

402030142

90,000,000 69,000,000 21,000,000 0 0 6,428,571 14 ایستگاه 1397 1395 سازمان پیشگیري 
و مدیریت بحران

ایجاد، تکمیل و توسعھ سامانھ 
ھشدار سیل

402030242

250,000,000 220,000,000 30,000,000 0 0 3,571,429 70 دستگاه 1397 1395 سازمان پیشگیري 
و مدیریت بحران

ایجاد، تکمیل و توسعھ سامانھ 
ھشدار سریع زلزلھ

402030342

230,000,000 220,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 23 سامانه 1397 1395 سازمان پیشگیري 
و مدیریت بحران

ایجاد  سامانھ پورتابل فرماندھی 
حادثھ

402030442

57,000,000 30,000,000 27,000,000 0 0 633,333 90 تعداد 1397 1395 سازمان پیشگیري 
و مدیریت بحران

تجھیز کانکس ھای گروه ھای 
دوام

402030542

48,675,969 0 20,000,000 28,000,000 675,969 اسکان موقت شھروندان در 
زمان بحران

40215

48,675,969 0 20,000,000 28,000,000 675,969 12,169 4,000 نفر 1395 1392 سازمان پیشگیري 
و مدیریت بحران

ساخت وتجھیز محلھای اسکان 
موقت شھروندان

402150142
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بودجه مصوب سال 1395 سازمان پیشگیري و مدیریت بحران
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
96,200,000 جمع کل
96,200,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
6,200,000 امور پشتیبانی 60800
6,200,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803
1,200,000 ماموریت و هزینه سفرداخل کشور 608030149
5,000,000 ماموریت و هزینه سفر خارج از کشور 608030249

90,000,000 دیپلماسی شهري 62200
70,000,000 اطالع رسانی بین المللی 62201
70,000,000 راهبري و توسعه ارتباط شهر و شهروند 622010149
20,000,000 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 62202
20,000,000 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 622020149
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مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 مرکز ارتباطات و امور بین الملل
اعتبارات هزینه اي



 



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
65,000,000 جمع کل
65,000,000 خدمات شهري 30000
65,000,000 توسعه و نگهداري تأسیسات وتسهیالت خدمات شهري 31000
65,000,000 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 31011
65,000,000 نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري 310110155
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مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 یگان حفاظت شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

150,000,000 0 150,000,000 0 0 جمع کل

150,000,000 0 150,000,000 0 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

150,000,000 0 150,000,000 0 0 امور پشتیبانی 60800

150,000,000 0 150,000,000 0 0 لوازم مصرف نشدنی اداری 60809

150,000,000 0 150,000,000 0 0 282,885 530 مورد 1395 1395 یگان حفاظت 
شهرداري تهران

خرید تجھیزات امنیتی و 
انتظامی جھت ساختمان ھای 

شھرداری و شورا

608090155
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بودجه مصوب سال 1395 یگان حفاظت شهرداري تهران
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

200,000,000 0 200,000,000 150,000,000 0 جمع کل

48,000,000 0 48,000,000 28,000,000 0 اجتماعی و فرھنگی 10000

20,000,000 0 20,000,000 0 0 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

20,000,000 0 20,000,000 0 0 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

20,000,000 0 20,000,000 0 0 13,333 1,500 متر مربع 1395 1395 مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي 
شهرتهران

تجھیز و راه اندازی مرکز اسناد 
شھرداری تھران در تپھ ھای 

عباس آباد

108010156

28,000,000 0 28,000,000 28,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت 
اجتماعی

11600

28,000,000 0 28,000,000 28,000,000 0 مطالعھ و پژوھش ھای 
ماموریت اجتماعی وفرھنگی

11601

28,000,000 0 28,000,000 28,000,000 0 200 140,000 نفر ساعت 1395 1395 مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي 
شهرتهران

مطالعھ و پژوھش در امور 
فرھنگی و اجتماعی شھر تھران

116010156

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت 
حمل ونقل وترافیک

22100

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 مطالعھ و پژوھش ھای 
ماموریت حمل و نقل وترافیک

22101

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 200 100,000 نفر ساعت 1395 1395 مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي 
شهرتهران

مطالعھ و پژوھش در امور حمل 
و نقل و ترافیک شھر تھران

221010256

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 خدمات شھری 30000

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت 
خدمات شھری

31400

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 مطالعھ و پژوھش ھای 
ماموریت خدمات شھری

31401
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بودجه مصوب سال 1395 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 200 100,000 نفر ساعت 1395 1395 مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي 
شهرتهران

مطالعھ و پژوھش در امور 
خدمات شھری

314010456

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 شھرسازی و معماری 50000

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی ماموریت 
شھرسازی ومعماری

50800

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 مطالعھ و پژوھش ھای 
ماموریت شھرسازی

50801

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 200 100,000 نفر ساعت 1395 1395 مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي 
شهرتهران

مطالعھ و پژوھش در امور 
شھرسازی و معماری شھر 

تھران

508010156

92,000,000 0 92,000,000 62,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

92,000,000 0 92,000,000 62,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی 61500

92,000,000 0 92,000,000 62,000,000 0 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

87,000,000 0 87,000,000 62,000,000 0 200 435,000 نفر ساعت 1395 1395 مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي 
شهرتهران

بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری در امور اداری 
و مالی و قوانین و مقررات شھر 

تھران

615010656

5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 1 پروژه 1395 1395 مرکز مطالعات و 
برنامه ریزي 
شهرتهران

راه اندازی پارک علم و فن 
آوری

615010756
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بودجه مصوب سال 1395 مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرتهران
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
21,000,000 جمع کل
15,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
15,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
15,000,000 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10717
15,000,000 برنامه توسعه اي آموزشی ، تبلیغی وترویجی سامانه نظارت همگانی 1888 و سامانه مدیریت شهري 137 107170360

6,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
6,000,000 نوسازي و تحول اداري 60200
6,000,000 کنترل ونظارت برنظامهاي اداري 60207
6,000,000 برنامه براي مبارزه با مفاسد مالی 602070260

371 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 سازمان بازرسی
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 جمع کل

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 اعتبارات فوریتھای خدمات 
شھری

61706

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 20,000 5,000 مورد 1395 1395 سازمان بازرسی اعتبارات فوریتھای خدمات 
شھری ،سامانھ فوریتھای شھری 

١٣٧

617060160
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بودجه مصوب سال 1395 سازمان بازرسی
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
150,000,000 جمع کل
150,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
150,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
150,000,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 10716
150,000,000 فرهنگ سازي فعالیتهاي ارزشی و بصیرت افزایی 107160163

373 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

19,400,000 0 19,400,000 6,800,000 0 جمع کل

19,400,000 0 19,400,000 6,800,000 0 اجتماعی و فرھنگی 10000

19,400,000 0 19,400,000 6,800,000 0 توسعھ ورزش شھروندی 10600

19,400,000 0 19,400,000 6,800,000 0 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

10,000,000 0 10,000,000 1,700,000 0 850 11,765 متر مربع 1395 1395 سازمان بسیج 
شهرداري تهران

نگھداری، تجھیز و ساماندھی 
مجموعھ فرھنگی و ورزشی 
شھدا (وحیدیھ غربی -سبالن)

106100263

2,200,000 0 2,200,000 1,700,000 0 1,133 1,941 متر 1395 1395 سازمان بسیج 
شهرداري تهران

نگھداری ،تجھیز و ساماندھی 
مرکز آموزشی شھید رجبی 

(شھید مدنی)

106100363

2,200,000 0 2,200,000 1,700,000 0 1,133 1,941 متر مربع 1395 1395 سازمان بسیج 
شهرداري تهران

نگھداری و تجھیز  مرکز 
آموزش نظامی شھید امید عباسی 

(بوستان والیت)

106100463

5,000,000 0 5,000,000 1,700,000 0 1,133 4,412 متر مربع 1395 1395 سازمان بسیج 
شهرداري تهران

نگھداری ،تجھیز و ساماندھی 
مرکز آموزش شھید طھرانی 

مقدم (خ مطھری )

106100563
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بودجه مصوب سال 1395 سازمان بسیج شهرداري تهران
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
5,703,083,847 جمع کل

169,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
35,000,000 توانمند سازي و جلب مشارکت هاي اجتماعی 10500
35,000,000 حمایت از تشکل هاي مردم نهاد 10507
35,000,000 حمایت از تشکل هاي مردم نهاد 105070169
64,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
5,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
5,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 107140169

54,000,000 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10715
1,500,000 کمک به موزه سینما 107150169
3,000,000 کمک به خانه سینما 107150269
1,000,000 کمک به خانه موسیقی 107150369
1,000,000 کمک به خانه شاعران 107150469
1,500,000 کمک به خانه تئاتر 107150569
1,000,000 کمک به موزه موسیقی 107150669
7,000,000 کمک به خانه هنرمندان 107150769
3,000,000 کمک به موزه قرآن و اتحادیه ناشران و کتابفروشان و انجمن ناشران کتاب و کودك 107150869
5,000,000 کمک به اصحاب رسانه 107150969
2,000,000 کمک به انجمن خوشنویسان 107151069
3,000,000 کمک به مجموعه تماشاخانه ایرانشهر 107151369
1,000,000 کمک به انجمن نابینایان 107151769
2,000,000 کمک به مداحان 107151969
5,000,000 حمایت از فلسطین 107152169

کمک به خانه اندیشمندان علوم انسانی 107152269

375 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
2,000,000 کمک به مجله امان 107152369
5,000,000 کمک به کانون فرهنگ ، ادب، اندیشه (کفا) 107152469
5,000,000 کمک به انجمن آلزایمر ایران خیریه امام علی (ع) 107152869
5,000,000 کمک به بنیاددایره المعارف اسالمی 107152969

کمک به انجمن قلم ایران 107153169
5,000,000 کمک به هیئت رزمندگان اسالم 10722
5,000,000 کمک به هیئت رزمندگان اسالم 107220069

70,000,000 حمایت از نهاد خانواده و ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100
70,000,000 توانمندسازي اجتماعی بانوان 11105
70,000,000 توانمندسازي اجتماعی بانوان 111050169

5,534,083,847 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
3,557,083,847 امور پشتیبانی 60800

35,000,000 مزایا و کمک ها 60802
35,000,000 هزینه ناهار 608020369
35,330,000 هزینه سفر، حمل و نقل و ارتباطات 60803

330,000 هزینه سفر و فوق العاده نقل مکان کارکنان 608030369
35,000,000 پست، اینترنت و تلفن 608030469

1,004,850,000 اجاره بهاء و کرایه 60804
1,000,000,000 کرایه وسائط نقلیه 608040169

4,600,000 اجاره ساختمان 608040369
250,000 اجاره زمین 608040469

1,284,300,000 خدمات قراردادي 60805
70,000,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ساختمان و تاسیسات 608050169
9,000,000 نگهداري و تعمیرات وسایل اداري 608050269

376 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
30,000,000 نگهداري و تعمیرات جزئی ماشین آالت و وسایط نقلیه 608050369
35,000,000 تایپ و تکثیر و چاپ اوراق ، دفاتر ، نشریات ، آگهی ،عکس 608050469
1,300,000 خدمات قراردادي،هزینه هاي بانکی شامل کارمزد حواله بانکی بهاي دسته چک و غیره 608050569

85,000,000 حق الجلسه،حق الزحمه ،حق التدریس 608050669
600,000,000 دادرسی 608050769
50,000,000 بیمه جامع مسئولیت مدنی و آتش سوزي 608051069

400,000,000 خدمات قراردادي، سایر خدمات قراردادي 608051269
4,000,000 خدمات قراردادي، تحلیل، تولید و چاپ آمار بودجه اي 608051469

910,000,000 هزینه سوخت 60806
95,000,000 سوخت دستگاههاي حرارتی 608060169
55,000,000 سوخت وسائل نقلیه 608060269
60,000,000 آب بها مصرفی اداري 608060369

300,000,000 بهاي برق مصرفی اداري 608060469
150,000,000 آب بهاي پارکها و میادین 608060569
250,000,000 بهاي برق پارك ها و میادین 608060669
287,603,847 مواد و لوازم مصرف شدنی 60807
30,000,000 خرید لوازم جزیی ساختمان 608070169
70,000,000 خرید لوازم مصرفی اداري 608070269
34,103,847 لوازم یدکی وسائط نقلیه 608070369
25,000,000 لباس کارکنان و لوازم خواب 608070469

