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معاونت ربانهم رزیی و توسعه 

 مدرییت ربانهم و بودهج
 



  

 



 

 

 

 :فرمودند امام علی (ع)

 

»بِیرِ واإلسرافالتَّد وءس هنَّببِیرِ، وجنَ التَّدسوح صادقْتاال همراً ألْهخَی دباهللاُ بِع إذا أراد«. 

 
 ».تدبیري و اسراف دورش سازد جویی و حسن تدبیر عطا کند و از بیاي را بخواهد، به او صرفهبندههر گاه خداوند خیر «

 



                                                                                                   

                             

ارقام به هزار ریال

جمعسهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاریشرحسهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاریجمعشرح

2,421,888,0001,364,382,8001,057,505,200(درآمدهای مستمر)درآمدهای ناشی از عوارض عمومی- 1000
242,200,000103,320,000138,880,000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی- 2000
184,729,000110,837,40073,891,600بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری- 3000
1,014,908,000608,944,800405,963,200درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری- 4000
0وظیفه عمران شهری- 550,000,00030,000,000520,000,00030000کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی- 5000
2,055,275,0001,160,303,400894,971,600اعانات و هدایا و دارائی ها- 6000
2,531,000,00002,531,000,000سایر منابع تامین اعتبار- 7000

2,181,000,0002,181,000,000برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری-330000
355,000,000355,000,000برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی- 340000
1,535,550,0001,535,550,000برنامه بهبود محیط شهری- 350000
111,500,000111,500,000برنامه ایجاد اماکن ورزشی و فرهنگی و توریستی- 360000

721,200,000721,200,000برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری- 370000
45,000,00045,000,000برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا- 380000
432,000,000432,000,000دیون عمرانی- 390000

2,500,000,0006,500,000,0009,000,000,000جمع اعتبارات عمومی9,000,000,0002,500,000,0006,500,000,000جمع درآمدها

12,700,000012,700,000شورای اسالمی شهر12,700,00012,700,0000شورای اسالمی شهر
378,781,6000378,781,600سازمان حمل ونقل بار ومسافر378,781,600378,781,6000سازمان حمل ونقل بار ومسافر

368,394,0000368,394,000سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی368,394,000368,394,0000سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
17,540,3756,000,00023,540,375سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی23,540,37517,540,3756,000,000سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

132,011,8000132,011,800سازمان فرهنگی ورزشی132,011,800132,011,8000سازمان فرهنگی ورزشی
81,840,80020,710,000102,550,800سازمان آرامستانها102,550,80081,840,80020,710,000سازمان آرامستانها

59,832,30028,462,00088,294,300سازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری88,294,30059,832,30028,462,000سازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری
43,350,00048,650,00092,000,000سازمان مدیریت پسماند92,000,00043,350,00048,650,000سازمان مدیریت پسماند

129,089,895659,094,930788,184,825سازمان عمران و بازآفرینی788,184,825129,089,895659,094,930سازمان عمران و بازآفرینی
39,236,97536,280,00075,516,975سازمان سرمایه گذاری75,516,97539,236,97536,280,000سازمان سرمایه گذاری

49,351,629175,000,000224,351,629فاوا224,351,62949,351,629175,000,000فاوا

1,299,429,374974,196,9302,273,626,304جمع اعتبارات سازمانها2,273,626,3041,299,429,374974,196,930جمع درآمد سازمانها

3,799,429,3747,474,196,93011,273,626,304جمع اعتبارات عمومی و اعتبارات سازمانها11,273,626,3043,799,429,3747,474,196,930جمع درآمدهای عمومی و درآمد سازمانها
781,883,950797,707,0001,579,590,950ارقام تکراری1,579,590,950781,883,950797,707,000ارقام تکراری

3,017,545,4246,676,489,9309,694,035,354جمع کل اعتبارات شهرداری9,694,035,3543,017,545,4246,676,489,930جمع کل درآمدهای شهرداری

1صفحه

1,184,315,8281,184,315,828جمع اعتبارات وظیفه خدمات اداری- 10000

1,315,684,172

718,750,000718,750,000برنامه ،برنامه ریزی توسعه شهری- 310000

1396خالصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات شهرداری رشت بودجه مصوب سال
اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه هاپیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار

اعتبار عمومی- بخش اول- الفدرآمدهای عمومی شهرداری- بخش اول-الف

برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی-5,622,211,600320000

1,315,684,172وظیفه خدمات شهری- 20000

1,267,788,400

400,000,000400,000,000

390,000,000-0390,000,000بازپرداخت وام

9,000,000,0003,377,788,400جمع درآمدهای عمومی شهرداری

اعتبارات سازمانها و موسسات وابسته- بخش دومدرآمد سازمانها و موسسات وابسته- بخش دوم

مسعود کاظمی:سیدمحمدعلی ثابت قدم            رئیس شورای اسالمی شهر رشت :سمیه رستگار      شهردار : مریم گل احضار     معاون مالی اقتصادی:احمدرضاحق بین     معاون برنامه ریزی وتوسعه: آمنه خدابخشی       مدیر مالی شهرداری:مدیر برنامه ریزی و بودجه 

