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  : قد
شهردار ها بعنوان موثرترين نهاد شهر وظايف و خدمات گسترده ا را بعهده دارند كه براساس                 .شهردار درعرف جهاني بعنوان مظهر ازدولت محلي بشمارمي آيد        

ند دولت تمام فعاليت ها مالي خود،اعم از كسب درآمـد           شهردار ها نيز مان   .  ساله كشور و برنامه چهارم توسعه بر حيطه اين وظايف افزوده خواهد گرديد             ۲۰سند چشم انداز    
و پرداخت هزينه ها كه به منظور اجرا برنامه ها و وظايف متعدد خود صورت مي گيرد را در چهارچوب قانون بودجه انجام ميدهند، بنابراين روش بودجه ريز نقـش بـسيار                                

 . مهم و حياتي در تحقق اهداف شهردار ها ايفا مي نمايد
بند به عنوان يک ابـزار مهـم و        نظام بودجه . سازدها را هموار مي   ها مالي درآورده و راه اجرا برنامه و كنترل پيشرفت آن          ها و راهبردها را بصورت عبارت      هدف ،دجهوب

پشت سر گذاشته و امروزه بصورت يـک نظـام پيچيـده            ها به موازات رشد و توسعه شهردار و جامعه مراحل و تحوالت مهمي را               ريز عملياتي و فعاليت   حساس برا برنامه  
ريـز  کوشد تـا بـا ارائـه الگـو بودجـه     شهردار شيراز مي. ور استگونه اظهار داشت که مهمترين انتظار از بودجه افزايش بهرهشايد بتوان اين  .  ستفني و مالي درآمده ا    

  . مناسب، بتواند کارايي و اثربخشي را در بدنه اجرائي خود افزايش دهد
تواننـد   در صـورتي مـي     ، با توجه بـه منـابع محـدود        هاشهردار .وابسته است ها  برنامهتحقق  م منابع در    هنگا مناسب و به   کاربستتخصيص و   نحوه  ها به   موفقيت سازمان 

،  مديران مهمترين وظايف .  بهينه را بيابند   تحقق اهداف  از منابع برا     برداربهرهد كه بهترين تركيب     نگو نيازها نامحدود باش   پاسخ تركيـب مناسـب     و   ماندهيز سا  شهر
هـا و مقـررات   ور و به موازات آن سنجش فرآيند عمليات اجرايـي، بـا برنامـه   ها سازمان با توجه به اصل بهرهها در جهت رسيدن به هدفارگير و هدايت آنك بهمنابع و 

  .باشدها ميمربوطه، به منظور اصالح روش اجرا برنامه
لمي و با انجام مطالعات وسيع و تحليـل آمـار و ارقـام جمـع آور شـده توسـط مـسئولين و                         شهردار شيراز و سازمان ها وابسته بر مبنا اصول ع          ۱۳۹۴بودجه سال   

در تنظيم بودجه به بررسي فضا حاکم بر اقتصاد ايران، بويژه بخش مسکن و تآثير آن بر شهردار با بررسي چهار سـند بـاال                         . کارشناسان ذيربط تهيه و تنظيم گرديده است      
سپس راهبردها  .  پيشنهاد دولت و سياستها اقتصاد مقاومتي پرداخته شده است         ۹۴کن، بسته خروج از رکود دولت، اليحه بودجه سال          دست و موثر شامل طرح جامع مس      

  .در بخش ها مختلف درآمد و هزينه ها جار و عمراني ارائه گرديده است
  

  

  عليرضا پاك فطرت
  شهردار شيراز

الف
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  : بودجه تدوينمحورها اصلي 

  ادوار تجاري در بخش مسکن و ساختمان-الف

، همواره بين زمان شروع به توليد ساختمان تا زمان اتمام آن و تحويل به مصرف کننده زماني حدود  همين .  تا سه سال سپر مي گردد۲براساس ديدگاه ادوار تجار

 قرار داريم Bبراساس نمودار زير در شرايط فعلي در محدوده نقطه . دوره ها رونق و رکود در مسکن و ساختمان مي شوداختالف زماني زمينه بوجود آمدن ادوار تجار و 

 ليکن همين بخش بدليل نوسانات شديد تورم در سالها گذشته دچار رکود سنگيني شده که خروج از آن بدليل. که بسته به شرايط پيش رو احتمال خروج از رکود وجود دارد

نوسانات نرخ ارز، قيمت نفت، رقابت در جذب سرمايه ها سرگردان بين (و ريسک ها مربوط به آن ) کاهش قدرت خريد خانوار، کاهش تقاضا موثر(مسائل حاشيه ا 

  . صورت خواهد گرفت۹۴ سال به احتمال ضعيف با شيب بسيار ماليم و در سه ماهه پاياني) بازارها رقيب مسکن و ساختمان مانند ارز، طال، بانک و بورس

 

  طرح جامع مسکن-ب

 متر مربع ناشي از تغيير قالب تقاضا از تقاضا ۱۰۰ مترمربع و لوکس ساز به متراژها زير ۱۰۰تقاضا مسکن در سال جار و آتي از مسکن با متراژها باال 

يير متاثر از عوامل متعدد از جمله فضا رکود در اقتصاد و کاهش قدرت خريد برا اين تغ. بورس باز در بخش امالک به تقاضا واقعي و مصرفي تغيير مي يابد

 نفره و  نهايتا کاهش قدرت خريد ۳-۲ نفره به ۷-۵تقاضا کنندگان،  انباشته شدن نقدينگي در بخش مسکن به شکل واحدها لوکس ساخته شده، کاهش بعد خانوار از 

به طور کلي هدف اصلي طرح اجرا سياست توانمندساز بخش تقاضا از طريق .  و بحران ها اقتصاد سنوات گذشته بوده استمتقاضيان با نگرش مصرفي ناشي از تورم

  . افزايش سهم وام در قيمت فروش مسکن و کاهش سهم قيمت زمين از طريق کنترل فضا بورس باز در بخش امالک بوده است

 ب
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کن، کاهش تقاضا موثر و نياز به توانمند ساز اين بخش از طريق سياستها پولي و مالي است که خود متاثر از براساس طرح جامع مسکن مشکل اصلي در بخش مس

، پيش بيني و برنامه ريز دولت . شرايط کالن اقتصاد از جمله قيمت نفت و تورم است همچنين در زمينه تقاضا بورس باز بخش مسکن با توجه به شرايط رکود

   ١.مشاهده نگردد) با نگرش بورس باز( نوع تقاضاست که پيش بيني مي شود در مقايسه با سنوات گذشته تمايل چنداني توسط سرمايه گذاران برا کاهش اين

  بسته خروج از رکود دولت-ج

ت دهم، بسته سياست ها خروج از رکود  توسط تيم اقتصاد دول۹۲پس از مطالعات اوليه در خصوص شناسايي عوامل موثر و زمينه ساز وضعيت رکود تورمي در سال 

در اين بسته به پنج بخش بعنوان عامل تکانه و محرک خروج از رکود تحت عنوان آزاد ساز منابع بلوکه شده . دولت در بخش ها مختلف اقتصاد از جمله مسکن ارائه شد

، صادرات غير نفتي و نفت و گاز و پتروشيمي اشاره شده است اين پنج بخش، دو بخش مسکن و گردشگر به شهردار ها ارتباط مستقيم خواهد از . مسکن، گردشگر

در مجموع در اين بخش هدف بسته خروج از رکود، ايجاد پل ارتباطي ميان بخش واقعي و توليد کننده کاال و خدمات و بخش مالي يا تامين مالي کننده آن بوده . داشت

  . ير از فضا بورس باز در اقتصاد و کمک به تامين مالي بخش ها توليد دنبال خواهد شددر اين راستا کنترل تورم با هدف جلوگ. است

   دولت ۹۴اليحه بودجه پيشنهادي سال -د

 دالر ۷۲  دولت قيمت هر بشکه نفت ۹۴در اليحه پيشنهاد بودجه سال ( دالر در سال جار۵۰ به زير ۹۳ دالر در سال ۱۰۴با توجه به روند کاهشي قيمت نفت از 

دولت در اليحه .  دولت دچار کسر قابل توجهي شود۹۴ دالر، پيش بيني مي شود که بودجه سال ۴۰و با پيش بيني کاهش قيمت نفت به هر بشکه ) پيش بيني شده است

 ۷۶۹هزار و ۴۷، بودجه عمراني معادل ) ۹۳ درصد رشد نسبت به سال ۲۵/۶(  ميليارد تومان۳۶۱ هزار و ۲۲۴ سقف منابع درآمد عمومي خود را معادل ۹۴بودجه سال 

. را در نظر گرفته است) ۹۳ درصد نسبت به سال ۱۷/۱۱رشد ( ميليارد تومان ۱۹ هزار و ۱۶۶و بودجه جار معادل ) ۹۳ درصد نسبت به سال ۸/۱۵رشد (ميليارد تومان 

  ٢)۹۳ نسبت به قانون ۹۴ اليحه  درتغييرات منابع بودجه دولت. (اشدهدف اصلي دولت حفظ قدرت خريد و در صورت امکان حفظ حجم عملکرد سال گذشته مي ب

  

                                                 

  ۱۴۰۵سند راهبرد و چشم انداز کالن بخش مسکن در افق ـ ۱

   ۹۳سايت اقتصاد نيوز، يک شنبه شانزده آذر ـ ۲

 چ
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  شرايط صدور پروانه در شهرداري شيراز -ه

شاخص بورس اوراق بهادار و بازدهي قابل توجه سپرده ها بانکي، ) عدم تغيير(با توجه به شاخص ها اقتصاد از جمله روند نزولي تورم، کاهش قيمت نفت، کاهش 

 با ۹۴در مجموع پيش بيني مي شود که در سال . رويکرد به بخش مسکن مثبت بوده و شاهد ورود قابل توجه سرمايه به اين بخش خواهيم بود) ۹۶تا سال (ت در بلند مد

 مناطق روند با ثبات و با رشد در) ۹۲ درصد کاهش تعداد پروانه صادر شده نسبت به سال ۶۸ درصد کاهش زيربنا صادر شده و ۷۰(توجه به روند هشت ماهه صدور پروانه 

  .پيش رو داشته و احتمال خروج از رکود با شدت کم و در فصل پاياني سال وجود خواهد داشت) در صورت عدم تغيير ساير شرائط از جمله موارد بر شمرده شده (ماليم 

  ظرفيت سنجي صدور پروانه در مناطق ده گانه شهرداري-و

اين طرح جهت ايجاد فضا .  ، استفاده از گزارش ظرفيت و توان سنجي درآمد ساختماني مناطق ده گانه بوده است۹۴آمد سال از نقاط ويژه و متمايز بودجه در

و نهايتا ايجاد ) تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت(، تنظيم درآمد براساس رويکرد استراتژيک مناطق )براساس شناخت مناطق از خود(مشارکتي در تنظيم درآمد 

جهت استفاده هر چه بيشتر از داده ها توليد در . بکار گرفته شد) به ويژه معاونين فني و شهرساز(فضايي جهت انتقال نظرات کارشناسي بخش فني و شهرساز مناطق 

 و مکان محور تهيه و طي جلساتي با معاونين فني و شهرساز و مسولين  GISبه شکل اليه ) ۸۸-۹۲(شهردار الکترونيک تمامي پروانه ها صادره پنج سال گذشته 

ليکن بدليل عدم دسترسي به . نهايتا پهنه ها دارا قابليت بيشتر درآمد براساس شناخت منطقه، شناسايي و جانمايي شد. درآمد مناطق مورد بررسي و تحليل قرار گرفت

  . ميق تر، در سال جار صرفا از اين پهنه ها به طور ضمني در تنظيم درآمد عوارض ساختماني مناطق استفاده شداطالعات بيشتر و نياز به بررسي و مطالعات ع

  نتيجه گيري و جمع بندي

، بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در بخش مسکن هنوز تثبيت نشده و بسته به نتيجه ا ين مذاکرات در مجموع با توجه به نا مشخص بودن نتيجه توافقات هسته ا

با توجه به .  نا مشخص و مبهم است۹۴از اين رو تا حدود فضا اقتصا در سال . عکس العمل ها متفاوتي در بخش سرمايه گذار مسکن مورد انتظار خواهد بود

، تغييرات نرخ بهره و سياست ها خروج از رکود دولت پيش بيني مي  شود که شرايط رکود تداوم يافته و با احتمال مسائل سياسي و اقتصاد از جمله مسئله هسته ا

  .، از آن خارج شويم۱۳۹۵ و ابتدا سال ۱۳۹۴ضعيف با شيب ماليم در پايان سال 

 

 د



 

 

 ۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  نی ورا  ود   دو

  : راهبردها کالن ـ 

  :بودجه درآمدي

  )۹۳ ماهه سال ۸انعکاس يافته در عملکرد  ( ۹۳ براساس واقعيت ها اقتصاد و سياسي سال ۹۴تنظيم بودجه درآمد سال  .۱

  )بويژه مناطق تازه تفکيک شده (توجه به ظرفيت ها و قابليت ها مناطق در هر يک از کدها درآمد  .۲

 ۹۴ با توجه به تورم و ادامه شرايط رکود در سال ۹۳حفظ ارزش واقعي درآمد سال  .۳

 :ريزپيش بيني بودجه و کدها درآمد براساس اصول علمي بودجه .۴

 .، بر اساس مبلغ عملکرد واقعي سال ماقبل صورت مي پذيرددر اين روش، تهيه و تنظيم بودجه درآمد سال آتيکه  :روش سال ما قبل اخر: الف
در اين روش، درامدها واقعي چند دوره قبل مورد توجه قرار مي گيرند وحد متوسط افزايش يا کاهش هر يک از کدها درآمد را طي  :روش حد متوسط: ب

 از ۱۰بند . (در پنج سال گذشته پيش بيني درآمدها صورت مي پذيرد) باستثنا وام و کمکها دولت(ه و با استفاده از ميانگين رشد درآمدهاچند سال گذشته بدست آورد
  )ها سازمان شهردار۱۳۹۴بخش اول، فصل سوم بخشنامه بودجه سال 

اين روش، جهت پيش بيني کدها . ت به صورت دقيق صورت مي پذيردريز بر مبنا صفر، محاسبادر اين روش و بر اساس بودجه :پيش بيني مستقيم:ج
  .درآمد مانند، درآمد اجاره و درآمد ناشي سود سپرده مورد استفاده قرار مي گيرد

موارد مطالعه در  .پيش بيني درآمد در اين روش بر اساس تجزيه وتحليل همبستگي ها وجمع آور پرسشنامه ها نمونه انجام مي شود :سنجيده منظمروش : د
، مورد مطالعه شامل تجزيه وتحليل همبستگي روش سنجيده منظم، ها، وابستگي ميان وصول ماليات ها و منابع مختلف درآمد در طي دوره يا دوره ها معين اقتصاد

   .گيردقرار مي
ر کد، روش مناسب مربوطه استفاده شده و در بعضي نيز ترکيبي از ر است، با توجه به شرايط خاص هر کد درآمد در شهردار شيراز، در مورد هــذکه الزم ب  

  . روش ها فوق، مورد استفاده قرار گرفته است
  
  

   

 ه



 

 

 ۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  نی ورا  ود   دو

  :بودجه هزينه هاي جاري

 ا هزينه مصارف و درآمد منابع بين تعادل و ا بودجه و مالي انضباط به اهتمام .۱
 مصرف صحيح الگو راستا در مصارف گير جهت و غيرضرور ها هزينه حذف ،اسراف زا پرهيز جويي، صرفه اصل رعايت با هزينه مديريت استقرار .۲
 ها شهردار در ور بهره افزايش و مالي نظام اصالح .۳
 اطالعات فناور توسعه و آنها علمي ارتقاء سطح و كاركنان مهارتي آموزش ها به توجه انساني، منابع بهبود ،كارآيي و ور بهره افزايش .۴

  : عمرانيبودجه 

  اولويت بند طرح ها و پروژه ها با تاکيد بر تکميل طرح ها و پروژه ها نيمه تمام .۱
، طرح ها توسعه شهر  .۲  و مصوبات شورا اسالمي شهر) باالخص بازنگر طرح تفصيلي(پايبند به اسناد باالدست اعم از برنامه پنج ساله شهردار
 )محروميت زدايي(ات در شهر، با توجه ويژه به مناطق كمتر برخوردار اهتمام بر عدالت محور و توزيع متوازن خدم .۳
 توجه ويژه به ابعاد رفاهي، گردشگر و اقتصاد توسعه شهر .۴
 )ياوران شورا اسالمي شهر(توجه به درخواست ها شهروندان  .۵
 اجرا. ۳تملك . ۲ مطالعات، مكانيابي و طراحي،. ۱توجه ويژه به ترتيب و تقدم فازها انجام پروژه ها، شامل؛  .۶
 شفافيت بيش از پيش در تعريف عناوين پروژه ها .۷
 توزيع متناسب منابع بين پروژه ها عمراني توسعه ا و پروژه ها عمراني مستمر .۸

  
، مدير مالي و مدير برنامه و معاون ادار مالي، معاون برنامه ريز: اعضا ثابت(الزم به ذکر است در جلسات بودجه که با حضور اعضا ثابت و متغير تشکيل گرديد، 

شهرداران مناطق، مسئولين امور مالي، عمران، درآمد و امالک منطقه، مديران عامل : ، کارشناسان مالي و برنامه و بودجه، اعضا متغير، مدير امالکبودجه، مدير درآمد

تمامي کدها درآمد و پروژه ها عمراني مورد بحث و ) ذيربط، هر يک به تفکيکسازمان ها، مدير مالي و کارشناسان مربوط به هر سازمان، معاونين و کارشناسان 

الزم بذکر است که سياست شهردار در بحث بودجه . تبادل نظر قرار گرفت و با تلفيق سه اصل توجيه پذير بودن، اولويت و اهميت، پروژه ها  عمراني انتخاب گرديدند

  .ني سياستي انبساطي بوده استجار سياستي انقباضي و در بودجه عمرا
  

 و



 

 

۱ 

و ه    ١٣٩۴  سالدون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  گاها  ود  یک 

ت اول   س

  

 

  

  



 

 

۲ 

و ه    ١٣٩۴  سالدون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  گاها  ود  یک 

 ريال و هزينه ها و ساير پرداختي ها به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۲۷ شهردار شيراز در قالب دو گروه درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار به مبلغ ۱۳۹۴بودجه سال 

  . ريال ارائه مي گردد۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۲۷

  :به شرح ذيل مي باشند) هزينه ها عمراني و جار(ها همچنين هزينه ها و ساير پرداختيدرآمدها و ساير  منابع  تامين اعتبار و 

  :درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار ) الف

علي ها سنتي ديگر، قوانين ف با توجه به محاسبات و پيش بيني ها علمي و همچنين با استفاده از روش۱۳۹۴درآمدها قابل وصول شهردار شيراز در سال 

بودجه و مصوبات جديد شورا محترم اسالمي شهر و نيز سياستها کلي کشور در اليحه بودجه دولت جهت سال، آتي با در نظر گرفتن سياستها پولي و مالي دولت و 

 ريال و ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۲۷گيرد به ميزانساير تحليل ها اقتصاد مربوطه و لوايح تنظيمي که انشاء اله مورد تصويب و عنايت شورا محترم اسالمي شهر قرار مي 

  : به شرح ذيل پيش بيني مي گردد

  درصد  مبلغ به ريال  درآمد  کد  رديف

 %٣٧,٨١ ٠٠٠/٠٠٠/٥١٦/٥٣٣/١٠  درآمدها ناشي از عوارض عمومي    ۰۱۰۰۰۰۰  )۱

 %٢,٦٩ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٧٥٠  درآمدها ناشي از عوارض اختصاصي  ۰۲۰۰۰۰۰  )۲

 %١,٣٧ ٠٠٠/٠٠٠/٣٨٥/٣٨٢   خدمات و درآمد موسسات انتفاعيدرآمد بها  ۰۳۰۰۰۰۰  )۳

 %٢,٩٨ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٨٣١  درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردار  ۰۴۰۰۰۰۰  )۴

 %٠,٢٠ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٦  کمک ها اعطايي دولت و سازمان ها دولتي  ۰۵۰۰۰۰۰  )۵

 %١٣,١٧ ٠٠٠/٠٠٠/٧٩٩/٦٦٧/٣  اعانات و هدايا و دارائي ها  ۰۶۰۰۰۰۰  )۶

 %٤١,٧٨ ٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠/٦٣٩/١١  ساير منابع تامين اعتبار  ۰۷۰۰۰۰۰  )۷

  %۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۶۰/۲۷١٠٠  جمع درآمدها عمومي شهردار



 

 

۳ 

و ه    ١٣٩۴  سالدون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  گاها  ود  یک 

  هزينه ها جار ) ب

جمعاً به مبلغ ريال و   ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/۳ريال و خدمات شهر به مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۱هزينه ها جار در دو بخش خدمات ادار به مبلغ 

  : بر اين اساس ، شهردار شيراز مي باشد  ۱۳۹۴از کل بودجه سال %  ۸۶/۱۴ريال که  معادل   ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰/۴

  درصد   به ريالاعتبار  هزينه  فصل  رديف

  %٤٣/١٨  ٠٠٠/٠٠٠/٩٩٩/٧٦٢  هزينه ها پرسنلي  اولفصل   )۱

  %٩٦/٥٦  ٠٠٠/٠٠٠/٢٩٦/٣٥٨/٢  هزينه ها ادار   فصل دوم  )۲

  /%٨٨  ٠٠٠/٠٠٠/٢٧٦/٣٦  هزينه ها سرمايه ا  فصل سوم  )۳

  %٧٣/٢٣  ٠٠٠/٠٠٠/٤٢٩/٩٨٢  هزينه ها انتقالي  فصل چهارم  )۴

  %١٠٠ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰/۴  کل هزينه هاجمع 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

۴ 

و ه    ١٣٩۴  سالدون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  گاها  ود  یک 

  ني  عمرا هاهزينه) ج

  . شهردار شيراز مي باشد۱۳۹۴ل بودجه سال از ک % ۱۴/۸۵ريال  و معادل  ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۲۳هزينه ها عمراني  مجموعاً به مبلغ 

  درصد  مبلغ به ريال  شرح  کد  رديف

 %٦٩/١٥ ٠٠٠/٠٠٠/٩٠٠/٧٢٠/٣ برنامه ريز توسعه شهر  ۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰کد   )۱

 %٦٢/١ ٠٠٠/٠٠٠/٦٨٠/٣٨٤ برنامه هدايت و دفع آبها سطحي ۳۰۲۰۰۰۰۰۰۰کد   )۲

 %٧٠/٣٣ ٠٠٠/٠٠٠/٤٠٠/٩٩٣/٧ برنامه بهبود عبور و مرور  ۳۰۳۰۰۰۰۰۰۰کد   )۳

 %٤٢/١ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٣٧ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي  ۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰کد   )۴

 %٤٤/١١ ٠٠٠/٥٠٠/٠٥٧/٧١٤/٢ برنامه بهبود محيط شهر ۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰کد   )۵

 %٥٨/٢ ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠/٦١١ برنامه ايجاد اماکن و فضاها ورزشي، فرهنگي  ۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰کد   )۶

 %٩٠/٣ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٢٥ برنامه ايجاد تاسيسات و تسهيالت شهر ۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰کد   )۷

 %٧٢/٢٣ ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٦٢٦/٥ برنامه ايجاد تاسيسات درآمدزا ۳۰۸۰۰۰۰۰۰۰کد   )۸

 %٩٣/٥ ٠٠٠/٥٠٠/٣٦٢/٤٠٧/١ )ديون عمراني(برنامه هزينه ها پيش بيني نشده  ۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰کد   )۹

 %١٠٠ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۲۰/۲۳  جمع کل

  

  



 

 

۵  

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ه  ود سال ١٣٩٣قا  ١٣٩۴ با 

  

ت    دومس

  

  

  

  



 

 

۶  

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ه  ود سال ١٣٩٣قا  ١٣٩۴ با 

   :)ارقام به هزار ريال (مين اعتبار تأدرآمد ها و ساير منابع ) ۱-۱جدول 

 ۱۳۹۴بودجه مصوب سال   ۱۳۹۳بودجه مصوب سال 
  ۱۳۹۴رشد بودجه سال 
 ۱۳۹۳ نسبت به سال 

  

  شرح
 درصد اعتبار درصد اعتبار درصد اعتبار

 %۴۱ ۳،۰۶۶،۳۱۹،۰۰۰ %۳۸ ۱۰،۵۳۳،۵۱۶،۰۰۰ %۲۷ ۷،۴۶۷،۱۹۷،۰۰۰  از عوارض عمومي درآمد ناشي

 %۱۲۰ ۴۰۹،۸۵۰،۰۰۰ %۳ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱ ۳۴۰،۱۵۰،۰۰۰  درآمد ناشي از عوارض اختصاصي

 %۶۳- ۶۵۶،۶۳۵،۰۰۰- %۱ ۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰ %۴ ۱،۰۳۹،۰۲۰،۰۰۰ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي   بهاء

 %۱۷ ۱۲۳،۰۰۰،۰۰۰ %۳ ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ %۳ ۷۰۸،۰۰۰،۰۰۰ و اموال درآمد حاصل از وجوه 

 %۸۸- ۳۹۴،۰۰۰،۰۰۰- %۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ %۲ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰  كمكهاي اعطايي دولت و سازمان ها

 %۳۷ ۹۹۹،۸۹۹،۰۰۰ %۱۳ ۳،۶۶۷،۷۹۹،۰۰۰ %۱۰ ۲،۶۶۷،۹۰۰،۰۰۰  اعانات و هدايا و دارائي ها

 %۲۵ ۲،۳۱۱،۵۶۷،۰۰۰ %۴۲ ۱۱،۶۳۹،۳۰۰،۰۰۰ %۳۳ ۹،۳۲۷،۷۳۳،۰۰۰ ...)ارکت ووام، اوراق، مش(  ساير منابع تامين اعتبار

 %۲۷ ۵،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل

  

مد شهرداري از دريافت  دسته ساختماني، عوارض عمومي، متمركز محلي و دولتي و مديريتي تقسيم نمود که سهم درآ۴توان به  منابع درآمدي شهرداري شيراز را مي

هر دسته از كدهاي درآمدي  ند وزني کسياست هاي کالن شهرداري اين وزن از بودجه درآمدي هر ساله کاهش پيدا مکه بر اساس است، % ۴۱عوارض ساختماني، تنها 

  :شهرداري را به شرح ذيل ميتوان خالصه کرد

  .از کل درآمد شهرداري است  %۴۴,۸۱  برابر کهريال ۹،۸۵۷،۷۳۳،۰۰۰،۰۰۰:  درآمد حاصل از کدهاي مديريتيـ 

  .از کل درآمد شهرداري است  %۴۱,۵۹  برابرکه ريال  ۹،۱۴۹،۹۶۷،۰۰۰،۰۰۰:  درآمدهاي ناشي از عوارض ساختمانيـ 

  .از کل درآمد شهرداري است  %۸,۳۸  برابرکه ريال  ۱،۸۴۴،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰:  درآمد ناشي از متمرکز محلي و دولتيـ 

  .از کل درآمد شهرداري است  %۵,۲۲  برابرکه ريال  ۱،۱۴۷،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰  :اي ناشي از عوارض عموميدرآمدهـ 



 

 

٧  

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ه  ود سال ١٣٩٣قا  ١٣٩۴ با 

  ) :ارقام به هزار ريال ( ۱۳۹۳ با سال ۱۳۹۴ سال هزينه ها و ساير پرداختي هامقايسه  ) ۱-۲جدول 

   ميزان تغييرات ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  ۱۳۹۳بودجه مصوب سال 
 درصد اعتبار درصد تباراع درصد اعتبار  شرح

 %۲۴ ۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰ %۴ ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ %۴ ۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰ خدمات اداري
 هزينه جاري

 %۲۹ ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۱ ۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۱ ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ خدمات شهري

 %۲۶ ۴،۹۶۸،۰۰۰،۰۰۰ %۸۵ ۲۳،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ %۸۵ ۱۸،۷۵۲،۰۰۰،۰۰۰ وظيفه عمران شهري

     ۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰  ۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بودجه کل

  

  ) :ارقام به هزار ريال (۱۳۹۳ با سال ۱۳۹۴ سال خدمات ادار و شهرمقايسه بودجه مصوب  ) ۱-۳جدول 

   ميزان تغييرات ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  ۱۳۹۳بودجه مصوب سال 
 درصد اعتبار درصد از کل اعتبار درصد از کل اعتبار  شرح

 %۲۴ ۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰ %۴ ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ %۳ ۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰ بودجه مصوب وظيفه خدمات اداري

 %۲۹ ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۱ ۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ %۹ ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ بودجه مصوب وظيفه خدمات شهري

     %۱۵ ۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۲ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بودجه کل

  

  

  



 

 

٨  

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ه  ود سال ١٣٩٣قا  ١٣٩۴ با 

  ) :ارقام به هزار ريال) (وظيفه خدمات ادار(بودجه جار  ) ۱-۴جدول 

     ميزان تغييرات ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  ۱۳۹۳بودجه مصوب سال 
 درصد اعتبار درصد اعتبار درصد اعتبار  شرح

 %۲۴,۹۵ ۱۰۵،۵۱۹،۰۰۰ %۵۰ ۵۲۸،۳۶۹،۰۰۰ %۴۹ ۴۲۲،۸۵۰،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل 

 %۲۸,۳۰ ۹۳،۹۰۷،۰۰۰ %۴۰ ۴۲۵،۷۴۰،۰۰۰ %۳۹ ۳۳۱،۸۳۳،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل 

 %۱۹,۲۸ ۳،۵۱۱،۰۰۰ %۲ ۲۱،۷۲۶،۰۰۰ %۲ ۱۸،۲۱۵،۰۰۰ ه هاي سرمايه ايهزين: ۳فصل 

 -%۱,۱۰ -۹۳۷،۰۰۰ %۸ ۸۴،۱۶۵،۰۰۰ %۱۰ ۸۵،۱۰۲،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل 

 %۲۳,۵۴ ۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰     جمع كل  

  

  ) :زار ريالارقام به ه) (وظيفه خدمات شهر(بودجه جار  ) ۱-۵جدول 

     ميزان تغييرات ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  ۱۳۹۳بودجه مصوب سال 
 درصد اعتبار درصد اعتبار درصد اعتبار  شرح

 %۳۴,۷۷ ۶۰،۵۳۰،۰۰۰ %۸ ۲۳۴،۶۳۰،۰۰۰ %۷ ۱۷۴،۱۰۰،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل 

 %۲۴,۱۵ ۳۷۵،۹۰۰،۰۰۰ %۶۳ ۱،۹۳۲،۵۵۶،۰۰۰ %۶۵ ۱،۵۵۶،۶۵۶،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل 

 %۱۱,۸۴ ۱،۵۴۰،۰۰۰ %۰ ۱۴،۵۵۰،۰۰۰ %۱ ۱۳،۰۱۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل 

 %۳۹,۰۰ ۲۵۲،۰۳۰،۰۰۰ %۲۹ ۸۹۸،۲۶۴،۰۰۰ %۲۷ ۶۴۶،۲۳۴،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل 

 %۲۸,۸۷ ۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰     جمع كل  

  



 

 

٩  

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ه  ود سال ١٣٩٣قا  ١٣٩۴ با 

   :)ارقام به هزار ريال(هر وظيفه عمران ش ) ۱-۶جدول 

 ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  ۱۳۹۳بودجه مصوب سال 
  ۱۳۹۴رشد بودجه سال 
 ۱۳۹۳نسبت به سال 

  
  شرح

 درصد اعتبار درصد اعتبار درصد اعتبار
 %۱۰- -۳۹۴،۸۰۰،۰۰۰ %۱۶ ۳،۷۲۰،۹۰۰،۰۰۰ %۲۲ ۴،۱۱۵،۷۰۰،۰۰۰ برنامه ريزي  توسعه شهري  

 %۴۱ ۱۱۲،۸۰۰،۰۰۰ %۲ ۳۸۴،۶۸۰،۰۰۰ %۱ ۲۷۱،۸۸۰،۰۰۰ ي داخل شهريهاي سطح برنامه هدايت ودفع آب

 %۱۷ ۱،۱۸۹،۶۹۲،۰۰۰ %۳۴ ۷،۹۹۳،۴۰۰،۰۰۰ %۳۶ ۶،۸۰۳،۷۰۸،۰۰۰ برنامه حمل ونقل و بهـبـود عـبور و مرور شهري

 -%۳ -۱۲،۰۰۰،۰۰۰ %۱ ۳۳۷،۰۰۰،۰۰۰ %۲ ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي

 %۹۳ ۱،۳۱۰،۶۵۳،۵۰۰ %۱۱ ۲،۷۱۴،۰۵۷،۵۰۰ %۷ ۱،۴۰۳،۴۰۴،۰۰۰ برنامه بهبود محيط شهري

 %۱۶ ۸۴،۵۰۰،۰۰۰ %۳ ۶۱۱،۶۰۰،۰۰۰ %۳ ۵۲۷،۱۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي

 %۲۸ ۲۰۲،۵۰۰،۰۰۰ %۴ ۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰ %۴ ۷۲۲،۵۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري 

 %۶۶ ۲،۲۳۳،۵۰۰،۰۰۰ %۲۴ ۵،۶۲۶،۰۰۰،۰۰۰ %۱۸ ۳،۳۹۲،۵۰۰،۰۰۰ سيسات درآمدزا برنامه ايجاد تا

 %۲۱ ۲۴۱،۱۵۴،۵۰۰ %۶ ۱،۴۰۷،۳۶۲،۵۰۰ %۶ ۱،۱۶۶،۲۰۸،۰۰۰ برنامه هزينه هاي پيش بيني نشده وديون

 %۲۶ ۴،۹۶۸،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۲۳،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۱۸،۷۵۲،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل

  :۱۳۹۴ال مهمترين سياست ها بودجه عمراني س
 .تکميل پروژه هاي نيمه تمامـ 
 . توجه ويژه به احداث و تجهيز مراکز فرهنگي ، ورزشي و مذهبيـ 
 .توجه ويژه به رفع معضل ترافيک با اجراي سريع تقاطع هاي غير همسطح ، اعمال سياستها و قوانين در بحث ترافيک و توسعه ناوگان حمل و نقل عموميـ 
 .در هر منطقه...) فضاي سبز، جمعيت و( هاي توجه ويژه به سرانه ـ 
  .توجه به زيباسازي شهر و افزايش نشاط شهرونديـ 



 

 

١٠ 

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  تا بار د و ا آ عادل  ود و  ل  اال   خ

وم ت    س

 

 

 

 

 
 



 

 

١١ 

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  تا بار د و ا آ عادل  ود و  ل  اال   خ

  ) ارقام به هزار ريال(پيش بيني درآمدها و منابع تأمين اعتبار  ) ۳-۱جدول 

 جمع سهم اعتبارات عمراني سهم اعتبارات جاري شرح كد

  درآمدهاي عمومي شهرداري - بخش اول 

  درآمدهاي عمومي شهرداري: الف
 ٤،٧٥٩،١٣٦،٤٠٠ ٥،٧٧٤،٣٧٩،٦٠٠ ١٠،٥٣٣،٥١٦،٠٠٠ ) درآمدها مستمر ( مدها ناشي از عوارض عمومي درآ ۰ ۱۰۰۰۰۰
 ٥٧٩،٠٠٠،٠٠٠ ١٧١،٠٠٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠،٠٠٠ درآمدها ناشي از عوارض اختصاصي  ۰ ۲۰۰۰۰۰
 ٢٠٥،٤٥٤،٠٠٠ ١٧٦،٩٣١،٠٠٠ ٣٨٢،٣٨٥،٠٠٠ بها خدمات و درآمدها مؤسسات انتفاعي شهردار  ۰ ۳۰۰۰۰۰
 ٦٩٢،٤٠٠،٠٠٠ ١٣٨،٦٠٠،٠٠٠ ٨٣١،٠٠٠،٠٠٠ درآمدها حاصله از وجوه و اموال شهردار  ۰ ۴۰۰۰۰۰
 ٥٦،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٦،٠٠٠،٠٠٠ كمكها اعطائي دولت و ساماندهي دولتي  ۰ ۵۰۰۰۰۰
 ١،٩٠٣،١٩٩،٦٠٠ ١،٧٦٤،٥٩٩،٤٠٠ ٣،٦٦٧،٧٩٩،٠٠٠ اعانات و هدايا دارائي ها  ۰ ۶۰۰۰۰۰
 ١١،٦٣٨،٩٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ١١،٦٣٩،٣٠٠،٠٠٠ بع تأمين اعتبار ساير منا ۰ ۷۰۰۰۰۰

 ١٩،٨٣٤،٠٩٠،٠٠٠ ٨،٠٢٥،٩١٠،٠٠٠ ٢٧،٨٦٠،٠٠٠،٠٠٠ جمع درآمدهاي عمومي شهرداري 

 ٣،٨٨٥،٩١٠،٠٠٠ -٣،٨٨٥،٩١٠،٠٠٠  كمك جار به عمراني 

 ٢٣،٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،١٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٧،٨٦٠،٠٠٠،٠٠٠ جمع 

  درآمدهاي موسسات وابسته: ب 
  ۰  ٤٤٨،٠٠٠،٠٠٠ ٤٤٨،٠٠٠،٠٠٠ سازمان اتوبوسراني 
  ٠ ٢٣،٣٠٠،٠٠٠ ٢٣،٣٠٠،٠٠٠ سازمان تاكسيراني 

  ٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ سازمان مديريت پسماند
 ٣٨،٥٠٠،٠٠٠ ٤٢،٥٠٠،٠٠٠ ٨١،٠٠٠،٠٠٠ سازمان ميادين 

  ٠ ٢١،٣٠٠،٠٠٠ ٢١،٣٠٠،٠٠٠ سازمان آرامستان ها
 ٣٨،٧٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٨،٧٠٠،٠٠٠ ات و ارتباطات سازمان فن آور اطالع

  ٠ ٩٩،٩٠٠،٠٠٠ ٩٩،٩٠٠،٠٠٠ سبز  و فضا سازمان پاركها
 ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ ٠  ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ سازمان عمران 

 



 

 

١٢ 

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  تا بار د و ا آ عادل  ود و  ل  اال   خ

 جمع سهم اعتبارات عمراني سهم اعتبارات جاري شرح
 ٠  ٢٦٩،٠٠٠،٠٠٠ ٢٦٩،٠٠٠،٠٠٠ سازمان آتش نشاني 
  ٠ ٣٨٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٨٣،٠٠٠،٠٠٠ سازمان خدمات موتور

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦،٠٠٠،٠٠٠ ٧٦،٠٠٠،٠٠٠ پايانه ها  سازمان
  ٠ ٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٩١،٠٠٠،٠٠٠ سازمان فرهنگي اجتماعي 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥١،٠٠٠،٠٠٠ ٦١،٠٠٠،٠٠٠ سازمان حمل و نقل و ترافيك
 ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٧١،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥١،٠٠٠،٠٠٠ سازمان قطار شهر 
 ٠ ١٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٣،٠٠٠،٠٠٠ سازمان سرمايه گذار

 ٢٢٧،٧٠٠،٠٠٠ ١،٨٦٩،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٩٦،٧٠٠،٠٠٠  جمع درآمد سازمانها 
 ٢٣،٩٤٧،٧٠٠،٠٠٠ ٦،٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠ ٢٩،٩٥٦،٧٠٠،٠٠٠ جمع درآمدهاي عمومي 

 ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٩٧،٢٢٩،٠٠٠ ٩٧٧،٢٢٩،٠٠٠ ارقام تكراري: كسر شود 
 ٢٣،٨٦٧،٧٠٠،٠٠٠ ٥،١١١،٧٧١،٠٠٠ ٢٨،٩٧٩،٤٧١،٠٠٠ جمع كل درامدهاي شهرداري 

 ٢٣،٨٦٧،٧٠٠،٠٠٠ ٥،١١١،٧٧١،٠٠٠ ٢٨،٩٧٩،٤٧١،٠٠٠ جمع 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

١٣ 

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  تا بار د و ا آ عادل  ود و  ل  اال   خ

  ) ارقام به هزار ريال(اعتبارات جار و عمراني به تفکيک وظايف و برنامه ها  ) ۳-۲جدول 

 جمع سهم اعتبارات عمراني سهم اعتبارات جاري شرح  کد

   هزينه هاي شهرداري- بخش دوم 
  ه هاي شهرداريهزين: الف 

 وظيفه خدمات اداري 
 ١٦،٣٥٠،٠٠٠  ٠ ١٦،٣٥٠،٠٠٠ نوساز % ۱۰اعتبارات جار فعاليت نوساز از محل 

 ١،٠٤٣،٦٥٠،٠٠٠  ٠ ١،٠٤٣،٦٥٠،٠٠٠ بقيه اعتبارات ادار 
 ١،٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠  ٠ ١،٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠ جمع اعتبارات وظيفه خدمات ادار   ۰۰۰۰ ـ ۱۰۰
 ٣،٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠  ٠ ٣،٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠  وظيفه خدمات شهر  ۰۰۰۰ ـ ۲۰۰
 ٢٣،٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣،٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠  ٠  وظيفه عمراني شهر  ۰۰۰۰ ـ ۳۰۰
 ٣،٧٢٠،٩٠٠،٠٠٠ ٣،٧٢٠،٩٠٠،٠٠٠  ٠  برنامه ريز توسعه شهر  ۰۰۰۰ ـ ۳۰۱
 ٣٨٤،٦٨٠،٠٠٠ ٣٨٤،٦٨٠،٠٠٠  ٠  ها سطحي داخل شهر برنامه، هدايت و دفع آب  ۰۰۰۰ ـ ۳۰۲
 ٧،٩٩٣،٤٠٠،٠٠٠ ٧،٩٩٣،٤٠٠،٠٠٠  ٠  برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهر  ۰۰۰۰ ـ ۳۰۳
 ٣٣٧،٠٠٠،٠٠٠ ٣٣٧،٠٠٠،٠٠٠  ٠  برنامه ايجاد تأسيسات حفاظتي شهرها  ۰۰۰۰ ـ ۳۰۴
 ٢،٧١٤،٠٥٧،٥٠٠ ٢،٧١٤،٠٥٧،٥٠٠  ٠ بهبود محيط شهر   ۰۰۰۰ ـ ۳۰۵
 ٦١١،٦٠٠،٠٠٠ ٦١١،٦٠٠،٠٠٠  ٠ ها ورزشي، فرهنگي و توريستي برنامه ايجاد اماكن و فضا  ۰۰۰۰ ـ ۳۰۶
 ٩٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩٢٥،٠٠٠،٠٠٠  ٠ برنامه ايجاد تأسيسات و تسهيالت شهر   ۰۰۰۰ ـ ۳۰۷
 ٥،٦٢٦،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٦٢٦،٠٠٠،٠٠٠  ٠ برنامه ايجاد تأسيسات درآمد زا   ۰۰۰۰ ـ ۳۰۸
 ١،٤٠٧،٣٦٢،٥٠٠ ١،٤٠٧،٣٦٢،٥٠٠  ٠ عمراني برنامه هزينه ها پيش بيني نشده و ديون   ۰۰۰۰ ـ ۳۰۹
  هزينه هاي موسسات وابسته: ب 

 ٤٤٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٤٨،٠٠٠،٠٠٠ سازمان اتوبوسراني 
 ٢٣،٣٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٣،٣٠٠،٠٠٠ سازمان تاكسيراني 

 ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ سازمان مديريت پسماند
 ٨١،٠٠٠،٠٠٠ ٣٨،٥٠٠،٠٠٠ ٤٢،٥٠٠،٠٠٠ سازمان ميادين 

 



 

 

١۴ 

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  تا بار د و ا آ عادل  ود و  ل  اال   خ

 جمع سهم اعتبارات عمراني سهم اعتبارات جاري شرح
 ٢١،٣٠٠،٠٠٠ ٠ ٢١،٣٠٠،٠٠٠ ها سازمان آرامستان

 ٣٨،٧٠٠،٠٠٠ ٣٨،٧٠٠،٠٠٠ ٠ سازمان فن آور اطالعات و ارتباطات 
 ٩٩،٩٠٠،٠٠٠ ٠ ٩٩،٩٠٠،٠٠٠ سبز  و فضا ها سازمان پارك

 ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ ٠ سازمان عمران 
 ٢٦٩،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٦٩،٠٠٠،٠٠٠ اني سازمان آتش نش

 ٣٨٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٨٣،٠٠٠،٠٠٠ سازمان خدمات موتور
 ٧٦،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦،٠٠٠،٠٠٠ پايانه ها  سازمان

 ٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٩١،٠٠٠،٠٠٠ سازمان فرهنگي اجتماعي 
 ٦١،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥١،٠٠٠،٠٠٠ سازمان حمل و نقل و ترافيك

 ٣٥١،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٧١،٠٠٠،٠٠٠ سازمان قطار شهر 
 ١٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٣،٠٠٠،٠٠٠ سازمان سرمايه گذار

 ٢،٠٩٦،٧٠٠،٠٠٠ ٢٢٧،٧٠٠،٠٠٠ ١،٨٦٩،٠٠٠،٠٠٠  جمع هزينه سازمانها 
 ٢٩،٩٥٦،٧٠٠،٠٠٠ ٢٣،٩٤٧،٧٠٠،٠٠٠ ٦،٠٠٩،٠٠٠،٠٠٠ جمع هزينه هاي شهرداري 

 ٩٧٧،٢٢٩،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٩٧،٢٢٩،٠٠٠ ارقام تكراري: كسر شود 
 ٢٨،٩٧٩،٤٧١،٠٠٠ ٢٣،٨٦٧،٧٠٠،٠٠٠ ٥،١١١،٧٧١،٠٠٠ جمع كل هزينه هاي شهرداري 

 ٢٨،٩٧٩،٤٧١،٠٠٠ ٢٣،٨٦٧،٧٠٠،٠٠٠ ٥،١١١،٧٧١،٠٠٠ جمع اعتبارات عمومي 
  

 

  

  

  

  

  



 

 

١۵ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   
  

  

  

ھارم ت    س

  

  

  

  

  

  



 

 

١۶ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  )ارقام به هزار ريال(مين اعتبار پيش بيني درآمدها و منابع تأ ) ۴-۱جدول 

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  صولي قطعيو
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

 ۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۹۸۴،۰۶۰،۰۳۴ ۱۲،۲۵۱،۰۱۶،۵۰۲ ۶،۷۳۳،۰۴۳،۵۳۲ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶،۱۵۹،۳۰۴،۴۷۷ جمع درآمدهاي عمومي

 درآمد ناشي از عوارض 
 عمومي

۶،۴۸۶،۹۰۲،۲۴۶ ۷،۴۶۷،۱۹۷،۰۰۰ ۲،۷۰۲،۸۷۵،۹۳۶ ۴،۹۳۶،۳۶۱،۲۷۸ ۷،۶۳۹،۲۳۷،۲۱۴ ۸،۷۸۳،۴۸۶،۰۰۰ ۶۵۲،۹۰۰،۰۰۰ ۹،۴۳۶،۳۸۶،۰۰۰ ۹،۴۱۱،۸۰۶،۰۰۰ ۱،۱۲۱،۷۱۰،۰۰۰ ۱۰،۵۳۳،۵۱۶،۰۰۰ 

 ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۱۴،۶۰۰،۰۰۰ ۴،۶۰۰،۰۰۰ ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۹،۰۹۹،۲۶۴ ۳۷۳،۳۷۹،۰۰۰ ۱۳۵،۷۲۰،۲۶۴ ۳۴۰،۱۵۰،۰۰۰ ۳۲۵،۷۲۸،۶۳۴  درآمد ناشي از عوارض اختصاصي

خدمات و درآمد موسسات  بهاء
 انتفاعي

۳۸۰،۷۸۱،۴۵۹ ۱،۰۳۹،۰۲۰،۰۰۰ ۱۵۸،۶۵۸،۹۴۱ ۲۵۱،۲۷۱،۷۱۵ ۴۰۹،۹۳۰،۶۵۶ ۶۴۴،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۰۵۵،۰۰۰ ۶۴۵،۴۵۵،۰۰۰ ۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰ ۰ ۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰ 

 ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸۷،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۸۷،۴۰۰،۰۰۰ ۶۳۳،۵۵۲،۴۱۰ ۳۱۹،۹۴۲،۵۵۸ ۳۱۳،۶۰۹،۸۵۲ ۷۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۲،۶۶۳،۶۴۶  درآمد حاصل از وجوه و اموال

 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵،۳۹۴،۲۵۳ ۲۴،۳۸۲،۰۰۰ ۱۱،۰۱۲،۲۵۳ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶،۴۲۹،۴۰۶  كمكهاي اعطايي دولت و سازمانها

 ۳،۶۶۷،۷۹۹،۰۰۰ ۲۸۶،۹۹۰،۰۰۰ ۳،۳۸۰،۸۰۹،۰۰۰ ۱،۵۴۰،۰۴۴،۰۰۰ ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۱۸،۰۴۴،۰۰۰ ۱،۴۵۳،۵۲۵،۴۶۱ ۶۶۱،۳۴۸،۴۰۰ ۷۹۲،۱۷۷،۰۶۱ ۲،۶۶۷،۹۰۰،۰۰۰ ۱،۹۰۱،۲۲۴،۹۴۷  اعانات و هدايا و دارائي ها

 ۱۱،۶۳۹،۳۰۰،۰۰۰ ۳،۷۵۳،۳۰۰،۰۰۰ ۷،۸۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۳۴،۱۱۵،۰۰۰ ۳،۴۹۹،۴۴۵،۰۰۰ ۷،۵۳۴،۶۷۰،۰۰۰ ۸،۳۰۳،۳۲۰،۷۷۶ ۵،۶۸۴،۳۳۱،۵۵۱ ۲،۶۱۸،۹۸۹،۲۲۵ ۹،۳۲۷،۷۳۳،۰۰۰ ۶،۲۸۵،۵۷۴،۱۳۹  ساير منابع تامين اعتبار

 

 

 

  

 



 

 

١٧ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲ر خآ

  وصولي قطعي
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

 ۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۹۸۴،۰۶۰،۰۳۴ ۱۲،۲۵۱،۰۱۶،۵۰۲ ۶،۷۳۳،۰۴۳،۵۳۲ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶،۱۵۹،۳۰۴،۴۷۷ جمع درآمدهاي عمومي

از عوارض درآمدهاي ناشي 
  عمومي

۶،۴۸۶،۹۰۲،۲۴۶ ۷،۴۶۷،۱۹۷،۰۰۰ ۲،۷۰۲،۸۷۵،۹۳۶ ۴،۹۳۶،۳۶۱،۲۷۸ ۷،۶۳۹،۲۳۷،۲۱۴ ۸،۷۸۳،۴۸۶،۰۰۰ ۶۵۲،۹۰۰،۰۰۰ ۹،۴۳۶،۳۸۶،۰۰۰ ۹،۴۱۱،۸۰۶،۰۰۰ ۱،۱۲۱،۷۱۰،۰۰۰ ۱۰،۵۳۳،۵۱۶،۰۰۰ 

 ۲،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۸۵۱،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۸۵۱،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۴۶۴،۶۱۰،۹۹۳ ۱،۰۳۵،۹۳۶،۰۰۰ ۴۲۸،۶۷۴،۹۹۳ ۱،۱۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۲۸،۸۱۹،۹۸۲ وصولي توسط ساير موسسات 

 ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۵۹۳،۴۸۶ ۹،۸۸۰،۰۰۰ ۵،۷۱۳،۴۸۶ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۷۱۲،۳۶۷ اسناد رسمي % ۸عوارض 

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴،۴۰۰،۰۰۰ ۳،۶۳۵،۴۰۷ ۲،۱۴۹،۰۰۰ ۱،۴۸۶،۴۰۷ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۶۷،۳۷۷ عوارض گذرنامه 

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶،۰۱۸،۶۹۵ ۸،۶۳۳،۰۰۰ ۷،۳۸۵،۶۹۵ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷،۷۲۵،۶۶۹ عوارض مسافرين هوائي 

عوارض بر فروش کاال و ارايه 
ع بند الف ماده موضو(خدمات 

 )قانون ماليات بر ارزش افزوده۳۸
۹۳۲،۶۲۲،۹۴۱ ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸۸،۵۹۲،۸۹۲ ۸۱۸،۱۰۶،۰۰۰ ۱،۲۰۶،۶۹۸،۸۹۲ ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ذيل ماده ۱عوارض آاليندگي تبصره 
  قانون ماليات بر ارزش افزوده۳۸

۶۱،۱۹۱،۶۲۸ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۴۹۶،۵۱۲ ۱۹۷،۱۶۸،۰۰۰ ۲۲۲،۶۶۴،۵۱۲ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۲۳عوارض ناشي از اجراي ماده 
 رسيدگي به تخلفات رانندگي

۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰   ۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۸،۰۱۶،۵۱۶،۰۰۰ ۱،۱۲۱،۷۱۰،۰۰۰ ۶،۸۹۴،۸۰۶،۰۰۰ ۷،۳۴۱،۳۵۶،۰۰۰ ۶۵۲،۹۰۰،۰۰۰ ۶،۶۸۸،۴۵۶،۰۰۰ ۵،۹۷۱،۴۰۱،۵۸۸ ۳،۷۵۷،۱۳۵،۵۰۰ ۲،۲۱۴،۲۶۶،۰۸۸ ۶،۱۰۴،۴۶۷،۰۰۰ ۵،۳۱۴،۲۳۸،۶۱۱ عوارض برساختمانها واراضي

 ۸۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۸۱،۳۳۵،۳۲۳ ۷۶۸،۸۳۲،۰۰۰ ۵۱۲،۵۰۳،۳۲۳ ۱،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۳۰،۰۰۷،۹۷۶ عوارض بر پروانه ساختماني 

  عوارض بر پروانه ساختماني
 )تهاتري يا غير نقدي  ( 

۶۰،۶۷۸،۴۱۶ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۲۸۲،۶۷۳ ۱۱،۰۵۸،۰۰۰ ۳۶،۳۴۰،۶۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

عوارض بر پروانه ساختماني ناشي 
  قطار شهري ۲ و ۱از پروژه خط 

۰  ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۹۹،۱۱۲،۰۰۰ ۳۹۹،۱۱۲،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

عوارض بر پروانه ساختماني ناشي 
  قطار شهري ۲از پروژه خط 

۰  ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۱،۵۰۱،۸۰۰،۰۰۰ ۱۱۳،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۳۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۱۹۳،۹۸۱،۶۲۹ ۱،۹۲۵،۶۸۴،۰۰۰ ۱،۲۶۸،۲۹۷،۶۲۹ ۲،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۴۳،۹۱۴،۳۱۰ عوارض بر مازاد تراكم 
  



 

 

١٨ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  وصولي قطعي
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 

  يپيشنهاد
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

تهاتري يا ( عوارض بر مازاد تراكم 
 )غير نقدي 

۱۲۱،۳۵۶،۸۳۲ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۵۶۵،۳۴۷ ۶۲،۰۲۹،۰۰۰ ۱۱۲،۵۹۴،۳۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

عوارض برتفكيك اراضي و 
 ساختمانها 

۴۳۲،۰۵۸،۰۹۲ ۴۰۲،۲۰۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۲۴،۲۰۵ ۲۳۰،۲۵۷،۵۰۰ ۴۱۰،۲۸۱،۷۰۵ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۹۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۷،۰۰۰،۰۰۰ 

عوارض برتفكيك اراضي و 
 )تهاتري يا غير نقدي ( ساختمانها 

۱۰،۰۲۰،۰۶۹ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۱۷۵،۰۲۹ ۴۶،۰۲۴،۰۰۰ ۵۰،۱۹۹،۰۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷۱،۱۱۸،۷۴۸ ۳۹،۹۷۱،۵۰۰ ۳۱،۱۴۷،۲۴۸ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۷۴،۷۵۳،۳۹۶ پيش آوردگيها ن، عوارض بر بالك

 ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶۲،۴۲۳،۲۴۷ ۴۱،۶۳۶،۰۰۰ ۲۰،۷۸۷،۲۴۷ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴۹،۸۸۹،۳۹۲ عوارض بر معامالت غير منقول 

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۹۶،۵۱۲ ۳۹۰،۰۰۰ ۶،۵۱۲ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۶۲۸ عوارض اراضي بالاستفاده شهري

 ۱۶۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۶۳،۵۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۷،۸۴۴،۵۲۳ ۴۲،۵۱۷،۰۰۰ ۲۵،۳۲۷،۵۲۳ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۷۸۶،۰۵۵ عوارض نوسازي

 ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۲۵۱،۰۰۰ ۲۵۱،۰۰۰ ۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰   )غير نقدي ( عوارض نوسازي

اصل از عدم تامين عوارض ح
 فضاي باز 

۲،۸۳۱،۱۲۹ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۷۹،۶۳۷ ۵۵،۱۸۱،۰۰۰ ۵۶،۳۶۰،۶۳۷ ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۹،۵۰۰ ۴۰۹،۵۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ عوارض حاصل از تعميرات 

 ۳،۶۷۰،۲۷۱،۰۰۰ ۱۶۴،۶۱۰،۰۰۰ ۳،۵۰۵،۶۶۱،۰۰۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني

عوارض ساليانه بهره برداري موقت 
 ساختمانها 

۶۷۳،۴۶۹ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸۰،۶۱۲ ۱،۶۶۱،۰۰۰ ۱،۹۴۱،۶۱۲ ۲،۳۳۰،۰۰۰ ۰  ۲،۳۳۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ 

عوارض استفاده موقت از 
 فضاي باز 

۶۸،۱۵۳،۷۹۲ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸،۳۹۷،۴۱۳ ۲۰،۱۹۵،۰۰۰ ۴۸،۵۹۲،۴۱۳ ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۳۳،۳۴۵،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۳۳،۰۴۵،۰۰۰ ۳۸۷،۰۲۶،۰۰۰ ۱۳،۹۰۰،۰۰۰ ۳۷۳،۱۲۶،۰۰۰ ۱۷۲،۷۱۸،۶۹۰ ۱۰۶،۴۲۷،۰۰۰ ۶۶،۲۹۱،۶۹۰ ۲۸۸،۰۱۷،۰۰۰ ۱۵۹،۱۰۰،۰۵۵ عوارض قطار شهري 

  عوارض قطار شهري
 )غير نقدي تهاتري يا  ( 

۰ ۲۰،۷۵۰،۰۰۰ ۰ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۵،۶۳۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۵،۶۳۰،۰۰۰ ۱۱۳،۰۳۴،۴۹۵ ۷۳،۶۶۸،۲۷۸ ۳۹،۳۶۶،۲۱۷ ۱۳۸،۶۳۰،۰۰۰ ۹۴،۴۷۸،۹۲۱ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 
  



 

 

١٩ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  دجه مصوببو  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  وصولي قطعي
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

عوارض شماره گذاري ساليانه 
 موتورسيکلت و ساير وسايط نقليه

۲۰،۱۵۴ ۳۰،۰۰۰ ۸،۳۹۸ ۱۴،۹۳۶ ۲۳،۳۳۴ ۳۰،۰۰۰ ۰  ۳۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ 

 ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳،۴۵۸،۹۷۳ ۱۸،۸۷۸،۰۰۰ ۱۴،۵۸۰،۹۷۳ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴،۹۹۴،۳۳۶ عوارض بليط مسافرت و باربري 

عوارض حق ثبت نام رانندگي 
 سهم شهرداري

۴۵۶،۴۳۴ ۶۰۰،۰۰۰ ۱۹۰،۱۸۱ ۱۵۰،۰۰۰ ۳۴۰،۱۸۱ ۶۰۰،۰۰۰ ۰  ۶۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰۰،۰۰۰ 

 ۱۳۳،۲۵۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۳،۲۵۰،۰۰۰ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷۹،۲۱۲،۰۰۸ ۵۴،۶۲۵،۳۴۲ ۲۴،۵۸۶،۶۶۶ ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۵۹،۰۰۷،۹۹۸ عوارض ساليانه اتومبيل

عوارض برپروانه هاي كسب و 
 فروش خدماتي 

۴۹،۳۶۴،۷۳۱ ۹۰،۱۰۰،۰۰۰ ۲۰،۵۶۸،۶۳۸ ۶۹،۶۲۱،۵۰۰ ۹۰،۱۹۰،۱۳۸ ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۶۷۰،۶۳۶ ۱،۱۴۸،۰۰۰ ۵۲۲،۶۳۶ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۲۵۴،۳۲۶ عوارض سينما نمايش 

، عوارض بر پروانه هاي كسب
 صنوف و صدور پروانه 

۲۹،۸۳۰،۴۲۳ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۴۲۹،۳۴۳ ۲۴،۰۶۳،۵۰۰ ۳۶،۴۹۲،۸۴۳ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴۷،۷۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۷،۷۰۰،۰۰۰ 

 ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰۷،۰۰۰ ۸۰۷،۰۰۰ ۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۰عوارض پالژ و محل هاي تفريحي 

 ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۴۴،۰۰۰ ۴۴،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ بر قراردادها% ۱عوارض 

  حق النظاره% ۳عوارض 
ن و مهندسين ناظر ساختما

 ساير حق نظارت 
۱۷،۳۴۴،۹۱۵ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۲۲۷،۰۴۸ ۱۸،۶۷۷،۰۰۰ ۲۵،۹۰۴،۰۴۸ ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳،۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۳،۶۰۰،۰۰۰ 

از جمله غذاي (ساير موارد 
شهريه ،  قراردادها،پرسنل

 ) درج آگهي،فرهنگسرا
۹۳۵،۰۶۸ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸۹،۶۱۲ ۲۴،۸۸۲،۰۰۰ ۲۵،۲۷۱،۶۱۲ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۲،۴۰۰،۰۰۰ 

درآمدهاي ناشي از عوارض 
 اختصاصي 

۳۲۵،۷۲۸،۶۳۴ ۳۴۰،۱۵۰،۰۰۰ ۱۳۵،۷۲۰،۲۶۴ ۳۷۳،۳۷۹،۰۰۰ ۵۰۹،۰۹۹،۲۶۴ ۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۶۰۰،۰۰۰ ۶۱۴،۶۰۰،۰۰۰ ۶۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ 

وصولي توسط شهرداري و 
 ساير موسسات 

۱۹۴،۶۸۷،۱۴۸ ۱۸۰،۱۵۰،۰۰۰ ۸۱،۱۱۹،۶۴۵ ۱۳۵،۸۴۵،۰۰۰ ۲۱۶،۹۶۴،۶۴۵ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۶۰۰،۰۰۰ ۲۶۴،۶۰۰،۰۰۰ ۳۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۴،۶۰۰،۰۰۰ ۴،۶۰۰،۰۰۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۳،۲۰۴،۶۴۵ ۱۳۲،۰۸۵،۰۰۰ ۸۱،۱۱۹،۶۴۵ ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۴،۶۸۷،۱۴۸ عوارض کسري پاركينگ 
  



 

 

٢٠ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي ـرح درآمدشـ
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  وصولي قطعي
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

  عوارض کسري پاركينگ
 )غير نقدي تهاتري يا  ( 

۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳،۷۶۰،۰۰۰ ۳،۷۶۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰  ۰  ۰ ۰   ۰ ۱۵۰،۰۰۰ ۰ عوارض حق بيمه حريق 

 ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۲،۱۳۴،۶۱۹ ۲۳۷،۵۳۴،۰۰۰ ۵۴،۶۰۰،۶۱۹ ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۱،۰۴۱،۴۸۶ سهميه از عوارض وصولي متمركز 

هرداري از عوارض سهم ش
موضوع ( وصولي متمركز 

 )۳۹ ماده ۲تبصره 
۱۳۱،۰۴۱،۴۸۶ ۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴،۶۰۰،۶۱۹ ۲۳۷،۵۳۴،۰۰۰ ۲۹۲،۱۳۴،۶۱۹ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 درآمدهايو   خدمات بهاء
 مؤسسات انتفاعي شهرداري 

۳۸۰،۷۸۱،۴۵۹ ۱،۰۳۹،۰۲۰،۰۰۰ ۱۵۸،۶۵۸،۹۴۱ ۲۵۱،۲۷۱،۷۱۵ ۴۰۹،۹۳۰،۶۵۶ ۶۴۴،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۰۵۵،۰۰۰ ۶۴۵،۴۵۵،۰۰۰ ۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰ ۰ ۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰ 

 ۳۶۰،۳۸۵،۰۰۰ ۰ ۳۶۰،۳۸۵،۰۰۰ ۶۲۵،۴۵۵،۰۰۰ ۱،۰۵۵،۰۰۰ ۶۲۴،۴۰۰،۰۰۰ ۴۰۴،۲۲۵،۷۷۶ ۲۵۰،۵۳۹،۷۱۵ ۱۵۳،۶۸۶،۰۶۱ ۶۲۲،۰۲۰،۰۰۰ ۳۶۸،۸۴۶،۵۴۶ درآمد ناشي از بها خدمات شهرداري 

و ترميم سفالت و لكه گيري آحق 
 حفاري 

۳۸،۴۸۰،۳۰۲ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶،۰۳۳،۴۵۹ ۲۷،۰۴۹،۵۰۰ ۴۳،۰۸۲،۹۵۹ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ 

 ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۱۵۶،۱۰۴ ۶،۹۴۸،۰۰۰ ۶،۲۰۸،۱۰۴ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۸۹۹،۴۵۱ حق كارشناسي و فروش نقشه ها

حاصل از فروش و جمع درآمد 
 آوري زباله

۲۴،۴۷۴،۱۳۱ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۱۹۷،۵۵۵ ۱۸،۶۹۴،۱۵۱ ۲۸،۸۹۱،۷۰۶ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ 

درآمد حاصل از آگهي هاي 
 تجاري و تابلو ها

۳۱،۳۵۷،۱۳۹ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۰۶۵،۴۷۴ ۳۵،۶۶۴،۵۰۰ ۴۸،۷۲۹،۹۷۴ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ 

درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري و 
 )تهاتري يا غير نقدي ( تابلو ها

۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

درآمد حاصل از خدمات فني 
 و ايمني 

۲۴۴،۲۶۲،۹۱۶ ۳۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۱،۷۷۶،۲۱۵ ۱۴۸،۷۷۸،۰۰۰ ۲۵۰،۵۵۴،۲۱۵ ۳۴۰،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۰۵۵،۰۰۰ ۳۴۱،۴۵۵،۰۰۰ ۲،۳۸۵،۰۰۰ ۰ ۲،۳۸۵،۰۰۰ 

درآمد حاصل از خدمات فني و 
 )تهاتري يا غير نقدي ( ايمني 

۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۴۳۲،۰۰۰ ۲،۴۳۲،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

  



 

 

٢١ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  يوصولي قطع
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

درآمد حاصل از خدمات فني 
 )خدمات آتش نشاني(و ايمني 

۶،۶۵۱،۶۰۸ ۰ ۲،۷۷۱،۵۰۴ ۵،۱۶۰،۵۰۰ ۷،۹۳۲،۰۰۴ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ 

مات درآمد حاصل از ارائه خد
 آموزشي 

۱۲،۷۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۵،۲۹۲ ۰ ۵،۲۹۲ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

درآمد حاصل از خدمات شهري 
 به موسسات مالي و اعتباري

۷،۴۶۹،۹۲۲ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۱۱۲،۴۶۸ ۵،۶۶۰،۰۰۰ ۸،۷۷۲،۴۶۸ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰     ۶۶۹،۰۵۵ ۱۵۳،۰۶۴ ۵۱۵،۹۹۱ ۰ ۱،۲۳۸،۳۷۸ درامد حق االرض

 ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۷۰۴،۸۸۰ ۷۳۲،۰۰۰ ۴،۹۷۲،۸۸۰ ۴۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۹۳۴،۹۱۲ درآمد تاسيسات شهرداري

درآمد حاصل از فروش 
 سفالت آمحصوالت كارخانجات 

  ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۷۰۴،۸۸۰ ۷۳۲،۰۰۰ ۴،۹۷۲،۸۸۰ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۹۳۴،۹۱۲ درآمد حاصل از تآسيسات معدني

تغيير صنف ( ساير موارد 
 )  تبليغات،جرائم، بازارچه

  ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

درآمد حاصله ازوجوه واموال 
 شهرداري 

۷۵۲،۶۶۳،۶۴۶ ۷۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۱۳،۶۰۹،۸۵۲ ۳۱۹،۹۴۲،۵۵۸ ۶۳۳،۵۵۲،۴۱۰ ۶۸۷،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۸۷،۴۰۰،۰۰۰ ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶۳،۷۳۸،۲۶۸ ۴،۲۳۹،۰۵۸ ۱۵۹،۴۹۹،۲۱۰ ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸۲،۷۹۸،۱۰۴ درآمد حاصل از وجوه شهرداري 

درآمد حاصل از سرمايه گذاري 
 دربخش عمومي 

۱۷۱،۲۷۴،۷۳۰ ۱۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ۷۱،۳۶۴،۴۷۱ ۱،۹۹۳،۰۰۰ ۷۳،۳۵۷،۴۷۱ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي 
 شهرداري 

۲۱۱،۵۲۳،۳۷۴ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۸۸،۱۳۴،۷۳۹ ۲،۲۴۶،۰۵۸ ۹۰،۳۸۰،۷۹۷ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵۸۹،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۸۹،۴۰۰،۰۰۰ ۴۶۹،۸۱۴،۱۴۲ ۳۱۵،۷۰۳،۵۰۰ ۱۵۴،۱۱۰،۶۴۲ ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۶۹،۸۶۵،۵۴۱ درآمد حاصل از اموال شهرداري

مال االجاره ساختمانها و 
 تاسيسات شهرداري

۳۶،۶۷۳،۱۰۱ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۲۸۰،۴۵۹ ۱۷،۴۵۵،۵۰۰ ۳۲،۷۳۵،۹۵۹ ۳۹،۴۰۰،۰۰۰ ۰  ۳۹،۴۰۰،۰۰۰ ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ 

  



 

 

٢٢ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  وصولي قطعي
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

درآمد حاصل از ساماندهي 
 ر شمال غربمحو

۴۲،۱۵۰،۶۶۱ ۰ ۱۷،۵۶۲،۷۷۵ ۳،۴۳۳،۰۰۰ ۲۰،۹۹۵،۷۷۵ ۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۱۶،۰۸۲،۴۰۸ ۲۹۴،۸۱۵،۰۰۰ ۱۲۱،۲۶۷،۴۰۸ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۱،۰۴۱،۷۸۰ درآمد حاصل از ستاد باغات 

تهاتري ( درآمد حاصل از ستاد باغات 
  )يا غير نقدي

  ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

كمكهاي اعطائي دولت 
 وسازمانهاي دولتي 

۲۶،۴۲۹،۴۰۶ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۱۲،۲۵۳ ۲۴،۳۸۲،۰۰۰ ۳۵،۳۹۴،۲۵۳ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ 

هاي اعطائي دولت و  كمك
 سازمانهاي دولتي 

۲۶،۴۲۹،۴۰۶ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۱۲،۲۵۳ ۲۴،۳۸۲،۰۰۰ ۳۵،۳۹۴،۲۵۳ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰  ۰  ۰ ۵۱۶،۶۶۷  ۰ ۵۱۶،۶۶۷ ۳۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۴۰،۰۰۰ كمك بالعوض جاري دولت

اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدکي 
 از بودجه کل کشور

  ۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰  ۰ ۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

ار  در هز۱۲کمک عمراني از محل 
 حقوق گمرکي 

۲۵،۱۸۹،۴۰۶ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۴۹۵،۵۸۶ ۲۴،۳۸۲،۰۰۰ ۳۴،۸۷۷،۵۸۶ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۳،۶۶۷،۷۹۹،۰۰۰ ۲۸۶،۹۹۰،۰۰۰ ۳،۳۸۰،۸۰۹،۰۰۰ ۱،۵۴۰،۰۴۴،۰۰۰ ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۱۸،۰۴۴،۰۰۰ ۱،۴۵۳،۵۲۵،۴۶۱ ۶۶۱،۳۴۸،۴۰۰ ۷۹۲،۱۷۷،۰۶۱ ۲،۶۶۷،۹۰۰،۰۰۰ ۱،۹۰۱،۲۲۴،۹۴۷ دارائيها و هداياواعانات 

  اعانات و كمكهاي اهدائي
 اشخاص و سازمانهاي خصوصي

۶۲،۲۲۶،۲۳۹ ۱۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۹۲۷،۶۰۰ ۷،۱۸۰،۰۰۰ ۳۳،۱۰۷،۶۰۰ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ 

خودياري شهروندان و هداياي 
 دريافتي 

۳،۱۶۲،۹۹۹ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۱۷،۹۱۶ ۹۷۱،۰۰۰ ۲،۲۸۸،۹۱۶ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ 

ساير اعانات و كمك از اشخاص و 
عوارض (سازمانهاي خصوصي 
 ) وصولي اتباع خارجي

۵۷،۸۱۷،۷۰۷ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴،۰۹۰،۷۱۱ ۴،۱۸۶،۰۰۰ ۲۸،۲۷۶،۷۱۱ ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۲،۰۴۹،۴۷۳ ۱،۵۳۰،۵۰۰ ۵۱۸،۹۷۳ ۰ ۱،۲۴۵،۵۳۴  عوارض نوسازيجريمه دير کرد

 ۰ ۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۴۹۲،۵۰۰ ۴۹۲،۵۰۰ ۰ ۰   ساير موارد
  



 

 

٢٣ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  وصولي قطعي
  هه ما۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي نقدي جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

اموال و دارائي كه بطور اتفاقي 
يا به موجب قانون به شهرداري 

 تعلق مي گيرد 
۱،۸۳۸،۹۹۸،۷۰۸ ۲،۵۴۹،۹۰۰،۰۰۰ ۷۶۶،۲۴۹،۴۶۲ ۶۵۴،۱۶۸،۴۰۰ ۱،۴۲۰،۴۱۷،۸۶۲ ۱،۳۶۶،۰۴۴،۰۰۰ ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۸۸،۰۴۴،۰۰۰ ۳،۳۱۳،۸۰۹،۰۰۰ ۲۸۶،۹۹۰،۰۰۰ ۳،۶۰۰،۷۹۹،۰۰۰ 

 ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۳،۸۰۹،۰۱۷ ۹۹،۱۳۲،۰۰۰ ۸۴،۶۷۷،۰۱۷ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۳،۲۲۴،۸۴۰ جريمه كمسيون ماده صد 

ضبط سپرده هاي معامالت 
 شهرداري 

۹۲۴،۶۲۵ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸۵،۲۶۰ ۸۲۱،۰۰۰ ۱،۲۰۶،۲۶۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ 

 ۲۰۶،۶۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۶،۶۰۰،۰۰۰ ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵،۷۴۱،۶۶۱ ۲۳،۴۸۲،۰۰۰ ۱۲،۲۵۹،۶۶۱ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹،۴۲۳،۱۸۷ درآمد حاصل از حق مشرفيت 

  درآمد حاصل از حق مشرفيت
 )تهاتري يا غير نقدي  ( 

۱۴۹،۰۹۷،۸۰۳ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۲،۱۲۴،۰۸۵ ۱۳،۲۱۴،۰۰۰ ۷۵،۳۳۸،۰۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

جريمه قطع اشجار شهري و 
 غرامتها

۴،۰۳۴،۵۴۰ ۵،۹۰۰،۰۰۰ ۱،۶۸۱،۰۵۸ ۲،۵۵۳،۰۰۰ ۴،۲۳۴،۰۵۸ ۶،۰۰۰،۰۰۰   ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۵۰۰،۰۰۰ 

 جريمه قطع اشجار شهري و غرامتها
 )تهاتري يا غير نقدي ( 

۰  ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰   ۰ ۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰   ۶۰۰،۰۰۰ ۵۶۶،۴۵۴ ۴۳۲،۴۰۰ ۱۳۴،۰۵۴ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۱،۷۳۰ جريمه سد معبر

، اداري، هزينه خدمات تجاري
، بهداشتي، آموزشي، صنعتي
 فرهنگي، ورزشي

۱،۴۲۱،۶۳۲،۷۷۵ ۱،۶۰۳،۲۵۰،۰۰۰ ۵۹۲،۳۴۶،۹۸۹ ۴۹۴،۷۰۸،۰۰۰ ۱،۰۸۷،۰۵۴،۹۸۹ ۱،۰۹۳،۴۴۴،۰۰۰ ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۲۵،۴۴۴،۰۰۰ ۲،۷۱۶،۵۰۹،۰۰۰ ۱۳۵،۹۹۰،۰۰۰ ۲،۸۵۲،۴۹۹،۰۰۰ 

 درآمد حاصل از تغييركاربري ها
تهاتري يا (  )غير مسکوني ( 

 )غير نقدي 
۳۰،۳۳۹،۲۰۸ ۳۹۶،۷۵۰،۰۰۰ ۱۲،۶۴۱،۳۳۷ ۱۹،۸۲۶،۰۰۰ ۳۲،۴۶۷،۳۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰   ۰ ۰   ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰   عوارض تاخير تاديه

 ۱۱،۶۳۹،۳۰۰،۰۰۰ ۳،۷۵۳،۳۰۰،۰۰۰ ۷،۸۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۳۴،۱۱۵،۰۰۰ ۳،۴۹۹،۴۴۵،۰۰۰ ۷،۵۳۴،۶۷۰،۰۰۰ ۸،۳۰۳،۳۲۰،۷۷۶ ۵،۶۸۴،۳۳۱،۵۵۱ ۲،۶۱۸،۹۸۹،۲۲۵ ۹،۳۲۷،۷۳۳،۰۰۰ ۶،۲۸۵،۵۷۴،۱۳۹ سايرمنابع تامين اعتبار

 ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۴۳۸،۶۰۷،۳۳۲ ۳،۶۲۳،۸۳۱،۰۰۰ ۱،۸۱۴،۷۷۶،۳۳۲ ۴،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۳۵۵،۴۶۳،۱۹۸ وامهاي دريافتي 

  



 

 

٢۴ 

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  بارا ن ا ع تأ نا د و  آ   

  بودجه مصوب  پيشنهاد بودچه  مبناي بر آورد  دوره هاي قبل

  وصولي قطعي شــرح درآمد
۱۳۹۲  

  بودجه مصوب
۱۳۹۳ 

  وصولي قطعي
   ماهه۴
 ۱۳۹۲خر آ

  وصولي قطعي
   ماهه۸
 ۱۳۹۳اول 

  غير نقدي قدين جمع
  جمع بودجه 
  پيشنهادي
۱۳۹۴  

  غير نقدي  نقدي
  بودجه مصوب

۱۳۹۴ 

درآمد (وام دريافتي از بانکها 
 )حاصل از مشارکت با بانک

۱،۵۶۸،۹۷۲،۵۴۶ ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۵۳،۷۳۸،۵۶۱ ۴۵۷،۷۳۰،۰۰۰ ۱،۱۱۱،۴۶۸،۵۶۱ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ناشي از سود سپرده هايوصولي 
 اوراق مشاركت

۳۸۳،۱۳۶،۴۴۰ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۹،۶۴۰،۱۸۳ ۲۶۶،۱۰۱،۰۰۰ ۴۲۵،۷۴۱،۱۸۳ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ 

درامد ناشي از پروژه هاي 
 سرمايه گذاري

۴۱۶،۵۱۶،۲۶۹ ۰ ۱۷۳،۵۴۸،۴۴۶ ۰ ۱۷۳،۵۴۸،۴۴۶ ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

 ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۷۲۷،۸۴۹،۱۴۳ ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۲۷،۸۴۹،۱۴۳ ۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۹۸۶،۸۳۷،۹۴۳ تفروش اوراق مشارک

 ۶،۶۶۷،۳۰۰،۰۰۰ ۳،۷۵۳،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۹۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۶۲،۸۴۵،۰۰۰ ۳،۴۹۹،۴۴۵،۰۰۰ ۲،۵۶۳،۴۰۰،۰۰۰ ۲،۸۶۴،۲۹۶،۷۱۴ ۲،۰۶۰،۴۶۰،۰۶۰ ۸۰۳،۸۳۶،۶۵۴ ۵،۰۶۷،۷۳۳،۰۰۰ ۱،۹۲۹،۲۰۷،۹۶۹ فروش امو ال شهرداري 

 ۳،۹۶۳،۳۰۰،۰۰۰ ۳،۰۵۳،۳۰۰،۰۰۰ ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۴۵۹،۴۴۵،۰۰۰ ۲،۷۹۹،۴۴۵،۰۰۰ ۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴۵،۲۶۷،۳۷۳ ۳۱۷،۰۰۸،۰۰۰ ۲۲۸،۲۵۹،۳۷۳ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴۷،۸۲۲،۴۹۶ درآمد فروش اموال غير منقول 

  درآمد فروش اموال غير منقول
 )ا غير نقديتهاتري ي ( 

۱،۳۷۴،۸۹۰،۴۶۷ ۱،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۷۲،۸۷۱،۰۲۸ ۱،۷۳۹،۳۷۶،۰۰۰ ۲،۳۱۲،۲۴۷،۰۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

منقول درآمد فروش اموال غير 
 ) قطار شهري۱خط (

۰  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰    ۰ ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

 درآمد فروش اموال غير منقول
 ) قطار شهري۲و۱خط (

۰  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰  ۰ ۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

درآمد فروش اموال منقول و 
 اسقاط

۳،۵۶۲،۶۳۲ ۱،۱۶۸،۰۰۰ ۱،۴۸۴،۴۳۰ ۱،۳۴۶،۵۲۰ ۲،۸۳۰،۹۵۰ ۳،۴۰۰،۰۰۰ ۰  ۳،۴۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۲،۰۰۰،۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰،۰۰۰ ۱،۹۰۰،۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۹۰۰،۰۰،۰۰۰ ۳،۹۴۳،۸۶۳ ۲،۷۲۹،۵۴۰ ۱،۲۱۴،۳۲۳ ۱،۵۳۶،۵۶۵،۰۰۰ ۲،۹۱۴،۳۷۴ درآمد حاصل از سرقفلي 

درآمد فروش كاال و مصالح 
 ساختماني

۱۸،۰۰۰ ۰ ۷،۵۰۰ ۰  ۷،۵۰۰ ۰  ۰  ۰ ۰ ۰ ۰ 

عوارض وصولي از حريم 
 استحفاظي شهر 

۹۰۲،۹۷۳ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۷۶،۲۳۹ ۴۰،۴۹۱ ۴۱۶،۷۳۰ ۱،۲۷۰،۰۰۰ ۰ ۱،۲۷۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ 

 
 



 

 

 ٢۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ت ما بار ی و جاری اا د از ا ع و آ بار ن نا ا

   ۱۳۹۴ اعتبارسال تامين منابع و درآمدها از عمراني و جار اعتبارات سهم تعيين جدول ) ۴-۲جدول 

 اعتبارات عمراني  اعتبارات جاري 
 جمع كل اعتبارات شرح  كد

 مبلغ  سهم مبلغ  سهم

 ۱۹،۸۳۴،۰۹۰،۰۰۰ %۷۱,۱۹ ۸،۰۲۵،۹۱۰،۰۰۰ %۲۸,۸۱ ۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع درآمدهاي عمومي

 ۴،۷۵۹،۱۳۶،۴۰۰ %۴۵,۱۸ ۵،۷۷۴،۳۷۹،۶۰۰ %۵۴,۸۲ ۱۰،۵۳۳،۵۱۶،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۵۷۹،۰۰۰،۰۰۰ %۷۷,۲۰ ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ %۲۲,۸۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰

 ۲۰۵،۴۵۴،۰۰۰ %۵۳,۷۳ ۱۷۶،۹۳۱،۰۰۰ %۴۶,۲۷ ۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۶۹۲،۴۰۰،۰۰۰ %۸۳,۳۲ ۱۳۸،۶۰۰،۰۰۰ %۱۶,۶۸ ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ %۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ها كمك ها اعطايي دولت و سازمان ۰۵۰۰۰۰۰

 ۱،۹۰۳،۱۹۹،۶۰۰ %۵۱,۸۹ ۱،۷۶۴،۵۹۹،۴۰۰ %۴۸,۱۱ ۳،۶۶۷،۷۹۹،۰۰۰ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

 ۱۱،۶۳۸،۹۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ %۰ ۱۱،۶۳۹،۳۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ٢۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ت ما بار ی و جاری اا د از ا ع و آ بار ن نا ا

 اعتبارات عمراني  اعتبارات جاري 
 جمع كل اعتبارات شرح  كد

 مبلغ  سهم مبلغ  سهم
 ۱۹،۸۳۴،۰۹۰،۰۰۰ %۷۱,۱۹ ۸،۰۲۵،۹۱۰،۰۰۰ %۲۸,۸۱ ۲۷،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع درآمدهاي عمومي