120,000,000 سایرموادو لوازم مصرف شدنی 608070569
8,500,000 لوازم تنظیف 608070669

495,000,000 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
445,000,000 شوراي اسالمی شهر تهران 61001

377 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
400,000,000 شوراي اسالمی شهر تهران 610010169
25,000,000 حسابرسی شهرداري تهران و سازمانها و شرکتها 610010269
20,000,000 مرکز پژوهش هاي شوراي اسالمی شهر تهران 610010369
50,000,000 حمایت از شوراهاي حل اختالف 61004
50,000,000 کمک به شوراهاي حل اختالف 610040169

1,482,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
838,000,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
400,000,000 کمک به اشخاص و موسسات خصوصی 617020169
400,000,000 پاداش اتفاقی 617020669

2,000,000 کمک به اتوبوسرانی جهت ارائه خدمات به خانواده معظم شهدادر مسیر بهشت زهرا 617020869
2,000,000 کمک به انجمن آشوریان 617021469
4,000,000 کمک به طرح غنچه هاي شهر 617021869

30,000,000 کمک به مجتمع شهداي انقالب هفتم تیر 617021969
کمک به موسسه معارف اسالمی امام رضا(ع) 617022869

294,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
150,000,000 کمک به موسسات عمومی و عام المنفعه 617030169

4,000,000 کمک به فرمانداري تهران 617031069
20,000,000 کمک به موسسه آموزش عالی علمی کاربردي شهرداري تهران 617031269
17,000,000 کمک به بنیادشهید 617031969
3,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه، کمک به برگزاري جام پیشکسوتان (جام یونس شکوري) 617032169

100,000,000 کمک به امنیت شهر تهران 617032369
350,000,000 اعتبارات پیش بینی نشده هزینه اي 61705
350,000,000 اعتبارپیش بینی نشده جاري  هزینه هاي متفرقه دراختیارشهردارتهران(در کلیه ماموریتها و برنامه ها) 617050169

378 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,039,500,000 0 1,039,500,000 1,389,200,000 0 جمع کل

50,000,000 0 50,000,000 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

50,000,000 0 50,000,000 0 0 روان سازی عبور و مرور 
معلولین و سالمندان

21300

50,000,000 0 50,000,000 0 0 بھسازی معابرجھت تردد 
معلولین و سالمندان

21302

50,000,000 0 50,000,000 0 0 2,000 25,000 متر مربع 1395 1395 ردیفهاي متمرکز اجرای شھر دسترس پذیر 213020169

989,500,000 0 989,500,000 1,389,200,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

129,500,000 0 129,500,000 89,200,000 0 امور پشتیبانی 60800

90,000,000 0 90,000,000 50,000,000 0 لوازم مصرف نشدنی اداری 60809

90,000,000 0 90,000,000 50,000,000 0 20,000 4,500 ندارد 1395 1395 ردیفهاي متمرکز لوازم مصرف نشدنی اداری 608090169

2,500,000 0 2,500,000 2,200,000 0 حقوق انتفاعی 60810

2,500,000 0 2,500,000 2,200,000 0 2,200,000 1 ندارد 1395 1395 ردیفهاي متمرکز حقوق انتفاعی 608100169

37,000,000 0 37,000,000 37,000,000 0 وسایط نقلیھ 60814

37,000,000 0 37,000,000 37,000,000 0 370,000 100 دستگاه 1395 1395 ردیفهاي متمرکز خرید وسائط نقلیھ موتوری 608140169

60,000,000 0 60,000,000 100,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی 61500

60,000,000 0 60,000,000 100,000,000 0 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

60,000,000 0 60,000,000 100,000,000 0 300 200,000 نفر ساعت 1395 1395 ردیفهاي متمرکز تھیھ و مطالعات توجیھی پروژه 
ھای تملک دارائیھای سرمایھ ای

615010169

800,000,000 0 800,000,000 1,200,000,000 0 موارد پیش بینی نشده 61700

800,000,000 0 800,000,000 1,200,000,000 0 اعتبارات پیش بینی نشده تملک 
دارائیھای سرمایھ ای

61704

800,000,000 0 800,000,000 1,200,000,000 0 1,200,000,000 1 هزار ریال 1395 1395 ردیفهاي متمرکز اعتبارات پیش بینی نشده در 
اختیار شھردار تھران (در کلیھ 

ماموریتھا و برنامھ ھا)

617040169

379 

بودجه مصوب سال 1395 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

9,824,000,000 0 9,824,000,000 7,974,000,000 0 جمع کل

9,824,000,000 0 9,824,000,000 7,974,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

9,824,000,000 0 9,824,000,000 7,974,000,000 0 دیون و تعھدات 61600

9,000,000,000 0 9,000,000,000 7,500,000,000 0 دیون و تعھدات تملک دارائیھای 
سرمایھ ای سنوات قبل

61602

9,000,000,000 0 9,000,000,000 7,500,000,000 0 7,602,910,617 1 ندارد 1395 1395 ردیفهاي متمرکز دیون و تعھدات سرمایھ ای 
سنوات قبل، پیمانکاران (در کلیھ 

ماموریتھا و برنامھ ھا)

616020169

524,000,000 0 524,000,000 474,000,000 0 دیون و تعھدات ھزینھ ای 
سنوات قبل

61603

24,000,000 0 24,000,000 24,000,000 0 24,000,000 1 ندارد 1395 1395 ردیفهاي متمرکز دیون بامحل 616030169

500,000,000 0 500,000,000 450,000,000 0 500,000,000 1 ندارد 1395 1395 ردیفهاي متمرکز دیون بالمحل 616030269

300,000,000 0 300,000,000 0 0 بازپرداخت وام ھا 61604

300,000,000 0 300,000,000 0 0 400,000,000 1 ندارد 1395 1395 ردیفهاي متمرکز کمک فنی و اعتباری، پرداخت 
مابھ التفاوت تسھیالت مسکن در 
بافت فرسوده حداکثر تا سقف ده 
درصد با الویت بازگشایی معابر

616040169
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بودجه مصوب سال 1395 ردیفهاي متمرکز
اعتبارات تملک دارایی مالی

مبالغ به هزار ریال



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
196,600,000 جمع کل
196,600,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
38,300,000 سیاست گذاري، برنامه ریزي و بودجه ریزي 60100
15,400,000 تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت 60101
5,400,000 پایش ، ارزیابی ، اصالح ، تدقیق شاخص هاي اهداف کمی و عملیاتی برنامه پنج ساله دوم 601010170
5,000,000 تهیه نظام جامع برنامه ریزي شهر تهران(برنامه راهبردي ، عملیاتی ...) و شاخص هاي کنترل برنامه هاي راهبردي و عملیاتی 601010270
5,000,000 تهیه نظام جامع سیاست گذاري شهرداري تهران 601010370
3,900,000 استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 60103
2,300,000 استانداردسازي فعالیت ها و محصوالت مدیریت شهري 601030170
1,600,000 استانداردسازي و ساماندهی عناصر اطالعاتی پروژه ها 601030270

19,000,000 تهیه برنامه و بودجه ساالنه 60104
10,000,000 ارتقاء و بهبود نظام مدیریتی ، طراحی و تدوین و پیاده سازي نظام بودجه ریزي (روشهاي بودجه ریزي، سامانه هاي مرتبط و ...) 601040170
3,000,000 برآورد هزینه ناشی از حضور سازمانها ، نهادها ، ارگان ها درشهر تهران وتاثیرآن برهزینه هاي سرمایه اي و چگونگی جبران آن دربودجه ملی 601040270
3,000,000 تاثیرهدفمندسازي یارانه ها بربودجه شهرداري تهران و تدوین الگوهاي الزم براي جبران هزینه هاي احتمالی 601040370
3,000,000 ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق 22 گانه وراهکارهاي کاهش فاصله آنها 601040470

25,000,000 نوسازي و تحول اداري 60200
25,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
25,000,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 602060170
14,000,000 امور پشتیبانی 60800
14,000,000 خدمات قراردادي 60805
14,000,000 آموزش همایش و کارگاههاي آموزشی کارکنان 608050870
32,300,000 مدیریت عملکرد 61800
8,400,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 61801
6,400,000 پایش و ارزیابی راهبردي و عملیاتی 618010170

381 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
2,000,000 تدوین نظام ارزیابی فنی ، اقتصادي و امکان سنجی پروژه ها و نرم افزارمربوطه 618010270

23,900,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
15,900,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020170
3,000,000 شناسایی و برآورد هزینه و فایده واثربخشی سیاست درآمدي شهرداري تهران درحوزه ساخت و ساز 618020370
3,500,000 طراحی و تدوین الگوي بانک هاي اطالعات آماري و شاخص هاي مورد نیاز نظام برنامه ریزي و اتصال آنها به یکدیگر 618020470
1,500,000 طراحی و تدوین سیستم نظارت مدیریت پروژه 618020570

77,000,000 توسعه خدمات شهرداري الکترونیک 62000
77,000,000 راهبري و مدیریت سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 62005
77,000,000 راهبري و مدیریت سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 620050170
10,000,000 دیپلماسی شهري 62200
10,000,000 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 62202
10,000,000 توسعه همکاري هاي بین المللی در حوزه مدیریت شهري 622020170

382 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

14,742,583,621 8,648,937,256 2,488,000,000 2,419,000,000 780,550,398 جمع کل

14,742,583,621 8,648,937,256 2,488,000,000 2,419,000,000 780,550,398 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

10,498,129,456 6,666,723,668 1,354,000,000 1,527,000,000 537,022,138 ایجاد و توسعھ زیرساخت ھای 
فناوری اطالعات

60400

965,367,642 332,051,908 231,000,000 304,000,000 26,315,734 توسعھ شبکھ مخابراتی 60405

282,599,084 147,051,911 44,000,000 44,000,000 23,547,173 14,130 20,000 ترمینال 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

VOIP ایجاد و توسعھ تلفن 604050170

682,768,558 184,999,997 187,000,000 260,000,000 2,768,561 682,768,558 1 ترمینال 1397 1388 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعھ شبکھ بی سیم 
شھرداری تھران

604050270

5,162,467,954 3,520,504,055 680,000,000 720,000,000 138,647,954 توسعھ و تجھیز مراکز داده ھا 
(دیتا سنترھا )

60409

905,467,954 423,504,055 130,000,000 170,000,000 138,647,954 1,509,113 600 دستگاه 1397 1387 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

تامین تجھیزات دیتا سنتر 604090170

4,257,000,000 3,097,000,000 550,000,000 550,000,000 0 2,128,500 2,000 دستگاه 1397 1393 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

احداث و تجھیز دیتاسنتر جدید 
شھرداری

604090270

2,781,174,094 1,799,738,772 293,000,000 353,000,000 235,367,617 توسعھ شبکھ داده ھا ( دیتا ) 60410

2,293,626,845 1,538,932,295 220,000,000 220,000,000 226,626,845 1,464,640 1,566 مرکز 1397 1383 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

Lan -) توسعھ شبکھ دیتا
(Wan

604100170

141,547,249 94,806,477 13,000,000 13,000,000 8,740,772 47,182 3,000 نود 1397 1390 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

توسعھ شبکھ شھروندی (وایفای) 604100270

383 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و امور شورا
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

346,000,000 166,000,000 60,000,000 120,000,000 0 346,000,000 1 مرکز 1397 1394 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

توسعھ مرکز کنترل ترافیک 
شبکھ و خدمات

604100370

1,589,119,766 1,014,428,933 150,000,000 150,000,000 136,690,833 تھیھ و نصب تجھیزات سخت  
افزاری

60411

1,589,119,766 1,014,428,933 150,000,000 150,000,000 136,690,833 29,703 53,500 دستگاه 1397 1385 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

تامین تجھیزات رایانھ ای و برق 
اضطراری

604110170

130,000,000 0 80,000,000 50,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی 61500

130,000,000 0 80,000,000 50,000,000 0 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

130,000,000 0 80,000,000 50,000,000 0 130,000,000 1 پروژه 1395 1394 حوزه معاونت 
برنامه ریزي، 
توسعه شهري و 
امور شورا

طراحی تدوین و استقرار نظام 
جامع فنی و اجرایی شھرداری 
تھران ( ماده ١۵٠ برنامھ پنج 
سالھ دوم شھرداری تھران )