9,000,000,0003,767,788,4005,232,211,600جمع

-01,267,788,400کمک اعتبارات جاری به عمرانی



 

 

ين اعتبارشيپ ينيب ردآمد و منابع اتم   

 

 






ال)       (اراقم  هب زهار ری دی  سال 1396 بودهج مصوب ردآم

 

3,000,861,2368,500,000,0001,315,693,2122,385,769,3813,701,516,7859,000,000,000جمع کل درآمدهای شهرداری_

1,427,163,8422,045,946,000622,403,160911,048,0771,533,451,2322,421,888,000(درآمدهای مستمر)درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1000

581,308,152848,299,000210,743,961392,306,454603,050,4151,079,360,000وصولی توسط سایر موسسات1100

6,894,5335,000,0004,246,9422,994,3817,241,3237,945,000عوارض اسناد رسمی1102

1,182,0172,000,000288,9031,088,5211,377,4242,500,000عوارض گذرنامه1107

1,783,2830781,6816,869,9957,651,67625,000,000عوارض بر بلیط هواپیمائی1108

559,737,124810,000,000203,472,808379,086,168582,558,9761,000,000,000( قانون مالیات بر ارزش افزوده38موضوع بند الف ماده)عوارض بر فروش کاال و ارائه خدمات1110

11,711,19511,799,0001,953,6272,267,3894,221,01613,700,000 قانون مالیات بر ارزش افزوده38ذیل ماده 1عوارض آالیندگی تبصره 1111

0500,00000010,000,000 رسیدگی به تخلفات رانندگی15عوارض ناشی از اجرای ماده 1112

019,000,00000020,215,000 رسیدگی به تخلفات رانندگی23عوارض ناشی از اجرای ماده 1113

000000سایر موارد1199

767,061,9101,109,107,000379,379,677470,129,841849,509,5151,239,597,000عوارض بر ساختمانها و اراضی1200

344,4121,410,00063,953230,861294,8143,600,000عوارض سطح شهر1201

195,650,818439,909,00098,214,847134,679,544232,894,391444,641,000عوارض بر پروانه های ساختمانی1202

367,436,520499,299,000226,000,150258,063,086484,063,235598,541,000عوارض  مازاد بر تراکم1203

15,589,68349,740,0005,503,22711,037,85016,541,07752,500,000عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان1204

3,711,7245,209,0002,742,7402,587,6545,330,39412,290,000عوارض بر بالکن و پیش آمدگی1205

5,27901,15401,1540عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی1207

61,820,977112,000,00026,137,18037,347,30663,484,486123,500,000عوارض نوسازی1208

9,125,61705,130,2839,135,13614,265,4180فضای آموزشی% 5عوارض 1209

885,8640138,0451,828,0041,966,0490اشتباه واریزی و غیره1210

47,3601,450,00031,116905,136936,2522,125,000عوارض بر اراضی محصور نشده1211

جمع وصولی سه ماه  

 و نه ماهه اول 94آخر 
96پیش بینی 

کد طبقه 

بندی
95وصولی نه  ماهه اول 95پیشنهاد و تصويب 94وصولی قطعی شرح درآمــــــــد 94وصولی  سه ماهه آخر 





2صفحه

  

شیپ ینیب ردآمد و منابع اتمین اعتبار






ال)       (اراقم  هب زهار ری دی  سال 1396 بودهج مصوب ردآم

 

جمع وصولی سه ماه  

 و نه ماهه اول 94آخر 
96پیش بینی 

کد طبقه 

بندی
95وصولی نه  ماهه اول 95پیشنهاد و تصويب 94وصولی قطعی شرح درآمــــــــد 94وصولی  سه ماهه آخر 

2,416,72101,057,91001,057,9100نوسازی-فضای آموزشی% 5عوارض 1212

2,950,29990,0001,988,4394,804,5406,792,9790بهای سرانه خدمات ایمنی و آتش نشانی1213

107,076,636012,370,6339,510,72421,881,3562,400,000مازاد بر تراکم پایه1214

سایر موارد1299

33,232,38625,460,0008,055,41319,518,56227,573,97536,020,000عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل1300

175,519200,00022,71533,70356,418520,000عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسائط نقلیه1301

12,746,79502,037,82162,5482,100,3690عوارض بلیط مسافرت و باربری1302

115,23800000عوارض معاینه اتومبیل1304

122,999260,00029,746121,601151,347500,000عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی1305

20,071,83525,000,0005,965,13119,300,71025,265,84135,000,000عوارض سالیانه خودرو سواری1307

000000سایر موارد1399

45,561,39463,080,00024,224,10929,093,22053,317,32766,911,000عوارض بر پروانه های کسب، فروش و خدماتی1400

1,012,771500,000139,167703,235842,4020عوارض سینما و نمایش1401

230,061850,00080008000(...مسافرخانه و -هتل )عوارض بر اماکن عمومی 1402

35,912,31248,600,00020,565,18122,364,79542,929,97559,856,000عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه1403

152,861151,0000000عوارض پالژ ها و محل تفریحی1406

3,275,7131,600,0001,492,6853,073,2184,565,9035,000,000عوارض بر قراردادها1407

253,0000153,00037,800190,8000عوارض بر تولید و یا فروش محصوالت تولیدی کارخانجات1408