 ۴،۷۵۹،۱۳۶،۴۰۰ %۴۵,۱۸ ۵،۷۷۴،۳۷۹،۶۰۰ %۵۴,۸۲ ۱۰،۵۳۳،۵۱۶،۰۰۰ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي  ۰۱۰۰۰۰۰
 ۸۸۸،۸۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱،۳۳۳،۲۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۲،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰ وصولي توسط ساير موسسات  ۰۱۰۱۰۰۰
 ۸،۴۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۲،۶۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ اسناد رسمي % ۸عوارض  ۰۱۰۱۰۰۲
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ذرنامه عوارض گ ۰۱۰۱۰۰۷
 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ عوارض مسافرين هوائي  ۰۱۰۱۰۰۸

قانون ماليات ۳۸موضوع بند الف ماده (عوارض بر فروش کاال و ارايه خدمات  ۰۱۰۱۰۱۰
 )بر ارزش افزوده

۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰% ۱،۰۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰% ۷۱۲،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰  قانون ماليات بر ارزش افزوده۳۸ ذيل ماده ۱عوارض آاليندگي تبصره  ۰۱۰۱۰۱۱
 ۳۴،۴۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۵۱،۶۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰  رسيدگي به تخلفات رانندگي۲۳عوارض ناشي از اجرا ماده  ۰۱۰۱۰۱۳
 ۳،۶۷۲،۳۵۶،۴۰۰ %۴۵,۸۱ ۴،۳۴۴،۱۵۹،۶۰۰ %۵۴,۱۹ ۸،۰۱۶،۵۱۶،۰۰۰ ها واراضي عوارض برساختمان ۰۱۰۲۰۰۰
 ۳۳۱،۲۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۴۹۶،۸۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۸۲۸،۰۰۰،۰۰۰ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲

 ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰  قطار شهر ۲و۱عوارض بر پروانه ساختماني ناشي از پروژه خط  ۴-۰۱۰۲۰۰۲
 ۶۰۰،۷۲۰،۰۰۰ %۴۰ ۹۰۱،۰۸۰،۰۰۰ %۶۰ ۱،۵۰۱،۸۰۰،۰۰۰ ما زاد تراكم بر  عوارض ۰۱۰۲۰۰۳
 ۳۲۲،۸۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۴۸۴،۲۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۸۰۷،۰۰۰،۰۰۰ ها  عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ۰۱۰۲۰۰۴
 ۳۶،۸۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۵۵،۲۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ پيش آوردگيها  ، عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۳۲،۶۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۴۸،۹۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ير منقول غ عوارض بر معامالت ۰۱۰۲۰۰۶
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۱۴۷،۱۵۰،۰۰۰ %۹۰ ۱۶،۳۵۰،۰۰۰ %۱۰ ۱۶۳،۵۰۰،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۲۹،۶۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۴۴،۴۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۴۴۰،۰۰۰ %۴۰ ۶۶۰،۰۰۰ %۶۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰ عوارض حاصل از تعميرات  ۰۱۰۲۰۱۲
 ۱،۴۶۸،۱۰۸،۴۰۰ %۴۰ ۲،۲۰۲،۱۶۲،۶۰۰ %۶۰ ۳،۶۷۰،۲۷۱،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۰۱۰۲۰۹۵
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه بهره بردار موقت ساختمانها  ۰۱۰۲۰۹۶

  



 

 

 ٢٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ت ما بار ی و جاری اا د از ا ع و آ بار ن نا ا

 اعتبارات عمراني  اعتبارات جاري 
 جمع كل اعتبارات شرح  كد

 مبلغ  سهم مبلغ  سهم
 ۴۱،۶۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۶۲،۴۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ از فضا باز  عوارض استفاده موقت ۰۱۰۲۰۹۷

 ۱۳،۳۳۸،۰۰۰ %۴۰ ۲۰،۰۰۷،۰۰۰ %۶۰ ۳۳،۳۴۵،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸

 ۱۵۱،۱۸۰،۰۰۰ %۸۴,۹۳ ۲۶،۸۲۰،۰۰۰ %۱۵,۰۷ ۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ات و حمل و نقل عوارض بر ارتباط ۰۱۰۳۰۰۰

 ۵۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۵۰،۰۰۰ عوارض شماره گذار ساليانه موتورسيکلت و ساير وسايط نقليه ۰۱۰۳۰۰۱

 ۱۷،۶۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۲۶،۴۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰  و باربر عوارض بليط مسافرت ۰۱۰۳۰۰۲

 ۲۸۰،۰۰۰ %۴۰ ۴۲۰،۰۰۰ %۶۰ ۷۰۰،۰۰۰ ام رانندگي سهم شهردارعوارض حق ثبت ن ۰۱۰۳۰۰۳

 ۱۳۳،۲۵۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۱۳۳،۲۵۰،۰۰۰ عوارض ساليانه اتومبيل ۰۱۰۳۰۰۷

 ۴۶،۸۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۷۰،۲۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۱۱۷،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدما تي  ۰۱۰۴۰۰۰

 ۸۸۰،۰۰۰ %۴۰ ۱،۳۲۰،۰۰۰ %۶۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰ نمايش  سينما عوارض ۰۱۰۴۰۰۱

 ۱۹،۰۸۰،۰۰۰ %۴۰ ۲۸،۶۲۰،۰۰۰ %۶۰ ۴۷،۷۰۰،۰۰۰   صنوف و صدور پروانه، عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳

 ۴۴۰،۰۰۰ %۴۰ ۶۶۰،۰۰۰ %۶۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰ عوارض پالژ و محل ها تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶

 ۱۳،۴۴۰،۰۰۰ %۴۰ ۲۰،۱۶۰،۰۰۰ %۶۰ ۳۳،۶۰۰،۰۰۰ رت ساير حق نظاره مهندسين ناظر ساختمان و حق النظا% ۳عوارض  ۰۱۰۴۰۱۹

 ۱۲،۹۶۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۹،۴۴۰،۰۰۰ %۶۰ ۳۲،۴۰۰،۰۰۰ ) درج آگهي،  شهريه فرهنگسرا ،  قراردادها ، از جمله غذا پرسنل (ساير موارد  ۰۱۰۴۰۹۹

 ۵۷۹،۰۰۰،۰۰۰ %۷۷,۲۰ ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ %۲۲,۸۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي  ۰۲۰۰۰۰۰

 ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰  موسسات وصولي توسط شهردار و ساير  ۰۲۰۱۰۰۰

 ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ عوارض کسر پا ركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲

 ۲۰۹،۰۰۰،۰۰۰ %۵۵ ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ %۴۵,۰۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ سهميه از عوارض وصولي متمركز  ۰۲۰۲۰۰۰

 ۲۰۹،۰۰۰،۰۰۰ %۵۵ ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ %۴۵,۰۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ )۳۹ ما ده ۲موضوع تبصره ( سهم شهردار از عوارض وصولي متمركز  ۰۲۰۲۰۰۱

 ۲۰۵،۴۵۴،۰۰۰ %۵۳,۷۳ ۱۷۶،۹۳۱،۰۰۰ %۴۶,۲۷ ۳۸۲،۳۸۵،۰۰۰ بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۹۶،۶۵۴،۰۰۰ %۵۴,۵۷ ۱۶۳،۷۳۱،۰۰۰ %۴۵,۴۳ ۳۶۰،۳۸۵،۰۰۰ درآمد ناشي از بها خدما ت شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ لت و لكه گير و ترميم حفار سفا آحق ۰۳۰۱۰۰۱
  



 

 

 ٢٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ت ما بار ی و جاری اا د از ا ع و آ بار ن نا ا

 اعتبارات عمراني  اعتبارات جاري 
 جمع كل اعتبارات شرح  كد

 مبلغ  سهم مبلغ  سهم
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ سي و فروش نقشه ها حق كارشنا ۰۳۰۱۰۰۲

 ۲۹،۶۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۴۴،۴۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ صل از فروش و جمع آور زبالهدرآمد حا ۰۳۰۱۰۰۶
 ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها درآمد ۰۳۰۱۰۰۷
 ۹۵۴،۰۰۰ %۴۰ ۱،۴۳۱،۰۰۰ %۶۰ ۲،۳۸۵،۰۰۰ فني و ايمني  تل از خدماصدرآمد حا ۰۳۰۱۰۱۳

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ )خدمات آتش نشاني(فني و ايمني  تدرآمد حاصل از خدما ۲-۰۳۰۱۰۱۳
 ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات شهر به موسسات مالي و اعتبار ۰۳۰۱۰۱۵
 ۸،۸۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۳،۲۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد تاسيسات شهردار ۰۳۰۲۰۰۰
 ۸،۸۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۳،۲۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از تآسيسات معدني ۳۰۲۰۰۸
 ۶۹۲،۴۰۰،۰۰۰ %۸۳,۳۲ ۱۳۸،۶۰۰،۰۰۰ %۱۶,۶۸ ۸۳۱،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري  ۰۴۰۰۰۰۰
 ۷۱،۲۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۱۰۶،۸۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۱۷۸،۰۰۰،۰۰۰ از وجوه شهردار  حاصل درآمد  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ از سرما يه گذار دربخش عمومي  حاصل درآمد  ۰۴۰۱۰۰۱
 ۳۱،۲۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۴۶،۸۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ سپرده ها شهردار  درآمد حاصل از وجوه ۰۴۰۱۰۰۳
 ۶۲۱،۲۰۰،۰۰۰ %۹۵,۱۳ ۳۱،۸۰۰،۰۰۰ %۴,۸۷ ۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار ۰۴۰۲۰۰۰
 ۲۱،۲۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۳۱،۸۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمانها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱

 ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از ستاد باغات  ۲-۰۴۰۲۰۹۸
 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ كمكهاي اعطائي دولت وسازمانهاي دولتي  ۰۵۰۰۰۰۰
 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ها اعطائي دولت و سازمانها دولتي  كمك ۰۵۰۱۰۰۰
 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰  در هزار حقوق گمرکي ۱۲کمک عمراني از محل  ۰۵۰۱۰۰۶
 ۱،۹۰۳،۱۹۹،۶۰۰ %۵۱,۸۹ ۱،۷۶۴،۵۹۹،۴۰۰ %۴۸,۱۱ ۳،۶۶۷،۷۹۹،۰۰۰ ها دارائي و اعانات وهدايا ۰۶۰۰۰۰۰
 ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ ها خصوصي ها اهدائي اشخاص و سازمان  اعانات و كمك ۰۶۰۱۰۰۰
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ خوديار شهروندان و هدايا دريافتي  ۰۶۰۱۰۰۱
 ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ )  وصولي اتباع خارجيعوارض(ها خصوصي  ساير اعانات و كمك از اشخاص و سازمان ۰۶۰۱۰۰۲

  



 

 

 ٢٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ت ما بار ی و جاری اا د از ا ع و آ بار ن نا ا

 اعتبارات عمراني  اعتبارات جاري 
 جمع كل اعتبارات شرح  كد

 مبلغ  سهم مبلغ  سهم
 ۱،۸۳۶،۱۹۹،۶۰۰ %۵۰,۹۹ ۱،۷۶۴،۵۹۹،۴۰۰ %۴۹,۰۱ ۳،۶۰۰،۷۹۹،۰۰۰ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يا به موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰
 ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۳،۲۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ ضبط سپرده ها معامالت شهردار  ۰۶۰۳۰۰۴

 ۲۰۶،۶۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۲۰۶،۶۰۰،۰۰۰ حاصل از حق مشرفيت  درآمد ۰۶۰۳۰۰۷

 ۳،۴۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۵،۱۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۸،۵۰۰،۰۰۰ ها  رامتجريمه قطع اشجار شهر و غ ۰۶۰۳۰۰۸

 ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹

 ۱،۱۴۰،۹۹۹،۶۰۰ %۴۰ ۱،۷۱۱،۴۹۹،۴۰۰ %۶۰ ۲،۸۵۲،۴۹۹،۰۰۰ فرهنگي، ورزشي، بهداشتي، آموزشي، صنعتي، ادار، تجار، هزينه خدمات تجار ۰۶۰۳۰۱۰

 ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ %۴۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ %۶۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تاخير تاديهعوارض  ۰۶۰۳۰۱۱

 ۱۱،۶۳۸،۹۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ %۰,۰۰۳ ۱۱،۶۳۹،۳۰۰،۰۰۰ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ها دريافتي  وام ۰۷۰۱۰۰۰

 ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )بانکدرآمد حاصل از مشارکت با (وام دريافتي از بانکها  ۰۷۰۱۰۰۲

 ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ وصولي ناشي از سود سپرده ها اوراق مشاركت ۰۷۰۱۰۹۷

 ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ فروش اوراق مشارکت ۰۷۰۱۰۹۹

 ۶،۶۶۷،۳۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۶،۶۶۷،۳۰۰،۰۰۰  فروش اموال شهردار ۰۷۰۲۰۰۰

 ۳،۹۶۳،۳۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۳،۹۶۳،۳۰۰،۰۰۰ اموال غير منقول  درآمد فروش ۰۷۰۲۰۰۱

 ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) قطار شهر۲و ۱خط(اموال غير منقول  درآمد فروش ۳-۰۷۰۲۰۰۱

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ و اسقاط اموال منقول درآمد فروش ۰۷۰۲۰۰۲

 ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ %۱۰۰ ۰ % ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  درآمد حاصل از سرقفلي ۰۷۰۲۰۰۳

 ۱،۶۰۰،۰۰۰ %۸۰ ۴۰۰،۰۰۰ %۲۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض وصولي از حريم استحفاظي شهر  ۰۷۰۴۰۰۰

 ۱،۶۰۰،۰۰۰ %۸۰ ۴۰۰،۰۰۰ %۲۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض وصولي از حريم استحفاظي شهر  ۰۷۰۴۰۰۱
  

 

  



 

 

 ٣٠

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

  )ارقام به هزار ريال ( خدمات اداربرآورد هزينه ها ) ۴-۳جدول 

  شماره  ۱۳۹۴ سا ل پيشنهاديبودجه   ۱۳۹۳بودجه مصوب سا ل   ۱۳۹۲بودجه مصوب سا ل 
طبقه 
  بندي

 
  شرح

 نفر 
  ماههاي
  خدمت

 نفر  مبلغ 
  ههايما

  خدمت
 نفر  مبلغ 

  ما ههاي
  خدمت

 مبلغ 

  

  بودجه
   مصوب

۱۰۰۰۰۰۰ 
زينه هاي جمع كل ه

 خدمات اداري 
١،٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١١٥٧ ٨٥٨،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١١٥٨ ٧١١،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١،٤١٠

 ٥٢٨،٣٦٩،٠٠٠ ٥٠٣،٣٦٩،٠٠٠ ١٢ ١١٥٧ ٤٢٢،٨٥٠،٠٠٠ ١٢ ١١٥٨ ٣٩١،٧٣٠،٠٠٠ ١٢ ١،٤١٠هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

۱۰۱۰۱۰۰ 
حقوق، اجرت،  :۱ماده 

 دستمزد
١٠٩،٥٨٩،٠٠٠ ١٠٩،٥٨٩،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٧ ٨٨،٢٤٠،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٨ ١٠١،١٦٠،٠٠٠ ١٢ ١،٤١٠ 

 ٣١،٠٠٠ ٣١،٠٠٠ ١٢ ١ ٢٦،٠٠٠ ١٢ ١ ٢٦،٠٠٠ ١٢ ١ حقوق شهردار ١٠١٠١٠١
 ٠   ١٢   ٠ ١٢     ١٢   حقوق كارمندان رسمي  ١٠١٠١٠٢
 ١٣،٦٠٠،٠٠٠ ١٣،٦٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤٦٩ ١٢،٢٧٠،٠٠٠ ١٢ ٤٨٦ ٥،١٠٠،٠٠٠ ١٢ ٢٥٦ حقوق كارمندان ثابت  ١٠١٠١٠٣

١٠١٠١٠٤ 
دستمزد كارگران رسمي 

 حكمي
٦١،٥٠٠،٠٠٠ ٦١،٥٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤٤٤ ٤٨،٧١٠،٠٠٠ ١٢ ٤٣٦ ٤٦،٢٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤٩٨ 

 ٨،٠٠٠ ٨،٠٠٠ ١٢   ٧٤،٠٠٠ ١٢   ٤٤،٠٠٠ ١٢   دستمزد كارگران روزمزد ١٠١٠١٠٥
 ٣٤،٣٠٠،٠٠٠ ٣٤،٣٠٠،٠٠٠ ١٢ ٢٤١ ٢٦،٩١٠،٠٠٠ ١٢ ٢٣١ ٤٩،٦٠٠،٠٠٠ ١٢ ٦٥١ حقوق كاركنان قرارداد  ١٠١٠١٠٦
 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٢ ٢ ٢٥٠،٠٠٠ ١٢ ٤ ١٩٠،٠٠٠ ١٢ ٤ حقوق مامورين انتظامي  ١٠١٠١٠٧

١٠١٠٢٠٠ 
زايا، ــم : ۲اده ـم

 فوق العاده ها
٤١٨،٧٨٠،٠٠٠ ٣٩٣،٧٨٠،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٧ ٣٣٤،٦١٠،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٨ ٢٩٠،٥٧٠،٠٠٠ ١٢ ١،٤١٠ 

 ٦٣٠،٠٠٠ ٦٣٠،٠٠٠ ١٢ ١ ٥٤٠،٠٠٠ ١٢   ٤٣٠،٠٠٠ ١٢ ١ مزايا شهردار ١٠١٠٢٠١
 ٠ ٠ ١٢   ٠ ١٢     ١٢   مزايا كارمندان رسمي  ١٠١٠٢٠٢
 ٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤٦٩ ٧٢،٤٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤٨٦ ٣٣،٢٤٠،٠٠٠ ١٢ ٢٥٦ مزايا كارمندان ثابت  ١٠١٠٢٠٣
 ٤،٢٠٠،٠٠٠ ٤،٢٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤٤٤ ٢،٧٨٠،٠٠٠ ١٢ ٤٣٦ ٢،٧٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤٩٨  مزايا كارگران حكمي ١٠١٠٢٠٤

  



 

 

 ٣١

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

  شماره  ۱۳۹۴ سا ل پيشنهاديبودجه   ۱۳۹۲بودجه مصوب سا ل   ۱۳۹۱بودجه مصوب سا ل 
طبقه 
  بندي

 
  شرح

 نفر 
  ماههاي
  خدمت

 نفر  مبلغ 
  ماههاي
  خدمت

 نفر  مبلغ 
  ما ههاي
  خدمت

 مبلغ 

  

  بودجه
   مصوب

 ١١،٦٠٠،٠٠٠ ١١،٦٠٠،٠٠٠ ١٢ ٢٤١ ٨،٧٤٠،٠٠٠ ١٢ ٢٣١ ١٥،٣٤٠،٠٠٠ ١٢ ٦٥١  ركنان قراردادمزايا كا ١٠١٠٢٠٦

 ٣٥٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠ ١٢ ٢ ٦١٠،٠٠٠ ١٢ ٤ ٤٠٠،٠٠٠ ١٢ ٤ مزايا مامورين انتظامي  ١٠١٠٢٠٧

١٠١٠٢٠٨ 
فوق العاده اضافه كار، 

 نوبت، تعطيل كار
١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٧ ١٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١١٥٨ ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١٤١٠ 

١٠١٠٢٠٩ 
نداز، بازنشستگي، پس ا
 بيمه

٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٩١،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٧ ٧٤،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١١٥٨ ٧٤،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١٤١٠ 

١٠١٠٢١٠ 
، بن  ،كمك، عائله مند

 …هزينه ناهارو 
١٦،٠٠٠،٠٠٠ ١٦،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٧ ١٣،٥٤٠،٠٠٠ ١٢ ١١٥٨ ١٣،٢٣٠،٠٠٠ ١٢ ١٤١٠ 

 ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١،١٥٧ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٢ ١١٥٨ ٣١،٢٣٠،٠٠٠ ١٢ ١٤١٠ پاداش و عيــد ١٠١٠٢١١
  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

 

 ٣٢

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

   پيشنهاد و تصويب 

  شماره
  طبقه بندي

  

  

  شرح
  عملکرد قطعي

 ۱۳۹۲ سال 
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ١،٠٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٥٨،٠٠٠،٠٠٠ ٥٣٦،٨٦١،٢٣٨   اداريجمع كل هزينه هاي خدمات  ۱۰۰۰۰۰۰

 ٥٢٨،٣٦٩،٠٠٠ ٥٠٣،٣٦٩،٠٠٠ ٤٢٢،٨٥٠،٠٠٠ ٢٧٠،٥١٩،٢٢٧ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ١٠٩،٥٨٩،٠٠٠ ١٠٩،٥٨٩،٠٠٠ ٨٨،٢٤٠،٠٠٠ ٥٧،٥٤٧،٠٠٦ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰

 ٣١،٠٠٠ ٣١،٠٠٠ ٢٦،٠٠٠ ١٤،٥٦٥ حقوق آقا شهردار ١٠١٠١٠١

 ١٣،٦٠٠،٠٠٠ ١٣،٦٠٠،٠٠٠ ١٢،٢٧٠،٠٠٠ ٤،٣٨٢،٦٩٥ حقوق كارمندان ثابت  ١٠١٠١٠٣

 ٦١،٥٠٠،٠٠٠ ٦١،٥٠٠،٠٠٠ ٤٨،٧١٠،٠٠٠ ٣٧،٣٥٢،٦٩٣ دستمزد كارگران رسمي حكمي ١٠١٠١٠٤

 ٨،٠٠٠ ٨،٠٠٠ ٧٤،٠٠٠ ٠ دستمزد كارگران روزمزد ١٠١٠١٠٥

 ٣٤،٣٠٠،٠٠٠ ٣٤،٣٠٠،٠٠٠ ٢٦،٩١٠،٠٠٠ ١٥،٧٦٤،٠٦٣ حقوق كارمندان قرارداد  ١٠١٠١٠٦

 ١٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ٢٥٠،٠٠٠ ٣٢،٩٩٠ حقوق مامورين انتظامي  ١٠١٠١٠٧

 ٤١٨،٧٨٠،٠٠٠ ٣٩٣،٧٨٠،٠٠٠ ٣٣٤،٦١٠،٠٠٠ ٢١٢،٩٧٢،٢٢١ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ١٠١٠٢٠٠

 ٦٣٠،٠٠٠ ٦٣٠،٠٠٠ ٥٤٠،٠٠٠ ٢١٩،٤٨٩ مزايا آقا شهردار ١٠١٠٢٠١

 ٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٧٢،٤٠٠،٠٠٠ ٣٦،٨٨٥،٠٥٥ مزايا كارمندان ثابت  ١٠١٠٢٠٣

 ٤،٢٠٠،٠٠٠ ٤،٢٠٠،٠٠٠ ٢،٧٨٠،٠٠٠ ٢،٢٧٨،٠٧١ مزايا كارگران حكمي  ١٠١٠٢٠٤

 ١١،٦٠٠،٠٠٠ ١١،٦٠٠،٠٠٠ ٨،٧٤٠،٠٠٠ ٥،٤٠٩،١٠٣ ن قرارداد  مزايا كاركنا ١٠١٠٢٠٦

 ٣٥٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠ ٦١٠،٠٠٠ ١٨٦،٥٤٨ مزايا مامورين انتظامي  ١٠١٠٢٠٧

 ١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨٢،٠١١،٦٢١ اضافه كارساعتي، نوبت كار ،جمعه كار فوق العاده، ١٠١٠٢٠٨

١٠١٠٢٠٩ 
حق  ، بيمه تامين اجتماعي،ر، حق بازنشستگي سهم شهردارپس اندازسهم شهردا
  ردرمان سهم شهردا

٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٧٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤٨،٨٥٨،٩٧٥ 

  



 

 

 ٣٣

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

   پيشنهاد و تصويب 

  شماره
  بقه بنديط

  

  

  شرح
  عملکرد قطعي

 ۱۳۹۲ سال 
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ١٠١٠٢١٠ ، عائله مند  ١٦،٠٠٠،٠٠٠ ١٦،٠٠٠،٠٠٠ ١٣،٥٤٠،٠٠٠ ٩،١٦٢،٢٨٣ كمك غير نقد

 ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٧،٩٦١،٠٧٥  و عيــدپاداش ١٠١٠٢١١

 ٤٢٥،٧٤٠،٠٠٠ ٤١٨،٥٤٠،٠٠٠ ٣٣١،٨٣٣،٠٠٠ ٢١٢،٢٧٨،٥٨٢ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ١٠٢٠٠٠٠

 ١٠،٨٦٠،٠٠٠ ١٠،٨٦٠،٠٠٠ ٩،٠٦٠،٠٠٠ ٤،٢٣٥،٢٧٨ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ١٠٢٠٣٠٠

 ٢،٨٨٠،٠٠٠ ٢،٨٨٠،٠٠٠ ٢،٤٠٠،٠٠٠ ١،٦٠٠،٦٥٨ نه سفر داخل كشور ماموريت و هزي ١٠٢٠٣٠١

 ١،٩٠٠،٠٠٠ ١،٩٠٠،٠٠٠ ١،٥٩٠،٠٠٠ ٦٨٩،٣٩٢ ماموريت و هزينه سفرخارج ازكشور ١٠٢٠٣٠٢

 ٨٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٧٠،٠٠٠ ١١،٢٤٠ هزينه سفرو فوق العاده، نقل مكان كاركنان  ١٠٢٠٣٠٣

 ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،٩٣٣،٩٨٨  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ١٠٢٠٣٠٤

 ٥٧،٢٠٠،٠٠٠ ٥٧،٢٠٠،٠٠٠ ٤٨،٥٢٠،٠٠٠ ٣٢،٤٣٧،١١٤ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ١٠٢٠٤٠٠

 ١،٢٠٠،٠٠٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ١٤٣،٦٥٠ اجاره ساختمان  ١٠٢٠٤٠١

 ٥٦،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦،٠٠٠،٠٠٠ ٤٧،٥٢٠،٠٠٠ ٣٢،٢٩٣،٤٦٤ …كرايه ماشين آالت و  ١٠٢٠٤٠٤

 ٢٩٣،٠٧٠،٠٠٠ ٢٨٥،٨٧٠،٠٠٠ ١٩٢،٨٧٣،٠٠٠ ١٤١،٨٦٠،٦٩٩ خدمات قراردادي : ۵ماده  ١٠٢٠٥٠٠

 ١،٨٣٠،٠٠٠ ١،٨٣٠،٠٠٠ ١،٥٣٠،٠٠٠ ٨٧٤،٥٨٧ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ١٠٢٠٥٠١

 ١،٧٠٠،٠٠٠ ١،٧٠٠،٠٠٠ ١،٣٩٠،٠٠٠ ٤٨٣،١٧٧ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ١٠٢٠٥٠٢

 ٢،١٠٠،٠٠٠ ٢،١٠٠،٠٠٠ ١،٧٢٠،٠٠٠ ٦٠٧،٣٦٣ دار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليهنگه ١٠٢٠٥٠٣

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٦٠٠،٠٠٠ ٨،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٣،٤١٩ )اوراق، دفاتر،نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ١٠٢٠٥٠٤

 ١٩،٥٠٠،٠٠٠ ٢٠،٦٠٠،٠٠٠ ١٦،٣٢٠،٠٠٠ ١١،٠٧١،٩٢٠ افطار  پذيرائي، سوگوار و  هزينه جشن، ١٠٢٠٥٠٥

 ٥،٦٦٠،٠٠٠ ٥،٦٦٠،٠٠٠ ٤،٧٢٠،٠٠٠ ٣،٠٤١،٩٥٥ هزينه ها آموزشي كاركنان  ١٠٢٠٥٠٦
  



 

 

 ٣۴

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

   پيشنهاد و تصويب 

  شماره
  طبقه بندي

  

  

  شرح
  عملکرد قطعي

 ۱۳۹۲ سال 
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ٥،٠٤٠،٠٠٠ ٥،٠٤٠،٠٠٠ ٤،٢٠٠،٠٠٠ ٧٤٥،٥٨٠  تحقيقاتيهزينه ها آموزشي، مطالعاتي، ١٠٢٠٥٠٨

 ٢٢٠،٠٠٠ ٢٢٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ١٢٣،٣٦١ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ١٠٢٠٥٠٩

 ٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ١٩،٦٢٣،٠٠٠ ١٨،٧٧٧،٦٢٨ موزشي و هزينه ها مربوطه آترجمه، تهيه مطالب  مشاوره وحسابرسي، ١٠٢٠٥١٠

 ١٢٦،٧٠٠،٠٠٠ ١١٥،٨٠٠،٠٠٠ ٧٥،٢٩٠،٠٠٠ ٥٩،٤٨٥،٦٣٤ هزينه واگذار خدمات ادار  ١٠٢٠٥١١

 ٢٤،٩٠٠،٠٠٠ ٢٣،٩٠٠،٠٠٠ ١٥،٨٥٠،٠٠٠ ١٠،٩٩٩،٨٥١ ساير خدمات قرارداد ١٠٢٠٥١٢

 ٣،٣٦٠،٠٠٠ ٣،٣٦٠،٠٠٠ ٣،٦٤٠،٠٠٠ ٤١٢،١٢٢ حق الزحمه حسابرسي ١٠٢٠٥١٣

 ٤،٨٦٠،٠٠٠ ٤،٨٦٠،٠٠٠ ٤،٠٥٠،٠٠٠ ٦٤٢،٢٠٠ ا ثابته بيمه دارائي ١٠٢٠٥١٤

 ٦٣،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣٦،٢٠٠،٠٠٠ ٢٨،١٧٨،٤٧٠ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ١٠٢٠٥١٦

 ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ١٦٠،٠٠٠ ١٣،٤٣٢ ساير هزينه ها ١٠٢٠٥٩٩

 ٤١،٦٦٠،٠٠٠ ٤١،٦٦٠،٠٠٠ ٤٠،٧٦٠،٠٠٠ ١٠،٢٣٦،٦٧٤ سوخت، آب، برق: ۶ماده  ١٠٢٠٦٠٠

 ٣،١٢٠،٠٠٠ ٣،١٢٠،٠٠٠ ٢،٦٠٠،٠٠٠ ٦٤٧،١١٣ سوخت دستگاهها حرارتي  ١٠٢٠٦٠١

 ٢١،٠٠٠،٠٠٠ ٢١،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٣٢٠،٠٠٠ ٤،٠٥٢،٤٢٤ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ١٠٢٠٦٠٢

 ٢،٣٠٠،٠٠٠ ٢،٣٠٠،٠٠٠ ١،٩٢٠،٠٠٠ ٦٦٥،٥٣١ آب بها ١٠٢٠٦٠٣

 ١٥،٢٤٠،٠٠٠ ١٥،٢٤٠،٠٠٠ ١٨،٩٢٠،٠٠٠ ٤،٨٧١،٦٠٥ بها برق مصرفي ١٠٢٠٦٠٤

 ٢٢،٩٥٠،٠٠٠ ٢٢،٩٥٠،٠٠٠ ٤٠،٦٢٠،٠٠٠ ٢٣،٥٠٨،٨١٨ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ١٠٢٠٧٠٠

 ١،٣٢٠،٠٠٠ ١،٣٢٠،٠٠٠ ١،١٠٠،٠٠٠ ٦٢٣،٨٣٤ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ١٠٢٠٧٠١

 ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٣٥٠،٠٠٠ ٣،٠٢٧،٤٧٤ خريد لوازم مصرفي ادار ١٠٢٠٧٠٢

 ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ١،٩٦٠،٠٠٠ ١،٥٢٧،٩٨٤ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ١٠٢٠٧٠٣
  



 

 

 ٣۵

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

   پيشنهاد و تصويب 

  شماره
  طبقه بندي

  

  

  شرح
  عملکرد قطعي

 ۱۳۹۲ سال 
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ٧،٢٠٠،٠٠٠ ٧،٢٠٠،٠٠٠ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٥٤٩،٨٣٩ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ١٠٢٠٧٠٤

 ٢٣٠،٠٠٠ ٢٣٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٥٤،٩٦٥ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ١٠٢٠٧٠٥

 ٧٥٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠ ٥٣٠،٠٠٠ ٣٥٢،٩٠٠ خريد لوازم تنظيف  ١٠٢٠٧٠٦

 ٥٢٠،٠٠٠ ٥٢٠،٠٠٠ ٤٣٠،٠٠٠ ٣١،٠١٥ خريد لوازم آتش نشاني ١٠٢٠٧٠٧

 ٤٣٠،٠٠٠ ٤٣٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ١٨٧،١٢٥ نماخريد تابلو و پالك راه ١٠٢٠٧٠٨

 ٢،٢١٠،٠٠٠ ٢،٢١٠،٠٠٠ ١،٨١٠،٠٠٠ ١،٣١٦،٥٨٣ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ١٠٢٠٧٠٩

 ٣،٩٤٠،٠٠٠ ٣،٩٤٠،٠٠٠ ٣،٢٨٠،٠٠٠ ٥٩٣،٤٠٦ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ١٠٢٠٧١٠

 ٢١،٧٢٦،٠٠٠ ٢١،٧٢٦،٠٠٠ ١٨،٢١٥،٠٠٠ ٧،١٣٨،٥٣٤ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ١٠٣٠٠٠٠

 ٩٦٠،٠٠٠ ٩٦٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ١٩٧،٨٦٧ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ١٠٣١٠٠٠

 ٩٦٠،٠٠٠ ٩٦٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ١٩٧،٨٦٧ حقوق امتيازات  ١٠٣١٠٠٣

 ١،٤٨٠،٠٠٠ ١،٤٨٠،٠٠٠ ١،٥٤٠،٠٠٠ ٨٨٥،١١٠ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ١٠٣١١٠٠

 ١،٤٨٠،٠٠٠ ١،٤٨٠،٠٠٠ ١،٥٤٠،٠٠٠ ٨٨٥،١١٠ شهر   ها و تاسيسات ادار و بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ١٠٣١١٠١

 ١٣،١٣٠،٠٠٠ ١٣،١٣٠،٠٠٠ ١١،٤٩٠،٠٠٠ ٣،٣١٣،١٢٩ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ١٠٣١٢٠٠

 ٥،٨٧٠،٠٠٠ ٥،٨٧٠،٠٠٠ ٤،٨٩٠،٠٠٠ ١،٢٧٤،٧٨١ ها به سيستم كامپيوتر تجهيز شهردار ١٠٣١٢٠٢

 ١،٧٨٠،٠٠٠ ١،٧٨٠،٠٠٠ ١،٤٨٠،٠٠٠ ٩٩٩،١٣٧ ها به سيستم ارتباطي مستقل اضطرار تجهيز شهردار ١٠٣١٢٠٣

 ٢،١٦٠،٠٠٠ ٢،١٦٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ١،٠٣٥،٧١٦ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ١٠٣١٢٠٤

 ٣،٣٢٠،٠٠٠ ٣،٣٢٠،٠٠٠ ٣،٣٢٠،٠٠٠ ٣،٤٩٥ )سيستم ها نظارت و ايمني ( ساير هزينه ها  ١٠٣١٢٩٩

 ٦،١٥٦،٠٠٠ ٦،١٥٦،٠٠٠ ٤،٣٨٥،٠٠٠ ٢،٧٤٢،٤٢٨ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ١٠٣١٣٠٠
  



 

 

 ٣۶

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

   پيشنهاد و تصويب 

  شماره
  طبقه بندي

  

  

  شرح
  عملکرد قطعي

 ۱۳۹۲ سال 
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ٥،٥٦٠،٠٠٠ ٥،٥٦٠،٠٠٠ ٣،٩٨٠،٠٠٠ ٢،٦٣٩،٧٦٥ يد لوازم مصرف نشدني ادار خر ١٠٣١٣٠١

 ٩٦،٠٠٠ ٩٦،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٠ حيوانات و نباتات  ١٠٣١٣٠٢

 ٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠ ١٠٢،٦٦٣ خريد كتاب تخصصي ١٠٣١٣٠٣

 ٨٤،١٦٥،٠٠٠ ٨٦،٣٦٥،٠٠٠ ٨٥،١٠٢،٠٠٠ ٤٦،٩٢٤،٨٩٥ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ١٠٤٠٠٠٠

 ٣٠،٠٥٠،٠٠٠ ٣٠،٩١٢،٣٦١ ٢٢،٣٩٢،٠٠٠ ١٣،٠٣٤،٠٤٨ هاي ديگر به بخش عمومي كمك و پرداخت: ۱۶ماده  ١٠٤١٦٠٠

 ١٣،٧٠٠،٠٠٠ ١٥،٩١٢،٣٦١ ٧،٣٩٢،٠٠٠ ٦،٨٠٠،٠٠٠ تامين اعتبارات بودجه شورا شهر ١٠٤١٦٠١

 ١٦،٣٥٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٢٣٤،٠٤٨ %۱۰مد آدرتامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل  ١٠٤١٦٠٢

 ٦،٨٨٠،٠٠٠ ٦،٨٨٠،٠٠٠ ٧،٩٠٠،٠٠٠ ٣،٠٤٤،٩١٦ هاي ديگر به بخش خصوصي كمك و پرداخت: ۱۷ماده  ١٠٤١٧٠٠

 ٥،٨٨٠،٠٠٠ ٥،٨٨٠،٠٠٠ ٤،٩٠٠،٠٠٠ ٣،٠٤٤،٨٥٦ ها تشويقي هدايا و پرداخت ١٠٤١٧٠٢

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠ )کمک به صندوق فرزانگان( ساير هزينه ها ١٠٤١٧٠٥

 ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ ٤٤،٨٣٢،٩١٠ ٢٥،٥١٨،٩٦٦ هاي انتقالي به كاركنان  پرداخت: ۱۹ماده  ١٠٤١٩٠٠

 ١٨،٥٠٠،٠٠٠ ١٨،٥٠٠،٠٠٠ ١٧،٨٠٠،٠٠٠ ١٣،٩١٣،٠٩٧ پرداخت به كاركنان غيرشاغل ١٠٤١٩٠١

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٥،١٨٢،٩١٠ ١١،٢٨٦،٩٤١ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ١٠٤١٩٠٣

 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ١،٨٥٠،٠٠٠ ٣١٨،٩٢٩  غير شاغل نها انتقالي به كاركنا ساير پرداخت ١٠٤١٩٠٩

 ٦،٧٣٥،٠٠٠ ٨،٠٧٢،٦٣٩ ٩،٩٧٧،٠٩٠ ٥،٣٢٦،٩٦٥ ديون و تعهدات : ۲۰ماده  ١٠٤٢٠٠٠

 ٤،٩٢٥،٣٦١ ٦،٠١٣،٠٠٠ ٥،٤٤٠،٠٠٠ ٣،٢٥٥،٥٧٣ ديون بامحل ١٠٤٢١٠١

 ١،٨٠٩،٦٣٩ ٢،٠٥٩،٦٣٩ ٤،٥٣٧،٠٩٠ ٢،٠٧١،٣٩٢ ديون بالمحل  ١٠٤٢١٠٣
  

 



 

 

 ٣٧

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

  )ارقام به هزار ريال(برآورد هزينه ها خدمات شهر  ) ۴-۴جدول 

  شماره  ۱۳۹۴ سا ل پيشنهاديبودجه   ۱۳۹۳بودجه مصوب سا ل   ۱۳۹۲بودجه مصوب سا ل 
  طبقه بندي

 
  شرح

 نفر 
  ماههاي
  خدمت

 نفر  مبلغ 
  ماههاي
  خدمت

 نفر  مبلغ 
  ماههاي
  خدمت

 مبلغ 

  

  بودجه
   مصوب

۲۰۰۰۰۰۰ 
جمع كل هزينه هاي 

   خدمات شهري
۵۳۸ ۱۲ ۱،۸۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵۳۹ ۱۲ ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴۲ ۱۲ ۲،۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۲۳۴،۶۳۰،۰۰۰ ۲۱۵،۸۷۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۴۲ ۱۷۴،۱۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۹ ۱۳۵،۰۲۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۸ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

۲۰۱۰۱۰۰ 
حقوق، اجرت،  : ۱ماده 

 دستمزد
۵۳۸ ۱۲ ۴۷،۹۶۰،۰۰۰ ۵۳۹ ۱۲ ۵۶،۵۳۰،۰۰۰ ۵۴۲ ۱۲ ۶۳،۸۰۰،۰۰۰ ۶۳،۸۰۰،۰۰۰ 

 ۰ ۰ ۱۲    ۰ ۱۲    ۰ ۱۲   حقوق شهردار  ۲۰۱۰۱۰۱
 ۰ ۰ ۱۲    ۰ ۱۲   ۰  ۱۲   حقوق كارمندان رسمي   ۲۰۱۰۱۰۲
 ۲،۵۳۰،۰۰۰ ۲،۵۳۰،۰۰۰ ۱۲ ۸۷ ۱،۱۴۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۵ ۵۲۰،۰۰۰ ۱۲ ۲۶ حقوق كارمندان ثابت   ۲۰۱۰۱۰۳
 ۵۴،۴۵۰،۰۰۰ ۵۴،۴۵۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۰۶ ۵۰،۴۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۵۱ ۴۴،۷۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۸۱ دستمزد كارگران رسمي حكمي  ۲۰۱۰۱۰۴
 ۰ ۰ ۱۲    ۰ ۱۲     ۱۲   دستمزد كارگران روزمزد  ۲۰۱۰۱۰۵
 ۶،۸۲۰،۰۰۰ ۶،۸۲۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۹ ۴،۹۹۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۳ ۲،۷۴۰،۰۰۰ ۱۲ ۳۱ حقوق كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۱۰۶
 ۰ ۰ ۱۲   ۰  ۱۲   ۰  ۱۲   حقوق مامورين انتظامي   ۲۰۱۰۱۰۷

 ۱۷۰،۸۳۰،۰۰۰ ۱۵۲،۰۷۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۴۲ ۱۱۷،۵۷۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۹ ۸۷،۰۶۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۸ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲،۰۱۰،۲۰۰

 ۰ ۰ ۱۲    ۰ ۱۲   ۰  ۱۲   مزايا شهردار  ۲۰۱۰۲۰۱
 ۰ ۰ ۱۲    ۰ ۱۲   ۰  ۱۲   مزايا كارمندان رسمي   ۲۰۱۰۲۰۲
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۸۷ ۹،۰۴۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۵ ۳،۳۸۰،۰۰۰ ۱۲ ۲۶ مزايا كارمندان ثابت   ۲۰۱۰۲۰۳
 ۳،۸۳۰،۰۰۰ ۳،۸۳۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۰۶ ۲،۸۸۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۵۱ ۲،۵۹۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۸۱  مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۲،۰۷۰،۰۰۰ ۲،۰۷۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۹ ۱،۵۲۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۳ ۸۰،۰۰۰ ۱۲ ۳۱    قراردادمزايا كاركنان  ۲۰۱۰۲۰۶

  



 

 

 ٣٨

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

  شماره  ۱۳۹۴ سا ل پيشنهاديبودجه   ۱۳۹۳بودجه مصوب سا ل   ۱۳۹۲بودجه مصوب سا ل 
  طبقه بندي

 
  شرح

 نفر 
  ماههاي
  خدمت

 نفر  مبلغ 
  ماههاي
  خدمت

 نفر  مبلغ 
  ماههاي
  خدمت

 مبلغ 

  

  بودجه
   مصوب

 ۰ ۰ ۱۲     ۱۲     ۱۲   مزايا مامورين انتظامي   ۲۰۱۰۲۰۷

۲۰۱۰۲۰۸  
فوق العاده اضافه كار، نوبت، 

 تعطيل كار
۵۳۸ ۱۲ ۳۶،۶۵۰،۰۰۰ ۵۳۹ ۱۲ ۵۲،۶۰۰،۰۰۰ ۵۴۲ ۱۲ ۶۳،۵۰۰،۰۰۰ ۶۳،۵۰۰،۰۰۰ 

 ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۴۲ ۳۱،۲۴۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۹ ۲۷،۵۴۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۸ پس انداز، بازنشستگي، بيمه  ۲۰۱۰۲۰۹

۲۰۱۰۲۱۰  
، بن، هزينه  كمك، عائله مند

 …ناهارو 
۵۳۸ ۱۲ ۶،۸۲۰،۰۰۰ ۵۳۹ ۱۲ ۸،۶۹۰،۰۰۰ ۵۴۲ ۱۲ ۱۰،۶۷۰،۰۰۰ ۱۰،۶۷۰،۰۰۰ 

 ۳۲،۷۶۰،۰۰۰ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۴۲ ۱۱،۶۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۹ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۵۳۸ پاداش و عيــد  ۲۰۱۰۲۱۱
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ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

   پيشنهاد و تصويب 

  شماره
  طبقه بندي

  

  

  شرح
  عملکرد قطعي

 ۱۳۹۲ال  س
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ۳،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۷۸۶،۴۶۲،۸۲۳   جمع كل هزينه هاي خدمات شهري ۲۰۰۰۰۰۰

 ۲۳۴،۶۳۰،۰۰۰ ۲۱۵،۸۷۰،۰۰۰ ۱۷۴،۱۰۰،۰۰۰ ۸۲،۸۷۸،۴۲۳ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۶۳،۸۰۰،۰۰۰ ۶۳،۸۰۰،۰۰۰ ۵۶،۵۳۰،۰۰۰ ۲۹،۸۰۳،۴۵۳ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ٢،٥٣٠،٠٠٠ ٢،٥٣٠،٠٠٠ ١،١٤٠،٠٠٠ ٢١٠،٧٣١ حقوق كارمندان ثابت  ٢٠١٠١٠٣

 ٥٤،٤٥٠،٠٠٠ ٥٤،٤٥٠،٠٠٠ ٥٠،٤٠٠،٠٠٠ ٢٧،٣٠٠،٧٥٩ دستمزد كارگران رسمي حكمي ٢٠١٠١٠٤

 ٦،٨٢٠،٠٠٠ ٦،٨٢٠،٠٠٠ ٤،٩٩٠،٠٠٠ ٢،٢٩١،٩٦٢  كارمندان قرارداد حقوق ٢٠١٠١٠٦

 ١٧٠،٨٣٠،٠٠٠ ١٥٢،٠٧٠،٠٠٠ ١١٧،٥٧٠،٠٠٠ ٥٣،٠٧٤،٩٧١ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ٢٠١٠٢٠٠

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩،٠٤٠،٠٠٠ ٢،٢١٨،٢٢٧ مزايا كارمندان ثابت  ٢٠١٠٢٠٣

 ٣،٨٣٠،٠٠٠ ٣،٨٣٠،٠٠٠ ٢،٨٨٠،٠٠٠ ١،١٥٩،٧٩٤  مزايا كارگران حكمي ٢٠١٠٢٠٤

 ٢،٠٧٠،٠٠٠ ٢،٠٧٠،٠٠٠ ١،٥٢٠،٠٠٠ ٢٨٨،٤١٤   مزايا كاركنان قرارداد ٢٠١٠٢٠٦

،، فوق العاده ٢٠١٠٢٠٨  ٦٣،٥٠٠،٠٠٠ ٦٣،٥٠٠،٠٠٠ ٥٢،٦٠٠،٠٠٠ ٢١،٦٤٢،٨٦٦ جمعه كار اضافه كارساعتي، نوبت كار

٢٠١٠٢٠٩ 
، حق بازنشستگي سهم شه ، بيمه تامين اجتماعيپس اندازسهم شهردا حق ، ردا

 درمان سهم شهردا 
٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ٣١،٢٤٠،٠٠٠ ١٥،٨١١،٧٤٥ 

، بن كاالها اساسي ٢٠١٠٢١٠ ، عائله مند  ١٠،٦٧٠،٠٠٠ ١٠،٦٧٠،٠٠٠ ٨،٦٩٠،٠٠٠ ٤،٥٣٧،٥٨١ كارگران، هزينه ناهار كمك غير نقد

 ٣٢،٧٦٠،٠٠٠ ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ١١،٦٠٠،٠٠٠ ٧،٤١٦،٣٤٣ پاداش و عيــد ٢٠١٠٢١١

 ١،٩٣٢،٥٥٦،٠٠٠ ١،٥٥٦،٦٥٦،٠٠٠١،٨٠٩،٣١٦،٠٠٠ ١،٣٠٢،٤٦٦،٨٥٦ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ٢٠٢٠٠٠٠

 ١،٨٠٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ١،٢٨٠،٠٠٠ ٢٨٢،٣٤٣  هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات،ماموريت: ۳ماده  ٢٠٢٠٣٠٠

 ١،٠٢٠،٠٠٠ ١،٠٢٠،٠٠٠ ٦٦٠،٠٠٠ ٢٦٦،٢٢٠ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ٢٠٢٠٣٠١
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  شماره
  طبقه بندي

  

  

  شرح
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 ۱۲۹۲ سال 
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ٧٨٠،٠٠٠ ٧٨٠،٠٠٠ ٦٢٠،٠٠٠ ١٦،١٢٣  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ٢٠٢٠٣٠٤

 ٣٤،٢٤٠،٠٠٠ ٣٤،٢٤٠،٠٠٠ ٢٩،٩٤٠،٠٠٠ ١٢،٩٣٨،٣٦٤  وكرايه اجاره بها :۴ماده  ٢٠٢٠٤٠٠

 ٩٤٠،٠٠٠ ٩٤٠،٠٠٠ ٩٤٠،٠٠٠ ٣١٦،٧٧٠ اجاره زمين  ٢٠٢٠٤٠٢

 ٣٣،٣٠٠،٠٠٠ ٣٣،٣٠٠،٠٠٠ ٢٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٢،٦٢١،٥٩٤ …كرايه ماشين آالت و  ٢٠٢٠٤٠٤

 ١،٨٣١،٩٦٨،٠٠٠ ١،٤٥٤،٦٤٦،٠٠٠١،٧٠٩،٥١٨،٠٠٠ ١،٢٦٥،١٥٤،٧٤٤ خدمات قراردادي : ۵ماده  ٢٠٢٠٥٠٠

 ٦،٩٤٠،٠٠٠ ٦،٩٤٠،٠٠٠ ٥،٦٧٠،٠٠٠ ١،٦١٥،١١٥ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ٢٠٢٠٥٠١

 ٢،٩٤٨،٠٠٠ ٢،٩٤٨،٠٠٠ ٢،٤٥٧،٠٠٠ ١٣٤،٧٩٣ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ٢٠٢٠٥٠٢

 ١،١٣٠،٠٠٠ ١،١٣٠،٠٠٠ ٩٤٥،٠٠٠ ٤٥٠،٥٣٣ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ٢٠٢٠٥٠٣

 ١٩،٧٥٠،٠٠٠ ٩،٧٥٠،٠٠٠ ٨،٠٠٠،٠٠٠ ٨،٠١٠،٠٢١ )نشريات، آگهي وعكس اوراق، دفاتر، (هزينه چاپ  ٢٠٢٠٥٠٤

 ٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٥٥٠،٠٠٠ ٩،٠٠٠،٠٠٠ ٩،٧٨٥،٦٩٤  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ٢٠٢٠٥٠٥

 ١،٢٠٠،٠٠٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٨٤٩،٤٢٧ هزينه ها آموزشي كاركنان  ٢٠٢٠٥٠٦

 ٥٧،٧٠٠،٠٠٠ ٤٧،٧٠٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٣٥٦،١٩٠ هزينه ها آموزشي، شهروندان ٢٠٢٠٥٠٧

 ٢،٤٠٠،٠٠٠ ٢،٤٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ١،٤٩٣،٥٣٧ هزينه ها آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي ٢٠٢٠٥٠٨

 ٢٦٢،٠٠٠ ٢٦٢،٠٠٠ ٢١٧،٠٠٠ ٦٠،٧٣٣ كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ٢٠٢٠٥٠٩

 ٢،٩٣٠،٠٠٠ ٢،٩٣٠،٠٠٠ ٢،٦٥٧،٠٠٠ ١،٥٥٤،٧٩٤  موزشي و هزينه ها  مربوطهآ تهيه مطالب ،ترجمه، مشاوره وحسابرسي ٢٠٢٠٥١٠

 ١،٦٢٨،٠٠٠،٠٠٠ ١،٣٦٥،٠٠٠،٠٠٠١،٥٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،١٩٥،٠٢٦،٤٢٠ هزينه واگذار خدمات شهر ٢٠٢٠٥١١

 ٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٨١١،٩٦٨ ساير خدمات قرارداد ٢٠٢٠٥١٢

 ٤٨٠،٠٠٠ ٤٨٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٩٢،٣٧٦ بيمه دارائيها ثابت ٢٠٢٠٥١٤
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  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ١،٠٦٩،٥٠٩ ور متكديان آها جمع هزينه  ٢٠٢٠٥١٥

 ٧،٠٦٨،٠٠٠ ٧،٠٦٨،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠ ١،٧٢٩،٧٢٣ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ٢٠٢٠٥١٦

 ٢،١٦٠،٠٠٠ ٢،١٦٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ١،٩١٨،٩٨٩ بيمه مسئوليت مدني  ٢٠٢٠٥١٧

 ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٩،١٩٤،٩٢٢ هزينه ها طرد و ساماندهي اتباع بيگانه ٢٠٢٠٥١٨

 ٤٦،٥١٨،٠٠٠ ٤٦،٥١٨،٠٠٠ ٥٤،٨٠٠،٠٠٠ ١٦،١٨٨،٣٤٢  برق،سوخت، آب: ۶ماده  ٢٠٢٠٦٠٠

 ١،١٧٠،٠٠٠ ١،١٧٠،٠٠٠ ٩٤٠،٠٠٠ ٢٢،٧٩٧ ها حرارتي  سوخت دستگاه ٢٠٢٠٦٠١

 ٤،٦٩٠،٠٠٠ ٤،٦٩٠،٠٠٠ ٣،٧٨٠،٠٠٠ ١،٠٧٢،٥١٧ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ٢٠٢٠٦٠٢

 ٦،٦٥٨،٠٠٠ ٦،٦٥٨،٠٠٠ ٥،٥٣٠،٠٠٠ ١،٨٠١،٠١٤ آب بها ٢٠٢٠٦٠٣

 ٣٤،٠٠٠،٠٠٠ ٣٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤٤،٥٥٠،٠٠٠ ١٣،٢٩٢،٠١٣ بها برق مصرفي ٢٠٢٠٦٠٤

 ١٨،٠٣٠،٠٠٠ ١٧،٢٤٠،٠٠٠ ١٥،٩٩٠،٠٠٠ ٧،٩٠٣،٠٦٤ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ٢٠٢٠٧٠٠

 ١،١٥٠،٠٠٠ ١،١٥٠،٠٠٠ ٩٤٠،٠٠٠ ٣٢٩،٤٣٥ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ٢٠٢٠٧٠١

 ٩٣٠،٠٠٠ ٩٣٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠ ٤٨٧،٢٦١ خريد لوازم مصرفي ادار ٢٠٢٠٧٠٢

 ١،٣٢٠،٠٠٠ ١،٣٢٠،٠٠٠ ١،١٠٠،٠٠٠ ٨٤٠،٠٠٠ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ٢٠٢٠٧٠٣

 ٢،٤٦٠،٠٠٠ ٢،٤٦٠،٠٠٠ ١،٩٨٠،٠٠٠ ١،٥٧٢،٩٦٧ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ٢٠٢٠٧٠٤

 ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣٨٤،٣٦٣ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ٢٠٢٠٧٠٥

 ٧٠٠،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠ ٥٦٠،٠٠٠ ٣٨٢،٣٤٣ خريد لوازم تنظيف  ٢٠٢٠٧٠٦

 ١٢٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ٢٦،٨٠٥ خريد لوازم آتش نشاني ٢٠٢٠٧٠٧

 ١٨٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١٦٣،٥٥٠ خريد تابلو و پالك راهنما ٢٠٢٠٧٠٨
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 ۱۳۹۴ سال 

 ٥٥٠،٠٠٠ ٥٥٠،٠٠٠ ٣٧٠،٠٠٠ ٢٤٤،٧٦٨ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ٢٠٢٠٧٠٩

 ٤،٦٢٠،٠٠٠ ٣،٨٣٠،٠٠٠ ٣،١٥٠،٠٠٠ ٢،٠٧٥،١١٧ ركنان شهردار كمك به هزينه ها ورزشي كا ٢٠٢٠٧١٠

 ١٤،٥٥٠،٠٠٠ ١٤،٥٥٠،٠٠٠ ١٣،٠١٠،٠٠٠ ٦،٨٣٤،٤٩٠ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ٢٠٣٠٠٠٠

 ٧٥٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠ ٧٧٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠  زمين و حقوق و امتيازات ،خريد ساختمان: ۱۰ماده  ٢٠٣١٠٠٠

 ٧٥٠،٠٠٠ ٧٥٠،٠٠٠ ٧٧٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ حقوق امتيازات  ٢٠٣١٠٠٣

 ٢،٢٤٠،٠٠٠ ٢،٢٤٠،٠٠٠ ٢،٧٠٠،٠٠٠ ٧٩،١١٠ ساختمان و تاسيسات  :۱۱ماده  ٢٠٣١١٠٠

 ٢،٢٤٠،٠٠٠ ٢،٢٤٠،٠٠٠ ٢،٧٠٠،٠٠٠ ٧٩،١١٠   ها و تاسيسات ادار وشهر بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ٢٠٣١١٠١

 ٩،٣٨٠،٠٠٠ ٩،٣٨٠،٠٠٠ ٧،٨٢٠،٠٠٠ ٤،٥٠٠،٤٠٩ ئط نقليه وسا ماشين آالت و: ۱۲ماده  ٢٠٣١٢٠٠

 ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦٧،١٠٤ ها به سيستم كامپيوتر تجهيز شهردار ٢٠٣١٢٠٢

 ٤٨٠،٠٠٠ ٤٨٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٦٧٨،٣٠٠ ها به سيستم ارتباطي مستقل اضطرار تجهيز شهردار ٢٠٣١٢٠٣

 ١،٧٠٠،٠٠٠ ١،٧٠٠،٠٠٠ ١،٤٢٠،٠٠٠ ٨٥٤،٤٥١ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ٢٠٣١٢٠٤

 ١،٢٠٠،٠٠٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٤٠٠،٥٥٣ )سيستم ها نظارت و ايمني ساختمان ها شهردار(ساير هزينه ها  ٢٠٣١٢٩٩

 ٢،١٨٠،٠٠٠ ٢،١٨٠،٠٠٠ ١،٧٢٠،٠٠٠ ١،٦٥٤،٩٧٢ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ٢٠٣١٣٠٠

 ١،٩٤٠،٠٠٠ ١،٩٤٠،٠٠٠ ١،٥٢٠،٠٠٠ ١،٥٥٧،٠٢٧  خريد لوازم مصرف نشدني ادار ٢٠٣١٣٠١

 ٢٤٠،٠٠٠ ٢٤٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٩٧،٩٤٥ خريد كتاب تخصصي ٢٠٣١٣٠٣

 ٨٩٨،٢٦٤،٠٠٠ ٨٧٠،٢٦٤،٠٠٠ ٦٤٦،٢٣٤،٠٠٠ ٣٩٤،٢٨٣،٠٥٣ هزينه هاي انتقالي  :۴فصل  ٢٠٤٠٠٠٠

 ٨٤٣،٤٧٢،٥٠٠ ٨٢٣،٤٧٢،٥٠٠ ٥٩٧،٦٥٠،٠٠٠ ٣٥٧،٤٦٠،١٣٠ كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ٢٠٤١٦٠٠

 ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٣٠٠،٠٠٠ كمك به كتا بخانه ها  ٢٠٤١٦٠٣



 

 

 ۴٣

ود ه    ١٣٩۴سال ون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   ه ا  آورد 

  

   پيشنهاد و تصويب 

  شماره
  طبقه بندي

  

  

  شرح
  عملکرد قطعي

 ۱۳۹۲ سال 
  بودجه مصوب

  بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۳ سال 
 ۱۳۹۴سال 

  بودجه مصوب
 ۱۳۹۴ سال 

 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٩٢٠،٠٠٠ ديدگان حوادث غير مترقبه كمك به خسارت  ٢٠٤١٦٠٤

 ٢٨١،١٤١،٠٠٠ ٢٨١،١٤١،٠٠٠ ٢٦٨،٠٠٠،٠٠٠ ١٥٦،٤٩٦،٩٥٠ كمك به سازمان اتوبوسراني و ميني بوسراني  ٢٠٤١٦٠٥

 ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٦٠،٣٥٠،٢٩٨ كمك به سازمان قطار شهر  ٢٠٤١٦٠٦

 ٤٥٢،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥٩،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٤،٣٨٩،٨٥٢ ه تبه ساير موسسات وابسكمك  ٢٠٤١٦٠٧

 ٣٥،٣٣١،٥٠٠ ٨،٣٣١،٥٠٠ ٦،٦٥٠،٠٠٠ ٥،٠٠٣،٠٣١ ها به بخش عمومي  ها و پرداخت ساير كمك ٢٠٤١٦٠٨

 ٢١،١٥٠،٠٠٠ ١٥،١٥٠،٠٠٠ ٢٠،٢٠٠،٠٠٠ ٧،٠٧٦،٤٧٤ هاي ديگر به بخش خصوصي كمك و پرداخت: ۱۷ماده  ٢٠٤١٧٠٠

 ٧،٠٠٠،٠٠٠ ٧،٠٠٠،٠٠٠ ٧،٦٩٠،٠٠٠ ٤،٥٣٨،٠٣٣ كمك به موسسات خصوصي و اشخاص  ٢٠٤١٧٠١

 ٣،٦٥٠،٠٠٠ ٣،٦٥٠،٠٠٠ ٣،٢١٠،٠٠٠ ١،٩٠٣،١٦٠ ها تشويقي هدايا و پرداخت ٢٠٤١٧٠٢

 ٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٥٣٠،٠٠٠ ٣٢٢،٠٠٤ كفن و دفن اموات بالصاحب  ٢٠٤١٧٠٤

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٢٧٠،٠٠٠  ۰  )زشکاران ونخبگانور، به تيمها ورزشي( پرداخت هدايا ٢٠٤١٧٠٦

 ٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٧٠٠،٠٠٠ ١٩،٥٣٨،٧٧٤ هاي انتقالي به كاركنان  پرداخت: ۱۹ماده  ٢٠٤١٩٠٠

 ١٩،٠٠٠،٠٠٠ ١٩،٠٠٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٦١٢،٩١٦ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ٢٠٤١٩٠٣

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٧٠٠،٠٠٠ ١،٩٢٥،٨٥٧ نوات ماهها كار خاتمه خدمت كاركنانحق س ٢٠٤١٩٠٤

 ١١،٦٤١،٥٠٠ ٩،٦٤١،٥٠٠ ١٠،٦٨٤،٠٠٠ ١٠،٢٠٧،٦٧٦ ديون و تعهدات : ۲۰ماده  ٢٠٤٢٠٠٠

 ٥،١٥٨،٠٠٠ ٥،١٥٨،٠٠٠ ٥،١٧٤،٠٠٠ ٣،٧٩٧،٥٨٣ ديون بامحل ٢٠٤٢١٠١

 ٣٧٠،٠٠٠ ٣٧٠،٠٠٠ ٣٧٠،٠٠٠  ٠ ار فوق العاده عمران شهرد-ديون بالمحل  ٢٠٤٢١٠٢

 ٦،١١٣،٥٠٠ ٤،١١٣،٥٠٠ ٥،١٤٠،٠٠٠ ٦،٤١٠،٠٩٣  ديون بالمحل ٢٠٤٢١٠٣
  



 

 

 ۴۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  )ارقام به هزار ريال (ها و برنامه ها اجرايي پروژه ها، طرحبرآورد  ) ۴-۵جدول 

  

  شماره 

  طبقه بندي
 شرح 

  خريد 

 خدمات

  مطالعه

   ساختمان

  تاسيسات

  خريد

  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
 و ماشين 

 آالت

  ساير 

 هزينه هاي
  جانبي

بودجه مصوب 
  ۱۳۹۴سال 

٢٣،٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٤،٠٤٥،٣٨٣،٣٠٠١،٤٤٩،٣٩١،٢٩١١،٢٢٠،٥٥١،٣٢٨ ٥،١٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٢٤،٥٧٦،١٣٦ ٣٤٢،٠٩٧،٩٤٥ ـفـه عـمـران شهري جمع وظي

 ٣،٧٢٠،٩٠٠،٠٠٠ ٩٠،٢٨٠،٤١٢ ١٤١،٣٢٥،٥٩٨ ٤٥،٧٥٥،٢٨٣ ٣،١٦٧،٠٠٠،٠٠٠ ٢٦٨،١٢١،٩٧٠ ٨،٤١٦،٧٣٦ ريزي توسعه شهري  برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۲ 
هاي  امه هدايت ودفع آببرن

 سطحي داخل شهري
٣٨٤،٦٨٠،٠٠٠ ١١،٥٠٧،٩٦٦ ٠ ٣٦٢،٠٨٧،١٠٣ ٠ ٢،٦٢٦،٤٠٦ ٨،٤٥٨،٥٢٥ 

۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳ 
بهـبـود  نقل و برنامه حمل و

 عبور و مرور شهري
٧،٩٩٣،٤٠٠،٠٠٠ ٦٤٧،٩٣١،٧٣٠ ٨٧٧،٦٠٠،٠٠٠ ٤،٩٩٣،٠٢٣،٣٨٣ ١،٣٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥،٣٧٩،٧٧٨ ٩١،٤٦٥،١٠٩ 

 ٣٣٧،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٧٣٩،١٩٩ ٩٦،٠٠٣،٥٢٩ ٢٢٩،٦٣٠،٣٦٢ ٠ ٠ ٥،٦٢٦،٩١٠ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۴

 ٢،٧١٤،٠٥٧،٥٠٠ ١٢٨،٩٥٥،٢٥٤ ٣،٠٦٣،٧٢٥ ٢،٠٦٢،٦٨٦،٣٦٨ ٤٦٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٦،٣٥٢،١٥٣ برنامه بهبود محيط شهري ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶ 
برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي 

  توريستيورزشي، فرهنگي و
٦١١،٦٠٠،٠٠٠ ٣٠،٧١١،٨٠٢ ٢٠،٠٩٢،٠٠٠ ٤٨٨،٩١٢،٢٠٢ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٠،٠٠٠ ١١،٠٥٣،٩٩٧ 

۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷ 
برنامه ايجاد ساير تاسيسات و 

 تسهيالت شهري 
٩٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٩،٤٩٧،٦٧٧ ٧٥،٣٦٤،٠٠٠ ٦٧٣،٣٦٤،٣٢٣ ١١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢،٣٥٥،٠٧٧ ١٤،٤١٨،٩٢٣ 

 ٥،٦٢٦،٠٠٠،٠٠٠ ٢٦٥،٦٩٧،٣٥٦ ٢٢٣،١٥٥،٠٢٢ ٣،٨٣١،١٥٣،٩٥٦ ٠ ١،١٧٢،٤٧٥،٤٨٩ ١٣٣،٥١٨،١٧٨ درآمدزا برنامه ايجاد تاسيسات  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸

۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۹ 
برنامه هزينه هاي پيش بيني 

 ديون نشده و
١،٤٠٧،٣٦٢،٥٠٠ ١٠،٢٢٩،٩٣٢ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١،٣٥٨،٧٧٠،٣٢١ ٠ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١٢،٧٨٧،٤١٦ 

  

 



 

 

 ۴۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 
 خدمات

  مطالعه
  اختمان س

  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

 ٢٣،٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٢٢٠،٥٥١،٣٢٨ ١،٤٤٩،٣٩١،٢٩١ ٥،١٣٨،٠٠٠،٠٠٠١٤،٠٤٥،٣٨٣،٣٠٠ ٣٤٢،٠٩٧،٩٤٥١،٥٢٤،٥٧٦،١٣٦ جمع و ظيـفـه عـمـران شهري 

 ٣،٧٢٠،٩٠٠،٠٠٠ ٩٠،٢٨٠،٤١٢ ١٤١،٣٢٥،٥٩٨ ٣،١٦٧،٠٠٠،٠٠٠٤٥،٧٥٥،٢٨٣ ٢٦٨،١٢١،٩٧٠ ٨،٤١٦،٧٣٦  )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۱  
 

طرح تهيه و تصويب طرح هاي 
 جامع و تفصيلي

٤،١٥٠،٠٠٠ ٣٦٨،٥٧١ ٠ ٠ ٠ ٣،٦٢٠،٠٠٠ ١٦١،٤٢٩ 

 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١،٩٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ پروژه تهيه طرح جامع حريم شهر ٣٠١-٠١٠-٠٠٠١
 ٢،١٥٠،٠٠٠ ٣٦٨،٥٧١ ٠ ٠ ٠ ١،٧٢٠،٠٠٠ ٦١،٤٢٩ پروژه بازنگري طرح جامع فضاي سبز شيراز ٣٠١-٠١٠-٠٠٠٣
 ٣،١٦٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣،١٦٧،٠٠٠،٠٠٠٠ ٠ ٠ طرح تملك امالك و اراضي  ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠٠
 ٢،٠٦٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢،٠٦٧،٠٠٠،٠٠٠٠ ٠ ٠ پروژه تملک در سطح شهر ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠١
 ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ پروژه صندوق توسعه تأمين زمين ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠٢
 ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ پروژه تملک حوزه باغات ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠٣
 ٣٥٣،٦٠٠،٠٠٠ ٦٤،٨٢٥،٢٢٨ ٥٨،٢٠٢،٢٥٤ ٠ ٠ ٢٢٣،٩٨٩،٩٨٥ ٦،٥٨٢،٥٣٤ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري  ٣٠١-٠٣٠-٠٠٠٠
 ٢٧،١٠٠،٠٠٠ ٢٣٥،٣٥٧ ٠ ٠ ٠ ٢٦،٦٩٢،٦٥١ ١٧١،٩٩٢ پروژه مطالعات و تحقيقات ٣٠١-٠٣٠-٠٠٠٢

٣٠١-٠٣٠-٠٠٠٥ 
تهيه طرح هاي موضوعي و موضعي و 

 توسعه شهري
٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ٩٧٠،٤٣٥ ٠ ٠ ٠ ٢٢،٣٢٠،٠٠٠ ٧٠٩،٥٦٥ 

٣٠١-٠٣٠-٠٠١٠ 
پروژه مميزي، طراحي واجراء مكانيزاسيون 

 )شهرداري الکترونيک( هاي يكپارچه  وسيستم
٨٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٧،٠٧٦،٤٠٠ ٢٩،٤٢٣،٦٠٠ ٠ ٠ ٦،٨٠٠،٠٠٠ ١،٧٠٠،٠٠٠ 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٩،٣٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ پروژه کارگاه آموزشي فرهنگ ترافيک ٣٠١-٠٣٠-٠٠١٧

٣٠١-٠٣٠-٠٠١٨ 
پروژه تهيه طرحهاي مطالعاتي و طراحي 

 شهري، طراحي مسير 
٦٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤،١١٦،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٥٨،٠٤٤،٠٠٠ ٨٤٠،٠٠٠ 

 ٢٧،٥٠٠،٠٠٠ ١،١٠٢،٢٥٤ ٠ ٠ ٠ ٢٥،٥٧٥،٠٠٠ ٨٢٢،٧٤٦ پروژه نقشه برداري در سطح شهر  ٣٠١-٠٣٠-٠٠٢١
 

  



 

 

 ۴۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  اير س
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

 ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٣،٩٥٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠ پروژه مطالعاتي ترافيک و حمل ونقل ٣٠١-٠٣٠-٠٠٢٢

٣٠١-٠٣٠-٠٠٣٤ 
پروژه خدمات فناوري اطالعات و 

 )ICT(ارتباطات 
٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ٧،١٥٢،١١٥ ٢٧،٥٧٨،٦٥٤ ٠ ٠ ٠ ٢٦٩،٢٣١ 

 ٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠٦،٦٦٧ ٠ ٠ ٠ ٢٠،٥٨٨،٣٣٣ ٦٠٥،٠٠٠  و طراحي پروژه خدمات مشاوره ٣٠١-٠٣٠-٠٠٣٥

٣٠١-٠٣٠-٠٠٣٨ 
پروژه تهيه، ارتقاء و پايش برنامه هاي 

 ميان مدت و بلند مدت 
٨،٥٠٠،٠٠٠ ١،٨٣٦،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٦،٤٦٠،٠٠٠ ٢٠٤،٠٠٠ 

٣٠١-٠٣٠-٠٠٤٣ 
گاه هاي محدوده و  طرح تفصيلي سکونت

 حريم شهر و نظارت بر مديريت طرح تفصيلي 
٩،٥٠٠،٠٠٠ ٣٨٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٨،٨٣٥،٠٠٠ ٢٨٥،٠٠٠ 

٣٠١-٠٣٠-٠٠٤٨ 
پروژه بازنگري ساختار تشکيالتي 

 هاي وابسته شهرداري و سازمان
١،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٠ 

٣٠١-٠٣٠-٠٠٤٩ 
پروژه استقرار و همسان سازي سيستم 

  در شهرداري شيراز ISOمديريت کيفيت 
٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٠ 

٣٠١-٠٣٠-٠٠٥٢ 
پروژه شناسايي تأسيسات زيرسطحي 

 هاي عمراني قبل از اجراي طرح
٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢،٨٥٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ 

٣٠١-٠٣٠-٠٠٥٦ 
پروژه استقرار طرح جامع تحول اداري 

 در شهرداري شيراز
٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٠ 

 ١،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٠ طرح جامع اقتصادي ٣٠١-٠٣٠-٠٠٥٧
 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح جامع فرهنگي ٣٠١-٠٣٠-٠٠٥٨
 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح جامع ايمني ٣٠١-٠٣٠-٠٠٥٩
 ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٠طرح جامع مالي و بودجه ريزي عملياتي  ٣٠١-٠٣٠-٠٠٦٠
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٠٠٦١-٠٣٠-٣٠١ 
طرح جامع گردشگري، زيارتي و برند 

 گردشگري شهر شيراز 
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ 

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ بازنگري طرح جامع سيالب و مهار ٣٠١-٠٣٠-٠٠٦١

٣٠١-٠٣٠-٠٠٦٢ 
بررسي کمي و کيفي فاضالب سطحي 

 ورودي به رودخانه ها
٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ 

٣٠١-٠٣٠-٠٠٦٥ 
پروژه سامانه مديريت اطالعات و کنترل 

 )PMIS(پروژه 
١،٥٠٠،٠٠٠ ١٥٠،٠٠٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٧٥،٠٠٠ ٧٥،٠٠٠ 

٣٠١-٠٤٠-٠٠٠٠ 
طرح توسعه كاربري فن آوري 

 طالعات و ارتباطاتا
١٩٦،١٥٠،٠٠٠ ٢٥،٠٨٦،٦١٣ ٨٣،١٢٣،٣٤٥ ٤٥،٧٥٥،٢٨٣ ٠ ٤٠،٥١١،٩٨٦ ١،٦٧٢،٧٧٣ 

٣٠١-٠٤٠-٠٠٠١ 
پروژه توليد نرم افزارهاي تحليلي مبتني 

 SDI و GISبر 
٨،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ٦،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠١-٠٤٠-٠٠٠٤ 
پروژه ايجاد زير ساخت، امنيت و 

 نگهداري ديتا
١٣١،٠٠٠،٠٠٠ ١٩،٦٥٠،٠٠٠ ٦٥،٥٠٠،٠٠٠ ٣٩،٠٢١،٢٧٧ ٠ ٦،٥٥٠،٠٠٠ ٢٧٨،٧٢٣ 

 ٣٧،١٥٠،٠٠٠ ٣،٧١٦،٢٩٩ ٠ ٠ ٠ ٣٣،٠٠٠،٨١٩ ٤٣٢،٨٨٣ هاي كاربردي و نرم افزاري پروژه سيستم ٣٠١-٠٤٠-٠٠٠٥

٣٠١-٠٤٠-٠٠٠٦ 
پروژه ترميم شبکه هاي بيسيم و توسعه 

 محدوده تحت پوشش و مانيتورينگ 
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٢٠،٣١٤ ١١،٢٢٣،٣٤٥ ٦،٧٣٤،٠٠٧ ٠ ٥٦١،١٦٧ ٥٦١،١٦٧ 

٣٠٢-٠٠٠-٠٠٠٠ 
هاي  هدايت ودفع آب(برنامه 

 )سطحي داخل شهري
٣٨٤،٦٨٠،٠٠٠ ١١،٥٠٧،٩٦٦ ٠ ٣٦٢،٠٨٧،١٠٣ ٠ ٢،٦٢٦،٤٠٦ ٨،٤٥٨،٥٢٥ 

٣٠٢-٠١٠-٠٠٠٠ 
هاي  بآهاي دفع  طرح احداث كانال

 سطحي 
٨٩،٦٨٠،٠٠٠ ٣،١٥٦،٧٣٦ ٠ ٨١،٠٤٦،١٩١ ٠ ١،٨٠٥،١٠٦ ٣،٦٧١،٩٦٧ 
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 ١٣،٥٣٠،٠٠٠ ٤٧٦،٢٥٦ ٠ ١٢،٥١١،١٩١ ٠ ٢٧١،٩٥٣ ٢٧٠،٦٠٠ پروژه احداث و تجهيز چاه در سطح شهر ٣٠٢-٠١٠-٠٠٠٢

٣٠٢-٠١٠-٠٠٠٣ 
پروژه استحصال و تصفيه آب و انتقال 

 به ارتفاعات اطراف شيراز
٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٤٦٤،٠٠٠ ٠ ٦٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٤٠٩،٣٣٣ ٣،١٢٦،٦٦٧ 

٣٠٢-٠١٠-٠٠٠٤ 
پروژه بهينه سازي و احياء قنوات در 

 سطح شهر
٦،١٥٠،٠٠٠ ٢١٦،٤٨٠ ٠ ٥،٥٣٥،٠٠٠ ٠ ١٢٣،٨٢٠ ٢٧٤،٧٠٠ 

٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠٠ 
هاي داخل  ح بهسازي مسيلطر

 شهري 
٩٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٩٧٠،٣٠٠ ٠ ٨٦،٦٦٣،٤٠٠ ٠ ٨٢١،٣٠٠ ١،٥٤٥،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠١ 
پروژه بهسازي مسير رودخانه خشك در 

 سطح منطقه
١٣،٠٠٠،٠٠٠ ٦١٧،٥٠٠ ٠ ١٢،٠٥٧،٥٠٠ ٠ ٠ ٣٢٥،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠٢ 
پروژه عمليات حفاظت و ايمني رودخانه 

 و اجراي شيب شکن
٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٨٠،٠٠٠ ٠ ٣٤،٥٦٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٦٠،٠٠٠ 

 ٤٣،٠٠٠،٠٠٠ ١،٢٧٢،٨٠٠ ٠ ٤٠،٠٤٥،٩٠٠ ٠ ٨٢١،٣٠٠ ٨٦٠،٠٠٠ پروژه ترميم جداول آبهاي سطحي ٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠٣

 ٢٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٣٨٠،٩٣٠ ٠ ١٩٤،٣٧٧،٥١٢ ٠ ٠ ٣،٢٤١،٥٥٩ طرح مرمت وپوشش انها ر  ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠٠

 ١٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٩٢،٤٤٨ ٠ ١٢٩،٤٦٩،٠٠٨ ٠ ٠ ١،٤٣٨،٥٤٥ طح شهرپروژه لوله گذاري در س ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠١

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠٢ 
پروژه سرپوشيده کردن کانالهاي روباز 

 در سطح شهر
٦٧،٠٠٠،٠٠٠ ٢٨٨،٤٨٢ ٠ ٦٤،٩٠٨،٥٠٤ ٠ ٠ ١،٨٠٣،٠١٤ 

٣٠٣-٠٠٠-٠٠٠٠ 
حمل ونقل و بهـبـود (برنامه

 )ـور و مرور شهريبعـ
٦٤٧،٩٣١،٧٣٠٧،٩٩٣،٤٠٠،٠٠٠ ١،٣٣٨،٠٠٠،٠٠٠٤،٩٩٣،٠٢٣،٣٨٣٨٧٧،٦٠٠،٠٠٠ ٤٥،٣٧٩،٧٧٨ ٩١،٤٦٥،١٠٩ 

 ١٥٦،٦٤٢،٤٣٤١،٨٢٧،٤٠٠،٠٠٠ ١،٠٩٠،٦٠١،٩٣٨٠ ٥٤٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٧،١٥٥،٦٢٨ جدول كشي و آسفالت ، طرح زيرسازي ٣٠٣-٠١٠-٠٠٠٠
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ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 
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 ٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٨،٨١٥،١٥٧ ٠ ٣٥٩،٥٨٥،٣١٧ ٠ ٠ ١١،٥٩٩،٥٢٦ پروژه زيرسازي و آسفالت در سطح شهر ٣٠٣-٠١٠-٠٠٠١

٣٠٣-٠١٠-٠٠٠٥ 
متري ۴۵تكميل (پروژه گلدشت حافظ 

 )آفرينش و تقاطع مربوطه
٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٣٣٣،٣٣٣ ٠ ٣٧،٣٣٣،٣٣٣ ٠ ٠ ١،٣٣٣،٣٣٣ 

 ٢،٩٠٠،٠٠٠ ١١٦،٠٠٠ ٠ ٢،٧٢٦،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٨،٠٠٠ پروژه سرتل حسين آباد ٣٠٣-٠١٠-٠٠٠٦

٣٠٣-٠١٠-٠٠١١ 
پروژه لکه گيري وروكش آسفالت در 

 سطح شهر 
٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٠٩٠،٠٠٠ ٠ ٦٢،٥١٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠١٠-٠٠١٢ 
هاي  پروژه تملک و سامان دهي ورودي

 ح شهرسط
١٤٤،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٧٦٠،٠٠٠ ٠ ٧٦،٨٠٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٤٤٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠١٠-٠٠١٦ 
پروژه تملک و احداث بلوار كوهسارمهدي 

 و انشعاب ايمان شمالي )عج (
٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٣٠،٨٠٠،٠٠٠ ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٦٠٠،٠٠٠ 

 ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٦٥،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٥،٠٠٠ پروژه تملک و احداث بلوار دستخضر ٣٠٣-٠١٠-٠٠٣٨

٣٠٣-٠١٠-٠٠٤٠ 
تملک و احداث راستگرد تقاطع جهاد و 

 کمربندي آرين  
٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٣،٧٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠١٠-٠٠٤٢ 
متري حدفاصل جنوب شهرك ۳۵پروژه 

 )طالئيه(سجاديه تا ميانرود 
٢٨،٠٠٠،٠٠٠ ٩٣٢،٤٠٠ ٠ ١٦،٧٨٧،٦٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٨٠،٠٠٠ 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠  متري توسعه جنوب ميانرود ۴۵ ٣٠٣-٠١٠-٠٠٤٨

٣٠٣-٠١٠-٠٠٤٩ 
پروژه تكميل تعريض باند سواره رو 
 كمربندي حدفاصل دينكان و جواديه

٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٤،٧٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٤،٧٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠،٠٠٠ هرك آرينپروژه آماده سازي ش ٣٠٣-٠١٠-٠٠٥٣
 ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٤،٠٠٠،٠٠٠ ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث بلوار مولوي ٣٠٣-٠١٠-٠٠٥٩
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٣٠٣-٠١٠-٠٠٦٠ 
 متري ۴۵پروژه تملک و احداث مسير 

 فشارقوي از تونل سعدي تا جاده خرامه
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٧،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠ 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ متري مهديه ۴۵  ٣٠٣-٠١٠-٠٠٦١
 ١٣،٠٠٠،٠٠٠ ٧٣٥،٨٤٩ ٠ ١،٦١١،٠٣٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٥٣،١٢٠ متري دولت۴۵پروژه تملک و احداث  ٣٠٣-٠١٠-٠٠٦٣
 ١،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠ ٠ ٩٤٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠،٠٠٠ پروژه خيابان هجرت  ٣٠٣-٠١٠-٠٠٦٥

٣٠٣-٠١٠-٠٠٦٦ 
پروژه تملك و اجراي راستگردهاي 

 تقاطعات همسطح
٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦٤،٠٠٠ ٠ ٩،٢٣٦،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠  متري جنوب شهرک گلستان۴۵پروژه  ٣٠٣-٠١٠-٠٠٦٧
 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦٣،٦٩٥ ٠ ٨،٩٣٩،٦٥٧ ٠ ٠ ٤٩٦،٦٤٨  متري هرمزگان۴۵پروژه  ٣٠٣-٠١٠-٠٠٦٨

٣٠٣-٠١٠-٠٠٧٠ 
پروژه آماده سازي سايت فروش 

 ختماني ضايعات مصالح سا
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠١٠-٠٠٧١ 
احداث کندروهاي حاشيه خيابان دکتر 

 حسابي
٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٥،٨٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠١٠-٠٠٧٢ 
 متري حد جنوبي اراضي تعاوني ۴۵احداث 

 مسکن استانداري در شهرک شهيد بهشتي
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٨٢،٠٠٠ ٠ ٤،٦١٨،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

 ١٨٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٨٨١،٣٨٥ ٠ ١٦٢،٥٣٩،٧٢٨ ٠ ٠ ١٥،٥٧٨،٨٨٨ طرح پياده روسازي  ٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠٠

٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠١ 
كف سازي پياده روها ، پروژه بدنه سازي

 در سطح شهر
١٨٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٨٨١،٣٨٥ ٠ ١٦٢،٥٣٩،٧٢٨ ٠ ٠ ١٥،٥٧٨،٨٨٨ 