615010270

2,795,487,652 1,229,024,223 788,000,000 630,500,000 226,519,432 توسعھ خدمات شھرداری 
الکترونیک

62000

1,123,489,044 554,396,770 193,000,000 155,000,000 97,211,420 ارائھ خدمات و سرویس ھای 
نرم افزاری شھرداری

62001

477,825,540 216,956,849 100,000,000 59,000,000 57,825,543 59,728 8,000 نفرماه 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

تولید و توسعھ نرم افزارھای 
معاونتھای ستادی و مناطق

620010370

408,727,431 189,939,251 58,000,000 67,000,000 31,788,180 59,236 6,900 نفرماه 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

تھیھ لیسانس ھای نرم افزاری و 
تامین اینترنت و امنیت شبکھ

620010570

54,784,673 19,186,976 15,000,000 7,000,000 7,597,697 60,872 900 نفرماه 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

توسعھ پورتال شھرداری 620010770
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

51,200,000 32,362,294 10,000,000 7,000,000 0 60,235 850 نفرماه 1397 1393 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

ارتقاء امنیت سرویس ھای نرم 
افزاری

620010870

130,951,400 95,951,400 10,000,000 15,000,000 0 65,476 2,000 نفرماه 1397 1393 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

بسترسازی جھت استفاده از 
امضاء الکترونیک

620010970

917,961,825 508,576,996 114,000,000 112,000,000 100,384,829 پردازش داده ھا و ارائھ خدمات 
و سرویس ھای اطالعات مکانی 

(GIS)

62002

217,990,141 117,321,517 30,000,000 28,000,000 19,668,624 217,990,141 1 سامانه 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و توسعھ سرویس ھای 
اطالعات مکانی

620020170

699,971,684 391,255,479 84,000,000 84,000,000 80,716,205 349,986 2,000 کیلومتر 
مربع

1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

تھیھ و بروزرسانی نقشھ ھا، 
اطلسھا و داده ھای مکانی

620020270

432,000,000 0 432,000,000 325,500,000 0 ارائھ سرویس ھای اینترنت، 
امنیت و مانیتورینگ شبکھ

62003

10,000,000 0 10,000,000 13,000,000 0 150 66,667 پرونده 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

ارائھ خدمات جھت پرونده ھای 
ارجاعی بھ کمیسیون ماده صد

620030570

40,000,000 0 40,000,000 28,000,000 0 3,333,333 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی دیتاسنتر و تاسیسات 620030770

55,000,000 0 55,000,000 28,000,000 0 4,583,333 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی شبکھ دیتا شھرداری 620030870
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

25,000,000 0 25,000,000 13,000,000 0 2,083,333 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی شبکھ بی سیم 620030970

40,000,000 0 40,000,000 33,000,000 0 3,333,333 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی مخابرات و تلفن 620031070

25,000,000 0 25,000,000 20,000,000 0 2,083,333 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از تجھیزات برق 
اضطراری

620031170

20,000,000 0 20,000,000 19,000,000 0 150 133,333 پرونده 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

آرشیو الکترونیکی و اسکن 
پرونده ھا

620031270

10,000,000 0 10,000,000 8,500,000 0 833,333 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

GIS پشتیبانی 620031370

45,000,000 0 45,000,000 43,000,000 0 3,750,000 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و تامین تجھیزات رایانھ 
ای

620031470

37,000,000 0 37,000,000 20,000,000 0 3,083,333 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی و تامین تجھیزات ویژه 
الکترونیکی

620031570

30,000,000 0 30,000,000 20,000,000 0 2,500,000 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از سخت افزار 620031670

75,000,000 0 75,000,000 54,000,000 0 6,250,000 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از نرم افزار 620031770
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 26,000,000 0 1,666,666 12 ماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از رصدخانھ شھری 
تھران

620031870

322,036,783 166,050,457 49,000,000 38,000,000 28,923,183 تولید و نشر آمار و اطالعات 62004

81,378,619 34,936,857 15,000,000 10,000,000 13,378,619 56 1,450,000 نفر ساعت 1397 1392 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

ارتقاء سطح دانش (آی تی) 620040170

113,901,409 62,484,750 20,000,000 14,000,000 5,416,659 113,901,409 1 مورد 1397 1392 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

توسعھ و تجھیز رصدخانھ 
شھری تھران

620040270

126,756,755 68,628,850 14,000,000 14,000,000 10,127,905 66,714 1,900 نفرماه 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد، توسعھ و نگھداری 
سرویس ھای آماری

620040370

1,318,966,513 753,189,365 266,000,000 211,500,000 17,008,828 توسعھ خدمات شھر الکترونیک 
(شھر ھوشمند)

62100

8,000,000 0 8,000,000 7,500,000 0 مدیریت و نظارت بر دفاتر 
خدمات الکترونیک

62101

8,000,000 0 8,000,000 7,500,000 0 60,000 133 تعداد مرکز 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

پشتیبانی از دفاتر خدمات 
الکترونیک

621010170

30,000,000 0 30,000,000 24,000,000 0 بھبود و پایش فعالیت ھای مرتبط 
ICT با

62102

30,000,000 0 30,000,000 24,000,000 0 60,000 500 نفرماه 1395 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

بھبود و پایش فرآیندھای مرتبط 
با ای سی تی

621020270

1,280,966,513 753,189,365 228,000,000 180,000,000 17,008,828 توسعھ و ارائھ خدمات شھروندی 
غیرحضوری و الکترونیک

62103
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

483,457,197 310,439,297 76,000,000 76,000,000 9,017,900 60,057 8,050 نفرماه 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

توسعھ سرویس ھای شھروندی 
و پرداخت الکترونیکی

621030170

79,590,927 43,831,679 15,000,000 7,000,000 7,990,928 61,224 1,300 نفرماه 1397 1391 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

توسعھ پورتال اینترنتی و موبایل 
شھر تھران

621030270

90,000,000 60,000,000 10,000,000 10,000,000 0 60 1,500,000 نفر ساعت 1397 1393 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

آموزش خدمات الکترونیک 
شھروندی

621030370

332,317,099 182,317,099 50,000,000 50,000,000 0 6,646 50,000 ترمینال 1397 1393 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

ایجاد و فراگیرسازی کارت 
ھوشمند مشترک شھروندی

621030470

57,338,539 23,338,539 12,000,000 12,000,000 0 2,867 20,000 تعداد 1397 1393 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

راه اندازی فن آوری ھای نوین 
(ویدئو کنفرانس)

621030570

158,262,751 93,262,751 25,000,000 25,000,000 0 63,305 2,500 نفرماه 1397 1393 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

تھیھ نظام جامع آماری و تھیھ 
نظام جامع فن آوری ارتباطات و 

اطالعات

621030670

80,000,000 40,000,000 40,000,000 0 0 80,000,000 1 پروژه 1396 1395 سازمان فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

توسعھ و ارائھ تورھای مجازی 
گردشگری تھران

621030770
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
2,416,700,000 جمع کل

81,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
10,000,000 توسعه ورزش شهروندي 10600
10,000,000 حمایت از موسسات ورزشی 10607
10,000,000 کمک به افتتاح حساب حمایت از ورزشکاران دربانک شهر 106070171
71,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
11,000,000 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10715
7,000,000 کمک به افتتاح حساب حمایت از هنرمندان و نویسندگان در بانک شهر 107151171
4,000,000 کمک به افتتاح حساب کانون قرآن و مداحان 107151571

60,000,000 حمایت از کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 10718
60,000,000 کمک به انجمن کتابخانه هاي عمومی شهر تهران 107180171
1,200,000 خدمات شهري 30000
1,200,000 مدیریت و ساماندهی آرامستان ها 30300
1,200,000 کفن و دفن اموات بال صاحب 30302
1,200,000 کفن ودفن اموات بالصاحب 303020171

2,334,500,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
1,500,000 نوسازي و تحول اداري 60200
1,500,000 بهبود نظام هاي مدیریتی 60206
1,500,000 تهیه برنامه جامع براي برون سپاري فعالیتها 602060271

40,000,000 امور پشتیبانی 60800
40,000,000 خدمات قراردادي 60805
40,000,000 خدمات قراردادي، رفع مغایرت و اشکالت حسابداري (اصالح حسابها) 608051371
70,000,000 تدوین مقررات و خدمات حقوقی 61000
70,000,000 حمایت از شورایاري ها 61002
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
70,000,000 کمک به شورایاري ها 610020171

2,030,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
1,900,000,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702

70,000,000 اعطاي جوایز به شهروندان خوش حساب و حق السعی وصولی مطالبات معوقه و مازاد درامد 617020571
1,400,000,000 کمک به سازمان صندوق بازنشستگی 617020771

20,000,000 کمک به افتتاح حساب حمایت از زنان سرپرست خانوار در بانک شهر 617021171
10,000,000 کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت استفاده رایگان از خدمات حمل و نقل عمومی 617021671

400,000,000 کمک به سازمان صندوق بازنشستگی بابت حق مسکن بازنشستگان 617022771
130,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703

60,000,000 کمک به راهبري شرکت مدیریت مجتمع هاي ایستگاهی 617030771
70,000,000 مدیریت و راهبري شرکت بهره برداري از نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب 617032071

193,000,000 مدیریت عملکرد 61800
30,000,000 نظارت بر ممیزي امالك 61803
30,000,000 نظارت برممیزي امالك 618030171

163,000,000 نظارت، بازرسی و ممیزي 61805
130,000,000 اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده 618050171
19,000,000 چاپ و توزیع انواع قبوض عوارض نوسازي ، کسب و پیشه 618050271

6,000,000 ارائه خدمات به منظور اجراي وصول عوارض اتباع و مهاجرین خارجی 618050471
3,000,000 نظارت و انطباق سیستم حسابداري با استاندارهاي حسابرسی 618050571
3,000,000 اصالح و بهبود و تدوین روشهاي فرعی کنترل کیفیت حسابرسی 618050671
1,000,000 تهیه و تدوین دستورالعمل هاي اجرایی وبازدارنده 618050771
1,000,000 مشارکت و همسویی با حسابرسان حرفه ایی داخل کشور 618050871
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

22,193,056,949 3,745,578,294 9,530,000,000 4,943,000,000 5,209,874,694 جمع کل

13,900,000,000 3,691,578,294 1,400,000,000 1,800,000,000 5,188,862,503 اجتماعی و فرھنگی 10000

12,900,000,000 3,691,578,294 400,000,000 800,000,000 5,188,862,503 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

12,800,000,000 3,691,578,294 300,000,000 800,000,000 5,188,862,503 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

12,800,000,000 3,691,578,294 300,000,000 800,000,000 5,188,862,503 21,006 609,350 متر مربع 1397 1387 سازمان سرمایه 
گذاري و 
مشارکتهاي 
مردمی

احداث و توسعھ مجموعھ شھر 
آفتاب

108010171

100,000,000 0 100,000,000 0 0 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

100,000,000 0 100,000,000 0 0 164 609,347 متر مربع 1395 1395 سازمان سرمایه 
گذاري و 
مشارکتهاي 
مردمی

108090171 نگھداری مجموعھ شھر آفتاب

1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 برنامھ تملک اراضی و امالک 10900

1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 تملک اراضی و امالک جھت 
کاربری ورزشی تفریحی و 

فرھنگی

10901

1,000,000,000 0 1,000,000,000 1,000,000,000 0 50,000 20,000 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک اراضی و امالک جھت 
کاربری ورزشی تفریحی و 
فرھنگی، سطح شھر تھران

109010171

3,300,000,000 0 3,300,000,000 0 0 حمل و نقل و ترافیک 20000

3,300,000,000 0 3,300,000,000 0 0 برنامھ تملک اراضی و امالک 20800

3,300,000,000 0 3,300,000,000 0 0 تملک امالک جھت کاربری 
حمل و نقل و ترافیک

20801
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,300,000,000 0 3,300,000,000 0 0 50,000 66,000 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک اراضی و امالک جھت 
کاربری حمل و نقل و 
ترافیک،سطح شھر تھران

208010171

3,500,000,000 0 3,500,000,000 3,000,000,000 0 خدمات شھری 30000

3,500,000,000 0 3,500,000,000 3,000,000,000 0 برنامھ تملک اراضی و امالک 30800

2,000,000,000 0 2,000,000,000 0 0 تملک امالک جھت کاربری 
فضای سبز

30801

2,000,000,000 0 2,000,000,000 0 0 50,000 40,000 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک اراضی و امالک جھت 
کاربری فضای سبز،سطح شھر 