4,111,36310,070,0001,714,8822,494,2044,209,0850حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% 5و % 3عوارض 1419

14,4009,0003,6001,2004,80055,000عوارض فک پلمپ1420

43,4860041,90741,9070عوارض بر محل استقرار بانکها1421

555,4271,300,000154,794376,861531,6552,000,000فروش اسناد مناقصه و مزایده1422


سایر موارد1499


3صفحه

  

شیپ ینیب ردآمد و منابع اتمین اعتبار






ال)       (اراقم  هب زهار ری دی  سال 1396 بودهج مصوب ردآم

 

جمع وصولی سه ماه  

 و نه ماهه اول 94آخر 
96پیش بینی 

کد طبقه 

بندی
95وصولی نه  ماهه اول 95پیشنهاد و تصويب 94وصولی قطعی شرح درآمــــــــد 94وصولی  سه ماهه آخر 

180,706,032237,688,00077,872,674143,325,658221,198,691242,200,000درآمد ناشی از عوارض اختصاصی2000

77,962,91677,688,00041,948,11645,145,77787,094,25282,200,000وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات2100

62,938,26468,000,00034,282,99636,686,02570,969,02170,000,000عوارض عدم تأمین پارکینگ2102

769,1460769,146315,4401,084,5862,100,000عوارض کسر حد نصاب تفکیکی2104

7,911,5753,150,0003,837,1254,416,2708,253,75410,000,000عوارض توسعه فضای سبز2196

5,267,1556,050,0002,362,2783,186,4295,548,707100,000عوارض کسری حد نصاب فضای باز2197

1,076,776488,000696,571541,6131,238,1840عوارض ایمنی ساختمانها2198

000000سایر موارد2199

102,743,116160,000,00035,924,55898,179,881134,104,439160,000,000سهمیه از عوارض وصولی متمرکز2200

102,743,116160,000,00035,924,55898,179,881134,104,439160,000,000(قانون مالیات بر ارزش افزوده39 ماده 2موضوع تبصره )سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز2201

000000سایر موارد2299

51,702,749133,758,50021,053,25454,394,61875,447,870184,729,000بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری3000

51,702,749133,758,50021,053,25454,394,61875,447,870184,729,000درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری3100

13,093,51548,360,0003,163,64420,285,82823,449,47250,000,000حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری3101

7,532,55511,241,0002,453,0864,953,6817,406,76619,915,000حق کارشناسی و فروش نقشه ها3102

26,568,54041,500,00014,258,72224,818,33239,077,05360,000,000درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله3106

28,559240,00011,759011,7590درآمد حاصل از آگهی های تجارتی3107

927,8040140,4460140,4460درآمد سرویس های دربستی3112

403,5090035,82135,8213,500,000درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی3113

00022,61522,615500,000درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی3114

434,578202,50063,5041,504,1721,567,6762,600,000درآمد حاصل از خدمات شهری3115

2,713,68932,215,000962,0932,774,1693,736,26248,214,000بهره برداری از دفاتر تجاری تفضیلی3116

000000سایر موارد3199




4صفحه

  

شیپ ینیب ردآمد و منابع اتمین اعتبار






ال)       (اراقم  هب زهار ری دی  سال 1396 بودهج مصوب ردآم

 

جمع وصولی سه ماه  

 و نه ماهه اول 94آخر 
96پیش بینی 

کد طبقه 

بندی
95وصولی نه  ماهه اول 95پیشنهاد و تصويب 94وصولی قطعی شرح درآمــــــــد 94وصولی  سه ماهه آخر 

21,188,378879,880,0007,167,00118,126,83225,293,8331,014,908,000درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری4000

17,919,650875,930,0006,354,51414,627,83920,982,3531,008,828,000درآمد حاصل از وجوه شهرداری4100

0866,000,0000001,000,000,000درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی4102

17,919,6509,930,0006,354,51414,627,83920,982,3538,828,000کارمزد4104

سایر موارد4199

3,268,7283,950,000812,4873,498,9934,311,4806,080,000درآمد حاصل از اموال شهرداری4200

3,023,8823,500,000581,3503,415,7903,997,1405,000,000مال االجاره ساختمانها و تاسیسات4201

244,846450,000231,13783,203314,3401,080,000درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایل نقلیه4202

0540,000,00004,070,0004,070,000550,000,000کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی5000

020,000,00000020,000,000اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور5103

0460,000,00004,070,0004,070,000460,000,000سایر کمکهای اعطائی دولت و سایر سازمانهای دولتی5104

050,000,00000050,000,000( قانون مالیات بر ارزش افزوده41 ماده 3موضوع تبصره )در هزار حقوق گمرکی12کمک جاری از محل 5105

010,000,00000020,000,000( قانون مالیات بر ارزش افزوده41 ماده 3موضوع تبصره )در هزار حقوق گمرکی12کمک عمرانی از محل 5106

000000سایر موارد5199

1,288,937,0902,073,227,500566,678,8531,187,572,0231,754,304,7162,055,275,000اعانات و هدایا و دارائیها6000