 ١،٩٢٩،٥٠٠،٠٠٠ ٨٨،٤٥٤،٠٦٣ ١،١٣٧،٦٩٤،١٣١٠ ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥،٠٧٩،٧٧٨ ١٨،٢٧٢،٠٢٨ ير گذرطرح احداث پل و ز ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠٠

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠١ 
پروژه تملک و احداث تقاطع غير 

 همسطح و پل کابلي وليعصر  
٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١١،١٠٨،٣٣٣ ٠ ٢٣٧،١٠٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٧٩١،٦٦٧ 
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٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠٨ 
پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح 

 ميدان مطهري 
٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ 

 ١٠٧،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٣٧٣،٧٧٨ ٠ ٩٩،٨٦٦،٦٦٧ ٠ ٨٧٩،٧٧٨ ٨٧٩،٧٧٨ پروژه پل عابر پياده در سطح شهر ٣٠٣-٠٣٠-٠٠١٦

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٢٦ 
پروژه تقاطع غير همسطح در محورهاي 

 ) تخت جمشيد(ساحلي و سرداران 
١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦٦،٦٦٧ ٠ ٩٩،١٦٦،٦٦٧ ٠ ٠ ١٦٦،٦٦٧ 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ پروژه احداث و تکميل تونل سعدي   ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٢٨

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٧٥،٠٠٠ ٠ ٩،٥٩٣،٧٥٠ ٠ ٠ ٣١،٢٥٠ پل ايمان به چمران ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٣٣

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢٧٠،٠٠٠ ٠ ٢،٧٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠،٠٠٠ ) دي۹خيابان (كنارگذر شاهچراغ ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٣٤

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٣٥ 
پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح 

 قصردشت 
٢٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٦،٠٥٦،٢٨٦ ٠ ٢٨،٣٤٣،٧١٤ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٣،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٦٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٣٧ 
 -پروژه تملک و احداث تقاطع هفت تن 

 گرد مربوطه  دل گشا و چپ
٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٢٩١،٦٦٧ ٠ ٢٢،٢٥٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٥٨،٣٣٣ 

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٣٩ 
پروژه تملک و احداث تقاطع غير 

 همسطح ميدان معلم
٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٩،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٤٨،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٤٠ 
پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح 

  رحمت- مطهري و مطهري -اميرکبير 
١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٩٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٤٥ 
پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح 

 جام جم 
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٦،٨٣٣،٣٣٣ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٦٦٦،٦٦٧ 

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٣٣٤،٠٠٠ ٠ ١٥،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢٦٦،٠٠٠ پروژه تملک و احداث پل حجت آباد ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٤٩
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٣٠٣-٠٣٠-٠٠٥٠ 
پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح 

  نصر-فضيلت 
٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٩٥٠،٠٠٠ ٠ ٢٤،٦٥٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٥٤ 
ها و ابنيه  پروژه تعمير و نگهداري پل

هاي  فني شهرداري و رفع نازيبايي
 ناشي از اجراي پروژه ها

٢٥،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٥٥٠،٠٠٠ ٠ ٢٢،١٨٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٧٦٥،٠٠٠ 

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٠ ٢،٩٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠،٠٠٠ )اکبر اباد(پروژه تونل ملل  ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٥٥
 ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٩٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث ادامه زير گذر گلستان ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٥٦
 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٩،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠٠،٠٠٠  ميرزاي شيرازيدور برگردان بلوار ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٥٧

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٥٨ 
تکميل تقاطع غير همسطح شهيدان 

 )وحدت(فرصتيان
٢٧،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٥،٠٠٠ ٠ ٢٦،٣٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٧٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٥٩ 
احداث يک تقاطع غير همسطح در 

 محور کمربندي
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٠ 
 ۳۵-تقاطع غير همسطح جاده خرامه 

 متري سعدي
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠ ٠ ٢٩،٢٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠،٠٠٠ تقاطع غير همسطح رودکي ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦١

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٢ 
 طبقه کردن خيابان ۲مطالعه احداث 
 ايمان شمالي

٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨٠،٠٠٠ ٠ ٢،٤٠٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠ 

 ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،٧٥٠،٠٠٠ ٠ ١١،٢٥٠،٠٠٠ ٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ پل رودخانه خشک در محور مولوي ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٣
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٣٣٣،٣٣٣ ٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦٦،٦٦٧ پل شهرک مهدي آباد ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٤
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٣٣٣،٣٣٣ ٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦٦،٦٦٧ پل فدک ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٥
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٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٦ 
مطالعه احداث تقاطع و دوربرگردان 

 راابتداي ورودي شهرک صد
٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٠ ٢،٩٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠،٠٠٠ 

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٣٣٣،٣٣٣ ٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦٦،٦٦٧ )۱(احداث زيرگذر در محور کمربندي  ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٨
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٣٣٣،٣٣٣ ٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦٦،٦٦٧ )۲(احداث زيرگذر در محور کمربندي  ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٦٩

٣٠٣-٠٣٠-٠٠٧٠ 
تملک، طراحي و احداث زير گذر عابر 

 پياده بيمارستان کوثر
٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥٠،٠٠٠ ٠ ٢،٢٥٠،٠٠٠ ٠ ٣٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ 

 ٣٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٤،٨٧٧،٢٧٣ ٠ ١٩٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،١٢٢،٧٢٧ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي ٣٠٣-٠٤٠-٠٠٠٠

٣٠٣-٠٤٠-٠٠٠١ 
پروژه بهسازي پارکينگ هاي روباز و 

 کانيزهم
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-٠٤٠-٠٠٠٢ 
پروژه تملک، احداث و تکميل پاركينگ 

 طبقاتي در سطح شهر 
٢٩٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٣،٦٧٧،٢٧٣ ٠ ١٣٥،٢٥٠،٠٠٠ ١٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٠٧٢،٧٢٧ 

٣٠٣-٠٤٠-٠٠٠٣ 
اجراي عمليات بام سبزها، بدنه ها، 

 ديواره ها و معابر شهري
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٣٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠،٠٠٠ 

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٨،٩٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٥٠،٠٠٠ پروژه مطالعه و احداث پارک سوار ٣٠٣-٠٤٠-٠٠٠٤

٣٠٣-٠٥٠-٠٠٠٠ 
طرح احداث سيستم حمل نقل 

 )… مترو ( عمومي
٣٢٥،٠٠٠،٠٠٠٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،١٦٢،٥٠٠،٠٠٠٠ ٠ ٠ ١٢،٥٠٠،٠٠٠ 

 ١٩٥،٠٠٠،٠٠٠١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٢٩٧،٥٠٠،٠٠٠٠ ٠ ٠ ٧،٥٠٠،٠٠٠  قطار شهري۱خط پروژه  ٣٠٣-٠٥٠-٠٠٠١

 ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٨٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠  قطار شهري۲پروژه خط  ٣٠٣-٠٥٠-٠٠٠٢

 ٨٣٧،٠٠٠،٠٠٠ ٤١،٤٨٠،٠٠٠ ٧٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥،١٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٧٠،٠٠٠ طرح كمك به اتوبوسراني  ٣٠٣-٠٩٠-٠٠٠٠
 ٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ پروژه خريد اتوبوس ٣٠٣-٠٩٠-٠٠٠١
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٣٠٣-٠٩٠-٠٠٠٣ 
 احداث توقفگاه شبانه پروژه تملک و

 درون شهري اتوبوسراني 
٣٧،٠٠٠،٠٠٠ ١،٤٨٠،٠٠٠ ٠ ٣٥،١٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٧٠،٠٠٠ 

 ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ پروژه نوسازي ناوگان اتوبوسراني ٣٠٣-٠٩٠-٠٠٠٥

 ٣٣٢،٥٠٠،٠٠٠ ١٦،٣٩٦،٥٧٥ ١١٧،٦٠٠،٠٠٠ ١٩٢،٨٢٢،٥٨٦ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٥،٠٨٠،٨٣٩ طرح بهبود ترافيك  ٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٠

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ٩،٧٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ پروژه تسهيالت ترافيکي ٣٠٣-١٠٠-٠٠٠١
 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٩،١٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠،٠٠٠ پروژه خط کشي خيابانهاي سطح شهر  ٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٢

٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٤ 
پروژه ايجاد و نگهداري خط ويژه 

)BRT ( ياتوبوسران 
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ يپروژه ايمن سازي معابر شهر ٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٥
 ٣١،٥٠٠،٠٠٠ ٩٧٩،١٦١ ٠ ٢٩،٩٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٩٥،٨٣٩ پروژه طرحهاي هندسي ترافيكي ٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٦

٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٩ 
تاكسي پروژه احداث سرپناه اتوبوس،
 وايستگاه خارج از سطح سواره

٣١،٠٠٠،٠٠٠ ٣١٠،٠٠٠ ٠ ٣٠،٣٨٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣١٠،٠٠٠ 

٣٠٣-١٠٠-٠٠١١ 
پروژه طرح هاي مشترک بين شهرداري 

 و راهنمايي و رانندگي
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٨٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧٥،٠٠٠ 

 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٧٢،٤١٤ ٠ ٤،٨٢٧،٥٨٦ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ پروژه توسعه دوچرخه سواري ٣٠٣-١٠٠-٠٠١٢

٣٠٣-١٠٠-٠٠١٥ 

پروژه سيستم هوشمند حمل و نقل و 
شامل کنترل و نظارت تصويري، (ترافيک 

هوشمند سازي و اجراي طرح محدوده 
 )BMSترافيک و 

١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨،٧١٠،٠٠٠ ١٠٧،٩٠٠،٠٠٠ ١٠،٧٩٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢،٦٠٠،٠٠٠ 

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٩،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ پروژه تکميل مرکز معاينه فني خودرو ٣٠٣-١٠٠-٠٠١٦
  



 

 

 ۵۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٩،٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ پروژه بهسازي و احداث جايگاههاي سوخت  ٣٠٣-١٠٠-٠٠١٧

٣٠٣-١١٠-٠٠٠٠ 
طرح جامع ساماندهي حمل و 

 نقل شهري
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٩،٧٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ 

٣٠٣-١١٠-٠٠٠١ 
پروژه به هنگام سازي مطالعات جامع 

 حمل ونقل درون شهري شيراز
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٩،٧٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ 

 ١٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٦،٧٤٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥٥،٠٠٠ طرح احداث ميادين ٣٠٣-١٢٠-٠٠٠٠

٣٠٣-١٢٠-٠٠٠١ 
پروژه تكميل و بهسازي ميدانهاي سطح 

 شهر
١٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٦،٧٤٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥٥،٠٠٠ 

٣٠٣-١٣٠-٠٠٠٠ 
طرح احداث كمربندي داخل 

 شهري
٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٩٧٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠،٠٠٠ 

٣٠٣-١٣٠-٠٠٠١ 
حدفاصل (پروزه روشنايي كمربندي 

 )شهرك فرزانگان تا سلطان آباد
٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٩٧٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠،٠٠٠ 

 ٣٣٧،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٧٣٩،١٩٩ ٩٦،٠٠٣،٥٢٩ ٢٢٩،٦٣٠،٣٦٢ ٠ ٠ ٥،٦٢٦،٩١٠ ) ايجاد تاسيسات حفاظتي(برنامه  ٣٠٤-٠٠٠-٠٠٠٠

٣٠٤-٠١٠-٠٠٠٠ 
طرح احداث و تجهيز مراكز 

 آتش نشاني 
١٠٧،٠٠٠،٠٠٠ ٩٤٠،٠٠٠ ١٩،٧٠٠،٠٠٠ ٨٤،٠٥٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٢،٣٠٥،٠٠٠ 

٣٠٤-٠١٠-٠٠٠١ 
پروزه بهسازي، توسعه و احداث سا 

 ها وايستگاه هاي اتش نشاني  ختمان
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٤٠،٠٠٠ ٠ ٤٨،٠٦٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ 

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٩،١٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٩٠٠،٠٠٠ ايمن سازي بازار وکيل ٣٠٤-٠١٠-٠٠٠٣

٣٠٤-٠١٠-٠٠٠٤ 
خريد تجهيزات موردنياز مديريت بحران 

 و آتش نشاني
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٧٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٣٠٠،٠٠٠ 

  



 

 

 ۵۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٤-٠١٠-٠٠٠٥ 
بهسازي سيستم برق و تجهيز 

 ساختمانهاي شهرداري به برق اضطراري
٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٦،٨٩٥،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٥،٠٠٠ 

٣٠٤-٠٢٠-٠٠٠٠ 
طرح سيل بند،سيل برگردان و 

 ديوار ساحلي 
١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥١٤،٤٩٣ ٠ ١٤٥،٥٧٥،٣٦٢ ٠ ٠ ١،٩١٠،١٤٥ 

٣٠٤-٠٢٠-٠٠٠٢ 
پروژه تعمير و ساخت ديوار گذاري 

 سطح شهرشيراز رودخانه هاي 
٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١١٤،٤٩٣ ٠ ٢٩،٧٧٥،٣٦٢ ٠ ٠ ١١٠،١٤٥ 

 ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ١١٥،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ پروژه سد تنگ سرخ و راه دسترسي ٣٠٤-٠٢٠-٠٠٠٣

٣٠٤-٠٣٠-٠٠٠٠ 
طرح خريد ماشين آالت و 

 تجهيزات آتش نشاني 
٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٢٨٤،٧٠٦ ٧٦،٣٠٣،٥٢٩ ٠ ٠ ٠ ١،٤١١،٧٦٥ 

٣٠٤-٠٣٠-٠٠٠١ 
پروژه خريد ماشين االت، تجهيزات 
عملياتي، انفرادي و کارهاي عمراني 

 آتش نشاني
٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٢٨٤،٧٠٦ ٧٦،٣٠٣،٥٢٩ ٠ ٠ ٠ ١،٤١١،٧٦٥ 

 ١٢٨،٩٥٥،٢٥٤٢،٧١٤،٠٥٧،٥٠٠ ٢،٠٦٢،٦٨٦،٣٦٨٣،٠٦٣،٧٢٥ ٤٦٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٦،٣٥٢،١٥٣ ) بهبود محيط شهري(برنامه  ٣٠٥-٠٠٠-٠٠٠٠

٣٠٥-٠١٠-٠٠٠٠ 

طرح احداث پارك،ايجاد فضاي 
سبز و کمربند سبز حاشيه 

 و درختکاري در معابر  خيابان ها
١١٧،٨٤٣،١٣٤٢،٢١٢،٢٥٧،٥٠٠ ١،٧١١،٩٥٤،٤٨٨٣،٠٦٣،٧٢٥ ٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٩،٣٩٦،١٥٣ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٠٢ 
پروژه بهسازي پاركها و بوستانهاي 

 سطح مناطق 
١٩٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٤٦٠،٧٠٠ ٠ ١٨٢،٥٩٩،٣٠٠ ٠ ٠ ٣،٩٤٠،٠٠٠ 

 ٨٥،٦٠٠،٠٠٠ ٢،٧٣٩،٢٠٠ ٠ ٨٠،٠١٠،٣٢٠ ٠ ٠ ٢،٨٥٠،٤٨٠ پروژه بهسازي و زيباسازي سطح شهر ٣٠٥-٠١٠-٠٠٠٤
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ )سايه(پروژه پارك نماز  ٣٠٥-٠١٠-٠٠١٢

  



 

 

 ۵٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي  ه ابني

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٥-٠١٠-٠٠١٤ 
پروژه احداث بوستان بزرگ خليج فارس 

 )نهالستان(
١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٠ ١٣،٩٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٥٠،٠٠٠ 

 ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث پارک چنار راهدار  ٣٠٥-٠١٠-٠٠١٥
 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٢١،٧١٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٧٨٥،٠٠٠ پروژه پارک چمران جنوبي  ٣٠٥-٠١٠-٠٠١٦

٣٠٥-٠١٠-٠٠٣١ 
پروژه بهسازي و توسعه فضاي سبز در 

 سطح شهر
٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٥٠،٠٠٠ ٠ ٦٢،٣٠٩،٠٠٠ ٠ ٠ ٢،٠٤١،٠٠٠ 

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٧٧٦،٠٠٠ ٠ ١٨،٥٩٦،٠٠٠ ٠ ٠ ٦٢٨،٠٠٠ ن انتظارپروژه بوستا ٣٠٥-٠١٠-٠٠٣٢
 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٣،٦٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٨٧٥،٠٠٠ پروژه پارك حاشيه اي در سطح شهر ٣٠٥-٠١٠-٠٠٤٣
 ٢،٥٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٣١٢،٥٠٠ ٠ ٠ ٨٧،٥٠٠ پروژه احداث بوستان ساحلي  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٤٩
 ١،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥،٠٠٠ ٠ ٩٢٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥،٠٠٠ لمدار پارك و فرهنگ سراي ع ٣٠٥-٠١٠-٠٠٥٠

٣٠٥-٠١٠-٠٠٦٢ 
پروژه تملک و احداث پارک حاشيه اي 

رودخانه نهراعظم حدفاصل چمران 
 تاکمربندي 

٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٧،٨٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٤٠٠،٠٠٠ 

 ١٤،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦٠،٠٠٠ ٠ ١٢،٩٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٩٠،٠٠٠ پروژه پارک دلتاي نهراعظم  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٦٣

٣٠٥-٠١٠-٠٠٦٤ 
پروژه تکميل و محوطه سازي بند نهر 

 اعظم
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٦٥ 
پروژه تملک، طراحي و احداث پارک و 

 بند اهللا اکبر 
١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٣،٤٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤،٢٠٠،٠٠٠ 

 ٦٧،٥٠٠،٠٠٠ ١،٣٥٠،٠٠٠ ٠ ٦٣،٧٨٧،٥٠٠ ٠ ٠ ٢،٣٦٢،٥٠٠ پارك محله اي در سطح شهرپروژه احداث  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٦٨
 ٩١،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٢٧٦،٠٠٠ ٠ ٨٤،٢٦٦،٠٠٠ ٠ ٠ ٣،٤٥٨،٠٠٠ پروژه طرح جهادي ٣٠٥-٠١٠-٠٠٦٩
 ٣٧،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠٩،٩٥٩ ٠ ٣٣،٨٣٣،٩٤٣ ٠ ٠ ٢،٢٥٦،٠٩٨ پروژه ايجاد و بهسازي مبلمان شهري ٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٠

  



 

 

 ۵٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  
 شرح   کد اعتباري

  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٥-٠١٠-٠٠٧١ 
بهبود محيط شهري محالت محروم و 

 روستاهاي الحاقي
٦٣،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٥٨،٤٠٠ ٠ ٥٩،٧٣٦،٦٠٠ ٠ ٠ ٢،٢٠٥،٠٠٠ 

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ١٣٩،٢٠٠ ٠ ٢،٨٠٠،٨٠٠ ٠ ٠ ٦٠،٠٠٠ پارك حاشيه اي رسول اعظم  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٢

٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٤ 
كاي شمال بلوار رسول  پروژه جنگل

 اعظم و سرداران
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٢٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥٠،٠٠٠ 

 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٠ ١،٨٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠،٠٠٠ احداث بوستان دولت ٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٥

٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٧ 
 هكتاري حسيني ۵۰پروژه احداث پارك 

 الهاشمي
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٧٠٠،٠٠٠ 

 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٨،٢٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٤٠٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث پارك مينياتوري ٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٨
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،١٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٧٠٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث پارك برآفتاب سعدي ٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٩

٣٠٥-٠١٠-٠٠٨١ 
 ۵۰پروژه تملک و احداث پارك 

 )بوستان مادر(هكتاري 
٩٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٧١٧،٠٠٠ ٠ ٣٠،٢٥٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢،٠٣٣،٠٠٠ 

 ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٦،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠  هکتاري دراک۵۸۰پروژه پارک بزرگ ٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٢
 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٢،٥٠٠ ٠ ٢٣،٦٦٧،٥٠٠ ٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠ پروژه احداث باغ بانوان ٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٣

٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٤ 
پروژه بهسازي باغات قصردشت جهت 

 باغ خانواده 
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،١٦٠،٠٠٠ ٠ ٨،٦٠٧،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٣٣،٠٠٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٥ 
هاي  پروژه جنگل کاري در دامنه هاي کوه

 شهرک گلستان
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٧٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠٠،٠٠٠ پروژه درختکاري و حفظ حرائم شهر ٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٦
 ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ١،٦٢٠،٠٠٠ ٠ ١٦،٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٨٠،٠٠٠  هكتاري نصرآباد۷پروژه احداث پارك  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٧

  



 

 

 ۵٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  
 شرح   کد اعتباري

  خريد 
 خدمات

  لعهمطا
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٨ 
 هكتاري رحمت ۱۰پروژه احداث پارك 

 )كوزه گري(
٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٩ 
حد (چمران شمالي پروژه احداث پارك 

 )فاصل شاطر عباس تا پل معالي آباد
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠ ٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٢ 
نماهاي  مطالعه، طراحي و احداث آب

 بزرگ موزيکال
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٣ 
مطالعه، مكان يابي طراحي و اجراي 

 رامشزيرساخت دهكده آ
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

 ٥٧،٠٠٠،٠٠٠ ١،١٤٠،٠٠٠ ٠ ٥،٢٩٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٧٠،٠٠٠ پروژه تملک و توسعه پارک بعثت ٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٤

٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٥ 
حاشيه ساحلي ( احداث پارک رودخانه خشک

 )حدفاصل پل مطهري تا خيابان مهر
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

 ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٢٥٠،٠٠٠ ٣،٠٦٣،٧٢٥ ٩،٤٣٦،٢٧٥ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٥٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث باغ خانواده ٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٦

٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٧ 
احداث پارک و تفرجگاه چشمه جوشک 

 شهرک قمشه
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٨ 
ي پارک هاي مطالعه و طراحي و اجرا

 ..)محيط زيست، قطارشهري و(موضوعي
٨،٤٥٧،٥٠٠ ٧٦١،١٧٥ ٠ ٧،٦١١،٧٥٠ ٠ ٠ ٨٤،٥٧٥ 

٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٩ 
احداث پارک محله اي مهدي 

 )قصردشت(آباد
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ ٠ ٩،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠١٠٠ 
پروژه ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز 

کوه (ز سرمايه گذاري در ارتفاعات شيرا
 )نور، باباکوهي و بام شيراز

٤٣٥،٢٠٠،٠٠٠ ٣٩،١٦٨،٠٠٠ ٠ ٣٩١،٦٨٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤،٣٥٢،٠٠٠ 

  



 

 

 ۶٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  
 شرح   کد اعتباري

  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠  هکتاري کشن۷روژه احداث پارک پ ٣٠٥-٠١٠-٠١٠١

٣٠٥-٠١٠-٠١٠٢ 
پروژه تملک و احداث پارک و مجموعه 

 تاريخي فرهنگي برم دلک
٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ 

٣٠٥-٠١٠-٠١٠٣ 
پروژه احداث بوستان دفاع مقدس 

 )باباکوهي(
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٢٠-٠٠٠٠ 

طرح احداث مراكز انباشت و 
بازيافت زباله و دفن، سوزاندن و 

 تبديل زباله به کود آلي 
١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١١٤،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٢٠-٠٠٠١ 

پروژه هاي عمراني سازمان مديريت 
-سامانه جامع پسماند(پسماند

بهبود و -ازياستانداردسازي ذخيره س
سيستم حذف -توسعه سيستم تبديل

-طرح کاهش توليد پسماند-پسماند
 )خط تفکيک نخاله-بهداشت حرفه اي

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ١١٤،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٠٠ 
هاي  طرح بهبود محيط بافت

 قديمي شهر
٣٨١،٨٠٠،٠٠٠ ٦،٣١٢،١٢٠ ٠ ٢٣٦،٧٣١،٨٨٠ ١٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥،٧٥٦،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٠١ 
 بدنه سازي بناهاي ،پروژه مرمت

تاريخي و فرهنگي و اطراف بقاع 
 متبرکه سطح منطقه 

٤٦،٨٠٠،٠٠٠ ١،٢١٢،١٢٠ ٠ ٤٤،٦٥١،٨٨٠ ٠ ٠ ٩٣٦،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠١٣ 
پروژه تملک و بهسازي مجموعه ميراثي 

 قصر ابونصر
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ١١،٦٠٠،٠٠٠ ٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ 

  



 

 

 ۶١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 

 خدمات

  مطالعه

   ساختمان

  تاسيسات

  خريد

  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 

 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٥-٠٤٠-٠٠١٦ 
محوطه سازي فضاي اطراف امازاده 

 )ابوذر غفاري (سيد محمد 
١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ٠ ٩٦٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠١٧ 
مطالعه و احداث مسير گردشگري در 

 بافت قديم 
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠١٨ 
محوطه سازي فضاي اطراف امامزاده ام 

 ))ع(مادر شاهچراغ (احمد
٢،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٠ ١،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٦٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢٠ 
مکان يابي، مطالعه و احداث فاز اول 

 از قديمشير
٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٨،٤٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٨٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢١ 
پروژه تملک، طراحي و بهسازي فضاي 

 اطراف امامزاده علي بن حمزه
٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢٢ 
احداث مسير گردشگري، فرهنگي مرکز 

 خدمات سيد ذولفقار
٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٠ ١٣،٨٠٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢٣ 
طراحي و بهسازي فضاي اطراف 

 )شهرک مهدي آباد(امامزاده سيد صادق
٢،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠ ٠ ١،٩٢٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢٤ 
تملک، بهسازي منازل و مسيرهاي 

 گردشگري در بافت فرسوده
٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٧،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢٥ 
پروژه بهسازي و احياء قنات و حوز 

 ماهي سعدي
٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠ ٠ ٤،٨٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢٦ 
پروژه تملک و طراحي ميدان توپخانه 

 )مجموعه زنديه(
٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ 

  



 

 

 ۶٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  
 شرح   کد اعتباري

  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان

 اسيسات ت

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٦-٠٠٠-٠٠٠٠ 
ايجاد اماكن و فضاهاي (برنامه 

 ) ورزشي، فرهنگي و توريستي
٦١١،٦٠٠،٠٠٠ ٣٠،٧١١،٨٠٢ ٢٠،٠٩٢،٠٠٠ ٤٨٨،٩١٢،٢٠٢ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٠،٠٠٠ ١١،٠٥٣،٩٩٧ 

 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠ ٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠،٠٠٠ طرح احداث شهربازي ٣٠٦-٠١٠-٠٠٠٠

 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥٠،٠٠٠ ٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠،٠٠٠ مطالعه و احداث تله کابين  ٣٠٦-٠١٠-٠٠٠١

 ٢١٩،٥٠٠،٠٠٠ ١٠،٤٥٩،١٧٥ ٠ ٢٠٦،٢٩٧،٠٧٥ ٠ ٠ ٢،٧٤٣،٧٥٠طرح ايجاد اماكن فرهنگي و رزشي  ٣٠٦-٠٢٠-٠٠٠٠

٣٠٦-٠٢٠-٠٠٠٤ 
پروژه احداث و تكميل مجموعه هاي 

 ورزشي در سطح مناطق 
٢٠٩،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٩٨٢،٦٧٥ ٠ ١٩٦،٨٩٨،٥٧٥ ٠ ٠ ٢،٦١٨،٧٥٠ 

 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٧٦،٥٠٠ ٠ ٩،٣٩٨،٥٠٠ ٠ ٠ ١٢٥،٠٠٠ احداث پارک ترافيکي ٣٠٦-٠٢٠-٠٠٠٧

 ٢٦،٥٠٠،٠٠٠ ٤٤١،٦٦٧ ٠ ٢٥،٦١٦،٦٦٧ ٠ ٠ ٤٤١،٦٦٧ کتابخانهطرح احداث  ٣٠٦-٠٣٠-٠٠٠٠

 ٢٦،٥٠٠،٠٠٠ ٤٤١،٦٦٧ ٠ ٢٥،٦١٦،٦٦٧ ٠ ٠ ٤٤١،٦٦٧ پروژه احداث كتابخانه و بازارچه كتاب ٣٠٦-٠٣٠-٠٠٠١

٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٠ 
طرح ايجاد ساير تاسيسات 

 ورزشي تفريحي 
٣٦٠،٦٠٠،٠٠٠ ١٩،٣٦٠،٩٦٠ ٢٠،٠٩٢،٠٠٠ ٢٥٢،٤٩٨،٤٦٠ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٣٠،٠٠٠ ٧،٨١٨،٥٨٠ 

٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٢ 
 و سكوي نماز در پروژه احداث نمازخانه

 ها و سطح مناطق  بوستان
٥،٣٠٠،٠٠٠ ١٧٥،٩٦٠ ٠ ٤،٩٨٥،٧١٠ ٠ ٠ ١٣٨،٣٣٠ 

٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٤ 
پروژه تملک، احداث، بهسازي و نگهداري 
 فرهنگسراها، قرائت خانه هاي سطح شهر

٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٨،٥٦٠،٠٠٠ ٠ ١٦٣،٤٤٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ 

٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٥ 
فرهنگي پروژه ساخت مسجد و مجتمع 

 شهداي شهرداري
٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٢٥،٠٠٠ ٠ ٢٣،٦٥٦،٢٥٠ ٠ ٠ ٧١٨،٧٥٠ 

٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٩ 
پروژه تملک و احداث سراي محله و 

 دارالقرآن
٦٠،٣٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤٤،٢٧٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦،٠٣٠،٠٠٠ 

  



 

 

 ۶٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 

 خدمات

  مطالعه

   ساختمان

  تاسيسات

  خريد

  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ختمانسا
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 

 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢،٧٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٤٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ مطالعه و احداث نگارخانه ٣٠٦-٠٤٠-٠٠١٠

٣٠٦-٠٤٠-٠٠١٥ 
پروزه تبديل يکي از باغات به مجتمع 

 ورزشي و تفريحي ويژه سالمندان
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٩٠،٠٠٠ ٤،٢٨٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٢٤،٥٠٠ 

٣٠٦-٠٤٠-٠٠٢٠ 
مطالعه، طراحي و احداث پارک 

 مهارتهاي کودکان
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤،٢٨٥،٥٠٠ ٠ ٥٩٠،٠٠٠ ١٢٤،٥٠٠ 

٣٠٦-٠٤٠-٠٠٢١ 
خريد يک دستگاه اتوبوس دو طبقه 

 گردشگري
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٥٠٢،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٤٩٨،٠٠٠ 

 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤،٨٧٥،٥٠٠ ٠ ٠ ١٢٤،٥٠٠ مسير پياده راه سالمت  ٣٠٦-٠٤٠-٠٠٢٢

٣٠٧-٠٠٠-٠٠٠٠ 
ايجاد ساير تاسيسات و (برنامه

 )  تسهيالت شهري
٩٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٩،٤٩٧،٦٧٧ ٧٥،٣٦٤،٠٠٠ ٦٧٣،٣٦٤،٣٢٣ ١١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٢،٣٥٥،٠٧٧ ١٤،٤١٨،٩٢٣ 

٣٠٧-٠١٠-٠٠٠٠ 
تکميل و  احداث، طرح خريد،

 هاي اداري  توسعه ساختمان
٥٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣،٦٤٤،٦٠٠ ١٤،١٨٠،٠٠٠ ٤٧٤،١٦٢،٤٠٠ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٣١٢،٠٠٠ ١٠،٧٠١،٠٠٠ 

٣٠٧-٠١٠-٠٠٠١ 
مرمت و بهسازي تاسيسات "پروژه توسعه

 "شهري
١٠٦،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٩٣٩،٦٠٠ ٠ ٩٧،٨٨٠،٤٠٠ ٠ ١،٠٦٠،٠٠٠ ٢،١٢٠،٠٠٠ 

٣٠٧-٠١٠-٠٠٠٣ 
اوم سازي و بهسازي ـپروژه مق
 هاي اداري ساختمان

١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٢٥،٠٠٠ ٠ ١٣،٨٧٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠ 

٣٠٧-٠١٠-٠٠٠٤ 
طراحي، مکان يابي و احداث مجتمع 

 خدماتي شهرداري
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ 

٣٠٧-٠١٠-٠٠١٣ 
پروژه تكميل، احداث و تجميع 

 ساختمانهاي شهرداري
٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٧٦،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠ 

  



 

 

 ۶۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  
 شرح   کد اعتباري

  يد خر
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٠ 
پروژه تملک، طراحي و احداث و تجهيز 

 ساختمان شوراي شهر
٥٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٣٢٠،٠٠٠ ٨،٤٨٠،٠٠٠ ١٠،٨٠٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٧٥٢،٠٠٠ ٦٤٨،٠٠٠ 

 ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥٥،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٤٦،٦٤٥،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ پروژه احداث تاالر شهر ٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٢
 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٣٨،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٩،٣٢٩،٠٠٠ ٠ ٠ ١٣٣،٠٠٠ هاي تبليغاتي  پروژه ايجاد زير ساخت ٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٤

٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٧ 
 پروژه احداث گرم خانه جهت افراد

 )دهکده سالمي(اه بي سرپن
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٧٠،٠٠٠ ٠ ٩،٣٣٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ 

٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٨ 
طراحي و احداث اردوگاه چند منظوره 

 ) مديريت بحران-مهمانان نوروزي (
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٤٢،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ١٨،٦٥٨،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٩ 
پروژه تملک، طراحي و احداث مجتمع 

 آموزشي شهرداري
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٥٥،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٤٦،٦٤٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠ 

 ٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ٦٥٠،٠٠٠ ٧٨٩،٠٠٠ ٣٥،٣٥٠،٠٠٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٦١١،٠٠٠ طرح احداث و تکميل گورستان  ٣٠٧-٠٣٠-٠٠٠٠
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٠ ١٩،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ هاي سطح شهر پروژه تكميل قبرستان ٣٠٧-٠٣٠-٠٠٠٣
 ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤٢٠،٠٠٠ ٧٣٥،٠٠٠ ١٣،٥٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٤٥،٠٠٠ سازي و ساماندهي آرامگاه دارالسالمبه ٣٠٧-٠٣٠-٠٠٠٤
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٥٤،٠٠٠ ٢،٨٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٦٦،٠٠٠ ساماندهي دارالرحمه ٣٠٧-٠٣٠-٠٠٠٥

٣٠٧-٠٥٠-٠٠٠٠ 
هاي  طرح احداث سرويس

 بهداشتي درسطح شهر 
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣،١٤٥،٠٠٠ ١،٣٣٠،٠٠٠ ٤٤،٤٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ١،١٠٠،٠٠٠ 

 ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣،١٤٥،٠٠٠ ١،٣٣٠،٠٠٠ ٤٤،٤٢٥،٠٠٠ ٠ ٠ ١،١٠٠،٠٠٠ پروژه احداث سرويس هاي بهداشتي ٣٠٧-٠٥٠-٠٠٠١

٣٠٧-٠٦٠-٠٠٠٠ 
طرح احداث و تکميل بازارهاي 

 روز
٨٥،٠٠٠،٠٠٠ ١،٨٢٣،٠٧٧ ٥٦،٨٦٥،٠٠٠ ٢٥،٨٢٦،٩٢٣ ٠ ٠ ٤٨٥،٠٠٠ 

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٩٢٣،٠٧٧ ٥،٧٤٠،٠٠٠ ١٣،٠٧٦،٩٢٣ ٠ ٠ ٢٦٠،٠٠٠ پروژه خريد کيوسک و کانکس ٣٠٧-٠٦٠-٠٠٠٢
  



 

 

 ۶۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  
 شرح   کد اعتباري

  خريد 
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٧-٠٦٠-٠٠٠٤ 

پروژه هاي عمراني سازمان ميادين و 
ميدان -منتظري-سايت خرمشکوه(غلمشا

-معاينه فني-بازار روز-دوم تره بار
مطالعات ساماندهي -مستعمل فروشان

 )مشاغل

٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٣٠٧-٠٦٠-٠٠٠٥ 
پروژه بهسازي، توسعه و احداث بازارچه هاي 

 ارائه محصوالت فرهنگي و صنايع دستي
١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٩٠٠،٠٠٠ ١،١٢٥،٠٠٠ ١٢،٧٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٢٥،٠٠٠ 

٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٠ 
طرح احداث و تکميل ترمينالهاي 

 مسافربري 
١٨٧،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣٥،٠٠٠ ٢،٢٠٠،٠٠٠ ٩٣،٦٠٠،٠٠٠ ٨٥،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٤٤٣،٠٧٧ ١،٥٢١،٩٢٣ 

٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠١ 
پروژه تملک، احداث و بهسازي پايانه هاي 

 )محور شمال غرب(برون شهري
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ 

٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٢ 
طراحي، تملک و احداث پايانه هاي 

 درون شهري
٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٦٥٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٨٥٠،٠٠٠ 

٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٣ 
پروژه مطالعات جامع و مکان يابي، 

 پايانه برون شهري 
٢،٠٠٠،٠٠٠ ٣١،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ١،٩٤٣،٠٧٧ ٢٥،٩٢٣ 

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٤،٠٠٠ ٠ ٢٩،٧٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٩٦،٠٠٠ ار واليتپروژه پايانه برون شهري بلو ٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٤
 ٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٥٠،٠٠٠ ٤٨،٩٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٥٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث پايانه سعدي ٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٨
 ٥،٦٢٦،٠٠٠،٠٠٠ ٢٦٥،٦٩٧،٣٥٦ ٢٢٣،١٥٥،٠٢٢ ٣،٨٣١،١٥٣،٩٥٦ ٠ ١٣٣،٥١٨،١٧٨١،١٧٢،٤٧٥،٤٨٩ )ايجاد تاسيسات درآمد زا (  برنامه ٣٠٨-٠٠٠-٠٠٠٠

٣٠٨-٠١٠-٠٠٠٠ 
طرح احداث هتل، متل، رستوران 

 و واحدهاي تجاري 
٦١،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٩٤١،٨٠٠ ٣،٣٣٢،٨٠٠ ٥٠،٨٩٥،٠٠٠ ٠ ٠ ٨٣٠،٤٠٠ 

 ٣٦،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٧٥٤،٨٠٠ ٢،٢٩٦،٨٠٠ ٢٩،٥٣٨،٠٠٠ ٠ ٠ ٤١٠،٤٠٠ پروژه احداث رستوران و واحد تجاري ٣٠٨-٠١٠-٠٠٠١
 



 

 

 ۶۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  
 شرح   کد اعتباري

  يد خر
 خدمات

  مطالعه
   ساختمان
  تاسيسات

  خريد
  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 
 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٥٢،٠٠٠ ١،٠٣٦،٠٠٠ ١٧،٠٩٢،٠٠٠ ٠ ٠ ٣٢٠،٠٠٠ پروژه تملک و احداث زائرسرا ٣٠٨-٠١٠-٠٠٠٢

٣٠٨-٠١٠-٠٠٠٣ 
 يابي و احداث هتل اقليم مطالعه، مکان

 کوهستاني
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٦٣٥،٠٠٠ ٠ ٤،٢٦٥،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

 ١٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٤،٨٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٥٠،٠٠٠ طرح احداث سينما و تئاتر ٣٠٨-٠٢٠-٠٠٠٠

٣٠٨-٠٢٠-٠٠٠١ 
مطالعه و احداث و تجهيز سالن نمايش 

 و تئاتر
١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٩،٩٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١٠٠،٠٠٠ 

٣٠٨-٠٢٠-٠٠٠٢ 
پروژه نصب تلويزيون شهري در سطح 

 شهر
٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٤،٩٥٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠،٠٠٠ 

٣٠٨-١١٠-٠٠٠٠ 
الت عمراني آطرح خريد ماشين 
 و تعميرات اساسي

٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٢٠٠،٠٠٠ ٢١٥،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٢،٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٨-١١٠-٠٠٠١ 
پروژه خريد تجهيزات و ماشين آالت 

 سبک و سنگين عمراني
١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٩٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ 

٣٠٨-١١٠-٠٠٠٢ 
پروژه خريد ماشين آالت و تجهيزات 

 بهسازي و روسازي راه و جاده
١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ ١١٧،٦٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ١،٢٠٠،٠٠٠ 

٣٠٨-١٣٠-٠٠٠٠ 
طرح سرمايه گذاري در پروژه هاي 

 مشارکتي
٥،٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٥٧،٥٥٥،٥٥٦ ٤،٢٢٢،٢٢٢ ٣،٧٦٥،٤٠٨،٩٥٦ ٠ ١٣٠،٣٣٧،٧٧٨١،١٧٢،٤٧٥،٤٨٩ 

٣٠٨-١٣٠-٠٠٠٤ 
پروژه سرمايه گذاري از طريق فروش 

 اوراق مشارکت
١،٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٥٧،٥٥٥،٥٥٦ ٤،٢٢٢،٢٢٢ ١،٦٣٥،٤٠٨،٩٥٦ ٠ ٢،٤٧٥،٤٨٩ ٣٣٧،٧٧٨ 

٣٠٨-١٣٠-٠٠١٢ 
پروژه بازپرداخت سود اوراق مشارکت و 

 نيم درصد بازخريد
١،٥١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ١،٥١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ 

  



 

 

 ۶٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  حا  ، وژه  ی   و   اآورد ا

  

 شرح   کد اعتباري
  خريد 

 خدمات

  مطالعه

   ساختمان

  تاسيسات

  خريد

  اراضي   ابنيه

 امتيازات 

 ساختمان
  و تاسيسات

 تجهيزات
  و ماشين آالت

  ساير 

 هزينه هاي
  جانبي

  جمع کل

٣٠٨-١٣٠-٠٠١٤ 
پروژه طراحي و تهيه بسته و نظارت بر 

 سرمايه گذاري و اوراق مشارکت
٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ 

٣٠٨-١٣٠-٠٠١٥ 
جهت (۹۰پروژه اوراق مشارکت سال 

 )اتمام پروژه
١،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠١،١٧٠،٠٠٠،٠٠٠ 

٣٠٨-١٣٠-٠٠١٦ 
پروژه اوراق مشارکت بابت پارکينگ هاي 

 طبقاتي 
٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ ٠ 

٣٠٩-٠٠٠-٠٠٠٠ 
ي هزينه هاي پيش بين( برنامه

 )نشده وديون
١،٤٠٧،٣٦٢،٥٠٠ ١٠،٢٢٩،٩٣٢ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١،٣٥٨،٧٧٠،٣٢١ ٠ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١٢،٧٨٧،٤١٦ 

٣٠٩-٠١٠-٠٠٠٠ 
طرح اعتبار پرداخت نشده 

 طرحهاي عمراني
١،٤٠٧،٣٦٢،٥٠٠ ١٠،٢٢٩،٩٣٢ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١،٣٥٨،٧٧٠،٣٢١ ٠ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١٢،٧٨٧،٤١٦ 

 ١،٤٠٧،٣٦٢،٥٠٠ ١٠،٢٢٩،٩٣٢ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١،٣٥٨،٧٧٠،٣٢١ ٠ ١٢،٧٨٧،٤١٦ ١٢،٧٨٧،٤١٦ رانياعتبار پرداخت نشده طرح هاي عم ٣٠٩-٠١٠-٠٠٠١
  

  

 



 

 

 ۶٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا

  



 

 

 ۶٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٧٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٨٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٨١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٨٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٨٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٨۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٨۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ود سال ا ف  راز وبات  و ١٣٩۴کا ی   ال ی ا سور  ا



 

 

 ٨۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

ت م   س   پ

  

  



 

 

 ٨٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

  

  

  

  شيراز) معاونت ادار ومالي(شهردار مرکز و شهر خدمات ادار تعداد پرسنل  )۵-۱جدول 

  شهرداري مرکزي
  وضعيت استخدامي

  خدمات شهري  خدمات اداري

 ۵۰ ۳۰۰ کارمند ثابت

 ۳۰ ۱۹۹ حکميـ کارگر رسمي 

 ۲۲ ۱۳۱ کارکنان قراردادي

 ۱۰۲ ۶۳۰ جمع

 
 



 

 

 ٨٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 )ارقام به هزار ريال (شيراز) معاونت ادار ومالي(شهردار مرکز بودجه مصوب منابع تامين اعتبار و درآمد ) ۵-۲جدول 

 جمع کل غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۱۱،۹۱۷،۷۰۰،۰۰۰۴،۳۵۳،۳۰۰،۰۰۰۱۶،۲۷۱،۰۰۰،۰۰۰  درآمدجمع كل

 ۳،۱۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۷۲،۰۰۰،۰۰۰  درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰  درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۸۰،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۸۰،۵۰۰،۰۰۰  بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي ۰۳۰۰۰۰۰
 ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰ حاصل از وجوه و اموال درآمد  ۰۴۰۰۰۰۰
 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰  كمك هاي اعطايي دولت و سازمانها ۰۵۰۰۰۰۰
 ۵۰،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۲۰۰،۰۰۰  اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۳،۷۵۳،۳۰۰،۰۰۰۱۱،۶۳۷،۳۰۰،۰۰۰ ۷،۸۸۴،۰۰۰،۰۰۰  ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۳،۱۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۷۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي  ۰۱۰۰۰۰۰
 ۲،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۲۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ت اير موسساوصولي توسط س ۰۱۰۱۰۰۰
 ۲۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ اسناد رسمي % ۸عوارض  ۰۱۰۱۰۰۲
 ۵،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ عوارض گذرنامه  ۰۱۰۱۰۰۷
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ فرين هوائي عوارض مسا ۰۱۰۱۰۰۸
 ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ )قانون ماليات بر ارزش افزوده۳۸موضوع بند الف ماده (عوارض بر فروش کاال و ارايه خدمات  ۰۱۰۱۰۱۰
 ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰  قانون ماليات بر ارزش افزوده۳۸ ذيل ماده ۱عوارض آاليندگي تبصره  ۰۱۰۱۰۱۱
 ۸۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰  رسيدگي به تخلفات رانندگي۲۳عوارض ناشي از اجراي ماده  ۰۱۰۱۰۱۳
 ۶۸۱،۵۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ واراضيساختمان ها عوارض بر ۰۱۰۲۰۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰  )ناشي از خط يک قطار(عوارض بر پروانه ساختماني  ۴-۰۱۰۲۰۰۲
 ۸۱،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ غير منقول  ض بر معامالتعوار ۰۱۰۲۰۰۶
 ۱۶۸،۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۶۸،۶۰۰،۰۰۰ و حمل و نقل  تاطاعوارض بر ارتب ۰۱۰۳۰۰۰

  



 

 

 ٨٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 جمع کل غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۴۰،۰۰۰ ۰  ۴۰،۰۰۰ عوارض شماره گذاري ساليانه موتورسيکلت و ساير وسايط نقليه ۱۰۳۰۰۱
 ۴۴،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰  و باربري عوارض بليط مسافرت ۰۱۰۳۰۰۲
 ۷۰۰،۰۰۰  ۰ ۷۰۰،۰۰۰ عوارض حق ثبت نام رانندگي سهم شهرداري ۰۱۰۳۰۰۳
 ۱۲۳،۸۶۰،۰۰۰  ۰ ۱۲۳،۸۶۰،۰۰۰ عوارض ساليانه اتومبيل ۰۱۰۳۰۰۷
 ۹۹،۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۹،۹۰۰،۰۰۰ تي اعوارض برپروانه هاي كسب و فروش خدم ۰۱۰۴۰۰۰
 ۲،۲۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰  نمايش اسينم عوارض ۰۱۰۴۰۰۱
 ۳۱،۷۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۱،۷۰۰،۰۰۰   صنوف و صدور پروانه،عوارض بر پروانه هاي كسب ۰۱۰۴۰۰۳
 ۳۳،۶۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۳،۶۰۰،۰۰۰ رت اير حق نظان و ساختماظر ساره مهندسين ناحق النظ% ۳عوارض  ۰۱۰۴۰۱۹
 ۳۲،۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۲،۴۰۰،۰۰۰ ) درج آگهي، شهريه فرهنگسرا،راردادها ق،از جمله غذاي پرسنل(ساير موارد  ۰۱۰۴۰۹۹
 ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ وصولي متمركز  سهميه از عوارض ۰۲۰۲۰۰۰
 ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ )۳۹ده ا م۲موضوع تبصره ( سهم شهرداري از عوارض وصولي متمركز  ۰۲۰۲۰۰۱
 ۱۸۰،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۸۰،۵۰۰،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱۵۸،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵۸،۵۰۰،۰۰۰ ت شهرداري اخدمبهاءشي از ادرآمد ن ۰۳۰۱۰۰۰
 ۱۵،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۵،۵۰۰،۰۰۰ سي و فروش نقشه ها ارشناحق ك ۰۳۰۱۰۰۲
 ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ صل از آگهي هاي تجاري و تابلو هااح درآمد ۰۳۰۱۰۰۷
 ۳۹،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات شهري به موسسات مالي و اعتباري ۰۳۰۱۰۱۵
 ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد تاسيسات شهرداري ۰۳۰۲۰۰۰
 ۲۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل ازتأسيسات معدني  ۳۰۲۰۰۸
 ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ صل از وجوه شهرداري ادرآمد ح ۰۴۰۱۰۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ يه گذاري دربخش عمومي اصل از سرمادرآمد ح ۰۴۰۱۰۰۱

  



 

 

 ٩٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 جمع کل يغير نقد  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۷۴،۰۰۰،۰۰۰ سپرده هاي شهرداري  درآمد حاصل از وجوه ۰۴۰۱۰۰۳
 ۶۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۲۱،۰۰۰،۰۰۰ صل از اموال شهرداري ادرآمد ح ۰۴۰۲۰۰۰
 ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۱،۰۰۰،۰۰۰  و تاسيسات شهرداريساختمان هامال االجاره  ۰۴۰۲۰۰۱

 ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از ستاد باغات  ۲-۰۴۰۲۰۹۸
 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰  ي اعطائي دولت وسازمانهاي دولتيكمك ها ۰۵۰۰۰۰۰
 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ي دولتي انهازمائي دولت و ساي اعطكمك ها ۰۵۰۱۰۰۰
 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰  در هزار خقوق گمرکي ۱۲کمک عمراني از محل  ۰۵۰۱۰۰۶
 ۵۰،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۲۰۰،۰۰۰ ها دارائي او هداي انات واع ۰۶۰۰۰۰۰
 ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ سازمانهاي خصوصي ي اهدائي اشخاص وكمك هات و انا اع ۰۶۰۱۰۰۰
 ۴۷،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ) عوارض وصولي اتباع خارجي(ي خصوصي انهازماص و سانات و كمك از اشخاير اعاس ۰۶۰۱۰۰۲
 ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ نون به شهرداري تعلق مي گيرد اقي يا به موجب قارائي كه بطور اتفاموال و دا ۰۶۰۳۰۰۰
 ۳،۲۰۰،۰۰۰  ۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري  ۰۶۰۳۰۰۴
 ۳،۷۵۳،۳۰۰،۰۰۰۱۱،۶۳۷،۳۰۰،۰۰۰ ۷،۸۸۴،۰۰۰،۰۰۰ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴،۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ فتي اي دريوام ها ۰۷۰۱۰۰۰
 ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )درآمد حاصل از مشارکت با بانک (بانک هاوام دريافتي از  ۰۷۰۱۰۰۲
 ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ وصولي ناشي از سود سپرده هاي اوراق مشاركت ۰۷۰۱۰۹۷
 ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ فروش اوراق مشارکت ۰۷۰۱۰۹۹
 ۳،۷۵۳،۳۰۰،۰۰۰۶،۶۶۷،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۹۱۴،۰۰۰،۰۰۰ فروش امو ال شهرداري  ۰۷۰۲۰۰۰
 ۳،۰۵۳،۳۰۰،۰۰۰۳،۹۶۳،۳۰۰،۰۰۰ ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اموال غير منقول  درآمد فروش ۰۷۰۲۰۰۱

 ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰  )خط دو قطار شهري(درآمد فروش اموال غير منقول  ۳-۰۷۰۲۰۰۱
 ۴،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ و اسقاط اموال منقول درآمد فروش ۰۷۰۲۰۰۲
 ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰  درآمد حاصل از سرقفلي ۰۷۰۲۰۰۳



 

 

 ٩١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

  )ه هزار ريالارقام ب (شيراز) معاونت ادار ومالي(شهردار مرکز هزينه ها خدمات ادار  )۵-۳جدول

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  کد طبقه بندي
  

  شــــــرح 
   بحرانستاد  شهرداري مرکزي

 ۱،۰۵۰،۰۰۰ ۷۳۶،۵۹۰،۹۵۰  جمع كل هزينه هاي خدمات اداري ۱۰۰۰۰۰۰

 ۰ ۳۰۵،۶۵۰،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي: ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۰ ۵۴،۵۳۴،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰
 ۰ ۳۱،۰۰۰ حقوق آقاي شهردار ۱۰۱۰۱۰۱
 ۰ ۸،۵۷۱،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۰ ۲۷،۴۲۷،۰۰۰  كارگران رسمي حكميدستمزد ۱۰۱۰۱۰۴
 ۰ ۸،۰۰۰ دستمزد كارگران روزمزد ۱۰۱۰۱۰۵
 ۰ ۱۸،۳۴۷،۰۰۰ حقوق كارکنان قراردادي  ۱۰۱۰۱۰۶
 ۰ ۱۵۰،۰۰۰ حقوق مامورين انتظامي  ۱۰۱۰۱۰۷

 ۰ ۲۵۱،۱۱۶،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰
 ۰ ۶۳۰،۰۰۰ مزاياي آقاي شهردار ۱۰۱۰۲۰۱
 ۰ ۵۰،۰۶۸،۰۰۰ مزاياي كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۰ ۱،۸۸۲،۰۰۰  مزاياي كارگران حكمي ۱۰۱۰۲۰۴
 ۰ ۶،۴۵۶،۰۰۰  ركنان قرارداديمزاياي كا ۱۰۱۰۲۰۶
 ۰ ۳۵۰،۰۰۰ مزاياي مامورين انتظامي  ۱۰۱۰۲۰۷
 ۰ ۸۷،۵۹۶،۰۰۰ كاري جمعه اضافه كارساعتي، نوبت كاري،، فوق العاده ۱۰۱۰۲۰۸
 ۰ ۴۹،۲۶۱،۰۰۰ ي رن سهم شهرداحق درما،  بيمه تامين اجتماعي،يري، حق بازنشستگي سهم شهردارهم شهرداپس اندازس ۱۰۱۰۲۰۹
 ۰ ۷،۹۹۸،۰۰۰ رگران، هزينه ناهاراك سياي اساهالاكمك غير نقدي، عائله مندي، بن ك ۱۰۱۰۲۱۰
 ۰ ۴۶،۸۷۵،۰۰۰ پاداش و عيــدي ۱۰۱۰۲۱۱

  



 

 

 ٩٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ البودجه مصوب س
  

  

  کد طبقه بندي
  

  شــــــرح 
  ستاد بحران  شهرداري مرکزي

 ۶۱۲،۰۰۰ ۳۳۹،۵۰۶،۴۰۰  هزينه هاي اداري: ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۹۶،۰۰۰ ۸،۴۳۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ۲،۱۲۷،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۰ ۱،۹۰۰،۰۰۰ شورماموريت و هزينه سفرخارج ازك ۱۰۲۰۳۰۲
 ۰ ۸۰،۰۰۰  نقل مكان كاركنان ،هزينه سفرو فوق العاده ۱۰۲۰۳۰۳
 ۵۶،۰۰۰ ۴،۳۲۳،۰۰۰  فاكس  تلفن،، پست،هزينه حمل ونقل ۱۰۲۰۳۰۴

 ۲۵۳،۰۰۰ ۲۸،۴۹۱،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰

 ۰ ۴۰۷،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۱۰۲۰۴۰۱
 ۲۵۳،۰۰۰ ۲۸،۰۸۴،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴

 ۱۹۷،۰۰۰ ۲۶۲،۱۷۲،۵۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 ۳۲،۰۰۰ ۱،۲۲۰،۰۰۰ نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۷،۰۰۰ ۱،۳۰۹،۰۰۰ نگهداري وتعميرات وسايل اداري ۱۰۲۰۵۰۲
 ۰ ۱،۱۵۱،۰۰۰ نگهداري و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳
 ۶۶،۰۰۰ ۷،۱۴۰،۰۰۰ )عكس نشريات، آگهي و  دفاتر،،اوراق (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۲۶،۰۰۰ ۱۳،۱۲۲،۰۰۰  افطاري  سوگواري و،پذيرائي  ،هزينه جشن ۱۰۲۰۵۰۵
 ۰ ۵،۶۶۰،۰۰۰ آموزشي كاركنان  هزينه هاي ۱۰۲۰۵۰۶
 ۰ ۵،۰۴۰،۰۰۰  تحقيقاتي،هزينه هاي آموزشي، مطالعاتي ۱۰۲۰۵۰۸
 ۰ ۱۱۵،۰۰۰ )نكي ال وجوه و حواله باكارمزد، بهاي دسته چك انتق( اي بانكيهزينه ه ۱۰۲۰۵۰۹
 ۰ ۱۱،۰۸۵،۰۰۰  ي مربوطهاموزشي و هزينه هآالب  تهيه مط،ترجمه، وحسابرسي مشاوره ۱۰۲۰۵۱۰
 ۰ ۱۲۴،۴۰۰،۰۰۰ اداري  هزينه واگذاري خدمات ۱۰۲۰۵۱۱
 ۶۶،۰۰۰ ۲۱،۸۲۲،۵۰۰ ساير خدمات قراردادي ۱۰۲۰۵۱۲

  



 

 

 ٩٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

   طبقه بنديکد
  

  شــــــرح 
  ستاد بحران  شهرداري مرکزي

 ۰ ۳،۳۶۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۱۰۲۰۵۱۳

 ۰ ۴،۸۶۰،۰۰۰ هاي ثابت بيمه دارائي ۱۰۲۰۵۱۴

 ۰ ۶۱،۶۸۸،۰۰۰ ن اركناهي كاقرارداد خدمات رف ۱۰۲۰۵۱۶

 ۰ ۲۰۰،۰۰۰ ساير ۱۰۲۰۵۹۹

 ۰ ۲۴،۳۳۸،۶۰۰ ق، تلفنسوخت، آب، بر: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰

 ۰ ۱،۸۶۶،۳۰۰ هاي حرارتي  سوخت دستگاه ۱۰۲۰۶۰۱

 ۰ ۱۳،۵۹۸،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲

 ۰ ۹۳۷،۵۵۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳

 ۰ ۷،۹۳۶،۷۵۰ بهاي برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴

 ۶۶،۰۰۰ ۱۶،۰۷۴،۳۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰

 ۳،۰۰۰ ۸۹۶،۰۰۰ … جزئي ساختمان و خريد لوازم ۱۰۲۰۷۰۱

 ۱۵،۰۰۰ ۱،۸۹۶،۵۰۰ خريد لوازم مصرفي اداري ۱۰۲۰۷۰۲

 ۰ ۱،۶۲۷،۰۵۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳

 ۰ ۶،۴۷۸،۷۵۰  لوازم خواب،خريد لباس كاركنان ۱۰۲۰۷۰۴

 ۰ ۱۳۱،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۱۰۲۰۷۰۵

 ۱،۰۰۰ ۲۴۸،۵۰۰ م تنظيف خريد لواز ۱۰۲۰۷۰۶

 ۷،۰۰۰ ۳۵۲،۵۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷

 ۰ ۱۳۹،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

 ۴۰،۰۰۰ ۸۶۷،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹

 ۰ ۳،۴۳۸،۰۰۰ ن شهرداري اركناكمك به هزينه هاي ورزشي ك ۱۰۲۰۷۱۰
  



 

 

 ٩۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  کد طبقه بندي
  

  ح شــــــر
  ستاد بحران  شهرداري مرکزي

 ۴۳۸،۰۰۰ ۱۵،۶۲۹،۷۵۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۲۶،۰۰۰ ۸۲۴،۲۵۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰

 ۲۶،۰۰۰ ۸۲۴،۲۵۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳

 ۰ ۹۲۰،۵۰۰ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰

 ۰ ۹۲۰،۵۰۰  اداري وشهري تاسيسا و تساختمان هابازسازي و تعميرات اساسي  ۱۰۳۱۱۰۱

 ۳۷۱،۰۰۰ ۹،۷۳۷،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰

 ۶۶،۰۰۰ ۳،۵۵۵،۰۰۰  به سيستم كامپيوتريشهرداري هاتجهيز  ۱۰۳۱۲۰۲

 ۲۶۵،۰۰۰ ۱،۵۱۵،۰۰۰  اضطراري به سيستم ارتباطي مستقلشهرداري هاتجهيز  ۱۰۳۱۲۰۳

 ۴۰،۰۰۰ ۱،۳۴۷،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده اداري ۱۰۳۱۲۰۴

 ۰ ۳،۳۲۰،۰۰۰ ي شهرداريساختمان هاسيستم نظارت و ايمني  ۱۰۳۱۲۰۵

 ۴۱،۰۰۰ ۴،۱۴۸،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ۳،۷۲۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني اداري  ۱۰۳۱۳۰۱

 ۰ ۶۶،۰۰۰ حيوانات و نباتات  ۱۰۳۱۳۰۲
 ۱،۰۰۰ ۳۶۲،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳

 ۰ ۷۵،۸۰۴،۸۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۰ ۲۶،۴۴۶،۰۰۰ هاي ديگر به بخش عمومي كمك و پرداخت: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰

 ۰ ۱۳،۷۰۰،۰۰۰ تامين اعتبارات بودجه شوراي شهر ۱۰۴۱۶۰۱
 ۰ ۱۲،۷۴۶،۰۰۰ %۱۰درامد  تامين اعتبارات اجراي قانون نوسازي ازمحل ۱۰۴۱۶۰۲

 ۰ ۴،۳۷۶،۸۰۰ هاي ديگر به بخش خصوصي كمك و پرداخت: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰

 ۰ ۳،۴۷۶،۸۰۰ هاي تشويقي هدايا و پرداخت ۱۰۴۱۷۰۲
  



 

 

 ٩۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  کد طبقه بندي
  

  شــــــرح 
  ستاد بحران  شهرداري مرکزي

 ۰ ۹۰۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵

 ۰ ۳۸،۷۴۶،۰۰۰ هاي انتقالي به كاركنان  پرداخت: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۰ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ پرداخت به كاركنان غيرشاغل ۱۰۴۱۹۰۱
 ۰ ۱۸،۲۴۶،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۱۰۴۱۹۰۳
 ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ غل ان غير شاركنالي به كاي انتقاه ير پرداختاس ۱۰۴۱۹۰۹

 ۰ ۶،۲۳۶،۰۰۰ ديون و تعهدات : ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۰ ۴،۴۲۶،۳۶۱ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱
 ۰ ۱،۸۰۹،۶۳۹  ديون بالمحل ۱۰۴۲۱۰۳

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٩۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

  )ارقام به هزار ريال (شيراز) معاونت ادار ومالي(شهردار مرکز هزينه ها خدمات شهر  )۵-۴جدول

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  يکد طبقه بند
  

  شــــــرح 
  بافت فرسوده  شهرداري مرکزي

 ۹،۵۷۱،۰۰۰  ۲،۳۵۵،۴۱۸،۰۵۰  جمع كل هزينه هاي خدمات شهري ۲۰۰۰۰۰۰

 ۷،۱۱۴،۰۰۰ ۵۹،۲۴۳،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۱،۷۲۰،۰۰۰ ۵،۴۴۲،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۸۴،۰۰۰ دان ثابت حقوق كارمن ۲۰۱۰۱۰۳

 ۸۲۰،۰۰۰ ۱،۷۶۶،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۷۰۰،۰۰۰ ۲،۳۹۲،۰۰۰ حقوق كارکنان قراردادي  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۵،۳۹۴،۰۰۰ ۵۳،۸۰۱،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۱،۲۳۴،۰۰۰ ۱۰،۳۸۳،۰۰۰ مزاياي كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۲۰۰،۰۰۰ ۹۵،۰۰۰  ي كارگران حكميمزايا ۲۰۱۰۲۰۴

 ۲۲۰،۰۰۰ ۹۹۲،۰۰۰  ن قراردادياركنامزاياي ك ۲۰۱۰۲۰۶

 ۱،۷۱۰،۰۰۰ ۱۴،۶۸۴،۰۰۰ كاري جمعه عتي، نوبت كاري،ااضافه كارس، فوق العاده ۲۰۱۰۲۰۸

 ۱،۳۳۰،۰۰۰ ۵،۴۱۹،۰۰۰  يرن سهم شهردااحق درم، عيامين اجتما بيمه ت،ير حق بازنشستگي سهم شهردا،يرپس اندازسهم شهردا ۲۰۱۰۲۰۹

 ۲۵۰،۰۰۰ ۱،۸۹۵،۰۰۰ رگران، هزينه ناهاراك سياي اساهالاكمك غير نقدي، عائله مندي، بن ك ۲۰۱۰۲۱۰

 ۴۵۰،۰۰۰ ۲۰،۳۳۳،۰۰۰ پاداش و عيــدي ۲۰۱۰۲۱۱

 ۲،۳۴۶،۰۰۰ ۱،۳۸۹،۶۷۸،۳۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۲۷۰،۰۰۰ ۱،۲۶۲،۰۰۰ قل و ارتباطاتماموريت، هزينه سفر، حمل ون: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۲۳۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۴۰،۰۰۰ ۵۱۲،۰۰۰  فاكس  تلفن،، پست،هزينه حمل ونقل ۲۰۲۰۳۰۴
  



 

 

 ٩٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  کد طبقه بندي
  

  شــــــرح 
  بافت فرسوده  شهرداري مرکزي

 ۹۰۰،۰۰۰ ۲۱،۷۷۸،۰۰۰  اجاره بها وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۰ ۹۴۰،۰۰۰ اجاره زمين  ۲۰۲۰۴۰۲

 ۹۰۰،۰۰۰ ۲۰،۸۳۸،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۶۵۰،۰۰۰ ۱،۳۲۱،۵۹۲،۸۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۳۵،۰۰۰ ۶،۴۷۵،۰۰۰ نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۸،۰۰۰ ۲،۸۹۰،۰۰۰ ادارينگهداري وتعميرات وسايل  ۲۰۲۰۵۰۲

 ۰ ۱،۰۳۱،۰۰۰ نگهداري و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۱۵۰،۰۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰ )نشريات، آگهي وعكس  دفاتر،،اوراق (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۵،۷۵۹،۸۰۰   سوگواري وافطاري،پذيرائي  ،هزينه جشن ۲۰۲۰۵۰۵

 ۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ آموزشي كاركنان  هزينه هاي ۲۰۲۰۵۰۶

 ۰ ۱۴،۵۴۸،۰۰۰ آموزشي شهروندان  هزينه هاي ۲۰۲۰۵۰۷

 ۰ ۲،۴۰۰،۰۰۰  تحقيقاتي،هزينه هاي آموزشي، مطالعاتي ۲۰۲۰۵۰۸

 ۲،۰۰۰ ۲۵۵،۰۰۰ )نكي ال وجوه و حواله باكارمزد، بهاي دسته چك انتق( هزينه هاي بانكي ۲۰۲۰۵۰۹

 ۱۵۵،۰۰۰ ۲،۶۷۵،۰۰۰  ي مربوطهاموزشي و هزينه هآالب  تهيه مط،ترجمه، وحسابرسي مشاوره ۲۰۲۰۵۱۰

 ۰ ۱،۲۰۵،۳۵۱،۰۰۰ هزينه واگذاري خدمات شهري ۲۰۲۰۵۱۱

 ۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ساير خدمات قراردادي ۲۰۲۰۵۱۲

 ۰ ۳۸۰،۰۰۰ بيمه دارائيهاي ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ن اهزينه هاي جمع اوري متكدي ۲۰۲۰۵۱۵

 ۰ ۶،۹۶۸،۰۰۰ ن اركناهي كامات رفقرارداد خد ۲۰۲۰۵۱۶

 ۰ ۲،۱۶۰،۰۰۰ بيمه مسئوليت مدني  ۲۰۲۰۵۱۷
  



 

 

 ٩٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  کد طبقه بندي
  

  شــــــرح 
  بافت فرسوده  شهرداري مرکزي

 ۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ نه اع بيگاي اتباهزينه ه ۲۰۲۰۵۱۸

 ۲۲۶،۰۰۰ ۲۸،۷۹۱،۵۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ۹۴۱،۰۰۰ سوخت دستگاههاي حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۱۵۰،۰۰۰ ۴،۲۴۵،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

 ۱۸،۰۰۰ ۳،۴۰۴،۰۰۰ آب بها ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱۸،۰۰۰ ۲۰،۲۰۱،۵۰۰ بهاي برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۳۰۰،۰۰۰ ۱۶،۲۵۴،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۲۰،۰۰۰ ۱،۰۱۱،۰۰۰ … ساختمان و خريد لوازم جزئي ۲۰۲۰۷۰۱

 ۳۵،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي اداري ۲۰۲۰۷۰۲

 ۰ ۱،۲۹۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳
 ۸۰،۰۰۰ ۲،۱۱۷،۰۰۰  لوازم خواب،خريد لباس كاركنان ۲۰۲۰۷۰۴

 ۰ ۵،۷۹۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵
 ۱۵،۰۰۰ ۶۲۵،۰۰۰ وازم تنظيف خريد ل ۲۰۲۰۷۰۶

 ۰ ۹۸،۵۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۰ ۱۷۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸
 ۱۰۰،۰۰۰ ۲۴۲،۵۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۵۰،۰۰۰ ۴،۳۳۰،۰۰۰ ن شهرداري اركناكمك به هزينه هاي ورزشي ك ۲۰۲۰۷۱۰

 ۹۲،۰۰۰ ۱۲،۳۸۴،۲۵۰  هاي سرمايه ايهزينه: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۰ ۷۰۰،۰۰۰  خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات: ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۰ ۷۰۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳
  



 

 

 ٩٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  کد طبقه بندي
  

  شــــــرح 
  بافت فرسوده  شهرداري مرکزي

 ۰ ۲،۱۴۰،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۰ ۲،۱۴۰،۰۰۰  اداري وشهري تاسيسا و تساختمان هابازسازي و تعميرات اساسي  ۲۰۳۱۱۰۱

 ۵۵،۰۰۰ ۸،۳۲۸،۲۵۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۵۵،۰۰۰ ۵،۴۲۵،۰۰۰  به سيستم كامپيوتريشهرداري هاتجهيز  ۲۰۳۱۲۰۲

 ۰ ۴۸۰،۰۰۰ ضطراري به سيستم ارتباطي مستقل اشهرداري هاتجهيز  ۲۰۳۱۲۰۳

 ۰ ۱،۲۲۳،۲۵۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده اداري ۲۰۳۱۲۰۴

 ۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ سيستم هاي نظارت و ايمني ساختمان هاي شهرداري ۲۰۳۱۲۰۵

 ۳۷،۰۰۰ ۱،۲۱۶،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۳۵،۰۰۰ ۱،۱۷۹،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني اداري  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۲،۰۰۰ ۳۷،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۲۰۳۱۳۰۳

 ۱۹،۰۰۰ ۸۹۴،۱۱۲،۵۰۰ هزينه هاي انتقالي  :۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۰ ۸۴۲،۱۴۱،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۰ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ انه هابخاكمك به كت ۲۰۴۱۶۰۳

 ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ن حوادث غير مترقبه ارت ديدگاكمك به خس ۲۰۴۱۶۰۴

 ۰ ۲۸۱،۱۴۱،۰۰۰ ن اتوبوسراني و ميني بوسراني ازماكمك به س ۲۰۴۱۶۰۵

 ۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ر شهري ان قطازماكمك به س ۲۰۴۱۶۰۶

 ۰ ۴۵۹،۰۰۰،۰۰۰  وابستهت اير موسساكمك به س ۲۰۴۱۶۰۷

 ۰ ۲۷،۰۰۰،۰۰۰  و پر داختها به بخش عمومي كمك هاير اس ۲۰۴۱۶۰۸

 ۷،۰۰۰ ۲۰،۵۰۰،۰۰۰  ديگر به بخش خصوصيكمك و پرداخت هاي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ص ات خصوصي و اشخاكمك به موسس ۲۰۴۱۷۰۱
  



 

 

 ١٠٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال
  

  

  کد طبقه بندي
  

  شــــــرح 
  بافت فرسوده  شهرداري مرکزي

 ۷،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ي تشويقيپرداخت هاهدايا و  ۲۰۴۱۷۰۲

 ۰ ۵۰۰،۰۰۰ حب اصكفن و دفن اموات بال ۲۰۴۱۷۰۴

 ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) نخبگان ورزشکاران و، به تيمها ورزشي ( پرداخت هدايا ۲۰۴۱۷۰۶

 ۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۰ ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۲۰۴۱۹۰۳

 ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ هاي كاري خاتمه خدمت كاركنان حق سنوات ماه ۲۰۴۱۹۰۴

 ۱۲،۰۰۰ ۹،۴۷۱،۵۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۱۰۱

 ۰ ۳۷۰،۰۰۰  فوق العاده عمران شهردار،ديون بالمحل ۲۰۴۱۰۰۲

 ۱۲،۰۰۰ ۴،۱۰۱،۵۰۰  ديون بالمحل ۲۰۳۹۹۰۳

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١٠١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

  )ارقام به هزار ريال (شيراز) ت ادار وماليمعاون(شهردار مرکز  ۱۳۹۴وظيفه عمران شهر سال  )۵-۵جدول 

 جمع کل اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ١٢،٨٧٢،٩٥١،٠٠٠ ١٠،٩٣٩،٩٥١،٠٠٠ ١،٩٣٣،٠٠٠،٠٠٠ يوظيـفـه عـمـرانکل             جمع 

 ١،٥٨٢،١٥٠،٠٠٠ ٧٩،١٥٠،٠٠٠ ١،٥٠٣،٠٠٠،٠٠٠ )  برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ٣٠١,٠٠٠,٠٠٠٠

 ١،٥٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٥٠٣،٠٠٠،٠٠٠ طرح تملك امالك و اراضي  ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠٠
 ٤٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٠٣،٠٠٠،٠٠٠ پروژه تملک نقدي در سطح شهر ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠١
 ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ پروژه صندوق توسعه تأمين زمين نقدي ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠٢
 ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ پروژه تملک حوزه باغات ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠٣
 ٦٢،١٥٠،٠٠٠ ٦٢،١٥٠،٠٠٠ ٠ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري  ٣٠١-٠٣٠-٠٠٠٠
 ١،٦٥٠،٠٠٠ ١،٦٥٠،٠٠٠ ٠ پروژه مطالعات و تحقيقات ٣٠١-٠٣٠-٠٠٠٢
 ٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ )شهرداري الکترونيک( پروژه مميزي، طراحي واجراء مكانيزاسيون وسيستمهاي يكپارچه  ٣٠١-٠٣٠-٠٠١٠
 ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه نقشه برداري در سطح شهر  ٣٠١-٠٣٠-٠٠٢١
 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه خدمات مشاوره و طراحي  ٣٠١-٠٣٠-٠٠٣٥
 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح جامع مالي و بودجه ريزي عملياتي  ٣٠١-٠٣٠-٠٠٦٠
 ١٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح توسعه كاربري فن آوري اطالعات و ارتباطات ٣٠١-٠٤٠-٠٠٠٠
 ١٧،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه ترميم شبکه هاي بيسيم و توسعه محدوده تحت پوشش و مانيتورينگ  ٣٠١-٠٤٠-٠٠٠٦

 ٩،٥٠٠،٠٠٠ ٩،٥٠٠،٠٠٠ ٠ )دفع آب هاي سطحي داخل شهري هدايت و(برنامه  ٣،٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠

 ٤،٥٠٠،٠٠٠ ٤،٥٠٠،٠٠٠ ٠ طرح بهسازي مسيل هاي داخل شهري  ٣٠٢-٠٢٠-٠٠٠٠
 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه عمليات حفاظت و ايمني رودخانه و اجراي شيب شکن ٣٠٢-٠٢٠-٠٠٠٢
 ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه ترميم جداول آب هاي سطحي ٣٠٢-٠٢٠-٠٠٠٣
 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح مرمت وپوشش انهار  ٣٠٢-٠٣٠-٠٠٠٠
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ري در سطح شهرپروژه لوله گذا ٣٠٢-٠٣٠-٠٠٠١
 ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه سرپوشيده کردن کانال هاي روباز در سطح شهر ٣٠٢-٠٣٠-٠٠٠٢

  



 

 

 ١٠٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 جمع کل اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ٣،٤٨١،٨٠٠،٠٠٠ ٣،٢٥١،٨٠٠،٠٠٠ ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري(برنامه ٣٠٣-٠٠٠-٠٠٠٠
 ٢٧٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤٤،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ طرح زيرسازي، جدول كشي و آسفالت  ٣٠٣-٠١٠-٠٠٠٠
 ٤٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤٤،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه زيرسازي و آسفالت در سطح شهر ٣٠٣-٠١٠-٠٠٠١
 ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ و انشعاب ايمان شمالي )عج (پروژه تملک و احداث بلوار كوهسارمهدي  ٣٠٣-٠١٠-٠٠١٦
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح پيــاده روسـازي  ٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠٠
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه بدنه سازي،كف سازي پياده روها در سطح شهر ٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠١
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح احداث پل و زيرگذر ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠٠
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه پل عابر پياده در سطح شهر ٣٠٣-٠٣٠-٠٠١٦
 ٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ )… مترو ( طرح احداث سيستم حمل نقل عمومي ٣٠٣-٠٥٠-٠٠٠٠
 ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠  قطار شهري١پروژه خط  ٣٠٣-٠٥٠-٠٠٠١
 ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠  قطار شهري٢پروژه خط  ٣٠٣-٠٥٠-٠٠٠٢
 ٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ سراني طرح كمك به اتوبو ٣٠٣-٠٩٠-٠٠٠٠
 ٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه خريد اتوبوس ٣٠٣-٠٩٠-٠٠٠١
 ٣٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٠ طرح بهبود ترافيك  ٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٠
 ٣٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه طرحهاي هندسي ترافيكي ٣٠٣-١٠٠-٠٠٠٦

 ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٠ طرح احداث ميادين ٣،٠٣١،٢٠٠،٠٠٠
 ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه تكميل و بهسازي ميدانهاي سطح شهر ٣٠٣-١٢٠-٠٠٠١
 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ) ايجاد تاسيسات حفاظتي(برنامه  ٣٠٤-٠٠٠-٠٠٠٠
 ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح احداث و تجهيز مراكز آتش نشاني  ٣٠٤-٠١٠-٠٠٠٠
 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠  بحران و آتش نشانيخريد تجهيزات موردنياز مديريت ٣٠٤-٠١٠-٠٠٠٤
 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٠ بهسازي سيستم برق و تجهيز ساختمان هاي شهرداري به برق اضطراري ٣٠٤-٠١٠-٠٠٠٥
 ٧٣٦،٣٣٨،٥٠٠ ٦٥٦،٣٣٨،٥٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ) بهبود محيط شهري(برنامه  ٣٠٥-٠٠٠-٠٠٠٠
 ٦٤٩،٥٣٨،٥٠٠ ٦٤٩،٥٣٨،٥٠٠ ٠ و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکاري در معابر طرح احداث پارك،ايجاد فضاي سبز  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٠٠

  



 

 

 ١٠٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 جمع کل اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ٢،١١٤،٥٠٠ ٢،١١٤،٥٠٠ ٠ پروژه بهسازي پاركها و بوستانهاي سطح مناطق  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٠٢
 ١،٢٢٤،٠٠٠ ١،٢٢٤،٠٠٠ ٠ پروژه بهسازي و توسعه فضاي سبز در سطح شهر ٣٠٥-٠١٠-٠٠٣١
 ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه پارك حاشيه اي در سطح شهر ٣٠٥-٠١٠-٠٠٤٣
 ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه طرح جهادي ٣٠٥-٠١٠-٠٠٦٩
 ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه ايجاد و بهسازي مبلمان شهري ٣٠٥-٠١٠-٠٠٧٠
 ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ اهاي الحاقيبهبود محيط شهري محالت محروم و روست ٣٠٥-٠١٠-٠٠٧١
 ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠  هکتاري دراک٥٨٠پروژه پارک بزرگ ٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٢
 ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠   پروژه درختکاري و حفظ حرائم شهر ٣٠٥-٠١٠-٠٠٨٦
 ٤٣٥،٢٠٠،٠٠٠ ٤٣٥،٢٠٠،٠٠٠ ٠ ) نور، باباکوهي و بام شيرازکوه(پروژه ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز سرمايه گذاري در ارتفاعات شيراز  ٣٠٥-٠١٠-٠١٠٠
 ٨٦،٨٠٠،٠٠٠ ٦،٨٠٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ طرح بهبود محيط بافت هاي قديمي شهر ٣٠٥-٠٤٠-٠٠٠٠
 ٦،٨٠٠،٠٠٠ ٦،٨٠٠،٠٠٠   پروژه مرمت، بدنه سازي بناهاي تاريخي و فرهنگي و اطراف بقاع متبرکه سطح منطقه  ٣٠٥-٠٤٠-٠٠٠١
 ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ )مجموعه زنديه(پروژه تملک و طراحي ميدان توپخانه  ٣٠٥-٠٤٠-٠٠٢٦

 ٧٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ) ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ٣٠٦-٠٠٠-٠٠٠٠

 ٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ٣٠٦-٠٢٠-٠٠٠٠
 ٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه احداث و تكميل مجموعه هاي ورزشي در سطح مناطق  ٣٠٦-٠٢٠-٠٠٠٤
 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٠
 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ پروژه تملک، احداث، بهسازي و نگهداري فرهنگسراها، قرائت خانه هاي سطح شهر ٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٤

 ٢٠١،٣٠٠،٠٠٠ ١٢١،٣٠٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ )  ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري( برنامه ٣٠٧-٠٠٠-٠٠٠٠

 ١٠١،٣٠٠،٠٠٠ ١٠١،٣٠٠،٠٠٠ ٠ تکميل و توسعه ساختمان هاي اداري  احداث، طرح خريد، ٣٠٧-٠١٠-٠٠٠٠
 ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٣،٥٠٠،٠٠٠ ٠ "مرمت و بهسازي تاسيسات شهري"پروژه توسعه ٣٠٧-٠١٠-٠٠٠١
 ٩،٠٠٠،٠٠٠ ٩،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه مقاوم سازي و بهسازي ساختمان هاي اداري ٣٠٧-٠١٠-٠٠٠٣
 ٣٧،٨٠٠،٠٠٠ ٣٧،٨٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان هاي شهرداري ٣٠٧-٠١٠-٠٠١٣

  



 

 

 ١٠۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

 جمع کل اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ١،٠٠٠،٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ٠ ث و تجهيز ساختمان شوراي شهرپروژه تملک، طراحي و احدا ٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٠
 ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه تملک، طراحي و احداث مجتمع آموزشي پرسنل شهرداري ٣٠٧-٠١٠-٠٠٢٩
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح احداث سرويسهاي بهداشتي درسطح شهر  ٣٠٧-٠٥٠-٠٠٠٠
 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٠ تيپروژه احداث سرويس هاي بهداش ٣٠٧-٠٥٠-٠٠٠١
 ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ طرح احداث و تکميل ترمينالهاي مسافربري  ٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٠
 ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ )محور شمال غرب(پروژه تملک، احداث و بهسازي پايانه هاي برون شهري ٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠١
 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ يطراحي، تملک و احداث پايانه هاي درون شهر ٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٢

 ٥،٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ )ايجاد تاسيسات درآمد زا (  برنامه ٣٠٨-٠٠٠-٠٠٠٠

 ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح خريد ماشين آالت عمراني و تعميرات اساسي ٣٠٨-١١٠-٠٠٠٠
 ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ادهپروژه خريد ماشين آالت و تجهيزات بهسازي و روسازي راه و ج ٣٠٨-١١٠-٠٠٠٢
 ٥،٣١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٣١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ طرح سرمايه گذاري در پروژه هاي مشارکتي ٣٠٨-١٣٠-٠٠٠٠
 ١،٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه سرمايه گذاري از طريق فروش اوراق مشارکت ٣٠٨-١٣٠-٠٠٠٤
 ١،٥١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥١٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ صد بازخريدپروژه بازپرداخت سود اوراق مشارکت و نيم در ٣٠٨-١٣٠-٠٠١٢
 ١،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ )جهت اتمام پروژه (٩٠پروژه اوراق مشارکت سال  ٣٠٨-١٣٠-٠٠١٥
 ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ پروژه اوراق مشارکت بابت پارکينگ هاي طبقاتي  ٣٠٨-١٣٠-٠٠١٦

 ١،٣٤٨،٨٦٢،٥٠٠ ١،٣٤٨،٨٦٢،٥٠٠ ٠ )شده وديونهزينه هاي پيش بيني ن(  برنامه ٣٠٩-٠٠٠-٠٠٠٠

 ١،٣٤٨،٨٦٢،٥٠٠ ١،٣٤٨،٨٦٢،٥٠٠ ٠ طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهاي عمراني ٣٠٩-٠١٠-٠٠٠٠
 ١،٣٤٨،٨٦٢،٥٠٠ ١،٣٤٨،٨٦٢،٥٠٠ ٠ اعتبار پرداخت نشده طرح هاي عمراني ٣٠٩-٠١٠-٠٠٠١