تھران

308010171

1,500,000,000 0 1,500,000,000 3,000,000,000 0 تملک امالک جھت کاربری 
تاسیسات خدمات شھری

30802

1,500,000,000 0 1,500,000,000 3,000,000,000 0 50,000 30,000 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک امالک جھت کاربری 
تاسیسات خدمات شھری، سطح 

شھر تھران

308020171

400,000,000 0 400,000,000 0 0 ایمنی و مدیریت بحران 40000

400,000,000 0 400,000,000 0 0 برنامھ تملک اراضی و امالک 40500

400,000,000 0 400,000,000 0 0 تملک امالک جھت کاربری 
مدیریت بحران

40501

400,000,000 0 400,000,000 0 0 50,000 8,000 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک اراضی و امالک جھت 
کاربری مدیریت بحران،سطح 

شھر تھران

405010171

400,000,000 0 400,000,000 0 0 شھرسازی و معماری 50000

400,000,000 0 400,000,000 0 0 ساماندھی و نوسازی بافت ھای 
فرسوده

50600

400,000,000 0 400,000,000 0 0 تملک امالک جھت ساماندھی و 
نوسازی بافت ھای فرسوده

50603
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

400,000,000 0 400,000,000 0 0 50,000 8,000 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک اراضی و امالک جھت 
ساماندھی و نوسازی بافت ھای 

فرسوده،سطح شھر تھران

506030171

693,056,949 54,000,000 530,000,000 143,000,000 21,012,191 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

120,000,000 0 90,000,000 90,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

60,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

60,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 15,000,000 4 دستگاه 1395 1394 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

احداث نیروگاه کوچک برق سی 
اچ پی

606020671

60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 بازسازی و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60603

60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 389 154,285 متر مربع 1395 1395 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

ساختمان ھای ستادی 606030271

173,056,949 54,000,000 40,000,000 53,000,000 21,012,191 پژوھش ھای کاربردی 61500

173,056,949 54,000,000 40,000,000 53,000,000 21,012,191 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

123,056,949 54,000,000 20,000,000 23,000,000 21,012,191 12,305,695 10 تعداد پروژه 1397 1387 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

عملیاتی کردن طرح جامع 
درآمدھای پایدار

615010171

50,000,000 0 20,000,000 30,000,000 0 200 250,000 نفر ساعت 1395 1394 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

طراحی و اجرای (فاز٣) نظام 
حسابداری نوین شھرداریھا

615010271

400,000,000 0 400,000,000 0 0 تملک اراضی و امالک 62500

400,000,000 0 400,000,000 0 0 تملک اراضی و امالک جھت 
سایر ماموریتھای شھرداری

62501
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

400,000,000 0 400,000,000 0 0 50,000 8,000 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک اراضی وامالک جھت 
سایر ماموریتھای شھرداری 
تھران،سطح شھر تھران

625010171
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

22,600,000,000 0 22,600,000,000 22,400,000,000 0 جمع کل

1,600,000,000 0 1,600,000,000 1,600,000,000 0 شھرسازی و معماری 50000

1,600,000,000 0 1,600,000,000 1,600,000,000 0 ساماندھی بافت ھای تاریخی و 
پھنھ ھای طبیعی واجد ارزش 

شھر تھران

50400

1,600,000,000 0 1,600,000,000 1,600,000,000 0 کمک بھ پرداخت سود اوراق 
مشارکت بافت فرسوده شھر 

تھران

50401

1,600,000,000 0 1,600,000,000 1,600,000,000 0 1,600,000,000 1 ندارد 1395 1395 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

کمک بھ پرداخت سود اوراق 
مشارکت بافت فرسوده 

شھرتھران

504010171

21,000,000,000 0 21,000,000,000 20,800,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

21,000,000,000 0 21,000,000,000 20,800,000,000 0 دیون و تعھدات 61600

1,000,000,000 0 1,000,000,000 800,000,000 0 دیون و تعھدات تملک دارائیھای 
سرمایھ ای سنوات قبل

61602

1,000,000,000 0 1,000,000,000 800,000,000 0 1,000,000,000 1 ندارد 1395 1395 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

بیمھ و مالیات 616020271

13,000,000,000 0 13,000,000,000 14,000,000,000 0 بازپرداخت وام ھا 61604

5,000,000,000 0 5,000,000,000 6,000,000,000 0 6,000,000,000 1 ندارد 1395 1395 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

بازپرداخت وامھا 616040171

8,000,000,000 0 8,000,000,000 8,000,000,000 0 8,000,000,000 1 ندارد 1395 1395 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

باز پرداخت فاینانس پروژه ھای 
احداث تونل نیایش و دو طبقھ 
شدن بزرگراه صدر و بزرگراه 

امام علی (ع)

616040271

7,000,000,000 0 7,000,000,000 6,000,000,000 0 دیون و تعھدات بابت امالک 
تصرف شده سال ھای قبل

61610
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

7,000,000,000 0 7,000,000,000 6,000,000,000 0 0 0 متر مربع 1395 1395 سازمان امالك 
ومستغالت 
شهرداري تهران

تملک امالک تصرفی 616100171
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
15,061,800,000 جمع کل

20,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000
20,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
20,000,000 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10705
20,000,000 برگزاري مراسم ارتحال حضرت امام (ره) 107050172

160,000,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
160,000,000 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی 20200
160,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی غیرریلی 20209
160,000,000 راهبري، نگهداري و مدیریت جایگاههاي عرضه گاز طبیعی شرکت واحد 202090672

10,436,800,000 خدمات شهري 30000
3,870,800,000 توسعه و مدیریت فضاي سبز شهري و پیراشهري 30100
3,630,800,000 نگهداري فضاهاي سبز 30106
3,500,000,000 نگهداري فضاي سبز 301060172

28,000,000 نگهداري فضاي سبز صحن مطهرحضرت امام (ره) 301060272
5,000,000 نگهداري فضاي سبز خیابانهاي اطراف پاستور و آذربایجان 301060372

22,000,000 نگهداري فضاي سبز مجتمع حضرت امام خمینی (ره )(تپه 41) 301060472
16,500,000 نگهداري فضاي سبز مصالي امام خمینی (ره ) 301060572
5,000,000 نگهداري فضاي سبز بوستان علی محمد مختاري 301060672
3,300,000 نگهداري فضاهاي سبز بوستان مینیاتوري 301060772

27,000,000 نگهداري بوستان یاس فاطمی 301060872
14,000,000 نگهداري بوستان گفتگو و مجموعه نمایشگاهی 301060972
10,000,000 نگهداري فضاي سبز اطراف برج میالد 301061072

240,000,000 راهبري و مدیریت پارك ها و فضاي سبز ( سازمان پارك ها ) 30110
240,000,000 راهبري و مدیریت سازمان بوستانها و فضاي سبز شهر تهران 301100172
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بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
50,000,000 مدیریت و ساماندهی آرامستان ها 30300
50,000,000 راهبري و نگهداري صحن مطهر امام خمینی (ره) 30306
50,000,000 راهبري ونگهداري صحن مطهرامام خمینی(ره) 303060172

5,566,000,000 مدیریت پسماند 30400
60,000,000 آموزش شهروندان در زمینه مدیریت پسماند 30404
60,000,000 ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبداء 304040172

برنامه هاي آموزش و اطالع رسانی و مطالعات پژوهشی 304040272
4,438,000,000 رفت و روب شهري 30408
4,438,000,000 رفت و روب شهري 304080172

990,000,000 جمع آوري و حمل پسماند 30409
540,000,000 کرایه ماشین آالت خدمات شهري 304090172
450,000,000 انتقال پسماند به خارج از شهر 304090272
58,000,000 پردازش و بازیافت پسماند 30411
58,000,000 پردازش و بازیافت پسماند 304110172
20,000,000 دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن 30412
20,000,000 دفن پسماند و مراقبتهاي پس از آن 304120172

330,000,000 مدیریت شبکه جمع آوري و دفع آب هاي سطحی 30700
330,000,000 برفروبی 30710
330,000,000 برف روبی 307100172
140,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
120,000,000 کنترل جمعیت حیوانات بالصاحب و ناقل بیماري به انسان 30903
120,000,000 مبارزه با جانوران مضر شهري 309030172
20,000,000 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 30905
20,000,000 آموزش شهروندان در زمینه محیط زیست شهري 309050172
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بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
480,000,000 ساماندهی پهنه هاي کار و فعالیت در شهر 31100
420,000,000 رفع سد معبر 31102
420,000,000 مدیریت پیشگیري و رفع سدمعبرصنفی 311020172

60,000,000 ساماندهی صنایع و مشاغل 31103
60,000,000 ساماندهی صنایع و مشاغل سطح شهر تهران 311030172

3,950,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000
3,950,000,000 آتش نشانی و خدمات ایمنی 40100
3,950,000,000 مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 40105
3,950,000,000 مدیریت و راهبري سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 401050172

450,000,000 شهرسازي و معماري 50000
450,000,000 نظارت و کنترل ساخت و ساز 50500
450,000,000 شناسایی، برخورد و رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر 50501
450,000,000 شناسایی برخورد ورسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر 505010172
45,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
35,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
35,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه 61703
20,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه، کمک به اجراي طرح نظارت بر عرضه محصوالت غذایی (پایش و عرضه محصوالت طبیعی و ارگانیک) 617030272
5,000,000 حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه کمک به ستاد نماز جمعه تهران 617030472

10,000,000 حمایت از موسسات عمومی عام المنفعه ، کمک به تولیدکنندگان محصوالت غذایی سالم (سبزیجات ، میوه جات و مواد پروتئینی) 617030572
10,000,000 مدیریت عملکرد 61800
10,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
10,000,000 نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهري(جمع آوري پسماند و ...) 618020272
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بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

24,143,446,757 14,929,297,128 4,835,940,000 4,057,010,000 2,575,437,447 جمع کل

20,875,446,757 13,429,297,128 3,287,940,000 2,627,010,000 1,455,437,447 خدمات شھری 30000

6,738,294,458 3,297,091,601 2,640,840,000 1,102,610,000 119,590,675 توسعھ و مدیریت فضای سبز 
شھری و پیراشھری

30100

5,637,454,458 3,247,091,601 1,740,000,000 635,610,000 109,590,675 احداث و توسعھ بوستان و 
تفرجگاه

30102

106,844,458 0 20,000,000 20,000,000 56,844,458 3,237,711 33 هکتار 1395 1388 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

احداث و توسعھ بوستان ٣٣ 
ھکتاری (محدوده باقرشھر)

301022772

615,000,000 586,393,700 5,000,000 20,000,000 1,606,300 1,025 600,000 متر مربع 1397 1392 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ بوستان دانش و 
طبیعت

301022872

600,000,000 486,145,154 30,000,000 70,000,000 692,664 1,132 530,000 متر مربع 1396 1392 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ بوستان ایرانیان 301022972

2,080,000,000 1,802,133,590 100,000,000 100,000,000 37,866,410 5,200 400,000 متر مربع 1397 1386 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ بوستان 
چھارباغ (بھشت، ایمان، دانش و 

آفرینش)

301023272

220,000,000 87,723,787 30,000,000 50,000,000 12,276,213 1,719 128,000 متر مربع 1396 1392 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ باغ گل 301023872

200,000,000 99,695,370 30,000,000 50,000,000 304,630 667 300,000 متر مربع 1396 1392 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ بوستان بانوان 
لویزان

301023972

1,245,610,000 0 1,150,000,000 15,610,000 0 249,122 5,000 متر مربع 1395 1393 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

صیانت، حفاظت و تملک باغات 
محدوده کن

301024272

400 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

150,000,000 135,000,000 5,000,000 10,000,000 0 1,667 90,000 متر مربع 1396 1394 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ بوستان 
دوستدارکودک (منطقھ ٢٠)

301024472

300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0 30,303 9,900 متر مربع 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

تملک باغات وتبدیل آن بھ 
بوستان محلی درمناطق ٢٢ گانھ

301024572

50,000,000 0 50,000,000 0 0 83 600,000 متر مربع 1395 1394 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