000000اعانات وکمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی6100

000000خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی6101

000000سایر اعانات و کمک از اشخاص و سازمانهای دولتی6102

000000سایر موارد6199

000000کمکها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیر دولتی6200

000000سایر موارد6299

1,288,937,0902,073,227,500566,678,8531,187,572,0231,754,304,7162,055,275,000اموال و دارائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد6300




5صفحه

  

شیپ ینیب ردآمد و منابع اتمین اعتبار






ال)       (اراقم  هب زهار ری دی  سال 1396 بودهج مصوب ردآم

 

جمع وصولی سه ماه  

 و نه ماهه اول 94آخر 
96پیش بینی 

کد طبقه 

بندی
95وصولی نه  ماهه اول 95پیشنهاد و تصويب 94وصولی قطعی شرح درآمــــــــد 94وصولی  سه ماهه آخر 

1,167,924,8031,513,679,000516,410,2631,077,760,7591,594,171,0211,660,000,000جریمه کمیسیون ماده صد6301

151,83510,106,00016,185231,024247,209510,000جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها6302

229,840124,400,000178,6940232,53771,436,000حق تشرف6307

106,078387,50035,320144,903180,223409,000جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها6308

757,742202,000218,086440,365658,4512,120,000جریمه سد معبر6309

73,103,399273,200,00023,798,76022,905,75646,704,51650,000,000درآمد حاصل از تغییر کاربریها6310

3,886,7941,581,0002,024,0542,753,1974,777,2505,800,000جرایم متعلقه از تاخیر عوارض6311

2,998,819700,0001,622,290287,6691,909,9590جریمه حذف پارکینگ6312

38,406,677146,500,00022,318,34769,706,17092,024,516150,000,000استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط6313

00013,302,90513,302,905115,000,000عوارض ارزش بهینه ناشی از طرح تفضیلی جدید6314

40,005040,005040,0050عوارض شارژ6398

1,331,0982,472,00016,84939,27556,1240سایر موارد6399

31,163,1452,589,500,00020,518,27067,232,17387,750,4432,531,000,000سایر منابع تامین اعتبار7000

0385,000,000058,665,92858,665,9281,500,000,000وامهای دریافتی7100

0385,000,000058,665,92858,665,9281,500,000,000وام دریافتی از بانکها7102

31,163,1452,204,500,00020,518,2708,566,24529,084,5151,031,000,000فروش اموال شهرداری7200

31,117,2452,195,000,00020,518,2708,566,24529,084,5151,000,000,000فروش اموال غیر منقول7201

09,000,00000030,000,000فروش اموال منقول و اسقا ط7202

45,900500,0000001,000,000فروش سرقفلی7203

000000سایر درآمدها7299

000000سایر منابع7300

000000مازاد درآمد بر هزینه دوره های ماقبل7301
000000مازاد درآمد بر هزینه دوره قبل7302

000000باز دریافت وامهای اعطائی7303


6صفحه

  

شیپ ینیب ردآمد و منابع اتمین اعتبار



عمراني ردآمد و -اري سهم اعتبارات جشيپ ينيب 

 منابع اتمين اعتبار

 






ال)                    (اراقم  هب زهار ری
(سهم جاری و عمراني)شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال

 

مبلغدرصدمبلغدرصد

9,000,000,0003,377,788,4005,622,211,600جمع کل درآمدهای شهرداری_

2,421,888,00001,364,382,80001,057,505,200(درآمدهای مستمر)درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 1000

1,079,360,000641,616,000437,744,000وصولی توسط سایر موسسات1100

7,945,000604,767,000403,178,000عوارض اسناد رسمی1102

2,500,000601,500,000401,000,000عوارض گذرنامه1107

25,000,0006015,000,0004010,000,000عوارض بر بلیط هواپیمائی1108

1110
 قانون مالیات 38موضوع بند الف ماده)عوارض بر فروش کاال و ارائه خدمات

(بر ارزش افزوده
1,000,000,00060600,000,00040400,000,000

13,700,000608,220,000405,480,000 قانون مالیات بر ارزش افزوده38ذیل ماده 1عوارض آالیندگی تبصره 1111

10,000,0000010010,000,000 رسیدگی به تخلفات رانندگی15عوارض ناشی از اجرای ماده 1112

20,215,0006012,129,000408,086,000 رسیدگی به تخلفات رانندگی23عوارض ناشی از اجرای ماده 1113

1,239,597,000682,008,200557,588,800عوارض بر ساختمانها و اراضی1200

3,600,000602,160,000401,440,000عوارض سطح شهر1201

444,641,00060266,784,60040177,856,400عوارض بر پروانه های ساختمانی1202

598,541,00060359,124,60040239,416,400عوارض  مازاد بر تراکم1203

52,500,0006031,500,0004021,000,000عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان1204

12,290,000607,374,000404,916,000عوارض بر بالکن و پیش آمدگی1205

123,500,0001012,350,00090111,150,000عوارض نوسازی1208

جمع
سهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاری كد طبقه 

بندی
شرح درآمد






صفحه
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عمراني از ردآمد و منابع اتمین اعتبار- شیپ ینیب سهم اعتبارات جاری






ال)                    (اراقم  هب زهار ری
(سهم جاری و عمراني)شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال

 