  

  

  



 

 

 ١٠۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ری  ی(اد ری و ما   )اعاو اد

  )ارقام به هزار ريال( ١٣٩٤ سال شرح بودجه تمليکي مرکز شيراز در )۵-۶جدول 

 تملک پروژه ها متفرقه) الف
  عنوان طرح  رديف

  بودجه پيشنهادي
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠ هاي قصردشت ستاد آبادگري باغ ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠٣
 ٤٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ک لکه ايتمل ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠١
 ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ صندوق توسعه زمين، خريد زمين ٣٠٣-٠٢٠-٠٠٠٢

١،٥٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١،٥٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ١،١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ کل تملک پروژه هاي متفرقه مركز جمع

  

  تملک پروژه ها خاص ) ب

  عنوان طرح  رديف
  هاديبودجه پيشن

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠ کوهسار مهدي حدفاصل کمربندي تا سه راهي محموديه٣٠٣-٠١٠-٠٠١٦
 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ )معاونت فرهنگي(خانه قديمي جهت کاربري فرهنگي هنري١٠خريد ٣٠٦-٠٤٠-٠٠٠٤
 ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ...)شمال غرب و (  تملک پايانه هاي برون شهري٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠١
 ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٠ )مجموعه زنديه(پروژه تملک و طراحي ميدان توپخانه ٣-٠٥٠-٤٠٠-٠٢٦

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ تملک پايانه هاي درون شهري٣٠٧-٠٨٠-٠٠٠٢

 ٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ جمع 

١،٩٣٣،٠٠٠،٠٠٠ ٤٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ و پروژه هاي خاص مركز کل تملک پروژه هاي متفرقه مرکز جمع

٥،١٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ١،٩٧١،٠٠٠،٠٠٠ ٣،١٦٧،٠٠٠،٠٠٠ ٣،٨٨١،٠٠٠،٠٠٠ کل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 ١٠۶

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  یا دمات  ی و    اعاو ا

  

  

  )ارقام به هزار ريال (شيرازشهردار  وخدمات شهر معاونت اجرايي هزينه خدمات ادار )۵-۷جدول 

  ۱۳۹۴ سال بودجه مصوب شــــــرح   شماره طبقه بندي

 ۱۰،۷۷۲،۰۵۰جمع كل هزينه هاي خدمات اداري ۱۰۰۰۰۰۰

 ۱،۰۰۰،۰۰۰هزينه هاي پرسنلي: ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۱،۰۰۰،۰۰۰مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰

 ۱،۰۰۰،۰۰۰پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱

 ۹،۱۲۴،۶۰۰هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۴۸۳،۰۰۰ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰

 ۳۶۸،۰۰۰ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۱۵،۰۰۰ فاكس مل ونقل، پست، تلفن،هزينه ح ۱۰۲۰۳۰۴

  



 

 

 ١٠٧

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  یا دمات  ی و    اعاو ا

  ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  شــــــرح   شماره طبقه بندي

 ۱،۰۱۲،۰۰۰اجاره بهاء وكرايه : ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰

 ۱،۰۱۲،۰۰۰…كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴

 ۴،۶۳۴،۵۰۰خدمات قراردادي : ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰يسات نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاس ۱۰۲۰۵۰۱
 ۲۳،۰۰۰نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۴۶۰،۰۰۰نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳
 ۲۳۰،۰۰۰)اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۵۷۵،۰۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۱۱،۵۰۰)كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( انكيهزينه ها ب ۱۰۲۰۵۰۹
 ۶۹۰،۰۰۰مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۱۰۲۰۵۱۰
 ۲،۳۰۰،۰۰۰هزينه واگذار خدمات ادار  ۱۰۲۰۵۱۱
 ۱۷۲،۵۰۰ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۵۷،۵۰۰نان قرارداد خدمات رفاهي كارك ۱۰۲۰۵۱۶

 ۲،۰۵۴،۴۰۰سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰

 ۶۶،۷۰۰سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۱،۷۶۰،۰۰۰سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۲۶،۴۵۰آب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۲۰۱،۲۵۰بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴

 ۹۴۰،۷۰۰مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰

 ۲۳،۰۰۰…خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۸۰،۵۰۰خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۲۹۰،۹۵۰خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳

  



 

 

 ١٠٨

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  یا دمات  ی و    اعاو ا

  ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  شــــــرح   شماره طبقه بندي

 ۲۰۱،۲۵۰خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۱۰۲۰۷۰۴
 ۳۴،۵۰۰خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۲۳،۰۰۰خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۸۰،۵۰۰خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸
 ۱۱۵،۰۰۰هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹
 ۹۲،۰۰۰كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰

 ۴۵۴،۲۵۰هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۵،۷۵۰ان، زمين و حقوق و امتيازات خريد ساختم: ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰

 ۵،۷۵۰حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳

 ۵۷،۵۰۰ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰

 ۵۷،۵۰۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر ۱۰۳۱۱۰۱

 ۳۶۸،۰۰۰ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰

 ۱۳۸،۰۰۰ ها به سيستم كامپيوترتجهيز شهردار ۱۰۳۱۲۰۲
 ۲۳۰،۰۰۰خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴

 ۲۳،۰۰۰كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰

 ۲۳،۰۰۰خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳

 ۱۹۳،۲۰۰هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۱۹۳،۲۰۰خصوصيكمك و پرداخت هاي ديگر به بخش : ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰

 ۱۹۳،۲۰۰هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
  

  

  

  



 

 

 ١٠٩

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  یا دمات  ی و    اعاو ا

  )ارقام به هزار ريال ( وخدمات شهر شهردار شيرازمعاونت اجراييهزينه خدمات شهر ) ۵-۸جدول 

  ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  شــــــرح  شماره طبقه بندي

 ۸۶،۷۱۸،۹۵۰    جمع كل هزينه هاي خدمات شهري ۲۰۰۰۰۰۰

 ۸۶،۲۱۸،۷۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۸۶،۲۱۸،۷۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۶۶،۷۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۱،۱۵۲،۰۰۰ هزينه ها آموزشي شهروندان  ۲۰۲۰۵۰۷

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ان هزينه ها جمع اور متكدي ۲۰۲۰۵۱۵

 ۴۴۲،۷۵۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۴۴۲،۷۵۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۴۴۲،۷۵۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۵۷،۵۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۵۷،۵۰۰ ش عموميكمك و پرداخت هاي ديگر به بخ: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۵۷،۵۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۸
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١١٠

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  یا دمات  ی و    اعاو ا

  ) به هزار ريالارقام (١٣٩٤در سال  وخدمات شهر شهردار شيراز معاونت اجراييوظيفه عمران شهر ) ۵-۹جدول 

  جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۱،۰۲۸،۵۴۹،۰۰۰ جمع و ظيـفـه عـمـران شهري    

 ۱۹،۶۵۰،۰۰۰  )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰۰

 ۲،۱۵۰،۰۰۰ ها جامع و تفصيلي طرح تهيه و تصويب طرح ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۱

 ۲،۱۵۰،۰۰۰ پروژه بازنگر طرح جامع فضا سبز شيراز ۳،۰۱۰،۱۰۰،۰۰۳

 ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ پروژه مطالعات و تحقيقات ۳،۰۱۰،۳۰۰،۰۰۲

 ۸۹،۶۸۰،۰۰۰ )داخل شهري هاي سطحي هدايت و دفع آب(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۸۹،۶۸۰،۰۰۰ ها سطحي  ها دفع آب طرح احداث كانال ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۲

 ۱۳،۵۳۰،۰۰۰ پروژه احداث و تجهيز چاه در سطح شهر ۳،۰۲۰،۱۰۰،۰۰۲

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰  و تصفيه آب و انتقال به ارتفاعات اطراف شيرازپروژه استحصال ۳،۰۲۰،۱۰۰،۰۰۳

 ۶،۱۵۰،۰۰۰ پروژه بهينه ساز و احياء قنوات در سطح شهر ۳،۰۲۰،۱۰۰،۰۰۴

 ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ )مرور شهري بور وحمل ونقل و بهبود ع(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ جدول كشي و آسفالت ، طرح زيرساز ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه لکه گير وروكش آسفالت در سطح شهر  ۳،۰۳۰،۱۰۰،۰۱۱

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ اجرا عمليات بام سبزها، بدنه ها، ديواره ها و معابر شهر ۳،۰۳۰،۴۰۰،۰۰۳

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث ميادين ۳،۰۳۱،۲۰۰،۰۰۰

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ها سطح شهر كميل و بهساز ميدانپروژه ت ۳،۰۳۱،۲۰۰،۰۰۱
  



 

 

 ١١١

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  یا دمات  ی و    اعاو ا

  جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث كمربند داخل شهر ۰۰۰-۱۳۰-۳۰۳

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ )حدفاصل شهرك فرزانگان تا سلطان آباد(ه روشنايي كمربند ژپرو ۳،۰۳۱،۳۰۰،۰۰۱

 ۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ) ظتيايجاد تاسيسات حفا(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۴

 ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث و تجهيز مراكز آتش نشاني  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۴

، توسعه و احداث ساختمان ۳،۰۴۰،۱۰۰،۰۰۱  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ها و ايستگاه ها آتش نشاني  پروزه بهساز

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ايمن ساز بازار وکيل ۳،۰۴۰،۱۰۰،۰۰۳

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ريت بحران و آتش نشانيخريد تجهيزات مورد نياز مدي ۳،۰۴۰،۱۰۰،۰۰۴

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح خريد ما شين آالت و تجهيزات آتش نشاني  ۳،۰۴۰،۳۰۰،۰۰۰

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه خريد ماشين آالت، تجهيزات عملياتي، انفراد و کارها عمراني آتش نشاني ۳،۰۴۰،۳۰۰،۰۰۱

 ۴۰۴،۷۱۹،۰۰۰ ) بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۲۸۴،۷۱۹،۰۰۰ طرح احداث پارك، ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵

 ۴۳،۸۸۵،۵۰۰ ها و بوستانها سطح مناطق  پروژه بهساز پارك ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۰۲

 ۸۵،۶۰۰،۰۰۰ پروژه بهساز و زيبا ساز سطح شهر ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۰۴

 ۶۱،۷۷۶،۰۰۰ ساز و توسعه فضا سبز در سطح شهرپروژه به ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۳۱

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه طرح جهاد ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۶۹

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  هکتار دراک۵۸۰پروژه پارک بزرگ ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۸۲

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ کار و حفظ حرائم شهر پروژه درخت ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۸۶

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ يکالنماها بزرگ موز مطالعه، طراحي و احداث آب ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۹۲

 ۸،۴۵۷،۵۰۰ ..)محيط زيست، قطارشهر و(مطالعه و طراحي و اجرا پارک ها موضوعي  ۳،۰۵۰،۱۰۰،۰۹۸

  



 

 

 ١١٢

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ه    ا  یا دمات  ی و    اعاو ا

  جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث مراكز انباشت و بازيافت زباله و دفن، سوزاندن و تبديل زباله به کود آلي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۵

 ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ها عمراني سازمان مديريت پسماند ۳،۰۵۰،۲۰۰،۰۰۱

 ۱۹۲،۵۰۰،۰۰۰   ) ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري ( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۵۷،۵۰۰،۰۰۰ ها ادار  تکميل و توسعه ساختمان احداث، طرح خريد، ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷

 ۲۰،۵۰۰،۰۰۰ "ت شهرساز تاسيسا مرمت و به"پروژه توسعه ۳،۰۷۰،۱۰۰،۰۰۱

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ها تبليغاتي  پروژه ايجاد زير ساخت ۳،۰۷۰،۱۰۰،۰۲۴

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )دهکده سالمي(پروژه احداث گرم خانه جهت افراد بي سرپناه  ۳،۰۷۰،۱۰۰،۰۲۷

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) مديريت بحران-مهمانان نوروز (طراحي و احداث اردوگاه چند منظوره  ۳،۰۷۰،۱۰۰،۰۲۸

 ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث و تکميل گورستان  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۷

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تكميل قبرستانها سطح شهر ۳،۰۷۰،۳۰۰،۰۰۳

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ بهساز و ساماندهي آرامگاه دارالسالم ۳،۰۷۰،۳۰۰،۰۰۴

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ها بهداشتي درسطح شهر  طرح احداث سرويس ۰۰۰۰-۰۵۰-۳۰۷

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰  سرويس ها بهداشتيپروژه احداث ۳،۰۷۰،۵۰۰،۰۰۱

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث و تکميل بازارها روز ۰۰۰۰-۰۶۰-۳۰۷

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه خريد کيوسک و کانکس ۳،۰۷۰،۶۰۰،۰۰۲

 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ها عمراني سازمان ميادين و مشاغل ۳،۰۷۰،۶۰۰،۰۰۴

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )ايجاد تاسيسات درآمد زا (  برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ الت عمراني و تعميرات اساسيآطرح خريد ما شين  ۰۰۰۰-۱۱۰-۳۰۸

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه خريد تجهيزات و ماشين آالت سبک و سنگين عمراني ۳،۰۸۱،۱۰۰،۰۰۱

  



 

 

 ١١٣

ود راز و سازما١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و صادیعاو ان    ا

  

  )ه هزار ريالارقام ب(  شيراز شهرداراقتصادمعاونت هزينه ها خدمات ادار  )۵-۱۰جدول

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال هزينهشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۱۱،۳۹۳،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰

 ۶،۰۹۵،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۱،۱۳۶،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ه ماد ۱۰۱۰۱۰۰

 ۲۴۸،۰۰۰  حقوق كارمندان ثابت ۱۰۱۰۱۰۳

 ۲۸۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴

 ۶۰۸،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۱۰۱۰۱۰۶

 ۴،۹۵۹،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰

 ۱،۶۴۵،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳

  



 

 

 ١١۴

ود راز و سازما١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و صادیعاو ان    ا

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال هزينهشــــــرح   ديکد طبقه بن

 ۱۴،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴

 ۲۴۰،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۱۰۱۰۲۰۸  ۱،۵۰۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

، بيمه تامين اج ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۸۰۰،۰۰۰ تماعي، حق درمان سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۱۶۰،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۶۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱

 ۳،۹۵۸،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۲۲۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱

 ۱۲۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴

 ۹۰۰،۰۰۰ اجاره بهاء وكرايه : ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰

 ۹۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴

 ۱،۷۵۳،۰۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 ۵۰،۰۰۰  ساختمان وتاسيسات نگهدار و تعميرات جزئي ۱۰۲۰۵۰۱

 ۵۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲

 ۲۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳

 ۸۰،۰۰۰ )نشريات، آگهي وعكس اوراق، دفاتر، (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴

 ۵۰۰،۰۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار   هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵

 ۳،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( زينه ها بانكيه ۱۰۲۰۵۰۹

  



 

 

 ١١۵

ود راز و سازما١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و صادیعاو ان    ا

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال هزينهشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۶۰۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۱۰۲۰۵۱۰

 ۴۵۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲

 ۳۱۰،۰۰۰ خت، آب، برق، تلفنسو: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰

 ۶۰،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱

 ۹۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲

 ۲۰،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳

 ۱۴۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴

 ۷۷۵،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰

 ۵۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱

 ۵۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲

 ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳

 ۲۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۱۰۲۰۷۰۴

 ۳۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶

 ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷

 ۵۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

 ۷۵،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹

 ۱۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰

 ۱،۳۱۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰   بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر ۱۰۳۱۱۰۱

  



 

 

 ١١۶

ود راز و سازما١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و صادیعاو ان    ا

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال هزينهشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۳۴۰،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۱۰۳۱۲۰۲

 ۴۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴

 ۸۷۰،۰۰۰ ي كاالهاي مصرف نشدن: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰

 ۸۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۱۰۳۱۳۰۱

 ۳۰،۰۰۰ حيوانات و نباتات  ۱۰۳۱۳۰۲

 ۴۰،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳

 ۳۰،۰۰۰  هزينه هاي انتقالي: ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰

 ۳۰،۰۰۰ يقيهدايا و پرداخت ها تشو ۱۰۴۱۷۰۲

  

  )ارقام به هزار ريال ( شيراز شهرداراقتصاد معاونت ۱۳۹۴وظيفه عمران شهر سال  )۵-۱۱ جدول

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  يظيـفـه عـمـران و کل                       جمع

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )ايجاد تاسيسات درآمد زا ( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح سرمايه گذار در پروژه ها مشارکتي ۰۰۰۰-۱۳۰-۳۰۸

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه طراحي و تهيه بسته و نظارت بر سرمايه گذار و اوراق مشارکت ۰۰۱۴-۱۳۰-۳۰۸

  



 

 

 ١١٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یعاو ا    ر

  

  

  )ارقام به هزار ريال ( شيراز شهرداربرنامه ريز معاونت ١٣٩٤وظيفه عمران شهر سال  )۵-۱۲جدول 

  جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۲۳۰،۶۵۰،۰۰۰ ي وظيـفـه عـمـران کلجمع

 ۲۲۸،۶۵۰،۰۰۰ )  برنامه ريز توسعه شهر(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۴۹،۵۰۰،۰۰۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱

 ICT( ۳۰،۰۰۰،۰۰۰(پروژه خدمات فناور اطالعات و ارتباطات  ۰۰۳۴-۰۳۰-۳۰۱

 ۸،۵۰۰،۰۰۰ پروژه تهيه، ارتقاء و پايش برنامه ها ميان مدت و بلند مدت  ۰۰۳۸-۰۳۰-۳۰۱

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ا وابستهپروژه بازنگر ساختار تشکيالتي شهردار و سازمانه ۰۰۴۸-۰۳۰-۳۰۱

  



 

 

 ١١٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یعاو ا    ر

  جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۵۰۰،۰۰۰  در شهردار شيراز ISOپروژه استقرار و همسان ساز سيستم مديريت کيفيت  ۰۰۴۹-۰۳۰-۳۰۱

 ۵۰۰،۰۰۰ پروژه استقرار طرح جامع تحول ادار در شهردار شيراز ۰۰۵۶-۰۳۰-۳۰۱

 ۱،۵۰۰،۰۰۰ طرح جامع اقتصاد ۰۰۵۷-۰۳۰-۳۰۱

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ طرح جامع فرهنگي ۰۰۵۸-۰۳۰-۳۰۱

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ طرح جامع ايمني ۰۰۵۹-۰۳۰-۳۰۱

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ طرح جامع مالي و بودجه ريز عملياتي  ۰۰۶۰-۰۳۰-۳۰۱

 PMIS( ۱،۵۰۰،۰۰۰(پروژه سامانه مديريت اطالعات و کنترل پروژه  ۰۰۶۵-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۷۹،۱۵۰،۰۰۰ طرح توسعه كاربر فن آور اطالعات و ارتباطات ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۱

 SDI ۸،۰۰۰،۰۰۰ و GISپروژه توليد نرم افزارها تحليلي مبتني بر  ۰۰۰۱-۰۴۰-۳۰۱

 ۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ايجاد زير ساخت، امنيت و نگهدار ديتا ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۱

 ۳۷،۱۵۰،۰۰۰ پروژه سيستمها كاربرد و نرم افزار ۰۰۰۵-۰۴۰-۳۰۱

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ترميم شبکه ها بيسيم و توسعه محدوده تحت پوشش و مانيتورينگ  ۰۰۰۶-۰۴۰-۳۰۱

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ) ايجاد تاسيسات حفاظتي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۴

 ۲،۰۰۰،۰۰۰  طرح احداث و تجهيز مراكز آتش نشاني ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۴

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ا شهردار به برق اضطراربهساز سيستم برق و تجهيز ساختمان ه ۰۰۰۵-۰۱۰-۳۰۴

 

  

  



 

 

 ١١٩

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ل و عاو ه    ا ال و   م

  

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ر سال د شهردار شيراز حمل و نقل و ترافيکوظيفه عمران شهر معاونت ) ۵-۱۳جدول 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۹۳۴،۰۰۰،۰۰۰       جمع و ظيـفـه عـمـرا ن شهر 

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريز توسعه شهر(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه کارگاه آموزشي فرهنگ ترافيک ۰۰۱۷-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه مطالعاتي ترافيک و حمل ونقل ۰۰۲۲-۰۳۰-۳۰۱

 ۷۹۷،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهر(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

، جدول كشي و آسفالت  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح زيرساز

 ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملك و اجرا راستگردها تقاطعات همسطح ۰۰۶۶-۰۱۰-۳۰۳
  



 

 

 ١٢٠

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ل و عاو ه    ا ال و   م

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرپروژه پل عابر پياده در سطح  ۰۰۱۶-۰۳۰-۳۰۳

 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ دور برگردان بلوار ميرزا شيراز ۰۰۵۷-۰۳۰-۳۰۳

 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه بهساز پارکينگ ها روباز و مکانيزه ۰۰۰۱-۰۴۰-۳۰۳

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه مطالعه و احداث پارک سوار ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۳

 ۱۳۷،۰۰۰،۰۰۰ طرح كمك به اتوبوسراني  ۰۰۰۰-۰۹۰-۳۰۳

 ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث توقفگاه شبانه درون شهر اتوبوسراني  ۰۰۰۳-۰۹۰-۳۰۳

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه نوساز ناوگان اتوبوسراني ۰۰۰۵-۰۹۰-۳۰۳

 ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تسهيالت ترافيکي ۰۰۰۱-۱۰۰-۳۰۳

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه خط کشي خيابانها سطح شهر  ۰۰۰۲-۱۰۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ اتوبوسراني ) BRT(پروژه ايجاد و نگهدار خط ويژه  ۰۰۰۴-۱۰۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ايمن ساز معابر شهر ۰۰۰۵-۱۰۰-۳۰۳

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ خارج از سطح سوارهتاكسي وايستگاه  پروژه احداث سرپناه اتوبوس، ۰۰۰۹-۱۰۰-۳۰۳

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه طرح ها مشترک بين شهردار و راهنمايي و رانندگي ۰۰۱۱-۱۰۰-۳۰۳

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه توسعه دوچرخه سوار ۰۰۱۲-۱۰۰-۳۰۳

۰۰۱۵-۱۰۰-۳۰۳ 
، هوشمند ساز و اجرا ط(پروژه سيستم هوشمند حمل و نقل و ترافيک  رح شامل کنترل و نظارت تصوير

 )BMSمحدوده ترافيک و 
۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تکميل مرکز معاينه فني خودرو ۰۰۱۶-۱۰۰-۳۰۳
  



 

 

 ١٢١

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ل و عاو ه    ا ال و   م

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه بهساز و احداث جايگاهها سوخت  ۰۰۱۷-۱۰۰-۳۰۳

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح جامع ساماندهي حمل و نقل شهر ۰۰۰۰-۱۱۰-۳۰۳

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه به هنگام ساز مطالعات جامع حمل ونقل درون شهر شيراز ۰۰۰۱-۱۱۰-۳۰۳

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ايجاد اماكن و فضاها ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ احداث پارک ترافيکي ۰۰۰۷-۰۲۰-۳۰۶

 ۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰ )  ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهر(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰  طرح احداث و تکميل ترمينالها مسافربر ۰۰۰۰-۰۸۰-۳۰۷

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ طراحي، تملک و احداث پايانه ها درون شهر ۰۰۰۲-۰۸۰-۳۰۷

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ه برون شهر پروژه مطالعات جامع و مکان يابي، پايان ۰۰۰۳-۰۸۰-۳۰۷

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه پايانه برون شهر بلوار واليت ۰۰۰۴-۰۸۰-۳۰۷

 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پايانه سعد ۰۰۰۸-۰۸۰-۳۰۷

  

  



 

 

 ١٢٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ماریسازیعاو ا    و 

  )ارقام به هزار ريال ( شيراز معاونت شهرساز و معمار شهردار ۱۳۹۴وظيفه عمران شهر سال  )۵-۱۴جدول 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار
 ۲۰۸،۵۰۰،۰۰۰ جمع وظيـفـه عـمـران شهر

 ۱۴۸،۵۰۰،۰۰۰   )برنامه ريز توسعه شهر(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ طرح تهيه و تصويب طرحها جامع و تفصيلي ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۱
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تهيه طرح جامع حريم شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۱
 ۱۴۶،۵۰۰،۰۰۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ تهيه طرح ها موضوعي و موضعي و توسعه شهر ۰۰۰۵-۰۳۰-۳۰۱
، طراحي و اجراء مكانيزاسيون وسيستمها يكپارچه پروژه م ۰۰۱۰-۰۳۰-۳۰۱  ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ )شهردار الکترونيک( ميز
، طراحي مسير  ۰۰۱۸-۰۳۰-۳۰۱  ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تهيه طرحها مطالعاتي و طراحي شهر
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه نقشه بردار در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱
 ICT( ۵،۰۰۰،۰۰۰(فناور اطالعات و ارتباطات پروژه خدمات  ۰۰۳۴-۰۳۰-۳۰۱
 ۹،۵۰۰،۰۰۰ طرح تفصيلي سکونتگاه ها محدوده و حريم شهر و نظارت بر مديريت طرح تفصيلي  ۰۰۴۳-۰۳۰-۳۰۱

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ) بهبود محيط شهر(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح بهبود محيط بافت ها قديمي شهر ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ تملک، بهساز منازل و مسيرها گردشگر در بافت فرسوده ۰۰۲۴-۰۴۰-۳۰۵

  



 

 

 ١٢٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ما ور ا ی و ا   عاو 

  

  

  

  )ارقام به هزار ريال (شيرازشهردار  معاونت فرهنگي و امور اجتماعي شهر هزينه خدمات )۵-۱۵ جدول

  ۱۳۹۴ سال بودجه مصوب شــــــرح   شماره طبقه بندي

 ۸۲،۴۵۰،۰۰۰    شهريجمع كل هزينه هاي خدمات  ۲۰۰۰۰۰۰

 ۸۱،۰۳۰،۰۰۰هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۹۵،۰۰۰ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۴۰،۰۰۰ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
 ۵۵،۰۰۰ فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۹۵۰،۰۰۰اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۹۵۰،۰۰۰…كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴
  



 

 

 ١٢۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ما ور ا ی و ا   عاو 

  ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  شــــــرح   اره طبقه بنديشم

 ۷۸،۹۳۵،۰۰۰خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱
 ۵۰،۰۰۰نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲
 ۳۰،۰۰۰نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳
 ۵،۰۰۰،۰۰۰)اوراق، دفاتر،نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴
 ۴،۴۵۰،۰۰۰پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵
 ۴۲،۰۰۰،۰۰۰هزينه ها آموزشي شهروندان  ۲۰۲۰۵۰۷
 ۵،۰۰۰) كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹
 ۱۰۰،۰۰۰وره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه مشا ۲۰۲۰۵۱۰
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱
 ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲
 ۱۰۰،۰۰۰بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴
 ۱۰۰،۰۰۰قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۳۷۰،۰۰۰ت، آب، برق، تلفنسوخ: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۱۲۰،۰۰۰سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱
 ۷۰،۰۰۰سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲
 ۳۰،۰۰۰آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۱۵۰،۰۰۰بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۶۸۰،۰۰۰مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۵۰،۰۰۰…خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱
 ۲۰۰،۰۰۰خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲
 ۳۰،۰۰۰خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

  



 

 

 ١٢۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ما ور ا ی و ا   عاو 

  ۱۳۹۴بودجه مصوب سال  شــــــرح   شماره طبقه بندي

 ۱۰،۰۰۰خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴
 ۱۰،۰۰۰خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵
 ۱۰،۰۰۰تنظيف خريد لوازم  ۲۰۲۰۷۰۶
 ۱۰،۰۰۰خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷
 ۱۰،۰۰۰خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸
 ۱۵۰،۰۰۰هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹
 ۲۰۰،۰۰۰كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۱،۳۲۰،۰۰۰هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۲۰،۰۰۰خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰اده م ۲۰۳۱۰۰۰

 ۲۰،۰۰۰ حقوق امتيازات ۲۰۳۱۰۰۳

 ۱۰۰،۰۰۰ ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰   بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر ۲۰۳۱۱۰۱

 ۴۰۰،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۴۰۰،۰۰۰تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۸۰۰،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱
 ۲۰۰،۰۰۰خريد كتاب تخصصي ۲۰۳۱۳۰۳

 ۱۰۰،۰۰۰هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ديون و تعهدات : ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ديون بامحل ۲۰۴۲۱۰۱
  

  



 

 

 ١٢۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ما ور ا ی و ا   عاو 

  ) به هزار ريالارقام (١٣٩٤در سال  شهردار شيراز فرهنگي و امور اجتماعيمعاونت وظيفه عمران شهر ) ۵-۱۶جدول 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار

 ۵۹۸،۵۰۰،۰۰۰  و ظيـفـه عـمـراني  کلجمع   

 ۵،۰۰۰،۰۰۰   )توسعه شهريبرنامه ريزي (برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
، زيارتي و برند گردشگر شهر شيراز  ۰۰۶۱-۰۳۰-۳۰۱  ۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح جامع گردشگر

 ۸۵،۷۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۳۵،۷۰۰،۰۰۰ سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ پارك و فرهنگ سرا علمدار  ۰۰۵۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۳،۷۰۰،۰۰۰ پروژه احداث باغ بانوان ۰۰۸۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ مطالعه، مكان يابي طراحي و اجرا زيرساخت دهكده آرامش ۰۰۹۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ داث باغ خانوادهپروژه تملک و اح ۰۰۹۶-۰۱۰-۳۰۵
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح بهبود محيط بافت ها قديمي شهر ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه مرمت، بدنه ساز بناها تاريخي و فرهنگي و اطراف بقاع متبرکه سطح منطقه  ۰۰۰۱-۰۴۰-۳۰۵
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ مکان يابي، مطالعه و احداث فاز اول شيراز قديم ۰۰۲۰-۰۴۰-۳۰۵

 ۴۶۹،۸۰۰،۰۰۰ ) ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث شهرباز ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ مطالعه و احداث تله کابين  ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۶
 ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰  تكميل مجموعه ها ورزشي در سطح مناطق پروژه احداث و ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶
 ۲۶،۵۰۰،۰۰۰ طرح احداث کتابخانه ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۶
 ۲۶،۵۰۰،۰۰۰ پروژه احداث كتابخانه و بازارچه كتاب ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۶

  



 

 

 ١٢٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یا ما ور ا ی و ا   عاو 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳۱۹،۳۰۰،۰۰۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۷۶،۸۰۰،۰۰۰ پروژه احداث و بهساز مساجد و حسينيه ها ۰۰۰۳-۰۴۰-۳۰۶
 ۱۳۶،۵۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، احداث، بهساز و نگهدار فرهنگسراها، قرائت خانه ها سطح شهر ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۶
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ساخت مسجد و مجتمع فرهنگي شهدا شهردار ۰۰۰۵-۰۴۰-۳۰۶
 ۴۳،۰۰۰،۰۰۰  و احداث سرا محله و دارالقرآنپروژه تملک ۰۰۰۹-۰۴۰-۳۰۶
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ مطالعه و احداث نگارخانه ۰۰۱۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه بهساز موزه دفاع مقدس ۰۰۱۳-۰۴۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ پروزه تبديل يکي از باغات به مجتمع ورزشي و تفريحي ويژه سالمندان ۰۰۱۵-۰۴۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰  و احداث پارک مهارتها کودکانمطالعه، طراحي ۰۰۲۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ خريد يک دستگاه اتوبوس دو طبقه گردشگر ۰۰۲۱-۰۴۰-۳۰۶

 ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ )  ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ايجاد زير ساختها تبليغاتي  ۰۰۲۴-۰۱۰-۳۰۷
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث و تکميل بازارها روز ۰۰۰۰-۰۶۰-۳۰۷
، توسعه و احداث بازارچه ها ارائه محصوالت فرهنگي و صنايع دستي ۰۰۰۵-۰۶۰-۳۰۷  ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه بهساز

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )ايجاد تاسيسات درآمد زا ( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدها تجار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۸
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ مطالعه، مکان يابي و احداث هتل اقليم کوهستاني ۰۰۰۳-۰۱۰-۳۰۸
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث سينما و تئاتر ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۸
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ مطالعه و احداث و تجهيز سالن نمايش و تئاتر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۸
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه نصب تلويزيون شهر در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۲۰-۳۰۸

 



 

 

 ١٢٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یعاو ا   ای و 

  

  

  

  ) به هزار ريالارقام (١٣٩٤در سال  شهردار شيراز فني و عمرانيمعاونت وظيفه عمران شهر ) ۵-۱۷جدول 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار
 ۲،۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰  و ظيـفـه عـمـراني  کلجمع   

 ۳۱،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريز توسعه شهر(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۳۱،۰۰۰،۰۰۰  طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ پروژه مطالعات و تحقيقات ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه خدمات مشاوره و طراحي  ۰۰۳۵-۰۳۰-۳۰۱
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ پروژه شناسايي تأسيسات زيرسطحي قبل از اجرا طرحها عمراني ۰۰۵۲-۰۳۰-۳۰۱
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ گر طرح جامع سيالب و مهاربازن ۰۰۶۲-۰۳۰-۳۰۱

  



 

 

 ١٢٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یعاو ا   ای و 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ بررسي کمي و کيفي فاضالب سطحي ورود به رودخانه ها ۰۰۶۳-۰۳۰-۳۰۱

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )هدايت و دفع آب ها سطحي داخل شهر(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ شهر طرح بهساز مسيل ها داخل  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه عمليات حفاظت و ايمني رودخانه و اجرا شيب شکن ۰۰۰۲-۰۲۰-۳۰۲

 ۱،۶۵۴،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهر( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

، جدول كشي و آسفالت  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح زيرساز
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ سفالت در سطح شهرپروژه زيرساز و آ ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه لکه گير وروكش آسفالت در سطح شهر  ۰۰۱۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ و انشعاب ايمان شمالي  )عج (پروژه تملک و احداث بلوار كوهسارمهد ۰۰۱۶-۰۱۰-۳۰۳
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تملک و احداث راستگرد تقاطع جهاد و کمربند آرين   ۰۰۴۰-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  متر توسعه جنوب ميانرود ۴۵ ۰۰۴۸-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث بلوار مولو ۰۰۵۹-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ متر مهديه۴۵  ۰۰۶۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  متر جنوب شهرک گلستان۴۵پروژه  ۰۰۶۷-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  متر هرمزگان۴۵پروژه  ۰۰۶۸-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه آماده ساز سايت فروش ضايعات ساختماني  ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۳
 ۱،۰۸۴،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح و پل کابلي وليعصر   ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۳
 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ) تخت جمشيد(ن پروژه تقاطع غير همسطح در محورها ساحلي و سردارا ۰۰۲۶-۰۳۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه احداث و تکميل تونل سعد   ۰۰۲۸-۰۳۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پل ايمان به چمران ۰۰۳۳-۰۳۰-۳۰۳
 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح قصردشت  ۰۰۳۵-۰۳۰-۳۰۳

  



 

 

 ١٣٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یعاو ا   ای و 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰  دل گشا و چپگرد مربوطه -لک و احداث تقاطع هفت تن پروژه تم ۰۰۳۷-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح ميدان معلم ۰۰۳۹-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰  رحمت- مطهر و مطهر -پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح اميرکبير  ۰۰۴۰-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ث تقاطع غير همسطح جام جم پروژه تملک و احدا ۰۰۴۵-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پل حجت آباد ۰۰۴۹-۰۳۰-۳۰۳

 ۳۵،۰۰۰،۰۰۰  نصر-پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح فضيلت  ۰۰۵۰-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ها ناشي از اجرا پروژه ها ها و ابنيه فني شهردار و رفع نازيبايي پروژه تعمير و نگهدار پل ۰۰۵۴-۰۳۰-۳۰۳

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ )اکبر اباد(پروژه تونل ملل  ۰۰۵۵-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث ادامه زير گذر گلستان ۰۰۵۶-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ احداث يک تقاطع غير همسطح در محور کمربند ۰۰۵۹-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  متر سعد۳۵-خرامه تقاطع غير همسطح جاده  ۰۰۶۰-۰۳۰-۳۰۳

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ تقاطع غير همسطح رودکي ۰۰۶۱-۰۳۰-۳۰۳

 ۳،۰۰۰،۰۰۰  طبقه کردن خيابان ايمان شمالي۲مطالعه احداث  ۰۰۶۲-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ پل رودخانه خشک در محور مولو ۰۰۶۳-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پل شهرک مهد آباد ۰۰۶۴-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پل فدک ۰۰۶۵-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )۱(احداث زيرگذر در محور کمربند  ۰۰۶۸-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )۱(احداث زيرگذر در محور کمربند  ۰۰۶۹-۰۳۰-۳۰۳

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ تملک، طراحي و احداث زير گذر عابر پياده بيمارستان کوثر ۰۰۷۰-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳

 ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، احداث و تکميل پاركينگ طبقاتي در سطح شهر  ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۳
 



 

 

 ١٣١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یعاو ا   ای و 

 جمع کل اعتبار شــــــرح   رديف اعتبار
 ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ايجاد تاسيسات حفاظتي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۴

 ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ سيل برگردان و ديوار ساحلي  طرح سيل بند، ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۴
 ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه سد تنگ سرخ و راه دسترسي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۴

 ۱۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ) بهبود محيط شهر(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۱۳۹،۰۰۰،۰۰۰  طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه پارک چمران جنوبي  ۰۰۱۶-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پارک حاشيه ا رودخانه نهراعظم حدفاصل چمران تا کمربند  ۰۰۶۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ پروژه پارک دلتا نهر اعظم  ۰۰۶۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تکميل و محوطه ساز بند نهر اعظم ۰۰۶۴-۰۱۰-۳۰۵
 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پارک و بند اهللا اکبر پروژه تملک، طراحي و احداث  ۰۰۶۵-۰۱۰-۳۰۵
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح بهبود محيط بافت ها قديمي شهر ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، طراحي و بهساز فضا اطراف امامزاده علي بن حمزه ۰۰۲۱-۰۴۰-۳۰۵

 ۱۹۳،۰۰۰،۰۰۰ )  ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهر( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۱۹۳،۰۰۰،۰۰۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ پروژه مقاوم ساز و بهساز ساختمان ها ادار ۰۰۰۳-۰۱۰-۳۰۷
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ طراحي، مکان يابي و احداث مجتمع خدماتي شهردار ۰۰۰۴-۰۱۰-۳۰۷
 ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ا شهردارپروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان ه ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه احداث تاالر شهر ۰۰۲۲-۰۱۰-۳۰۷

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ )هزينه ها پيش بيني نشده وديون( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۹

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح اعتبار پرداخت نشده طرحها عمراني ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۹
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ اعتبار پرداخت نشده طرح ها عمراني ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۹

 



 

 

 ١٣٢

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

م ت    س

  

  



 

 

 ١٣٣

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

  

 

  
  :بر اساس وضعيت استخدامشهردار منطقه يك شيراز خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۱جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۴ ۳۲ کارمند ثابت

 ۱۱۳ ۳۷ حکمي -کارگر رسمي 

 ۳ ۲۰ اديکارکنان قرارد

 ۱۲۰ ۸۹ جمع

  

  



 

 

 ١٣۴

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

  )ارقام به هزار ريال( شهردار منطقه يك شيراز بودجه مصوب منابع تامين اعتبار و درآمد) ۶-۲جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

۴،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۶۲،۶۶۲،۲۹۴۴۹۷،۳۳۷،۷۰۶ جمع کل درآمد

۲،۷۵۳،۷۲۸،۸۲۵ ۲،۲۸۶،۳۹۱،۱۱۹۴۶۷،۳۳۷،۷۰۶ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰ ۰ ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۵۷،۶۷۴،۰۰۰ ۰ ۵۷،۶۷۴،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۲،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
۱،۱۱۶،۵۳۷،۱۷۵ ۱،۰۸۶،۵۳۷،۱۷۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ رائي هااعانات و هدايا و دا ۰۶۰۰۰۰۰

۴،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۵۶۲،۶۶۲،۲۹۴۴۹۷،۳۳۷،۷۰۶ جمع کل درآمد

۲،۷۵۳،۷۲۸،۸۲۵ ۲،۲۸۶،۳۹۱،۱۱۹۴۶۷،۳۳۷،۷۰۶  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

۲،۷۴۷،۵۵۳،۸۲۵ ۲،۲۸۰،۲۱۶،۱۱۹۴۶۷،۳۳۷،۷۰۶ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰

 ۳۷۰،۹۴۹،۱۲۷ ۱۱۷،۴۷۹،۰۰۰ ۲۵۳،۴۷۰،۱۲۷ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۶۹۷،۹۷۶،۵۰۰ ۱۱۳،۸۰۰،۰۰۰ ۵۸۴،۱۷۶،۵۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۳۴۳،۹۰۴،۰۰۰ ۷۷،۹۰۴،۰۰۰ ۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴
 ۲۸،۹۴۷،۰۰۰  ۰ ۲۸،۹۴۷،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهري ۰۱۰۲۰۰۸
 ۵۲،۸۳۰،۰۰۰  ۰ ۵۲،۸۳۰،۰۰۰ عوارض نوسازي ۰۱۰۲۰۰۹
 ۱۷،۳۸۵،۰۰۰  ۰ ۱۷،۳۸۵،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضاي باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۸۶۵،۰۰۰  ۰ ۸۶۵،۰۰۰ عوارض حاصل از تعميرات  ۰۱۰۲۰۱۲
۱،۲۰۳،۶۹۷،۱۹۸ ۱،۰۴۵،۵۴۲،۴۹۲۱۵۸،۱۵۴،۷۰۶ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه بهره برداري موقت از ساختمان ها ۰۱۰۲۰۹۶
 ۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ عوارض استفاده موقت از فضاي باز  ۰۱۰۲۰۹۷

  



 

 

 ١٣۵

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

  مع کلج  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهري  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۳،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۳،۴۰۰،۰۰۰ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  ۰۱۰۳۰۰۰
 ۱۰،۰۰۰  ۰ ۱۰،۰۰۰ عوارض شماره گذاري ساليانه موتورسيکلت و ساير وسايط نقليه ۱۰۳۰۰۱
 ۳،۳۹۰،۰۰۰  ۰ ۳،۳۹۰،۰۰۰ عوارض ساليانه اتومبيل ۰۱۰۳۰۰۷
 ۲،۷۷۵،۰۰۰ ۰ ۲،۷۷۵،۰۰۰ عوارض برپروانه هاي كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۲،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه هاي كسب  ۰۱۰۴۰۰۳
 ۲۷۵،۰۰۰  ۰ ۲۷۵،۰۰۰ عوارض پالژ و محل هاي تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶
 ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰ ۰ ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰ ۰ ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰ وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰  ۰ ۱۲۹،۶۶۰،۰۰۰ عوارض کسري پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۵۷،۶۷۴،۰۰۰ ۰ ۵۷،۶۷۴،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۵۷،۶۷۴،۰۰۰ ۰ ۵۷،۶۷۴،۰۰۰  درآمد ناشي از بهاء خدمات شهرداري ۰۳۰۱۰۰۰
 ۱۲،۱۴۲،۰۰۰  ۰ ۱۲،۱۴۲،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۵،۷۰۰،۰۰۰  ۰ ۵،۷۰۰،۰۰۰ حق كارشناسي و فروش نقشه ها ۰۳۰۱۰۰۲
 ۲۹،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰  تجاري و تابلو هادرآمد حاصل از آگهي هاي ۰۳۰۱۰۰۷
 ۹۰۰،۰۰۰  ۰ ۹۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني  ۰۳۰۱۰۱۳
 ۳،۹۳۲،۰۰۰  ۰ ۳،۹۳۲،۰۰۰ تعرفه بهاي خدمات آتش نشاني ۰۳۰۱۰۱۳-۲
 ۲،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۴۰۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰  شهرداري درآمد حاصل از وجوه ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهرداري  ۰۴۰۲۰۰۰

  



 

 

 ١٣۶

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۲،۰۰۰،۰۰۰   ۲،۰۰۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهرداري ۰۴۰۲۰۰۱
۱،۱۱۶،۵۳۷،۱۷۵ ۱،۰۸۶،۵۳۷،۱۷۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

۱،۱۱۶،۵۳۷،۱۷۵ ۱،۰۸۶،۵۳۷،۱۷۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰

 ۱۴۰،۱۱۹،۰۰۰ ۰  ۱۴۰،۱۱۹،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۴۱،۷۷۹،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۷۷۹،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۸،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
 ۹۰۳،۳۷۳،۱۷۵  ۰ ۹۰۳،۳۷۳،۱۷۵ هزينه خدمات تجاري، اداري، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰
 ۲۳،۲۶۶،۰۰۰  ۰ ۲۳،۲۶۶،۰۰۰ ديهعوارض تاخير تا ۰۶۰۳۰۱۰۱۱

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١٣٧

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

  )ارقام به هزار ريال(خدمات ادار شهردار منطقه يك شيراز هزينه ) ۶-۳جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب  هزينهـرحشــــ  کد طبقه بندي
 ۴۷،۵۳۸،۰۰۰        جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰

 ۳۶،۵۵۶،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۸،۷۹۲،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰

 ۹۰۵،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳

 ۵،۱۰۳،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴

 ۲،۷۸۴،۰۰۰ حقوق كارکنان قراردادي  ۱۰۱۰۱۰۶

 ۲۷،۷۶۴،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰

 ۷،۲۵۰،۰۰۰ بت مزاياي كارمندان ثا ۱۰۱۰۲۰۳

 ۳۴۸،۰۰۰ مزاياي كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴

 ۸۳۲،۰۰۰ مزاياي كاركنان قراردادي   ۱۰۱۰۲۰۶

 ۹،۱۳۵،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كاري، جمعه كاري ۱۰۱۰۲۰۸

 ۷،۰۰۶،۰۰۰ اري پس اندازسهم شهرداري، حق بازنشستگي سهم شهرداري، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهرد ۱۰۱۰۲۰۹

 ۱،۲۸۶،۰۰۰ كمك غير نقدي، عائله مندي، بن كاالهاي اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰

 ۱،۹۰۷،۰۰۰ پاداش و عيــدي ۱۰۱۰۲۱۱

 ۹،۷۳۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۳۷۹،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰

 ۴۵،۰۰۰  و هزينه سفر داخل كشور ماموريت ۱۰۲۰۳۰۱

 ۳۳۴،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴
  



 

 

 ١٣٨

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال  هزينهـرحشــــ  کد طبقه بندي
 ۴،۰۹۵،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰

 ۴،۰۹۵،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴

 ۲،۵۵۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 ۳۲،۰۰۰ نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱

 ۴۰،۰۰۰ نگهداري وتعميرات وسايل اداري ۱۰۲۰۵۰۲

 ۸،۰۰۰ نگهداري و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳

 ۲۳۸،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴

 ۷۰۰،۰۰۰ سوگواري وافطاري  پذيرائي،  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵

 ۷،۰۰۰ )كارمزد، بهاي دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه هاي بانكي ۱۰۲۰۵۰۹

 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه هاي مربوطه  مشاوره وحسابرسي، ۱۰۲۰۵۱۰

 ۱۹۲،۰۰۰ ساير خدمات قراردادي ۱۰۲۰۵۱۲

 ۱۳۳،۰۰۰ كنان قرارداد خدمات رفاهي كار ۱۰۲۰۵۱۶

 ۲،۱۵۴،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰

 ۸۳،۰۰۰ سوخت دستگاه هاي حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱

 ۹۹۳،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲

 ۶۷،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳

 ۱،۰۱۱،۰۰۰ بهاي برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴

 ۵۵۲،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰

 ۴۷،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱

  



 

 

 ١٣٩

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال  هزينهـرحشــــ  کد طبقه بندي
 ۲۷۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي اداري ۱۰۲۰۷۰۲

 ۸،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳

 ۵۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۱۰۲۰۷۰۴

 ۴۴،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶

 ۱۳،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷

 ۳،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

 ۷۷،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹

 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه هاي ورزشي كاركنان شهرداري  ۱۰۲۰۷۱۰

 ۳۳۲،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۷،۰۰۰ ن، زمين و حقوق و امتيازات خريد ساختما: ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰

 ۷،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳

 ۷،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰

 ۷،۰۰۰ بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات اداري وشهري   ۱۰۳۱۱۰۱

 ۲۱۶،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰

 ۱۹۱،۰۰۰ ا به سيستم كامپيوتريتجهيز شهرداري ه ۱۰۳۱۲۰۲

 ۲۵،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده اداري ۱۰۳۱۲۰۴

 ۱۰۲،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني اداري  ۱۰۳۱۳۰۱

 ۲،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳

  



 

 

 ١۴٠

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال  هزينهـرحشــــ  کد طبقه بندي
 ۹۲۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۵۲۹،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰

 ۵۲۹،۰۰۰ %۱۰تامين اعتبارات اجراي قانون نوسازي ازمحل درامد  ۱۰۴۱۶۰۲

 ۲۵۸،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰

 ۲۴۸،۰۰۰ خت هاي تشويقيهدايا و پردا ۱۰۴۱۷۰۲

 ۱۰،۰۰۰ كمك به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵

 ۸۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰

 ۸۰،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۱۰۴۱۹۰۳

 ۵۳،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰

 ۵۳،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ١۴١

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

)ارقام به هزار ريال(هزينه خدمات شهر شهردار منطقه يك شيراز ) ۶-۴ل جدو  

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۱۱۹،۷۷۶،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۴۴،۴۴۳،۰۰۰  هزينه هاي پرسنلي: ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۱۶،۱۱۰،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۱۱۳،۰۰۰  حقوق كارمندان ثابت ۲۰۱۰۱۰۳

 ۱۵،۵۸۶،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۴۱۱،۰۰۰ حقوق كارکنان قراردادي  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۲۸،۳۳۳،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۹۰۶،۰۰۰ مزاياي كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۱،۰۶۳،۰۰۰ مزاياي كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۵۸،۰۰۰ مزاياي كاركنان قراردادي   ۲۰۱۰۲۰۶

 ۱۲،۱۱۷،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كاري و جمعه كاري ۲۰۱۰۲۰۸

 ۸،۳۵۷،۰۰۰ پس اندازسهم شهرداري، حق بازنشستگي سهم شهرداري، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهرداري  ۲۰۱۰۲۰۹

 ۲،۴۳۵،۰۰۰ هاي اساسي كارگران، هزينه ناهاركمك غير نقدي، عائله مندي، بن كاال ۲۰۱۰۲۱۰

 ۳،۳۹۷،۰۰۰ پاداش و عيــدي ۲۰۱۰۲۱۱

 ۷۴،۷۹۱،۰۰۰  هزينه هاي اداري: ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۱۷۳،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۱۷۳،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۲،۸۷۵،۰۰۰  ه بها وكرايهاجار: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰
  



 

 

 ١۴٢

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۲،۸۷۵،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۶۹،۵۹۴،۵۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۲۳۰،۰۰۰ نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۶۹،۰۰۰ ط نقليهنگهداري و تعميرات ماشين آالت و وساي ۲۰۲۰۵۰۳

 ۱۰۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر،نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۱۹۵،۵۰۰ پذيرائي، سوگواري وافطاري  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذاري خدمات شهري ۲۰۲۰۵۱۱

 ۱،۳۵۲،۵۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۶۹،۰۰۰ سوخت دستگاه هاي حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۲۲۵،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

 ۵۸،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱،۰۰۰،۵۰۰ بهاي برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۷۹۶،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۶۹،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۱۱۵،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي اداري ۲۰۲۰۷۰۲

 ۲۵۳،۰۰۰ لباس كاركنان، لوازم خوابخريد  ۲۰۲۰۷۰۴

 ۲۰۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۵۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۱۱،۵۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

  



 

 

 ١۴٣

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۵۷،۵۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه هاي ورزشي كاركنان شهرداري  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۲۵۵،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۱۵۴،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۱۲۰،۰۰۰ تجهيز شهرداري ها به سيستم كامپيوتري ۲۰۳۱۲۰۲

 ۳۴،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده اداري ۲۰۳۱۲۰۴

 ۱۰۱،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني اداري  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۱،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۲۰۳۱۳۰۳

 ۲۸۷،۰۰۰  هزينه هاي انتقالي: ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰  ت ها به بخش عموميساير كمك هاو پرداخ ۲۰۴۱۶۰۸

 ۱۱۴،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۱۱۴،۰۰۰ هدايا و پرداخت هاي تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۵۸،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۵۸،۰۰۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۱۰۱

  

  

  



 

 

 ١۴۴

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ال در سوظيفه عمران شهر شهردار منطقه يك شيراز ) ۶-۵جدول 

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۷۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقدي در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱

 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه نقشه برداري در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )شهريهدايت ودفع آب هاي سطحي داخل (برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهسازي مسيل هاي داخل شهري  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه عمليات حفاظت و ايمني رودخانه و اجراي شيب شکن ۰۰۰۲-۰۲۰-۳۰۲

 ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذاري در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال هاي روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲

 ۴۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

 ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ازي، جدول كشي و آسفالت طرح زيرس ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳

 ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرسازي و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳

 ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـازي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳

 ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه سازي،كف سازي پياده روهادر سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳

 ۲۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳

  



 

 

 ١۴۵

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح ميدان مطهري  ۰۰۰۸-۰۳۰-۳۰۳

 ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سطح قصردشت پروژه تملک و احداث تقاطع غير هم ۰۰۳۵-۰۳۰-۳۰۳

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح جام جم  ۰۰۴۵-۰۳۰-۳۰۳

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تعمير و نگهداري پلهاو ابنيه فني شهرداري و رفع نازيبايي هاي ناشي از اجراي پروژه ها ۰۰۵۴-۰۳۰-۳۰۳

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، احداث و تکميل پاركينگ طبقاتي در سطح شهر  ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحهاي هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳

 ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پارك،ايجاد فضاي سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکاري در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵

 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  مناطق پروژه بهسازي پاركها و بوستانهاي سطح ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهادي ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ايجاد و بهسازي مبلمان شهري ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵

 ۵۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و توسعه پارک بعثت ۰۰۹۴-۰۱۰-۳۰۵

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )حاشيه ساحلي حدفاصل پل مطهري تا خيابان مهر( ودخانه خشکاحداث پارک ر ۰۰۹۵-۰۱۰-۳۰۵

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک و احداث باغ خانواده ۰۰۹۶-۰۱۰-۳۰۵

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )قصردشت(احداث پارک محله اي مهدي آباد ۰۰۹۹-۰۱۰-۳۰۵

 ۸،۸۰۰،۰۰۰ ۸،۸۰۰،۰۰۰ ۰  ) فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستيايجاد اماكن و(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶

  



 

 

 ١۴۶

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث و تكميل مجموعه هاي ورزشي در سطح مناطق  ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶

 ۴،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۸۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶

 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث نمازخانه و سكوي نماز در بوستانها و سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۶

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک، احداث، بهسازي و نگهداري فرهنگسراها، قرائت خانه هاي سطح شهر ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۶

 ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک و احداث سراي محله و دارالقرآن ۰۰۰۹-۰۴۰-۳۰۶

 ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان هاي اداري  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهسازي تاسيسات شهري"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷

 ۱،۷۰۰،۰۰۰ ۱،۷۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان هاي شهرداري ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١۴٧

ود ه    ١٣٩۴ل  ساون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه یکا ری    اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شرح بودجه تمليکي شهردار منطقه يک شيراز در )۶-۶جدول 

 خاصتملک پروژه ها ) لفا
  عنوان طرح  رديف

  بودجه پيشنهادي
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠  پارکينگ مالصدرا نبش خيابان هدايت ٣٠٣-٠٤٠-٠٠٠٢

 ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ )تري باغ عفيف آباد م۶۰حريم سبز (پارک بعثت  ٣٠٥-٠١٠-٠٠٩٤

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ محدوده ميدان جام جم ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٤٥

 ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠ محدوده ميدان مطهري ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٠٨

 ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ )۹۴تعريض کوچه (احداث ادامه خيابان ايمان شمالي به بلوار بلوار چمران ٣٠٣-٠٣٠-٠٠٣٥

 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ )پارکينگ طبقاتي خيابان قصرالدشت شرق بيمارستان فرهمندفر(باغ کهنيم  ٣٠٣-٠٤٠-٠٠٠٢

 ٣٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٣١٠،٠٠٠،٠٠٠ شهرداري منطقه يک خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  

  متفرقهتملک پروژه ها ) ب

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠  قصردشت جهت پارک محله اي۸۲تملک کوچه  ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠١

 ٢٠،٠٠٠،٠٠٠   ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ تملک لکه اي ٣٠١-٠٢٠-٠٠٠١

 ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٠ شهرداري منطقه يک متفرقهکل تملک پروژه هاي  جمع

 ٤٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣١٠،٠٠٠،٠٠٠ شهرداري منطقه يککل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 ١۴٨

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشهردار منطقه دو شيراز خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۷جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۳ ۱۴ کارمند ثابت

 ۴۶ ۳۲ حکمي -کارگر رسمي 

 ۱ ۱۱ کارکنان قرارداد

 ۵۰ ۵۷ جمع

  



 

 

 ١۴٩

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شهردار منطقه دو شيراز و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اعتبار ) ۶-۸جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۶۹۵،۰۰۰ ۶۲۴،۳۰۵،۰۰۰ جمع کل درآمد

 ۳۱۵،۵۶۹،۶۰۹ ۰ ۳۱۵،۵۶۹،۶۰۹ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۳۸،۵۴۶،۰۰۰ ۱۳،۶۹۵،۰۰۰ ۲۴،۸۵۱،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰

 ۱۶،۸۹۰،۰۰۰ ۰ ۱۶،۸۹۰،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۲،۶۹۰،۰۰۰ ۰ ۲،۶۹۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۲۷۶،۳۰۴،۳۹۱ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۴،۳۰۴،۳۹۱ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

 ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۶۹۵،۰۰۰ ۶۲۴،۳۰۵،۰۰۰ جمع کل درآمد

 ۳۱۵،۵۶۹،۶۰۹ ۰ ۳۱۵،۵۶۹،۶۰۹  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۳۱۲،۵۴۲،۶۰۹ ۰ ۳۱۲،۵۴۲،۶۰۹ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۱۸،۵۸۷،۸۰۹ ۰  ۱۸،۵۸۷،۸۰۹ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۷۶،۹۳۴،۸۰۰  ۰ ۷۶،۹۳۴،۸۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۲۹،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴
 ۱۱،۵۷۸،۰۰۰  ۰ ۱۱،۵۷۸،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۸،۸۰۴،۰۰۰  ۰ ۸،۸۰۴،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۱۰،۶۲۳،۰۰۰  ۰ ۱۰،۶۲۳،۰۰۰ صل از عدم تامين فضا باز عوارض حا ۰۱۰۲۰۱۱
 ۲۳۵،۰۰۰  ۰ ۲۳۵،۰۰۰ عوارض حاصل از تعميرات  ۰۱۰۲۰۱۲
 ۱۳۶،۰۸۰،۰۰۰  ۰ ۱۳۶،۰۸۰،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۳،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه بهره بردار موقت از ساختمان ها ۰۱۰۲۰۹۶
 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ستفاده موقت از فضا باز عوارض ا ۰۱۰۲۰۹۷

  



 

 

 ١۵٠

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۲،۷۰۰،۰۰۰ ۰  ۲،۷۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۳،۰۲۷،۰۰۰ ۰ ۳،۰۲۷،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۳،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ نوف و صدور پروانه  ص-عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳
 ۲۷،۰۰۰  ۰ ۲۷،۰۰۰ عوارض پالژ و محل ها تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶
 ۳۸،۵۴۶،۰۰۰ ۱۳،۶۹۵،۰۰۰ ۲۴،۸۵۱،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۳۸،۵۴۶،۰۰۰ ۱۳،۶۹۵،۰۰۰ ۲۴،۸۵۱،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۲۷،۳۹۰،۰۰۰ ۱۳،۶۹۵،۰۰۰ ۲۴،۸۵۱،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۱۳،۶۹۵،۰۰۰ ۰   )تهاتر ياغير نقد ( عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲-۱
 ۱۶،۸۹۰،۰۰۰ ۰ ۱۶،۸۹۰،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱۶،۸۹۰،۰۰۰ ۰ ۱۶،۸۹۰،۰۰۰ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰
 ۴،۰۵۰،۰۰۰  ۰ ۴،۰۵۰،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۸،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۴،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۲۵۰،۰۰۰  ۰ ۲۵۰،۰۰۰  درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني ۰۳۰۱۰۱۳

 ۵۹۰،۰۰۰  ۰ ۵۹۰،۰۰۰ تعرفه بها خدمات آتش نشاني ۲-۰۳۰۱۰۱۳
 ۲،۶۹۰،۰۰۰ ۰ ۲،۶۹۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۲،۲۹۰،۰۰۰ ۰ ۲،۲۹۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۲،۲۹۰،۰۰۰  ۰ ۲،۲۹۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱
 ۲۷۶،۳۰۴،۳۹۱ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۴،۳۰۴،۳۹۱ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۴،۱۲۸،۰۰۰ ۰ ۴،۱۲۸،۰۰۰ زمان ها خصوصي اعانات و كمك ها اهدائي اشخاص و سا ۰۶۰۱۰۰۰

  



 

 

 ١۵١

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۴،۱۲۸،۰۰۰ ۰  ۴،۱۲۸،۰۰۰ خوديار شهروندان و هدايا دريافتي  ۰۶۰۱۰۰۱
 ۲۷۲،۱۷۶،۳۹۱ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۰،۱۷۶،۳۹۱ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰
 ۲۸،۰۲۲،۰۰۰  ۰ ۲۸،۰۲۲،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۱۲۲،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۰ )تهاتر ياغير نقد ( درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۱-۰۶۰۳۰۰۷
 ۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۲۲۱،۸۵۰،۳۹۱  ۰ ۲۲۱،۸۵۰،۳۹۱ هزينه خدمات تجار
 ۱۸۲،۰۰۰  ۰ ۱۸۲،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١۵٢

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(خدمات ادار شهردار منطقه دو شيراز هزينه ) ۶-۹جدول 

 ۱۳۹۴  سالودجه مصوبب شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۰،۹۹۶،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰
 ۲۳،۰۴۶،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۶،۳۴۷،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰

 ۳۹۶،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۴،۴۱۴،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۱،۵۳۷،۰۰۰ وق كارکنان قرارداد حق ۱۰۱۰۱۰۶

 ۱۶،۶۹۹،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰

 ۳،۱۷۲،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۳۰۱،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۵۱۴،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه  ۱۰۱۰۲۰۸  ۶،۱۰۵،۰۰۰ كارفوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار
، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار  ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۴،۳۶۱،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۹۱۹،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۱،۳۲۷،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱

 ۶،۷۹۰،۰۰۰ ينه هاي اداري هز: ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۱۴۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۰۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴

 ۲،۹۸۰،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰

 ۲،۹۸۰،۰۰۰ …ت و كرايه ماشين آال ۱۰۲۰۴۰۴
  



 

 

 ١۵٣

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۱،۹۶۳،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 ۴۸،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۳۱،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۴۶،۰۰۰ يهنگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقل ۱۰۲۰۵۰۳
 ۱۹۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۳۷۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۱۲،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۱،۰۰۲،۰۰۰ شي و هزينه ها مربوطه مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموز ۱۰۲۰۵۱۰
 ۱۷۶،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۸۸،۰۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶
 ۱،۳۰۱،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۱۱۰،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۵۰۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۳۰۰،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۳۹۱،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴
 ۴۰۶،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۶۹،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۱۳۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۳۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰ لوازم خوابخريد لباس كاركنان،  ۱۰۲۰۷۰۴
 ۱۵،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۳،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۲۴،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

  



 

 

 ١۵۴

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۵،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰  كاركنان شهردار كمك به هزينه ها ورزشي ۱۰۲۰۷۱۰
 ۲۹۹،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰
 ۶،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۶،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۲۷،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰
 ۲۷،۰۰۰ ات ادار وشهر  بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيس ۱۰۳۱۱۰۱
 ۱۶۴،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۱۵۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۱۰۳۱۲۰۲
 ۱۴،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴
 ۱۰۲،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰  نشدني ادار خريد لوازم مصرف ۱۰۳۱۳۰۱
 ۲،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳
 ۸۶۱،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰
 ۲۹۹،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۲۹۹،۰۰۰ %۱۰تامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل درامد  ۱۰۴۱۶۰۲
 ۱۶۰،۰۰۰ اي ديگر به بخش خصوصيكمك و پرداخت ه: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۱۵۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵
 ۳۴۵،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۳۴۵،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۱۰۴۱۹۰۳
 ۵۷،۰۰۰  عهداتديون و ت: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۵۷،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱



 

 

 ١۵۵

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(هزينه خدمات شهر شهردار منطقه دو شيراز ) ۶-۱۰جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۵۹،۸۵۷،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۱۸،۹۴۱،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۶،۵۷۰،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۸۵،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۶،۳۴۵،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۱۴۰،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۱۲،۳۷۱،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۶۸۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۴۳۲،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۵۱،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

 ۵،۳۰۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸

، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهردار  ۲۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۳،۵۲۹،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۹۹۰،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۱،۳۸۹،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۴۰،۷۷۸،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۵۷۵،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۵۷۵،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۳۷،۱۷۳،۰۰۰  دمات قرارداديخ: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰
  



 

 

 ١۵۶

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۳۷،۱۷۳،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۳،۰۳۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰
 ۲۳۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۲،۸۰۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۱۳۸،۰۰۰  هزينه هاي انتقالي: ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۳۸،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰
 ۱۳۸،۰۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۸

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١۵٧

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال وظيفه عمران شهر شهردار منطقه دو شيراز ) ۶-۱۱ جدول

 مع کل اعتبارج اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۵۹۸،۵۰۰،۰۰۰ ۲۱۸،۵۰۰،۰۰۰ ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱
 ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقد در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه نقشه بردار در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت ودفع آب هاي سطحي داخل شهري(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  بهساز مسيل ها داخل شهر طرح ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب ها سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال ها روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲
 ۲۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳
، جدول كشي و آسفالت  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح زيرساز
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ژه زيرساز و آسفالت در سطح شهرپرو ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـاز  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۱۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح و پل کابلي وليعصر   ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۳
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تعمير و نگهدار پلها و ابنيه فني شهردار و رفع نازيبايي ها ناشي از اجرا پروژه ها ۰۰۵۴-۰۳۰-۳۰۳
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ د تاسيسات حفاظتيبرنامه ايجا ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳

  



 

 

 ١۵٨

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، احداث و تکميل پاركينگ طبقاتي در سطح شهر  ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ حها هندسي ترافيكيپروژه طر ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳

 ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ روژه بهساز پاركها و بوستانها سطح مناطق پ ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث پارك محله ا در سطح شهر ۰۰۶۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )كوزه گر( هكتار رحمت ۱۰پروژه احداث پارك  ۰۰۸۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث باغ خانواده ۰۰۹۶-۰۱۰-۳۰۵

 ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث و تكميل مجموعه ها ورزشي در سطح مناطق  ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶
 ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث نمازخانه و سكو نماز در بوستانهاو سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ وژه تملک، احداث، بهساز و نگهدار فرهنگسراها، قرائت خانه ها سطح شهرپر ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۶

 ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهساز تاسيسات شهر"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان ها شهردار ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷

  

  



 

 

 ١۵٩

ود راز و سا١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ه دوازمان  ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شرح بودجه تمليکي شهردار منطقه دو شيراز در )۶-۱۲جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) لفا
  عنوان طرح  رديف

  بودجه پيشنهادي
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ مشير شرقي۲فاز۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ) متر نهضت سواد آموز وپارک صنوبر۲۴(بلوار فشارقو شيخ علي چوپان۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )انجير(تملک اطراف امامزاده اسحاق۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ٠ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تملک نبش احمد شمالي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰   ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ تملک لکه ا۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ٠ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ خيابان مشايخ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ٠ ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه دو خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )باسکول نادر(تملک پارکينگ خيابان انقالب۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۳

۰۰۹۶-۰۱۰-۳۰۵
جهت دسترسي به باغ و ۵طبق مصوبه ماده ( خ شمس۳۳وچه تعريض ک

 )پارک شهردار وتملک دو واحد مسکوني وسه واحد تجار
۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تقاطع غيرهمسطح وليعصر۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۳

 ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰  دوشهرداري منطقه متفرقهکل تملک پروژه هاي  جمع

 ۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه دوکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 ١۶٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه سه شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۱۳جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۲ ۲۲ کارمند ثابت

 ۵۰ ۲۶ حکمي -کارگر رسمي 

 ۳ ۶ کارکنان قرارداد

 ۵۵ ۵۴ جمع

 

  



 

 

 ١۶١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه سه شهردار ر و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اعتبا) ۶-۱۴جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۵۶۸،۸۳۴،۹۱۷ ۰ ۵۶۸،۸۳۴،۹۱۷ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۲۱،۶۱۰،۰۰۰ ۰ ۲۱،۶۱۰،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۲۲،۸۶۸،۰۰۰ ۰ ۲۲،۸۶۸،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۲،۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۹۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۲۵۳،۶۸۷،۰۸۳ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۳،۶۸۷،۰۸۳ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد

 ۵۶۸،۸۳۴،۹۱۷ ۰ ۵۶۸،۸۳۴،۹۱۷  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۵۶۰،۳۳۴،۹۱۷ ۰ ۵۶۰،۳۳۴،۹۱۷ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۳۴،۶۴۰،۹۱۷   ۳۴،۶۴۰،۹۱۷ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۱۱۲،۴۹۹،۰۰۰   ۱۱۲،۴۹۹،۰۰۰ ارض بر مازاد تراكم عو ۰۱۰۲۰۰۳
 ۲۴،۰۰۰،۰۰۰   ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴
 ۹،۶۴۹،۰۰۰   ۹،۶۴۹،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰   ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۱۵،۸۴۸،۰۰۰   ۱۵،۸۴۸،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۹،۶۵۸،۰۰۰   ۹،۶۵۸،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۳۱۱،۰۴۰،۰۰۰   ۳۱۱،۰۴۰،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰   ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه بهره بردار موقت از ساختمان ها ۰۱۰۲۰۹۶
 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰   ۱۳،۰۰۰،۰۰۰  فضا باز عوارض استفاده موقت از ۰۱۰۲۰۹۷

 



 

 

 ١۶٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۳،۰۰۰،۰۰۰   ۳،۰۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  ۰۱۰۳۰۰۰
 ۶،۰۰۰،۰۰۰   ۶،۰۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه اتومبيل ۰۱۰۳۰۰۷
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۲،۵۰۰،۰۰۰   ۲،۵۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳

 ۲۱،۶۱۰،۰۰۰ ۰ ۲۱،۶۱۰،۰۰۰ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي  ۰۲۰۰۰۰۰

 ۲۱،۶۱۰،۰۰۰ ۰ ۲۱،۶۱۰،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۲۱،۶۱۰،۰۰۰   ۲۱،۶۱۰،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲

 ۲۲،۸۶۸،۰۰۰ ۰ ۲۲،۸۶۸،۰۰۰ بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۲۲،۸۶۸،۰۰۰ ۰ ۲۲،۸۶۸،۰۰۰  درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار ۰۳۰۱۰۰۰
 ۶،۰۷۰،۰۰۰   ۶،۰۷۰،۰۰۰  حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار ۰۳۰۱۰۰۱
 ۴،۵۰۰،۰۰۰   ۴،۵۰۰،۰۰۰ حق كارشناسي و فروش نقشه ها ۰۳۰۱۰۰۲
 ۸،۰۰۰،۰۰۰   ۸،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۳،۰۰۰،۰۰۰   ۳،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۳۱۵،۰۰۰   ۳۱۵،۰۰۰ يمني درآمد حاصل از خدمات فني و ا ۰۳۰۱۰۱۳

 ۹۸۳،۰۰۰   ۹۸۳،۰۰۰ تعرفه بها خدمات آتش نشاني ۲-۰۳۰۱۰۱۳

 ۲،۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۹۰۰،۰۰۰ درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري  ۰۴۰۰۰۰۰

 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰   ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۲،۵۰۰،۰۰۰   ۲،۵۰۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱

 



 

 

 ١۶٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۲۵۳،۶۸۷،۰۸۳ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۳،۶۸۷،۰۸۳ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۲۵۳،۶۸۷،۰۸۳ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۳،۶۸۷،۰۸۳ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰
 ۲۵،۶۸۷،۰۰۰   ۲۵،۶۸۷،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۱۱،۶۴۹،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۶۴۹،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۵،۰۰۰،۰۰۰   ۵،۰۰۰،۰۰۰ مه سد معبرجري ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۲۰۷،۸۰۲،۰۸۳   ۲۰۷،۸۰۲،۰۸۳ هزينه خدمات تجار
 ۳،۵۴۹،۰۰۰   ۳،۵۴۹،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱
 ۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ %۸۰ها وصولي در حريم استحفاظي شهرهاعوارض و درآمد ۰۷۰۴۰۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰   ۱۰۰،۰۰۰  عوارض وصولي از حريم استحفاظي شهر ۰۷۰۴۰۰۱

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١۶۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه سه خدمات ادار شهردار هزينه ) ۶-۱۵جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۰،۵۸۸،۰۰۰ ل هزينه هاي خدمات اداري    جمع ك ۱۰۰۰۰۰۰

 ۲۲،۳۵۸،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۵،۰۴۹،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰
 ۶۲۲،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۳،۵۸۶،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۸۴۱،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۱۰۱۰۱۰۶
 ۱۷،۳۰۹،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰
 ۴،۹۸۴،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۲۴۴،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۳۰۶،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه كار ۱۰۱۰۲۰۸  ۵،۵۷۴،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار
، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار پس اندازسهم ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۴،۲۸۶،۰۰۰  شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۷۶۳،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۱،۱۵۲،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱
 ۷،۳۰۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۱۴۷،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳اده م ۱۰۲۰۳۰۰
 ۱۴،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۳۳،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴
 ۲،۱۸۵،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰
 ۲،۱۸۵،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴
 ۲،۴۷۰،۰۰۰  دمات قرارداديخ: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 



 

 

 ١۶۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۱،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۲۷،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۱۴۳،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳
 ۲۳۴،۰۰۰ )اق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكساور (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۴۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۱۵،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۱،۲۶۵،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۱۰۲۰۵۱۰
 ۲۵۲،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۱۰۳،۰۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶
 ۱،۹۸۳،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۲۰۷،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۹۰۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۲۷۶،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۶۰۰،۰۰۰ رق مصرفيبها ب ۱۰۲۰۶۰۴
 ۵۱۵،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۲۹،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۱۳۵،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۵۲،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۱۰۲۰۷۰۴
 ۶،۰۰۰ ذر، نهال، سم و لوازم باغبانيخريد ب ۱۰۲۰۷۰۵
 ۴۶،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۱،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۶،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

 



 

 

 ١۶۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۱۴۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰ ه هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار كمك ب ۱۰۲۰۷۱۰
 ۲۹۹،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۷،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۷،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۲۶،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰
 ۲۶،۰۰۰ اختمان ها و تاسيسات ادار وشهر  بازساز و تعميرات اساسي س ۱۰۳۱۱۰۱
 ۱۶۴،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۱۵۱،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۱۰۳۱۲۰۲
 ۱۳،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴
 ۱۰۲،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۱۰۳۱۳۰۱
 ۲،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳
 ۶۳۱،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۳۰۰،۰۰۰ %۱۰تامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل درامد  ۱۰۴۱۶۰۲
 ۱۸۶،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۱۷۶،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵
 ۱۰۵،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۱۰۵،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۱۰۴۱۹۰۳
 ۴۰،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۴۰،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱

  



 

 

 ١۶٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه سه هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۱۶جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۴۹،۹۷۳،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۲۰،۷۲۱،۰۰۰ نلي هزينه هاي پرس: ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۷،۳۶۹،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۵۷،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۶،۸۹۷،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۴۱۵،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۱۳،۳۵۲،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۴۵۳،۰۰۰ ن ثابت مزايا كارمندا ۲۰۱۰۲۰۳

 ۴۷۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۱۰۶،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

 ۵،۸۲۶،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸

، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شه ۲۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۳،۸۵۴،۰۰۰ ردار پس اندازسهم شهردار

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۱،۱۰۴،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۱،۵۳۹،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۲۹،۱۲۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۱،۴۹۰،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۱،۴۹۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱
 



 

 

 ١۶٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۲،۶۳۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰
 ۴۳۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۲،۲۰۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۱۳۲،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۳۲،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰
 ۱۳۲،۰۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۸

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١۶٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز منطقه سه وظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۱۷جدول

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   ررديف اعتبا

 ۶۵۶،۳۰۰،۰۰۰ ۲۲۹،۳۰۰،۰۰۰ ۴۲۷،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۱۴۳،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ وژه تملک نقد در سطح شهرپر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه نقشه بردار در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت ودفع آب هاي سطحي داخل شهري(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهساز مسيل ها داخل شهر  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز مسير رودخانه خشك در سطح منطقه ۳۰۲-۰۲۰-۰۰۰۱
 ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال ها روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲

 ۲۳۸،۲۰۰،۰۰۰ ۸۸،۲۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

، جدول كشي و آسفالت ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  طرح زيرساز
 ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرساز و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک و سامان دهي وروديها سطح شهر ۰۰۱۲-۰۱۰-۳۰۳
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  متر فشارقو از تونل سعد تا جاده خرامه۴۵پروژه تملک و احداث مسير  ۰۰۶۰-۰۱۰-۳۰۳
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـاز  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روهادر سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۱۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳

  



 

 

 ١٧٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   باررديف اعت
 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح و پل کابلي وليعصر   ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۳
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه پل عابر پياده در سطح شهر ۰۰۱۶-۰۳۰-۳۰۳
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ چپگرد مربوطه  دل گشا و -پروژه تملک و احداث تقاطع هفت تن  ۰۰۳۷-۰۳۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  نصر-پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح فضيلت  ۰۰۵۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تعمير و نگهدار پلها و ابنيه فني شهردار و رفع نازيبايي ها ناشي از اجرا پروژه ها ۰۰۵۴-۰۳۰-۳۰۳
 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحها هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳

 ۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰ ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۱۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰  و درختکار در معابرطرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز پاركها و بوستانها سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، طراحي و احداث پارک و بند اهللا اکبر  ۰۰۶۵-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ه ا در سطح شهرپروژه احداث پارك محل ۰۰۶۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پارك مينياتور ۰۰۷۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پارك برآفتاب سعد ۰۰۷۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )باباکوهي(پروژه احداث بوستان دفاع مقدس  ۰۱۰۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح بهبود محيط بافت ها قديمي شهر ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، طراحي و بهساز فضا اطراف امامزاده علي بن حمزه ۰۰۲۱-۰۴۰-۳۰۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز و احياء قنات و حوز ماهي سعد ۰۰۲۵-۰۴۰-۳۰۵

 ۱۸،۳۰۰،۰۰۰ ۸،۳۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۱۸،۳۰۰،۰۰۰ ۸،۳۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۳۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث نمازخانه و سكو نماز در بوستانها و سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۶

  



 

 

 ١٧١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، احداث، بهساز و نگهدار فرهنگسراها، قرائت خانه ها سطح شهر ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۶

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهساز تاسيسات شهر"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث و تکميل ترمينالها مسافربر  ۰۰۰۰-۰۸۰-۳۰۷
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پايانه سعد ۰۰۰۸-۰۸۰-۳۰۷

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

 ١٧٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤شيراز در سال منطقه سه شرح بودجه تمليکي شهردار  )۶-۱۸جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) الف
  بودجه پيشنهادي  عنوان طرح  رديف

 ۱۳۹۴ 
  مصوب شورا

  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(
از محل (ا مصوب شور

  )پروژه هاي عمراني
   مصوب 
 شورا

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )آزادگان(ساحلي جنوبي ادامه بلوار تخت جمشيد ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ادامه بلوار فيض ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )پل هجرت تا پل سلمان( خيابان ساحلي ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ خيابان حاج عزت اله فهندژ ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ )ع(خيابان  امام موسي کاظم  ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ هي به آرامستانپروژه تملک ابتدا جاده خرامه منت ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تملك اطراف آرامگاه سعد ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۹۲،۰۰۰،۰۰۰  سهشهرداري منطقه  خاصجمع کل تملک پروژه هاي 

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  بودجه پيشنهادي  عنوان طرح  رديف
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

از محل (ا مصوب شور
  )پروژه هاي عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ )پل کابلي ميدان ولي عصر( تقاطع غير همسطح وليعصر و غدير ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ضيلت به سردارانتقاطع غيرهمسطح ف ۰۰۵۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ )فشارقو(اده خرامهادامه تونل شهرك سعد به ج ۰۰۶۰-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )۲فاز(احداث بوستان بر آفتاب سعد ۰۰۷۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ فرهنگسرا تعزيه در شهرک سعد ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰  تملک پايانه خرامه ۰۰۰۸-۰۸۰-۳۰۷
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ) حج-دانش (پارک مينياتور ۰۰۷۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ دلگشا- تقاطع هفت تن  ۰۰۳۷-۰۳۰-۳۰۳
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تملک فضا اطراف علي بن حمزه ۰۰۲۱-۰۴۰-۳۰۵
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ )آب زنگي(تملک پارک و بند اله اکبر ۰۰۶۵-۰۱۰-۳۰۵

 ۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه سه متفرقهجمع کل تملک پروژه هاي 

 ۴۲۷،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۱۷،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه سهکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 ١٧٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه چهار شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۱۹جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۵ ۱۹ کارمند ثابت

 ۳۴ ۲۰ حکمي -کارگر رسمي 

 ۰ ۱۰ کارکنان قرارداد

 ۳۹ ۴۹ جمع

  



 

 

 ١٧۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه چهار شهردار عتبار و درآمد بودجه مصوب منابع تامين ا) ۶-۲۰جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۴،۶۶۷،۲۹۴ ۱،۲۰۵،۳۳۲،۷۰۶ جمع کل درآمد

 ۶۴۹،۲۶۳،۴۳۰ ۵۴،۳۷۲،۲۹۴ ۵۹۴،۸۹۱،۱۳۶ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۹۳،۲۰۳،۰۰۰ ۵۴،۳۰۵،۰۰۰ ۳۸،۸۹۸،۰۰۰  عوارض اختصاصيدرآمد ناشي از ۰۲۰۰۰۰۰

 ۲۷،۵۹۹،۰۰۰ ۰ ۲۷،۵۹۹،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۲،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۲،۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۷۱۷،۵۳۴،۵۷۰ ۱۸۵،۹۹۰،۰۰۰ ۵۳۱،۵۴۴،۵۷۰ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

 ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۴،۶۶۷،۲۹۴ ۱،۲۰۵،۳۳۲،۷۰۶ درآمدجمع کل 

۵۹۴،۸۹۱،۱۳۶۵۴،۳۷۲،۲۹۴۶۴۹،۲۶۳،۴۳۰  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۶۴۷،۰۱۰،۴۳۰ ۵۴،۳۷۲،۲۹۴ ۵۹۲،۶۳۸،۱۳۶ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۶۴،۸۹۳،۲۹۴ ۱۰،۵۲۱،۰۰۰ ۷۱،۸۱۶،۵۳۶ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲

 ۱۰،۵۲۱،۰۰۰ ۰   )تهاتر ياغير نقد ( عوارض بر پروانه ساختماني  ۱-۰۱۰۲۰۰۲
 ۲۲۲،۸۲۰،۶۰۰  ۰ ۲۲۲،۸۲۰،۶۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۳۷،۰۹۶،۰۰۰ ۳۷،۰۹۶،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴

 ۳۷،۰۹۶،۰۰۰  ۰  )تر ياغير نقد تها( عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۱-۰۱۰۲۰۰۴
 ۱۸،۳۳۳،۰۰۰  ۰ ۱۸،۳۳۳،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۳۵،۲۱۸،۰۰۰  ۰ ۳۵،۲۱۸،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۱۱،۵۹۰،۰۰۰  ۰ ۱۱،۵۹۰،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۱۳۲،۸۱۵،۲۹۴ ۶،۴۵۵،۲۹۴ ۱۲۶،۳۶۰،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵

  



 

 

 ١٧۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۵۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه بهره بردار موقت از ساختمان ها ۰۱۰۲۰۹۶
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ عوارض استفاده موقت از فضا باز  ۰۱۰۲۰۹۷
 ۳۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸

 ۳۰۰،۰۰۰  ۰  )تهاتر ياغير نقد ( عوارض قطار شهر  ۱-۰۱۰۲۰۹۸
 ۲،۲۵۳،۰۰۰ ۰ ۲،۲۵۳،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۲،۲۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳
 ۵۳،۰۰۰  ۰ ۵۳،۰۰۰ عوارض پالژ و محل ها تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶

 ۹۳،۲۰۳،۰۰۰ ۵۴،۳۰۵،۰۰۰ ۳۸،۸۹۸،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰

 ۹۳،۲۰۳،۰۰۰ ۵۴،۳۰۵،۰۰۰ ۳۸،۸۹۸،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۱۰۸،۶۱۰،۰۰۰ ۵۴،۳۰۵،۰۰۰ ۳۸،۸۹۸،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲

 ۵۴،۳۰۵،۰۰۰  ۰ ۰ )تهاتر ياغير نقد ( عوارض کسر پاركينگ  ۱-۰۲۰۱۰۰۲

 ۲۷،۵۹۹،۰۰۰ ۰ ۲۷،۵۹۹،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰

 ۲۷،۵۹۹،۰۰۰ ۰ ۲۷،۵۹۹،۰۰۰ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰
 ۱۱،۳۳۳،۰۰۰ ۰  ۱۱،۳۳۳،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۹۰۰،۰۰۰  ۰ ۹۰۰،۰۰۰ حق كارشناسي و فروش نقشه ها ۰۳۰۱۰۰۲
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني  ۰۳۰۱۰۱۳

 ۱،۹۶۶،۰۰۰  ۰ ۱،۹۶۶،۰۰۰ تعرفه بها خدمات آتش نشاني ۲-۰۳۰۱۰۱۳

 ۱۲،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۲،۴۰۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
  



 

 

 ١٧۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح    بنديکد طبقه

 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱

 ۷۱۷،۵۳۴،۵۷۰ ۱۸۵،۹۹۰،۰۰۰ ۵۳۱،۵۴۴،۵۷۰ عانات وهدايا و دارائي هاا ۰۶۰۰۰۰۰

 ۱،۵۸۷،۰۰۰ ۰ ۱،۵۸۷،۰۰۰ اعانات و كمك ها اهدائي اشخاص و سازمان ها خصوصي ۰۶۰۱۰۰۰
 ۱،۵۸۷،۰۰۰  ۰ ۱،۵۸۷،۰۰۰ خوديار شهروندان و هدايا دريافتي  ۰۶۰۱۰۰۱
 ۷۱۵،۹۴۷،۵۷۰ ۱۸۵،۹۹۰،۰۰۰ ۵۲۹،۹۵۷،۵۷۰  قانون به شهردار تعلق مي گيرد اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب ۰۶۰۳۰۰۰
 ۷۲،۳۹۲،۰۰۰  ۰ ۷۲،۳۹۲،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۶۵،۳۱۳،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۳۱۳،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰  ۴،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگيهزينه خدما ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۵۷۱،۸۵۸،۵۷۰ ۱۳۵،۹۹۰،۰۰۰ ۴۳۵،۸۶۸،۵۷۰ ت تجار
 ۲،۳۸۴،۰۰۰  ۰ ۲،۳۸۴،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١٧٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه چهار خدمات ادار شهردار هزينه ) ۶-۲۱جدول 

 ۱۳۹۴  سالمصوببودجه  شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۰،۸۰۹،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰
 ۲۰،۴۷۹،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰
 ۴،۶۹۳،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰
 ۵۳۷،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۲،۷۵۹،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۱،۳۹۷،۰۰۰ رکنان قرارداد حقوق كا ۱۰۱۰۱۰۶
 ۱۵،۷۸۶،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰
 ۴،۳۰۴،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۱۸۸،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۴۶۳،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه كار ۱۰۱۰۲۰۸  ۵،۲۱۶،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار
، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار  ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۳،۹۰۴،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۶۸۵،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۱،۰۲۶،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱
 ۹،۱۱۳،۰۰۰ اي اداري هزينه ه: ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰
 ۹۵،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰
 ۱۴،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۸۱،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴
 ۲،۵۷۷،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰
 ۲،۵۷۷،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴
 ۲،۵۵۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰
 ۵۰،۰۰۰  نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات ۱۰۲۰۵۰۱

  



 

 

 ١٧٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۲۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۵۲،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳
 ۱۵۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۴۱۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۷،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۱،۴۰۰،۰۰۰ نه ها مربوطه مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزي ۱۰۲۰۵۱۰
 ۳۳۴،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۱۲۷،۰۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶

 ۳،۴۲۱،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۱۲۰،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۳۵۵،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۳۰۱،۰۰۰ هاآب ب ۱۰۲۰۶۰۳
 ۲،۶۴۵،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴

 ۴۷۰،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۵۵،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۴۱،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰  خوابخريد لباس كاركنان، لوازم ۱۰۲۰۷۰۴
 ۷،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۱۰۲۰۷۰۵
 ۱۵،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۲،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۱۲،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸
 ۱۳۸،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹

  



 

 

 ١٧٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

 ۱۳۹۴  مصوب سالبودجه شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰
 ۳۶۸،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰
 ۱۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۱۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۱۵،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰
 ۱۵،۰۰۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر   ۱۰۳۱۱۰۱
 ۲۴۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۲۰۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۱۰۳۱۲۰۲
 ۴۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴
 ۱۰۳،۰۰۰  هاي مصرف نشدنيكاال: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۱۰۳۱۳۰۱
 ۳،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳
 ۸۴۹،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰
 ۳۵۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۳۵۰،۰۰۰ %۱۰امد تامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل در ۱۰۴۱۶۰۲
 ۱۸۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۱۷۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵
 ۲۵۲،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۲۵۲،۰۰۰ زخريد كاركنانپاداش پايان خدمت بازنشستگان و با ۱۰۴۱۹۰۳
 ۶۷،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۶۷،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱

  

  



 

 

 ١٨٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه چهار هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۲۲جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۸۶،۵۹۲،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۱۵،۰۳۲،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰
 ۴،۸۳۱،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰
 ۱۴۱،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۴،۶۹۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۱۰،۲۰۱،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰
 ۱،۱۳۳،۰۰۰ ت مزايا كارمندان ثاب ۲۰۱۰۲۰۳
 ۳۲۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۴،۱۶۲،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸
، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهردار  ۲۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۲،۸۰۰،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، عائله  ۲۰۱۰۲۱۰ ، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهاركمك غير نقد  ۷۳۸،۰۰۰ مند
 ۱،۰۴۸،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱
 ۷۱،۴۴۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰
 ۱،۶۹۰،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰
 ۱،۶۹۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴
 ۶۵،۱۵۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰
 ۱۵۰،۰۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵
 ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱
 ۴،۶۰۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰
 ۵۷۵،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۴،۰۲۵،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴
 ۱۲۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰
 ۱۲۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰
 ۱۲۰،۰۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۸



 

 

 ١٨١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز منطقه چهار وظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۲۳جدول 

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۵۶۳،۵۰۰،۰۰۰ ۲۲۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ قه عمرانيجمع کل وظي

 ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱
 ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقد در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت ودفع آب هاي سطحي داخل شهري(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
 ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۰  طرح بهساز مسيل ها داخل شهر ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب ها سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال ها روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳
، جدول كشي و آسفالت  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۱۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح زيرساز
 ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرساز و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و سامان دهي وروديها سطح شهر ۰۰۱۲-۰۱۰-۳۰۳
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ح پيــاده روسـاز طر ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  رحمت-  مطهر و مطهر-پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح اميرکبير  ۰۰۴۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحها هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث سرپناه اتوبوس،تاكسي وايستگاه خارج از سطح سواره ۰۰۰۹-۱۰۰-۳۰۳

 



 

 

 ١٨٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   ررديف اعتبا
 ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ ۰ وستانها سطح مناطق پروژه بهساز پاركها و ب ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه پارك حاشيه ا در سطح شهر ۰۰۴۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ايجاد و بهساز مبلمان شهر ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  هکتار کشن۷ث پارک پروژه احدا ۰۱۰۱-۰۱۰-۳۰۵

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طح مناطق پروژه احداث و تكميل مجموعه ها ورزشي در س ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث نمازخانه و سكو نماز در بوستانها و سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۶
 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰  قرائت خانه ها سطح شهرپروژه تملک، احداث، بهساز و نگهدار فرهنگسراها، ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۶

 ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۰ "يسات شهرمرمت و بهساز تاس"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان ها شهردار ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )هزينه هاي پيش بيني نشده وديون( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۹

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح اعتبار پرداخت نشده طرحها عمراني ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۹
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ اعتبار پرداخت نشده طرح ها عمراني ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۹

  

  



 

 

 ١٨٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   ھاراد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شيراز درمنطقه چهار شرح بودجه تمليکي شهردار  )۶-۲۴جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) الف

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا

  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا

  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 

 شورا

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ فاصل بلوار عدالت و خيابان شهيد فرزدقيبلوار صلح، حد۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ حد فاصل خيابان صنعتگر تا باغ جنت,ادامه بلوار رحمت۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ تعريض خيابان سرباز۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ )کمسيون تخصيص(متفرقه ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه چهار خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا

  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا

  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 

 شورا

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ )ها ورود شهر تملك كارگاه(المان ورود شهر۰۰۱۲-۰۱۰-۳۰۳

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ شهيدمطهر-تقاطع غير همسطح اميرکبير۰۰۴۰-۰۳۰-۳۰۳

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه چهار متفرقهکل تملک پروژه هاي  جمع

 ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه چهارکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  

  



 

 

 ١٨۴

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه پنج شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۲۵جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۸ ۸ کارمند ثابت

 ۲۴ ۲۴ حکمي -کارگر رسمي 

 ۱۰ ۱۰ کارکنان قرارداد

 ۴۲ ۴۲ جمع

 

  



 

 

 ١٨۵

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه پنج شهردار تبار و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اع) ۶-۲۶جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۱۸۶،۸۵۴،۶۵۸ ۰ ۱۸۶،۸۵۴،۶۵۸ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۲،۴۲۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۴۲۶،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۰،۶۶۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۶۶۵،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۹۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۲۱۷،۶۵۴،۳۴۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۷،۶۵۴،۳۴۲ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۱۸۶،۸۵۴،۶۵۸ ۰ ۱۸۶،۸۵۴،۶۵۸  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۸۵،۵۵۴،۶۵۸ ۰ ۱۸۵،۵۵۴،۶۵۸ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۱۴،۷۸۵،۷۵۸  ۰ ۱۴،۷۸۵،۷۵۸ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۳۳،۰۲۳،۹۰۰  ۰ ۳۳،۰۲۳،۹۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۵۷،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۵۷،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴
 ۳،۱۳۵،۰۰۰  ۰ ۳،۱۳۵،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۴،۹۳۰،۰۰۰  ۰ ۴،۹۳۰،۰۰۰ وسازعوارض ن ۰۱۰۲۰۰۹
 ۳،۹۶۰،۰۰۰  ۰ ۳،۹۶۰،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۵۸،۳۲۰،۰۰۰  ۰ ۵۸،۳۲۰،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۷،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ عوارض استفاده موقت از فضا باز  ۰۱۰۲۰۹۷
 ۱،۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۱،۳۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳

 



 

 

 ١٨۶

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۱۲،۴۲۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۴۲۶،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۲،۴۲۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۴۲۶،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۱۲،۴۲۶،۰۰۰   ۱۲،۴۲۶،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۱۰،۶۶۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۶۶۵،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱۰،۶۶۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۶۶۵،۰۰۰  درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار ۰۳۰۱۰۰۰
 ۵،۴۶۵،۰۰۰   ۵،۴۶۵،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۴،۰۰۰،۰۰۰   ۴،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۱،۰۰۰،۰۰۰   ۱،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۲۰۰،۰۰۰   ۲۰۰،۰۰۰ دمات فني و ايمني درآمد حاصل از خ ۰۳۰۱۰۱۳
 ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۹۰۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰   ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ر درآمد حاصل از اموال شهردا ۰۴۰۲۰۰۰
 ۱،۵۰۰،۰۰۰   ۱،۵۰۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱
 ۲۱۷،۶۵۴،۳۴۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۷،۶۵۴،۳۴۲ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۱۴،۲۸۵،۰۰۰ ۰ ۱۴،۲۸۵،۰۰۰  اعانات و كمك ها اهدائي اشخاص و سازمان ها خصوصي ۰۶۰۱۰۰۰
 ۱۴،۲۸۵،۰۰۰   ۱۴،۲۸۵،۰۰۰ خوديار شهروندان و هدايا دريافتي  ۰۶۰۱۰۰۱
 ۲۰۳،۳۶۹،۳۴۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۳،۳۶۹،۳۴۲ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰
 ۳۲،۶۹۳،۰۰۰   ۳۲،۶۹۳،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۱۱،۵۹۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۹۰،۰۰۰ حق مشرفيت درآمد حاصل از  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۲،۰۰۰،۰۰۰   ۲،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۱۵۶،۰۷۲،۳۴۲   ۱۵۶،۰۷۲،۳۴۲ هزينه خدمات تجار
 ۱،۰۱۴،۰۰۰   ۱،۰۱۴،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱
 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ ع تامين اعتبارسايرمناب ۰۷۰۰۰۰۰
 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ %۸۰عوارض و درآمدها وصولي در حريم استحفاظي شهرها ۰۷۰۴۰۰۰
 ۵۰۰،۰۰۰   ۵۰۰،۰۰۰  عوارض وصولي از حريم استحفاظي شهر ۰۷۰۴۰۰۱

  



 

 

 ١٨٧

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه پنج خدمات ادار شهردار هزينه ) ۶-۲۷جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب شــــــرح  ديکد طبقه بن
 ۲۳،۸۹۹،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰
 ۱۷،۰۰۷،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۴،۹۳۳،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰

 ۲۲۶،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۳،۳۱۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۱،۳۹۷،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۱۰۱۰۱۰۶

 ۱۲،۰۷۴،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰

 ۱،۸۱۲،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۲۲۶،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۴۶۳،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه كارفوق العاده، اضافه كارساعتي، نو ۱۰۱۰۲۰۸  ۴،۶۹۲،۰۰۰ بت كار
، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار  ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۳،۱۸۲،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۷۰۱،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۹۹۸،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱

 ۵،۷۴۸،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۱۵۲،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰

 ۱۴،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۳۸،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴

 ۱،۹۵۵،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰

 ۱،۹۵۵،۰۰۰ …ايه ماشين آالت و كر ۱۰۲۰۴۰۴
 



 

 

 ١٨٨

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۱،۷۳۶،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰
 ۵۱،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۵۲،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۳۰،۰۰۰  و وسايط نقليهنگهدار و تعميرات ماشين آالت ۱۰۲۰۵۰۳
 ۲۵۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۲۴۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۸،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۸۰۰،۰۰۰  مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه ۱۰۲۰۵۱۰
 ۲۳۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۷۵،۰۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶
 ۱،۵۱۳،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۱۰۴،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۳۰۲،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۱۱۴،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۹۹۳،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴
 ۳۹۲،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۲۸،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۸۱،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۵۲،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰ اركنان، لوازم خوابخريد لباس ك ۱۰۲۰۷۰۴
 ۳۴،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۱۰۲۰۷۰۵
 ۱۳،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۳،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷

 



 

 

 ١٨٩

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۱۳،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸
 ۶۸،۰۰۰ اد و لوازم مصرف شدنيهزينه ساير مو ۱۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰
 ۳۰۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۶،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۶،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۲۷،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰
 ۲۷،۰۰۰   بازساز و تعميرات اساسي ساختمان هاو تاسيسات ادار وشهر ۱۰۳۱۱۰۱
 ۱۵۹،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۱۵۹،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۱۰۳۱۲۰۲
 ۱۰۸،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ ف نشدني ادار خريد لوازم مصر ۱۰۳۱۳۰۱
 ۸،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳
 ۸۴۴،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۳۰۵،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۳۰۵،۰۰۰ %۱۰تامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل درامد  ۱۰۴۱۶۰۲
 ۲۴۰،۰۰۰ هاي ديگر به بخش خصوصيكمك و پرداخت : ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۲۳۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵
 ۲۶۵،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۲۶۵،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۱۰۴۱۹۰۳
 ۳۴،۰۰۰  تعهداتديون و : ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۳۴،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱



 

 

 ١٩٠

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه پنج هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۲۸جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۵۴،۵۵۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۱۷،۰۰۷،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۴،۹۳۳،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۲۲۶،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۳،۳۱۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۱،۳۹۷،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۱۲،۰۷۴،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۱،۸۱۲،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۲۲۶،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۴۶۳،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

 ۴،۶۹۲،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸

، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهردار  ۲۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۳،۱۸۲،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۷۰۱،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۹۹۸،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۳۷،۴۱۱،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۱،۸۷۹،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۱،۸۷۹،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۳۴،۵۰۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۳۴،۵۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱
 



 

 

 ١٩١

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۱،۰۳۲،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰
 ۲۳۸،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۷۹۴،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۱۳۲،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۳۲،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰
 ۱۳۲،۰۰۰  ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي ۲۰۴۱۶۰۸

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١٩٢

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز منطقه پنج وظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۲۹جدول 

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   اررديف اعتب
 ۴۳۶،۲۰۰،۰۰۰ ۱۸۶،۲۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۱۸۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱
 ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ روژه تملک نقد در سطح شهرپ ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۷۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه مطالعات و تحقيقات ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۱
 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه نقشه بردار در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت و دفع آب هاي سطحي داخل شهري (برنامه ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهساز مسيل ها داخل شهر  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب ها سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال ها روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲
 ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )حمل و نقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳
، جدول كشي و آسفالتطرح زي ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  رساز
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرساز و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ متر دولت۴۵پروژه تملک و احداث  ۰۰۶۳-۰۱۰-۳۰۳
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـاز  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحها هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳

  



 

 

 ١٩٣

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۱۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طق پروژه بهساز پاركها و بوستانها سطح منا ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه پارك حاشيه ا در سطح شهر ۰۰۴۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث پارك محله ا در سطح شهر ۰۰۶۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ لمان شهرپروژه ايجاد و بهساز مب ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ احداث بوستان دولت ۰۰۷۵-۰۱۰-۳۰۵
 ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ )بوستان مادر( هكتار ۵۰پروژه تملک و احداث پارك  ۰۰۸۱-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود محيط بافت ها قديمي شهر ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )ابوذر غفار (محوطه ساز فضا اطراف امازاده سيد محمد  ۰۰۱۶-۰۴۰-۳۰۵

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث و تكميل مجموعه ها ورزشي در سطح مناطق  ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث نمازخانه و سكو نماز در بوستانها و سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک و احداث سرا محله و دارالقرآن ۰۰۰۹-۰۴۰-۳۰۶

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهساز تاسيسات شهر"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان ها شهردار ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث و تکميل گورستان  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۷

  



 

 

 ١٩۴

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ساماندهي دارالرحمه ۰۰۰۵-۰۳۰-۳۰۷

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )ايجاد تاسيسات درآمد زا ( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدها تجار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۸
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث رستوران و واحد تجار ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۸

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )هزينه هاي پيش بيني نشده وديون( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۹

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح اعتبار پرداخت نشده طرحها عمراني ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۹
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰   اعتبار پرداخت نشده طرح ها عمراني ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۹

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ١٩۵

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  ه ه    ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شيراز درمنطقه پنج رح بودجه تمليکي شهردار ش )۶-۳۰جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) الف
  عنوان طرح  رديف

  بودجه پيشنهادي
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ )متر قائم۲۵(تعريض خيابان قائم۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ رضوان -تقاطع غير همسطح  رحمت ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تعريض خيابان بني هاشمي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ بوستان حاشيه ا خليج فارس۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ادامه خيابان سپاه جنوبي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ لوپ شمال شرقي تقاطع عدالت۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰   ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ تملک لکه ا۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه پنج خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  

  خاص تملک پروژه ها) ب

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ )بوستان مادر( هکتار ۵۰پارک ۰۰۸۱-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ حدفاصل بني هاشمي تا قائم,ادامه بلوار دولت ۰۰۶۳-۰۱۰-۳۰۳

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه پنج متفرقهکل تملک پروژه هاي  جمع

 ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه پنجکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 ١٩۶

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه شش شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۳۱جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۴ ۱۱ کارمند ثابت

 ۳۴ ۳۴ حکمي -کارگر رسمي 

 ۳ ۱۵ کارکنان قرارداد

 ۴۱ ۶۰ جمع

  



 

 

 ١٩٧

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه شش شهردار ار و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اعتب) ۶-۳۲جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد

۱،۰۹۵،۸۲۱،۰۲۸ ۱،۰۹۵،۸۲۱،۰۲۸۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ ۰ ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ اصيدرآمد ناشي از عوارض اختص ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۶،۶۵۳،۰۰۰ ۰ ۱۶،۶۵۳،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۳۳۰،۰۷۶،۹۷۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۷۶،۹۷۲ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۶۰،۰۰۰،۰۰۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد

۱،۰۹۵،۸۲۱،۰۲۸ ۱،۰۹۵،۸۲۱،۰۲۸۰  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

۱،۰۹۴،۹۶۱،۰۲۸ ۱،۰۹۴،۹۶۱،۰۲۸۰ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۱۵۶،۷۲۹،۰۲۸ ۰ ۱۵۶،۷۲۹،۰۲۸ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۲۱۷،۷۴۰،۰۰۰ ۰ ۲۱۷،۷۴۰،۰۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴
 ۵،۷۸۹،۰۰۰ ۰ ۵،۷۸۹،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۱۹،۳۷۰،۰۰۰ ۰ ۱۹،۳۷۰،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۷،۵۳۳،۰۰۰  ۰ ۷،۵۳۳،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۶۳۱،۸۰۰،۰۰۰  ۰ ۶۳۱،۸۰۰،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۴،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ عوارض استفاده موقت از فضا باز  ۰۱۰۲۰۹۷
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۸۶۰،۰۰۰ ۰ ۸۶۰،۰۰۰ نه ها كسب و فروش خدماتي عوارض برپروا ۰۱۰۴۰۰۰
 ۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۵۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳

  



 

 

 ١٩٨

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۳۶۰،۰۰۰ ۰ ۳۶۰،۰۰۰ عوارض پالژ و محل ها تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶
 ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ ۰ ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ ض اختصاصي درآمدهاي ناشي از عوار ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ ۰ ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ ۰ ۱۹،۴۴۹،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۱۶،۶۵۳،۰۰۰ ۰ ۱۶،۶۵۳،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱۶،۶۵۳،۰۰۰ ۰ ۱۶،۶۵۳،۰۰۰ هاء خدمات شهردار درآمد ناشي از ب ۰۳۰۱۰۰۰
 ۱۱،۳۳۳،۰۰۰ ۰ ۱۱،۳۳۳،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني  ۰۳۰۱۰۱۳

 ۱،۲۲۰،۰۰۰ ۰ ۱،۲۲۰،۰۰۰ تعرفه بها خدمات آتش نشاني ۲-۰۳۰۱۰۱۳
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ ز وجوه سپرده ها شهردار درآمد حاصل ا ۰۴۰۱۰۰۳
 ۷،۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۷،۶۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۷،۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۷،۶۰۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱
 ۳۳۰،۰۷۶،۹۷۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۷۶،۹۷۲ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۳۳۰،۰۷۶،۹۷۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۷۶،۹۷۲ موال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد ا ۰۶۰۳۰۰۰
 ۴۶،۷۰۴،۰۰۰ ۰  ۴۶،۷۰۴،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۱۷،۰۶۷،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۶۷،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۵،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۲۵۵،۴۹۹،۹۷۲  ۰ ۲۵۵،۴۹۹،۹۷۲ هزينه خدمات تجار
 ۵،۸۰۶،۰۰۰  ۰ ۵،۸۰۶،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱

  



 

 

 ١٩٩

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه شش خدمات ادار شهردار هزينه ) ۶-۳۳جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب شــــــرح  يکد طبقه بند
 ۳۲،۵۹۲،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰
 ۲۳،۸۶۸،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰
 ۷،۰۸۳،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰
 ۳۱۱،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۴،۶۹۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۲،۰۸۲،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۱۰۱۰۱۰۶
 ۱۶،۷۸۵،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰
 ۲،۴۹۲،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۳۲۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۵۷۶،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه كارفوق العاده، اضافه كارساعتي، نوب ۱۰۱۰۲۰۸  ۶،۴۴۴،۰۰۰ ت كار
، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار  ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۴،۴۸۰،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۱،۰۲۲،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۱،۴۵۱،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱
 ۷،۳۳۱،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰
 ۱۸۴،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰
 ۳۲،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۵۲،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴
 ۲،۶۴۵،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰
 ۲،۶۴۵،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴
 ۲،۵۷۵،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

  



 

 

 ٢٠٠

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۴،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۲۳،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۴۷،۰۰۰ الت و وسايط نقليهنگهدار و تعميرات ماشين آ ۱۰۲۰۵۰۳
 ۳۰۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۶۶۱،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۶،۵۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۱،۲۵۴،۰۰۰ هيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه مشاوره وحسابرسي،ترجمه، ت ۱۰۲۰۵۱۰
 ۱۵۸،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۹۱،۵۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶
 ۱،۵۴۴،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۱۳۳،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۱،۰۸۲،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۶۰،۰۰۰ ءآب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۲۶۹،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴
 ۳۸۳،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۳۹،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۹۲،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۳۱،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰  لباس كاركنان، لوازم خوابخريد ۱۰۲۰۷۰۴
 ۱۳،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني  ۱۰۲۰۷۰۵
 ۲۷،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۳،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۲۶،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

  



 

 

 ٢٠١

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۵۲،۰۰۰  ساير مواد و لوازم مصرف شدنيهزينه ۱۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰
 ۴۸۵،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰
 ۲۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۲۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۷۸،۰۰۰  و تاسيساتساختمان : ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰
 ۷۸،۰۰۰   بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر ۱۰۳۱۱۰۱
 ۲۸۲،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۱۵۰،۰۰۰ تجهيز شهردار هابه سيستم كامپيوتر ۱۰۳۱۲۰۲
 ۱۳۲،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴
 ۱۰۵،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۱۰۳۱۳۰۱
 ۵،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳
 ۹۰۸،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰
 ۴۵۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۴۵۰،۰۰۰ %۱۰قانون نوساز ازمحل درامد تامين اعتبارات اجرا  ۱۰۴۱۶۰۲
 ۲۷۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۲۶۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵
 ۱۳۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۱۳۰،۰۰۰  خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنانپاداش پايان ۱۰۴۱۹۰۳
 ۵۸،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۵۸،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱

  



 

 

 ٢٠٢

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه شش هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۳۴جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۴۱،۰۲۷،۰۰۰ مات شهري   جمع كل هزينه هاي خد ۲۰۰۰۰۰۰

 ۱۵،۵۸۶،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۵،۲۰۸،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰
 ۱۱۳،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۴،۶۹۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۴۰۵،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۱۰،۳۷۸،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰
 ۹۰۶،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۳۲۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۱۱،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶
 ۴،۳۴۱،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸
، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهردار پس اندازسهم شهردار ۲۰۱۰۲۰۹  ۲،۸۸۰،۰۰۰ ، حق بازنشستگي سهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۷۹۸،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۱،۱۲۲،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۲۴،۷۵۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۷۱۴،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰
 ۷۱۴،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۲۳،۱۰۹،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰
 ۱۳۳،۰۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵
 ۲۲،۹۷۶،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

  



 

 

 ٢٠٣

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۹۲۷،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰
 ۶۶۲،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۲۶۵،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۳۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰
 ۳۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۶۶۱،۰۰۰ ه هاي انتقالي هزين: ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۳۲،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰
 ۱۳۲،۰۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۸
 ۵۲۹،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰
 ۵۲۹،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢٠۴

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز منطقه شش وظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۳۵ل جدو

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳۵۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۵۷،۵۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۱۳۰،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱
 ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقد در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه نقشه بردار در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۴،۵۰۰،۰۰۰ ۱۴،۵۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت ودفع آب هاي سطحي داخل شهري(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهساز مسيل ها داخل شهر  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب ها سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال ها روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۳۲،۵۰۰،۰۰۰ ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳
، جدول كشي و آسفالت ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰  طرح زيرساز
 ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرساز و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل تعريض باند سواره رو كمربند حدفاصل دينكان و جواديه ۰۰۴۹-۰۱۰-۳۰۳
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـاز  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۷۳،۵۰۰،۰۰۰ ۲۳،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه پل عابر پياده در سطح شهر ۰۰۱۶-۰۳۰-۳۰۳
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث تقاطع غير همسطح ميدان معلم ۰۰۳۹-۰۳۰-۳۰۳
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تعمير و نگهدار پلها و ابنيه فني شهردار و رفع نازيبايي ها ناشي از اجرا پروژه ها ۰۰۵۴-۰۳۰-۳۰۳

  



 

 

 ٢٠۵

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

 جمع کل اعتبار اجرا کتمل شــــــرح   رديف اعتبار
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )وحدت(تکميل تقاطع غير همسطح شهيدان فرصتيان ۰۰۵۸-۰۳۰-۳۰۳
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحها هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳
 ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵
 ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز پاركها و بوستانها سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز و توسعه فضا سبز در سطح شهر ۰۰۳۱-۰۱۰-۳۰۵
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه پارك حاشيه ا در سطح شهر ۰۰۴۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پارک حاشيه ا رودخانه نهراعظم حدفاصل چمران تا کمربند  ۰۰۶۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ايجاد و بهساز مبلمان شهر ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز باغات قصردشت جهت باغ خانواده  ۰۰۸۴-۰۱۰-۳۰۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )معالي آبادحد فاصل شاطر عباس تا پل (پروژه احداث پارك چمران شمالي  ۰۰۸۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک و احداث باغ خانواده ۰۰۹۶-۰۱۰-۳۰۵
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث و تكميل مجموعه ها ورزشي در سطح مناطق  ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ مسير پياده راه سالمت  ۰۰۲۲-۰۴۰-۳۰۶
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰   )سيسات و تسهيالت شهريايجاد ساير تا(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰  طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهساز تاسيسات شهر"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ها ادارپروژه مقاوم ساز و بهساز ساختمان  ۰۰۰۳-۰۱۰-۳۰۷
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان ها شهردار ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷

  



 

 

 ٢٠۶

ود ر١٣٩۴  سالون  د ه    ا  ی و راز و سازمان  ه ای  ری   شاد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شيراز درمنطقه شش شرح بودجه تمليکي شهردار  )۶-۳۶جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) الف
  عنوان طرح  رديف

  يبودجه پيشنهاد
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )کسايي(حدفاصل بلوار دکتر شريعتي تا بلوار شهيد رجايي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح تعريض بلوار ميرزا کوچک خان از قصر دشت تا تقاطع بصيرت۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ميدان احسان تا معلم۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ جنب مسجد شهيد دستغيب,بلوار دکتر شريعتي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ تملک فشار قو روبرو شهرک باهنر به سمت بلوار ميرزا شيراز۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ تملک لکه ا۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه شش خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )ميدان قصرالدشت تا ميدان معلم(يض خيابان ايمان شمالي تعر۰۰۳۹-۰۳۰-۳۰۳

۰۰۶۲-۰۱۰-۳۰۵
 شمال و جنوب حريم رودخانه خشک از کمربند اکبرآباد تا پل معالي آباد

 )پارک حاشيه ا نهر اعظم(
۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه شش همتفرقکل تملک پروژه هاي  جمع

 ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه ششکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  

  



 

 

 ٢٠٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه هفت شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۳۷جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۳ ۱۸ کارمند ثابت

 ۲۱ ۲۹ حکمي -کارگر رسمي 

 ۲ ۱۵ کارکنان قرارداد

 ۲۶ ۶۲ جمع

  



 

 

 ٢٠٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه هفت شهردار بار و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اعت) ۶-۳۸جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴۴،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۱۵۰،۴۶۸،۴۰۶ ۰ ۱۵۰،۴۶۸،۴۰۶ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۲۳،۴۰۳،۰۰۰ ۰ ۲۳،۴۰۳،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۲،۸۸۰،۰۰۰ ۰ ۲،۸۸۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۱۶۲،۰۴۳،۵۹۴ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۶،۰۴۳،۵۹۴ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴۴،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۱۵۰،۴۶۸،۴۰۶ ۰ ۱۵۰،۴۶۸،۴۰۶  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۴۹،۷۵۸،۴۰۶ ۰ ۱۴۹،۷۵۸،۴۰۶ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۱۲،۶۷۳،۵۰۶ ۰  ۱۲،۶۷۳،۵۰۶ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۱۴،۸۷۸،۹۰۰  ۰ ۱۴،۸۷۸،۹۰۰ وارض بر مازاد تراكم ع ۰۱۰۲۰۰۳
 ۶۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴
 ۱،۰۶۱،۰۰۰  ۰ ۱،۰۶۱،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۴،۴۰۲،۰۰۰  ۰ ۴،۴۰۲،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۳،۸۶۳،۰۰۰  ۰ ۳،۸۶۳،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۳۸،۸۸۰،۰۰۰  ۰ ۳۸،۸۸۰،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ عوارض استفاده موقت از فضا باز  ۰۱۰۲۰۹۷
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۷۱۰،۰۰۰ ۰ ۷۱۰،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۷۰۰،۰۰۰  ۰ ۷۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳
 ۱۰،۰۰۰  ۰ ۱۰،۰۰۰ عوارض پالژ و محل ها تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶

  



 

 

 ٢٠٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۸۰۵،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ ۰  ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۲۳،۴۰۳،۰۰۰ ۰ ۲۳،۴۰۳،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۲۳،۴۰۳،۰۰۰ ۰ ۲۳،۴۰۳،۰۰۰ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰
 ۱۸،۲۱۵،۰۰۰  ۰ ۱۸،۲۱۵،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۳،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ادرآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ه ۰۳۰۱۰۰۷
 ۵۰،۰۰۰  ۰ ۵۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني  ۰۳۰۱۰۱۳

 ۶۳۸،۰۰۰  ۰ ۶۳۸،۰۰۰ تعرفه بها خدمات آتش نشاني ۲-۰۳۰۱۰۱۳
 ۲،۸۸۰،۰۰۰ ۰ ۲،۸۸۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۲،۴۸۰،۰۰۰ ۰ ۲،۴۸۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۲،۴۸۰،۰۰۰  ۰ ۲،۴۸۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱
 ۱۶۲،۰۴۳،۵۹۴ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۶،۰۴۳،۵۹۴ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۱۶۲،۰۴۳،۵۹۴ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۶،۰۴۳،۵۹۴ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰
 ۲۸،۰۲۲،۰۰۰  ۰ ۲۸،۰۲۲،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۸،۰۶۲،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۶۲،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۸،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ جريمه قطع اشجار شهر و غرامتها ۰۶۰۳۰۰۸
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۱۱۵،۷۷۳،۵۹۴  ۰ ۱۱۵،۷۷۳،۵۹۴ هزينه خدمات تجار
 ۶۸۶،۰۰۰  ۰ ۶۸۶،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ %۸۰عوارض و درآمدها وصولي در حريم استحفاظي شهرها ۰۷۰۴۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰  عوارض وصولي از حريم استحفاظي شهر ۰۷۰۴۰۰۱

  



 

 

 ٢١٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ه هزار ريالارقام ب(شيراز منطقه هفت خدمات ادار شهردار هزينه ) ۶-۳۹جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۳،۵۸۷،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰

 ۲۵،۶۰۰،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۶،۶۱۳،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰
 ۵۱۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ رگران رسمي حكميدستمزد كا ۱۰۱۰۱۰۴
 ۲،۱۰۳،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۱۰۱۰۱۰۶
 ۱۸،۹۸۷،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰
 ۴،۰۷۸،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۲۷۳،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۷۶۵،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه كارفوق الع ۱۰۱۰۲۰۸  ۶،۷۰۸،۰۰۰ اده، اضافه كارساعتي، نوبت كار
، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار  ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۴،۸۷۳،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۹۳۲،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۱،۳۵۸،۰۰۰ و عيــدپاداش  ۱۰۱۰۲۱۱

 ۶،۷۰۲،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۱۵۲،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰
 ۱۹،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۳۳،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴
 ۱،۸۵۳،۰۰۰  يهاجاره بهاء وكرا: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰
 ۱،۸۵۳،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴
 ۲،۸۵۳،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

  



 

 

 ٢١١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۱۷،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۳۸،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۴۱،۰۰۰ دار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليهنگه ۱۰۲۰۵۰۳
 ۳۲۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۵۸۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۷،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۱،۳۰۰،۰۰۰ اوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه مش ۱۰۲۰۵۱۰
 ۴۱۲،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۱۳۸،۰۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶
 ۱،۲۹۹،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۹۶،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۵۷۲،۰۰۰ ين آالت و وسائط نقليهسوخت ماش ۱۰۲۰۶۰۲
 ۶۷،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۵۶۴،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴

 ۵۴۵،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۲۸،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۲۴۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۷۵،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۱۰۲۰۷۰۴
 ۱۳،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۱۰۲۰۷۰۵
 ۱۵،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۲،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۷،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

  



 

 

 ٢١٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۶۵،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰

 ۳۷۳،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۹،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۹،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۹۷،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱،۰۳۱،۱۰۰
 ۹۷،۰۰۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر   ۱۰۳۱۱۰۱

 ۱۶۱،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۱۶۱،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۱۰۳۱۲۰۲
 ۱۰۶،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۱،۰۳۱،۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۱۰۳۱۳۰۱
 ۶،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳

 ۹۱۲،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۳۸۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۳۸۰،۰۰۰ %۱۰تامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل درامد  ۱۰۴۱۶۰۲
 ۲۹۸،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۲۸۸،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵

 ۱۶۵،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۱۶۵،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۱۰۴۱۹۰۳

 ۶۹،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۶۹،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱

  



 

 

 ٢١٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه هفت هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۴۰جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۱۰،۱۷۷،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱ل فص ۲،۰۱۰،۰۰۰

 ۳،۲۵۷،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲،۰۱۰،۱۰۰

 ۸۵،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲،۰۱۰،۱۰۳

 ۲،۸۹۷،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲،۰۱۰،۱۰۴

 ۲۷۵،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۲،۰۱۰،۱۰۶

 ۶،۹۲۰،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲،۰۱۰،۲۰۰

 ۶۸۰،۰۰۰  مزايا كارمندان ثابت ۲،۰۱۰،۲۰۳

 ۱۹۷،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲،۰۱۰،۲۰۴

 ۵۵،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲،۰۱۰،۲۰۶

 ۲،۹۴۱،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كار ۲،۰۱۰،۲۰۸

، حق بازنشستگي سهم شهردار ۲،۰۱۰،۲۰۹  ۱،۸۶۱،۰۰۰ ، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲،۰۱۰،۲۱۰ ، عائله مند  ۴۹۲،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۶۹۴،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲،۰۱۰،۲۱۱

 ۳۴،۸۶۷،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲،۰۲۰،۰۰۰

 ۸۱۴،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲،۰۲۰،۴۰۰

 ۸۱۴،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲،۰۲۰،۴۰۴

 ۳۱،۰۰۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲،۰۲۰،۵۰۰
  



 

 

 ٢١۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲،۰۲۰،۵۱۱

 ۳،۰۵۳،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲،۰۲۰،۶۰۰

 ۹۷۴،۰۰۰ آب بهاء ۲،۰۲۰،۶۰۳

 ۲،۰۷۹،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲،۰۲۰،۶۰۴

 ۱۲۶،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲،۰۴۰،۰۰۰

 ۱۲۶،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲،۰۴۱،۶۰۰

 ۱۲۶،۰۰۰  ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي ۲،۰۴۱،۶۰۸
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢١۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز قه هفت منطوظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۴۱جدول 

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار

 ۵۳۵،۱۰۰،۰۰۰ ۲۸۱،۱۰۰،۰۰۰ ۲۵۴،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰ ۷،۲۰۰،۰۰۰ ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ مالك و اراضي طرح تملك ا ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقد در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۷،۲۰۰،۰۰۰ ۷،۲۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه مطالعات و تحقيقات ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۱
 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۰  بردار در سطح شهر پروژه نقشه ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت ودفع آب هاي سطحي داخل شهري(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۹،۵۰۰،۰۰۰ ۹،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهساز مسيل ها داخل شهر  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز مسير رودخانه خشك در سطح منطقه ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۲
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب ها سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲

 ۱۴۸،۹۰۰،۰۰۰ ۷۵،۹۰۰،۰۰۰ ۷۳،۰۰۰،۰۰۰ )ر شهريحمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرو(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

، جدول كشي و آسفالت  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۱۳۲،۴۰۰،۰۰۰ ۵۹،۴۰۰،۰۰۰ ۷۳،۰۰۰،۰۰۰ طرح زيرساز
 ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرساز و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۲،۹۰۰،۰۰۰ ۲،۹۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرتل حسين آباد ۰۰۰۶-۰۱۰-۳۰۳
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک و سامان دهي وروديها سطح شهر ۰۰۱۲-۰۱۰-۳۰۳
 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث بلوار دستخضر ۰۰۳۸-۰۱۰-۳۰۳
 ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث بلوار مولو ۰۰۵۹-۰۱۰-۳۰۳

  



 

 

 ٢١۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـاز  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پلها و ابنيه فني شهردار و رفع نازيبايي ها ناشي از اجرا پروژه هاپروژه تعمير و نگهدار  ۰۰۵۴-۰۳۰-۳۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحها هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳

 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث ميادين ۳،۰۳۱،۲۰۰،۰۰۰
 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل و بهساز ميدانها سطح شهر ۰۰۰۱-۱۲۰-۳۰۳

 ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد تاسيسات حفاظتي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۴

 ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح سيل بند،سيل برگردان و ديوار ساحلي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۴
 ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ذار رودخانه ها سطح شهرشيراز پروژه تعمير و ساخت ديوار گ ۰۰۰۲-۰۲۰-۳۰۴

 ۱۷۸،۵۰۰،۰۰۰ ۱۳۰،۵۰۰،۰۰۰ ۴۸،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۱۵۸،۵۰۰،۰۰۰ ۱۱۸،۵۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز پاركها و بوستانها سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )سايه (پروژه پارك نماز  ۰۰۱۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )نهالستان(پروژه احداث بوستان بزرگ خليج فارس  ۰۰۱۴-۰۱۰-۳۰۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ه ا در سطح شهرپروژه پارك حاشي ۰۰۴۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث بوستان ساحلي  ۰۰۴۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث پارك محله ا در سطح شهر ۰۰۶۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ز مبلمان شهرپروژه ايجاد و بهسا ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ بهبود محيط شهر محالت محروم و روستاها الحاقي ۰۰۷۱-۰۱۰-۳۰۵

  



 

 

 ٢١٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پارك حاشيه ا رسول اعظم  ۰۰۷۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ا شمال بلوار رسول اعظم و سردارانپروژه جنگلك ۰۰۷۴-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰  هكتار نصرآباد۷پروژه احداث پارك  ۰۰۸۷-۰۱۰-۳۰۵
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پارک و مجموعه تاريخي فرهنگي برم دلک ۰۱۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰  ها قديمي شهرطرح بهبود محيط بافت ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و بهساز مجموعه ميراثي قصر ابونصر ۰۰۱۳-۰۴۰-۳۰۵

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰  توسعه ساختمان ها ادار طرح خريد، احداث، تکميل و ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهساز تاسيسات شهر"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان ها شهردار ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )ايجاد تاسيسات درآمد زا ( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدها تجار ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۸
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث رستوران و واحد تجار ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۸

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢١٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )به هزار ريالارقام  (١٣٩٤ سال شيراز درمنطقه هفت شرح بودجه تمليکي شهردار  )۶-۴۲جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) الف
  بودجه پيشنهادي  عنوان طرح  رديف

 ۱۳۹۴ 
  مصوب شورا

  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(
  مصوب شورا

  )از محل پروژه هاي عمراني(
   مصوب 
 شورا

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  بلوار تخت جمشيد۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )دوران( خيابان قصر شهريار به خيابان اتحاد۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰  بلوارفشار قو سهل آباد۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰  ادامه خيابان ساحلي جنوبي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰  ادامه بلوار واليت۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  ادامه بلوار اتحاد۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ فضا سبز بلوار خليج فارس۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ بازگشايي محله سهل آباد ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ آباد صغادخيابان احمد ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ )خيابان اتحاد(تملک ساختمان ناحيه ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه هفت خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  ديبودجه پيشنها  عنوان طرح  رديف
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  )از محل پروژه هاي عمراني(

   مصوب 
 شورا

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰  بلوار مولو۰۰۵۹-۰۱۰-۳۰۳
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ قصر ابونصر۰۰۱۳-۰۴۰-۳۰۵
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پارک و مجموعه تاريخي فرهنگي برم دلک ۱۰۲-۱۰۰-۰۵۰-۳

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰  متر دستخضر۰۰۳۸-۰۱۰-۳۰۳۴۵

۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۶،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه هفت متفرقهکل تملک پروژه هاي  جمع

۲۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۹،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه هفتجمع کل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص 
  



 

 

 ٢١٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه هشت شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۴۳جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۱ ۱۲ کارمند ثابت

 ۲۰ ۱۳ حکمي -کارگر رسمي 

 ۱ ۱۰ کارکنان قرارداد

 ۲۲ ۳۵ جمع

  



 

 

 ٢٢٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه هشت شهردار بار و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اعت) ۶-۴۴جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي

 ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۱۹۳،۶۲۲،۵۶۰ ۰ ۱۹۳،۶۲۲،۵۶۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۲۰،۵۳۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۵۳۰،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۸،۳۳۰،۰۰۰ ۰ ۸،۳۳۰،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۵۳۰،۰۰۰ ۰ ۵۳۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۱۲۶،۹۸۷،۴۴۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۵،۹۸۷،۴۴۰ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴۹،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد

 ۱۹۳،۶۲۲،۵۶۰ ۰ ۱۹۳،۶۲۲،۵۶۰  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۹۰،۷۹۷،۵۶۰ ۰ ۱۹۰،۷۹۷،۵۶۰ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۱۹،۰۱۰،۲۶۰ ۰  ۱۹،۰۱۰،۲۶۰ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۲،۵۴۰،۳۰۰  ۰ ۲،۵۴۰،۳۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ض برتفكيك اراضي و ساختمان هاعوار ۰۱۰۲۰۰۴
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۴،۹۳۰،۰۰۰  ۰ ۴،۹۳۰،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۱،۳۵۲،۰۰۰  ۰ ۱،۳۵۲،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۱۵۵،۵۲۰،۰۰۰  ۰ ۱۵۵،۵۲۰،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۵۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه بهره بردار موقت از ساختمان ها ۰۱۰۲۰۹۶
 ۳،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ عوارض استفاده موقت از فضا باز  ۰۱۰۲۰۹۷
 ۹۴۵،۰۰۰  ۰ ۹۴۵،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۲،۸۲۵،۰۰۰ ۰ ۲،۸۲۵،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۲،۸۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳

  



 

 

 ٢٢١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۲۵،۰۰۰  ۰ ۲۵،۰۰۰ عوارض پالژ و محل ها تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶
 ۲۰،۵۳۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۵۳۰،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۲۰،۵۳۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۵۳۰،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۲۰،۵۳۰،۰۰۰  ۰ ۲۰،۵۳۰،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۸،۳۳۰،۰۰۰ ۰ ۸،۳۳۰،۰۰۰  درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري خدمات و بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۸،۳۳۰،۰۰۰ ۰ ۸،۳۳۰،۰۰۰  درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار ۰۳۰۱۰۰۰
 ۸۱۰،۰۰۰  ۰ ۸۱۰،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۳،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۴،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۲۰،۰۰۰  ۰ ۲۰،۰۰۰  فني و ايمني درآمد حاصل از خدمات ۰۳۰۱۰۱۳
 ۵۳۰،۰۰۰ ۰ ۵۳۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰  درآمد حاصل از وجوه شهردار ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۱۳۰،۰۰۰ ۰ ۱۳۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۱۳۰،۰۰۰  ۰ ۱۳۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱
 ۱۲۶،۹۸۷،۴۴۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۵،۹۸۷،۴۴۰ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۱۲۶،۹۸۷،۴۴۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۵،۹۸۷،۴۴۰ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰
 ۱۲،۶۱۰،۰۰۰ ۰ ۱۲،۶۱۰،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۱،۲۳۵،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۵،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۱۰۵،۵۸۳،۴۴۰  ۰ ۱۰۵،۵۸۳،۴۴۰ هزينه خدمات تجار
 ۱،۵۵۹،۰۰۰  ۰ ۱،۵۵۹،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱

  

  



 

 

 ٢٢٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه هشت خدمات ادار شهردار هزينه ) ۶-۴۵جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۲۱،۸۹۷،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰

 ۱۴،۷۹۷،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۳،۵۳۰،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰
 ۳۴۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۱،۷۹۳،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۱،۳۹۷،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۱۰۱۰۱۰۶
 ۱۱،۲۶۷،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰
 ۲،۷۱۹،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۱۲۲،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۴۶۳،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه كار ۱۰۱۰۲۰۸  ۳،۹۴۸،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار
، بيمه تامين اجت ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۲،۷۸۶،۰۰۰ ماعي، حق درمان سهم شهردار پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۴۹۷،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۷۳۲،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱
 ۵،۹۳۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۱۳۳،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰
 ۱۷،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۱۶،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴
 ۲،۰۶۸،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰
 ۲،۰۶۸،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴
 ۲،۶۹۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

  



 

 

 ٢٢٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 ۱۳۹۴ دجه مصوب سالبو شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۳۳،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۳۷،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۱۹،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳
 ۲۳۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۳۹۶،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  جشن،هزينه  ۱۰۲۰۵۰۵
 ۱۰،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۱،۳۸۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۱۰۲۰۵۱۰
 ۲۵۳،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۳۳۲،۰۰۰ خدمات رفاهي كاركنان قرارداد  ۱۰۲۰۵۱۶
 ۶۵۳،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۹۳،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۲۵۲،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۶۶،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۲۴۲،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴
 ۳۸۶،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۲۶،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۸۱،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۱۰۲۰۷۰۲
 ۱۹،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۱۰۲۰۷۰۴
 ۸۱،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۱،۵۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۱۱،۵۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸
 ۶۶،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹

  



 

 

 ٢٢۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰
 ۴۲۸،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۶،۰۰۰  ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات خريد: ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۶،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۳۵،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰
 ۳۵،۰۰۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر   ۱۰۳۱۱۰۱
 ۲۸۱،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۱۳۸،۰۰۰ شهردار ها به سيستم كامپيوترتجهيز  ۱۰۳۱۲۰۲
 ۱۴۳،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴
 ۱۰۶،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۱۰۳۱۳۰۱
 ۶،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳
 ۷۴۲،۰۰۰  هزينه هاي انتقالي: ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۳۴۳،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۳۴۳،۰۰۰ %۱۰تامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل درامد  ۱۰۴۱۶۰۲
 ۲۴۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۲۳۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ دوق فرزانگانکمک به صن ۱۰۴۱۷۰۵
 ۹۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۹۰،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۱۰۴۱۹۰۳
 ۶۹،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۶۹،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱

  



 

 

 ٢٢۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال(از شيرمنطقه هشت هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۴۶جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي
 ۲۱،۴۱۴،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۸،۵۸۲،۰۰۰  هزينه هاي پرسنلي: ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰
 ۲،۹۲۷،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰
 ۲۸،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۲،۷۵۹،۰۰۰ ستمزد كارگران رسمي حكميد ۲۰۱۰۱۰۴
 ۱۴۰،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶
 ۵،۶۵۵،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰
 ۲۲۷،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۱۸۸،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۵۱،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶
 ۲،۵۸۹،۰۰۰ لعاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كارفوق ا ۲۰۱۰۲۰۸
، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهردار  ۲،۰۱۰،۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۱،۵۵۳،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲،۰۱۰،۲۱۰ ، عائله مند  ۴۳۷،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۶۱۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲،۰۱۰،۲۱۱
 ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲،۰۲۰،۰۰۰
 ۱۰،۷۰۰،۰۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲،۰۲۰،۵۰۰
 ۷۰۰،۰۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲،۰۲۰،۵۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲،۰۲۰،۵۱۱
 ۲،۱۳۲،۰۰۰  هزينه هاي انتقالي: ۴فصل  ۲،۰۴۰،۰۰۰
 ۱۳۲،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲،۰۴۱،۶۰۰
 ۱۳۲،۰۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲،۰۴۱،۶۰۸
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۲،۰۴۲،۰۰۰
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ديون بالمحل ۲،۰۳۹،۹۰۳



 

 

 ٢٢۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز  منطقه هشتوظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۴۷جدول 

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۵۵۶،۲۵۰،۰۰۰ ۲۶۶،۲۵۰،۰۰۰ ۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۲۰۶،۲۵۰،۰۰۰ ۱،۲۵۰،۰۰۰ ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱
 ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰  اراضي طرح تملك امالك و ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقد در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱،۲۵۰،۰۰۰ ۱،۲۵۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۲۵۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰ ۰ پروژه مطالعات و تحقيقات ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۱
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰  سطح شهر پروژه نقشه بردار در ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت ودفع آب هاي سطحي داخل شهري(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهساز مسيل ها داخل شهر  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب ها سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال ها روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ )شهريحمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور (برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳
، جدول كشي و آسفالت ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰  طرح زيرساز
 ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرساز و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه خيابان هجرت  ۰۰۶۵-۰۱۰-۳۰۳
 ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ يــاده روسـاز طرح پ ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ) د۹خيابان (كنارگذر شاهچراغ ۰۰۳۴-۰۳۰-۳۰۳
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تعمير و نگهدار پلها و ابنيه فني شهردار و رفع نازيبايي ها ناشي از اجرا پروژه ها ۰۰۵۴-۰۳۰-۳۰۳
 ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳

  



 

 

 ٢٢٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ، احداث و تکميل پاركينگ طبقاتي در سطح شهر پروژه تملک ۰۰۰-۰۴۰-۳۰۳۲
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحها هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳
 ۹۴،۵۰۰،۰۰۰ ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵
 ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار در معابر  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز پاركها و بوستانها سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ايجاد و بهساز مبلمان شهر ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح بهبود محيط بافت ها قديمي شهر ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه مرمت، بدنه ساز بناها تاريخي و فرهنگي و اطراف بقاع متبرکه سطح منطقه  ۰۰۰۱-۰۴۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ مطالعه و احداث مسير گردشگر در بافت قديم  ۰۰۱۷-۰۴۰-۳۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ))ع(مادر شاهچراغ (محوطه ساز فضا اطراف امامزاده ام احمد ۰۰۱۸-۰۴۰-۳۰۵
، فرهنگي مرکز خدمات سيد ذولفقار ۰۰۲۲-۰۴۰-۳۰۵  ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ احداث مسير گردشگر
 ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶
 ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث و تكميل مجموعه ها ورزشي در سطح مناطق  ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶
 ۷۴،۵۰۰،۰۰۰ ۴۹،۵۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷
 ۷۴،۵۰۰،۰۰۰ ۴۹،۵۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهساز تاسيسات شهر"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان ها شهردار ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷
 ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک، طراحي و احداث و تجهيز ساختمان شورا شهر ۰۰۲۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )ايجاد تاسيسات درآمد زا (  برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸
 ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح احداث هتل، متل، رستوران و واحدها تجار  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۸
 ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث رستوران و واحد تجار ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۸
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک و احداث زائرسرا ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۸

  



 

 

 ٢٢٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   تاد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شيراز درمنطقه هشت يکي شهردار شرح بودجه تمل )۶-۴۸جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) الف
  بودجه پيشنهادي  عنوان طرح  رديف

 ۱۳۹۴ 
  مصوب شورا

  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(
  مصوب شورا

  )از محل پروژه هاي عمراني(
   مصوب 
 شورا

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ها  تملک کوچه ذغالي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ تعريض کوچه شيباني۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه بازگشايي خيابان روزبهان۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ فضا شهر جلو سيد تاج الدين غريب۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ تملک در جهت توسعه پارک و فضا سبز در سطح منطقه۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ )اوراق مشارکتي(تملک بازارچه هنر۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )فضا سبز کنار شهردار (۸ فضا سبز حريم ساختمان ادار منطقه ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰   تملک پارکينگ و مجتمع تجار مهرسازان۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ تملک لکه ا۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۱،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه هشت خاص تملک پروژه هاي کل جمع

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  بودجه پيشنهادي  عنوان طرح  رديف
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  )از محل پروژه هاي عمراني(

   مصوب 
 شورا

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )دهناد( پارکينگ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ )اوراق مشارکتي( تملک پارکينگ ايلخاني۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۳
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ پارکينگ بقيه اهللا۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۳

۰۰۲۰-۰۱۰-۳۰۷
فضا شهر جلو ( بين الحرمين-تملک ساختمان جلو شورا شهر

 )ساختمان شورا شهر
۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ فضا شهر سيد ذوالفقار۰۰۲۲-۰۴۰-۳۰۵
 ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه هشت متفرقهکل تملک پروژه هاي  جمع

 ۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۶،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه هشتکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 ٢٢٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه نه شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۴۹جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۳ ۷ کارمند ثابت

 ۲۱ ۱۷ حکمي -کارگر رسمي 

 ۱ ۶ کارکنان قراردادي

 ۲۵ ۳۰ جمع

 



 

 

 ٢٣٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه نه شهردار و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اعتبار ) ۶-۵۰جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۳۹۳،۷۹۶،۰۲۱ ۰ ۳۹۳،۷۹۶،۰۲۱ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۲،۹۶۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۹۶۶،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۷،۶۷۳،۰۰۰ ۰ ۷،۶۷۳،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۲۳۴،۵۶۴،۹۷۹ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۹،۵۶۴،۹۷۹ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶۳۵،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
 ۳۹۳،۷۹۶،۰۲۱ ۰ ۳۹۳،۷۹۶،۰۲۱  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۳۹۳،۱۷۱،۰۲۱ ۰ ۳۹۳،۱۷۱،۰۲۱ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۴۲،۲۴۵،۰۲۱ ۰ ۴۲،۲۴۵،۰۲۱ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۶۸،۹۵۱،۰۰۰ ۰ ۶۸،۹۵۱،۰۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ارض برتفكيك اراضي و ساختمان هاعو ۰۱۰۲۰۰۴
 ۳،۸۵۹،۰۰۰ ۰ ۳،۸۵۹،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهري ۰۱۰۲۰۰۸
 ۱۲،۳۲۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۳۲۶،۰۰۰ عوارض نوسازي ۰۱۰۲۰۰۹
 ۷،۷۲۶،۰۰۰ ۰ ۷،۷۲۶،۰۰۰ ضاي باز عوارض حاصل از عدم تامين ف ۰۱۰۲۰۱۱
 ۲۰۶،۰۶۴،۰۰۰ ۰ ۲۰۶،۰۶۴،۰۰۰ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ عوارض استفاده موقت از فضاي باز  ۰۱۰۲۰۹۷
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهري  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۶۲۵،۰۰۰ ۰ ۶۲۵،۰۰۰ عوارض برپروانه هاي كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۳۰۰،۰۰۰  ۰ ۳۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه هاي كسب  ۰۱۰۴۰۰۳
 ۳۲۵،۰۰۰  ۰ ۳۲۵،۰۰۰ عوارض پالژ و محل هاي تفريحي  ۰۱۰۴۰۰۶

 



 

 

 ٢٣١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۱۲،۹۶۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۹۶۶،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۲،۹۶۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۹۶۶،۰۰۰ وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۱۲،۹۶۶،۰۰۰ ۰ ۱۲،۹۶۶،۰۰۰ عوارض کسري پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۷،۶۷۳،۰۰۰ ۰ ۷،۶۷۳،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۷،۶۷۳،۰۰۰ ۰ ۷،۶۷۳،۰۰۰ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهرداري  ۰۳۰۱۰۰۰
 ۳،۰۳۵،۰۰۰ ۰ ۳،۰۳۵،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۰۰،۰۰۰ حق كارشناسي و فروش نقشه ها ۰۳۰۱۰۰۲
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله ۰۳۰۱۰۰۶
 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۵۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني  ۰۳۰۱۰۱۳

 ۶۸۸،۰۰۰ ۰ ۶۸۸،۰۰۰ تعرفه بهاي خدمات آتش نشاني ۲-۰۳۰۱۰۱۳
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهرداري  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰  حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري درآمد ۰۴۰۱۰۰۳
 ۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهرداري  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰۰،۰۰۰ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهرداري ۰۴۰۲۰۰۱
 ۲۳۴،۵۶۴،۹۷۹ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۹،۵۶۴،۹۷۹ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۲۳۴،۵۶۴،۹۷۹ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۹،۵۶۴،۹۷۹ وال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد ام ۰۶۰۳۰۰۰
 ۵،۳۷۱،۰۰۰  ۰ ۵،۳۷۱،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۲۰،۸۹۴،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۸۹۴،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
 ۲۰۵،۳۵۶،۹۷۹  ۰ ۲۰۵،۳۵۶،۹۷۹ هزينه خدمات تجاري، اداري، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰
 ۹۴۳،۰۰۰  ۰ ۹۴۳،۰۰۰ عوارض تاخير تاديه ۰۶۰۳۰۱۰۱۱

  

  



 

 

 ٢٣٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه نه خدمات ادار شهردار هزينه ) ۶-۵۱جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب ـــرحشـــ  کد طبقه بندي
 ۲۰،۳۹۴،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰

 ۱۲،۲۶۳،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۳،۳۷۹،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰
 ۱۹۸،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۱۰۳
 ۲،۳۴۵،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۸۳۶،۰۰۰ حقوق كارکنان قراردادي  ۱۰۱۰۱۰۶
 ۸،۸۸۴،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰
 ۱،۵۸۶،۰۰۰ مزاياي كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۱۶۰،۰۰۰ مزاياي كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۲۵۹،۰۰۰ مزاياي كاركنان قراردادي   ۱۰۱۰۲۰۶
 ۳،۴۰۳،۰۰۰ معه كاريفوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كاري، ج ۱۰۱۰۲۰۸
 ۲،۲۷۸،۰۰۰ پس اندازسهم شهرداري، حق بازنشستگي سهم شهرداري، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهرداري  ۱۰۱۰۲۰۹
 ۴۹۱،۰۰۰ كمك غير نقدي، عائله مندي، بن كاالهاي اساسي كارگران، هزينه ناهار ۱۰۱۰۲۱۰
 ۷۰۷،۰۰۰ پاداش و عيــدي ۱۰۱۰۲۱۱
 ۶،۷۴۷،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۱۵۷،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰
 ۲۷،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۱۳۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴
 ۲،۸۷۵،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۱۰۲۰۴۰۰
 ۲،۸۷۵،۰۰۰ …آالت و كرايه ماشين  ۱۰۲۰۴۰۴
 ۲،۵۸۷،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 



 

 

 ٢٣٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۷۷،۰۰۰ نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۱۷،۰۰۰ نگهداري وتعميرات وسايل اداري ۱۰۲۰۵۰۲
 ۲۶،۰۰۰ قليهنگهداري و تعميرات ماشين آالت و وسايط ن ۱۰۲۰۵۰۳
 ۱۷۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۶۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگواري وافطاري  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۷،۰۰۰ )كارمزد، بهاي دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه هاي بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۱،۳۳۴،۰۰۰ زشي و هزينه هاي مربوطه مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آمو ۱۰۲۰۵۱۰
 ۲۵۰،۰۰۰ ساير خدمات قراردادي ۱۰۲۰۵۱۲
 ۱۰۶،۰۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶
 ۷۰۱،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰
 ۶۶،۰۰۰ سوخت دستگاه هاي حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۴۶۴،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۳۹،۰۰۰ آب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۱۳۲،۰۰۰ بهاي برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴
 ۴۲۷،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰
 ۱۳،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۹۲،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي اداري ۱۰۲۰۷۰۲
 ۴۶،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰ زم خوابخريد لباس كاركنان، لوا ۱۰۲۰۷۰۴
 ۱۲،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۱۰۲۰۷۰۵
 ۳۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۵،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۱۰۲۰۷۰۷
 ۱۲،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸

 



 

 

 ٢٣۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۱۲۷،۰۰۰ صرف شدنيهزينه ساير مواد و لوازم م ۱۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه هاي ورزشي كاركنان شهرداري  ۱۰۲۰۷۱۰
 ۳۲۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۷،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰
 ۷،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳
 ۲۳،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰
 ۲۳،۰۰۰   بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات اداري وشهري ۱۰۳۱۱۰۱
 ۱۸۴،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰
 ۱۱۵،۰۰۰ تجهيز شهرداري ها به سيستم كامپيوتري ۱۰۳۱۲۰۲
 ۶۹،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده اداري ۱۰۳۱۲۰۴
 ۱۰۶،۰۰۰  هاي مصرف نشدنيكاال: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰
 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني اداري  ۱۰۳۱۳۰۱
 ۶،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳
 ۱،۰۶۴،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۴۵۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰
 ۴۵۰،۰۰۰ %۱۰درامد تامين اعتبارات اجراي قانون نوسازي ازمحل  ۱۰۴۱۶۰۲
 ۲۴۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰
 ۲۳۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت هاي تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵
 ۳۲۲،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۱۰۴۱۹۰۰
 ۳۲۲،۰۰۰ بازخريد كاركنانپاداش پايان خدمت بازنشستگان و  ۱۰۴۱۹۰۳
 ۵۲،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۱۰۴۲۰۰۰
 ۵۲،۰۰۰ ديون بامحل ۱۰۴۲۱۰۱

 



 

 

 ٢٣۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه نه هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۵۲جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۳۵،۸۶۷،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۹،۷۳۸،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۳،۱۱۷،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۸۵،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۲،۸۹۷،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۱۳۵،۰۰۰ حقوق كارکنان قراردادي  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۶،۶۲۱،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۶۸۰،۰۰۰ مزاياي كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۱۹۷،۰۰۰ مزاياي كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۴،۰۰۰ مزاياي كاركنان قراردادي   ۲۰۱۰۲۰۶
 ۲،۸۱۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كاري و جمعه كاري ۲۰۱۰۲۰۸
 ۱،۷۷۸،۰۰۰ رداري، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهرداري پس اندازسهم شهرداري، حق بازنشستگي سهم شه ۲۰۱۰۲۰۹
 ۴۷۷،۰۰۰ كمك غير نقدي، عائله مندي، بن كاالهاي اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰
 ۶۷۵،۰۰۰ پاداش و عيــدي ۲۰۱۰۲۱۱

 ۲۶،۰۱۴،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۵۷۵،۰۰۰ اجاره بها وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۵۷۵،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذاري خدمات شهري ۲۰۲۰۵۱۱
 



 

 

 ٢٣۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۴۳۹،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۳۹،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۴۰۰،۰۰۰ ي برق مصرفيبها ۲۰۲۰۶۰۴

 ۱۱۵،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۸
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٣٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز منطقه نه وظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۵۳جدول 

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۴۰۳،۳۰۰،۰۰۰ ۱۷۴،۳۰۰،۰۰۰ ۲۲۹،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۱۶۱،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقدي در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه نقشه برداري در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )سطحي داخل شهريهدايت ودفع آب هاي (برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۵،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهسازي مسيل هاي داخل شهري  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه عمليات حفاظت و ايمني رودخانه و اجراي شيب شکن ۰۰۰۲-۰۲۰-۳۰۲
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب هاي سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مرمت وپوشش انهار  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذاري در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال هاي روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )ور و مرور شهريحمل ونقل و بهـبـود عبـ(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

 ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح زيرسازي، جدول كشي و آسفالت  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳
 ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرسازي و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )طالئيه(انرود متري حدفاصل جنوب شهرك سجاديه تا مي۳۵پروژه  ۰۰۴۲-۰۱۰-۳۰۳
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـازي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه سازي،كف سازي پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 



 

 

 ٢٣٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک ــــــرح ش  رديف اعتبار
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحهاي هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳

 ۱۰۹،۸۰۰،۰۰۰ ۴۹،۸۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۱۰۷،۸۰۰،۰۰۰ ۴۷،۸۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ر معابر طرح احداث پارك،ايجاد فضاي سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکاري د ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهسازي پاركها و بوستانهاي سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث پارک چنار راهدار  ۰۰۱۵-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث پارك محله اي در سطح شهر ۰۰۶۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ايجاد و بهسازي مبلمان شهري ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث باغ بانوان ۰۰۸۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود محيط بافت هاي قديمي شهر ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )شهرک مهدي آباد(طراف امامزاده سيد صادقطراحي و بهسازي فضاي ا ۰۰۲۳-۰۴۰-۳۰۵

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح ايجاد اماكن فرهنگي ورزشي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ عه هاي ورزشي در سطح مناطق پروژه احداث و تكميل مجمو ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶

 ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ ۰   )ايجاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهري(برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ ۲۴،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان هاي اداري  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "زي تاسيسات شهريمرمت و بهسا"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷
 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه مقاوم سازي و بهسازي ساختمان هاي اداري ۰۰۰۳-۰۱۰-۳۰۷
 ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تكميل، احداث و تجميع ساختمان هاي شهرداري ۰۰۱۳-۰۱۰-۳۰۷

 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ )هزينه هاي پيش بيني نشده وديون( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۹

 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهاي عمراني ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۹
 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ اعتبار پرداخت نشده طرح هاي عمراني ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۹

  



 

 

 ٢٣٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   اد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شيراز درمنطقه نه شرح بودجه تمليکي شهردار  )۶-۵۴جدول 

 متفرقهک پروژه ها تمل) الف
  عنوان طرح  رديف

  بودجه پيشنهادي
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ بلوار ياوران غربي ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ )متري طالئيه۳۵(سجاديه تا مهدي آباد شهرک۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ متري رضوان ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱۳۵

 ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲متري سامان فاز ۳۵ ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰  متري مهدي آباد۴۵ بلوار۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ادامه سپاه جنوبي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳۴،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه نه خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ادامه بلوار پرتو۰۰۴۲-۰۱۰-۳۰۳

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ )قبل از پل شهيد عليپور جاده بوشهر،پل گچي،(ک چنار راهدارپار۰۰۱۵-۰۱۰-۳۰۵

 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه نه متفرقهکل تملک پروژه هاي  جمع

 ۲۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۴،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه نهکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 ٢۴٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

  

  

  

  

  بر اساس وضعيت استخدامشيراز منطقه ده شهردار خدمات ادار تعداد پرسنل ) ۶-۵۵جدول 

  خدمات شهري  خدمات اداري  وضعيت استخدام

 ۴ ۲۶ کارمند ثابت

 ۱۳ ۱۳ حکمي -کارگر رسمي 

 ۳ ۷ کارکنان قرارداد

 ۲۰ ۴۶ جمع

  



 

 

 ٢۴١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه ده شهردار  و درآمد بودجه مصوب منابع تامين اعتبار) ۶-۵۶جدول 

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
۱،۲۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰۷،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
۱،۰۵۳،۵۵۶،۵۴۶ ۱،۰۵۳،۵۵۶،۵۴۶۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۰،۱۳۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۱۳۰،۰۰۰  خدمات و درآمد موسسات انتفاعي بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۱۸۲،۲۰۸،۴۵۴ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷۵،۲۰۸،۴۵۴ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
۱،۲۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰۷،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل درآمد
۱،۰۵۳،۵۵۶،۵۴۶ ۱،۰۵۳،۵۵۶،۵۴۶۰  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰
۱،۰۵۳،۳۳۱،۵۴۶ ۱،۰۵۳،۳۳۱،۵۴۶۰ عوارض برساختمان ها واراضي ۰۱۰۲۰۰۰
 ۷۶،۰۴۱،۰۳۸  ۰ ۷۶،۰۴۱،۰۳۸ عوارض بر پروانه ساختماني  ۰۱۰۲۰۰۲
 ۵۴،۴۳۵،۰۰۰  ۰ ۵۴،۴۳۵،۰۰۰ عوارض بر مازاد تراكم  ۰۱۰۲۰۰۳
 ۹۹،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ عوارض برتفكيك اراضي و ساختمان ها ۰۱۰۲۰۰۴
 ۹،۶۴۹،۰۰۰  ۰ ۹،۶۴۹،۰۰۰  پيش آوردگي ها-عوارض بر بالكن  ۰۱۰۲۰۰۵
 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عوارض اراضي بالاستفاده شهر ۰۱۰۲۰۰۸
 ۴،۸۴۲،۰۰۰  ۰ ۴،۸۴۲،۰۰۰ عوارض نوساز ۰۱۰۲۰۰۹
 ۳۱۰،۰۰۰  ۰ ۳۱۰،۰۰۰ عوارض حاصل از عدم تامين فضا باز  ۰۱۰۲۰۱۱
 ۷۹۶،۰۵۴،۵۰۸  ۰ ۷۹۶،۰۵۴،۵۰۸ هزينه خدمات پروانه مسکوني ۱۰۲۰۹۵
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ عوارض ساليانه بهره بردار موقت از ساختمان ها ۰۱۰۲۰۹۶
 ۶،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ارض استفاده موقت از فضا باز عو ۰۱۰۲۰۹۷
 ۴،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ عوارض قطار شهر  ۰۱۰۲۰۹۸
 ۲۲۵،۰۰۰ ۰ ۲۲۵،۰۰۰ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰
 ۲۰۰،۰۰۰  ۰ ۲۰۰،۰۰۰  صنوف و صدور پروانه -عوارض بر پروانه ها كسب  ۰۱۰۴۰۰۳
 ۲۵،۰۰۰  ۰ ۲۵،۰۰۰ پالژ و محل ها تفريحي عوارض  ۰۱۰۴۰۰۶

  



 

 

 ٢۴٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

  جمع کل  غير نقدي  نقدي درآمدشــــــرح   کد طبقه بندي
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۸۰۵،۰۰۰  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ۰۲۰۰۰۰۰
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ ۰ ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ وصولي توسط شهردار و ساير موسسات  ۰۲۰۱۰۰۰
 ۱۰،۸۰۵،۰۰۰  ۰ ۱۰،۸۰۵،۰۰۰ عوارض کسر پاركينگ  ۰۲۰۱۰۰۲
 ۱۰،۱۳۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۱۳۰،۰۰۰  بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱۰،۱۳۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۱۳۰،۰۰۰ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰
 ۴،۰۴۷،۰۰۰  ۰ ۴،۰۴۷،۰۰۰ حق آسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱
 ۳،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰  فروش و جمع آور زبالهدرآمد حاصل از ۰۳۰۱۰۰۶
 ۱،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ۰۳۰۱۰۰۷
 ۱۰۰،۰۰۰  ۰ ۱۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني  ۰۳۰۱۰۱۳

 ۹۸۳،۰۰۰  ۰ ۹۸۳،۰۰۰ تعرفه بها خدمات آتش نشاني ۲-۰۳۰۱۰۱۳
 ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰   ازوجوه واموال شهرداريدرآمد حاصله ۰۴۰۰۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۴۰۰،۰۰۰  ۰ ۴۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۹۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۹۰۰،۰۰۰  ۰ ۹۰۰،۰۰۰  تاسيسات شهردارمال االجاره ساختمان ها و ۰۴۰۲۰۰۱
 ۱۸۲،۲۰۸،۴۵۴ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷۵،۲۰۸،۴۵۴ اعانات وهدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰
 ۱۸۲،۲۰۸،۴۵۴ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷۵،۲۰۸،۴۵۴ اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار تعلق مي گيرد  ۰۶۰۳۰۰۰
 ۵۸،۳۸۰،۰۰۰  ۰ ۵۸،۳۸۰،۰۰۰ جريمه كمسيون ماده صد  ۰۶۰۳۰۰۱
 ۱۲،۸۸۹،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۸۸۹،۰۰۰ درآمد حاصل از حق مشرفيت  ۰۶۰۳۰۰۷
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ جريمه سد معبر ۰۶۰۳۰۰۹
، صنعتي، آموزشي، بهداشتي، ورزشي و فرهنگي ۰۶۰۳۰۱۰ ، ادار  ۱۰۹،۳۲۸،۴۵۴  ۰ ۱۰۹،۳۲۸،۴۵۴ هزينه خدمات تجار
 ۶۱۱،۰۰۰  ۰ ۶۱۱،۰۰۰ ديهعوارض تاخير تا ۰۶۰۳۰۱۰۱۱
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ %۸۰عوارض و درآمدها وصولي در حريم استحفاظي شهرها ۰۷۰۴۰۰۰
 ۱،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰  عوارض وصولي از حريم استحفاظي شهر ۰۷۰۴۰۰۱



 

 

 ٢۴٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه ده دار خدمات ادار شهرهزينه ) ۶-۵۷جدول 

 ۱۳۹۴  سالبودجه مصوب شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۲۷،۸۹۴،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات اداري     ۱۰۰۰۰۰۰

 ۱۹،۶۵۰،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۱۰۱۰۰۰۰

 ۳،۵۰۰،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۱۰۱۰۱۰۰

 ۷۳۶،۰۰۰  حقوق كارمندان ثابت ۱۰۱۰۱۰۳
 ۱،۷۹۳،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۱۰۱۰۱۰۴
 ۹۷۱،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۱۰۱۰۱۰۶

 ۱۶،۱۵۰،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۱۰۱۰۲۰۰

 ۵،۸۹۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۱۰۱۰۲۰۳
 ۱۲۲،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۱۰۱۰۲۰۴
 ۲۶۳،۰۰۰  مزايا كاركنان قرارداد  ۱۰۱۰۲۰۶
، جمعه كار ۱۰۱۰۲۰۸  ۴،۶۷۹،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار
، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار  ۱۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۳،۷۸۳،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناه ۱۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۵۴۶،۰۰۰ اركمك غير نقد
 ۸۶۷،۰۰۰ پاداش و عيــد ۱۰۱۰۲۱۱

 ۷،۱۴۸،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۱۰۲۰۰۰۰

 ۹۲،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۱۰۲۰۳۰۰

 ۲۳،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۱۰۲۰۳۰۱
 ۶۹،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۱۰۲۰۳۰۴

 ۳،۳۱۱،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴اده م ۱۰۲۰۴۰۰

 ۷۹۳،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۱۰۲۰۴۰۱
  



 

 

 ٢۴۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۲،۵۱۸،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۱۰۲۰۴۰۴

 ۲،۳۳۹،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۱۰۲۰۵۰۰

 ۴۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۱۰۲۰۵۰۱
 ۲۶،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۱۰۲۰۵۰۲
 ۵۷،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۱۰۲۰۵۰۳
 ۴۰۲،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۱۰۲۰۵۰۴
 ۹۲۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۱۰۲۰۵۰۵
 ۱۱،۰۰۰ ) دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي كارمزد، بها( هزينه ها بانكي ۱۰۲۰۵۰۹
 ۶۹۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي،ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۱۰۲۰۵۱۰
 ۱۳۲،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۱۰۲۰۵۱۲
 ۶۱،۰۰۰ قرارداد خدمات رفاهي كاركنان  ۱۰۲۰۵۱۶

 ۳۸۸،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۱۰۲۰۶۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۱۰۲۰۶۰۱
 ۱۳۲،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۱۰۲۰۶۰۲
 ۲۶،۰۰۰ ءآب بها ۱۰۲۰۶۰۳
 ۱۱۵،۰۰۰ بها برق مصرفي ۱۰۲۰۶۰۴

 ۱،۰۱۸،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۱۰۲۰۷۰۰

 ۱۴،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۱۰۲۰۷۰۱
 ۲۸۷،۰۰۰ ادارخريد لوازم مصرفي  ۱۰۲۰۷۰۲
 ۵۸،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۱۰۲۰۷۰۳
 ۵۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۱۰۲۰۷۰۴
 ۱۴،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۱۰۲۰۷۰۵

  



 

 

 ٢۴۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح  کد طبقه بندي
 ۱۵۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۱۰۲۰۷۰۶
 ۱۴،۰۰۰ م آتش نشانيخريد لواز ۱۰۲۰۷۰۷
 ۴۶،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۱۰۲۰۷۰۸
 ۳۴۵،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۱۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۱۰۲۰۷۱۰

 ۶۹۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۱۰۳۰۰۰۰

 ۲۶،۰۰۰  امتيازات خريد ساختمان، زمين و حقوق و: ۱۰ماده  ۱۰۳۱۰۰۰

 ۲۶،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۱۰۳۱۰۰۳

 ۶۷،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۱۰۳۱۱۰۰

 ۶۷،۰۰۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر   ۱۰۳۱۱۰۱

 ۴۶۳،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۱۰۳۱۲۰۰

 ۳۹۶،۰۰۰ امپيوترتجهيز شهردار ها به سيستم ك ۱۰۳۱۲۰۲
 ۶۷،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۱۰۳۱۲۰۴

 ۱۳۴،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۱۰۳۱۳۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۱۰۳۱۳۰۱
 ۳۴،۰۰۰ خريد كتاب تخصصي ۱۰۳۱۳۰۳

 ۴۰۶،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۱۰۴۰۰۰۰

 ۱۹۸،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۱۰۴۱۶۰۰

 ۱۹۸،۰۰۰ %۱۰تامين اعتبارات اجرا قانون نوساز ازمحل درامد  ۱۰۴۱۶۰۲

 ۲۰۸،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۱۰۴۱۷۰۰

 ۱۹۸،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۱۰۴۱۷۰۲
 ۱۰،۰۰۰ کمک به صندوق فرزانگان ۱۰۴۱۷۰۵



 

 

 ٢۴۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

  )ارقام به هزار ريال(شيراز منطقه ده هزينه خدمات شهر شهردار ) ۶-۵۸جدول 

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۳۱،۶۱۶،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    ۲۰۰۰۰۰۰

 ۸،۰۴۶،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۲،۳۱۶،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۱۱۳،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۱،۷۹۳،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۴۱۰،۰۰۰ حقوق كارکنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۵،۷۳۰،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۹۰۶،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۱۲۲،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۵۹،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶
 ۲،۳۲۸،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار و جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸
، بيمه تامين اجتماعي،حق درمان سهم شهردار  ۲۰۱۰۲۰۹ ، حق بازنشستگي سهم شهردار  ۱،۴۵۷،۰۰۰ پس اندازسهم شهردار
، بن كاالها ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۳۵۳،۰۰۰  اساسي كارگران، هزينه ناهاركمك غير نقد
 ۵۰۵،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۲۳،۴۱۲،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۲۳،۳۴۵،۰۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲۱۰۲۰۵۰۰

 ۳۴۵،۰۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵
 ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۶۷،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۶۷،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴
  



 

 

 ٢۴٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

 ۱۳۹۴ بودجه مصوب سال شــــــرح   کد طبقه بندي

 ۲۶،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۲۶،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۲۶،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۱۳۲،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۳۲،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۱۳۲،۰۰۰ ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۸

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢۴٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤در سال شيراز منطقه ده وظيفه عمران شهر شهردار ) ۶-۵۹جدول 

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   ف اعتبارردي
 ۸۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۴۹۷،۰۰۰،۰۰۰ ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل وظيقه عمراني

 ۱۴۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰   )برنامه ريزي توسعه شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۱

 ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ طرح تملك امالك و اراضي  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک نقد در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح مطالعاتي جهت مسائل شهر  ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۱
 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه نقشه بردار در سطح شهر  ۰۰۲۱-۰۳۰-۳۰۱

 ۳۴،۵۰۰،۰۰۰ ۳۴،۵۰۰،۰۰۰ ۰ )هدايت ودفع آب هاي سطحي داخل شهري(برنامه  ۳،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰

 ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهساز مسيل ها داخل شهر  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۲
 ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه عمليات حفاظت و ايمني رودخانه و اجرا شيب شکن ۰۰۰۲-۰۲۰-۳۰۲
 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ترميم جداول آب ها سطحي ۰۰۰۳-۰۲۰-۳۰۲
 ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ مت وپوشش انهار طرح مر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۲
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه لوله گذار در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۳۰-۳۰۲
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه سرپوشيده کردن کانال ها روباز در سطح شهر ۰۰۰۲-۰۳۰-۳۰۲

 ۴۰۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۷،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ )حمل ونقل و بهـبـود عبـور و مرور شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۳

، جدول كشي و آسفالت  ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۳  ۲۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح زيرساز
 ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه زيرساز و آسفالت در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )متر آفرينش و تقاطع مربوطه۴۵تكميل (پروژه گلدشت حافظ  ۰۰۰۵-۰۱۰-۳۰۳
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ها سطح شهر پروژه تملک و سامان دهي ورود ۰۰۱۲-۰۱۰-۳۰۳
 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تملک و احداث راستگرد تقاطع جهاد و کمربند آرين   ۰۰۴۰-۰۱۰-۳۰۳

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه آماده ساز شهرك آرين ۰۰۵۳-۰۱۰-۳۰۳
  