توسعھ و بھره برداری بوستان و 
تفرجگاه جنگلی یاس فاطمی

301024672

70,000,000 50,000,000 20,000,000 0 0 2,500 28,000 متر مربع 1396 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ احداث بوستان 
دامپزشکی

301024772

232,840,000 50,000,000 132,840,000 182,000,000 0 احداث و توسعھ فضای سبز 
معابر شھری

30103

1,000,000 0 1,000,000 2,000,000 0 3,000 333 متر مربع 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ فضای سبز 
عمودی و بام سبز بدنھ اماکن 

شھرداری

301030172

70,000,000 0 70,000,000 80,000,000 0 500 140,000 متر مربع 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ فضای سبز 
مشترک مناطق ٢٢گانھ

301030272

50,000,000 0 50,000,000 70,000,000 0 700 71,429 متر مربع 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث و توسعھ فضای سبز 
حاشیھ بزرگراه ھا

301030372

111,840,000 50,000,000 11,840,000 30,000,000 0 932 120,000 متر مربع 1396 1393 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

احداث و توسعھ فضای سبز 
صحن مطھر امام (ره)

301030472

663,000,000 0 623,000,000 105,000,000 0 باز پیرایی، ترمیم و تجھیز 
بوستان ھا وفضای سبز

30104

401 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

50,000,000 0 50,000,000 60,000,000 0 100 500,000 تعداد 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

تامین درخت و درختچھ و گل و 
گیاه فضای سبز سطح شھر 

تھران

301040272

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 40 125,000 تعداد 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

ساماندھی و شناسنامھ دار نمودن 
درختان خیابان ھای سطح شھر 

تھران

301040772

583,000,000 0 563,000,000 20,000,000 0 1,166 500,000 متر مربع 1395 1394 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

پارک ھای خواجوی کرمانی 
شوش و حقانی (طرح آمایش 

منطقھ ١٢)

301041272

25,000,000 0 5,000,000 20,000,000 0 25,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

تھیھ شناسنامھ باغات محدوده و 
حریم شھرتھران

301041472

160,000,000 0 120,000,000 120,000,000 10,000,000 توسعھ جنگلکاری و کمربند سبز 
پیرامون شھر

30105

110,000,000 0 110,000,000 110,000,000 0 112,000 982 هکتار 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

توسعھ جنگلکاری کمربند فضای 
سبز پیرامون شھر تھران

301050172

50,000,000 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 416,667 120 هکتار 1395 1392 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

جنگلکاری پیرامون سازمان 
بھشت زھرا (س)

301050272

45,000,000 0 25,000,000 60,000,000 0 طراحی و اجرای شبکھ ھای 
آبرسانی فضای سبز

30107

5,000,000 0 5,000,000 40,000,000 0 250 20,000 نفر ساعت 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

طرح جامع آب خام شھر تھران 301070172

40,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 16,000 2,500 متر مکعب 1395 1394 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

احداث پنج مخزن بتونی ذخیره 
آب (طرح آمایش منطقھ ١٢)

301070272

30,000,000 0 30,000,000 0 0 زیباسازی منظر شھری 30200

402 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

30,000,000 0 30,000,000 0 0 تھیھ و نصب تابلوھای تبلیغاتی، 
تزئینی، مجسمھ و تندیس

30203

30,000,000 0 30,000,000 0 0 30,000,000 1 تعداد 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

نصب تمثال شھدا در مناطق ٢٢
  گانھ

302030872

3,360,100,000 2,481,300,000 121,000,000 200,000,000 157,800,000 مدیریت و ساماندھی آرامستان 
ھا

30300

2,750,000,000 2,160,000,000 100,000,000 140,000,000 10,000,000 توسعھ و بھسازی آرامستان ھا 30301

370,000,000 260,000,000 20,000,000 40,000,000 10,000,000 1,541,667 240 هکتار 1397 1392 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

طراحی و آماده سازی آرامستان 
ھای جدید بھشت زھرا (س) 

(فازھای ١ و ٢ و ٣)

303010272

2,380,000,000 1,900,000,000 80,000,000 100,000,000 0 2,975,000 800 هکتار 1397 1393 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

تملک، آماده سازی زمین طرح 
توسعھ آرامستان جدید بھشت 

زھرا(س) (فاز ۴)

303010372

220,900,000 179,900,000 1,000,000 20,000,000 0 ساماندھی و بھسازی آرامستان 
ھای تاریخی

30303

220,900,000 179,900,000 1,000,000 20,000,000 0 1,104,500 200 هکتار 1397 1393 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

مطالعھ و طراحی و ساماندھی 
آرامستانھای تاریخی و متروکھ 
شھر تھران (امامزاده عبدا...، 

سرقبرآقا و ظھیرالدولھ)

303030172

389,200,000 141,400,000 20,000,000 40,000,000 147,800,000 ساماندھی مزار شھدا 30305

389,200,000 141,400,000 20,000,000 40,000,000 147,800,000 12,973,333 30 هکتار 1397 1384 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

ساماندھی قطعات شھدا (ھشت 
قطعھ)، بھشت زھرا (س)

303050172

1,234,451,773 53,100,000 207,000,000 294,400,000 654,351,773 مدیریت پسماند 30400

1,224,451,773 53,100,000 197,000,000 292,600,000 654,351,773 احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند

30406

144,965,364 0 6,000,000 6,000,000 127,965,364 144,965,364 1 مجموعه 1395 1387 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

تصفیھ خانھ شیرابھ (عملیات 
تکمیلی)

304060172

403 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

345,269,753 0 30,000,000 54,000,000 261,269,753 345,269,753 1 مجموعه 1395 1384 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

احداث، توسعھ و تجھیز 
تأسیسات جمع آوری و پردازش 

پسماند، مجتمع آرادکوه

304060272

55,150,000 0 20,000,000 20,000,000 15,150,000 13,787,500 4 ایستگاه 1395 1390 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

طراحی، احداث ایستگاھھای 
میانی خدمات شھری سطح شھر 

تھران

304060372

306,814,401 0 30,000,000 30,000,000 196,814,401 306,814,401 1 مجموعه 1395 1386 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

کارخانجات کمپوست (توسعھ 
تاسیسات پردازش پسماند و 

سایت تخمیر)

304060472

231,352,255 48,200,000 30,000,000 40,000,000 53,152,255 231,352,255 1 مجموعه 1396 1389 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

توسعھ و عمران مرکز بازیافت 
(گود جاجرود)

304060572

30,000,000 0 30,000,000 60,000,000 0 5,000 6,000 عدد 1395 1395 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

خرید مخازن زبالھ و تسھیالت 
تأمین خودرو

304060672

60,900,000 4,900,000 1,000,000 5,000,000 0 60,900,000 1 مجموعه 1396 1393 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

ایجاد شھرک بازیافت در مجتمع 
پردازش و دفع آرادکوه

304060972

50,000,000 0 50,000,000 77,600,000 0 10,000,000 5 ایستگاه 1395 1395 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

بھسازی، مرمت و تجھیز 
ایستگاھھای خدمات شھری

304061272

10,000,000 0 10,000,000 1,800,000 0 نگھداری تجھیزات و تاسیسات 
جمع آوری و پردازش پسماند

30407

10,000,000 0 10,000,000 1,800,000 0 10,000,000 1 مجموعه 1395 1395 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

نگھداری تصفیھ خانھ شیرابھ 304070172

68,900,000 0 68,900,000 60,000,000 0 مدیریت شبکھ جمع آوری و دفع 
آب ھای سطحی

30700

404 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

68,900,000 0 68,900,000 60,000,000 0 استفاده مجدد از پساب و رواناب 
سطحی

30711

37,200,000 0 37,200,000 24,000,000 0 250 148,800 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

امکانسنجی و طراحی روش 
ھای بازیافت آب ( ستاد و 

مناطق )

307110272

31,700,000 0 31,700,000 36,000,000 0 2,000,000 16 دستگاه 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

طراحی، احداث و بھره برداری 
از سیستم ھای رسوبگبر و زبالھ 

گیر

307110372

9,307,208,130 7,574,513,130 190,200,000 955,000,000 472,495,000 بھبود محیط زیست شھری 30900

59,200,000 0 59,200,000 55,000,000 0 تھیھ طرح ھای زیست محیطی 30901

10,000,000 0 10,000,000 7,000,000 0 200 50,000 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

تھیھ طرح ھای زیست محیطی 
شھر تھران

309010172

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 200 40,000 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

استقرار نظام مدیریت محیط 
زیست ایزو ١۴٠٠١ در 

سازمانھا و شرکتھا و مناطق ٢٢
گانھ

309010272

7,200,000 0 7,200,000 5,000,000 0 250 28,800 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

ارزیابی اثرات زیست محیطی 
پروژه ھای عمرانی، تولیدی و 
اقتصادی شھرداری تھران

309010372

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 250 80,000 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

شناسایی منابع آالینده ھای 
بزرگ و ارائھ راھکارھای رفع 

آلودگی

309010472

5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 250 20,000 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

پایش کمی و کیفی منابع آب 
مصرفی و پساب تولیدی

309010572

9,000,000 0 9,000,000 10,000,000 0 250 36,000 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

تدوین استانداردھا، ضوابط و 
دستورالعمل ھای زیست محیطی 
و نحوه پیاده سازی آنھا در 

مدیریت شھری

309010672

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 ساماندھی صنایع مزاحم 30902

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 250 40,000 نفر ساعت 1395 1395 ساماندهی صنایع 
و مشاغل شهر 
تهران

مکان یابی و طراحی مجتمع 
ھای صنفی خدماتی و ھدایت و 
انتقال صنوف و مشاغل مزاحم 
و آالینده و مراکز عمده فروشی

309020772

405 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

9,238,008,130 7,574,513,130 121,000,000 890,000,000 472,495,000 توسعھ انرژی ھای نو 30904

9,127,008,130 7,574,513,130 10,000,000 800,000,000 472,495,000 2,281,752,033 4 مجموعه 1396 1389 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

طراحی و احداث واحدھای تولید 
انرژی از پسماند (ھاضم و زبالھ 

سوز)

309040172

100,000,000 0 100,000,000 80,000,000 0 320,000 313 دستگاه 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

مکانیابی، طراحی و اجرای 
پارک انرژی ھای نو

309040272

11,000,000 0 11,000,000 10,000,000 0 250,000 44 دستگاه 1395 1395 حوزه معاونت 
خدمات شهري

توسعھ انرژی ھای نو در 
ساختمانھای شھرداری تھران

309040372

136,492,396 23,292,397 30,000,000 15,000,000 51,199,999 توسعھ و نگھداری تأسیسات 
وتسھیالت خدمات شھری

31000

126,492,396 23,292,397 20,000,000 10,000,000 51,199,999 توسعھ مراکز عرضھ پرندگان و 
دام زنده

31004

126,492,396 23,292,397 20,000,000 10,000,000 51,199,999 30,117 4,200 متر مربع 1396 1390 ساماندهی صنایع 
و مشاغل شهر 
تهران

توسعھ مراکز عرضھ پرندگان و 
تکمیل فاز ٢

310040372

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 نگھداری آبخوری ھا و سرویس 
ھای بھداشتی عمومی در معابر

31008

10,000,000 0 10,000,000 5,000,000 0 2,500 4,000 چشمه 1395 1395 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

نگھداری ٢٠٠٠ چشمھ سرویس 
ھای بھداشتی شھرداری صحن 

مطھر امام (ره)

310080172

3,018,000,000 1,350,000,000 1,448,000,000 1,420,000,000 1,120,000,000 ایمنی و مدیریت بحران 40000

2,950,000,000 1,350,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,120,000,000 آتش نشانی و خدمات ایمنی 40100

2,950,000,000 1,350,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,120,000,000 احداث و توسعھ ایستگاه ھا و 
زیرساخت ھای جانبی آتش 

نشانی

40101

1,200,000,000 0 1,200,000,000 1,200,000,000 1,120,000,000 1,200,000,000 1 مورد 1395 1395 سازمان آتش 
نشانی و خدمات 
ایمنی تهران

اعتبارات سرمایھ ای سازمان 
آتش نشانی (موضوع ٢ 

%عوارض ایمنی ساختمانھا)

401010772
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,750,000,000 1,350,000,000 200,000,000 200,000,000 0 35,000,000 50 تعداد 1397 1394 سازمان آتش 
نشانی و خدمات 
ایمنی تهران