مبلغدرصدمبلغدرصد
جمع

سهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاری كد طبقه 

بندی
شرح درآمد

2,125,000601,275,00040850000عوارض بر اراضی محصور نشده1211

2,400,000601,440,00040960000مازاد بر تراکم پایه1214

36,020,000612,00035,408,000عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل1300

520,00060312,00040208,000عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیکلت و سایر وسائط نقلیه1301

500,00060300,00040200,000عوارض ثبت نام آزمایش رانندگی1305

35,000,0000010035,000,000عوارض سالیانه خودرو سواری1307

66,911,00040,146,60026,764,400عوارض بر پروانه های کسب، فروش و خدماتی1400

59,856,0006035,913,6004023,942,400عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه1403

5,000,000603,000,000402,000,000عوارض بر قراردادها1407

0600400حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت% 5و % 3عوارض 1419

55,0006033,0004022,000عوارض فک پلمپ1420

2,000,000601,200,00040800,000فروش اسناد مناقصه و مزایده1422

242,200,000103,320,000138,880,000درآمد ناشی از عوارض اختصاصی2000

82,200,0007,320,00074,880,000وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات2100

70,000,0000010070,000,000عوارض عدم تأمین پارکینگ2102

2,100,000601,260,00040840,000عوارض کسر حد نصاب تفکیکی2104

100,0006060,0004040,000عوارض کسری حد نصاب فضای باز2197






صفحه
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عمراني از ردآمد و منابع اتمین اعتبار- شیپ ینیب سهم اعتبارات جاری






ال)                    (اراقم  هب زهار ری
(سهم جاری و عمراني)شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال

 

مبلغدرصدمبلغدرصد
جمع

سهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاری كد طبقه 

بندی
شرح درآمد

10,000,000606,000,000404,000,000عوارض توسعه فضای سبز2196

160,000,00096,000,00064,000,000سهمیه از عوارض وصولی متمرکز2200

160,000,0006096,000,0004064,000,000(قانون مالیات بر ارزش افزوده39 ماده 2موضوع تبصره )سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز2201

184,729,000110,837,40073,891,600بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری3000

184,729,000110,837,40073,891,600درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری3100

50,000,0006030,000,0004020,000,000حق آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری3101

19,915,0006011,949,000407,966,000حق کارشناسی و فروش نقشه ها3102

60,000,0006036,000,0004024,000,000درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله3106

3,500,000602,100,000401,400,000درآمد حاصل از خدمات فنی و ایمنی3113

500,00060300,00040200,000درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی3114

2,600,000601,560,000401,040,000درآمد حاصل از خدمات شهری3115

48,214,0006028,928,4004019,285,600بهره برداری از دفاتر تجاری تفضیلی3116

1,014,908,000608,944,800405,963,200درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری4000

1,008,828,000605,296,800403,531,200درآمد حاصل از وجوه شهرداری4100

1,000,000,00060600,000,00040400,000,000درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی4102

8,828,000605,296,800403,531,200کارمزد4104

6,080,0003,648,0002,432,000درآمد حاصل از اموال شهرداری4200

5,000,000603,000,000402,000,000مال االجاره ساختمانها و تاسیسات4201






صفحه
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عمراني از ردآمد و منابع اتمین اعتبار- شیپ ینیب سهم اعتبارات جاری






ال)                    (اراقم  هب زهار ری
(سهم جاری و عمراني)شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال

 

مبلغدرصدمبلغدرصد
جمع

سهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاری كد طبقه 

بندی
شرح درآمد

1,080,00060648,00040432,000درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایل نقلیه4202

550,000,00030,000,000520,000,000کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی5000

20,000,0000010020,000,000اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور5103

460,000,00000100460,000,000سایر کمکهای اعطائی دولت و سایر سازمانهای دولتی5104

5105
 41 ماده 3موضوع تبصره )در هزار حقوق گمرکی12کمک جاری از محل 

(قانون مالیات بر ارزش افزوده
50,000,0006030,000,0004020,000,000

5106
 41 ماده 3موضوع تبصره )در هزار حقوق گمرکی12کمک عمرانی از محل 

(قانون مالیات بر ارزش افزوده
20,000,000010020,000,000

2,055,275,0001,160,303,400894,971,600اعانات و هدایا و دارائیها6000

2,055,275,0001,160,303,400894,971,600اموال و دارائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد6300

1,660,000,00060996,000,00040664,000,000جریمه کمیسیون ماده صد6301

510,00060306,00040204,000جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها6302

71,436,0000010071,436,000حق تشرف6307

409,00060245,40040163,600جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها6308

2,120,000601,272,00040848,000جریمه سد معبر6309

50,000,0000010050,000,000درآمد حاصل از تغییر کاربریها6310

5,800,000603,480,000402,320,000جرایم متعلقه از تاخیر عوارض6311

150,000,0006090,000,0004060,000,000استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط6313

115,000,0006069,000,0004046,000,000عوارض ارزش بهینه ناشی از طرح تفضیلی جدید6314






صفحه
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عمراني از ردآمد و منابع اتمین اعتبار- شیپ ینیب سهم اعتبارات جاری






ال)                    (اراقم  هب زهار ری
(سهم جاری و عمراني)شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال

 