 

 

 ٢۴٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   عتباررديف ا
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملك و اجرا راستگردها تقاطعات همسطح ۰۰۶۶-۰۱۰-۳۰۳
 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ احداث کندروها حاشيه خيابان دکتر حسابي ۰۰۷۱-۰۱۰-۳۰۳
 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ني مسکن استاندار در شهرک شهيد بهشتي متر حد جنوبي اراضي تعاو۴۵احداث  ۰۰۷۲-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح پيــاده روسـاز  ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۳
،كف ساز پياده روها در سطح شهر ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۳  ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بدنه ساز
 ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح احداث پل و زيرگذر ۰۰۰۰-۰۳۰-۳۰۳
 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث ادامه زير گذر گلستان ۰۰۵۶-۰۳۰-۳۰۳
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ )وحدت(تکميل تقاطع غير همسطح شهيدان فرصتيان ۰۰۵۸-۰۳۰-۳۰۳
 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ مطالعه احداث تقاطع و دوربرگردان ابتدا ورود شهرک صدرا ۰۰۶۶-۰۳۰-۳۰۳
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ طرح بهبود ترافيك  ۰۰۰۰-۱۰۰-۳۰۳
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرحها هندسي ترافيكي ۰۰۰۶-۱۰۰-۳۰۳

 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰  )ايجاد تاسيسات حفاظتي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۴

 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ سيل برگردان و ديوار ساحلي  طرح سيل بند، ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۴
 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تعمير و ساخت ديوار گذار رودخانه ها سطح شهرشيراز  ۰۰۰۲-۰۲۰-۳۰۴

 ۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰  )بهبود محيط شهري(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵

 ۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰   در معابرطرح احداث پارك،ايجاد فضا سبز و کمربند سبز حاشيه خيابان ها و درختکار ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بهساز پاركها و بوستانها سطح مناطق  ۰۰۰۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه بوستان انتظار ۰۰۳۲-۰۱۰-۳۰۵
 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه پارك حاشيه ا در سطح شهر ۰۰۴۳-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ ۲۷،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث پارك محله ا در سطح شهر ۰۰۶۸-۰۱۰-۳۰۵
 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه طرح جهاد ۰۰۶۹-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه ايجاد و بهساز مبلمان شهر ۰۰۷۰-۰۱۰-۳۰۵

  



 

 

 ٢۵٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

 جمع کل اعتبار اجرا تملک شــــــرح   رديف اعتبار
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ يط شهر محالت محروم و روستاها الحاقيبهبود مح ۰۰۷۱-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  هكتار حسيني الهاشمي۵۰پروژه احداث پارك  ۰۰۷۷-۰۱۰-۳۰۵
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه جنگل کار در دامنه ها کوهها شهرک گلستان ۰۰۸۵-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ و حفظ حرائم شهرپروژه درختکار  ۰۰۸۶-۰۱۰-۳۰۵
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ احداث پارک و تفرجگاه چشمه جوشک شهرک قمشه ۰۰۹۷-۰۱۰-۳۰۵

 ۶۶،۵۰۰،۰۰۰ ۵۶،۵۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰  )ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، فرهنگي و توريستي(برنامه  ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ي ورزشي طرح ايجاد اماكن فرهنگ ۰۰۰۰-۰۲۰-۳۰۶
 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه احداث و تكميل مجموعه ها ورزشي در سطح مناطق  ۰۰۰۴-۰۲۰-۳۰۶
 ۴۱،۵۰۰،۰۰۰ ۳۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ طرح ايجاد ساير تاسيسات ورزشي تفريحي  ۰۰۰۰-۰۴۰-۳۰۶
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ بوستانها و سطح مناطق پروژه احداث نمازخانه و سكو نماز در  ۰۰۰۲-۰۴۰-۳۰۶
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ پروژه تملک، احداث، بهساز و نگهدار فرهنگسراها، قرائت خانه ها سطح شهر ۰۰۰۴-۰۴۰-۳۰۶
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه تملک و احداث سرا محله و دارالقرآن ۰۰۰۹-۰۴۰-۳۰۶

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰   )جاد ساير تاسيسات و تسهيالت شهرياي( برنامه ۰۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰  طرح خريد، احداث، تکميل و توسعه ساختمان ها ادار ۰۰۰۰-۰۱۰-۳۰۷
 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ "مرمت و بهساز تاسيسات شهر"پروژه توسعه ۰۰۰۱-۰۱۰-۳۰۷

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢۵١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ه ا ری   دهاد

  )ارقام به هزار ريال (١٣٩٤ سال شيراز درمنطقه ده يکي شهردار شرح بودجه تمل )۶-۶۰جدول 

 متفرقهتملک پروژه ها ) الف
  عنوان طرح  رديف

  بودجه پيشنهادي
 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ بزرگراه آيت اله حسيني الهاشمي) وحدت(تقاطع غيرهمسطح ۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ادامه پارک فاطمي۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱
 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ آزاد ساز مسير شيراز سپيدان از پليس راه تا گويم۰۰۰۱-۰۲۰-۳۰۱

 ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه ده خاصکل تملک پروژه هاي  جمع

  

  خاصتملک پروژه ها ) ب

  عنوان طرح  رديف
  بودجه پيشنهادي

 ۱۳۹۴ 

  مصوب شورا
  )۳۰۱۰۲۰۰۰۰۱رديف(

  مصوب شورا
  از محل پروژه هاي(

  ) عمراني

   مصوب 
 شورا

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ )واحدها تجار جنب زير گذر ميرزا شيراز( تقاطع ميالد۰۰۶۶-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ادامه زيرگذر گلستان۰۰۵۶-۰۳۰-۳۰۳

۰۰۷۱-۰۱۰-۳۰۳
شهرک حافظ و ( ا شمال و جنوب بلوار دکتر حسابي فضا سبز حاشيه

 ) پارک انتظار۵فاز ( )سپيدان ـ جاده شيراز ـ بهشتي
۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تملک و احداث راستگرد تقاطع جهاد تا کمربند آرين۰۰۴۰-۰۱۰-۳۰۳
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ احداث سرا محله شهرک ها۰۰۰۹-۰۴۰-۳۰۶

 ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه ده متفرقهکل تملک پروژه هاي  عجم

 ۳۷۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ شهرداري منطقه دهکل تملک پروژه هاي متفرقه و پروژه هاي خاص  جمع
  



 

 

 

٢۵٢

٢۵٢

ود ه    ١٣٩١  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  ی ا هسازمان  رازاو ری  د  ا  

م ت    س

  

  



 

 

 ٢۵٣

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

 

 
 
 



 

 

 ٢۵۴

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

 
 
 



 

 

 ٢۵۵

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

  )ارقام به هزار ريال( سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهردار شيراز ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۱جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  يشنهاديبودجه پ
 ١٣٩٤سال 

 ۲۰۵،۰۲۱،۷۰۹ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۵۱،۲۱۱،۷۶۲ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۳،۳۷۵،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۹،۳۹۱،۵۲۹ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ع کل جم  ۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

 

 ٢۵۶

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

  )ارقام به هزار ريال( سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهردار شيراز ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۲جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥طعي وصولي ق
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۶۰،۵۲۱،۱۲۹۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۱،۱۴۸ ۱۵۱،۵۱۹،۹۸۱ ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶۴،۷۴۷،۹۸۴ جمع درآمدهاي عمومي

 ۱۶۰،۵۲۱،۱۲۹۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۱،۱۴۸ ۱۵۱،۵۱۹،۹۸۱ ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶۴،۷۴۷،۹۸۴ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۶۰،۵۲۱،۱۲۹۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۱،۱۴۸ ۱۵۱،۵۱۹،۹۸۱ ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶۴،۷۴۷،۹۸۴ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۹،۳۶۰،۰۰۰ ۹،۶۶۹،۹۱۲ ۵،۵۵۹،۲۲۳ ۴،۱۱۰،۶۸۹ ۳۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷،۳۳۸،۶۹۲ حق كارشناسي و فروش نقشه ها ۰۳۰۱۰۰۲

 ۳،۶۰۰،۰۰۰ ۲،۰۹۹،۸۰۰ ۲،۰۳۹،۶۰۰ ۶۰،۲۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۶۰،۲۰۰  خدمات فني و ايمني درآمد حاصل از ۰۳۰۱۰۱۳

 ۲،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۷۵۱،۴۱۷ ۱،۴۰۲،۳۲۵ ۳۴۹،۰۹۲ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۳۴۹،۰۹۲ درآمد حاصل از خدمات شهر به موسسات مالي و اعتبار ۰۳۰۱۰۱۵

 ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰۲۵۳،۶۴۰،۰۰۰ ۰ ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢۵٧

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

  )ارقام به هزار ريال( سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهردار شيراز ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۳جدول

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  دجه يشنهاديبو
 ١٣٩٤ 

 ۲۶۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۷،۴۳۸،۵۰۰ ۱۰۵،۴۶۴،۲۶۸ ۸۱،۹۷۴،۲۳۲ ۲۳۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۲۰۵،۰۲۱،۷۰۹ ۱۳۹،۸۱۵،۳۷۵ ۸۶،۳۴۷،۵۳۲ ۵۳،۴۶۷،۸۴۳ ۱۷۹،۹۶۶،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۴۸،۱۳۳،۷۰۹ ۳۶،۸۵۷،۹۰۴ ۲۳،۳۲۷،۷۴۱ ۱۳،۵۳۰،۱۶۳ ۴۵،۴۱۲،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۱۵۶،۰۰۰ ۱۳۵،۴۳۲ ۷۵،۰۶۰ ۶۰،۳۷۲ ۱۳۲،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱
 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۴۶۶،۰۹۳ ۳۸۷،۹۵۸ ۷۸،۱۳۵ ۳،۶۹۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۴۰،۸۲۵،۷۰۹ ۳۰،۸۱۴،۹۹۶ ۱۹،۹۶۲،۶۳۲ ۱۰،۸۵۲،۳۶۴ ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۴،۸۶۰،۰۰۰ ۴،۶۱۴،۴۷۷ ۲،۳۸۷،۳۵۴ ۲،۲۲۷،۱۲۳ ۷،۶۸۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶
 ۱،۰۹۲،۰۰۰ ۸۲۶،۹۰۶ ۵۱۴،۷۳۷ ۳۱۲،۱۶۹ ۹۱۰،۰۰۰ حقوق مامورين انتظامي  ۲۰۱۰۱۰۷

 ۱۵۶،۸۸۸،۰۰۰ ۱۰۲،۹۵۷،۴۷۱ ۶۳،۰۱۹،۷۹۱ ۳۹،۹۳۷،۶۸۰ ۱۳۴،۵۵۴،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۱۲۰،۰۰۰ ۹۵،۴۵۴ ۵۲،۴۸۸ ۴۲،۹۶۶ ۲۰۴،۰۰۰ مزايا مدير عامل ۲۰۱۰۲۰۱
 ۱۳،۰۲۰،۰۰۰ ۳،۸۲۱،۰۹۶ ۳،۱۶۹،۴۴۴ ۶۵۱،۶۵۲ ۱۴،۶۰۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۳،۶۰۰،۰۰۰ ۲،۷۰۰،۵۵۳ ۱،۷۳۷،۳۱۳ ۹۶۳،۲۴۰ ۲،۵۳۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۱،۱۴۰،۰۰۰ ۹۱۵،۶۶۱ ۵۱۸،۰۷۶ ۳۹۷،۵۸۵ ۱،۲۴۰،۰۰۰ رارداد  مزايا كاركنان ق ۲۰۱۰۲۰۶
 ۱،۲۱۲،۰۰۰ ۷۷۰،۲۹۰ ۵۱۶،۳۵۴ ۲۵۳،۹۳۶ ۳۷۰،۰۰۰ مزايا مامورين انتظامي  ۲۰۱۰۲۰۷
، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ۵۱،۴۰۹،۶۸۱ ۳۳،۳۷۱،۱۸۲ ۱۸،۰۳۸،۴۹۹ ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين پس ان ، حق بازنشستگي سهم شهردار دازسهم شهردار

 اجتماعي، حق درمان سهم شهردار 
۳۴،۲۸۰،۰۰۰ ۱۰،۲۶۶،۳۲۶ ۱۷،۵۳۹،۶۳۶ ۲۷،۸۰۵،۹۶۲ ۴۲،۶۳۶،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۸،۷۶۰،۰۰۰ ۶،۶۶۹،۴۲۴ ۴،۰۸۶،۱۶۹ ۲،۵۸۳،۲۵۵ ۶،۷۳۰،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۱۴،۴۰۰،۰۰۰ ۸،۷۶۹،۳۵۰ ۲،۰۲۹،۱۲۹ ۶،۷۴۰،۲۲۱ ۱۳،۶۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۵۱،۲۱۱،۷۶۲ ۳۵،۵۳۵،۸۱۷ ۱۵،۱۴۶،۴۳۷ ۲۰،۳۸۹،۳۸۰ ۴۱،۶۳۳،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۹۵۴،۵۰۰ ۷۴۱،۸۸۴ ۳۶۱،۴۶۰ ۳۸۰،۴۲۴ ۷۵۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰
  



 

 

 ٢۵٨

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٢ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  مبلغ اعتبار
 ١٣٩٤ سال 

 ۶۰۹،۵۰۰ ۴۶۶،۶۶۴ ۲۴۸،۹۲۶ ۲۱۷،۷۳۸ ۴۰۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
 ۳۴۵،۰۰۰ ۲۷۵،۲۲۰ ۱۱۲،۵۳۴ ۱۶۲،۶۸۶ ۳۵۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۴،۲۳۲،۰۰۰ ۳،۰۱۲،۵۸۷ ۱،۶۸۷،۵۸۵ ۱،۳۲۵،۰۰۲ ۳،۳۰۰،۰۰۰ اجاره بهاء وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۴،۲۳۲،۰۰۰ ۳،۰۱۲،۵۸۷ ۱،۶۸۷،۵۸۵ ۱،۳۲۵،۰۰۲ ۳،۳۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۲۹،۷۶۳،۸۰۰ ۲۰،۸۸۷،۹۱۸ ۷،۷۳۹،۷۳۴ ۱۳،۱۴۸،۱۸۴ ۲۲،۲۶۶،۰۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۸۴،۰۰۰ ۷۰،۲۴۶ ۴۲،۷۱۰ ۲۷،۵۳۶ ۲۳۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱
 ۵۷،۵۰۰ ۳۴،۵۰۰ ۱،۱۰۰ ۳۳،۴۰۰ ۱۰۴،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲
 ۹۲۰،۰۰۰ ۵۵۶،۸۲۸ ۱۵۰،۹۴۴ ۴۰۵،۸۸۴ ۱،۰۰۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳
 ۶۳۲،۵۰۰ ۴۷۰،۹۵۶ ۱۵۴،۸۱۱ ۳۱۶،۱۴۵ ۹۲۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴
 ۸،۶۲۵،۰۰۰ ۸،۸۵۱،۱۲۹ ۳،۲۰۵،۹۲۰ ۵،۶۴۵،۲۰۹ ۸،۰۰۰،۰۰۰ پذيرائي، سوگوار وافطار   هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵
 ۱۳،۸۰۰ ۹،۷۳۰ ۵،۳۱۴ ۴،۴۱۶ ۱۲،۰۰۰ )مزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي كار( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹
 ۱،۵۵۲،۰۰۰ ۱،۰۴۳،۵۴۲ ۵۹۷،۱۹۰ ۴۴۶،۳۵۲ ۱،۳۵۰،۰۰۰ ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  مشاوره وحسابرسي، ۲۰۲۰۵۱۰
 ۱،۰۳۵،۰۰۰ ۷۸۸،۴۳۰ ۲۸۶،۵۰۰ ۵۰۱،۹۳۰ ۷۰۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲
 ۵۷،۵۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳
 ۴،۰۸۲،۵۰۰ ۳۳۱،۰۹۹ ۲،۱۶۰ ۳۲۸،۹۳۹ ۹۰۰،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴
 ۱۲،۶۰۴،۰۰۰ ۸،۷۳۱،۴۵۸ ۳،۲۹۳،۰۸۵ ۵،۴۳۸،۳۷۳ ۹،۰۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۳،۵۸۹،۹۶۲ ۲،۹۱۴،۲۰۸ ۱،۵۵۸،۸۱۹ ۱،۳۵۵،۳۸۹ ۲،۹۴۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۶۳۲،۰۰۰ ۶۳۰،۵۴۶ ۲۸۶،۹۱۷ ۳۴۳،۶۲۹ ۵۲۰،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱
 ۱،۰۳۵،۰۰۰ ۷۵۳،۷۱۰ ۲۷۵،۸۴۵ ۴۷۷،۸۶۵ ۱،۰۰۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲
 ۳۱۰،۰۰۰ ۱۸۵،۲۶۶ ۱۰۳،۸۴۵ ۸۱،۴۲۱ ۲۷۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۱،۶۱۲،۹۶۲ ۱،۳۴۴،۶۸۶ ۸۹۲،۲۱۲ ۴۵۲،۴۷۴ ۱،۱۵۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۱۲،۶۷۱،۵۰۰ ۷،۹۷۹،۲۲۰ ۳،۷۹۸،۸۳۹ ۴،۱۸۰،۳۸۱ ۱۲،۳۷۷،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰
  



 

 

 ٢۵٩

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٢ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  مبلغ اعتبار
 ١٣٩٤ سال 

 ۶۹۰،۰۰۰ ۵۱۴،۰۵۱ ۳۲۰،۲۷۰ ۱۹۳،۷۸۱ ۵۱۷،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱
 ۴۰۲،۵۰۰ ۳۰۶،۸۷۷ ۱۵۴،۰۳۶ ۱۵۲،۸۴۱ ۴۶۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲
 ۱،۶۱۰،۰۰۰ ۱،۵۱۴،۰۶۸ ۴۱۰،۴۷۶ ۱،۱۰۳،۵۹۲ ۱،۲۰۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳
 ۳،۰۴۷،۰۰۰ ۲،۰۲۶،۴۱۰ ۷۶۶،۱۹۰ ۱،۲۶۰،۲۲۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴
 ۶۹،۰۰۰ ۲۴،۱۲۵ ۲۰،۳۰۰ ۳،۸۲۵ ۶۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵
 ۴۰۲،۰۰۰ ۳۶۲،۸۶۲ ۲۵۱،۹۴۵ ۱۱۰،۹۱۷ ۳۵۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶
 ۱،۴۹۵،۰۰۰ ۱،۶۵۲،۱۸۱ ۸۴۵،۱۵۰ ۸۰۷،۰۳۱ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ازم آتش نشانيخريد لو ۲۰۲۰۷۰۷
 ۶۹،۰۰۰ ۶۴،۱۶۵ ۴۰،۵۲۵ ۲۳،۶۴۰ ۵۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸
 ۵۷۵،۰۰۰ ۳۶۵،۰۵۸ ۵۰،۳۵۳ ۳۱۴،۷۰۵ ۶۹۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹
 ۸۶۲،۰۰۰ ۳۷۵،۵۲۹ ۱۶۵،۷۰۰ ۲۰۹،۸۲۹ ۷۵۰،۰۰۰ ر كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردا ۲۰۲۰۷۱۰
 ۳،۴۵۰،۰۰۰ ۷۷۳،۸۹۴ ۷۷۳،۸۹۴ ۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۳،۳۷۵،۰۰۰ ۲،۹۸۵،۰۷۷ ۱،۱۰۴،۷۲۹ ۱،۸۸۰،۳۴۸ ۳،۳۶۳،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ۸،۱۰۰ ۸،۱۰۰ ۰ ۳۵،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ۸،۱۰۰ ۸،۱۰۰ ۰ ۳۵،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۳۵۹،۰۰۰ ۳۵۳،۴۰۶ ۲۱۱،۱۹۰ ۱۴۲،۲۱۶ ۳۰۰،۰۰۰ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۳۵۹،۰۰۰ ۳۵۳،۴۰۶ ۲۱۱،۱۹۰ ۱۴۲،۲۱۶ ۳۰۰،۰۰۰   بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر ۲۰۳۱۱۰۱

 ۱،۴۴۷،۰۰۰ ۱،۲۴۶،۲۴۱ ۱۴۳،۵۰۵ ۱،۱۰۲،۷۳۶ ۱،۳۴۵،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۹۶۲،۹۹۱ ۷۱،۷۰۵ ۸۹۱،۲۸۶ ۱،۰۰۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲
 ۱۱۵،۰۰۰ ۱۸۱،۴۰۰ ۰ ۱۸۱،۴۰۰ ۲۳۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم ارتباطي مستقل اضطرار ۲۰۳۱۲۰۳
 ۱۳۲،۰۰۰ ۱۰۱،۸۵۰ ۷۱،۸۰۰ ۳۰،۰۵۰ ۱۱۵،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۱،۵۲۹،۰۰۰ ۱،۳۷۷،۳۳۰ ۷۴۱،۹۳۴ ۶۳۵،۳۹۶ ۱،۶۸۳،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۱،۳۵۰،۰۰۰ ۱،۲۶۴،۶۰۵ ۶۷۹،۳۲۵ ۵۸۵،۲۸۰ ۱،۴۹۵،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱
  



 

 

 ٢۶٠

ود ی و١٣٩۴  سالون  راز و سازمان  ری  د ا  یه    ا دمات ا ی و  شا ش   سازمان آ

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٢ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  مبلغ اعتبار
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۱۵،۰۰۰ ۶۶،۵۲۹ ۲۰،۷۹۶ ۴۵،۷۳۳ ۱۳۸،۰۰۰ حيوانات و نباتات  ۲۰۳۱۳۰۲
 ۶۴،۰۰۰ ۴۶،۱۹۶ ۴۱،۸۱۳ ۴،۳۸۳ ۵۰،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۹،۳۹۱،۵۲۹ ۹،۱۰۲،۲۳۱ ۲،۸۶۵،۵۷۰ ۶،۲۳۶،۶۶۱ ۶،۰۳۸،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳۸۶،۴۲۴ ۱۴۹،۵۵۹ ۲۳۶،۸۶۵ ۹۴۳،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۳۸۶،۴۲۴ ۱۴۹،۵۵۹ ۲۳۶،۸۶۵ ۹۴۳،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۵،۸۹۱،۵۲۹ ۴،۸۸۶،۰۷۲ ۲،۱۹۷،۲۶۲ ۲،۶۸۸،۸۱۰ ۵،۰۹۵،۰۰۰ پرداخت هاي انتقالي به كاركنان : ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۵،۸۹۱،۵۲۹ ۴،۸۸۶،۰۷۲ ۲،۱۹۷،۲۶۲ ۲،۶۸۸،۸۱۰ ۵،۰۹۵،۰۰۰ حق سنوات ماهها كار خاتمه خدمت كاركنان ۲۰۴۱۹۰۴

 ۰ ۳،۸۲۹،۷۳۵ ۵۱۸،۷۴۹ ۳،۳۱۰،۹۸۶ ۰ ديون و تعهدات : ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۰ ۳،۸۲۹،۷۳۵ ۵۱۸،۷۴۹ ۳،۳۱۰،۹۸۶   ديون بامحل ۲۰۴۲۰۰۱
  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢۶١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢۶٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

  



 

 

 ٢۶٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان آرامستان ها  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۴جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۸،۰۰۶،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۱۲،۳۳۹،۶۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۷۶۴،۴۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۲۰،۷۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۱۹۰،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۶۰۰،۰۰۰  از وجوه و اموال درآمد حاصل ٤٠٠٠٠٠

 ۲۱،۳۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۲۱،۳۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۲۱،۳۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢۶۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان آرامستان ها  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۵جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧ي وصولي قطع
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۲۱،۳۰۰،۰۰۰ ۱۱،۶۸۵،۸۰۲ ۶،۹۱۷،۴۹۶ ۴،۷۶۸،۳۰۶ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۳۶۰،۳۰۰ جمع درآمدهاي عمومي

 ۲۰،۷۰۰،۰۰۰ ۱۱،۲۵۷،۹۷۹ ۶،۶۱۲،۷۳۶ ۴،۶۴۵،۲۴۳ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۲،۸۴۵،۲۲۱ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰ ۴۲۷،۸۲۳ ۳۰۴،۷۶۰ ۱۲۳،۰۶۳ ۵۰۰،۰۰۰ ۵۱۵،۰۷۹ ل درآمد حاصل از وجوه و اموا ۰۴۰۰۰۰۰

 ۲۰،۷۰۰،۰۰۰ ۱۱،۲۵۷،۹۷۹ ۶،۶۱۲،۷۳۶ ۴،۶۴۵،۲۴۳ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۲،۸۴۵،۲۲۱بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۲۵۷،۹۷۹ ۶،۶۱۲،۷۳۶ ۴،۶۴۵،۲۴۳ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۲،۸۴۵،۲۲۱ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۲۵۷،۹۷۹ ۶،۶۱۲،۷۳۶ ۴،۶۴۵،۲۴۳ ۱۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۲،۸۴۵،۲۲۱ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

 ۶،۷۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآمد تاسيسات شهردار ۰۳۰۲۰۰۰

 ۶،۷۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآمد حاصل از غسالخانه و گورستانها ۳۰۲۰۰۴

 ۶۰۰،۰۰۰ ۴۲۷،۸۲۳ ۳۰۴،۷۶۰ ۱۲۳،۰۶۳ ۵۰۰،۰۰۰ ۵۱۵،۰۷۹  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰ ۴۲۷،۸۲۳ ۳۰۴،۷۶۰ ۱۲۳،۰۶۳ ۵۰۰،۰۰۰ ۵۱۵،۰۷۹ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰ ۴۲۷،۸۲۳ ۳۰۴،۷۶۰ ۱۲۳،۰۶۳ ۵۰۰،۰۰۰ ۵۱۵،۰۷۹ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳

  

  

  

  

  



 

 

 ٢۶۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان آرامستان ها  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۶جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي
 ١٣٩٤ 

 ۲۱،۳۰۰،۰۰۰ ۱۷،۱۱۲،۱۴۰ ۱۰،۴۲۶،۳۸۷ ۶،۶۸۵،۷۵۳ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ري    جمع كل هزينه هاي خدمات شه ۲۰۰۰۰۰۰

 ۸،۰۰۶،۰۰۰ ۶،۴۵۳،۶۶۳ ۳،۷۳۸،۹۳۶ ۲،۷۱۴،۷۲۷ ۷،۲۸۰،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۱،۹۳۰،۰۰۰ ۱،۶۷۱،۰۷۱ ۹۶۵،۶۵۲ ۷۰۵،۴۱۹ ۱،۹۰۱،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۱۷،۲۵۳ ۱۱،۲۶۳ ۵،۹۹۰ ۲۲،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱

 ۸۰،۰۰۰ ۶۰،۹۳۷ ۳۹،۹۴۱ ۲۰،۹۹۶ ۱۸۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۱،۲۶۰،۰۰۰ ۱،۰۶۷،۹۷۱ ۶۲۳،۰۴۱ ۴۴۴،۹۳۰ ۱،۱۷۶،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۵۶۰،۰۰۰ ۵۲۴،۹۱۰ ۲۹۱،۴۰۷ ۲۳۳،۵۰۳ ۵۲۳،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۶،۰۷۶،۰۰۰ ۴،۷۸۲،۵۹۲ ۲،۷۷۳،۲۸۴ ۲،۰۰۹،۳۰۸ ۵،۳۷۹،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۳۸۴،۰۰۰ ۲۳۷،۹۳۵ ۱۵۲،۶۴۱ ۸۵،۲۹۴ ۲۴۶،۰۰۰ مزايا مدير عامل ۲۰۱۰۲۰۱

 ۷۲۰،۰۰۰ ۵۱۹،۲۹۹ ۳۴۹،۶۸۶ ۱۶۹،۶۱۳ ۸۵۸،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۱۲۶،۰۰۰ ۸۶،۲۶۱ ۶۴،۷۲۴ ۲۱،۵۳۷ ۶۲،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۲۷۶،۰۰۰ ۲۱۷،۱۶۷ ۱۵۲،۰۹۴ ۶۵،۰۷۳ ۱۳۸،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۲،۱۶۰،۰۰۰ ۱،۸۲۹،۲۴۱ ۱،۰۵۰،۲۰۴ ۷۷۹،۰۳۷ ۲،۰۵۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، حق بازنشستگي سهم شهر ، بيمه تامين اجتماعي، پس اندازسهم شهردار دار

 حق درمان سهم شهردار 
۱،۲۵۵،۰۰۰ ۴۶۴،۷۶۱ ۶۴۱،۴۸۹ ۱،۱۰۶،۲۵۰ ۱،۳۲۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۴۹۰،۰۰۰ ۳۹۳،۲۰۵ ۲۹۵،۸۷۲ ۹۷،۳۳۳ ۲۶۰،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۶۰۰،۰۰۰ ۳۹۳،۲۳۴ ۶۶،۵۷۴ ۳۲۶،۶۶۰ ۵۱۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۱۲،۳۳۹،۶۰۰ ۱۰،۲۱۹،۸۷۱ ۶،۳۸۸،۱۱۰ ۳،۸۳۱،۷۶۱ ۹،۸۵۴،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۸۸،۵۰۰ ۵۸،۹۵۰ ۴۶،۹۱۸ ۱۲،۰۳۲ ۴۴،۵۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰
  



 

 

 ٢۶۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٢ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  مبلغ اعتبار
 ١٣٩٤ سال 

 ۵۷،۵۰۰ ۳۸،۲۳۵ ۲۸،۷۸۰ ۹،۴۵۵ ۱۷،۵۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۳۱،۰۰۰ ۲۰،۷۱۵ ۱۸،۱۳۸ ۲،۵۷۷ ۲۷،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۶۹۰،۰۰۰ ۵۵۹،۱۱۱ ۴۴۷،۳۰۳ ۱۱۱،۸۰۸ ۳۵۰،۰۰۰ اجاره بهاء وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۶۹۰،۰۰۰ ۵۵۹،۱۱۱ ۴۴۷،۳۰۳ ۱۱۱،۸۰۸ ۳۵۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۹،۸۷۷،۸۵۰ ۸،۵۵۴،۸۷۳ ۴،۹۹۸،۹۲۱ ۳،۵۵۵،۹۵۲ ۶،۹۰۷،۰۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۱،۵۰۰ ۶،۵۹۰ ۵،۵۰۰ ۱،۰۹۰ ۱۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۱۱،۵۰۰ ۶،۷۶۰ ۶،۵۲۰ ۲۴۰ ۱۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۱۱،۵۰۰ ۵،۳۹۰ ۵،۰۰۰ ۳۹۰ ۱۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۳۲،۲۰۰ ۲۶،۱۲۶ ۱۴،۲۵۰ ۱۱،۸۷۶ ۲۴،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۴۶،۰۰۰ ۲۲۷،۰۶۵ ۳۰،۱۴۰ ۱۹۶،۹۲۵ ۳۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  ينه جشن،هز ۲۰۲۰۵۰۵

 ۲،۵۰۰ ۱،۷۳۱ ۱،۱۹۶ ۵۳۵ ۲،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۱۲۰،۰۰۰ ۱۰۲،۷۹۸ ۷۳،۷۳۸ ۲۹،۰۶۰ ۱۲۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۸،۹۹۱،۷۵۰ ۷،۶۳۲،۰۲۱ ۴،۵۱۵،۷۳۷ ۳،۱۱۶،۲۸۴ ۶،۱۷۹،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۸۰،۵۰۰ ۶۳،۲۶۳ ۵۶،۲۰۰ ۷،۰۶۳ ۷۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۴۶،۰۰۰ ۲۲،۱۲۴ ۰ ۲۲،۱۲۴ ۴۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۱۴،۴۰۰ ۱۲،۳۰۵ ۵،۰۰۰ ۷،۳۰۵ ۱۲،۰۰۰ ا ثابتبيمه دارائي ه ۲۰۲۰۵۱۴

 ۵۱۰،۰۰۰ ۴۴۸،۷۰۰ ۲۸۵،۶۴۰ ۱۶۳،۰۶۰ ۴۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۱،۰۵۵،۵۰۰ ۵۲۴،۶۸۳ ۵۰۲،۰۵۲ ۲۲،۶۳۱ ۱،۱۵۷،۵۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۲۰،۵۰۰ ۱۲،۸۷۲ ۱۰،۲۰۰ ۲،۶۷۲ ۱۷،۵۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۲۳،۰۰۰ ۲۲،۴۹۴ ۱۱،۲۰۰ ۱۱،۲۹۴ ۴۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

  



 

 

 ٢۶٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٢ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  مبلغ اعتبار
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۲،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴۸۹،۳۱۷ ۴۸۰،۶۵۲ ۸،۶۶۵ ۱،۰۵۰،۰۰۰ ق مصرفيبها بر ۲۰۲۰۶۰۴

 ۶۲۷،۷۵۰ ۵۲۲،۲۵۴ ۳۹۲،۹۱۶ ۱۲۹،۳۳۸ ۱،۳۹۵،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۳۴،۵۰۰ ۲۱،۵۹۶ ۱۸،۲۵۱ ۳،۳۴۵ ۳۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۵۰،۰۰۰ ۴۱،۱۶۷ ۳۴،۵۰۰ ۶،۶۶۷ ۳۴،۵۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۲۵،۰۰۰ ۱۸،۱۶۳ ۱۲،۵۴۳ ۵،۶۲۰ ۲۲،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۹۰،۰۰۰ ۶۱،۲۸۸ ۳۰،۰۸۸ ۳۱،۲۰۰ ۷۵،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۲،۳۰۰ ۱،۵۱۴ ۱،۵۱۴ ۰ ۲،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۱۳،۲۰۰ ۸،۸۳۸ ۶،۷۷۰ ۲،۰۶۸ ۱۱،۵۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۶،۰۰۰ ۳،۰۰۰ ۳،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۷۲،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۳۰۴،۷۵۰ ۲۸۰،۴۳۸ ۲۰۰،۰۰۰ ۸۰،۴۳۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۳۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ زشي كاركنان شهردار كمك به هزينه ها ور ۲۰۲۰۷۱۰

 ۰ ۶۶،۲۵۰ ۶۶،۲۵۰ ۰ ۱۲۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۷۶۴،۴۰۰ ۱۸۲،۳۷۶ ۱۷۴،۳۰۱ ۸،۰۷۵ ۶۰۱،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۲۴،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۲۴،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر   ۲۰۳۱۱۰۱

 ۵۸۸،۰۰۰ ۹۵،۷۵۰ ۹۵،۷۵۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

  



 

 

 ٢۶٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  اد تانسازمان ا   اآر

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٢ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  مبلغ اعتبار
 ١٣٩٤ سال 

 ۳۶۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خريدماشين آالت و وسائط نقليه  ۲۰۳۱۲۰۱

 ۱۵۶،۰۰۰ ۶۸،۲۵۰ ۶۸،۲۵۰ ۰ ۲۵۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۱۲،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم ارتباطي مستقل اضطرار ۲۰۳۱۲۰۳

 ۶۰،۰۰۰ ۲۷،۵۰۰ ۲۷،۵۰۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۱۲۲،۴۰۰ ۸۶،۶۲۶ ۷۸،۵۵۱ ۸،۰۷۵ ۱۵۱،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۱۲۰،۰۰۰ ۸۵،۲۰۱ ۷۷،۳۵۱ ۷،۸۵۰ ۱۴۵،۰۰۰ د لوازم مصرف نشدني ادار خري ۲۰۳۱۳۰۱

 ۲،۴۰۰ ۱،۴۲۵ ۱،۲۰۰ ۲۲۵ ۶،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۱۹۰،۰۰۰ ۲۵۶،۲۳۰ ۱۲۵،۰۴۰ ۱۳۱،۱۹۰ ۲۶۵،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۹۰،۰۰۰ ۲۵۶،۲۳۰ ۱۲۵،۰۴۰ ۱۳۱،۱۹۰ ۲۶۵،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۲۵،۰۴۰ ۲۵،۰۴۰ ۰ ۱۵،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۱۶۰،۰۰۰ ۲۳۱،۱۹۰ ۱۰۰،۰۰۰ ۱۳۱،۱۹۰ ۲۰۰،۰۰۰ كفن و دفن اموات بالصاحب  ۲۰۴۱۷۰۴
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢۶٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٧٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

  
 
 



 

 

 ٢٧١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان اتوبوسراني  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۷جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۵۱،۶۴۴،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۱،۱۷۵،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۱۲۷،۳۱۰،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۲،۱۶۴،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۲۸۱،۳۲۵،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۳۰۶،۸۸۲،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۴۸۸،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۷،۰۰۰،۰۰۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۶۱،۵۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۴۸۸،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۴۸۸،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٧٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان اتوبوسراني  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۸جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ال  س

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۲۸۷،۴۱۰،۴۵۸۴۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۶۹،۵۳۸،۶۳۹ ۱۱۷،۸۷۱،۸۱۹ ۳۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۹،۰۷۱،۹۵۴ جمع درآمدهاي عمومي

 ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۵۵۸،۰۰۰ ۲۰۵،۰۰۰ ۳۵۳،۰۰۰ ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۱۵،۸۴۳،۴۸۸  درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۱۰۵،۲۵۸،۹۶۰۲۸۱،۳۲۵،۰۰۰ ۵۵،۱۹۰،۹۶۰ ۵۰،۰۶۸،۰۰۰ ۲۶۸،۲۲۵،۰۰۰ ۱۲۱،۶۶۲،۰۶۸ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۱۳۵،۷۷۵ ۲۱،۲۳۵،۷۷۵ ۸،۹۰۰،۰۰۰ ۱۶،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۷۱۷،۶۴۱  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۱۰۳،۹۲۷،۸۱۹۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۳،۰۷۷،۰۰۰ ۵۰،۸۵۰،۸۱۹ ۰ ۷۷،۴۸۷،۶۹۳ مانها کمک ها اعطايي دولت و ساز ۰۵۰۰۰۰۰

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۸۶۷،۹۰۴ ۳،۸۶۷،۹۰۴ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۴۲۹،۷۳۲  اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

 ۶۱،۵۰۰،۰۰۰ ۴۲،۶۶۲،۰۰۰ ۳۵،۹۶۲،۰۰۰ ۶،۷۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷،۹۳۱،۳۳۲  ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۵۵۸،۰۰۰ ۲۰۵،۰۰۰ ۳۵۳،۰۰۰ ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۱۵،۸۴۳،۴۸۸  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۵۵۸،۰۰۰ ۲۰۵،۰۰۰ ۳۵۳،۰۰۰ ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۱۵،۸۴۳،۴۸۸ عوارض برپروانه ها كسب و فروش خدماتي  ۰۱۰۴۰۰۰

 ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۵۵۸،۰۰۰ ۲۰۵،۰۰۰ ۳۵۳،۰۰۰ ۱،۱۷۵،۰۰۰ ۱۵،۸۴۳،۴۸۸ )شرکت مسافربر( ساير موارد  ۰۱۰۴۰۹۹

 ۱۰۵،۲۵۸،۹۶۰۲۸۱،۳۲۵،۰۰۰ ۵۵،۱۹۰،۹۶۰ ۵۰،۰۶۸،۰۰۰ ۲۶۸،۲۲۵،۰۰۰ ۱۲۱،۶۶۲،۰۶۸بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۰۵،۲۵۸،۹۶۰۲۸۱،۳۲۵،۰۰۰ ۵۵،۱۹۰،۹۶۰ ۵۰،۰۶۸،۰۰۰ ۲۶۸،۲۲۵،۰۰۰ ۱۲۱،۶۶۲،۰۶۸ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۱۸۰،۰۰۰ ۱۵۱،۰۰۰ ۸۷،۰۰۰ ۶۴،۰۰۰ ۲۲۲،۰۰۰ ۱۵۵،۳۶۸ )کارکرد تعميرگاه( درآمد حاصل از خدمات آماده ساز  ۰۳۰۱۰۰۸

 ۴،۰۰۰ ۵،۸۱۰ ۱،۸۱۰ ۴،۰۰۰ ۳،۰۰۰ ۹،۷۵۰ درامد ناشي از ارائه خدمات ميني بوسراني و تاکسيراني ۰۳۰۱۰۰۱۰

 ۱۰۵،۱۰۲،۱۵۰۲۸۱،۱۴۱،۰۰۰ ۵۵،۱۰۲،۱۵۰ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۱،۴۹۶،۹۵۰ شهر به شهردار درآمد حاصل از ارائه خدمات  ۰۳۰۱۰۹۵

 ۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۱۳۵،۷۷۵ ۲۱،۲۳۵،۷۷۵ ۸،۹۰۰،۰۰۰ ۱۶،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۷۱۷،۶۴۱  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶،۹۷۲،۷۷۵ ۱۹،۵۷۲،۷۷۵ ۷،۴۰۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
  



 

 

 ٢٧٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶،۹۷۲،۷۷۵ ۱۹،۵۷۲،۷۷۵ ۷،۴۰۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ده ها شهردار درآمد حاصل از وجوه سپر ۰۴۰۱۰۰۳

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۱۶۳،۰۰۰ ۱،۶۶۳،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۷۱۷،۶۴۱ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۱۶۳،۰۰۰ ۱،۶۶۳،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۷۱۷،۶۴۱ درآمد حاصل از کرايه ماشين آالت و وسايط نقليه  ۰۴۰۲۰۰۲

 ۱۰۳،۹۲۷،۸۱۹۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۳،۰۷۷،۰۰۰ ۵۰،۸۵۰،۸۱۹ ۰ ۷۷،۴۸۷،۶۹۳  کمک هاي اعطائي دولت وسازمانهاي دولتي ۰۵۰۰۰۰۰

 ۱۰۳،۹۲۷،۸۱۹۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۳،۰۷۷،۰۰۰ ۵۰،۸۵۰،۸۱۹ ۰ ۷۷،۴۸۷،۶۹۳ کمک ها اعطائي دولت و سازمانها دولتي  ۰۵۰۱۰۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵،۴۰۸،۸۱۹ ۵۳،۰۷۷،۰۰۰ ۳۲،۳۳۱،۸۱۹ ۰ ۳۲،۳۳۱،۸۱۹ العوض جار دولتكمك ب ۰۵۰۱۰۰۱

 ۰ ۱۸،۵۱۹،۰۰۰ ۰ ۱۸،۵۱۹،۰۰۰ ۰ ۴۵،۱۵۵،۸۷۴ كمك بالعوض عمراني دولت ۰۵۰۱۰۰۲

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۸۶۷،۹۰۴ ۳،۸۶۷،۹۰۴ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۴۲۹،۷۳۲ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

۰۶۰۳۰۰۰ 
و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار اموال 

 تعلق مي گيرد 
۲،۴۲۹،۷۳۲ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۸۶۷،۹۰۴ ۴،۸۶۷،۹۰۴ ۷،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۸۶۷،۹۰۴ ۳،۸۶۷،۹۰۴ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۴۲۹،۷۳۲ )امتياز نمايندگي( حق بهره بردار از خطوط حمل مسافر داخل شهر  ۰۶۰۳۰۰۶

 ۶۱،۵۰۰،۰۰۰ ۴۲،۶۶۲،۰۰۰ ۳۵،۹۶۲،۰۰۰ ۶،۷۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷،۹۳۱،۳۳۲ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۶۱،۵۰۰،۰۰۰ ۴۲،۶۶۲،۰۰۰ ۳۵،۹۶۲،۰۰۰ ۶،۷۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷،۹۳۱،۳۳۲ فروش اموال شهردار  ۰۷۰۲۰۰۰

 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۶۶۲،۰۰۰ ۶۶۲،۰۰۰ ۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۳۱۴،۸۴۹ درآمد فروش اموال منقول و اسقاط ۰۷۰۲۰۰۲

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵،۳۰۰،۰۰۰ ۶،۷۰۰،۰۰۰ ۲۸،۵۰۰،۰۰۰ ۱۶،۶۱۶،۴۸۳ ومعاينه فني,) CNGدرآمد حاصل سوخت رساني ( ساير  ۰۷۰۲۰۹۹

  

  

  



 

 

 ٢٧۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان اتوبوسراني  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۹جدول 

  شماره
  طبقه بندي

 شرح
  ودجه مصوبب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
متمم بودجه 

١٣٩٣سال 
 ۳۴۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴۸۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۶۹،۸۴۹،۳۰۰ ۱۷۸،۹۶۴،۵۰۰ ۹۰،۸۶۴،۸۰۰ ۳۱۹،۰۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۴۰،۸۵۹،۰۰۰ ۵۱،۶۴۴،۰۰۰ ۳۵،۷۰۱،۰۰۰ ۲۱،۵۱۴،۰۰۰ ۱۴،۱۸۷،۰۰۰ ۴۶،۸۸۷،۰۰۰ رسنلي هزينه هاي پ: ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۱۲،۱۵۱،۰۰۰ ۱۴،۶۹۵،۰۰۰ ۱۱،۵۵۰،۰۰۰ ۷،۰۴۷،۰۰۰ ۴،۵۰۳،۰۰۰ ۱۳،۷۷۷،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۱۳۶،۰۰۰ ۱۶۴،۰۰۰ ۱۲۶،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۴۶،۰۰۰ ۱۳۴،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱

 ۳۱۵،۰۰۰ ۴۳۱،۰۰۰ ۲۳۲،۰۰۰ ۱۶۲،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۴۴۵،۰۰۰ ق كارمندان ثابت حقو ۲۰۱۰۱۰۳

 ۹،۹۵۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۵۵۰،۰۰۰ ۵،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۷۵۰،۰۰۰ ۱۱،۲۱۸،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۱،۷۵۰،۰۰۰ ۲،۱۰۰،۰۰۰ ۱،۶۴۲،۰۰۰ ۱،۰۰۵،۰۰۰ ۶۳۷،۰۰۰ ۱،۹۸۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۲۸،۷۰۸،۰۰۰ ۳۶،۹۴۹،۰۰۰ ۲۴،۱۵۱،۰۰۰ ۱۴،۴۶۷،۰۰۰ ۹،۶۸۴،۰۰۰ ۳۳،۱۱۰،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۲۸۰،۰۰۰ ۳۳۶،۰۰۰ ۲۰۳،۰۰۰ ۱۶۳،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۰۰ مزايا مدير عامل ۲۰۱۰۲۰۱

 ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۴۹۰،۰۰۰ ۹۷۰،۰۰۰ ۵۲۰،۰۰۰ ۲،۴۰۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۵۶۰،۰۰۰ ۶۷۲،۰۰۰ ۴۹۲،۰۰۰ ۳۲۷،۰۰۰ ۱۶۵،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۲۴۸،۰۰۰ ۲۹۸،۰۰۰ ۲۱۷،۰۰۰ ۱۴۵،۰۰۰ ۷۲،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۱۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۱۵۰،۰۰۰ ۶،۸۰۰،۰۰۰ ۴،۳۵۰،۰۰۰ ۱۴،۶۰۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 تامين اجتماعي، حق درمان سهم شهردار 
۸،۹۱۰،۰۰۰ ۲،۴۵۰،۰۰۰ ۴،۲۰۰،۰۰۰ ۶،۶۵۰،۰۰۰ ۹،۲۰۰،۰۰۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۲،۲۲۰،۰۰۰ ۲،۷۴۳،۰۰۰ ۲،۱۷۹،۰۰۰ ۱،۲۶۲،۰۰۰ ۹۱۷،۰۰۰ ۲،۷۶۰،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۳،۴۰۰،۰۰۰ ۴،۱۰۰،۰۰۰ ۱،۷۷۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ۱،۱۷۰،۰۰۰ ۳،۴۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۹۱،۳۱۰،۰۰۰ ۱۲۷،۳۱۰،۰۰۰ ۷۳،۹۰۶،۵۰۰ ۵۲،۳۳۶،۵۰۰ ۲۱،۵۷۰،۰۰۰ ۷۷،۱۴۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۸۹۰،۰۰۰ ۱،۰۲۴،۰۰۰ ۷۱۸،۰۰۰ ۵۳۰،۰۰۰ ۱۸۸،۰۰۰ ۸۹۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰
  



 

 

 ٢٧۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

  شماره
  طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
متمم بودجه 

١٣٩٣سال 
 ۶۰۰،۰۰۰ ۶۹۰،۰۰۰ ۵۲۳،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۱۲۳،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۲۹۰،۰۰۰ ۳۳۴،۰۰۰ ۱۹۵،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰ ۶۵،۰۰۰ ۲۹۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۹،۹۳۰،۰۰۰ ۱۱،۴۳۵،۰۰۰ ۸،۵۱۲،۵۰۰ ۵،۷۰۶،۵۰۰ ۲،۸۰۶،۰۰۰ ۷،۵۳۰،۰۰۰ اجاره بهاء وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۹،۹۰۰،۰۰۰ ۱۱،۴۰۰،۰۰۰ ۸،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۷۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ كرايه ماشينها ادار ۲۰۲۰۴۰۳

 ۳۰،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰ ۱۲،۵۰۰ ۶،۵۰۰ ۶،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ )نگهدار بيسيم(ساير هزينه ها ۲۰۲۰۴۰۴

 ۷۱،۱۷۰،۰۰۰ ۱۰۴،۱۷۶،۰۰۰ ۵۶،۵۱۹،۰۰۰ ۴۰،۷۰۵،۰۰۰ ۱۵،۸۱۴،۰۰۰ ۵۹،۳۵۰،۰۰۰ ادي خدمات قرارد: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰ ۴۵،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰ ۱۹۹،۰۰۰ ۱۶۰،۰۰۰ ۳۹،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۴۹۵،۰۰۰ ۵۹۰،۰۰۰ ۳۸۰،۰۰۰ ۲۱۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۱،۱۵۰،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۸۵۲،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۳۵۲،۰۰۰ ۱،۱۵۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۱،۱۵۰،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۳۴۰،۰۰۰ ۶۷۰،۰۰۰ ۶۷۰،۰۰۰ ۸۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۴۰،۰۰۰ ۴۶،۰۰۰ ۲۶،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰ ۹،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۶۱۰،۰۰۰ ۱،۱۶۶،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰ ۴۱۶،۰۰۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۱،۲۰۰،۰۰۰ ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ ۴۹،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۲۳۰،۰۰۰ ۲۶۵،۰۰۰ ۱۸۳،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ ۸۳،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۱،۸۰۰،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۴،۳۰۰،۰۰۰ ۳،۰۸۳،۰۰۰ ۲،۰۹۳،۰۰۰ ۹۹۰،۰۰۰ ۲،۹۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۴،۸۵۰،۰۰۰ ۵،۵۳۳،۰۰۰ ۴،۰۳۶،۰۰۰ ۲،۴۶۰،۰۰۰ ۱،۵۷۶،۰۰۰ ۵،۱۰۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۲۲۰،۰۰۰ ۲۵۳،۰۰۰ ۱۶۵،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۸۵،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰ تگاه ها حرارتي سوخت دس ۲۰۲۰۶۰۱

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۹۰۰،۰۰۰ ۲،۲۱۱،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۰۱۱،۰۰۰ ۳،۱۲۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

  



 

 

 ٢٧۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

  شماره
  طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
متمم بودجه 

١٣٩٣سال 
 ۳۳۰،۰۰۰ ۳۸۰،۰۰۰ ۲۷۰،۰۰۰ ۱۹۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۳۲۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۹۰،۰۰۰ ۹۹۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ ۱،۴۴۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۴،۴۷۰،۰۰۰ ۵،۱۴۲،۰۰۰ ۴،۱۲۱،۰۰۰ ۲،۹۳۵،۰۰۰ ۱،۱۸۶،۰۰۰ ۴،۲۷۰،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰ ۶۹۰،۰۰۰ ۴۴۸،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰ ۹۸،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۴۸۰،۰۰۰ ۵۵۲،۰۰۰ ۴۱۹،۰۰۰ ۲۸۰،۰۰۰ ۱۳۹،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۲،۴۰۰،۰۰۰ ۲،۷۶۰،۰۰۰ ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ ۲،۴۰۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۷۵،۰۰۰ ۳۲۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰ ۱۷۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۵۰،۰۰۰ ۵۸،۰۰۰ ۴۴،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۱۴،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۱۵۰،۰۰۰ ۱۷۳،۰۰۰ ۱۳۵،۰۰۰ ۹۵،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۱۲۰،۰۰۰ ۱۳۸،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۰ ۱۵۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۸۰،۰۰۰ ۹۲،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۰ ۸۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۹۰،۰۰۰ ۱۰۴،۰۰۰ ۶۵،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰ ۹۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۱،۸۷۰،۰۰۰ ۲،۱۶۴،۰۰۰ ۶۸۶،۸۰۰ ۶۱۲،۰۰۰ ۵۴،۸۰۰ ۴،۲۲۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۱۵۰،۰۰۰ ۱۷۳،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۱۵۰،۰۰۰ ۱۷۳،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۰ ۱۵۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰   بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر ۲۰۳۱۱۰۱

 ۱،۳۵۰،۰۰۰ ۱،۵۶۵،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰ ۵۳۲،۰۰۰ ۴۸،۰۰۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۳۵۰،۰۰۰ ۴۱۰،۰۰۰ ۱۶۷،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰ ۳۷،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۳۰۰،۰۰۰ ۳۴۵،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰ ۸،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم ارتباطي مستقل اضطرار ۲۰۳۱۲۰۳

  



 

 

 ٢٧٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را و و  ا

  شماره
  طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

١٣٩٢ سال  آخر
   ماهه٧عملکرد 

١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
متمم بودجه 

١٣٩٣سال 
 ۷۰۰،۰۰۰ ۸۱۰،۰۰۰ ۳۹۳،۰۰۰ ۳۹۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۱۷۰،۰۰۰ ۱۹۶،۰۰۰ ۸۶،۸۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۶،۸۰۰ ۳۷۰،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۱۵۰،۰۰۰ ۱۷۳،۰۰۰ ۸۲،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۲۰،۰۰۰ ۲۳،۰۰۰ ۴،۸۰۰ ۰ ۴،۸۰۰ ۲۰،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۲۰۶،۹۶۱،۰۰۰ ۳۰۶،۸۸۲،۰۰۰ ۱۵۹،۵۵۵،۰۰۰ ۱۰۴،۵۰۲،۰۰۰ ۵۵،۰۵۳،۰۰۰ ۱۹۰،۷۵۳،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۷،۵۰۰،۰۰۰ ۱۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰  كمك به اتوبوسها و ميني بوسها بخش خصوصي و خطوط شبانه ۲۰۴۱۶۰۵

 ۷۰۰،۰۰۰ ۸۱۰،۰۰۰ ۶۵۲،۰۰۰ ۴۱۲،۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۷۰۰،۰۰۰ ۸۱۰،۰۰۰ ۶۵۲،۰۰۰ ۴۱۲،۰۰۰ ۲۴۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۷،۰۶۱،۰۰۰ ۷،۱۸۷،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۹،۹۵۳،۰۰۰ پرداخت هاي انتقالي به كاركنان : ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۷،۰۶۱،۰۰۰ ۷،۱۸۷،۰۰۰ ۶،۵۰۰،۰۰۰ ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۰،۰۰۰ ۹،۹۵۳،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۲۰۴۱۹۰۳

 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۷۵،۰۰۰ ۴۰۳،۰۰۰ ۳۹۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ ديون و تعهدات : ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۵۷۵،۰۰۰ ۴۰۳،۰۰۰ ۳۹۰،۰۰۰ ۱۳،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۰۰۱
  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢٧٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٧٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

 
 



 

 

 ٢٨٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان پارک ها و فضا سبز  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۱۰جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  نهاديبودجه پيش
 ١٣٩٤سال 

 ۷۸،۵۰۵،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۱۵،۸۲۸،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۱،۲۱۷،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۵۹،۱۹۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۴،۳۵۰،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۹۹،۹۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۲۵،۱۱۰،۰۰۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۹۹،۹۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۹۹،۹۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٨١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان پارک ها و فضا سبز  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۱۱ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥صولي قطعي و
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۰۶،۴۴۶،۶۷۵۹۹،۹۰۰،۰۰۰ ۶۵،۶۸۲،۲۰۳ ۴۰،۷۶۴،۴۷۲ ۸۰،۸۰۰،۰۰۰ ۹۵،۳۶۵،۴۰۷ جمع درآمدهاي عمومي

 ۵۹،۱۹۰،۰۰۰ ۸۴،۱۲۳،۲۰۱ ۵۱،۲۶۶،۰۷۶ ۳۲،۸۵۷،۱۲۵ ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۸،۲۲۳،۴۷۳ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ ۴،۶۵۰،۲۹۵ ۲،۸۹۹،۸۸۰ ۱،۷۵۰،۴۱۵ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۷۴۲،۶۹۶  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۲۵،۱۱۰،۰۰۰ ۱۷،۶۴۷،۱۳۹ ۱۱،۵۱۰،۳۴۷ ۶،۱۳۶،۷۹۲ ۲۲،۸۰۰،۰۰۰ ۱۱،۳۷۳،۱۹۸  اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

 ۰ ۲۶،۰۴۰ ۵،۹۰۰ ۲۰،۱۴۰ ۰ ۲۶،۰۴۰  ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۵۹،۱۹۰،۰۰۰ ۸۴،۱۲۳،۲۰۱ ۵۱،۲۶۶،۰۷۶ ۳۲،۸۵۷،۱۲۵ ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ۷۸،۲۲۳،۴۷۳بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۵۴،۲۲۵،۰۰۰ ۸۱،۲۹۵،۵۴۹ ۴۹،۵۳۷،۹۲۴ ۳۱،۷۵۷،۶۲۵ ۴۳،۸۰۰،۰۰۰ ۷۳،۸۱۱،۸۲۳ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۱۷۹،۶۷۳ ۱۳۰،۵۳۵ ۴۹،۱۳۸ ۱۰۰،۰۰۰ ۹۰،۷۳۳ حق كارشناسي و فروش نقشه ها ۰۳۰۱۰۰۲

 ۵۳،۷۸۳،۰۰۰ ۸۰،۹۰۸،۷۵۲ ۴۹،۲۳۲،۴۷۵ ۳۱،۶۷۶،۲۷۷ ۴۳،۱۸۸،۰۰۰ ۷۳،۴۶۳،۷۴۷ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

 ۲۲۰،۰۰۰ ۱۸۹،۵۲۴ ۱۵۷،۳۱۴ ۳۲،۲۱۰ ۵۰۰،۰۰۰ ۲۳۹،۸۹۳ )سازمان فضا سبز(درآمد حاصل از فروش آب  ۰۳۰۱۰۹۶

 ۲۲،۰۰۰ ۱۷،۶۰۰ ۱۷،۶۰۰   ۱۲،۰۰۰ ۱۷،۴۵۰ درآمد حاصل از فروش اسناد مزايده و مناقصه  ۰۳۰۱۰۹۷

 ۴،۹۶۵،۰۰۰ ۲،۸۲۷،۶۵۲ ۱،۷۲۸،۱۵۲ ۱،۰۹۹،۵۰۰ ۴،۲۰۰،۰۰۰ ۴،۴۱۱،۶۵۰ درآمد تاسيسات شهردار ۰۳۰۲۰۰۰

 ۴،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۷۶۵،۹۸۵ ۱،۶۶۶،۴۸۵ ۱،۰۹۹،۵۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۴۱۱،۶۵۰ درآمد حاصل از پارکها ۳۰۲،۰۰۵

 ۱۶۵،۰۰۰ ۶۱،۶۶۷ ۶۱،۶۶۷   ۲۰۰،۰۰۰   درآمد حاصل از فروش گل و گياه و ساير محصوالت  ۳۰۲،۰۰۹

 ۱۵،۶۰۰،۰۰۰ ۴،۶۵۰،۲۹۵ ۲،۸۹۹،۸۸۰ ۱،۷۵۰،۴۱۵ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۷۴۲،۶۹۶  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۵،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۶۵۱،۴۲۷ ۱،۶۵۱،۴۲۷ ۰ ۰ ۰  حاصل از وجوه شهردار درآمد ۰۴۰۱۰۰۰

 ۵،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۶۵۱،۴۲۷ ۱،۶۵۱،۴۲۷  ۰  ۰ ۰  درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳

  



 

 

 ٢٨٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۹۹۸،۸۶۸ ۱،۲۴۸،۴۵۳ ۱،۷۵۰،۴۱۵ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۷۴۲،۶۹۶ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۹۹۸،۸۶۸ ۱،۲۴۸،۴۵۳ ۱،۷۵۰،۴۱۵ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۷۴۲،۶۹۶ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱

 ۲۵،۱۱۰،۰۰۰ ۱۷،۶۴۷،۱۳۹ ۱۱،۵۱۰،۳۴۷ ۶،۱۳۶،۷۹۲ ۲۲،۸۰۰،۰۰۰ ۱۱،۳۷۳،۱۹۸ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

۰۶۰۳۰۰۰ 
اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يا به موجب قانون به 

 شهردار تعلق مي گيرد 
۱۱،۳۷۳،۱۹۸ ۲۲،۸۰۰،۰۰۰ ۶،۱۳۶،۷۹۲ ۱۱،۵۱۰،۳۴۷ ۱۷،۶۴۷،۱۳۹ ۲۵،۱۱۰،۰۰۰ 

 ۱۱۰،۰۰۰ ۹۷،۵۰۰ ۹۷،۵۰۰ ۰  ۸۰۰،۰۰۰ ۸۱۹،۴۳۶ ضبط سپرده ها معامالت شهردار  ۰۶۰۳۰۰۴

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۷،۵۴۹،۶۳۹ ۱۱،۴۱۲،۸۴۷ ۶،۱۳۶،۷۹۲ ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۵۵۳،۷۶۲ جريمه قطع اشجار شهر و غرامتها ۰۶۰۳۰۰۸

 ۰ ۲۶،۰۴۰ ۵،۹۰۰ ۲۰،۱۴۰ ۰ ۲۶،۰۴۰ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۰ ۲۶،۰۴۰ ۵،۹۰۰ ۲۰،۱۴۰ ۰ ۲۶،۰۴۰ فروش اموال شهردار  ۰۷۰۲۰۰۰

 ۰ ۲۶،۰۴۰ ۵،۹۰۰ ۲۰،۱۴۰ ۰  ۲۶،۰۴۰ درآمد فروش اموال منقول و اسقاط ۰۷۰۲۰۰۲

  

  

  

  

  

 
  

  



 

 

 ٢٨٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان پارک ها و فضا سبز  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۱۲جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي
 ١٣٩٤ 

 ۹۹،۹۰۰،۰۰۰ ۸۸،۱۷۷،۶۱۵ ۴۳،۶۰۵،۱۴۷ ۴۴،۵۷۲،۴۶۸ ۸۰،۸۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۷۸،۵۰۵،۰۰۰ ۷۲،۰۹۹،۸۳۰ ۳۵،۸۶۹،۶۹۱ ۳۶،۲۳۰،۱۳۹ ۶۲،۹۶۱،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۲۲،۸۰۷،۰۰۰ ۲۱،۸۷۸،۸۱۱ ۱۱،۵۷۹،۲۳۳ ۱۰،۲۹۹،۵۷۸ ۱۸،۰۲۸،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۷۳۲،۰۰۰ ۵۲۳،۷۹۷ ۳۳۲،۳۲۶ ۱۹۱،۴۷۱ ۸۹۳،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت   ۲۰۱۰۱۰۳

 ۲۰،۵۶۳،۰۰۰ ۲۰،۱۲۹،۲۲۸ ۱۰،۵۱۵،۷۷۶ ۹،۶۱۳،۴۵۲ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي  ۲۰۱۰۱۰۴

 ۱،۵۱۲،۰۰۰ ۱،۲۲۵،۷۸۶ ۷۳۱،۱۳۱ ۴۹۴،۶۵۵ ۱،۱۳۵،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۱۰۶

 ۵۵،۶۹۸،۰۰۰ ۵۰،۲۲۱،۰۱۹ ۲۴،۲۹۰،۴۵۸ ۲۵،۹۳۰،۵۶۱ ۴۴،۹۳۳،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۵،۳۰۴،۰۰۰ ۳،۵۳۷،۵۴۴ ۲،۲۵۳،۱۱۹ ۱،۲۸۴،۴۲۵ ۴،۸۰۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۶۱۸،۰۰۰ ۵۳۴،۵۷۳ ۳۱۴،۰۱۷ ۲۲۰،۵۵۶ ۳۱۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۵۱۶،۰۰۰ ۴۰۲،۴۶۵ ۲۴۵،۵۸۲ ۱۵۶،۸۸۳ ۴۸۰،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۲۴،۶۰۰،۰۰۰ ۲۲،۵۱۱،۲۸۰ ۱۱،۹۲۲،۷۶۲ ۱۰،۵۸۸،۵۱۸ ۱۹،۹۵۸،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 اجتماعي، حق درمان سهم شهردار 
۱۱،۶۸۷،۰۰۰ ۵،۶۸۹،۴۴۶ ۷،۳۶۵،۱۹۹ ۱۳،۰۵۴،۶۴۵ ۱۴،۱۰۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۴،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۷۷۷،۸۷۸ ۲،۱۳۵،۵۲۲ ۱،۶۴۲،۳۵۶ ۲،۸۹۰،۰۰۰  هزينه ناهاركمك غير نقد

 ۵،۷۶۰،۰۰۰ ۶،۴۰۲،۶۳۴ ۵۴،۲۵۷ ۶،۳۴۸،۳۷۷ ۴،۸۰۸،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۱۵،۸۲۸،۰۰۰ ۱۲،۲۳۷،۱۳۸ ۵،۳۲۱،۹۵۱ ۶،۹۱۵،۱۸۷ ۱۲،۳۸۵،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۳۰۴،۸۵۰ ۲۲۰،۶۸۳ ۱۱۴،۲۵۶ ۱۰۶،۴۲۷ ۲۵۰،۰۰۰  حمل ونقل و ارتباطاتماموريت، هزينه سفر،: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ ۸۰،۸۸۳ ۶۳،۴۶۹ ۱۷،۴۱۴ ۸۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۱۸۹،۸۵۰ ۱۳۹،۸۰۰ ۵۰،۷۸۷ ۸۹،۰۱۳ ۱۷۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴
  



 

 

 ٢٨۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي
 ١٣٩٤ 

 ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۶۸۱،۵۱۰ ۱،۱۱۸،۱۹۲ ۵۶۳،۳۱۸ ۲،۰۵۰،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۰ ۰ ۰   ۳۵۰،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۲۰۲۰۴۰۱

 ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۶۸۱،۵۱۰ ۱،۱۱۸،۱۹۲ ۵۶۳،۳۱۸ ۱،۷۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۱۱،۸۹۸،۵۰۰ ۸،۹۰۱،۰۰۲ ۳،۲۵۰،۳۱۳ ۵،۶۵۰،۶۸۹ ۷،۹۴۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۶۹،۰۰۰ ۳۸،۵۱۹ ۳۸،۵۱۹   ۶۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۱۸۴،۰۰۰ ۱۱۰،۰۴۳ ۴۷،۷۳۰ ۶۲،۳۱۳ ۱۶۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۵۷۵،۰۰۰ ۴۸۵،۳۲۶ ۲۷۸،۲۷۷ ۲۰۷،۰۴۹ ۷۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۱۰،۰۰۰ ۵،۷۴۱ ۳،۰۹۰ ۲،۶۵۱ ۱۰،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۳،۶۰۰،۰۰۰ ۲،۲۶۴،۱۵۰ ۱،۲۹۲،۶۲۰ ۹۷۱،۵۳۰ ۲،۴۳۰،۰۰۰ موزشي و هزينه ها مربوطه مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آ ۲۰۲۰۵۱۰

 ۵۰،۰۰۰ ۷۴،۹۸۹ ۳،۹۸۰ ۷۱،۰۰۹ ۲۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۸۰،۵۰۰ ۳،۳۹۵ ۰ ۳،۳۹۵ ۲۵۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۱۷۲،۵۰۰ ۹۰۰۰۰ ۰ ۹۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۷،۱۵۷،۵۰۰ ۵،۸۲۸،۸۳۹ ۱،۵۸۶،۰۹۷ ۴،۲۴۲،۷۴۲ ۳،۹۸۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۱،۰۲۴،۶۵۰ ۱،۴۳۳،۹۴۳ ۸۳۹،۱۹۰ ۵۹۴،۷۵۳ ۲،۱۴۵،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۵۷،۵۰۰ ۶،۳۷۵ ۶،۳۷۵   ۵۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۱۴۹،۵۰۰ ۱۱۹،۴۲۷ ۸۱،۰۶۵ ۳۸،۳۶۲ ۱۳۰،۰۰۰  مصرفي ادارخريد لوازم ۲۰۲۰۷۰۲

 ۶۶۲،۴۰۰ ۵۹۶،۸۱۰ ۵۶،۹۷۲ ۵۳۹،۸۳۸ ۴۷۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۴۰،۲۵۰ ۳۲،۳۹۱ ۱۸،۱۷۸ ۱۴،۲۱۳ ۳۵،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۲۳،۰۰۰ ۰ ۰   ۲۳،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۵۷،۵۰۰ ۳۱،۸۹۰ ۳۰،۹۰۰ ۹۹۰ ۵۷،۰۰۰ ابلو و پالك راهنماخريد ت ۲۰۲۰۷۰۸
  



 

 

 ٢٨۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  زسازمان ا ضای   پارک  و 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي
 ١٣٩٤ 

 ۳۴،۵۰۰ ۱۰،۰۵۰ ۸،۷۰۰ ۱،۳۵۰ ۳۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۰ ۶۳۷،۰۰۰ ۶۳۷،۰۰۰   ۱،۳۵۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۱،۲۱۷،۰۰۰ ۶۶۳،۳۷۲ ۵۷۶،۷۹۴ ۸۶،۵۷۸ ۱،۳۸۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۸۰،۵۰۰ ۵۲،۲۷۷ ۴۵،۸۳۰ ۶،۴۴۷ ۴۰،۰۰۰ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۸۰،۵۰۰ ۵۲،۲۷۷ ۴۵،۸۳۰ ۶،۴۴۷ ۴۰،۰۰۰  تاسيسات ادار وشهر  بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و ۲۰۳۱۱۰۱

 ۶۲۶،۵۰۰ ۳۷۶،۱۰۲ ۳۵۴،۰۱۴ ۲۲،۰۸۸ ۲۳۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۳۲۲،۵۵۸ ۳۰۱،۵۶۰ ۲۰،۹۹۸ ۱۶۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۱۲۶،۵۰۰ ۵۳،۵۴۴ ۵۲،۴۵۴ ۱،۰۹۰ ۷۰،۰۰۰ جهيزات عمده ادارخريد ساير لوازم فني و ت ۲۰۳۱۲۰۴

 ۵۱۰،۰۰۰ ۲۳۴،۹۹۳ ۱۷۶،۹۵۰ ۵۸،۰۴۳ ۱،۱۱۰،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۲۳۲،۱۵۷ ۱۷۵،۰۹۵ ۵۷،۰۶۲ ۱،۱۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۱۰،۰۰۰ ۲،۸۳۶ ۱،۸۵۵ ۹۸۱ ۱۰،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۴،۳۵۰،۰۰۰ ۳،۱۷۷،۲۷۵ ۱،۸۳۶،۷۱۱ ۱،۳۴۰،۵۶۴ ۴،۰۷۴،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۳۵۰،۰۰۰ ۶۴،۸۰۹ ۳۴،۳۷۵ ۳۰،۴۳۴ ۱۵۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۳۵۰،۰۰۰ ۶۴،۸۰۹ ۳۴،۳۷۵ ۳۰،۴۳۴ ۱۵۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۱۱۲،۴۶۶ ۱،۸۰۲،۳۳۶ ۱،۳۱۰،۱۳۰ ۳،۹۲۴،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۱۱۲،۴۶۶ ۱،۸۰۲،۳۳۶ ۱،۳۱۰،۱۳۰ ۳،۹۲۴،۰۰۰ حق سنوات ماهها كار خاتمه خدمت كاركنان ۲۰۴۱۹۰۴
  



 

 

 ٢٨۶

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٨٧

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

 
 
 
 



 

 

 ٢٨٨

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان پايانه ها مسافربر  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۱۳جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  ه پيشنهاديبودج
 ١٣٩٤سال 

 ۸،۴۲۷،۲۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۲،۲۰۰،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۴۵،۶۹۵،۳۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۸۸۶،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۹۹۱،۵۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۷۳،۸۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ يهزينه ها عمران  ٠٥٠٠٠٠٠   ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٨٩

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان پايانه ها مسافربر  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۱۴ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۷۰،۳۳۲،۵۷۱۷۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴۱،۳۱۵،۹۸۲ ۲۹،۰۱۶،۵۸۹ ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵۳،۴۲۶،۸۳۲ جمع درآمدهاي عمومي

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۲۲۲،۵۸۹ ۱،۳۹۱،۶۰۶ ۸۳۰،۹۸۳ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۱،۸۱۳،۶۰۱  درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۶۸،۱۰۹،۹۸۲۷۳،۸۰۰،۰۰۰ ۳۹،۹۲۴،۳۷۶ ۲۸،۱۸۵،۶۰۶ ۶۱،۱۰۰،۰۰۰ ۵۱،۶۱۳،۲۳۱  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۲۲۲،۵۸۹ ۱،۳۹۱،۶۰۶ ۸۳۰،۹۸۳ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۱،۸۱۳،۶۰۱ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي  ۰۱۰۰۰۰۰

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۲۲۲،۵۸۹ ۱،۳۹۱،۶۰۶ ۸۳۰،۹۸۳ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۱،۸۱۳،۶۰۱ نقل عوارض بر ارتبا طا ت  و حمل و  ۰۱۰۳۰۰۰

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۲،۲۲۲،۵۸۹ ۱،۳۹۱،۶۰۶ ۸۳۰،۹۸۳ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۱،۸۱۳،۶۰۱ عوارض بليط مسافرت  و باربر   ۰۱۰۳۰۰۲

 ۶۸،۱۰۹،۹۸۲۷۳،۸۰۰،۰۰۰ ۳۹،۹۲۴،۳۷۶ ۲۸،۱۸۵،۶۰۶ ۶۱،۱۰۰،۰۰۰ ۵۱،۶۱۳،۲۳۱ درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري  ۰۴۰۰۰۰۰

 ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۳،۲۳۲،۷۴۹ ۲،۴۲۷،۲۸۷ ۸۰۵،۴۶۲ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۴۷۴،۴۶۵ درآمد حا صل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰

 ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۳،۲۳۲،۷۴۹ ۲،۴۲۷،۲۸۷ ۸۰۵،۴۶۲ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۴۷۴،۴۶۵ درآمد حاصل از وجوه  سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳

 ۶۴،۸۷۷،۲۳۳۷۰،۶۰۰،۰۰۰ ۳۷،۴۹۷،۰۸۹ ۲۷،۳۸۰،۱۴۴ ۵۸،۸۰۰،۰۰۰ ۵۰،۱۳۸،۷۶۶ درآمد حا صل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۶۳،۹۴۵،۷۸۳۶۹،۸۰۰،۰۰۰ ۳۶،۹۲۲،۱۸۹ ۲۷،۰۲۳،۵۹۴ ۵۸،۰۴۲،۳۲۰ ۴۹،۵۰۶،۶۹۶ مال االجاره ساختمانها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱

 ۸۰۰،۰۰۰ ۹۳۱،۴۵۰ ۵۷۴،۹۰۰ ۳۵۶،۵۵۰ ۷۵۷،۶۸۰ ۶۳۲،۰۷۰ درآمد حاصل از پارکينگ ترمينال ۰۴۰۲۰۰۳
  

  

  

  



 

 

 ٢٩٠

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان پايانه ها مسافربر  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۱۵جدول 

  شماره

   طبقه بندي
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 

   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 

   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰،۱۶۳،۲۳۳ ۲۸،۵۹۸،۴۴۸ ۲۱،۵۶۴،۷۸۵ ۴۷،۰۰۰،۰۰۰  خدمات شهري    جمع كل هزينه هاي ۲۰۰۰۰۰۰

 ۸،۴۲۷،۲۰۰ ۶،۴۵۵،۱۱۰ ۳،۵۳۲،۲۵۲ ۲،۹۲۲،۸۵۸ ۶،۵۵۱،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۲،۱۳۶،۰۰۰ ۱،۵۹۹،۹۳۴ ۹۹۵،۶۱۰ ۶۰۴،۳۲۴ ۱،۶۳۴،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰
 ۳۶،۰۰۰ ۱۷،۸۲۹ ۰ ۱۷،۸۲۹ ۳۰،۰۰۰  عامل حقوق مدير ۲۰۱۰۱۰۱
 ۱۲۰،۰۰۰ ۸۲،۰۱۷ ۴۷،۷۲۹ ۳۴،۲۸۸ ۱۱۶،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۱۵۲،۵۶۴ ۷۲۲،۳۳۹ ۴۳۰،۲۲۵ ۱،۲۱۲،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۴۸۰،۰۰۰ ۳۴۷،۵۲۴ ۲۲۵،۵۴۲ ۱۲۱،۹۸۲ ۲۷۶،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۶،۲۹۱،۲۰۰ ۴،۸۵۵،۱۷۶ ۲،۵۳۶،۶۴۲ ۲،۳۱۸،۵۳۴ ۴،۹۱۷،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۴۲۰،۰۰۰ ۲۰۵،۳۵۶  ۰ ۲۰۵،۳۵۶ ۳۶۰،۰۰۰ مزايا شهردار ۲۰۱۰۲۰۱
 ۷۹۲،۰۰۰ ۶۷۷،۰۹۲ ۳۸۳،۷۲۳ ۲۹۳،۳۶۹ ۵۸۸،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۱۰۵،۶۰۰ ۶۵،۹۵۷ ۵۰،۹۴۲ ۱۵،۰۱۵ ۴۸،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي   ۲۰۱۰۲۰۴
 ۹،۶۰۰ ۱۲،۲۲۴ ۴،۶۱۹ ۷،۶۰۵ ۶،۰۰۰ ن قرارداد    مزايا كاركنا ۲۰۱۰۲۰۶
، اضافه كار، فوق العاده ۲۰۱۰۲۰۸  ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۲،۰۱۱،۲۰۳ ۱،۱۹۵،۹۳۰ ۸۱۵،۲۷۳ ۱،۹۲۷،۰۰۰ كار جمعه ساعتي، نوبت كار

، عي، بيمه تامين اجتمار، حق بازنشستگي سهم شهردارپس اندازسهم شهردا ۲۰۱۰۲۰۹
 ۱،۴۶۴،۰۰۰ ۱،۱۲۷،۶۹۰ ۷۱۱،۴۴۴ ۴۱۶،۲۴۶ ۱،۱۴۶،۰۰۰  رن سهم شهرداحق درما

، بن كا ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۳۰۰،۰۰۰ ۳۵۸،۳۲۷ ۱۲۵،۷۱۷ ۲۳۲،۶۱۰ ۳۴۲،۰۰۰ ها اساسي كارگران، هزينه ناهارالكمك غير نقد

 ۶۰۰،۰۰۰ ۳۹۷،۳۲۷ ۶۴،۲۶۷ ۳۳۳،۰۶۰ ۵۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۴۵،۶۹۵،۳۰۰ ۴۲،۱۱۹،۷۷۸ ۲۴،۱۳۰،۱۹۱ ۱۷،۹۸۹،۵۸۷ ۳۹،۶۱۳،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۲۶۳،۰۰۰ ۲۰۶،۳۸۵ ۱۴۳،۷۴۸ ۶۲،۶۳۷ ۱۹۵،۵۰۰ ماموريت ، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰
  



 

 

 ٢٩١

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

  شماره

   طبقه بندي
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 

   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢سال  آخر 

   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۱۷۰،۰۰۰ ۱۴۸،۳۹۱ ۱۱۵،۸۸۳ ۳۲،۵۰۸ ۱۱۵،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۹۳،۰۰۰ ۵۷،۹۹۴ ۲۷،۸۶۵ ۳۰،۱۲۹ ۸۰،۵۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۱،۸۸۰،۰۰۰ ۱،۷۱۳،۲۸۱ ۵۰۹،۳۹۲ ۱،۲۰۳،۸۸۹ ۱،۵۷۰،۰۰۰  اجاره بها وكرايه:  ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۸۸۰،۰۰۰ ۸۸۸،۰۰۰ ۰ ۸۸۸،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۲۰۲۰۴۰۱

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۲۵،۲۸۱ ۵۰۹،۳۹۲ ۳۱۵،۸۸۹ ۸۷۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۳۵،۸۲۶،۵۰۰ ۳۳،۸۰۹،۴۹۶ ۲۰،۲۲۶،۳۳۹ ۱۳،۵۸۳،۱۵۷ ۳۰،۷۸۶،۵۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۳۵،۰۰۰ ۱۸،۸۵۹ ۷،۵۵۵ ۱۱،۳۰۴ ۳۰،۰۰۰ تاسيسات  نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان و ۲۰۲۰۵۰۱

 ۵۱،۰۰۰ ۲۳،۹۰۰ ۱۰،۷۵۵ ۱۳،۱۴۵ ۴۵،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۲۷،۰۰۰ ۲۶،۹۳۰ ۱۰،۹۰۰ ۱۶،۰۳۰ ۲۳،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۲۳۰،۰۰۰ ۱۳۶،۷۶۱ ۲۴،۲۷۴ ۱۱۲،۴۸۷ ۱۷۰،۰۰۰ )نشريات، آگهي وعكس اوراق، دفاتر، (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۶۹۰،۰۰۰ ۵۳۴،۷۵۱ ۲۵۷،۰۰۹ ۲۷۷،۷۴۲ ۴۵۰،۰۰۰ افطار   پذيرائي، سوگوار و  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۱۱،۵۰۰ ۷،۹۴۷ ۲،۵۷۲ ۵،۳۷۵ ۱۰،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقا ل وجوه و حواله بانكي( هزينه ها بانكي ۲۰۲۰۵۰۹

 ۴۱۰،۰۰۰ ۲۵۹،۱۵۱ ۱۲۷،۳۴۰ ۱۳۱،۸۱۱ ۳۶۰،۰۰۰ مربوطه  موزشي و هزينه هاآ تهيه مطالب ،ترجمه، مشاوره  وحسابرسي ۲۰۲۰۵۱۰

 ۳۳،۷۰۰،۰۰۰ ۳۲،۱۵۶،۴۸۰ ۱۹،۵۲۳،۷۰۹ ۱۲،۶۳۲،۷۷۱ ۲۹،۱۵۴،۵۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۱۳۸،۰۰۰ ۹۶،۷۳۴ ۰  ۹۶،۷۳۴ ۱۲۰،۰۰۰ ادساير خدمات قرارد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۲۴،۰۰۰ ۱۸،۰۰۰ ۰ ۱۸،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۵۰،۰۰۰ ۰  ۰ ۰  ۵۰،۰۰۰ ها ثابت بيمه دارائي ۲۰۲۰۵۱۴

 ۴۶۰،۰۰۰ ۵۲۹،۹۸۳ ۲۶۲،۲۲۵ ۲۶۷،۷۵۸ ۳۵۰،۰۰۰ هي كاركنان هزينه ها رفا ۲۰۲۰۵۱۶

 ۶،۹۷۷،۳۰۰ ۶،۰۰۸،۳۶۸ ۳،۰۵۸،۰۵۳ ۲،۹۵۰،۳۱۵ ۶،۴۴۶،۰۰۰ نسوخت، آب ، برق، تلف: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۵۷۵،۰۰۰ ۶۴۱،۵۱۰ ۳۰۸،۱۲۴ ۳۳۳،۳۸۶ ۵۰۰،۰۰۰ سوخت دستگاهها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱
  



 

 

 ٢٩٢

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

  شماره

   طبقه بندي
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 

   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 

   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۵۲،۹۰۰ ۴۲،۰۵۷ ۲۴،۷۳۵ ۱۷،۳۲۲ ۴۶،۰۰۰ خت ماشين آالت و وسائط نقليهسو ۲۰۲۰۶۰۲

 ۱،۱۵۰،۰۰۰ ۱،۰۴۴،۰۸۸ ۳۹۷،۷۱۷ ۶۴۶،۳۷۱ ۱،۴۰۰،۰۰۰ ءآب بها ۲۰۲۰۶۰۳

 ۵،۱۹۹،۴۰۰ ۴،۲۸۰،۷۱۳ ۲،۳۲۷،۴۷۷ ۱،۹۵۳،۲۳۶ ۴،۵۰۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۷۴۸،۵۰۰ ۳۸۲،۲۴۸ ۱۹۲،۶۵۹ ۱۸۹،۵۸۹ ۶۱۵،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ۲۵،۱۸۹ ۲۱،۳۳۹ ۳،۸۵۰ ۲۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۲۵۳،۰۰۰ ۲۳۰،۶۵۷ ۱۲۳،۹۹۳ ۱۰۶،۶۶۴ ۲۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۲۳،۰۰۰ ۳،۰۲۰ ۰ ۳،۰۲۰ ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۷۵،۰۰۰ ۴۲،۳۵۰ ۰ ۴۲،۳۵۰ ۶۵،۰۰۰ كنان، لوازم خوابخريد لباس كار ۲۰۲۰۷۰۴