خرید تجھیزات و امکانات 
سازمان اتش نشانی و خدمات 

ایمنی

401010872

68,000,000 0 48,000,000 20,000,000 0 توانمندسازی سیستم و اِعمال 
مدیریت بحران

40200

68,000,000 0 48,000,000 20,000,000 0 احداث پایگاه ھای پشتیبانی 
مدیریت بحران

40203

68,000,000 0 48,000,000 20,000,000 0 34,000,000 2 دستگاه 1395 1393 سازمان بهشت 
زهرا ( س )

ساخت و تجھیز  ٢ دستگاه سولھ 
 خدمات رسانی در شرایط 
بحران (سازمان بھشت زھرا 

(س))

402030272

250,000,000 150,000,000 100,000,000 10,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 0 20,000 10,000 متر مربع 1397 1395 سازمان میادین 
میوه و تره بار و 
فرآورده هاي 
کشاورزي

احداث ساختمان اداری سازمان 
میادین میوه و تره بار

606020172

50,000,000 0 50,000,000 10,000,000 0 پژوھش ھای کاربردی 61500

50,000,000 0 50,000,000 10,000,000 0 بررسی و مطالعھ نیازھا و 
امکانات شھری

61501

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 250 40,000 نفر ساعت 1395 1395 سازمان پارك ها 
و فضاي سبز شهر 
تهران

طرح جامع احیا و نظارت بر 
قنوات سطح شھر تھران

615010172

40,000,000 0 40,000,000 0 0 40,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان مدیریت 
پسماند شهرداري 
تهران

تھیھ طرح جامع و تفضیلی 
مدیریت پسماند

615010272

407 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت خدمات شهري
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



 



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
11,088,000,000 جمع کل
10,870,000,000 حمل و نقل و ترافیک 20000
3,000,000,000 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی ریلی 20100
3,000,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی ریلی 20102
3,000,000,000 کمک به شرکت بهره برداري مترو تهران و حومه 201020173
6,960,000,000 توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی غیرریلی 20200

360,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل نیمه عمومی غیرریلی 20204
200,000,000 کمک به سازمان تاکسیرانی شهر تهران 202040173
160,000,000 کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی 202040273

6,600,000,000 مدیریت و بهره برداري از حمل و نقل عمومی غیرریلی 20209
5,500,000,000 کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی 202090173

700,000,000 کمک به مابه التفاوت قیمت بلیط اتوبوس به بخش خصوصی 202090273
400,000,000 کمک به بازخریدي کارکنان مازاد شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 202090573
830,000,000 افزایش و توسعه ظرفیت هاي مدیریتی پلیس راهور 21600
830,000,000 مدیریت و راهبري پلیس راهور 21605
830,000,000 کمک به راهنمایی و رانندگی 216050173
80,000,000 آموزش و ترویج امور حمل و نقل و ترافیک 21800
80,000,000 آموزش و ارتقاي فرهنگ ترافیک 21801
20,000,000 آموزش و اطالع رسانی مفاهیم سالم سازي آلودگی هوا و صدا 218010173
60,000,000 برنامه هاي اجرایی ارتقا فرهنگ عبور و مرور 218010273

115,000,000 خدمات شهري 30000
115,000,000 بهبود محیط زیست شهري 30900
55,000,000 راهبري، مدیریت و نگهداري ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و صدا 30914
55,000,000 راهبري، مدیریت و نگهداري ایستگاههاي سنجش آلودگی هوا و صدا 309140173
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مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
60,000,000 راهبري، نگهداري و بهسازي مراکز معاینه فنی 30915
60,000,000 راهبري، نگهداري و بهسازي مراکز معاینه فنی 309150173

103,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
18,000,000 امور پشتیبانی 60800
18,000,000 خدمات قراردادي 60805
18,000,000 خدمات قراردادي، سایر خدمات قراردادي 608051273
85,000,000 موارد پیش بینی نشده 61700
85,000,000 حمایت از اشخاص و موسسات خصوصی 61702
85,000,000 کمک به مدرسه کودکان استثنایی 617021573

410 
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بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

435,695,548,357 327,174,804,003 28,317,680,000 28,167,271,033 42,281,829,973 جمع کل

433,604,501,147 326,007,535,590 28,043,080,000 27,505,271,033 42,281,829,973 حمل و نقل و ترافیک 20000

374,766,585,268 281,576,635,954 22,950,000,000 20,850,000,000 40,518,214,126 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی ریلی

20100

374,766,585,268 281,576,635,954 22,950,000,000 20,850,000,000 40,518,214,126 احداث و توسعھ خطوط حمل و 
نقل ریلی درون شھری

20101

353,873,385,268 281,198,835,954 3,000,000,000 18,500,000,000 40,518,214,126 688,469,621 514 کیلومتر 1404 1366 راه آهن شهري 
تهران و حومه 
(مترو)

بابت احداث ٣ خط شھری 201010273

815,400,000 0 500,000,000 300,000,000 0 815,400,000 1 پروژه 1395 1393 راه آهن شهري 
تهران و حومه 
(مترو)

کمک سرمایھ ای بھ شرکت 
مترو از محل ٪٢٠فروش آرم 

طرح ترافیک

201010373

877,800,000 377,800,000 250,000,000 250,000,000 0 9,753,333 90 کیلومتر 1397 1393 بهره برداري راه 
آهن شهري تهران 
و حومه

نگھداری و بھسازی خطوط 
متروی تھران

201010473

1,200,000,000 0 1,200,000,000 1,100,000,000 0 1,000,000,000 1 پروژه 1395 1395 راه آهن شهري 
تهران و حومه 
(مترو)

کمک سرمایھ ای بھ شرکت 
مترو از محل ٪٢ عوارض  
صدور پروانھ ساختمانی

201010573

1,700,000,000 0 1,700,000,000 700,000,000 0 1,700,000,000 1 مجموعه 1395 1395 بهره برداري راه 
آهن شهري تهران 
و حومه

کمک سرمایھ ای بھ شرکت 
بھره برداری مترو جھت خرید 

قطعات یدکی و اورھال

201010673

8,000,000,000 0 8,000,000,000 0 0 0 0 کیلومتر 1395 1395 راه آهن شهري 
تهران و حومه 
(مترو)

بابت احداث خط ۶ شھری 201010773

7,000,000,000 0 7,000,000,000 0 0 7,000,000,000 1 کیلومتر 1395 1395 راه آهن شهري 
تهران و حومه 
(مترو)

بابت احداث خط ٧ شھری 201010873
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,300,000,000 0 1,300,000,000 0 0 1,300,000,000 1 کیلومتر 1395 1395 راه آهن شهري 
تهران و حومه 
(مترو)

بابت احداث سایر خطوط مترو 201010973

40,348,072,931 32,867,810,148 1,778,000,000 3,773,271,033 1,318,036,213 توسعھ و ساماندھی حمل و نقل 
عمومی و نیمھ عمومی غیرریلی

20200

72,000,000 0 72,000,000 90,000,000 0 تعمیر، نگھداری و تجھیز 
تعمیرگاه ھای حمل ونقل عمومی 

غیرریلی

20202

72,000,000 0 72,000,000 90,000,000 0 10,000,000 7 مجموعه 1395 1395 واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه

خرید لوازم و تجھیزات امداد 
خودرو و تعمیرگاھھای شرکت 

واحد اتوبوسرانی

202020173

37,806,871,031 32,867,810,148 1,126,000,000 3,095,271,033 0 توسعھ و نوسازی ناوگان حمل و 
نقل عمومی غیرریلی

20205

19,999,999,998 17,645,335,254 500,000,000 1,200,000,000 0 9,523,810 2,100 دستگاه 1397 1393 واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه

خرید انواع اتوبوس شھری 202050173

9,100,000,000 8,600,000,000 100,000,000 400,000,000 0 22,750,000 400 دستگاه 1397 1393 واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه

(خرید اتوبوس برقی)توسعھ و 
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

202050273

564,000,000 294,000,000 100,000,000 170,000,000 0 188,000 3,000 دستگاه 1397 1393 واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه

نوسازی ناوگان فرسوده مینی 
بوسرانی

202050373

340,000,000 0 120,000,000 180,000,000 0 566,667 600 دستگاه 1395 1393 واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه

کمک بھ بازسازی اتوبوس ھای 
فرسوده ناوگان اتوبوسرانی

202050673

697,000,000 559,874,894 34,000,000 80,000,000 0 8,936 78,000 دستگاه 1397 1393 سازمان مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی شهر 
تهران

کمک بھ تاکسیرانی بابت 
تعویض کاتالیست تاکسی ھا

202050773

1,730,600,000 1,568,600,000 72,000,000 90,000,000 0 200,000 8,653 تعداد 1397 1393 واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه

کمک بھ شرکت واحد بابت تھیھ 
و نصب فیلتر جذب دوده 
اتوبوس ھای دیزلی

202050873
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

5,375,271,033 4,200,000,000 200,000,000 975,271,033 0 107,505 50,000 مورد 1398 1394 سازمان مدیریت و 
نظارت بر 
تاکسیرانی شهر 
تهران

کمک جھت جایگزینی ناوگان 
تاکسیرانی با استفاده از 
خودروھای استاندارد

202050973

1,839,201,900 0 200,000,000 250,000,000 1,318,036,213 ایجاد و توسعھ سامانھ اتوبوس 
ھای تندرو

20206

1,839,201,900 0 200,000,000 250,000,000 1,318,036,213 7,927,594 232 کیلومتر 1395 1387 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

احداث و توسعھ خطوط سامانھ 
تندرو (بی آرتی)

202060173

500,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 ساماندھی حمل و نقل بار و کاال 
در شھر تھران

20213

500,000,000 0 250,000,000 250,000,000 0 500,000,000 1 پروژه 1395 1394 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

ساماندھی بار و کاال در بازار 
تھران (طرح آمایش منطقھ ١٢)

202130173

130,000,000 0 130,000,000 88,000,000 0 بھسازی و نگھداری ناوگان 
حمل و نقل عمومی غیرریلی

20214

50,000,000 0 50,000,000 17,000,000 0 30,000,000 2 مجموعه 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

استقرار سیستم مکانیزه پایش 
برنامھ ریزی و کنترل مرکز 
مدیریت ناوگان اتوبوسرانی

202140173

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 600,000 83 دستگاه 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

توسعھ و نگھداری بلیت 
الکترونیک

202140273

30,000,000 0 30,000,000 21,000,000 0 1,034,483 29 مجموعه 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

نگھداری سیستم ھوشمند پایش 
تاکسیرانی

202140673

12,112,533,908 7,167,733,639 2,231,000,000 2,130,000,000 0 افزایش ایمنی و بھره وری 
معابر

20400

6,424,980,000 3,645,232,297 1,251,000,000 633,000,000 0 نصب دوربین ھای ترافیکی 20401

441,000,000 48,005,333 240,000,000 63,000,000 0 2,205,000 200 دستگاه 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

مکانیزاسیون محدوده زوج و 
فرد تھران

204010473
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کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

500,000,000 246,002,908 100,000,000 70,000,000 0 6,250,000 80 دستگاه 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

نصب دوربین ھای ثبت تخلف 
مکانیزه تعرض خودروھای 
غیرمجاز بھ مسیرھای ویژه

204010573

1,050,000,000 709,096,632 1,000,000 140,000,000 0 2,100,000 500 تعداد 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

توسعھ سیستم نظارت تصویری 
(مرحلھ دوم)

204012173

2,274,080,000 1,308,140,937 380,000,000 250,000,000 0 4,441,563 512 دستگاه 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

نصب و راه اندازی دوربین ھای 
ثبت تخلف سرعت

204012373

1,939,900,000 1,284,926,512 430,000,000 95,000,000 0 4,198,918 462 تعداد 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

تجھیز تقاطع ھا بھ سیستم 
تشخیص و ثبت تخلف عبور از 

چراغ قرمز

204012573

220,000,000 49,059,975 100,000,000 15,000,000 0 2,444,444 90 دستگاه 1396 1393 کنترل ترافیک 
تهران

مکانیزاسیون خروجی ھای 
محدوده طرح ترافیک تھران

204012773

90,000,000 0 90,000,000 70,000,000 0 نگھداری مراکز کنترل ترافیک 20402

40,000,000 0 40,000,000 20,000,000 0 20,000,000 2 مرکز 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

تکمیل و توسعھ مرکز کنترل 
ترافیک تھران

204020273

50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 6,250,000 8 مرکز 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