مبلغدرصدمبلغدرصد
جمع

سهم اعتبارات عمرانیسهم اعتبارات جاری كد طبقه 

بندی
شرح درآمد

2,531,000,0000002,531,000,000سایر منابع تامین اعتبار7000

1,500,000,00001,500,000,000وامهای دریافتی7100

1,500,000,000001001,500,000,000وام دریافتی از بانکها7102

1,031,000,00001,031,000,000فروش اموال شهرداری7200

1,000,000,000001001,000,000,000فروش اموال غیر منقول7201

30,000,0000010030,000,000فروش اموال منقول و اسقلط7202

1,000,000001001,000,000فروش سرقفلی7203

9,000,000,0003,377,788,4005,622,211,600

0390,000,000-390,000,000

9,000,000,0003,767,788,4005,232,211,600

0-1,267,788,4001,267,788,400

9,000,000,00002,500,000,00006,500,000,000

28% %72درصد عمرانیدرصد جاری

جمع کل درآمدهای شهرداری

 خدمات اداری منظور شده است18بازپرداخت وام در ماده 

( خدمات شهری18ماده +درآمد)جمع کل

کمک اعتبارات جاری به عمرانی

جمع نهایی






صفحه
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عمراني از ردآمد و منابع اتمین اعتبار- شیپ ینیب سهم اعتبارات جاری



 

زهینه اهي جاري مجموع كل   

 






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری




 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال  

               
     

96بودجه مصوب سال96پیشنهاد سالماهتعدادمبلغماهتعدادمبلغماهتعداد

012262,871,88762612362,654,35066012451,196,320هزینه های پرسنلی:فصل اول10000

01240,516,8916261258,087,9006601277,400,000حقوق،اجرت و دستمزد(1)ماده10100

128,14511269,00011269,000حقوق شهردار10101

1246,48029121,600,800134128,321,400حقوق کارمندان رسمی 10102

1215,907,7453181217,553,600109126,768,900حقوق کارمندان ثابت 10103

1210,087,818771212,751,2001271222,783,800حقوق کارگران رسمی حکمی 10104

1,450,43471,062,60021123,477,600حقوق کارگران قراردادی روزمزد10105

1213,016,2691891222,169,7002631234,479,300 (کار مشخص)حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی 10106

51205حقوق مامورین انتظامی10107

2,881,00001,500,000سایر هزینه ها10108

012222,354,99662612304,566,45066012373,796,320مزایا،فوق العاده و کمکها-(2)ماده10200

12188,381112731,400112772,800مزایای شهردار10201

12179,437291210,405,2001341244,380,800مزایای کارمندان رسمی10202

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 




12صفحه 
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری




 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال  

               
     

96بودجه مصوب سال96پیشنهاد سالماهتعدادمبلغماهتعدادمبلغماهتعداد

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

1264,970,8803181283,379,6001091239,109,200مزایای کارمندان ثابت10203

123,314,82777126,375,6001271212,268,200مزایای کارگران رسمی حکمی 10204

12525,818712483,00021122,028,600مزایای کارگران قراردادی روزمزد10205

10206
کارمشخص وخریدخدمت و )مزایای کارکنان قراردادی

(پیمانی
1212,480,8861891227,386,1002631250,811,600

12236,9285121,076,4005121,380,000مزایای مامورین انتظامی10207

1271,083,2946261285,336,44066012104,740,620فوق العاده اضافه کار ساعتی،جمعه کاری10208

10209
حق پس اندازوحق بازنشستگی وبیمه ودرمان وبیمه عمرسهم

شهرداری
31,409,63062652,432,80066059,802,000

3,478,17262610,366,56066022,968,000 کمک غیر نقدی و عائله مندی 10210

34,325,67962625,943,35066034,534,500پاداش وعیدی10211

161,064650,0001,000,000(... کمک ازدواج و)سایر هزینه ها10212




13صفحه 
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

  شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

61,295,801221,517,700212,138,3880هزینه های اداری-فصل دوم20000

925,2523,083,7004,089,0000ماموریت،هزینه سفر،حمل و نقل وارتباطات(3)ماده 20300

351,687968,0001,590,000ماموریت وهزینه سفر داخل کشور20301

23,5041,000,0001,100,000ماموریت وهزینه سفر خارج از کشور20302

000هزینه سفر وفوق العاده نقل مکان کارکنان20303

550,0611,069,0001,260,000حمل ونقل،پست وتلگراف وتلفن وفاکس20304

046,700139,000سایر هزینه ها20305

9,224,51813,564,00023,080,0000اجاره بهاء و کرایه(4)ماده20400

0600,000600,000اجاره ساختمان20401

000اجاره زمین20402

000کرایه ماشین های اداری20403

9,203,12812,480,00022,170,000کرایه ماشین آالت و وسایط نقلیه20404

21,390484,000310,000سایر هزینه ها20405

26,193,445167,974,000150,022,9800خدمات قراردادی(5)ماده 20500

207,8091,150,0001,428,980نگهداری وتعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات 20501