 ۱۰،۰۰۰ ۰ ۰  ۰  ۱۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۲۳،۰۰۰ ۱۵،۷۹۲ ۱۴،۱۷۲ ۱،۶۲۰ ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۵۷،۵۰۰ ۹،۳۸۰ ۵،۸۰۰ ۳،۵۸۰ ۵۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۳۵،۰۰۰ ۱۶،۳۹۰ ۱۶،۳۹۰   ۳۰،۰۰۰ و پالك راهنماخريد تابلو  ۲۰۲۰۷۰۸

 ۵۶،۰۰۰ ۱۰،۸۲۵ ۱،۳۲۰ ۹،۵۰۵ ۵۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۴۶،۰۰۰ ۲۸،۶۴۵ ۹،۶۴۵ ۱۹،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كا ركنا ن شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۱۳۰،۰۰۰  ۰ ۰   ۰ ۱۱۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۸۸۶،۰۰۰ ۱،۰۶۵،۴۴۳ ۷۴۴،۴۰۵ ۳۲۱،۰۳۸ ۳۹۱،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۲۸،۵۸۰ ۲۸،۵۸۰ ۰ ۳۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۲۸،۵۸۰ ۲۸،۵۸۰  ۰ ۳۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۳۴۵،۰۰۰ ۳۹۹،۹۵۹ ۱۵۶،۷۲۷ ۲۴۳،۲۳۲ ۲۰۰،۰۰۰    وسا ئط نقليهماشين آالت و: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۳۴۵،۰۰۰ ۳۹۹،۹۵۹ ۱۵۶،۷۲۷ ۲۴۳،۲۳۲ ۲۰۰،۰۰۰ تجهيز شهرداريها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲
  



 

 

 ٢٩٣

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا سا ی   پایا 

  شماره

   طبقه بندي
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 

   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 

   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۵۱۱،۰۰۰ ۶۳۶،۹۰۴ ۵۵۹،۰۹۸ ۷۷،۸۰۶ ۱۶۱،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۶۳۶،۹۰۴ ۵۵۹،۰۹۸ ۷۷،۸۰۶ ۱۵۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۱۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰  ۱۰،۰۰۰ حيوانات و نباتات  ۲۰۳۱۳۰۲

 ۱،۰۰۰ ۰ ۰  ۰ ۱،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۹۹۱،۵۰۰ ۵۲۲،۹۰۲ ۱۹۱،۶۰۰ ۳۳۱،۳۰۲ ۴۴۵،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي :  ۴صل ف ۲۰۴۰۰۰۰

 ۳۳۱،۵۰۰ ۲۸۰،۱۶۱ ۱۹۱،۶۰۰ ۸۸،۵۶۱ ۱۶۵،۰۰۰ كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۱۶۱،۵۸۰ ۱۶۱،۱۰۰ ۴۸۰ ۵۰،۰۰۰ كمك به موسسات خصوصي و اشخاص  ۲۰۴۱۷۰۱

 ۱۲۶،۵۰۰ ۱۱۸،۵۸۱ ۳۰،۵۰۰ ۸۸،۰۸۱ ۱۱۰،۰۰۰  تشويقيها هدايا و پرداخت ۲۰۴۱۷۰۲

 ۵،۰۰۰ ۰ ۰ ۰  ۵،۰۰۰ ها و اعانات به مستمندان  کمک ۲۰۴۱۷۰۳

 ۶۶۰،۰۰۰ ۲۴۲،۷۴۱ ۰ ۲۴۲،۷۴۱ ۲۸۰،۰۰۰  هاي انتقالي به كاركنان پرداخت: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۶۶۰،۰۰۰ ۲۴۲،۷۴۱ ۰ ۲۴۲،۷۴۱ ۲۸۰،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۲۰۴۱۹۰۳
  

  

  
  

  

  



 

 

 ٢٩۴

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٢٩۵

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

 
 
 



 

 

 ٢٩۶

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان حمل و نقل و ترافيک  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۱۶ جدول

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  يشنهاديبودجه پ
 ١٣٩٤سال 

 ۲۱،۳۱۱،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۲۶،۳۲۷،۲۵۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۱،۴۸۹،۲۵۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۱،۸۷۲،۵۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ پروژه ها عمراني  ٣٠٣-٠٣٠-٠٠١٦   ۵۰۰،۰۰۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ير منابع تامين اعتبار سا ٧٠٠٠٠٠

 ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل    ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 



 

 

 ٢٩٧

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان حمل و نقل و ترافيک  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۱۷ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۷،۷۹۳،۲۴۷ ۲۲،۰۳۴،۶۱۶ ۱۵،۷۵۸،۶۳۱ ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸،۵۰۵،۰۳۰ جمع درآمدهاي عمومي

 ۰ ۱،۸۲۲،۵۴۳ ۲۰۰،۰۰۰ ۱،۶۲۲،۵۴۳ ۵،۵۹۰،۰۰۰ ۲،۴۲۲،۵۴۳  درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۹۸،۸۷۱ ۸۵۵،۸۲۵ ۷۴۳،۰۴۶ ۹،۲۱۰،۰۰۰ ۲،۲۱۷،۰۰۱ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳،۸۸۴،۴۹۸ ۲۰،۵۳۰،۷۹۱ ۱۳،۳۵۳،۷۰۷ ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳،۳۷۱،۰۴۲  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۴۸۷،۳۳۵ ۴۴۸،۰۰۰ ۳۹،۳۳۵ ۲۰۰،۰۰۰ ۴۹۴،۴۴۴  و هدايا و دارائي ها اعانات ۰۶۰۰۰۰۰

 ۰ ۱،۸۲۲،۵۴۳ ۲۰۰،۰۰۰ ۱،۶۲۲،۵۴۳ ۵،۵۹۰،۰۰۰ ۲،۴۲۲،۵۴۳  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۰ ۱،۸۲۲،۵۴۳ ۲۰۰،۰۰۰ ۱،۶۲۲،۵۴۳ ۵،۵۹۰،۰۰۰ ۲،۴۲۲،۵۴۳ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  ۰۱۰۳۰۰۰

 ۰ ۱،۸۲۲،۵۴۳ ۲۰۰،۰۰۰ ۱،۶۲۲،۵۴۳ ۵،۵۹۰،۰۰۰ ۲،۴۲۲،۵۴۳ عوارض معاينه اتومبيل ۰۱۰۳۰۰۴

 ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۵۹۸،۸۷۱ ۸۵۵،۸۲۵ ۷۴۳،۰۴۶ ۹،۲۱۰،۰۰۰ ۲،۲۱۷،۰۰۱بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۸۴۷،۷۰۹ ۵۰۰،۲۱۶ ۳۴۷،۴۹۳ ۸،۲۱۰،۰۰۰ ۸۸۴،۰۵۵ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۲۱،۶۹۰،۰۰۰ ۱۲۵،۲۸۰ ۰ ۱۲۵،۲۸۰ ۰ ۳۱۳،۲۰۰ درآمد حاصل از آگهي تجار و تابلوها ۰۳۰۱۰۰۷

 ۰ ۲۳۳،۹۰۱ ۲۳۳،۹۰۱ ۰ ۷،۶۰۰،۰۰۰ ۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

 ۱۰،۰۰۰ ۱۹،۰۵۰ ۸،۵۵۰ ۱۰،۵۰۰ ۱۰،۰۰۰ ۱۶،۲۰۰ درآمد حاصل از فروش اسناد مزايده و مناقصه  ۰۳۰۱۰۹۷

 ۳۰۰،۰۰۰ ۴۶۹،۴۷۸ ۲۵۷،۷۶۵ ۲۱۱،۷۱۳ ۶۰۰،۰۰۰ ۵۵۴،۶۵۵ درآمد حاصل از مجوز تردد و حفار  ۰۳۰۱۰۹۸

 ۵۰۰،۰۰۰ ۷۵۱،۱۶۲ ۳۵۵،۶۰۹ ۳۹۵،۵۵۳ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۳۲،۹۴۶ درآمد تاسيسات شهردار ۰۳۰۲۰۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۷۵۱،۱۶۲ ۳۵۵،۶۰۹ ۳۹۵،۵۵۳ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۳۲،۹۴۶ )وز تردد مج و کرايه دوچرخه، پاکت، جريمه،خسارت(ساير موارد ۳۰۲،۰۹۹
  



 

 

 ٢٩٨

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳،۸۸۴،۴۹۸ ۲۰،۵۳۰،۷۹۱ ۱۳،۳۵۳،۷۰۷ ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳،۳۷۱،۰۴۲  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۸۰۸،۹۲۹ ۲،۸۴۴،۲۹۱ ۲،۹۶۴،۶۳۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۶۴۱،۴۹۶ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۸۰۸،۹۲۹ ۲،۸۴۴،۲۹۱ ۲،۹۶۴،۶۳۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۶۴۱،۴۹۶ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳

 ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸،۰۷۵،۵۶۹ ۱۷،۶۸۶،۵۰۰ ۱۰،۳۸۹،۰۶۹ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۷۲۹،۵۴۶ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸،۰۷۵،۵۶۹ ۱۷،۶۸۶،۵۰۰ ۱۰،۳۸۹،۰۶۹ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۷۲۹،۵۴۶ درآمد حاصل از پارکينگ و پارکومترها ۰۴۰۲۰۰۳

 ۵۰۰،۰۰۰ ۴۸۷،۳۳۵ ۴۴۸،۰۰۰ ۳۹،۳۳۵ ۲۰۰،۰۰۰ ۴۹۴،۴۴۴ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

۰۶۰۳۰۰۰ 
ور اتفاقي يا به موجب قانون به ـوال و دارائي كه بطـام

 شهردار تعلق مي گيرد 
۴۹۴،۴۴۴ ۲۰۰،۰۰۰ ۳۹،۳۳۵ ۴۴۸،۰۰۰ ۴۸۷،۳۳۵ ۵۰۰،۰۰۰ 

 ۵۰۰،۰۰۰ ۴۸۷،۳۳۵ ۴۴۸،۰۰۰ ۳۹،۳۳۵ ۲۰۰،۰۰۰ ۴۹۴،۴۴۴ ت شهردار ضبط سپرده ها معامال ۰۶۰۳۰۰۴

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٢٩٩

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان حمل و نقل و ترافيک  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۱۸جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۷،۴۷۸،۸۵۴ ۲۳،۹۷۶،۱۶۰ ۱۳،۵۰۲،۶۹۴ ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۲۱،۳۱۱،۰۰۰ ۱۵،۴۰۳،۴۳۳ ۸،۹۶۷،۶۹۸ ۶،۴۳۵،۷۳۵ ۱۸،۳۵۲،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۴،۸۲۷،۰۰۰ ۳،۷۵۲،۴۴۱ ۲،۳۲۴،۹۵۷ ۱،۴۲۷،۴۸۴ ۴،۱۸۲،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۲۷،۰۰۰ ۱۷،۳۹۲ ۰ ۱۷،۳۹۲ ۲۲،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۰۷،۶۳۶ ۱۳۶،۵۱۵ ۷۱،۱۲۱ ۴۱۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۳،۱۲۰،۰۰۰ ۲،۲۶۳،۳۷۲ ۱،۴۵۷،۴۲۵ ۸۰۵،۹۴۷ ۲،۳۵۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۱،۳۸۰،۰۰۰ ۱،۲۶۴،۰۴۱ ۷۳۱،۰۱۷ ۵۳۳،۰۲۴ ۱،۴۰۰،۰۰۰  كاركنان قرارداد حقوق ۲۰۱۰۱۰۶

 ۱۶،۴۸۴،۰۰۰ ۱۱،۶۵۰،۹۹۲ ۶،۶۴۲،۷۴۱ ۵،۰۰۸،۲۵۱ ۱۴،۱۷۰،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۴۲۰،۰۰۰ ۲۶۷،۳۱۳ ۰ ۲۶۷،۳۱۳ ۳۵۰،۰۰۰ مزايا مدير عامل  ۲۰۱۰۲۰۱

 ۲،۲۸۰،۰۰۰ ۱،۶۸۸،۳۵۱ ۱،۱۴۱،۸۰۳ ۵۴۶،۵۴۸ ۲،۳۰۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۲۰۴،۰۰۰ ۱۳۵،۱۸۴ ۸۸،۴۸۳ ۴۶،۷۰۱ ۱۲۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۴۵۰،۰۰۰ ۳۸۵،۳۵۸ ۱۹۷،۲۴۸ ۱۸۸،۱۱۰ ۴۲۰،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۶،۶۰۰،۰۰۰ ۴،۶۷۰،۶۲۹ ۲،۸۸۱،۳۵۱ ۱،۷۸۹،۲۷۸ ۵،۸۰۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 اجتماعي، حق درمان سهم شهردار 
۳،۲۷۰،۰۰۰ ۱،۰۹۹،۵۲۵ ۱،۶۹۹،۹۴۳ ۲،۷۹۹،۴۶۸ ۳،۹۶۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۱،۰۱۰،۰۰۰ ۶۹۴،۳۶۰ ۴۳۷،۷۱۱ ۲۵۶،۶۴۹ ۷۱۰،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۱،۵۶۰،۰۰۰ ۱،۰۱۰،۳۲۹ ۱۹۶،۲۰۲ ۸۱۴،۱۲۷ ۱،۲۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

  



 

 

 ٣٠٠

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۲۶،۳۲۷،۲۵۰ ۲۰،۳۰۵،۵۱۲ ۱۳،۹۲۱،۴۴۴ ۶،۳۸۴،۰۶۸ ۲۰،۱۳۸،۰۰۰ هاي اداري هزينه : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۳۴۵،۰۰۰ ۲۲۳،۲۴۹ ۱۴۷،۴۵۲ ۷۵،۷۹۷ ۳۰۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ ۶۲،۴۱۴ ۴۰،۹۸۹ ۲۱،۴۲۵ ۱۰۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۲۳۰،۰۰۰ ۱۶۰،۸۳۵ ۱۰۶،۴۶۳ ۵۴،۳۷۲ ۲۰۰،۰۰۰  فاكس  ونقل، پست، تلفن،هزينه حمل ۲۰۲۰۳۰۴

 ۲،۸۳۱،۷۵۰ ۲،۰۱۶،۰۹۲ ۱،۲۳۸،۶۱۷ ۷۷۷،۴۷۵ ۴،۶۰۰،۰۰۰ اجاره بهاء وكرايه : ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۵۳۱،۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۲۰۲۰۴۰۱

 ۲،۳۰۰،۰۰۰ ۲،۰۱۶،۰۹۲ ۱،۲۳۸،۶۱۷ ۷۷۷،۴۷۵ ۲،۱۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۲۰،۸۱۳،۷۰۰ ۱۶،۳۴۶،۵۲۵ ۱۱،۶۱۴،۰۹۷ ۴،۷۳۲،۴۲۸ ۱۲،۹۰۶،۰۰۰ خدمات قراردادي : ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۸۰،۵۰۰ ۶۹،۹۷۸ ۲۱،۶۰۸ ۴۸،۳۷۰ ۷۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۸۰،۵۰۰ ۵۴،۰۱۱ ۳۶،۴۵۸ ۱۷،۵۵۳ ۵۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۳۴،۵۰۰ ۲۸،۹۶۸ ۲۵،۱۸۴ ۳،۷۸۴ ۳۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۴۸۳،۰۰۰ ۳۱۳،۲۱۱ ۱۷۵،۹۸۹ ۱۳۷،۲۲۲ ۲۰۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۶۳۲،۵۰۰ ۴۱۲،۳۳۱ ۲۸۱،۴۶۴ ۱۳۰،۸۶۷ ۳۵۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۱۳،۸۰۰ ۱۰،۲۸۲ ۴،۸۳۲ ۵،۴۵۰ ۱۲،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۱،۰۹۲،۵۰۰ ۱،۰۶۸،۲۰۹ ۵۰۰،۴۵۹ ۵۶۷،۷۵۰ ۱،۳۵۸،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۱۶،۱۰۰،۰۰۰ ۱۲،۹۱۶،۴۲۲ ۹،۸۶۷،۴۶۵ ۳،۰۴۸،۹۵۷ ۹،۰۰۰،۰۰۰ ه واگذار خدمات شهرهزين ۲۰۲۰۵۱۱

 ۴۶۰،۰۰۰ ۳۸۱،۳۸۸ ۱۷۷،۶۵۰ ۲۰۳،۷۳۸ ۸۰۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۴۱،۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۱۱۵،۰۰۰ ۶۳،۴۹۴ ۱۹،۴۳۸ ۴۴،۰۵۶ ۱۰۰،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۱،۶۸۰،۰۰۰ ۱،۰۲۸،۲۳۱ ۵۰۳،۵۵۰ ۵۲۴،۶۸۱ ۹۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

  



 

 

 ٣٠١

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۱،۴۳۱،۷۵۰ ۱،۰۷۹،۶۵۹ ۶۵۱،۵۲۱ ۴۲۸،۱۳۸ ۱،۳۷۵،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۲۳۰،۰۰۰ ۷۹،۵۲۴ ۵۹،۶۲۰ ۱۹،۹۰۴ ۲۳۰،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۵۷،۵۰۰ ۵۵،۵۲۲ ۲۳،۰۵۰ ۳۲،۴۷۲ ۷۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

 ۸۶،۲۵۰ ۷۷،۹۶۲ ۴۱،۹۱۹ ۳۶،۰۴۳ ۷۵،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱،۰۵۸،۰۰۰ ۸۶۶،۶۵۱ ۵۲۶،۹۳۲ ۳۳۹،۷۱۹ ۱،۰۰۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۹۰۵،۰۵۰ ۶۳۹،۹۸۷ ۲۶۹،۷۵۷ ۳۷۰،۲۳۰ ۹۵۷،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۱۴۹،۵۰۰ ۱۲۳،۲۱۸ ۶۱،۲۴۴ ۶۱،۹۷۴ ۸۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۲۰۱،۲۵۰ ۱۵۱،۶۰۱ ۹۱،۷۷۲ ۵۹،۸۲۹ ۱۷۵،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۴۶،۰۰۰ ۵،۲۱۵ ۰ ۵،۲۱۵ ۴۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۲۰۷،۰۰۰ ۱۳۱،۴۱۹ ۹،۰۵۴ ۱۲۲،۳۶۵ ۱۸۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۸،۰۵۰ ۳،۵۳۵ ۳،۵۳۵ ۰ ۷،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۴۶،۰۰۰ ۴۷،۷۷۷ ۲۰،۴۳۵ ۲۷،۳۴۲ ۴۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۳۴،۵۰۰ ۱۴،۲۰۵ ۰ ۱۴،۲۰۵ ۱۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۱۷،۲۵۰ ۶،۹۵۰ ۵،۶۰۰ ۱،۳۵۰ ۱۵،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۸۰،۵۰۰ ۸۱،۶۰۴ ۴۲،۳۳۹ ۳۹،۲۶۵ ۷۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۸۰،۵۰۰ ۵۲،۹۶۳ ۱۴،۲۷۸ ۳۸،۶۸۵ ۴۰،۰۰۰ ي كاركنان شهردار كمك به هزينه ها ورزش ۲۰۲۰۷۱۰

 ۳۴،۵۰۰ ۲۱،۵۰۰ ۲۱،۵۰۰ ۰ ۳۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۱،۴۸۹،۲۵۰ ۷۰۸،۵۲۹ ۴۰۶،۱۵۹ ۳۰۲،۳۷۰ ۵۲۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۲۸،۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۲۸،۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

  



 

 

 ٣٠٢

ود راز و ساز١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و ل و سازمان امان  ال و   م

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۱،۰۹۲،۵۰۰ ۴۷۸،۲۷۸ ۲۱۹،۵۳۸ ۲۵۸،۷۴۰ ۲۵۰،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۴۰۲،۵۰۰ ۳۴۷،۶۴۲ ۱۱۷،۳۱۵ ۲۳۰،۳۲۷ ۱۵۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۶۹۰،۰۰۰ ۱۳۰،۶۳۶ ۱۰۲،۲۲۳ ۲۸،۴۱۳ ۱۰۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۳۶۸،۰۰۰ ۲۳۰،۲۵۱ ۱۸۶،۶۲۱ ۴۳،۶۳۰ ۲۲۰،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۳۴۵،۰۰۰ ۲۲۹،۶۷۳ ۱۸۶،۰۴۳ ۴۳،۶۳۰ ۲۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۲۳،۰۰۰ ۵۷۸ ۵۷۸ ۰ ۲۰،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۱،۸۷۲،۵۰۰ ۱،۰۶۱،۳۸۰ ۶۸۰،۸۵۹ ۳۸۰،۵۲۱ ۱،۹۹۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰ موميكمك و پرداخت هاي ديگر به بخش ع: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ ۵،۰۰۰ ۰ ۵،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰ ساير کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۹

 ۵۷،۵۰۰ ۱،۶۵۰ ۰ ۱،۶۵۰ ۹۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۵۷،۵۰۰ ۱،۶۵۰ ۰ ۱،۶۵۰ ۹۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۷۵۸،۴۳۸ ۵۳۰،۷۲۳ ۲۲۷،۷۱۵ ۱،۰۰۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ ۳۶،۰۲۶ ۰ ۳۶،۰۲۶ ۲۵۰،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۲۰۴۱۹۰۳

 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۷۲۲،۴۱۲ ۵۳۰،۷۲۳ ۱۹۱،۶۸۹ ۷۵۰،۰۰۰ حق سنوات ماهها كار خاتمه خدمت كاركنان ۲۰۴۱۹۰۴

 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۹۶،۲۹۲ ۱۵۰،۱۳۶ ۱۴۶،۱۵۶ ۱۵۰،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۹۶،۲۹۲ ۱۵۰،۱۳۶ ۱۴۶،۱۵۶ ۱۵۰،۰۰۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۰۰۱
  

  

  

  



 

 

 ٣٠٣

ود راز و سازم١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و وریسازمان اان  و  دمات 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٠۴

ود راز و سازم١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و وریسازمان اان  و  دمات 

 
 
 



 

 

 ٣٠۵

ود راز و سازم١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و وریسازمان اان  و  دمات 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان خدمات موتور  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۱۹جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۲۹،۷۶۱،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۳۵۰،۱۱۴،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۹۰۰،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۲۳۲،۷۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۲،۲۲۵،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۱۴۹،۵۰۰،۰۰۰ آمد حاصل از وجوه و اموال در ٤٠٠٠٠٠

 ۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۸۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٠۶

ود راز و سازم١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و وریسازمان اان  و  دمات 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان خدمات موتور  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۲۰ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالاهه آخرم

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۴۶،۵۵۴،۰۶۷۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸،۰۸۴،۹۱۰ ۱۱۸،۴۶۹،۱۵۷ ۱۸۳،۷۰۰،۰۰۰ ۱۲۸،۵۲۳،۵۰۲ جمع درآمدهاي عمومي

 ۲۳۲،۷۰۰،۰۰۰ ۴۸،۵۰۸،۱۲۱ ۱۰،۱۸۶،۰۰۲ ۳۸،۳۲۲،۱۱۹ ۷۳،۷۰۰،۰۰۰ ۴۸،۰۲۹،۲۴۳ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي   بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۴۹،۵۰۰،۰۰۰ ۹۸،۰۴۵،۹۴۶ ۱۷،۸۹۸،۹۰۸ ۸۰،۱۴۷،۰۳۸ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۴۹۴،۲۵۹  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۸۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۲۳۲،۷۰۰،۰۰۰ ۴۸،۵۰۸،۱۲۱ ۱۰،۱۸۶،۰۰۲ ۳۸،۳۲۲،۱۱۹ ۷۳،۷۰۰،۰۰۰ ۴۸،۰۲۹،۲۴۳ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰

 ۲۳۲،۷۰۰،۰۰۰ ۴۸،۵۰۸،۱۲۱ ۱۰،۱۸۶،۰۰۲ ۳۸،۳۲۲،۱۱۹ ۷۳،۷۰۰،۰۰۰ ۴۸،۰۲۹،۲۴۳ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ حق اسفالت و لكه گير و ترميم حفار  ۰۳۰۱۰۰۱

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲،۵۶۱،۲۰۰ ۷۵۱،۷۲۸ ۱،۸۰۹،۴۷۲ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۱۴۶،۲۴۱ )رگاهکارکرد تعمي( درآمد حاصل از خدمات آماده ساز  ۰۳۰۱۰۰۸

 ۲۰۰،۰۰۰ ۴۵،۹۴۶،۹۲۱ ۹،۴۳۴،۲۷۴ ۳۶،۵۱۲،۶۴۷ ۶۶،۷۰۰،۰۰۰ ۴۵،۸۸۳،۰۰۲ ساير موارد  ۰۳۰۱۰۹۹

 ۱۴۹،۵۰۰،۰۰۰ ۹۸،۰۴۵،۹۴۶ ۱۷،۸۹۸،۹۰۸ ۸۰،۱۴۷،۰۳۸ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۴۹۴،۲۵۹  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳

 ۱۴۹،۳۰۰،۰۰۰ ۹۸،۰۴۵،۹۴۶ ۱۷،۸۹۸،۹۰۸ ۸۰،۱۴۷،۰۳۸ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۴۹۴،۲۵۹ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۱۴۹،۳۰۰،۰۰۰ ۹۸،۰۴۵،۹۴۶ ۱۷،۸۹۸،۹۰۸ ۸۰،۱۴۷،۰۳۸ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۴۹۴،۲۵۹ ه ماشين آالت و وسايط نقليه درآمد حاصل از کراي ۰۴۰۲۰۰۲

 ۸۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۸۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ فروش اموال شهردار  ۰۷۰۲۰۰۰

 ۸۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآمد فروش اموال منقول و اسقاط ۰۷۰۲۰۰۲



 

 

 ٣٠٧

ود راز و سازم١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و وریسازمان اان  و  دمات 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان خدمات موتور  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۲۱ جدول

  شماره

   طبقه بندي
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۳۸۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۴،۳۹۷،۶۲۲ ۶۸،۳۳۱،۳۸۴ ۸۶،۰۶۶،۲۳۸ ۱۸۳،۷۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۲۹،۷۶۱،۰۰۰ ۲۵،۸۶۱،۲۳۵ ۱۲،۷۰۴،۴۸۳ ۱۳،۱۵۶،۷۵۲ ۳۱،۰۹۳،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۶،۸۷۳،۰۰۰ ۶،۲۳۴،۹۵۳ ۳،۳۷۰،۸۴۴ ۲،۸۶۴،۱۰۹ ۷،۶۹۸،۴۷۴ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۳۷،۰۰۰ ۳۳،۳۹۴ ۱۲،۲۳۶ ۲۱،۱۵۸ ۲۷،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱

 ۳۲۶،۰۰۰ ۱۷۹،۲۵۲ ۱۱۵،۰۲۷ ۶۴،۲۲۵ ۳۳۱،۴۷۴ حقوق كارمندان رسمي  ۲۰۱۰۱۰۲

 ۵،۵۵۰،۰۰۰ ۵،۶۲۵،۹۶۵ ۲،۹۹۸،۹۳۹ ۲،۶۲۷،۰۲۶ ۷،۰۰۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۹۶۰،۰۰۰ ۳۹۶،۳۴۲ ۲۴۴،۶۴۲ ۱۵۱،۷۰۰ ۳۴۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۲۲،۸۸۸،۰۰۰ ۱۹،۶۲۶،۲۸۲ ۹،۳۳۳،۶۳۹ ۱۰،۲۹۲،۶۴۳ ۲۳،۳۹۴،۵۲۶ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۱۶۰،۰۰۰ ۴۱۰،۶۶۳ ۱۵۰،۲۱۲ ۲۶۰،۴۵۱ ۴۲۰،۰۰۰ مزايا مدير عامل ۲۰۱۰۲۰۱

 ۱،۴۲۶،۰۰۰ ۱،۰۲۶،۴۱۳ ۵۳۹،۴۲۲ ۴۸۶،۹۹۱ ۱،۸۰۶،۴۵۱ مزايا كارمندان رسمي  ۲۰۱۰۲۰۲

 ۲۵۰،۰۰۰ ۲۸۰،۵۶۰ ۱۷۲،۶۱۷ ۱۰۷،۹۴۳ ۲۷۰،۰۰۰ مي مزايا كارگران حك ۲۰۱۰۲۰۴

 ۲۲۲،۰۰۰ ۷۴،۳۹۳ ۵۱،۰۷۹ ۲۳،۳۱۴ ۴۸،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۹،۵۳۰،۰۰۰ ۶،۵۲۶،۲۰۱ ۳،۵۰۵،۸۸۷ ۳،۰۲۰،۳۱۴ ۷،۸۸۲،۶۴۹ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، حق  ، بيمه تامين پس اندازسهم شهردار بازنشستگي سهم شهردار

 اجتماعي، حق درمان سهم شهردار 
۸،۰۷۱،۰۲۳ ۳،۴۵۳،۲۷۷ ۳،۳۹۱،۷۰۷ ۶،۸۴۴،۹۸۴ ۶،۹۸۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۲،۲۲۰،۰۰۰ ۲،۰۷۵،۱۰۱ ۷۹۰،۸۹۷ ۱،۲۸۴،۲۰۴ ۲،۷۳۶،۴۰۴ كمك غير نقد

 ۲،۱۰۰،۰۰۰ ۲،۳۸۷،۹۶۷ ۷۳۱،۸۱۸ ۱،۶۵۶،۱۴۹ ۲،۱۵۹،۹۹۹ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۳۵۰،۱۱۴،۰۰۰ ۱۲۳،۴۸۹،۰۴۹ ۵۳،۱۸۳،۱۰۴ ۷۰،۳۰۵،۹۴۵ ۱۴۸،۸۱۴،۵۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۲۹۷،۰۰۰ ۲۵۹،۱۰۳ ۷۸،۱۰۷ ۱۸۰،۹۹۶ ۲۵۸،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۶۷،۰۰۰ ۶۷،۴۶۳ ۱۹،۷۶۸ ۴۷،۶۹۵ ۵۸،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
  



 

 

 ٣٠٨

ود راز و سازم١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و وریسازمان اان  و  دمات 

  شماره

   طبقه بندي
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۲۳۰،۰۰۰ ۱۹۱،۶۴۰ ۵۸،۳۳۹ ۱۳۳،۳۰۱ ۲۰۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۲،۲۳۰،۰۰۰ ۱،۲۲۵،۵۷۳ ۷۷۲،۶۳۳ ۴۵۲،۹۴۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۲،۲۳۰،۰۰۰ ۱،۲۲۵،۵۷۳ ۷۷۲،۶۳۳ ۴۵۲،۹۴۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۳۰۰،۹۴۹،۳۰۰ ۸۶،۱۲۱،۴۲۲ ۳۹،۳۰۲،۶۲۲ ۴۶،۸۱۸،۸۰۰ ۱۰۴،۰۶۹،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۲۹،۶۱۹ ۱۶۸،۶۸۲ ۶۰،۹۳۷ ۱۰۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۱۱۵،۰۰۰ ۵۱،۴۳۳ ۸،۱۲۵ ۴۳،۳۰۸ ۱۰۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۸۲۰،۴۷۱ ۴،۳۳۵،۰۰۹ ۳،۴۸۵،۴۶۲ ۸،۴۰۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۱۷۲،۴۰۰ ۱۲۰،۱۹۴ ۵۳،۷۳۷ ۶۶،۴۵۷ ۱۵۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۱۶۱،۰۰۰ ۱۳۵،۳۷۷ ۵۰،۱۳۴ ۸۵،۲۴۳ ۱۴۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۶،۹۰۰ ۶،۰۷۳ ۲،۷۵۹ ۳،۳۱۴ ۶،۰۰۰ )حواله بانكي كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۷۲۰،۰۰۰ ۴۰۸،۱۹۱ ۲۳۱،۲۴۷ ۱۷۶،۹۴۴ ۳۶۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۸۶،۳۸۰،۰۰۰ ۴۰،۹۲۲،۸۸۸ ۲۶،۰۰۰،۹۵۴ ۱۴،۹۲۱،۹۳۴ ۳۵،۱۸۲،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳،۱۹۶،۰۶۱ ۶،۶۳۱،۷۸۱ ۲۶،۵۶۴،۲۸۰ ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ر خدمات قراردادساي ۲۰۲۰۵۱۲

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۱،۳۹۴،۰۰۰ ۱،۱۶۶،۱۳۰ ۱،۱۱۰،۵۰۹ ۵۵،۶۲۱ ۱،۸۰۰،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۱،۷۰۰،۰۰۰ ۲،۰۶۴،۹۸۵ ۷۰۹،۶۸۵ ۱،۳۵۵،۳۰۰ ۱،۷۵۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۸،۰۹۵،۷۰۰ ۶،۱۷۰،۷۹۱ ۳،۳۱۸،۲۶۰ ۲،۸۵۲،۵۳۱ ۵،۰۹۶،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۶۹،۷۰۰ ۵۹،۲۱۵ ۲۱،۰۸۰ ۳۸،۱۳۵ ۵۸،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۷،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۷۹۹،۷۹۷ ۳،۱۱۳،۴۲۶ ۲،۶۸۶،۳۷۱ ۴،۶۰۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

  



 

 

 ٣٠٩

ود راز و سازم١٣٩۴  سالون  ری  د ه    ا  ی و وریسازمان اان  و  دمات 

  شماره

   طبقه بندي
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۴۲،۰۰۰ ۲۶،۳۲۱ ۱۶،۱۷۴ ۱۰،۱۴۷ ۳۵،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۴۸۴،۰۰۰ ۲۸۵،۴۵۸ ۱۶۷،۵۸۰ ۱۱۷،۸۷۸ ۴۰۳،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۳۸،۵۴۲،۰۰۰ ۲۹،۷۱۲،۱۶۰ ۹،۷۱۱،۴۸۲ ۲۰،۰۰۰،۶۷۸ ۳۸،۲۹۱،۵۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۱۳۸،۰۰۰ ۱۰۱،۵۹۴ ۳۵،۱۸۲ ۶۶،۴۱۲ ۱۲۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۱۶،۴۷۴،۰۰۰ ۱۶،۱۵۵،۹۳۴ ۶،۸۶۶،۱۴۷ ۹،۲۸۹،۷۸۷ ۱۴،۴۰۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۲۹۰،۰۰۰ ۱۶۸،۷۱۹ ۴۴،۸۹۳ ۱۲۳،۸۲۶ ۲۵۰،۰۰۰ لباس كاركنان، لوازم خوابخريد  ۲۰۲۰۷۰۴

 ۶۰۰،۰۰۰ ۶۷۳،۴۶۱ ۲۵۲،۸۱۰ ۴۲۰،۶۵۱ ۵۲۱،۵۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۴۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰   كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲،۶۱۲،۴۵۲ ۲،۵۱۲،۴۵۰ ۱۰،۱۰۰،۰۰۲ ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ هزينه ها متفرقه ۲۰۲۰۷۹۹

 ۹۰۰،۰۰۰ ۵۹۹،۷۲۳ ۲۷۱،۳۱۲ ۳۲۸،۴۱۱ ۵۹۲،۵۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۷۲۰،۰۰۰ ۴۶۹،۵۵۳ ۲۷۱،۳۱۲ ۱۹۸،۲۴۱ ۴۱۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۳۲۰،۰۰۰ ۲۳،۸۳۰ ۰ ۲۳،۸۳۰ ۱۸۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۴۰۰،۰۰۰ ۴۴۵،۷۲۳ ۲۷۱،۳۱۲ ۱۷۴،۴۱۱ ۲۳۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۱۸۰،۰۰۰ ۱۳۰،۱۷۰ ۰ ۱۳۰،۱۷۰ ۱۸۲،۵۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۱۸۰،۰۰۰ ۱۲۹،۴۷۵ ۰ ۱۲۹،۴۷۵ ۱۸۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۰ ۶۹۵ ۰ ۶۹۵ ۲،۵۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۲،۲۲۵،۰۰۰ ۴،۴۴۷،۶۱۵ ۲،۱۷۲،۴۸۵ ۲،۲۷۵،۱۳۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۲،۲۲۵،۰۰۰ ۴،۴۴۷،۶۱۵ ۲،۱۷۲،۴۸۵ ۲،۲۷۵،۱۳۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۲۳۰،۰۰۰ ۴۳،۹۹۵ ۱۸،۰۳۸ ۲۵،۹۵۷ ۲۰۰،۰۰۰ ازخريد كاركنانپاداش پايان خدمت بازنشستگان و ب ۲۰۴۱۹۰۳

 ۱،۹۹۵،۰۰۰ ۴،۴۰۳،۶۲۰ ۲،۱۵۴،۴۴۷ ۲،۲۴۹،۱۷۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰ حق سنوات ماهها كار خاتمه خدمت كاركنان ۲۰۴۱۹۰۴
  



 

 

 ٣١٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   انسازمان ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣١١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   انسازمان ا

  
 



 

 

 ٣١٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   انسازمان ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان عمران  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۲۲جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۳۲،۹۶۷،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ مد ناشي از عوارض عمومي درآ ١٠٠٠٠٠

 ۵،۲۳۳،۰۰۰ هزينه هاي اداري  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۳۰۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي  ٣٠٠٠٠٠   ۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک هاي اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ٤٠،٥٠٠،٠٠٠ جمع کل   ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣١٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   انسازمان ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان عمران  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۲۳ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ ۲۶،۸۰۴،۹۳۷ ۱۷،۰۱۰،۹۷۹ ۹،۷۹۳،۹۵۸ ۳۳،۶۰۵،۰۰۰ ۲۴،۷۹۴،۵۲۰ جمع درآمدهاي عمومي

 ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ ۲۶،۸۰۴،۹۳۷ ۱۷،۰۱۰،۹۷۹ ۹،۷۹۳،۹۵۸ ۳۳،۶۰۵،۰۰۰ ۲۴،۷۹۴،۵۲۰  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ ۲۶،۸۰۴،۹۳۷ ۱۷،۰۱۰،۹۷۹ ۹،۷۹۳،۹۵۸ ۳۳،۶۰۵،۰۰۰ ۲۴،۷۹۴،۵۲۰  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ ۲۶،۸۰۴،۹۳۷ ۱۷،۰۱۰،۹۷۹ ۹،۷۹۳،۹۵۸ ۳۳،۶۰۵،۰۰۰ ۲۴،۷۹۴،۵۲۰ درآمد حاصل از وجوه شهرداري  ۰۴۰۱۰۰۰

 ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ ۲۶،۸۰۴،۹۳۷ ۱۷،۰۱۰،۹۷۹ ۹،۷۹۳،۹۵۸ ۳۳،۶۰۵،۰۰۰ ۲۴،۷۹۴،۵۲۰ درآمد حاصل از سرمايه گذاري دربخش عمومي  ۰۴۰۱۰۰۱

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣١۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   انسازمان ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان عمران  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۲۴جدول 

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي
 ١٣٩٤ 

 ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ ۲۶،۸۰۴،۹۳۷ ۱۷،۰۱۰،۹۷۹ ۹،۷۹۳،۹۵۸ ۳۳،۶۰۵،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري    

 ۳۲،۹۶۷،۰۰۰ ۲۲،۵۳۸،۲۹۹ ۱۴،۸۱۰،۵۰۴ ۷،۷۲۷،۷۹۵ ۲۷،۹۱۲،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل 

 ۷،۱۶۲،۰۰۰ ۵،۱۱۵،۹۵۱ ۳،۴۲۴،۱۷۳ ۱،۶۹۱،۷۷۸ ۶،۱۳۴،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده 

 ۳۲،۰۰۰ ۲۴،۳۰۹ ۱۵،۱۶۸ ۹،۱۴۱ ۲۶،۰۰۰ حقوق مدير عامل

 ۵۸۰،۰۰۰ ۳۲۷،۰۸۱ ۲۵۳،۲۰۹ ۷۳،۸۷۲ ۵۵۸،۰۰۰ دان ثابت حقوق كارمن

 ۲،۳۵۰،۰۰۰ ۱،۶۶۹،۳۵۵ ۱،۱۱۸،۵۸۰ ۵۵۰،۷۷۵ ۱،۸۵۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي

 ۴،۲۰۰،۰۰۰ ۳،۰۹۵،۲۰۶ ۲،۰۳۷،۲۱۶ ۱،۰۵۷،۹۹۰ ۳،۷۰۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قراردادي 

 ۲۵،۸۰۵،۰۰۰ ۱۷،۴۲۲،۳۴۸ ۱۱،۳۸۶،۳۳۱ ۶،۰۳۶،۰۱۷ ۲۱،۷۷۸،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده 

 ۳۸۰،۰۰۰ ۲۶۳،۳۵۹ ۱۶۰،۲۷۲ ۱۰۳،۰۸۷ ۳۰۰،۰۰۰ مزاياي مدير عامل

 ۴،۱۰۰،۰۰۰ ۲،۶۰۳،۱۹۲ ۱،۹۵۸،۷۵۶ ۶۴۴،۴۳۶ ۳،۳۲۰،۰۰۰ مزاياي كارمندان ثابت 

 ۱۴۰،۰۰۰ ۱۰۳،۰۶۱ ۸۶،۳۰۵ ۱۶،۷۵۶ ۱۳۸،۰۰۰ مزاياي كارگران حكمي 

 ۲۵۰،۰۰۰ ۱۶۴،۶۰۷ ۱۲۹،۴۱۶ ۳۵،۱۹۱ ۳۲۰،۰۰۰ مزاياي كاركنان قراردادي  

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۷۱۸،۷۳۲ ۵،۲۵۸،۹۶۷ ۲،۴۵۹،۷۶۵ ۸،۵۰۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كاري، جمعه كاري

پس اندازسهم شهرداري، حق بازنشستگي سهم شهرداري، بيمه تامين اجتماعي، حق درمان 

 سهم شهرداري 
۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۶۳،۴۵۷ ۲،۵۸۳،۴۸۲ ۳،۸۴۶،۹۳۹ ۵،۴۰۰،۰۰۰ 

 ۲،۱۳۵،۰۰۰ ۱،۵۶۱،۲۳۷ ۹۰۳،۹۷۶ ۶۵۷،۲۶۱ ۲،۲۰۰،۰۰۰ كمك غير نقدي، عائله مندي، بن كاالهاي اساسي كارگران، هزينه ناهار

 ۲،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۱۶۱،۲۲۱ ۳۰۵،۱۵۷ ۸۵۶،۰۶۴ ۲،۰۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــدي

 ۵،۲۳۳،۰۰۰ ۳،۸۱۶،۸۱۱ ۱،۹۶۶،۰۳۳ ۱،۸۵۰،۷۷۸ ۳،۹۲۹،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل 

 ۲۳۰،۰۰۰ ۱۳۸،۵۵۳ ۷۷،۹۳۳ ۶۰،۶۲۰ ۱۴۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده 

 ۱۰۰،۰۰۰ ۶۱،۷۴۹ ۱۴،۴۹۹ ۴۷،۲۵۰ ۷۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور 
  



 

 

 ٣١۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   انسازمان ا

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي
 ١٣٩٤ 

 ۱۳۰،۰۰۰ ۷۶،۸۰۴ ۶۳،۴۳۴ ۱۳،۳۷۰ ۷۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن،

 ۱،۵۶۰،۰۰۰ ۱،۳۷۰،۷۹۳ ۸۹۵،۴۳۵ ۴۷۵،۳۵۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده 

 ۱،۵۶۰،۰۰۰ ۱،۳۷۰،۷۹۳ ۸۹۵،۴۳۵ ۴۷۵،۳۵۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و 

 ۲،۷۳۴،۰۰۰ ۱،۸۴۳،۰۵۸ ۷۹۴،۸۹۱ ۱،۰۴۸،۱۶۷ ۲،۰۲۹،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده 

 ۱۲،۰۰۰ ۲۵ ۰ ۲۵ ۱۰،۰۰۰ نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات 

 ۲۰،۰۰۰ ۷۵ ۰ ۷۵ ۲۰،۰۰۰ نگهداري وتعميرات وسايل اداري

 ۷،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۶،۰۰۰ نگهداري و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه

 ۳۰،۰۰۰ ۲۷،۶۳۸ ۱۵،۹۳۸ ۱۱،۷۰۰ ۲۵،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ 

 ۸۰،۰۰۰ ۱۱،۷۸۷ ۱،۰۳۴ ۱۰،۷۵۳ ۶۵،۰۰۰  پذيرائي، سوگواري وافطاري  هزينه جشن،

 ۱۲،۰۰۰ ۹،۴۶۳ ۵،۴۹۴ ۳،۹۶۹ ۱۰،۰۰۰ )كارمزد، بهاي دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه هاي بانكي 

 ۳۰۰،۰۰۰ ۱۶۳،۷۸۳ ۱،۷۵۰ ۱۶۲،۰۳۳ ۲۵۰،۰۰۰ ينه هاي مربوطه مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هز

 ۴۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰ ۳۶،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي

 ۸،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷،۰۰۰ بيمه دارائي هاي ثابت

 ۲،۲۲۵،۰۰۰ ۱،۶۰۰،۲۸۷ ۷۷۰،۶۷۵ ۸۲۹،۶۱۲ ۱،۶۰۰،۰۰۰ هزينه هاي رفاهي كاركنان 

 ۲۸۲،۰۰۰ ۱۸۲،۶۸۲ ۱۰۹،۵۰۴ ۷۳،۱۷۸ ۱۷۹،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده 

 ۳۵،۰۰۰ ۳۱،۸۸۹ ۱۴،۸۸۶ ۱۷،۰۰۳ ۳۰،۰۰۰ سوخت دستگاه هاي حرارتي 

 ۲۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه

 ۵۷،۰۰۰ ۳۵،۹۴۳ ۲۳،۹۸۵ ۱۱،۹۵۸ ۲۹،۰۰۰ آب بهاء

 ۱۷۰،۰۰۰ ۱۱۴،۸۵۰ ۷۰،۶۳۳ ۴۴،۲۱۷ ۱۰۰،۰۰۰ بهاي برق مصرفي

 ۴۲۷،۰۰۰ ۲۸۱،۷۲۵ ۸۸،۲۷۰ ۱۹۳،۴۵۵ ۵۸۱،۰۰۰  مصرف شدنيمواد ولوازم: ۷ماده 

 ۱۲،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و 

  



 

 

 ٣١۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   انسازمان ا

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي
 ١٣٩٤ 

 ۶۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي اداري

 ۱۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰،۰۰۰ م يدكي و وسائط نقليه خريد لواز

 ۲۵۰،۰۰۰ ۲۳۹،۵۱۸ ۴۶،۰۶۳ ۱۹۳،۴۵۵ ۲۳۶،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب

 ۲۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف 

 ۲۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني

 ۵،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني

 ۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ ينه هاي ورزشي كاركنان شهرداري كمك به هز

 ۰ ۴۲،۲۰۷ ۴۲،۲۰۷ ۰ ۱۷۰،۰۰۰ هزينه هاي رفاهي کارکنان

 ۳۰۰،۰۰۰ ۱۳۵،۲۸۶ ۵۴،۱۸۶ ۸۱،۱۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل 

 ۲۴۰،۰۰۰ ۱۳۵،۲۸۶ ۵۴،۱۸۶ ۸۱،۱۰۰ ۲۵۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده 

 ۱۸۰،۰۰۰ ۱۳۵،۲۸۶ ۵۴،۱۸۶ ۸۱،۱۰۰ ۱۵۰،۰۰۰  ها به سيستم كامپيوتريتجهيز شهرداري

 ۶۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده اداري

 ۶۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده 

 ۶۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني اداري 

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۳۱۴،۵۴۱ ۱۸۰،۲۵۶ ۱۳۴،۲۸۵ ۱،۴۶۴،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل 

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۰،۶۵۵ ۱۸۰،۲۵۶ ۶۰،۳۹۹ ۱،۴۶۴،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده 

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴۰،۶۵۵ ۱۸۰،۲۵۶ ۶۰،۳۹۹ ۱،۴۶۴،۰۰۰ حق سنوات ماههاي كاري خاتمه خدمت كاركنان

 ۰ ۷۳،۸۸۶ ۰ ۷۳،۸۸۶ ۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده 

 ۰ ۷۳،۸۸۶ ۰ ۷۳،۸۸۶ ۰ ن بامحلديو

  



 

 

 ٣١٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣١٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

 
 



 

 

 ٣١٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان فرهنگي وامور اجتماعي  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۲۵جدول 

  شماره 

طبقه بندي 

  شرح درآمدها

  و منابع

  بودجه پيشنهادي

 ١٣٩٤ سال 

  شماره   

 طبقه بندي 

  شرح

  هزينه ها

   پيشنهاديبودجه

 ١٣٩٤سال 

 ۱۴،۱۱۰،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠    ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۷۳،۴۶۰،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰  درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۳،۲۸۰،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۱۵۰،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري    ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

       ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

        ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٢٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان فرهنگي وامور اجتماعي  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۲۶ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥صولي قطعي و
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲،۶۲۰،۰۸۴ ۳۳،۶۹۳،۹۴۶ ۸،۹۲۶،۱۳۸ ۷۹،۲۳۰،۰۰۰ ۲۰،۶۳۶،۸۸۲ جمع درآمدهاي عمومي

 ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴،۷۲۹،۳۱۵ ۲۸،۴۸۰،۹۷۲ ۶،۲۴۸،۳۴۳ ۶۹،۷۳۰،۰۰۰ ۱۳،۲۸۲،۰۶۰ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي   بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۸۹۰،۷۶۹ ۵،۲۱۲،۹۷۴ ۲،۶۷۷،۷۹۵ ۹،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۳۵۴،۸۲۲  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴،۷۲۹،۳۱۵ ۲۸،۴۸۰،۹۷۲ ۶،۲۴۸،۳۴۳ ۶۹،۷۳۰،۰۰۰ ۱۳،۲۸۲،۰۶۰بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴،۷۲۹،۳۱۵ ۲۸،۴۸۰،۹۷۲ ۶،۲۴۸،۳۴۳ ۶۹،۷۳۰،۰۰۰ ۱۳،۲۸۲،۰۶۰ دمات شهردار درآمد ناشي از بهاء خ ۰۳۰۱۰۰۰

 ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۸۲۹،۳۱۵ ۹،۵۸۰،۹۷۲ ۶،۲۴۸،۳۴۳ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۳،۲۸۲،۰۶۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي  ۰۳۰۱۰۱۴

 ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۹۰۰،۰۰۰ ۱۸،۹۰۰،۰۰۰ ۰  ۵۸،۷۳۰،۰۰۰  ۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۸۹۰،۷۶۹ ۵،۲۱۲،۹۷۴ ۲،۶۷۷،۷۹۵ ۹،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۳۵۴،۸۲۲  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۸۹۰،۷۶۹ ۵،۲۱۲،۹۷۴ ۲،۶۷۷،۷۹۵ ۹،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۳۵۴،۸۲۲ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۸۹۰،۷۶۹ ۵،۲۱۲،۹۷۴ ۲،۶۷۷،۷۹۵ ۹،۵۰۰،۰۰۰ ۷،۳۵۴،۸۲۲  ساختمان ها و تاسيسات شهردارمال االجاره ۰۴۰۲۰۰۱

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣٢١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان فرهنگي وامور اجتماعي  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۲۷جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 
 ١٣٩٢  آخر سال

   ماهه٧عملکرد 
 ١٣٩٣ اول سال 

 جمع
  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ ۴۸،۸۳۳،۹۰۵ ۳۳،۰۸۱،۷۹۷ ۱۵،۷۵۲،۱۰۸ ۷۹،۲۳۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۱۴،۱۱۰،۰۰۰ ۱۰،۴۹۵،۸۶۶ ۶،۵۳۲،۹۹۲ ۳،۹۶۲،۸۷۴ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۴،۲۶۰،۰۰۰ ۳،۲۵۹،۴۱۴ ۲،۰۶۴،۱۹۹ ۱،۱۹۵،۲۱۵ ۳،۵۵۰،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۴۱۰،۰۰۰ ۲۳۰،۴۴۴ ۱۹۹،۵۷۵ ۳۰،۸۶۹ ۸۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۳،۰۵۰،۰۰۰ ۲،۳۹۲،۳۶۵ ۱،۴۸۱،۴۲۸ ۹۱۰،۹۳۷ ۲،۹۰۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي  ۲۰۱۰۱۰۴

 ۸۰۰،۰۰۰ ۶۳۶،۶۰۵ ۳۸۳،۱۹۶ ۲۵۳،۴۰۹ ۵۷۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد ۲۰۱۰۱۰۶

 ۹،۸۵۰،۰۰۰ ۷،۲۳۶،۴۵۲ ۴،۴۶۸،۷۹۳ ۲،۷۶۷،۶۵۹ ۷،۵۵۰،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۱،۰۱۰،۰۰۰ ۶۷۸،۷۳۰ ۴۹۴،۴۹۵ ۱۸۴،۲۳۵ ۵۴۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۲۸۰،۰۰۰ ۱۹۲،۵۲۱ ۱۳۴،۴۷۱ ۵۸،۰۵۰ ۱۱۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۲۴۰،۰۰۰ ۱۵۳،۴۵۷ ۱۱۶،۳۹۲ ۳۷،۰۶۵ ۱۶۰،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۴،۰۵۰،۰۰۰ ۳،۱۳۸،۶۸۱ ۱،۹۷۱،۲۰۴ ۱،۱۶۷،۴۷۷ ۳،۳۴۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه ت ، حق بازنشستگي سهم شهردار امين پس اندازسهم شهردار

 اجتماعي، حق درمان سهم شهردار 
۲،۱۰۰،۰۰۰ ۶۵۹،۱۹۹ ۱،۰۹۲،۷۷۹ ۱،۷۵۱،۹۷۸ ۲،۲۶۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۷۱۰،۰۰۰ ۵۳۶،۰۳۵ ۳۴۱،۲۳۴ ۱۹۴،۸۰۱ ۷۰۰،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۷۸۵،۰۵۰ ۳۱۸،۲۱۸ ۴۶۶،۸۳۲ ۶۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۷۳،۴۶۰،۰۰۰ ۳۷،۴۱۴،۸۴۱ ۲۵،۸۱۸،۱۹۲ ۱۱،۵۹۶،۶۴۹ ۶۴،۸۸۰،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۴۳۰،۰۰۰ ۱۸۴،۲۵۵ ۷۲،۱۲۵ ۱۱۲،۱۳۰ ۴۶۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۵۰،۰۰۰ ۲۱،۵۲۱ ۴،۱۵۴ ۱۷،۳۶۷ ۸۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۳۸۰،۰۰۰ ۱۶۲،۷۳۴ ۶۷،۹۷۱ ۹۴،۷۶۳ ۳۸۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴
  



 

 

 ٣٢٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۸۶۳،۶۵۰ ۶۰۳،۶۹۳ ۲۵۹،۹۵۷ ۱،۴۲۰،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۲۰۲۰۴۰۱

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸۶۳،۶۵۰ ۶۰۳،۶۹۳ ۲۵۹،۹۵۷ ۹۲۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۶۳،۳۸۰،۰۰۰ ۳۱،۵۷۱،۳۰۱ ۲۱،۷۶۶،۰۳۰ ۹،۸۰۵،۲۷۱ ۵۶،۷۹۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۶،۳۵۸ ۸۵۱،۱۵۲ ۱۵۵،۲۰۶ ۱،۰۰۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۲۰۰،۰۰۰ ۴۷،۶۶۱ ۲۳،۶۱۰ ۲۴،۰۵۱ ۲۵۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۶،۳۰۰،۰۰۰ ۱،۲۳۰،۳۲۱ ۹۶۳،۰۰۹ ۲۶۷،۳۱۲ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۶،۲۳۴،۰۰۰ ۳،۳۶۱،۷۹۵ ۲،۱۱۴،۵۹۹ ۱،۲۴۷،۱۹۶ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۶۵۰،۷۳۶ ۷،۳۴۲،۱۷۲ ۲،۳۰۸،۵۶۴ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ هزينه ها آموزشي شهروندان  ۲۰۲۰۵۰۷

 ۶،۰۰۰ ۲،۵۳۰ ۳۸۵ ۲،۱۴۵ ۱۰،۰۰۰ )واله بانكي كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و ح( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۲۲۰،۰۰۰ ۱۲۹،۴۱۳ ۴۱،۶۷۲ ۸۷،۷۴۱ ۳۰۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۲۵۷،۱۸۳ ۹،۷۱۰،۱۸۳ ۵،۵۴۷،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۶۷۱،۲۸۶ ۵۶۱،۱۱۳ ۱۱۰،۱۷۳ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ت قراردادساير خدما ۲۰۲۰۵۱۲

 ۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۱،۳۲۰،۰۰۰ ۲۱۴،۰۱۸ ۱۵۸،۱۳۵ ۵۵،۸۸۳ ۲۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۳۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۰،۰۰۰ ي بيمه مسئوليت مدن ۲۰۲۰۵۱۷

 ۱،۲۵۰،۰۰۰ ۹۰۱،۴۱۵ ۵۱۵،۴۰۹ ۳۸۶،۰۰۶ ۱،۳۰۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۳۵۰،۰۰۰ ۲۵۵،۷۳۳ ۱۰۷،۰۳۵ ۱۴۸،۶۹۸ ۳۰۰،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱
  ۰ ۶،۰۱۰ ۰ ۶،۰۱۰ ۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲
 ۲۰۰،۰۰۰ ۶۷،۳۶۳ ۳۷،۷۱۰ ۲۹،۶۵۳ ۲۰۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

  



 

 

 ٣٢٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۷۰۰،۰۰۰ ۵۷۲،۳۰۹ ۳۷۰،۶۶۴ ۲۰۱،۶۴۵ ۸۰۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۷،۲۰۰،۰۰۰ ۳،۸۹۴،۲۲۰ ۲،۸۶۰،۹۳۵ ۱،۰۳۳،۲۸۵ ۴،۹۱۰،۰۰۰ نيمواد ولوازم مصرف شد: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۵۶،۳۸۹ ۱۶۳،۰۴۸ ۹۳،۳۴۱ ۳۰۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۶۸،۴۳۱ ۲۳۵،۰۰۵ ۳۳،۴۲۶ ۲۵۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

   ۰ ۰ ۰ ۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۱۰،۰۰۰ ۱،۵۴۲ ۰ ۱،۵۴۲ ۱۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۳۰،۰۰۰ ۲،۹۰۸ ۲،۹۰۸ ۰ ۳۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۱۰۰،۰۰۰ ۷۹،۵۲۵ ۳۸،۱۹۷ ۴۱،۳۲۸ ۵۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۳۰،۰۰۰ ۶،۹۵۲ ۰ ۶،۹۵۲ ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۳۰،۰۰۰ ۱۱،۶۸۵ ۱۱،۶۸۵ ۰ ۵۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۴۰۰،۰۰۰ ۳۵۹،۳۶۳ ۲۴۵،۸۵۴ ۱۱۳،۵۰۹ ۲۰۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۹۰۷،۴۲۵ ۲،۱۶۴،۲۳۸ ۷۴۳،۱۸۷ ۴،۰۰۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

   ۰ ۰ ۰ ۰  ها رفاهي کارکنانهزينه ۲۰۲۰۷۱۱

 ۳،۲۸۰،۰۰۰ ۹۲۳،۱۹۸ ۷۳۰،۶۱۳ ۱۹۲،۵۸۵ ۲،۸۵۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۵۴۰ ۵۴۰ ۰ ۱۵۰،۰۰۰  خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات: ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۵۴۰ ۵۴۰ ۰ ۱۵۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۲۲۱،۲۶۴ ۱۳۰،۴۲۹ ۹۰،۸۳۵ ۱،۰۰۰،۰۰۰   ساختمان و تاسيسات:۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۲۲۱،۲۶۴ ۱۳۰،۴۲۹ ۹۰،۸۳۵ ۱،۰۰۰،۰۰۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر   ۲۰۳۱۱۰۱

 ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۳۱،۲۴۹ ۲۱،۵۱۹ ۹،۷۳۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۳۱،۲۴۹ ۲۱،۵۱۹ ۹،۷۳۰ ۷۰۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

  



 

 

 ٣٢۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  وری سازمان ا ی و ا ما  ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۷۵۰،۰۰۰ ۶۷۰،۱۴۵ ۵۷۸،۱۲۵ ۹۲،۰۲۰ ۷۰۰،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۶۷۰،۱۴۵ ۵۷۸،۱۲۵ ۹۲،۰۲۰ ۲۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۲۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۱۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۱۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۱۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰ ساير کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومي  ۲۰۴۱۶۰۹

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

   ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ زنشستگان و بازخريد كاركنانپاداش پايان خدمت با ۲۰۴۱۹۰۳

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

   ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۰۰۱
  

  

  

  

  



 

 

 ٣٢۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٢۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

  
 



 

 

 ٣٢٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان فن آور اطالعات و ارتباطات  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۲۸جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
 ينه ها هز

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۲۳،۶۸۳،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۱۲،۳۵۶،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۱،۸۹۷،۰۰۰ ه ا هزينه ها سرماي ٣٠٠٠٠٠   ۳۶،۱۵۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۷۶۴،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۲،۵۵۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۳۸،۷۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۳۸،۷۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۳۸،۷۰۰،۰۰۰  جمع کل
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٢٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان فن آور اطالعات و ارتباطات  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۲۹ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۳۸،۷۰۰،۰۰۰ ۱۰،۵۷۱،۹۰۰ ۱،۶۱۳،۰۴۰ ۸،۹۵۸،۸۶۰ ۱۶،۷۰۰،۰۰۰ ۱۰،۷۵۹،۸۴۸ جمع درآمدهاي عمومي

 ۳۶،۱۵۰،۰۰۰ ۸،۲۲۰،۲۸۲ ۲۴۹،۸۴۴ ۷،۹۷۰،۴۳۸ ۱۳،۷۰۰،۰۰۰ ۸،۲۳۱،۱۳۰ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۲،۵۵۰،۰۰۰ ۲،۳۵۱،۶۱۸ ۱،۳۶۳،۱۹۶ ۹۸۸،۴۲۲ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۲۸،۷۱۸  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۳۶،۱۵۰،۰۰۰ ۸،۲۲۰،۲۸۲ ۲۴۹،۸۴۴ ۷،۹۷۰،۴۳۸ ۱۳،۷۰۰،۰۰۰ ۸،۲۳۱،۱۳۰بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۳۶،۱۵۰،۰۰۰ ۸،۲۲۰،۲۸۲ ۲۴۹،۸۴۴ ۷،۹۷۰،۴۳۸ ۱۳،۷۰۰،۰۰۰ ۸،۲۳۱،۱۳۰ ت شهردار درآمد ناشي از بهاء خدما ۰۳۰۱۰۰۰

 ۳۵،۸۰۰،۰۰۰ ۷،۸۸۲،۵۵۷ ۸۱،۹۱۹ ۷،۸۰۰،۶۳۸ ۱۳،۴۵۰،۰۰۰ ۸،۰۶۱،۳۳۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

۰۳۰۱۰۹۹ 
درآمد حاصل از ارائه خدمات به خارج از شهردار (ساير موارد 

 )شيراز 
۱۶۹،۸۰۰ ۲۵۰،۰۰۰ ۱۶۹،۸۰۰ ۱۶۷،۹۲۵ ۳۳۷،۷۲۵ ۳۵۰،۰۰۰ 

 ۲،۵۵۰،۰۰۰ ۲،۳۵۱،۶۱۸ ۱،۳۶۳،۱۹۶ ۹۸۸،۴۲۲ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۲۸،۷۱۸  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۲،۵۵۰،۰۰۰ ۲،۳۵۱،۶۱۸ ۱،۳۶۳،۱۹۶ ۹۸۸،۴۲۲ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۲۸،۷۱۸ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰

 ۲،۵۵۰،۰۰۰ ۲،۳۵۱،۶۱۸ ۱،۳۶۳،۱۹۶ ۹۸۸،۴۲۲ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۲۸،۷۱۸ آمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار در ۰۴۰۱۰۰۳

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣٢٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان فن آور اطالعات و ارتباطات  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۳۰جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۳۸،۷۰۰،۰۰۰ ۱۳،۴۵۲،۵۴۳ ۸،۳۲۳،۳۹۲ ۵،۱۲۹،۱۵۱ ۱۶،۷۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۲۳،۶۸۳،۰۰۰ ۸،۱۲۶،۱۲۸ ۵،۳۱۱،۶۰۰ ۲،۸۱۴،۵۲۸ ۱۰،۴۴۶،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۳،۴۴۲،۰۰۰ ۱،۴۶۹،۲۹۶ ۹۵۵،۶۱۲ ۵۱۳،۶۸۴ ۱،۹۱۲،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۰ ۲۸،۷۴۹ ۱۷،۹۳۰ ۱۰،۸۱۹ ۳۲،۰۰۰ حقوق مدير عامل   ۲۰۱۰۱۰۱

 ۱،۱۶۰،۰۰۰ ۱۷۸،۳۳۳ ۱۳۸،۵۲۰ ۳۹،۸۱۳ ۳۶۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۱،۱۰۲،۰۰۰ ۵۲۹،۵۴۸ ۳۳۸،۶۶۲ ۱۹۰،۸۸۶ ۵۶۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي  ۲۰۱۰۱۰۴

 ۱،۱۸۰،۰۰۰ ۷۳۲،۶۶۶ ۴۶۰،۵۰۰ ۲۷۲،۱۶۶ ۹۶۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۲۰،۲۴۱،۰۰۰ ۶،۶۵۶،۸۳۲ ۴،۳۵۵،۹۸۸ ۲،۳۰۰،۸۴۴ ۸،۵۳۴،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۰ ۳۵۵،۹۷۰ ۲۱۶،۸۳۳ ۱۳۹،۱۳۷ ۳۹۰،۰۰۰ مزايا مدير عامل ۲۰۱۰۲۰۱

 ۵،۴۸۰،۰۰۰ ۱،۸۳۱،۹۶۲ ۱،۳۵۰،۲۰۲ ۴۸۱،۷۶۰ ۱،۹۸۰،۰۰۰ ايا كارمندان ثابت مز ۲۰۱۰۲۰۳

 ۶۱،۰۰۰ ۲۸،۱۶۳ ۱۸،۷۳۷ ۹،۴۲۶ ۲۸،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۳۹۰،۰۰۰ ۲۵۳،۵۷۷ ۱۵۴،۱۶۸ ۹۹،۴۰۹ ۳۱۱،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶

، جم ۲۰۱۰۲۰۸  ۷،۶۴۰،۰۰۰ ۱،۹۳۹،۴۵۲ ۱،۲۵۲،۷۰۹ ۶۸۶،۷۴۳ ۳،۱۹۰،۰۰۰ عه كارفوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين اجتماعي،  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 حق درمان سهم شهردار 
۱،۵۷۰،۰۰۰ ۴۵۸،۵۱۷ ۹۵۸،۰۷۷ ۱،۴۱۶،۵۹۴ ۴،۴۰۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگ ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۸۱۰،۰۰۰ ۳۷۲،۸۰۸ ۲۶۲،۷۱۳ ۱۱۰،۰۹۵ ۳۰۵،۰۰۰ ران، هزينه ناهاركمك غير نقد

 ۱،۴۶۰،۰۰۰ ۴۵۸،۳۰۶ ۱۴۲،۵۴۹ ۳۱۵،۷۵۷ ۷۶۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۱۲،۳۵۶،۰۰۰ ۴،۵۲۸،۳۲۸ ۲،۷۴۱،۵۱۹ ۱،۷۸۶،۸۰۹ ۴،۸۰۹،۵۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۲۶۴،۰۰۰ ۱۴۹،۰۱۲ ۶۴،۴۱۲ ۸۴،۶۰۰ ۱۷۶،۰۰۰ رتباطاتماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ا: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰
  



 

 

 ٣٣٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۱۲۰،۰۰۰ ۶۷،۲۲۱ ۲۵،۹۹۶ ۴۱،۲۲۵ ۱۰۶،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱

 ۱۴۴،۰۰۰ ۸۱،۷۹۱ ۳۸،۴۱۶ ۴۳،۳۷۵ ۷۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۱،۸۶۰،۰۰۰ ۸۶۶،۹۴۸ ۵۵۳،۶۰۶ ۳۱۳،۳۴۲ ۸۳۰،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۱،۸۶۰،۰۰۰ ۸۶۶،۹۴۸ ۵۵۳،۶۰۶ ۳۱۳،۳۴۲ ۸۳۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۸،۵۲۹،۰۰۰ ۲،۹۱۶،۳۹۸ ۱،۷۰۸،۸۹۵ ۱،۲۰۷،۵۰۳ ۳،۰۶۴،۵۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۷۳،۰۰۰ ۹۱،۲۱۵ ۳۱،۴۱۰ ۵۹،۸۰۵ ۱۷۳،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۴۶،۰۰۰ ۷،۶۳۳ ۵،۲۱۳ ۲،۴۲۰ ۴۸،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۲۳،۰۰۰ ۲،۴۲۹ ۰ ۲،۴۲۹ ۲۱،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۱۰۹،۰۰۰ ۳۹،۶۴۳ ۲۵،۸۵۴ ۱۳،۷۸۹ ۴۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۹۵۰،۰۰۰ ۲۰۵،۲۹۴ ۱۰۰،۰۳۳ ۱۰۵،۲۶۱ ۲۷۶،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۵،۰۰۰ ۳،۴۷۷ ۱،۷۲۳ ۱،۷۵۴ ۳،۵۰۰ )ال وجوه و حواله بانكي كارمزد، بها دسته چك انتق( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۹۱۰،۰۰۰ ۱۶۴،۴۳۱ ۷۷،۷۱۱ ۸۶،۷۲۰ ۱۶۸،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۳۱۵ ۹۶۲،۱۶۶ ۵۳۸،۱۴۹ ۱،۵۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۰۳،۲۳۵ ۱۰۴،۵۵۰ ۹۸،۶۸۵ ۲۴۰،۰۰۰  خدمات قراردادساير ۲۰۲۰۵۱۲

 ۱۰۵،۰۰۰ ۷۲،۰۰۰ ۴۸۰۰۰ ۲۴،۰۰۰ ۷۵،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۲۹،۰۰۰ ۱۷،۹۸۷ ۱۷،۹۸۷ ۰ ۲۰،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۲،۰۷۹،۰۰۰ ۶۰۸،۷۳۹ ۳۳۴،۲۴۸ ۲۷۴،۴۹۱ ۵۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۸۶۲،۰۰۰ ۲۷۹،۱۵۶ ۱۹۳،۵۷۵ ۸۵،۵۸۱ ۲۷۵،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۸۸،۰۰۰ ۲۶،۱۶۷ ۱۰،۰۵۹ ۱۶،۱۰۸ ۴۳،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱
 ۵۰،۰۰۰ ۲۷،۱۲۰ ۱۷،۲۸۰ ۹،۸۴۰ ۲۶،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲
 ۲۴،۰۰۰ ۶،۷۸۱ ۴،۷۷۲ ۲،۰۰۹ ۱۱،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

  



 

 

 ٣٣١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۷۰۰،۰۰۰ ۲۱۹،۰۸۸ ۱۶۱،۴۶۴ ۵۷،۶۲۴ ۱۹۵،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۸۴۱،۰۰۰ ۳۱۶،۸۱۴ ۲۲۱،۰۳۱ ۹۵،۷۸۳ ۴۶۴،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۱۱۵،۰۰۰ ۴۷،۱۰۴ ۲۶،۲۹۰ ۲۰،۸۱۴ ۵۲،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۱۰۰،۰۰۰ ۵۸،۶۵۵ ۳۸،۸۳۱ ۱۹،۸۲۴ ۷۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۱۹،۰۰۰ ۷۵۰ ۰ ۷۵۰ ۱۶،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۱۹۷،۰۰۰ ۵۰،۲۸۸ ۲۶،۲۶۰ ۲۴،۰۲۸ ۸۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۱۰۰،۰۰۰ ۲۴،۲۲۴ ۱۵،۹۳۰ ۸،۲۹۴ ۲۷،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۳۰،۰۰۰ ۲،۸۴۰ ۰ ۲،۸۴۰ ۲۳،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۴۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۶۰،۰۰۰ ۲۷،۵۹۵ ۱۴،۳۶۲ ۱۳،۲۳۳ ۳۶،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۱۸۰،۰۰۰ ۱۸،۳۰۸ ۱۲،۳۰۸ ۶،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۰ ۸۷،۰۵۰ ۸۷،۰۵۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۱،۸۹۷،۰۰۰ ۵۲۷،۶۹۸ ۲۴۶،۲۷۳ ۲۸۱،۴۲۵ ۱،۰۶۸،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۸،۹۴۴ ۰ ۱۰۸،۹۴۴ ۱۷۳،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۸،۹۴۴ ۰ ۱۰۸،۹۴۴ ۱۷۳،۰۰۰ ر  بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشه ۲۰۳۱۱۰۱

 ۱،۲۷۰،۰۰۰ ۳۸۷،۶۲۴ ۲۲۰،۳۲۵ ۱۶۷،۲۹۹ ۷۸۸،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۱،۱۲۰،۰۰۰ ۳۸۷،۱۷۴ ۲۲۰،۳۲۵ ۱۶۶،۸۴۹ ۶۹۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۱۵۰،۰۰۰ ۴۵۰ ۰ ۴۵۰ ۹۸،۰۰۰ ادارخريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده  ۲۰۳۱۲۰۴

  



 

 

 ٣٣٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  باطاتسازمان ا العات و ار  طن آوری ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۲۲۷،۰۰۰ ۳۱،۱۳۰ ۲۵،۹۴۸ ۵،۱۸۲ ۸۷،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۲۰۴،۰۰۰ ۲۳،۰۹۰ ۱۸،۱۹۸ ۴،۸۹۲ ۶۷،۰۰۰ ادار خريد لوازم مصرف نشدني  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۲۳،۰۰۰ ۸،۰۴۰ ۷،۷۵۰ ۲۹۰ ۲۰،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۷۶۴،۰۰۰ ۲۷۰،۳۸۹ ۲۴،۰۰۰ ۲۴۶،۳۸۹ ۳۷۶،۵۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۹۲،۰۰۰ ۲،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۹۲،۰۰۰ ۲،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۶۱۲،۰۰۰ ۲۲۵،۸۸۹ ۰ ۲۲۵،۸۸۹ ۲۴۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۶۱۲،۰۰۰ ۲۲۵،۸۸۹ ۰ ۲۲۵،۸۸۹ ۲۴۰،۰۰۰ حق سنوات ماهها كار خاتمه خدمت كاركنان ۲۰۴۱۹۰۴

 ۶۰،۰۰۰ ۴۲،۵۰۰ ۲۴،۰۰۰ ۱۸،۵۰۰ ۵۶،۵۰۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۶۰،۰۰۰ ۴۲،۵۰۰ ۲۴،۰۰۰ ۱۸،۵۰۰ ۵۶،۵۰۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۰۰۱
  

  



 

 

 ٣٣٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا  طار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٣۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا  طار 

 
  

 



 

 

 ٣٣۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا  طار 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان قطار شهر  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۳۱جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۱۲،۰۲۶،۷۸۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۰ ل درآمد حاصل از وجوه و اموا ٤٠٠٠٠٠

 ۱۲،۰۲۶،۷۸۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۱۲،۰۲۶،۷۸۰ جمع کل   ۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٣۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا  طار 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان قطار شهر  ۱۳۹۴آمدها سال شرح در) ۷-۳۲ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 عجم

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۲۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع درآمدهاي عمومي

 ۲۴۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي   بهاء ٠٣٠٠٠٠٠

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  درآمد حاصل از وجوه و اموال ٠٤٠٠٠٠٠

 ۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بهاءخدمات ودرآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ٠٣٠٠٠٠٠

 ۲۶۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ت شهردار  خدماءشي از بهاآمد نادر ٠٣٠١٠٠٠

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ )تهاتر يا غير نقد ( درآمد حاصل از آگهي ها تجار و تابلو ها ٠٣٠١٠٠٧-١

 ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآمد حاصل از فروش بليط ٠٣٠١٠٠٩

 ۲۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ٠٣٠١٠٩٥

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣٣٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا  طار 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان قطار شهر  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۳۳جدول 

  شماره

  طبقه بندي 
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  سالمبلغ اعتبار 

  سازمان١٣٩٤
 لمبلغ اعتبار سا

  بهره برداري١٣٩٤ 
  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۲۵۶،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰،۶۲۴،۸۴۶ ۱۱۵،۲۸۰،۶۹۸۱۲،۰۲۶،۷۸۰ ۷۲،۰۷۱،۲۷۸ ۴۳،۰۵۴،۸۷۸ ۳۵۱،۰۰۰،۰۰۰   جمع كل هزينه هاي خدمات شهري ۲۰۰۰۰۰۰

 ۹۳،۱۵۱،۶۲۶ ۷۰،۶۲۴،۸۴۶ ۱۲،۰۲۶،۷۸۰ ۲۹،۰۷۱،۹۱۰ ۱۸،۳۸۲،۳۰۷ ۱۰،۶۸۹،۶۰۳ ۱۲۶،۴۶۳،۸۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۲۹،۲۵۸،۳۳۰ ۲۵،۶۵۰،۰۰۰ ۳،۶۰۸،۳۳۰ ۹،۲۶۶،۵۸۶ ۶،۲۷۵،۶۱۶ ۲،۹۹۰،۹۷۰ ۳۷،۲۹۷،۸۸۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷،۸۸۰ حقوق مديرعامل ۲۰۱۰۱۰۱

 ۱۵۷،۸۴۰ ۰ ۱۵۷،۸۴۰ ۶۲،۲۶۱ ۴۹،۸۹۸ ۱۲،۳۶۳ ۹۰،۰۰۰ حقوق كارمندان رسمي  ۲۰۱۰۱۰۲

 ۸۸۵،۴۹۰ ۰ ۸۸۵،۴۹۰ ۲۵۵،۶۳۴ ۲۵۵،۶۳۴ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ د كارگران رسمي حكميدستمز ۲۰۱۰۱۰۴

 ۲۸،۲۱۵،۰۰۰ ۲۵،۶۵۰،۰۰۰ ۲،۵۶۵،۰۰۰ ۸،۹۴۸،۶۹۱ ۵،۹۷۰،۰۸۴ ۲،۹۷۸،۶۰۷ ۳۶،۶۸۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۶۳،۸۹۳،۲۹۶ ۴۴،۹۷۴،۸۴۶ ۸،۴۱۸،۴۵۰ ۱۹،۸۰۵،۳۲۴ ۱۲،۱۰۶،۶۹۱ ۷،۶۹۸،۶۳۳ ۸۹،۱۶۵،۹۲۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۰،۰۰۰ مزايا مديرعامل ۲۰۱۰۲۰۱

 ۱،۳۳۷،۴۵۰ ۰ ۱،۳۳۷،۴۵۰ ۷۲۳،۱۱۶ ۴۹۳،۸۸۴ ۲۲۹،۲۳۲ ۷۰۰،۰۰۰ مزايا كارمندان رسمي  ۲۰۱۰۲۰۲

 ۱۵۳،۰۰۰ ۰ ۱۵۳،۰۰۰ ۲۹،۳۰۹ ۲۹،۳۰۹ ۰ ۴۴،۰۰۰  مزايا كارگران حكمي ۲۰۱۰۲۰۴

 ۱۱،۴۰۷،۰۰۰ ۱۰،۳۷۰،۰۰۰ ۱،۰۳۷،۰۰۰ ۱،۸۳۲،۳۴۳ ۹۱۶،۶۶۴ ۹۱۵،۶۷۹ ۱۳،۴۰۰،۰۰۰   دادن قراراركنامزايا ك ۲۰۱۰۲۰۶

 ۲۶،۳۲۷،۶۰۲ ۲۲،۴۹۷،۶۰۲ ۳،۸۳۰،۰۰۰ ۸،۶۹۲،۰۷۰ ۶،۱۱۵،۲۷۰ ۲،۵۷۶،۸۰۰ ۴۳،۳۹۸،۰۰۰ كار جمعه ، نوبت كار،عتيااضافه كارس، فوق العاده ۲۰۱۰۲۰۸

۲۰۱۰۲۰۹ 
 ،رردا حق بازنشستگي سهم شه،رپس اندازسهم شهردا

  رن سهم شهردااحق درم، عيامين اجتمابيمه ت
۱۷،۴۵۰،۰۰۰ ۱،۴۵۴،۶۷۱ ۳،۱۱۰،۹۳۳ ۴،۵۶۵،۶۰۴ ۲،۰۶۱،۰۰۰ ۱۲،۱۰۷،۲۴۴ ۱۴،۱۶۸،۲۴۴ 

۲۰۱۰۲۱۰ 
، بن ك،كمك غير نقد  سيا اساهالا عائله مند

  هزينه ناهار،رگراناك
۴،۵۸۰،۰۰۰ ۴۲۰،۵۴۵ ۵۶۹،۴۲۶ ۹۸۹،۹۷۱ ۰ ۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰ 

 ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲،۹۷۲،۹۱۱ ۸۷۱،۲۰۵ ۲،۱۰۱،۷۰۶ ۹،۲۲۳،۹۲۰ ش و عيــدپادا ۲۰۱۰۲۱۱

 ۱۴۹،۶۴۸،۳۷۴ ۰ ۰ ۷۷،۶۶۱،۵۶۲ ۴۷،۷۳۲،۶۲۶ ۲۹،۹۲۸،۹۳۶ ۲۱۲،۲۶۰،۱۰۴ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۵،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۴،۰۴۲،۱۰۰ ۲،۷۳۹،۵۴۲ ۱،۳۰۲،۵۵۸ ۵،۲۰۰،۰۰۰  هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات،ماموريت: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۳،۲۱۲،۵۹۲ ۲،۲۰۴،۸۴۱ ۱،۰۰۷،۷۵۱ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
  



 

 

 ٣٣٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا  طار 

  شماره

  طبقه بندي 
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  سالمبلغ اعتبار 

  سازمان١٣٩٤
 مبلغ اعتبار سال

  بهره برداري١٣٩٤ 
  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰۶،۹۱۲ ۴۹،۸۹۰ ۱۵۷،۰۲۲ ۱،۰۵۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفرخارج ازكشور ۲۰۲۰۳۰۲

 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۶۲۲،۵۹۶ ۴۸۴،۸۱۱ ۱۳۷،۷۸۵ ۱،۱۵۰،۰۰۰  فاكس  تلفن،، پست،هزينه حمل ونقل ۲۰۲۰۳۰۴

 ۵،۵۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۴،۷۱۹،۲۲۳ ۲،۹۵۲،۵۲۳ ۱،۷۶۶،۷۰۰ ۵،۰۳۵،۰۰۰  اجاره بها وكرايه :۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۲۰۲۰۴۰۱

 ۵،۵۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۴،۷۱۹،۲۲۳ ۲،۹۵۲،۵۲۳ ۱،۷۶۶،۷۰۰ ۴،۹۸۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۱۰۷،۱۹۴،۳۷۴ ۰ ۰ ۶۱،۹۳۳،۶۵۵ ۳۶،۸۳۹،۹۶۳ ۲۵،۰۹۳،۶۹۲ ۱۶۹،۸۵۲،۲۵۴  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱۳،۵۰۰،۶۶۲ ۵،۳۸۹،۸۱۶ ۸،۱۱۰،۸۴۶ ۴۰،۴۱۸،۵۵۴ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۳۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲۶۵،۰۹۶ ۲۹،۰۲۶ ۲۳۶،۰۷۰ ۳۴۵،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲۱۹،۰۸۱ ۱۲۲،۸۲۷ ۹۶،۲۵۴ ۶،۱۲۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۳،۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱،۸۳۹،۴۲۵ ۱،۳۲۶،۷۷۸ ۵۱۲،۶۴۷ ۳،۳۰۰،۰۰۰ ) دفاتر،نشريات، آگهي وعكس،اوراق (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۵،۰۵۴،۳۷۴ ۰ ۰ ۵،۴۳۴،۱۲۳ ۳،۴۰۰،۵۲۹ ۲،۰۳۳،۵۹۴ ۶،۸۵۳،۲۰۰   سوگوار وافطار،پذيرائي ،هزينه جشن ۲۰۲۰۵۰۵

 ۳،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۹،۸۹۵ ۳۲۸،۹۲۵ ۱۸۰،۹۷۰ ۳،۲۰۰،۰۰۰ آموزشي كاركنان  نه هاهزي ۲۰۲۰۵۰۶

 ۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۸۳،۹۰۰ ۷۰،۰۰۰ ۱۳،۹۰۰ ۶۰۰،۰۰۰ آموزشي شهروندان  هزينه ها ۲۰۲۰۵۰۷