نگھداری و بھسازی مراکز 
کنترل ترافیک (٨ مجموعھ)

204020373

50,000,000 0 50,000,000 100,000,000 0 اجرای عالیم افقی ترافیکی 20408

50,000,000 0 50,000,000 100,000,000 0 212 235,849 متر 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

اجرای عالیم افقی ترافیکی 
سطح شھر تھران

204080173

350,000,000 279,016,981 1,000,000 30,000,000 0 نصب تابلوھای متغیر ترافیکی 20409

350,000,000 279,016,981 1,000,000 30,000,000 0 5,000,000 70 تعداد 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

نصب تابلوھای متغیر (وی ام 
اس-دی ام اس) و عالئم 

راھنمائی

204090373

50,000,000 0 50,000,000 60,000,000 0 تعویض و نگھداری تجھیزات 
ترافیکی

20410
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

50,000,000 0 50,000,000 60,000,000 0 50,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

تعویض و نگھداری تجھیزات 
ایمنی سطح شھر تھران

204100173

2,990,480,000 2,310,510,311 122,000,000 380,000,000 0 توسعھ و نگھداری زیرساخت 
سیستم ھای ھوشمند حمل و نقل 

و ترافیک

20411

1,470,480,000 1,191,504,834 1,000,000 120,000,000 0 1,320,000 1,114 کیلومتر 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

توسعھ زیرساخت فیبر نوری 204110173

1,400,000,000 1,119,005,477 1,000,000 140,000,000 0 14,000,000 100 کیلومتر 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

توسعھ سیستم مدیریت ھوشمند 
بزرگراھی

204110273

120,000,000 0 120,000,000 120,000,000 0 160,000 750 کیلومتر 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

نگھداری زیرساخت فیبر نوری 204110373

50,000,000 0 50,000,000 70,000,000 0 تعویض و نگھداری گاردریل و 
نرده ایمنی معابر

20412

50,000,000 0 50,000,000 70,000,000 0 750 66,667 متر 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

تعویض و نگھداری گاردریل 
سطح شھر تھران

204120173

1,494,073,908 932,974,050 4,000,000 230,000,000 0 نصب چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20414

1,323,850,000 932,974,050 3,000,000 160,000,000 0 2,647,700 500 تقاطع 1397 1393 کنترل ترافیک 
تهران

توسعھ سیستم ھوشمند و کنترل 
مرکزی

204140173

170,223,908 0 1,000,000 70,000,000 0 1,702,239 100 تقاطع 1395 1393 کنترل ترافیک 
تهران

تبدیل تقاطع ھای مجھز بھ چراغ 
چشمک زن بھ چراغ ھای 

راھنمایی و رانندگی برنامھ پذیر

204140273

206,000,000 0 206,000,000 150,000,000 0 نگھداری چراغ ھای راھنمایی و 
رانندگی

20415

206,000,000 0 206,000,000 150,000,000 0 89,285 2,307 تقاطع 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

نگھداری چراغ ھای ھوشمند و 
غیرھوشمند

204150173

320,000,000 0 320,000,000 310,000,000 0 نگھداری دوربین ھای ترافیکی 20416
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بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

200,000,000 0 200,000,000 210,000,000 0 34 5,882,353 تعداد برگه 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

نگھداری سیستم مکانیزه محدوده 
طرح ترافیک و ثبت تخلف

204160173

120,000,000 0 120,000,000 100,000,000 0 200,000 600 دستگاه 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

نگھداری سیستم نظارت 
تصویری

204160273

87,000,000 0 87,000,000 97,000,000 0 تعویض و نگھداری عالئم 
عمودی ترافیکی

20417

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 280,000 71 ندارد 1395 1395 کنترل ترافیک 
تهران

نگھداری تابلوھای متغیر خبری 204170173

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 3,300 12,121 متر مربع 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

تعویض و نگھداری تابلوھای 
شناسایی و تعیین مسیر سطح 

شھر تھران

204170273

27,000,000 0 27,000,000 27,000,000 0 27,000,000 1 پروژه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

تعویض و نگھداری عالئم ایمنی 
و راھنمایی و رانندگی سطح 

شھر تھران

204170373

5,798,000,000 4,145,355,849 793,500,000 524,500,000 445,579,634 توسعھ و تجھیز پایانھ ھا 20500

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای درون شھری

20501

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 0 2,286,667 3 مورد 1395 1395 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

ساماندھی و توسعھ پایانھ ھای 
درون شھری

205010173

5,792,000,000 4,145,355,849 787,500,000 514,500,000 445,579,634 احداث و توسعھ پایانھ ھا و 
پارک سوارھای برون شھری

20502

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 184,729,789 889 11,250 متر مربع 1395 1395 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

توسعھ و بھسازی پایانھ غرب 205020273

10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 147,127,398 2,903 3,444 متر مربع 1395 1395 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

توسعھ و بھسازی پایانھ جنوب 205020373
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,000,000 0 6,000,000 10,000,000 66,973,322 2,593 2,314 متر مربع 1395 1395 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

بھسازی پارک سوارھای اقماری 
(نیمھ متمرکز)

205020473

5,740,000,000 4,145,355,849 750,000,000 450,000,000 46,749,125 19,133 300,000 متر مربع 1396 1392 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

احداث و توسعھ پایانھ شرق 
جدید

205020573

3,500,000 0 1,500,000 2,000,000 0 3,500,000 1 مجموعه 1395 1393 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

مطالعات پایانھ جنوب غرب 205020673

16,000,000 0 7,000,000 9,000,000 0 16,000,000 1 پروژه 1395 1393 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

ھوشمندسازی پایانھ ھای برون 
شھری

205020773

6,500,000 0 3,000,000 3,500,000 0 6,500,000 1 مجموعه 1395 1393 سازمان پایانه 
هاي مسافربري و 
پارك سوار ها

مطالعات مکانیابی پایانھ ھای 
متمرکز نیمھ متمرکز و 

پارکسوارھا

205021473

32,900,000 0 32,900,000 32,900,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ موتوری

20900

32,900,000 0 32,900,000 32,900,000 0 تھیھ طرح ھای موضعی و 
موضوعی حمل و نقل و ترافیک

20916

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

مطالعات بروزرسانی پایگاه 
ھای آماری و جمع آوری 

اطالعات حمل و نقل و ترافیک

209160173

3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

مطالعات ارتقا سیستم ایمنی و 
مدیریت حوادث

209160273

8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 0 8,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

مطالعات کاربردی بھبود 
وضعیت شبکھ و زیر ساختھای 

حمل و نقل

209160373
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اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

3,500,000 0 3,500,000 3,500,000 0 3,500,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

مطالعات تدوین ضوابط، 
دستورالعمل ھا و استانداردھای 

حمل و نقل و ترافیک

209160473

15,400,000 0 15,400,000 15,400,000 0 15,400,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

مطالعات موضوعی و موضعی 
ترافیک در مناطق ٢٢ گانھ

209160573

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 روان سازی عبور و مرور پیاده 21400

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 احداث روگذر و زیرگذر 
عابرپیاده

21403

40,000,000 0 40,000,000 50,000,000 0 1,666,667 24 دستگاه 1395 1395 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

نصب پل عابر پیاده مکانیزه 214030173

338,729,040 250,000,000 50,000,000 35,000,000 0 روان سازی عبور و مرور 
وسایل نقلیھ غیرموتوری

21500

338,729,040 250,000,000 50,000,000 35,000,000 0 احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ

21501

338,729,040 250,000,000 50,000,000 35,000,000 0 1,103,352 307 کیلومتر 1396 1393 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

احداث و تجھیز معابر ویژه 
دوچرخھ سطح شھر تھران

215010173

167,680,000 0 167,680,000 109,600,000 0 افزایش و توسعھ ظرفیت ھای 
مدیریتی پلیس راھور

21600

66,400,000 0 66,400,000 83,000,000 0 نوسازی و توسعھ ناوگان پلیس 
راھور

21601

66,400,000 0 66,400,000 83,000,000 0 1,106,667 60 دستگاه 1395 1395 راهور توسعھ و نوسازی وسایل نقلیھ 
راھنمایی و رانندگی تھران 

بزرگ

216010173

10,400,000 0 10,400,000 13,000,000 0 بازسازی ساختمان ھای پلیس 
راھور

21602

10,400,000 0 10,400,000 13,000,000 0 223 46,628 متر مربع 1395 1395 راهور بازسازی و نگھداری تاسیسات 
و ابنیھ راھنمایی و رانندگی 

تھران بزرگ

216020173
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

90,880,000 0 90,880,000 13,600,000 0 تجھیز فنی پلیس راھور 21604

89,600,000 0 89,600,000 12,000,000 0 176,471 508 دستگاه 1395 1395 راهور تجھیز فنی راھنمایی و رانندگی 
تھران بزرگ

216040173

1,280,000 0 1,280,000 1,600,000 0 4,222 303 مورد 1395 1395 راهور تجھیز اداری، آمادی تاسیسات و 
ابنیھ راھنمایی و رانندگی تھران 

بزرگ

216040273

1,047,047,210 333,445,572 194,600,000 553,000,000 0 خدمات شھری 30000

1,047,047,210 333,445,572 194,600,000 553,000,000 0 بھبود محیط زیست شھری 30900

47,047,210 0 44,600,000 53,000,000 0 تھیھ طرح ھای زیست محیطی 30901

36,000,000 0 36,000,000 45,000,000 0 45,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 کنترل کیفیت هوا تھیھ طرحھای راھبردی آلودگی 
ھوای شھر تھران

309010273

7,000,000 0 7,000,000 6,000,000 0 7,000,000 1 تعداد پروژه 1395 1395 کنترل کیفیت هوا تھیھ طرحھای راھبردی آلودگی 
صدا

309010373

4,047,210 0 1,600,000 2,000,000 0 4,047,210 1 سامانه 1395 1393 کنترل کیفیت هوا ایجاد سامانھ مرکز پیش 
بینی،پایش و اطالع رسانی 
آلودگی ھوای شھر تھران

309010473

500,000,000 333,445,572 50,000,000 100,000,000 0 نصب و نگھداری دیوارھای 
عایق صوتی

30907

500,000,000 333,445,572 50,000,000 100,000,000 0 9,001 55,550 متر مربع 1397 1393 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

نصب دیوار صوتی 309070173

500,000,000 0 100,000,000 400,000,000 0 کاھش آالیندگی وسائط نقلیھ 
موتوری

30913

500,000,000 0 100,000,000 400,000,000 0 16,667 30,000 دستگاه 1395 1393 کنترل کیفیت هوا کمک بھ تبدیل موتورسیکلت 
ھای بنزینی بھ موتورھای برقی

309130173

1,044,000,000 833,822,841 80,000,000 109,000,000 0 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

1,044,000,000 833,822,841 80,000,000 109,000,000 0 تأمین و تعمیرات اساسی 
ساختمان ھای اداری

60600

1,044,000,000 833,822,841 80,000,000 109,000,000 0 تملک، احداث و تجھیز ساختمان 
ھای اداری

60602

419 
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

1,044,000,000 833,822,841 80,000,000 109,000,000 0 41,760 25,000 متر مربع 1396 1393 سازمان حمل و 
نقل و ترافیک 
تهران

احداث ساختمان مرکزی معاونت 
و سازمان حمل و نقل و ترافیک

606020173

420 
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مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,676,670,731 3,252,977,955 5,400,000,000 3,900,000,000 4,630,562,186 جمع کل

20,676,670,731 3,252,977,955 5,400,000,000 3,900,000,000 4,630,562,186 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

20,676,670,731 3,252,977,955 5,400,000,000 3,900,000,000 4,630,562,186 دیون و تعھدات 61600

20,676,670,731 3,252,977,955 5,400,000,000 3,900,000,000 4,630,562,186 بازپرداخت وام ھا 61604

14,976,670,731 252,977,955 3,300,000,000 3,300,000,000 4,630,562,186 1,361,515,521 11 مورد 1396 1380 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

بازپرداخت وام مترو 616040173

1,200,000,000 0 600,000,000 600,000,000 0 1,200,000,000 1 مجموعه 1395 1393 واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه

بازپرداخت تعھدات فاینانس 
اتوبوس ھای دوکابین

616040273

4,500,000,000 3,000,000,000 1,500,000,000 0 0 4,500,000,000 1 هزار ریال 1396 1395 حوزه معاونت 
مالی و اقتصاد 
شهري