207,0701,120,0001,650,000نگهداری وتعمیرات وسایل اداری 20502

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 





14صفحه
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

  شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

193,9551,440,0001,754,000نگهداری وتعمیرات ماشین آالت ووسایط نقلیه 20503

2,364,1181,930,00012,990,000(...اوراق،دفاتر،نشریات،آگهی،عکس و)هزینه چاپ20504

10,000,000هزینه مربوط به روابط عمومی20504/1

2,990,000هزینه چاپ مربوط به مرکزومناطق20504/2

1,830,9363,000,00021,350,000هزینه جشن وپذیرایی وسوگواری وافطاری20505

10,000,000هزینه مربوط به روابط عمومی20505/1

5,350,000هزینه جشن و پذیرایی مربوط به مرکزومناطق20505/2

5,000,000هزینه مربوط به برگزاری همایش های داخلی و بین المللی20505/3

1,000,000هزینه مربوط به ایثارگران20505/4

796,0103,000,0004,000,000هزینه های آموزشی کارکنان20506

000هزینه های آموزشی شهروندان20507

04,500,0005,600,000هزینه های مطالعاتی وتحقیقاتی پژوهشی20508

8,39494,000109,000(کارمزد،بهای دسته چک،اوراق بهادار،وجوه وحواله وجوه وحواله بانکی)هزینه های بانکی 20509

4,757,55911,750,00012,510,000حق الجلسه مشاوره حسابرسی تهیه مطالب آموزشی ومقاالت،هزینه های ثبتی،حقوقی وقضایی20510

041,800,00038,000,000هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری20511

93,97515,800,00010,700,000سایر خدمات قراردادی20512





15صفحه
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

  شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

450,0002,700,0003,500,000حق الزحمه حسابرسی20513

151,2161,140,0001,321,000هزینه بیمه داراییهای ثابت20514

000هزینه های جمع آوری متکدیان 20515

13,430,00038,800,00028,890,000هزینه های رفاهی کارکنان20516

1,559,7234,500,0005,720,000بیمه مسئولیت مدنی20517

142,68035,250,000500,000سایر هزینه ها20599

4,030,09810,420,00010,346,4080سوخت ،آب و برق(6)ماده20600

253,4671,890,0001,560,000سوخت دستگاه های حرارتی20601

609,1901,880,0002,155,408سوخت ماشین آالت ووسایط نقلیه 20602

107,816750,000841,000بهای آب مصرفی20603

3,059,6255,850,0005,735,000بهای برق مصرفی20604

050,00055,000سایر20605

4,708,23426,476,00024,600,0000مواد و لوازم مصرف شدنی(7)ماده20700

573,5941,850,0002,150,000خرید لوازم جزئی ساختمان وتاسیسات 20701

1,271,1923,490,0004,450,000خرید لوازم مصرفی اداری20702

452,4031,190,0001,294,000لوازم یدکی ماشین آالت ووسائط نقلیه 20703





16صفحه
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

  شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

1,065,12610,864,0008,982,000لباس کارکنان و لوازم خواب 20704

000خرید بذر ونهال وسم ولوازم باغبانی20705

220,234895,0001,025,000لوازم تنظیف 20706

0740,000801,000لوازم آتش نشانی20707

19,610416,000488,000خرید تابلو وپالک راهنما20708

601,8631,460,0001,860,000سایر مواد ولوازم مصرف شدنی20709

504,2123,371,0003,500,000کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری20710

02,200,00050,000سایر20799

7,460,63231,428,00033,766,120هزینه های سرمایه ای-فصل سوم30000

35,635390,000732,000خرید ساختمان ،زمین،حقوق و امتیازات(10)ماده31000

000خرید ساختمان31001

000خرید زمین31002

35,635390,000732,000حقوق وامتیازات31003

1,745,3986,500,0007,953,120ساختمان و تاسیسات (11)ماده31100

4,081,2606,500,0007,953,120بازسازی وتعمیرات اساسی ساختمانها وتاسیسات اداری31101

2,053,17916,830,00019,081,000ماشین آالت و وسائط نقلیه (12)ماده31200





17صفحه
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

  شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

010,000,0009,271,000خرید ماشین آالت و وسائط نقلیه31201

1,704,2353,950,0005,090,000تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری ولوازم مربوطه 31202

174,2441,290,0002,330,000تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری 31203

174,7001,240,0002,000,000سایر لوازم فنی وتجهیزات عمده اداری31209

0350000390,000سایر 31210

2,977,1397,708,0006,000,0000کاالهای مصرف نشدنی(13)ماده31300

2,936,4617,430,0005,850,000لوازم مصرف نشدنی اداری31301

000حیوانات ونباتات31302

40,678278,000150,000کتاب31303

000سایر31304

43,432,01087,291,780487,215,0000هزینه های انتقالی-فصل چهارم 40000

5,213,55122,700,00024,875,0000کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی (16)ماده 41600

4,195,11411,500,00012,675,000تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمی شهر41601

1,018,43711,200,00012,200,000(خوش حسابی)قانون نوسازی%10تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد 41602