 ۸۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۷۳۴،۸۵۳ ۴۳۰،۶۵۸ ۳۰۴،۱۹۵ ۸۵۰،۰۰۰  تحقيقاتي،هزينه ها آموزشي، مطالعاتي ۲۰۲۰۵۰۸

۲۰۲۰۵۰۹ 
ل اكارمزد، بها دسته چك انتق(   بانكيهزينه ها

 )نكي اوجوه و حواله ب
۱۲۰،۰۰۰ ۵،۵۳۵ ۶۵،۳۹۸ ۷۰،۹۳۳ ۰ ۰ ۱۴۰،۰۰۰ 

۲۰۲۰۵۱۰ 
موزشي و آلب ا تهيه مط،ترجمه، وحسابرسي مشاوره
   مربوطهاهزينه ه

۲،۶۶۰،۰۰۰ ۷۶۰،۳۰۸ ۱،۹۵۸،۵۵۷ ۲،۷۱۸،۸۶۵ ۰ ۰ ۲،۷۰۰،۰۰۰ 

 ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۳۱،۰۴۵،۸۰۷ ۱۹،۶۰۶،۱۱۱ ۱۱،۴۳۹،۶۹۶ ۸۸،۹۳۱،۵۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۳،۲۹۴،۹۹۵ ۱،۹۶۰،۰۶۲ ۱،۳۳۴،۹۳۳ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۶۴،۷۴۴ ۰ ۶۴،۷۴۴ ۲۵۴،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲۶۷،۴۲۰ ۲۶۷،۴۲۰ ۰ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ بيمه دارائيها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱،۸۸۳،۸۵۶ ۱،۸۸۳،۸۵۶ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ن اركناهي كاهزينه ها رف ۲۰۲۰۵۱۶
  



 

 

 ٣٣٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا  طار 

  شماره

  طبقه بندي 
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  سالمبلغ اعتبار 

  سازمان١٣٩٤
 مبلغ اعتبار سال

  برداري بهره١٣٩٤ 
  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۱۳،۰۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱،۹۴۶،۹۲۷ ۱،۱۴۵،۲۷۵ ۸۰۱،۶۵۲ ۱۳،۳۴۰،۰۰۰  برق، تلفن،سوخت، آب: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۷،۱۰۷ ۴،۰۰۰ ۳،۱۰۷ ۵۰۰،۰۰۰ سوخت دستگاهها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۱،۳۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۳۱۸،۴۶۹ ۲۱۹،۱۴۹ ۹۹،۳۲۰ ۱،۳۴۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۳۰،۹۳۹ ۲۲،۷۱۷ ۸،۲۲۲ ۵۰۰،۰۰۰ ءآب بها ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱،۵۹۰،۴۱۲ ۸۹۹،۴۰۹ ۶۹۱،۰۰۳ ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۱۸،۶۵۴،۰۰۰ ۰ ۰ ۵،۰۱۹،۶۵۷ ۴،۰۵۵،۳۲۳ ۹۶۴،۳۳۴ ۱۸،۸۳۲،۸۵۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۲،۷۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲،۳۸۳،۴۰۹ ۱،۹۳۹،۹۵۱ ۴۴۳،۴۵۸ ۲،۶۰۰،۰۰۰ …يد لوازم جزئي ساختمان و خر ۲۰۲۰۷۰۱

 ۸۵۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۵۱۸،۵۰۸ ۴۰۸،۱۳۹ ۱۱۰،۳۶۹ ۸۲۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲۶۳،۳۱۵ ۱۶۰،۰۹۳ ۱۰۳،۲۲۲ ۱۰،۰۹۹،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۹۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۸۸۶،۸۶۵ ۶۵۳،۹۴۵ ۲۳۲،۹۲۰ ۸۹۹،۸۵۰  لوازم خواب،د لباس كاركنانخري ۲۰۲۰۷۰۴

 ۸۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۷۱،۶۰۳ ۷۰،۳۰۳ ۱،۳۰۰ ۸۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲۱۲،۹۴۹ ۱۷۲،۸۷۰ ۴۰،۰۷۹ ۳،۰۴۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲۶۲،۵۱۸ ۲۶۲،۲۱۸ ۳۰۰ ۵۰۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۹۰،۷۴۲ ۹۰،۷۴۲ ۰ ۲۱۰،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۳۴۴،۰۰۰ ۰ ۰ ۱۳۷،۴۰۸ ۱۱۲،۳۷۲ ۲۵،۰۳۶ ۳۴۴،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۸۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۶۲،۳۴۰ ۵۴،۶۹۰ ۷،۶۵۰ ۹۰،۰۰۰ ن شهردار اركناكمك به هزينه ها ورزشي ك ۲۰۲۰۷۱۰

 ۰ ۰ ۰ ۱۳۰،۰۰۰ ۱۳۰،۰۰۰ ۰ ۱۵۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۱۱،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۷،۱۷۱،۹۸۷ ۵،۵۵۱،۲۷۵ ۱،۴۶۶،۱۷۰ ۱۰،۷۸۰،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۴،۵۴۲ ۰ ۰ ۸۰۰،۰۰۰ زمين وحقوق و امتيازات ،خريد ساختمان:۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱۵۴،۵۴۲ ۱۵۴،۵۴۲ ۰ ۸۰۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲،۲۱۷،۷۱۳ ۱،۸۵۳،۸۸۳ ۳۶۳،۸۳۰ ۵،۹۸۰،۰۰۰  ئط نقليهاوس ماشين آالت و: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱۴۰،۰۱۰ ۱۵،۶۰۰ ۱۲۴،۴۱۰ ۳،۵۰۰،۰۰۰ خريدماشين آالت و وسائط نقليه  ۲۰۳۱۲۰۱
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  شماره

  طبقه بندي 
 شرح

  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
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 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  سالمبلغ اعتبار 

  سازمان١٣٩٤
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  بهره برداري١٣٩٤ 
  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۲،۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۲،۰۷۷،۷۰۳ ۱،۸۳۸،۲۸۳ ۲۳۹،۴۲۰ ۲،۴۸۰،۰۰۰ تجهيز شهرداريها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۴،۷۹۹،۷۳۲ ۳،۶۹۷،۳۹۲ ۱،۱۰۲،۳۴۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۴،۷۹۶،۷۳۰ ۳،۶۹۵،۶۸۰ ۱،۱۰۱،۰۵۰ ۳،۹۰۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۰ ۰ ۰ ۳،۰۰۲ ۱،۷۱۲ ۱،۲۹۰ ۱۰۰،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۱،۷۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱،۳۷۵،۲۳۹ ۴۰۵،۰۷۰ ۹۷۰،۱۶۹ ۱،۴۹۶،۰۹۶ هزينه هاي انتقالي  :۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي: ۱۶ماده  ۲۰۴۱۶۰۰

 ۴۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰ ۰ ۴۰۰،۰۰۰ ر شهر ان قطازماكمك به س ۲۰۴۱۶۰۶

۲۰۴۱۷۰۰ 
كمك و پرداختهاي ديگر به بخش : ۱۷ماده 

 خصوصي
۱۵۰،۰۰۰ ۲۵،۶۰۰ ۱۳۶،۷۳۲ ۱۶۲،۳۳۲ ۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰ 

 ۲۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۱۶۲،۳۳۲ ۱۳۶،۷۳۲ ۲۵،۶۰۰ ۱۵۰،۰۰۰ هدايا و پرداختها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۶۶۱،۳۲۴ ۱۴۱،۰۸۴ ۵۲۰،۲۴۰ ۴۴۶،۰۹۶ پرداختهاي انتقالي به كاركنان : ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۶۶۱،۳۲۴ ۱۴۱،۰۸۴ ۵۲۰،۲۴۰ ۴۴۶،۰۹۶ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۲۰۴۱۹۰۳

 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۱،۵۸۳ ۷۷،۲۵۴ ۴۲۴،۳۲۹ ۵۰۰،۰۰۰ ديون و تعهدات : ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۱،۵۸۳ ۷۷،۲۵۴ ۴۲۴،۳۲۹ ۵۰۰،۰۰۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۰۰۱
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 ٣۴٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  دزمان ساا ما  د 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مديريت پسماند  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۳۴جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال

 ۶۲،۳۶۰،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۲۸،۱۶۰،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۱،۳۸۰،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۷۹،۰۵۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۸،۱۰۰،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۱۶،۴۵۰،۰۰۰ رآمد حاصل از وجوه و اموال د ٤٠٠٠٠٠

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۵۰۰،۰۰۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۴،۰۰۰،۰۰۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣۴۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  دزمان ساا ما  د 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مديريت پسماند  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۳۵ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥طعي وصولي ق
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۷۶،۹۹۸،۵۳۹۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۶،۰۴۶،۶۷۳ ۹۰،۹۵۱،۸۶۶ ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱۴،۸۸۲،۸۳۱ جمع درآمدهاي عمومي

 ۱۵۷،۳۹۲،۴۸۱۷۹،۰۵۰،۰۰۰ ۸۱،۲۸۶،۶۰۸ ۷۶،۱۰۵،۸۷۳ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰،۲۳۶،۷۱۶ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۶،۴۵۰،۰۰۰ ۱۲،۴۷۶،۷۴۳ ۲،۳۲۴،۰۲۷ ۱۰،۱۵۲،۷۱۶ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۱۹،۱۵۱،۳۶۶  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰  کمک ها اعطايي دولت و سازمانها ۰۵۰۰۰۰۰

 ۵۰۰،۰۰۰ ۶۱۰،۷۰۴ ۳۲۳،۹۷۴ ۲۸۶،۷۳۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۵۲۴،۰۱۳  اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۵۱۸،۶۱۱ ۲،۱۱۲،۰۶۴ ۴،۴۰۶،۵۴۷ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۹۷۰،۷۳۶  ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۱۵۷،۳۹۲،۴۸۱۷۹،۰۵۰،۰۰۰ ۸۱،۲۸۶،۶۰۸ ۷۶،۱۰۵،۸۷۳ ۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰،۲۳۶،۷۱۶بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۵۷،۳۷۵،۴۸۱۷۹،۰۲۰،۰۰۰ ۸۱،۲۸۶،۶۰۸ ۷۶،۰۸۸،۸۷۳ ۱۰۹،۹۷۰،۰۰۰ ۹۰،۲۱۹،۷۱۶ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳،۷۳۸،۰۱۰ ۱۶،۲۰۸،۶۸۷ ۷،۵۲۹،۳۲۳ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱،۶۴۸،۷۶۶ درآمد حاصل از فروش و جمع آور زباله ۰۳۰۱۰۰۶

 ۱۳۳،۶۱۷،۲۲۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۵،۰۶۷،۲۲۱ ۶۸،۵۵۰،۰۰۰ ۶۹،۹۴۵،۰۰۰ ۶۸،۵۵۰،۰۰۰ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

 ۲۰،۰۰۰ ۲۰،۲۵۰ ۱۰،۷۰۰ ۹،۵۵۰ ۲۵،۰۰۰ ۲۰،۹۵۰ درآمد حاصل از فروش اسناد مزايده و مناقصه  ۰۳۰۱۰۹۷

 ۳۰،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰ ۰ ۱۷،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰ درآمد تاسيسات شهردار ۰۳۰۲۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰   ۱۷،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۱۷،۰۰۰ درآمد حاصل از فروش گل و گياه و ساير محصوالت  ۳۰۲،۰۰۹

 ۱۶،۴۵۰،۰۰۰ ۱۲،۴۷۶،۷۴۳ ۲،۳۲۴،۰۲۷ ۱۰،۱۵۲،۷۱۶ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۱۹،۱۵۱،۳۶۶  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۱۶،۴۵۰،۰۰۰ ۱۲،۴۷۶،۷۴۳ ۲،۳۲۴،۰۲۷ ۱۰،۱۵۲،۷۱۶ ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۱۹،۱۵۱،۳۶۶ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۳،۴۵۰،۰۰۰ ۱،۸۵۰،۵۰۰ ۲۳۶،۹۰۰ ۱،۶۱۳،۶۰۰ ۳۰۰،۰۰۰ ۱،۹۷۲،۶۵۰ االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردارمال  ۰۴۰۲۰۰۱

  



 

 

 ٣۴۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  دزمان ساا ما  د 

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧عي وصولي قط
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۷۸۳،۰۸۸ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۷۸۳،۰۸۸ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۱۱،۰۰۲،۶۰۷ درآمد حاصل از کرايه ماشين آالت و وسايط نقليه  ۰۴۰۲۰۰۲

۰۴۰۲۰۹۹ 
، طراحي، تغيير صنف بازارچه، ضبط سپرده( ساير موارد

 ) تبليغات، جرائم، انتقال پالک، نظارت، محاسبه
۶،۱۷۶،۱۰۹ ۵۰۰،۰۰۰ ۷۵۶،۰۲۸ ۱،۰۸۷،۱۲۷ ۱،۸۴۳،۱۵۵ ۲،۰۰۰،۰۰۰ 

 ۵۰۰،۰۰۰ ۶۱۰،۷۰۴ ۳۲۳،۹۷۴ ۲۸۶،۷۳۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۵۲۴،۰۱۳ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

۰۶۰۳۰۰۰ 
اموال و دارائي كه بطور اتفاقي يابه موجب قانون به شهردار 

 تعلق مي گيرد 
۵۲۴،۰۱۳ ۲۰۰،۰۰۰ ۲۸۶،۷۳۰ ۳۲۳،۹۷۴ ۶۱۰،۷۰۴ ۵۰۰،۰۰۰ 

 ۵۰۰،۰۰۰ ۶۱۰،۷۰۴ ۳۲۳،۹۷۴ ۲۸۶،۷۳۰ ۲۰۰،۰۰۰ ۵۲۴،۰۱۳ جرايم و تخلفات ساختماني و شهر و غرامت ها ۰۶۰۳۰۰۲

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۵۱۸،۶۱۱ ۲،۱۱۲،۰۶۴ ۴،۴۰۶،۵۴۷ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۹۷۰،۷۳۶ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰

 ۰ ۱،۱۱۶،۰۰۰ ۱،۱۱۶،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ وام ها دريافتي  ۰۷۰۱۰۰۰

 ۰ ۱،۱۱۶،۰۰۰ ۱،۱۱۶،۰۰۰ ۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۰ درامد ناشي از پروژه ها سرمايه گذار ۰۷۰۱۰۹۸

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۴۰۲،۶۱۱ ۹۹۶،۰۶۴ ۴،۴۰۶،۵۴۷ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۹۷۰،۷۳۶ فروش اموال شهردار  ۰۷۰۲۰۰۰

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۴۰۲،۶۱۱ ۹۹۶،۰۶۴ ۴،۴۰۶،۵۴۷ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۹۷۰،۷۳۶ درآمد فروش اموال منقول و اسقاط ۰۷۰۲۰۰۲

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣۴۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  دزمان ساا ما  د 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مديريت پسماند  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۳۶جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۷،۰۴۹،۸۱۵ ۵۵،۸۲۷،۸۱۸ ۵۱،۲۲۱،۹۹۷ ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ خدمات شهري    جمع كل هزينه هاي  ۲۰۰۰۰۰۰

 ۶۲،۳۶۰،۰۰۰ ۶۷،۰۶۱،۳۱۲ ۳۷،۷۴۲،۰۴۰ ۲۹،۳۱۹،۲۷۲ ۷۸،۵۳۲،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۱۵،۳۷۰،۰۰۰ ۱۸،۹۵۷،۰۷۸ ۱۱،۴۸۲،۴۲۶ ۷،۴۷۴،۶۵۲ ۲۳،۴۲۰،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۱۵۰،۰۰۰ ۹۷،۸۵۱ ۰ ۹۷،۸۵۱ ۱۲۰،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱
 ۴۲۰،۰۰۰ ۱۸۴،۸۰۷ ۱۴۳،۷۲۶ ۴۱،۰۸۱ ۸۰۰،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۶۵۸،۴۵۷ ۹،۴۷۲،۱۲۲ ۶،۱۸۶،۳۳۵ ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۳،۸۰۰،۰۰۰ ۳،۰۱۵،۹۶۳ ۱،۸۶۶،۵۷۸ ۱،۱۴۹،۳۸۵ ۳،۰۰۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۴۶،۹۹۰،۰۰۰ ۴۸،۱۰۴،۲۳۴ ۲۶،۲۵۹،۶۱۴ ۲۱،۸۴۴،۶۲۰ ۵۵،۱۱۲،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۲۹۰،۰۰۰ ۷۲،۱۹۷ ۰ ۷۲،۱۹۷ ۲۴۰،۰۰۰ مزايا مدير عامل ۲۰۱۰۲۰۱
 ۴،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۶۷۰،۰۹۰ ۱،۲۵۹،۹۳۲ ۴۱۰،۱۵۸ ۳،۳۸۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۳۵۰،۰۰۰ ۴۳۵،۹۳۹ ۲۸۹،۸۷۸ ۱۴۶،۰۶۱ ۴۰۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۶۵۰،۰۰۰ ۴۹۸،۵۳۷ ۲۸۹،۰۵۹ ۲۰۹،۴۷۸ ۵۲۰،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶
، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸،۳۹۵،۷۳۰ ۱۱،۲۰۴،۵۸۶ ۷،۱۹۱،۱۴۴ ۲۲،۱۲۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين اجتماعي،  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 حق درمان سهم شهردار 
۱۷،۲۱۹،۰۰۰ ۸،۳۰۱،۵۸۵ ۹،۹۷۲،۴۴۹ ۱۸،۲۷۴،۰۳۴ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۴،۶۰۰،۰۰۰ ۳،۷۴۶،۹۷۳ ۲،۳۴۰،۷۶۳ ۱،۴۰۶،۲۱۰ ۴،۷۶۳،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۵،۳۰۰،۰۰۰ ۵،۰۱۰،۷۳۴ ۹۰۲،۹۴۷ ۴،۱۰۷،۷۸۷ ۶،۴۷۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۲۸،۱۶۰،۰۰۰ ۲۱،۴۲۸،۴۰۳ ۸،۴۱۸،۱۰۷ ۱۳،۰۱۰،۲۹۶ ۳۱،۶۵۳،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۷۱۰،۰۰۰ ۴۹۲،۱۱۸ ۱۷۰،۶۵۰ ۳۲۱،۴۶۸ ۶۵۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۳۸۰،۰۰۰ ۲۷۵،۸۸۳ ۱۰۱،۶۹۲ ۱۷۴،۱۹۱ ۳۵۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
  



 

 

 ٣۴٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  دزمان ساا ما  د 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۳۳۰،۰۰۰ ۲۱۶،۲۳۵ ۶۸،۹۵۸ ۱۴۷،۲۷۷ ۳۰۰،۰۰۰  فاكس ت، تلفن،هزينه حمل ونقل، پس ۲۰۲۰۳۰۴

 ۵،۴۲۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۶۹۱ ۲،۲۴۷،۵۶۶ ۱،۷۵۳،۱۲۵ ۵،۲۵۲،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱،۲۴۷،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۲۰۲۰۴۰۱

 ۱۲۰،۰۰۰ ۱۰۵،۰۰۱ ۰ ۱۰۵،۰۰۱ ۱۰۵،۰۰۰ اجاره زمين  ۲۰۲۰۴۰۲

 ۵،۲۰۰،۰۰۰ ۳،۸۹۵،۶۹۰ ۲،۲۴۷،۵۶۶ ۱،۶۴۸،۱۲۴ ۳،۹۰۰،۰۰۰ …ه ماشين آالت و كراي ۲۰۲۰۴۰۴

 ۹،۱۳۰،۰۰۰ ۸،۷۳۸،۰۰۳ ۲،۸۴۳،۵۸۰ ۵،۸۹۴،۴۲۳ ۹،۶۸۵،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۷۰،۰۰۰ ۱۴۱،۱۷۶ ۱۹،۰۶۶ ۱۲۲،۱۱۰ ۱۵۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۱۴۰،۰۰۰ ۵۳،۸۲۲ ۱۲،۰۷۰ ۴۱،۷۵۲ ۱۲۰،۰۰۰ وتعميرات وسايل ادارنگهدار  ۲۰۲۰۵۰۲

 ۸۰۰،۰۰۰ ۶۹۸،۸۷۸ ۳۴۰،۴۵۰ ۳۵۸،۴۲۸ ۱،۰۵۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۵۰۰،۰۰۰ ۳۵۹،۷۳۱ ۱۵۴،۰۸۹ ۲۰۵،۶۴۲ ۶۵۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۷۸۶،۰۲۱ ۴۳۵،۹۷۳ ۳۵۰،۰۴۸ ۹۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  زينه جشن،ه ۲۰۲۰۵۰۵

 ۲۰،۰۰۰ ۸،۲۲۲ ۳،۵۵۴ ۴،۶۶۸ ۲۰،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۷۵۰،۰۰۰ ۴۸۵،۳۲۴ ۱۹۱،۱۹۸ ۲۹۴،۱۲۶ ۷۵۰،۰۰۰  مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه ۲۰۲۰۵۱۰

 ۶۵۰،۰۰۰ ۴۸۹،۶۹۶ ۲۷۹،۹۳۶ ۲۰۹،۷۶۰ ۶۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۱۵۰،۰۰۰ ۱۰۵،۰۵۹ ۷۴،۵۳۱ ۳۰،۵۲۸ ۷۵،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۲۰۰،۰۰۰ ۷۶،۸۰۰ ۴۶۸۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۷۵۰،۰۰۰ ۵۸۵،۰۳۹ ۳۹،۲۹۱ ۵۴۵،۷۴۸ ۹۰۰،۰۰۰ مه دارائي ها ثابتبي ۲۰۲۰۵۱۴

 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۹۴۸،۲۳۵ ۱،۲۴۶،۶۲۲ ۳،۷۰۱،۶۱۳ ۴،۲۷۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۵،۹۰۰،۰۰۰ ۴،۰۳۸،۷۰۹ ۱،۷۸۴،۴۸۶ ۲،۲۵۴،۲۲۳ ۷،۰۱۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ ۱۲۲،۲۷۶ ۶۰،۹۰۰ ۶۱،۳۷۶ ۳۵۰،۰۰۰ ارتي سوخت دستگاه ها حر ۲۰۲۰۶۰۱

  



 

 

 ٣۴٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  دزمان ساا ما  د 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۷۶،۰۶۰ ۱،۳۳۷،۰۹۰ ۱،۷۳۸،۹۷۰ ۴،۸۰۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

 ۵۰۰،۰۰۰ ۲۵۵،۱۹۰ ۸۳،۸۰۶ ۱۷۱،۳۸۴ ۴۶۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱،۱۰۰،۰۰۰ ۵۸۵،۱۸۳ ۳۰۲،۶۹۰ ۲۸۲،۴۹۳ ۱،۴۰۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۱۵۸،۸۸۲ ۱،۳۷۱،۸۲۵ ۲،۷۸۷،۰۵۷ ۹،۰۵۶،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۲۰۰،۰۰۰ ۱۱۷،۲۱۵ ۱۰،۷۲۰ ۱۰۶،۴۹۵ ۲۰۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۲۰۰،۰۰۰ ۱۰۷،۰۳۰ ۶۰،۷۴۲ ۴۶،۲۸۸ ۱۸۵،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۲۱،۸۴۴ ۵۶۲،۹۷۲ ۱،۴۵۸،۸۷۲ ۳،۵۰۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۶۷۰،۰۰۰ ۴۵۲،۰۹۲ ۱۸،۲۱۱ ۴۳۳،۸۸۱ ۸۳۱،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۱،۷۰۰،۰۰۰ ۴۷۸،۵۸۷ ۲۱۳،۲۰۰ ۲۶۵،۳۸۷ ۱،۳۰۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵

 ۸۰۰،۰۰۰ ۶۵۸،۱۴۸ ۳۲۷،۳۹۴ ۳۳۰،۷۵۴ ۱،۲۰۰،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۷۰،۰۰۰ ۶۴،۷۴۶ ۴۲،۶۶۱ ۲۲،۰۸۵ ۶۰،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۴۰،۰۰۰ ۱،۶۴۰ ۰ ۱،۶۴۰ ۶۰،۰۰۰ الك راهنماخريد تابلو و پ ۲۰۲۰۷۰۸

 ۲۸۰،۰۰۰ ۱۴۳،۶۸۶ ۲۳،۴۳۱ ۱۲۰،۲۵۵ ۲۵۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۴۰،۰۰۰ ۷،۵۳۰ ۶،۱۳۰ ۱،۴۰۰ ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۰ ۱۰۶،۳۶۴ ۱۰۶،۳۶۴ ۰ ۱،۴۳۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۱،۳۸۰،۰۰۰ ۳۸۰،۲۳۰ ۱۴۷،۰۹۳ ۲۳۳،۱۳۷ ۷۴۵،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ ۳۲،۲۱۶ ۱۶،۱۰۸ ۱۶،۱۰۸ ۱۰۰،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ ۳۲،۲۱۶ ۱۶،۱۰۸ ۱۶،۱۰۸ ۱۰۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۱۵۰،۰۰۰ ۳۷،۳۵۸ ۵،۷۵۵ ۳۱،۶۰۳ ۱۲۰،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۱۵۰،۰۰۰ ۳۷،۳۵۸ ۵،۷۵۵ ۳۱،۶۰۳ ۱۲۰،۰۰۰   بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر ۲۰۳۱۱۰۱
  



 

 

 ٣۴٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  دزمان ساا ما  د 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۳۰۰،۰۰۰ ۸۵،۳۶۱ ۷،۸۵۰ ۷۷،۵۱۱ ۲۷۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۱۷۰،۰۰۰ ۳۹،۴۰۱ ۱،۹۵۰ ۳۷،۴۵۱ ۱۵۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۱۳۰،۰۰۰ ۴۵،۹۶۰ ۵،۹۰۰ ۴۰،۰۶۰ ۱۲۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۹

 ۸۳۰،۰۰۰ ۲۲۵،۲۹۵ ۱۱۷،۳۸۰ ۱۰۷،۹۱۵ ۲۵۵،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۸۰۰،۰۰۰ ۲۲۴،۱۵۰ ۱۱۶،۳۸۰ ۱۰۷،۷۷۰ ۲۴۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

 ۲۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۱،۰۰۰ ۰ ۱۰،۰۰۰ حيوانات و نباتات  ۲۰۳۱۳۰۲

 ۱۰،۰۰۰ ۱۴۵ ۰ ۱۴۵ ۵،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۸،۱۰۰،۰۰۰ ۱۸،۱۷۹،۸۷۰ ۹،۵۲۰،۵۷۸ ۸،۶۵۹،۲۹۲ ۱۱،۰۷۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۷۰۰،۰۰۰ ۶۷۱،۷۸۸ ۲۹۱،۹۵۶ ۳۷۹،۸۳۲ ۶۰۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۷۰۰،۰۰۰ ۶۷۱،۷۸۸ ۲۹۱،۹۵۶ ۳۷۹،۸۳۲ ۶۰۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۲،۹۶۳،۱۱۰ ۲،۹۶۳،۱۱۰ ۰ ۲،۹۷۰،۰۰۰ بازپرداخت وام و كارمزد وام ها: ۱۸ماده  ۲۰۴۱۸۰۰

 ۱،۴۰۰،۰۰۰ ۲،۹۶۳،۱۱۰ ۲،۹۶۳،۱۱۰ ۰ ۲،۹۷۰،۰۰۰ اقساط و امها دريافتي  ۲۰۴۱۸۰۱

 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۵۴۴،۹۷۲ ۶،۲۶۵،۵۱۲ ۸،۲۷۹،۴۶۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰  پرداخت هاي انتقالي به كاركنان: ۱۹ماده  ۲۰۴۱۹۰۰

 ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۴،۵۴۴،۹۷۲ ۶،۲۶۵،۵۱۲ ۸،۲۷۹،۴۶۰ ۷،۵۰۰،۰۰۰ پاداش پايان خدمت بازنشستگان و بازخريد كاركنان ۲۰۴۱۹۰۳
  



 

 

 ٣۵٠

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣۵١

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

 



 

 

 ٣۵٢

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۳۷جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
 ينه ها هز

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۶،۰۵۷،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۲،۲۰۰،۰۰۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۱۶،۷۲۰،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۴۴۳،۰۰۰  سرمايه ا هزينه ها ٣٠٠٠٠٠   ۱۸،۲۹۵،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۸۰،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۱،۳۲۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۱،۴۸۵،۰۰۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣۵٣

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۳۸ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ ۱۸،۲۵۹،۵۱۲ ۸،۴۴۵،۴۹۰ ۹،۸۱۴،۰۲۲ ۱۸،۴۰۰،۰۰۰ ۱۴،۵۵۰،۲۳۱ جمع درآمدهاي عمومي

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۷۲۹،۱۴۱ ۶۸۹،۹۳۶ ۱،۰۳۹،۲۰۵ ۱،۵۹۰،۰۰۰ ۱،۳۹۵،۶۶۵  درآمد ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۱۸،۲۹۵،۰۰۰ ۱۴،۶۹۷،۸۱۴ ۶،۷۵۴،۲۴۷ ۷،۹۴۳،۵۶۷ ۱۴،۳۵۰،۰۰۰ ۱۱،۷۸۵،۳۶۱ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱،۳۲۰،۰۰۰ ۱،۵۶۵،۴۲۷ ۸۶۲،۰۳۷ ۷۰۳،۳۹۰ ۱،۳۸۵،۰۰۰ ۱،۰۴۳،۰۳۵  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰

 ۱،۴۸۵،۰۰۰ ۲۶۷،۱۳۰ ۱۳۹،۲۷۰ ۱۲۷،۸۶۰ ۱،۰۷۵،۰۰۰ ۳۲۶،۱۷۰  اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۷۲۹،۱۴۱ ۶۸۹،۹۳۶ ۱،۰۳۹،۲۰۵ ۱،۵۹۰،۰۰۰ ۱،۳۹۵،۶۶۵  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ۰۱۰۰۰۰۰

 ۲،۲۰۰،۰۰۰ ۱،۷۲۹،۱۴۱ ۶۸۹،۹۳۶ ۱،۰۳۹،۲۰۵ ۱،۵۹۰،۰۰۰ ۱،۳۹۵،۶۶۵ عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  ۰۱۰۳۰۰۰

 ۱،۴۶۰،۰۰۰ ۱،۱۵۹،۹۴۲ ۳۲۵،۶۸۲ ۸۳۴،۲۶۰ ۱،۰۲۰،۰۰۰ ۹۴۷،۵۱۰ وارض صدور پروانه تاکسيرانيع ۰۱۰۳۰۰۶

 ۷۴۰،۰۰۰ ۵۶۹،۱۹۹ ۳۶۴،۲۵۴ ۲۰۴،۹۴۵ ۵۷۰،۰۰۰ ۴۴۸،۱۵۵ عوارض تمديد پروانه تاکسيراني ۰۱۰۳۰۰۷

 ۱۸،۲۹۵،۰۰۰ ۱۴،۶۹۷،۸۱۴ ۶،۷۵۴،۲۴۷ ۷،۹۴۳،۵۶۷ ۱۴،۳۵۰،۰۰۰ ۱۱،۷۸۵،۳۶۱بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۸،۲۹۵،۰۰۰ ۱۴،۶۹۷،۸۱۴ ۶،۷۵۴،۲۴۷ ۷،۹۴۳،۵۶۷ ۱۴،۳۵۰،۰۰۰ ۱۱،۷۸۵،۳۶۱ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۴،۸۰۰،۰۰۰ ۲،۸۰۳،۵۸۰ ۱،۶۳۶،۸۳۰ ۱،۱۶۶،۷۵۰ ۳،۳۲۰،۰۰۰ ۲،۶۴۷،۶۳۰ )وجه الرضايه( درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسي  ۳۰۱۰۰۵

 ۶،۲۰۰،۰۰۰ ۳،۱۶۸،۰۰۳ ۲،۱۶۲،۸۹۳ ۱،۰۰۵،۱۱۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۶۴۶،۴۵۵ مد ناشي از ارائه خدمات ميني بوسراني و تاکسيرانيآدر ۰۳۰۱۰۰۱۰

 ۲،۶۰۰،۰۰۰ ۱،۸۷۶،۲۳۱ ۱،۱۰۴،۵۲۴ ۷۷۱،۷۰۷ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۷۳،۲۷۶ )تاکسي بيسيم(درآمد سرويس ها دربستي  ۰۳۰۱۰۱۲

 ۴،۶۶۵،۰۰۰ ۶،۸۵۰،۰۰۰ ۱،۸۵۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰  شهر به شهردار درآمد حاصل از ارائه خدمات ۰۳۰۱۰۹۵

۰۳۰۱۰۹۹ 
ي شرکت ها ـال پروانه نمايندگـنقل و انتق (ساير موارد 

 )حمل و نقل درون شهر
۱۸،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰،۰۰۰ 

  



 

 

 ٣۵۴

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  ماهه اول سال

 ١٣٩٣ 
 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤سال  

 ۱،۳۲۰،۰۰۰ ۱،۵۶۵،۴۲۷ ۸۶۲،۰۳۷ ۷۰۳،۳۹۰ ۱،۳۸۵،۰۰۰ ۱،۰۴۳،۰۳۵  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰ ۵۵۴،۶۸۶ ۳۴۶،۱۳۷ ۲۰۸،۵۴۹ ۵۰۰،۰۰۰ ۴۶۱،۹۶۸ دار درآمد حاصل از وجوه شهر ۰۴۰۱۰۰۰

 ۶۰۰،۰۰۰ ۵۵۴،۶۸۶ ۳۴۶،۱۳۷ ۲۰۸،۵۴۹ ۵۰۰،۰۰۰ ۴۶۱،۹۶۸ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳

 ۷۲۰،۰۰۰ ۱،۰۱۰،۷۴۱ ۵۱۵،۹۰۰ ۴۹۴،۸۴۱ ۸۸۵،۰۰۰ ۵۸۱،۰۶۷ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰

 ۷۲۰،۰۰۰ ۱،۰۱۰،۷۴۱ ۵۱۵،۹۰۰ ۴۹۴،۸۴۱ ۸۸۵،۰۰۰ ۵۸۱،۰۶۷  از پارکينگ و پارکومترهادرآمد حاصل ۰۴۰۲۰۰۳

 ۱،۴۸۵،۰۰۰ ۲۶۷،۱۳۰ ۱۳۹،۲۷۰ ۱۲۷،۸۶۰ ۱،۰۷۵،۰۰۰ ۳۲۶،۱۷۰ اعانات و هدايا و دارائي ها ۰۶۰۰۰۰۰

۰۶۰۳۰۰۰ 
ون به ـاقي يا به موجب قانـه بطور اتفـوال و دارائي كـام

 شهردار تعلق مي گيرد 
۳۲۶،۱۷۰ ۱،۰۷۵،۰۰۰ ۱۲۷،۸۶۰ ۱۳۹،۲۷۰ ۲۶۷،۱۳۰ ۱،۴۸۵،۰۰۰ 

 ۶۰،۰۰۰ ۲۷،۴۳۰ ۱۷،۶۴۰ ۹،۷۹۰ ۵۰،۰۰۰ ۲۱،۲۴۰ جرايم و تخلفات ساختماني و شهر و غرامت ها ۰۶۰۳۰۰۲

 ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۴۲،۷۰۰ ۲۸،۸۳۰ ۱۳،۸۷۰ ۸۰۰،۰۰۰ ۲۷،۱۲۵ حق امتياز تاکسي ۰۶۰۳۰۰۵

۰۶۰۳۰۰۶ 
امتياز (ر حق بهره بردار از خطوط حمل مسافر داخل شه

 )نمايندگي
۲۷۷،۸۰۵ ۲۲۵،۰۰۰ ۱۰۴،۲۰۰ ۹۲،۸۰۰ ۱۹۷،۰۰۰ ۲۲۵،۰۰۰ 

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣۵۵

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۳۹ جدول

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
  هه ما٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۲۳،۳۰۰،۰۰۰ ۱۸،۰۹۴،۰۸۱ ۱۰،۳۶۹،۳۸۰ ۷،۷۲۴،۷۰۱ ۱۸،۴۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۶،۰۵۷،۰۰۰ ۳،۸۲۷،۹۶۸ ۲،۱۰۸،۴۸۷ ۱،۷۱۹،۴۸۱ ۴،۷۷۴،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۱،۲۸۵،۰۰۰ ۷۰۹،۴۸۰ ۴۱۵،۹۰۹ ۲۹۳،۵۷۱ ۸۳۱،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۳۵،۰۰۰ ۲۹،۱۶۲ ۱۵،۸۷۷ ۱۳،۲۸۵ ۲۷،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱

 ۱۵۰،۰۰۰ ۸۵،۰۶۵ ۵۲،۹۴۶ ۳۲،۱۱۹ ۱۲۷،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت ۲۰۱۰۱۰۳

 ۶۹۰،۰۰۰ ۲۷۲،۸۱۱ ۱۳۷،۹۴۰ ۱۳۴،۸۷۱ ۳۳۵،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۴۱۰،۰۰۰ ۳۲۲،۴۴۲ ۲۰۹،۱۴۶ ۱۱۳،۲۹۶ ۳۴۲،۰۰۰ اركنان قراردادحقوق ك ۲۰۱۰۱۰۶

 ۴،۷۷۲،۰۰۰ ۳،۱۱۸،۴۸۸ ۱،۶۹۲،۵۷۸ ۱،۴۲۵،۹۱۰ ۳،۹۴۳،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۴۳۰،۰۰۰ ۳۸۴،۱۳۳ ۲۰۹،۶۳۰ ۱۷۴،۵۰۳ ۳۶۶،۰۰۰ مزايا مدير عامل  ۲۰۱۰۲۰۱

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵۶۰،۲۱۵ ۳۱۹،۲۲۵ ۲۴۰،۹۹۰ ۹۰۷،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت ۲۰۱۰۲۰۳

 ۶۰،۰۰۰ ۲۰،۲۷۸ ۱۲،۲۰۰ ۸،۰۷۸ ۲۰،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي ۲۰۱۰۲۰۴

 ۱۱۶،۰۰۰ ۸۶،۰۸۸ ۵۶،۵۵۲ ۲۹،۵۳۶ ۹۳،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۱،۵۰۰،۰۰۰ ۱،۰۶۷،۰۴۵ ۶۰۰،۲۰۲ ۴۶۶،۸۴۳ ۱،۲۰۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين اجتماعي،  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 حق درمان سهم شهردار 
۸۰۰،۰۰۰ ۲۵۵،۵۸۳ ۳۶۸،۳۸۸ ۶۲۳،۹۷۱ ۱،۰۰۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۳۳۰،۰۰۰ ۱۹۴،۲۴۰ ۷۷،۷۶۰ ۱۱۶،۴۸۰ ۲۵۷،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۳۳۶،۰۰۰ ۱۸۲،۵۱۸ ۴۸،۶۲۱ ۱۳۳،۸۹۷ ۳۰۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۱۶،۷۲۰،۰۰۰ ۱۳،۷۸۶،۲۰۶ ۸،۰۰۷،۵۰۸ ۵،۷۷۸،۶۹۸ ۱۳،۲۱۹،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۱۴۷،۰۰۰ ۱۰۸،۷۴۸ ۵۴،۶۵۱ ۵۴،۰۹۷ ۱۳۳،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۳۹،۰۰۰ ۳۰،۰۰۸ ۱۵،۸۲۲ ۱۴،۱۸۶ ۳۵،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
  



 

 

 ٣۵۶

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۱۰۸،۰۰۰ ۷۸،۷۴۰ ۳۸،۸۲۹ ۳۹،۹۱۱ ۹۸،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۱،۸۴۰،۰۰۰ ۱،۵۲۱،۷۵۲ ۹۱۴،۵۵۶ ۶۰۷،۱۹۶ ۱،۴۰۲،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۱،۸۴۰،۰۰۰ ۱،۵۲۱،۷۵۲ ۹۱۴،۵۵۶ ۶۰۷،۱۹۶ ۱،۴۰۲،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۱۴،۲۴۹،۰۰۰ ۱۱،۷۴۴،۷۹۰ ۶،۷۶۶،۵۱۵ ۴،۹۷۸،۲۷۵ ۱۱،۲۱۵،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ ۶۰،۰۳۷ ۳۰،۷۹۷ ۲۹،۲۴۰ ۸۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۱۳،۰۰۰ ۷،۸۳۸ ۵،۹۹۵ ۱،۸۴۳ ۱۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۱۳،۰۰۰ ۳،۰۲۵ ۲،۲۴۵ ۷۸۰ ۵،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۴۰۰،۰۰۰ ۲۲۰،۲۱۰ ۱۶۲،۰۰۰ ۵۸،۲۱۰ ۳۰۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۲۱،۷۷۳ ۱۳۳،۰۰۰ ۸۸،۷۷۳ ۲۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۴،۵۰۰ ۳،۳۷۵ ۲،۰۰۰ ۱،۳۷۵ ۳،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۵۰۰،۰۰۰ ۲۷۲،۱۹۵ ۱۲۰،۰۰۰ ۱۵۲،۱۹۵ ۲۵۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۱۲،۲۱۶،۵۰۰ ۱۰،۶۴۷،۱۴۲ ۶،۱۷۴،۲۰۶ ۴،۴۷۲،۹۳۶ ۹،۹۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۳۰۰،۰۰۰ ۵۱،۵۶۳ ۰ ۵۱،۵۶۳ ۲۰۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۳۸،۵۰۰ ۱۸،۰۰۰ ۰ ۱۸،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۱۳،۵۰۰ ۹،۱۳۷ ۰ ۹،۱۳۷ ۱۲،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴

 ۳۵۰،۰۰۰ ۲۳۰،۴۹۵ ۱۳۶،۲۷۲ ۹۴،۲۲۳ ۲۲۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۲۲۵،۰۰۰ ۱۷۰،۶۳۱ ۱۱۳،۶۴۵ ۵۶،۹۸۶ ۱۹۵،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۵۵،۰۰۰ ۱۹،۸۴۰ ۱۱،۳۹۴ ۸،۴۴۶ ۴۸،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۲۲،۰۰۰ ۱۲،۶۸۵ ۹،۴۸۵ ۳،۲۰۰ ۱۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

 ۱۳،۰۰۰ ۱۰،۹۳۸ ۶،۳۲۴ ۴،۶۱۴ ۱۷،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۱۳۵،۰۰۰ ۱۲۷،۱۶۸ ۸۶،۴۴۲ ۴۰،۷۲۶ ۱۲۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴
  



 

 

 ٣۵٧

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۲۵۹،۰۰۰ ۲۴۰،۲۸۵ ۱۵۸،۱۴۱ ۸۲،۱۴۴ ۲۷۴،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۴۰،۰۰۰ ۲۱،۴۳۶ ۱۳،۰۵۵ ۸،۳۸۱ ۳۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۴۶،۰۰۰ ۳۸،۱۴۷ ۲۲،۴۰۵ ۱۵،۷۴۲ ۴۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۱۰،۰۰۰ ۸،۰۳۵ ۵،۱۵۵ ۲،۸۸۰ ۶،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۴۶،۰۰۰ ۲۳،۷۰۰ ۰ ۲۳،۷۰۰ ۴۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۱۰،۰۰۰ ۴،۹۹۵ ۲،۳۸۵ ۲،۶۱۰ ۱۰،۰۰۰ ل، سم و لوازم باغبانيخريد بذر، نها ۲۰۲۰۷۰۵

 ۱۷،۰۰۰ ۱۲،۶۴۴ ۸،۴۰۹ ۴،۲۳۵ ۱۲،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۵،۰۰۰ ۱،۴۶۰ ۰ ۱،۴۶۰ ۶،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۵۰،۰۰۰ ۳۳،۷۶۸ ۲۵،۸۳۲ ۷،۹۳۶ ۲۵،۰۰۰ شدنيهزينه ساير مواد و لوازم مصرف  ۲۰۲۰۷۰۹

 ۳۵،۰۰۰ ۱۷،۳۰۰ ۲،۱۰۰ ۱۵،۲۰۰ ۳۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۰ ۷۸،۸۰۰ ۷۸،۸۰۰ ۰ ۷۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۴۴۳،۰۰۰ ۳۱۴،۸۳۵ ۱۹۷،۹۵۲ ۱۱۶،۸۸۳ ۳۲۷،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۰ ۲۹،۰۰۰ ۲۹،۰۰۰ ۰ ۰ ساختمان و تاسيسات : ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

 ۰ ۲۹،۰۰۰ ۲۹،۰۰۰ ۰ ۰ بازساز و تعميرات اساسي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهر   ۲۰۳۱۱۰۱

 ۳۸۰،۰۰۰ ۲۵۷،۹۱۰ ۱۴۱،۰۲۷ ۱۱۶،۸۸۳ ۲۷۵،۰۰۰ ماشين آالت و وسائط نقليه : ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ ۱۳۴،۶۷۳ ۶۲،۵۸۰ ۷۲،۰۹۳ ۱۱۵،۰۰۰ ه سيستم كامپيوترتجهيز شهردار ها ب ۲۰۳۱۲۰۲

 ۸۰،۰۰۰ ۱۲۳،۲۳۷ ۷۸،۴۴۷ ۴۴،۷۹۰ ۱۶۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم ارتباطي مستقل اضطرار ۲۰۳۱۲۰۳

 ۶۳،۰۰۰ ۲۷،۹۲۵ ۲۷،۹۲۵ ۰ ۵۲،۰۰۰ كاالهاي مصرف نشدني : ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۶۰،۰۰۰ ۲۷،۴۵۰ ۲۷،۴۵۰ ۰ ۵۰،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱

  



 

 

 ٣۵٨

ود ه     ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  یسازمان ا را ظارت    د و 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۳،۰۰۰ ۴۷۵ ۴۷۵ ۰ ۲،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۸۰،۰۰۰ ۱۶۵،۰۷۲ ۵۵،۴۳۳ ۱۰۹،۶۳۹ ۸۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۸۰،۰۰۰ ۹۸،۸۹۲ ۵۵،۴۳۳ ۴۳،۴۵۹ ۸۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۶۰،۰۰۰ ۷۷،۱۲۲ ۵۳،۴۳۳ ۲۳،۶۸۹ ۶۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲

 ۲۰،۰۰۰ ۲۱،۷۷۰ ۲،۰۰۰ ۱۹،۷۷۰ ۲۰،۰۰۰ )کمک به خسارت ديدگان (ساير  ۲۰۴۱۷۰۵

 ۰ ۶۶،۱۸۰ ۰ ۶۶،۱۸۰ ۰  ديون و تعهدات: ۲۰ماده  ۲۰۴۲۰۰۰

 ۰ ۶۶،۱۸۰ ۰ ۶۶،۱۸۰ ۰ ديون بامحل ۲۰۴۲۰۰۱
  



 

 

 ٣۵٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣۶٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

 
 
 



 

 

 ٣۶١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مشارکت ها  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۴۰جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
  هزينه ها

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۵،۶۲۳،۰۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۶،۶۰۲،۰۰۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۷۴۵،۰۰۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۳۰،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۰  وجوه و اموال درآمد حاصل از ٤٠٠٠٠٠

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

      ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ ساير منابع تامين اعتبار  ٧٠٠٠٠٠

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣۶٢

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مشارکت ها  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۴۱ دولج

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ سال 

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
   سالماهه آخر

 ١٣٩٢ 

   ٧وصولي قطعي 
  اول سالماهه 
 ١٣٩٣ 

 جمع

  پيشنهاد بودجه
 ١٣٩٤ سال 

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۱۱،۰۵۱،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ جمع درآمدهاي عمومي

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۱۱،۰۵۱،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۱۱،۰۵۱،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ۰۳۰۰۰۰۰

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۱۱،۰۵۱،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰

 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ ۱۱،۰۵۱،۰۰۰ ۵،۹۷۵،۹۶۶ درآمد حاصل از ارائه خدمات شهر به شهردار  ۰۳۰۱۰۹۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣۶٣

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان مشارکت ها  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۴۲جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۹۸۹،۷۲۷ ۵،۲۷۰،۵۹۳ ۳،۷۱۹،۱۳۴ ۱۱،۰۵۱،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۵،۶۲۳،۰۰۰ ۳،۵۶۲،۵۹۱ ۲،۱۵۲،۱۲۷ ۱،۴۱۰،۴۶۴ ۴،۳۴۵،۰۰۰ هزينه هاي پرسنلي : ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۸۶۶،۰۰۰ ۵۷۶،۴۷۵ ۴۰۰،۷۲۳ ۱۷۵،۷۵۲ ۴۴۷،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۳۸،۰۰۰ ۲۹،۵۶۵ ۱۵،۸۱۷ ۱۳،۷۴۸ ۳۳،۰۰۰ حقوق مديرعامل ۲۰۱۰۱۰۱

 ۲۶۲،۰۰۰ ۱۳۳،۰۲۵ ۷۷،۰۹۵ ۵۵،۹۳۰ ۱۹۲،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳

 ۲۷۶،۰۰۰ ۲۸۹،۲۲۰ ۱۸۳،۱۴۶ ۱۰۶،۰۷۴ ۲۲۲،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴

 ۲۹۰،۰۰۰ ۱۲۴،۶۶۵ ۱۲۴،۶۶۵ ۰ ۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۴،۷۵۷،۰۰۰ ۲،۹۸۶،۱۱۶ ۱،۷۵۱،۴۰۴ ۱،۲۳۴،۷۱۲ ۳،۸۹۸،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۵۴۰،۰۰۰ ۴۱۶،۳۰۷ ۲۲۳،۸۱۱ ۱۹۲،۴۹۶ ۴۶۵،۰۰۰ مزايا مديرعامل ۲۰۱۰۲۰۱

 ۱،۱۶۵،۰۰۰ ۷۳۲،۶۰۶ ۴۵۹،۸۶۶ ۲۷۲،۷۴۰ ۱،۴۰۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳

 ۱۸،۰۰۰ ۱۴،۹۲۶ ۹،۳۱۵ ۵،۶۱۱ ۱۲،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴

 ۱۱۴،۰۰۰ ۵۰،۵۷۴ ۵۰،۵۷۴ ۰ ۰ ايا كاركنان قرارداد  مز ۲۰۱۰۲۰۶

، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۸۵۲،۹۷۸ ۵۰۷،۶۱۸ ۳۴۵،۳۶۰ ۸۷۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين اجتماعي،  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 حق درمان سهم شهردار 
۷۴۰،۰۰۰ ۲۰۹،۴۳۰ ۳۷۴،۹۴۳ ۵۸۴،۳۷۳ ۱،۱۰۰،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۱۲۰،۰۰۰ ۸۹،۷۸۱ ۶۲،۴۷۰ ۲۷،۳۱۱ ۶۱،۰۰۰ كمك غير نقد

 ۵۰۰،۰۰۰ ۲۴۴،۵۷۱ ۶۲،۸۰۷ ۱۸۱،۷۶۴ ۳۵۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۶،۶۰۲،۰۰۰ ۴،۳۶۶،۶۳۹ ۲،۳۵۲،۳۳۹ ۲،۰۱۴،۳۰۰ ۵،۹۳۵،۰۰۰ هزينه هاي اداري : ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۲۴۰،۰۰۰ ۶۹،۸۶۳ ۴۹،۴۴۷ ۲۰،۴۱۶ ۳۱۲،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۱۰۰،۰۰۰ ۶۲،۴۶۶ ۴۴،۰۴۰ ۱۸،۴۲۶ ۱۰۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
  



 

 

 ٣۶۴

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
  هه ما٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۱۰۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفرخارج ازكشور ۲۰۲۰۳۰۲

 ۴۰،۰۰۰ ۷،۳۹۷ ۵،۴۰۷ ۱،۹۹۰ ۱۲،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴

 ۷۳۰،۰۰۰ ۶۳۲،۷۰۶ ۳۸۱،۶۶۹ ۲۵۱،۰۳۷ ۶۳۳،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰

 ۰ ۱۱۸،۲۳۶ ۳۳،۶۷۶ ۸۴،۵۶۰ ۲۳۳،۰۰۰ اجاره ساختمان  ۲۰۲۰۴۰۱

 ۷۳۰،۰۰۰ ۵۱۴،۴۷۰ ۳۴۷،۹۹۳ ۱۶۶،۴۷۷ ۴۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۵،۲۱۴،۶۰۰ ۳،۳۳۹،۰۸۲ ۱،۶۵۵،۳۷۸ ۱،۶۸۳،۷۰۴ ۴،۷۳۶،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰

 ۱۵،۰۰۰ ۴،۹۱۰ ۴،۹۱۰ ۰ ۶،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱

 ۲۵،۰۰۰ ۱۷،۳۲۵ ۱۵،۵۰۸ ۱،۸۱۷ ۲۵،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲

 ۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۰ ۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳

 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۵،۶۹۴ ۴۰۴،۲۳۶ ۲۰۱،۴۵۸ ۷۰۰،۰۰۰ )كساوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وع (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۴۶،۸۵۶ ۱۷۳،۳۱۴ ۷۳،۵۴۲ ۲۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵

 ۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ هزينه ها آموزشي كاركنان  ۲۰۲۰۵۰۶

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۰،۰۰۰ هزينه ها آموزشي شهروندان  ۲۰۲۰۵۰۷

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ ا آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتيهزينه ه ۲۰۲۰۵۰۸

 ۵،۰۰۰ ۱،۱۹۸ ۶۲۴ ۵۷۴ ۵،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹

 ۶۰۰،۰۰۰ ۳۵۴،۸۸۷ ۱۸۴،۷۳۰ ۱۷۰،۱۵۷ ۶۲۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۹۵،۵۸۶ ۳۹۰،۰۷۳ ۸۰۵،۵۱۳ ۱،۷۴۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱

 ۸۰۰،۰۰۰ ۸۴۵،۱۶۸ ۴۷۹،۹۳۳ ۳۶۵،۲۳۵ ۶۰۰،۰۰۰ ساير خدمات قرارداد ۲۰۲۰۵۱۲

 ۶۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰ ۰ ۳۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳

 ۳۷۹،۶۰۰ ۳۷،۲۵۸ ۱،۸۵۰ ۳۵،۴۰۸ ۱۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

  



 

 

 ٣۶۵

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 

 ۸۴،۴۰۰ ۴۲،۵۰۷ ۳۳،۸۰۰ ۸،۷۰۷ ۳۶،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰

 ۲۲،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱

 ۰ ۴۲،۵۰۷ ۳۳،۸۰۰ ۸،۷۰۷ ۳۶،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲

 ۲،۴۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳

 ۶۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۳۳۳،۰۰۰ ۲۸۲،۴۸۱ ۲۳۲،۰۴۵ ۵۰،۴۳۶ ۲۱۸،۰۰۰ مواد ولوازم مصرف شدني: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰

 ۲۵،۰۰۰ ۱،۱۹۳ ۸ ۱،۱۸۵ ۲۰،۰۰۰ …و خريد لوازم جزئي ساختمان  ۲۰۲۰۷۰۱

 ۸۵،۰۰۰ ۱۰۴،۰۷۹ ۷۴،۱۹۵ ۲۹،۸۸۴ ۵۵،۰۰۰ خريد لوازم مصرفي ادار ۲۰۲۰۷۰۲

 ۰ ۷،۲۱۰ ۷۶۰ ۶،۴۵۰ ۲۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳

 ۲۰،۰۰۰ ۱،۵۲۰ ۱،۵۲۰ ۰ ۱۵،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴

 ۱۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰  سم و لوازم باغبانيخريد بذر، نهال، ۲۰۲۰۷۰۵

 ۱۸،۰۰۰ ۱۶،۲۹۰ ۱۳،۱۰۹ ۳،۱۸۱ ۸،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶

 ۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷

 ۲۰،۰۰۰ ۱۳۱،۱۴۰ ۱۳۱،۱۴۰ ۰ ۵۵،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸

 ۱۰۰،۰۰۰ ۲۰،۳۴۹ ۱۰،۶۱۳ ۹،۷۳۶ ۲۵،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹

 ۲۵،۰۰۰ ۷۰۰ ۷۰۰ ۰ ۲۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰

 ۷۴۵،۰۰۰ ۱،۰۵۶،۵۵۰ ۷۶۴،۷۷۷ ۲۹۱،۷۷۳ ۷۴۱،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۶،۰۰۰ خريد ساختمان، زمين و حقوق و امتيازات : ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۶،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۵۰،۰۰۰ ۱۰۵،۳۸۰ ۸۶،۶۸۰ ۱۸،۷۰۰ ۸۵،۰۰۰  ساختمان و تاسيسات: ۱۱ماده  ۲۰۳۱۱۰۰

  



 

 

 ٣۶۶

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا   شار سازمان ا

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۵۰،۰۰۰ ۱۰۵،۳۸۰ ۸۶،۶۸۰ ۱۸،۷۰۰ ۸۵،۰۰۰   ي ساختمان ها و تاسيسات ادار وشهربازساز و تعميرات اساس ۲۰۳۱۱۰۱

 ۳۸۵،۰۰۰ ۴۵۱،۶۵۰ ۲۹۷،۲۷۰ ۱۵۴،۳۸۰ ۵۳۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۵۲،۳۰۰ ۹۹،۰۸۰ ۱۵۳،۲۲۰ ۴۶۰،۰۰۰ تجهيز شهردار ها به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲

 ۰ ۱،۱۶۰ ۰ ۱،۱۶۰ ۰ شهردار ها به سيستم ارتباطي مستقل اضطرارتجهيز  ۲۰۳۱۲۰۳

 ۸۵،۰۰۰ ۱۹۸،۱۹۰ ۱۹۸،۱۹۰ ۰ ۷۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۳۱۰،۰۰۰ ۴۹۹،۵۲۰ ۳۸۰،۸۲۷ ۱۱۸،۶۹۳ ۱۲۰،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰

 ۳۰۰،۰۰۰ ۴۹۱،۸۱۰ ۳۷۴،۸۵۰ ۱۱۶،۹۶۰ ۱۱۵،۰۰۰  خريد لوازم مصرف نشدني ادار ۲۰۳۱۳۰۱

 ۱۰،۰۰۰ ۷،۷۱۰ ۵،۹۷۷ ۱،۷۳۳ ۵،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۳۰،۰۰۰ ۳،۹۴۷ ۱،۳۵۰ ۲،۵۹۷ ۳۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۳،۹۴۷ ۱،۳۵۰ ۲،۵۹۷ ۳۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰

 ۳۰،۰۰۰ ۳،۹۴۷ ۱،۳۵۰ ۲،۵۹۷ ۳۰،۰۰۰ ايا و پرداخت ها تشويقيهد ۲۰۴۱۷۰۲

  



 

 

 ٣۶٧

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  شسازمان ا ی  د ن و سازما لیاد  ا

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣۶٨

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  شسازمان ا ی  د ن و سازما لیاد  ا

 



 

 

 ٣۶٩

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  شسازمان ا ی  د ن و سازما لیاد  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان ميادين و سازماندهي مشاغل  ۱۳۹۴خالصه درآمدها و هزينه ها سال ) ۷-۴۳جدول 

  شماره 
طبقه بندي 

  شرح درآمدها
  و منابع

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤ سال 

  شماره   
 طبقه بندي 

  شرح
 ها هزينه 

  بودجه پيشنهادي
 ١٣٩٤سال 

 ۷،۶۷۰،۴۰۰ هزينه ها پرسنلي  ١٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض عمومي  ١٠٠٠٠٠

 ۳۴،۳۲۵،۳۵۰ هزينه ها ادار  ٢٠٠٠٠٠   ۰ درآمد ناشي از عوارض اختصاصي ٢٠٠٠٠٠

 ۴۵۸،۲۵۰ هزينه ها سرمايه ا  ٣٠٠٠٠٠   ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ بهاء خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  ٣٠٠٠٠٠

 ۴۶،۰۰۰ هزينه ها انتقالي  ٤٠٠٠٠٠   ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ درآمد حاصل از وجوه و اموال  ٤٠٠٠٠٠

 ۴۲،۵۰۰،۰۰۰ جمع هزينه هاي جاري   ۰ کمک ها اعطايي دولت و سازمانها  ٥٠٠٠٠٠

 ۳۸،۵۰۰،۰۰۰ هزينه ها عمراني   ۰ اعانات و هدايا و دارائي ها  ٦٠٠٠٠٠

       ۰ عتبار ساير منابع تامين ا ٧٠٠٠٠٠

 ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل   ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ جمع کل 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ٣٧٠

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  شسازمان ا ی  د ن و سازما لیاد  ا

  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان ميادين و سازماندهي مشاغل  ۱۳۹۴شرح درآمدها سال ) ۷-۴۴ جدول

 مبناي برآورد دوره هاي قبل
  كد
 بندي  طبقه

  وصولي قطعي شـرح درآمد
 ١٣٩٢ل  سا

  بودجه مصوب
 ١٣٩٣ سال 

   ٥وصولي قطعي 
 ١٣٩٢  سالماهه آخر

   ٧وصولي قطعي 
 ١٣٩٣ سالاول ماهه 

 جمع
  پيشنهاد بودجه

 ١٣٩٤ سال 

 ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ ۶۳،۸۹۳،۲۴۷ ۳۸،۸۳۵،۳۴۷ ۲۵،۰۵۷،۹۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۵،۸۲۲،۹۸۵ جمع درآمدهاي عمومي

 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۲۷۵،۸۰۰ ۶،۰۸۴،۴۰۰ ۲،۱۹۱،۴۰۰ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۲،۹۵۱،۴۷۰ خدمات و درآمد موسسات انتفاعي  بهاء ۰۳۰۰۰۰۰
 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴،۶۱۷،۴۴۷ ۳۱،۷۵۰،۹۴۷ ۲۲،۸۶۶،۵۰۰ ۵۱،۱۰۰،۰۰۰ ۴۲،۲۸۳،۹۷۸  درآمد حاصل از وجوه و اموال ۰۴۰۰۰۰۰
 ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵۸۷،۵۳۷  ساير منابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۲۷۵،۸۰۰ ۶،۰۸۴،۴۰۰ ۲،۱۹۱،۴۰۰ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۲،۹۵۱،۴۷۰ ي شهرداريبهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاع ۰۳۰۰۰۰۰
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۲۷۵،۸۰۰ ۶،۰۸۴،۴۰۰ ۲،۱۹۱،۴۰۰ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ۲،۹۵۱،۴۷۰ درآمد ناشي از بهاء خدمات شهردار  ۰۳۰۱۰۰۰
 ۰ ۶،۳۰۰ ۴،۹۰۰ ۱،۴۰۰ ۲۵،۰۰۰ ۱۳،۸۰۰ حق كارشناسي و فروش نقشه ها ۰۳۰۱۰۰۲
 ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ۸،۲۶۹،۵۰۰ ۶،۰۷۹،۵۰۰ ۲،۱۹۰،۰۰۰ ۱،۸۷۵،۰۰۰ ۲،۹۳۷،۶۷۰ )وجه الرضايه( رآمد حاصل از نقل و انتقالد ۰۳۰۱۰۰۵
 ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴،۶۱۷،۴۴۷ ۳۱،۷۵۰،۹۴۷ ۲۲،۸۶۶،۵۰۰ ۵۱،۱۰۰،۰۰۰ ۴۲،۲۸۳،۹۷۸  درآمد حاصله ازوجوه واموال شهرداري ۰۴۰۰۰۰۰
 ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۲،۷۱۱،۶۸۵ ۲،۱۶۶،۵۴۳ ۵۴۵،۱۴۲ ۸۰۰،۰۰۰ ۹۵۰،۶۳۶ درآمد حاصل از وجوه شهردار  ۰۴۰۱۰۰۰
 ۳،۷۰۰،۰۰۰ ۲،۷۱۱،۶۸۵ ۲،۱۶۶،۵۴۳ ۵۴۵،۱۴۲ ۸۰۰،۰۰۰ ۹۵۰،۶۳۶ درآمد حاصل از وجوه سپرده ها شهردار  ۰۴۰۱۰۰۳
 ۶۶،۳۰۰،۰۰۰ ۵۱،۹۰۵،۷۶۲ ۲۹،۵۸۴،۴۰۴ ۲۲،۳۲۱،۳۵۸ ۵۰،۳۰۰،۰۰۰ ۴۱،۳۳۳،۳۴۲ درآمد حاصل از اموال شهردار  ۰۴۰۲۰۰۰
 ۴۹،۱۰۰،۰۰۰ ۴۳،۰۹۱،۱۹۰ ۲۴،۵۴۶،۶۳۳ ۱۸،۵۴۴،۵۵۷ ۳۷،۵۰۰،۰۰۰ ۳۸،۵۳۸،۸۴۶ مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهردار ۰۴۰۲۰۰۱
 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶،۶۳۱،۴۰۰ ۳،۹۹۰،۲۰۰ ۲،۶۴۱،۲۰۰ ۷،۷۰۰،۰۰۰ ۳۹،۱۲۰ درآمد حاصل از پارکينگ و درب ورود ۰۴۰۲۰۰۳
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ ۱۸،۱۱۱ درآمد حاصل از سورتينگ ميوه(ساير ۴۰۲۰۹۶

۰۴۰۲۰۹۹ 
، محاسبه، طراحي، تغيير صنف بازارچه، ضبط سپرده(  ساير موارد

حق العمل % ۴ تبليغات و وصولي ،جرائم، انتقال پالک، نظارت
 )سايت شهيد منتظر 

۲،۷۳۷،۲۶۵ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۳۵،۶۰۱ ۱،۰۴۷،۵۷۱ ۲،۱۸۳،۱۷۲ ۷،۲۰۰،۰۰۰ 

 ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵۸۷،۵۳۷ سايرمنابع تامين اعتبار ۰۷۰۰۰۰۰
 ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵۸۷،۵۳۷ ساير منابع ۰۷۰۳۰۰۰
 ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۰ ۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ۵۸۷،۵۳۷ ساير درآمدها ۰۷۰۳۰۹۹



 

 

 ٣٧١

ود ه    ١٣٩۴  سالون  ی و راز و سازمان  ری  د ا  شسازمان ا ی  د ن و سازما لیاد  ا

  )ه هزار ريالارقام ب(شهردار شيراز سازمان ميادين و سازماندهي مشاغل  ۱۳۹۴شرح هزينه ها سال ) ۷-۴۵جدول 

  شماره
   طبقه بندي

 شرح
  بودجه مصوب

 ١٣٩٣ 
   ماهه٥عملکرد 

 ١٣٩٢ آخر سال 
   ماهه٧عملکرد 

 ١٣٩٣ اول سال 
 جمع

  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۴۲،۵۰۰،۰۰۰ ۳۷،۰۴۲،۲۴۵ ۱۹،۱۱۵،۱۷۲ ۱۷،۹۲۷،۰۷۳ ۳۶،۲۰۰،۰۰۰ جمع كل هزينه هاي خدمات شهري     ۲۰۰۰۰۰۰

 ۷،۶۷۰،۴۰۰ ۵،۲۴۹،۵۶۴ ۳،۱۸۷،۶۹۵ ۲،۰۶۱،۸۶۹ ۶،۶۶۶،۰۰۰ سنلي هزينه هاي پر: ۱فصل  ۲۰۱۰۰۰۰

 ۱،۴۰۵،۲۰۰ ۱،۱۷۹،۲۷۷ ۸۱۸،۴۰۹ ۳۶۰،۸۶۸ ۱،۳۴۲،۰۰۰ حقوق، اجرت، دستمزد : ۱ماده  ۲۰۱۰۱۰۰

 ۳۱،۲۰۰ ۱۶،۵۰۳ ۹،۲۰۹ ۷،۲۹۴ ۲۶،۰۰۰ حقوق مدير عامل ۲۰۱۰۱۰۱
 ۳۸۴،۰۰۰ ۳۸۶،۰۱۷ ۳۳۰،۸۲۳ ۵۵،۱۹۴ ۲۵۶،۰۰۰ حقوق كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۱۰۳
 ۵۵۲،۰۰۰ ۴۱۶،۶۷۱ ۲۶۶،۸۱۰ ۱۴۹،۸۶۱ ۴۸۰،۰۰۰ دستمزد كارگران رسمي حكمي ۲۰۱۰۱۰۴
 ۴۳۸،۰۰۰ ۳۶۰،۰۸۶ ۲۱۱،۵۶۷ ۱۴۸،۵۱۹ ۵۸۰،۰۰۰ حقوق كاركنان قرارداد  ۲۰۱۰۱۰۶

 ۶،۲۶۵،۲۰۰ ۴،۰۷۰،۲۸۷ ۲،۳۶۹،۲۸۶ ۱،۷۰۱،۰۰۱ ۵،۳۲۴،۰۰۰ مزايا، فوق العاده ها : ۲ماده  ۲۰۱۰۲۰۰

 ۳۳۶،۰۰۰ ۲۵۲،۲۲۸ ۱۵۴،۷۶۴ ۹۷،۴۶۴ ۲۸۰،۰۰۰ ا مدير عامل مزاي ۲۰۱۰۲۰۱
 ۲،۰۴۰،۰۰۰ ۱،۱۱۵،۷۲۳ ۶۵۱،۸۶۴ ۴۶۳،۸۵۹ ۱،۵۴۰،۰۰۰ مزايا كارمندان ثابت  ۲۰۱۰۲۰۳
 ۴۳،۲۰۰ ۲۸،۰۰۸ ۱۸،۲۰۹ ۹،۷۹۹ ۳۶،۰۰۰ مزايا كارگران حكمي  ۲۰۱۰۲۰۴
 ۱۲۰،۰۰۰ ۹۹،۰۸۲ ۵۲،۷۷۰ ۴۶،۳۱۲ ۱۶۵،۰۰۰ مزايا كاركنان قرارداد   ۲۰۱۰۲۰۶
، جمعه كار ۲۰۱۰۲۰۸  ۱،۶۸۰،۰۰۰ ۱،۲۸۳،۱۷۸ ۷۸۸،۵۲۲ ۴۹۴،۶۵۶ ۱،۵۷۰،۰۰۰ فوق العاده، اضافه كارساعتي، نوبت كار

۲۰۱۰۲۰۹ 
، بيمه تامين  ، حق بازنشستگي سهم شهردار پس اندازسهم شهردار

 اجتماعي، حق درمان سهم شهردار 
۱،۰۸۰،۰۰۰ ۳۲۵،۹۰۲ ۵۰۶،۲۳۱ ۸۳۲،۱۳۳ ۱،۲۸۴،۰۰۰ 

، بن كاالها اساسي كارگران، هزينه ناهار ۲۰۱۰۲۱۰ ، عائله مند  ۲۱۰،۰۰۰ ۱۶۴،۰۰۴ ۹۹،۴۴۲ ۶۴،۵۶۲ ۱۹۳،۰۰۰ كمك غير نقد
 ۵۵۲،۰۰۰ ۲۹۵،۹۳۱ ۹۷،۴۸۴ ۱۹۸،۴۴۷ ۴۶۰،۰۰۰ پاداش و عيــد ۲۰۱۰۲۱۱

 ۳۴،۳۲۵،۳۵۰ ۳۱،۳۲۹،۴۷۷ ۱۵،۷۵۶،۶۲۸ ۱۵،۵۷۲،۸۴۹ ۲۸،۹۹۶،۰۰۰  هزينه هاي اداري: ۲فصل  ۲۰۲۰۰۰۰

 ۱۴۹،۵۰۰ ۱۲۳،۵۸۴ ۵۳،۸۸۶ ۶۹،۶۹۸ ۱۹۰،۰۰۰ ماموريت، هزينه سفر، حمل ونقل و ارتباطات: ۳ماده  ۲۰۲۰۳۰۰

 ۸۰،۵۰۰ ۵۶،۱۱۴ ۳۶،۸۲۵ ۱۹،۲۸۹ ۷۰،۰۰۰ ماموريت و هزينه سفر داخل كشور  ۲۰۲۰۳۰۱
 ۶۹،۰۰۰ ۶۷،۴۷۰ ۱۷،۰۶۱ ۵۰،۴۰۹ ۱۲۰،۰۰۰  فاكس هزينه حمل ونقل، پست، تلفن، ۲۰۲۰۳۰۴
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 ١٣٩٤ 

 ۴،۵۵۰،۸۵۰ ۵،۴۲۴،۸۶۰ ۱،۰۱۲،۸۲۶ ۴،۴۱۲،۰۳۴ ۵،۸۳۳،۰۰۰  اجاره بهاء وكرايه: ۴ماده  ۲۰۲۰۴۰۰
 ۳،۰۵۵،۸۵۰ ۴،۱۷۱،۴۱۸ ۲۷۲،۴۱۹ ۳،۸۹۸،۹۹۹ ۴،۶۳۳،۰۰۰ اجاره زمين  ۲۰۲۰۴۰۲
 ۱،۴۹۵،۰۰۰ ۱،۲۵۳،۴۴۲ ۷۴۰،۴۰۷ ۵۱۳،۰۳۵ ۱،۲۰۰،۰۰۰ …كرايه ماشين آالت و  ۲۰۲۰۴۰۴

 ۲۷،۷۵۵،۵۰۰ ۲۴،۳۹۵،۶۲۲ ۱۳،۸۹۲،۸۴۲ ۱۰،۵۰۲،۷۸۰ ۲۱،۵۷۰،۰۰۰  خدمات قراردادي: ۵ماده  ۲۰۲۰۵۰۰
 ۱۷۲،۵۰۰ ۱۴۵،۷۶۷ ۷۵،۲۳۶ ۷۰،۵۳۱ ۱۵۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات جزئي ساختمان وتاسيسات  ۲۰۲۰۵۰۱
 ۳۴،۵۰۰ ۲۱،۴۵۰ ۱۲،۱۴۰ ۹،۳۱۰ ۳۰،۰۰۰ نگهدار وتعميرات وسايل ادار ۲۰۲۰۵۰۲
 ۳۴،۵۰۰ ۲۲،۹۸۰ ۷،۵۹۵ ۱۵،۳۸۵ ۶۰،۰۰۰ نگهدار و تعميرات ماشين آالت و وسايط نقليه ۲۰۲۰۵۰۳
 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۶۵،۲۳۹ ۱۲۲،۹۰۵ ۱۴۲،۳۳۴ ۳۰۰،۰۰۰ )اوراق، دفاتر، نشريات، آگهي وعكس (هزينه چاپ  ۲۰۲۰۵۰۴
 ۴۰۲،۵۰۰ ۳۳۱،۴۷۲ ۲۰۱،۹۰۵ ۱۲۹،۵۶۷ ۳۰۰،۰۰۰  پذيرائي، سوگوار وافطار  هزينه جشن، ۲۰۲۰۵۰۵
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰،۰۰۰ هزينه ها آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي ۲۰۲۰۵۰۸
 ۱۱،۵۰۰ ۶،۲۸۸ ۲،۹۸۰ ۳،۳۰۸ ۲۰،۰۰۰ )كارمزد، بها دسته چك انتقال وجوه و حواله بانكي ( هزينه ها بانكي  ۲۰۲۰۵۰۹
 ۲۰۰،۰۰۰ ۲۸۱،۶۸۶ ۹۹،۵۲۵ ۱۸۲،۱۶۱ ۲۵۰،۰۰۰ مشاوره وحسابرسي، ترجمه، تهيه مطالب آموزشي و هزينه ها مربوطه  ۲۰۲۰۵۱۰
 ۲۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲،۹۸۱،۸۶۰ ۱۳،۲۲۸،۷۵۸ ۹،۷۵۳،۱۰۲ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ هزينه واگذار خدمات شهر ۲۰۲۰۵۱۱
 ۳۰،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰،۰۰۰ حق الزحمه حسابرسي ۲۰۲۰۵۱۳
 ۳۰،۰۰۰ ۲۲،۴۰۹ ۱۲،۲۴۸ ۱۰،۱۶۱ ۳۰،۰۰۰ بيمه دارائي ها ثابت ۲۰۲۰۵۱۴
 ۵۴۰،۰۰۰ ۳۱۶،۴۷۱ ۱۲۹،۵۵۰ ۱۸۶،۹۲۱ ۳۳۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي كاركنان  ۲۰۲۰۵۱۶

 ۱،۳۵۷،۰۰۰ ۹۳۱،۹۰۷ ۵۹۴،۲۶۵ ۳۳۷،۶۴۲ ۷۷۰،۰۰۰ سوخت، آب، برق، تلفن: ۶ماده  ۲۰۲۰۶۰۰
 ۵۷،۵۰۰ ۵۲،۰۳۳ ۳۱،۱۰۳ ۲۰،۹۳۰ ۴۰،۰۰۰ سوخت دستگاه ها حرارتي  ۲۰۲۰۶۰۱
 ۱۱۵،۰۰۰ ۸۴،۹۸۲ ۵۰،۲۰۷ ۳۴،۷۷۵ ۸۰،۰۰۰ سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه ۲۰۲۰۶۰۲
 ۳۴،۵۰۰ ۱۷،۸۱۷ ۴،۹۴۶ ۱۲،۸۷۱ ۳۰،۰۰۰ آب بهاء ۲۰۲۰۶۰۳
 ۱،۱۵۰،۰۰۰ ۷۷۷،۰۷۵ ۵۰۸،۰۰۹ ۲۶۹،۰۶۶ ۶۲۰،۰۰۰ بها برق مصرفي ۲۰۲۰۶۰۴

 ۵۱۲،۵۰۰ ۴۵۳،۵۰۴ ۲۰۲،۸۰۹ ۲۵۰،۶۹۵ ۶۳۳،۰۰۰ دنيمواد ولوازم مصرف ش: ۷ماده  ۲۰۲۰۷۰۰
 ۶۰،۰۰۰ ۲۹،۸۳۶ ۱۷،۴۶۳ ۱۲،۳۷۳ ۶۰،۰۰۰ …خريد لوازم جزئي ساختمان و  ۲۰۲۰۷۰۱
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  بودجه يشنهادي

 ١٣٩٤ 
 ۱۷۲،۵۰۰ ۱۵۵،۵۵۰ ۸۵،۳۲۸ ۷۰،۲۲۲ ۱۲۰،۰۰۰  مصرفي ادارخريد لوازم ۲۰۲۰۷۰۲
 ۶۰،۰۰۰ ۶۱،۵۵۱ ۲۸،۲۱۲ ۳۳،۳۳۹ ۷۰،۰۰۰ خريد لوازم يدكي و وسائط نقليه  ۲۰۲۰۷۰۳
 ۷۰،۰۰۰ ۴۲،۰۰۰ ۰ ۴۲،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰ خريد لباس كاركنان، لوازم خواب ۲۰۲۰۷۰۴
 ۲۰،۰۰۰ ۱۶،۰۷۵ ۴،۲۷۵ ۱۱،۸۰۰ ۵۰،۰۰۰ خريد بذر، نهال، سم و لوازم باغباني ۲۰۲۰۷۰۵
 ۲۳،۰۰۰ ۱۰،۱۹۱ ۷،۷۹۶ ۲،۳۹۵ ۲۳،۰۰۰ خريد لوازم تنظيف  ۲۰۲۰۷۰۶
 ۱۷،۰۰۰ ۸،۴۸۹ ۷،۱۳۴ ۱،۳۵۵ ۱۵،۰۰۰ خريد لوازم آتش نشاني ۲۰۲۰۷۰۷
 ۰ ۴۱،۹۰۰ ۰ ۴۱،۹۰۰ ۴۵،۰۰۰ خريد تابلو و پالك راهنما ۲۰۲۰۷۰۸
 ۵۰،۰۰۰ ۴۰،۸۸۷ ۱۳،۱۴۶ ۲۷،۷۴۱ ۵۰،۰۰۰ هزينه ساير مواد و لوازم مصرف شدني ۲۰۲۰۷۰۹
 ۴۰،۰۰۰ ۴۷،۰۲۵ ۳۹،۴۵۵ ۷،۵۷۰ ۴۰،۰۰۰ كمك به هزينه ها ورزشي كاركنان شهردار  ۲۰۲۰۷۱۰
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۰،۰۰۰ هزينه ها رفاهي کارکنان ۲۰۲۰۷۱۱

 ۴۵۸،۲۵۰ ۴۲۶،۵۴۴ ۱۵۱،۵۸۹ ۲۷۴،۹۵۵ ۴۷۸،۰۰۰ هزينه هاي سرمايه اي: ۳فصل  ۲۰۳۰۰۰۰

 ۳۴،۵۰۰ ۴۲،۱۸۸ ۱۶،۱۰۸ ۲۶،۰۸۰ ۳۰،۰۰۰  ان، زمين و حقوق و امتيازاتخريد ساختم: ۱۰ماده  ۲۰۳۱۰۰۰
 ۳۴،۵۰۰ ۴۲،۱۸۸ ۱۶،۱۰۸ ۲۶،۰۸۰ ۳۰،۰۰۰ حقوق امتيازات  ۲۰۳۱۰۰۳

 ۳۵۷،۵۰۰ ۳۱۳،۶۳۶ ۹۷،۸۶۱ ۲۱۵،۷۷۵ ۴۱۰،۰۰۰  ماشين آالت و وسائط نقليه: ۱۲ماده  ۲۰۳۱۲۰۰
 ۳۰۰،۰۰۰ ۲۴۳،۵۸۸ ۷۶،۲۴۳ ۱۶۷،۳۴۵ ۳۶۰،۰۰۰ تجهيز سازمان به سيستم كامپيوتر ۲۰۳۱۲۰۲
   ۲،۷۱۰   ۲،۷۱۰   تجهيز سازمان به سيستم ارتباطي مستقل اضطرار ۲۰۳۱۲۰۳
 ۵۷،۵۰۰ ۶۷،۳۳۸ ۲۱،۶۱۸ ۴۵،۷۲۰ ۵۰،۰۰۰ خريد ساير لوازم فني و تجهيزات عمده ادار ۲۰۳۱۲۰۴

 ۶۶،۲۵۰ ۷۰،۷۲۰ ۳۷،۶۲۰ ۳۳،۱۰۰ ۳۸،۰۰۰  كاالهاي مصرف نشدني: ۱۳ماده  ۲۰۳۱۳۰۰
 ۶۳،۲۵۰ ۷۰،۷۲۰ ۳۷،۶۲۰ ۳۳،۱۰۰ ۳۵،۰۰۰ خريد لوازم مصرف نشدني ادار  ۲۰۳۱۳۰۱
 ۳،۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۳،۰۰۰ خريد كتاب  ۲۰۳۱۳۰۳

 ۴۶،۰۰۰ ۳۶،۶۶۰ ۱۹،۲۶۰ ۱۷،۴۰۰ ۶۰،۰۰۰ هزينه هاي انتقالي : ۴فصل  ۲۰۴۰۰۰۰

 ۴۶،۰۰۰ ۳۶،۶۶۰ ۱۹،۲۶۰ ۱۷،۴۰۰ ۶۰،۰۰۰ كمك و پرداخت هاي ديگر به بخش خصوصي: ۱۷ماده  ۲۰۴۱۷۰۰
 ۴۶،۰۰۰ ۳۶،۶۶۰ ۱۹،۲۶۰ ۱۷،۴۰۰ ۶۰،۰۰۰ هدايا و پرداخت ها تشويقي ۲۰۴۱۷۰۲
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  )ارقام به هزار ريال(شهردار شيراز سازمان ميادين و سازماندهي مشاغل  ۱۳۹۴پيشنهاد عمراني سال ) ۷-۴۶جدول 

 ١٣٩٤ سال پيشنهاديبودجه  ١٣٩٣ ماهه اول سال ٧عملکرد  ١٣٩٣بودجه مصوب            شرح        رديف

 ۳۰۰،۰۰۰ ۱۷۴،۵۲۰ ۵۰۰،۰۰۰ تجهيز و تکميل ساختمان ادار ۱

 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۲۰۴،۴۹۹ ۷،۰۰۰،۰۰۰ ايجاد و ساماندهي بازارچه ها موقت  ۲

 ICT ۵۰۰،۰۰۰ ۰  ۲،۰۰۰،۰۰۰پروژه  ۳

 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷۱۶،۳۵۷ ۹،۰۰۰،۰۰۰ بهساز محوطه ميدان وروکش آسفالت ميدان ۴

 ۱۰،۵۰۰،۰۰۰ ۶،۲۷۰ ۷،۹۵۰،۰۰۰ بازساز و تکميل کيوسک ها مطبوعاتي ۵

 ۴،۲۰۰،۰۰۰ ۱۰،۸۳۶ ۱،۵۰۰،۰۰۰ احداث و خريد تجهيزات سايت معاينه فني خودرو ۶

 ۲،۵۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۸۸۸،۰۰۰ احداث محل موقت ذبح بهداشتي وام ۷

 ۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۹۲،۱۷۷ ۲،۰۰۰،۰۰۰ زيرساز و آسفالت سايت مستعمل فروشان ۸

 ۲،۰۰۰،۰۰۰  ۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰ زيرساختها انتقال بازارها هفتگي ۹

 ۳۸،۵۰۰،۰۰۰ ۴،۴۰۴،۶۵۹ ۳۱،۳۳۸،۰۰۰  جمع کل

  