بازپرداخت سود اوراق مشارکت 
راه آھن شھری تھران و حومھ 

(مترو)

616040373

421 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک
اعتبارات تملک دارایی مالی

مبالغ به هزار ریال



 



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
4,000,000 جمع کل
4,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
4,000,000 مدیریت عملکرد 61800
4,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
4,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020174

423 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت هماهنگی و امور مناطق
اعتبارات هزینه اي



 



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
3,933,000,000 جمع کل
3,929,000,000 اجتماعی و فرهنگی 10000

210,000,000 توسعه گردشگري و اوقات فراغت 10300
210,000,000 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 10304
180,000,000 غنی سازي اوقات فراغت شهروندان 103040175
30,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی در برج میالد 103040375

410,000,000 کنترل و کاهش آسیب هاي اجتماعی 10400
290,000,000 ساماندهی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 10403
235,000,000 ساماندهی افراد درمعرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی 104030175

5,000,000 ترویج مسئولیت پذیري اجتماعی 104030375
50,000,000 نگهداري مددسراها و سایر مراکز خدمت رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی 104030475

120,000,000 راهبري ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و مشارکتهاي اجتماعی کمک به سازمان رفاه  خدمات و مشارکتهاي اجتماعی 10407
120,000,000 راهبري ومدیریت سازمان رفاه  خدمات و مشارکتهاي اجتماعی 104070175
110,000,000 توانمند سازي و جلب مشارکت هاي اجتماعی 10500
50,000,000 آموزش و ترویج کارآفرینی 10504
50,000,000 آموزش و ترویج کارآفرینی 105040175
30,000,000 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان 10506
30,000,000 ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی شهروندان ورفاه اجتماعی 105060175
30,000,000 حمایت از برنامه هاي مدیریت محله 10508
30,000,000 حمایت از برنامه هاي مدیریت محله (کمک) 105080175

610,000,000 توسعه ورزش شهروندي 10600
540,000,000 فرهنگ سازي و اجراي ورزش هاي همگانی 10604
280,000,000 ترویج ورزش همگانی آقایان 106040175
260,000,000 ،ترویج ورزش همگانی بانوان 106040275

425 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
70,000,000 مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران 10611
70,000,000 مدیریت و راهبري سازمان ورزش شهرداري تهران 106110175

2,359,000,000 گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش هاي انقالب اسالمی 10700
180,000,000 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 10705
180,000,000 نکوداشت مناسبت هاي مذهبی و ملی 107050275
25,000,000 ترویج اموردینی ، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 10709
25,000,000 ترویج اموردینی ، فرهنگ قرآن و معارف اسالمی 107090175

189,000,000 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مفاخر دفاع مقدس 10711
139,000,000 راهبري و مدیریت موزه دفاع مقدس 107110175
50,000,000 اجراي برنامه راهیان نور 107110275

375,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 10714
190,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري 107140175
70,000,000 اجراي برنامه هاي زندگی عطر سیب(کمک) 107140275
40,000,000 برگزاري جشنواره هاي فرهنگی و هنري(شکوفا، تسنیم، مشکات، شمسه) 107140475
25,000,000 اجراي برنامه هاي اطالع رسانی و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی 107140575
40,000,000 جشنواره زندگی یاد یار مهربان 107140675
10,000,000 مستندسازي و انتقال تجارب شهرداري تهران به سایر شهرداریهاي کشور 107140775

100,000,000 حمایت از مؤسسات فرهنگی و هنري 10715
50,000,000 راهبري و بهره برداري باغ کتاب تهران 107153375
50,000,000 راهبري و بهره برداري مراکز فرهنگی پردیس خاوران، باغ صبا و موزه هاي انتظامی و بهشتی 107153475
70,000,000 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 10717
70,000,000 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 107170175

1,420,000,000 راهبري و مدیریت سازمان فرهنگی و هنري شهرداري 10719
1,420,000,000 راهبري و مدیریت سازمان فرهنگی و هنري شهرداري تهران 107190175

426 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي



مصوب سال 1395 شرح مواد هزینه شماره طبقه بندي هزینه
130,000,000 حفظ و ارتقاي سالمت شهري 11000
130,000,000 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 11004
130,000,000 آموزش و توانمند سازي شهروندان در امور سالمت 110040175
100,000,000 حمایت از نهاد خانواده و ارتقاي مشارکت هاي اجتماعی بانوان 11100
10,000,000 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 11102
10,000,000 اجراي طرح هاي اجتماعی و فرهنگی کودکان 111020175
90,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 11104
90,000,000 اجراي برنامه هاي فرهنگی، هنري ویژه بانوان 111040175
4,000,000 توسعه مدیریت و هوشمند سازي شهري 60000
4,000,000 مدیریت عملکرد 61800
4,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 61802
4,000,000 کنترل و نظارت بر برنامه ها و فعالیت هاي شهرداري 618020175

427 

مبالغ به هزار ریال

بودجه مصوب سال  1395 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات هزینه اي



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

6,165,910,741 0 1,304,000,000 1,174,000,000 2,946,085,925 جمع کل

6,115,910,741 0 1,254,000,000 1,134,000,000 2,914,520,114 اجتماعی و فرھنگی 10000

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 کنترل و کاھش آسیب ھای 
اجتماعی

10400

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی

10401

10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 417 23,980 نفر 1395 1395 سازمان رفاه، 
خدمات و 
مشارکتهاي 
اجتماعی

ساماندھی کارگران فصلی و 
ساختمانی، سطح شھر تھران

104010175

250,000,000 0 250,000,000 150,000,000 119,347,482 توسعھ ورزش شھروندی 10600

250,000,000 0 250,000,000 150,000,000 119,347,482 نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی

10610

250,000,000 0 250,000,000 150,000,000 119,347,482 2,000 125,000 متر مربع 1395 1395 سازمان ورزش 
شهرداري تهران

نگھداری فضاھا و اماکن 
ورزشی، سطح شھر تھران

106100175

325,000,000 0 185,000,000 130,000,000 77,479,414 گسترش فرھنگ دینی، ملی و 
ارزش ھای انقالب اسالمی

10700

260,000,000 0 120,000,000 70,000,000 0 کمک بھ ساخت و توسعھ مساجد 
و اماکن مذھبی

10702

50,000,000 0 20,000,000 10,000,000 0 324,675 154 تعداد 1395 1391 حوزه معاونت 
اموراجتماعی و 
فرهنگی

توسعھ تجھیزات پخش اذان 107020275

210,000,000 0 100,000,000 60,000,000 0 37,702 5,570 متر مربع 1395 1393 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

کمک بھ ساخت و توسعھ مسجد 
٧٢ تن

107020675

45,000,000 0 45,000,000 40,000,000 23,174,000 حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی

10703

45,000,000 0 45,000,000 40,000,000 23,174,000 200,000 225 تعداد 
مسجد

1395 1395 حوزه معاونت 
اموراجتماعی و 
فرهنگی

حمایت از تجھیز مساجد و اماکن 
مذھبی، سطح شھر تھران 

(کمک)

107030175

428 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 54,305,414 ساماندھی فضاھای با ھویت 
فرھنگی و تاریخی

10710

20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 54,305,414 8,333 2,400 متر مربع 1395 1395 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

ساماندھی، تملک، مرمت و 
بازسازی خانھ ھای مشاھیر

107100175

5,530,910,741 0 809,000,000 844,000,000 2,717,693,218 توسعھ فضاھای فرھنگی، 
اجتماعی و ھنری

10800

5,246,910,741 0 525,000,000 680,000,000 2,557,597,525 توسعھ فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10801

195,000,000 0 25,000,000 40,000,000 0 15,600 12,500 متر مربع 1395 1392 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

تملک خانھ خانواده ھای دارای 
چھار شھید و بیشتر و تبدیل آن 
بھ مرکز محلی فرھنگی (خانھ 

شھدا)

108011075

1,262,128,020 0 50,000,000 50,000,000 956,630,554 31,886 39,582 متر مربع 1395 1387 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

توسعھ مرکز تئاتر حرفھ ای 
شھر تھران

108011175

2,539,783,832 0 250,000,000 400,000,000 1,089,783,832 17,311 146,719 متر مربع 1395 1386 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

توسعھ  باغ کتاب تھران 108011375

548,282,737 0 50,000,000 30,000,000 318,282,737 47,760 11,480 متر مربع 1395 1391 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

توسعھ موزه پانورامای دفاع 
مقدس

108012175

371,716,152 0 50,000,000 50,000,000 192,900,402 21,866 17,000 متر مربع 1395 1386 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

تکمیل و تجھیز مجموعھ 
فرھنگی بانوی آفتاب

108012675

100,000,000 0 50,000,000 30,000,000 0 4,010 24,937 متر مربع 1395 1393 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

توسعھ و تجھیز مرکز نمایش 
ھای آئینی

108012975

230,000,000 0 50,000,000 80,000,000 0 230,000,000 1 پروژه 1395 1393 شرکت برج میالد 
تهران

تکمیل و تجھیز طرح ھای 
باقیمانده فنی و مھندسی برج 

میالد

108013575

84,000,000 0 84,000,000 0 0 نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا

10802

84,000,000 0 84,000,000 0 0 0 0 متر مربع 1395 1395 سازمان فرهنگی و 
هنري شهرداري 
تهران

نگھداری کتابخانھ ھا و قرائت 
خانھ ھا ،سطح شھر تھران

108020175

429 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



کل اعتبار مورد نیاز  اعتبار مورد نیاز
سالهاي آتی

مصوب سال 1395 عملکرد سال  
1394

هزینه سالهاي قبل قیمت واحد کار مقدار کار واحد کار سال 
پایان

سال 
شروع

عنوان مجري عنوان شماره طبقه 
بندي

200,000,000 0 200,000,000 164,000,000 160,095,693 نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری

10809

100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 38,128,867 2,500 40,000 متر مربع 1395 1395 سازمان فرهنگی و 
هنري شهرداري 
تهران

نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، سطح شھر تھران

108090175

30,000,000 0 30,000,000 40,000,000 50,000,000 2,500 12,000 متر مربع 1395 1395 شرکت برج میالد 
تهران

نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، برج میالد تھران

108090475

20,000,000 0 20,000,000 24,000,000 71,966,826 2,500 8,000 متر مربع 1395 1395 توسعه فضاهاي 
فرهنگی

نگھداری فضاھای فرھنگی و 
ھنری، باغ موزه قصر

108090575

20,000,000 0 20,000,000 0 0 16,250,000 1 تعداد مرکز 1395 1395 سازمان فرهنگی و 
هنري شهرداري 
تهران

نگھداری مراکز فرھنگی پردیس 
خاوران، باغ صبا، و موزه ھای 

انتظامی و بھشتی

108090875

30,000,000 0 30,000,000 0 0 341 87,977 متر مربع 1395 1395 سازمان فرهنگی و 
هنري شهرداري 
تهران

نگھداری مرکز فرھنگی باغ 
کتاب تھران

108090975

50,000,000 0 50,000,000 40,000,000 31,565,811 توسعھ مدیریت و ھوشمند سازی 
شھری

60000

50,000,000 0 50,000,000 40,000,000 31,565,811 پژوھش ھای کاربردی 61500

50,000,000 0 50,000,000 40,000,000 31,565,811 مطالعھ و پژوھش ھای اجتماعی 
و فرھنگی

61503

20,000,000 0 20,000,000 40,000,000 31,565,811 240 83,334 نفر ساعت 1395 1395 حوزه معاونت 
اموراجتماعی و 
فرهنگی

مطالعھ و پژوھش ھای اجتماعی 
و فرھنگی سطح شھر تھران

615030175

30,000,000 0 30,000,000 0 0 491,803 61 پروژه 1395 1395 شرکت موزه دفاع 
مقدس و ترویج 
فرهنگ مقاومت

اجرای پروژه ھای تحقیقاتی 
شورای عالی ترویج فرھنگ 
ایثار و شھادت (۶١ پروژه)

615030475

430 

بودجه مصوب سال 1395 حوزه معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
اعتبارات تملک دارایی سرمایه اي

مبالغ به هزار ریال



معاونت برنامه ريزى، توسعه شهرى و امور شورا  اداره کل برنامـه و بودجـه  