000کمک به کتابخانه ها 41603

000کمک به خسارات دیدگان حوادث غیر مترقبه 41604





18صفحه
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

  شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

000کمک به به سازمان حمل بار و مسافر41605

000کمک به سامانه قطار شهری 41606

000کمک به سایر موسسات وابسته 41607

000سایر کمکها وپرداختیها به بخش عمومی 41608

000سایر41609

0000کمک و پرداختیهای دیگر به بخش خصوصی(17)ماده 41700

000کمک به موسسات خصوصی و اشخاص 41701
000هدایا وپرداختیهای تشویقی 41702
000کمکها و اعانات به مستمندان 41703
000کفن و دفن اموات بالصاحب 41704
000سایر41705

00390,000,0000بازپرداخت وام وکارمزد(18)ماده41800

000جرایم وهزینه های دیرکرد41801

00390,000,000کارمزد و بازپرداخت وام41802

000هزینه جبران خسارت41803

000سایر41804

19,045,64932,911,78042,250,0000پرداختیهای انتقالی به کارکنان (19)ماده41900

7,536,83816,000,00019,000,000پرداخت به کارکنان غیرشاغل 41901

2,979,8634,653,7805,550,000حقوق وظیفه بگیران41902





19صفحه
وظیفه خدمات اداری






ی ات ادار دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

  شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

8,528,94812,258,00017,700,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبازخرید کارکنان 41903

000حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان41904

000سایر پرداختیهای انتقالی به کارکنان غیرشاغل 41909

000سایر41999

37,289,70931,680,00030,090,0000دیون و تعهدات (20)ماده42000

8,332,33327,580,00026,350,000دیون با محل 42201

0600,000700,000(فوق العاده عمران شهردار)دیون با محل 42202

28,957,3763,500,0003,040,000دیون بالمحل 42203

375,060,330702,891,8301,184,315,828 جمع خدمات اداری شهرداری رشت 





20صفحه
وظیفه خدمات اداری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری




 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96بودجه مصوب سال96پیشنهاد سالماهتعدادمبلغماهتعدادمبلغماهتعداد

1,23312429,037,06966212373,994,74063012428,253,100هزینه های پرسنلی:فصل اول10000

1,23312104,019,8706621292,636,9006301280,505,000حقوق،اجرت و دستمزد(1)ماده10100

00حقوق شهردار10101

2812589,8701112607,200112126,955,200حقوق کارمندان رسمی 10102

395125,230,00051122,815,20072124,471,200حقوق کارمندان ثابت 10103

1571242,000,0002651243,884,0001751231,395,000حقوق کارگران رسمی حکمی 10104

550126,200,00030124,554,00019123,146,400حقوق کارگران قراردادی روزمزد10105

1031250,000,0003051235,776,5002521233,037,200 (کار مشخص)حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی 10106

000حقوق مامورین انتظامی10107

05,000,00001,500,000سایر هزینه ها10108

1,23312325,017,19966212281,357,84063012347,748,100مزایا،فوق العاده و کمکها-(2)ماده10200

000مزایای شهردار10201

28123,073,94311123,946,8001121237,094,400مزایای کارمندان رسمی10202

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 





21صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری




 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96بودجه مصوب سال96پیشنهاد سالماهتعدادمبلغماهتعدادمبلغماهتعداد

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

3951231,800,000511213,372,200721225,833,600مزایای کارمندان ثابت10203

1571212,900,0002651221,942,0001751216,905,000مزایای کارگران رسمی حکمی 10204

550122,200,00030122,070,00019121,835,400مزایای کارگران قراردادی روزمزد10205

1031234,500,0003051244,194,5002521248,686,400(کارمشخص وخریدخدمت و پیمانی)مزایای کارکنان قراردادی10206

0000مزایای مامورین انتظامی10207

1,23395,600,00066298,182,860630101,685,300فوق العاده اضافه کار ساعتی،جمعه کاری10208

10209
حق پس اندازوحق بازنشستگی وبیمه ودرمان وبیمه عمرسهم

شهرداری
1,23364,900,00066255,413,60063057,111,000

1,23312,700,00066210,962,72063021,924,000 کمک غیر نقدی و عائله مندی 10210

1,23367,267,79866230,694,15063035,673,000پاداش وعیدی10211

75,458579,0101,000,000(... کمک ازدواج و)سایر هزینه ها10212





22صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

48,991,204180,111,000227,434,510هزینه های اداری-فصل دوم20000

882,9113,590,0004,270,000ماموریت،هزینه سفر،حمل و نقل وارتباطات(3)ماده 20300

537,616720,0001,504,000ماموریت وهزینه سفر داخل کشور20301

49,40301,000,000ماموریت وهزینه سفر خارج از کشور20302

000هزینه سفر وفوق العاده نقل مکان کارکنان20303

295,8922,770,0001,622,000حمل ونقل،پست وتلگراف وتلفن وفاکس20304

0100,000144,000سایر هزینه ها20305

4,463,37314,555,00015,100,000اجاره بهاء و کرایه(4)ماده20400

207,9231,000,0001,200,000اجاره ساختمان20401

0100,000200,000اجاره زمین20402

000کرایه ماشین های اداری20403

3,874,61012,180,00013,350,000کرایه ماشین آالت و وسایط نقلیه20404

380,8401,275,000350,000سایر هزینه ها20405

38,292,739130,231,000171,864,510خدمات قراردادی(5)ماده 20500

154,5462,430,0002,890,000نگهداری وتعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات 20501

76,952750,0001,139,000نگهداری وتعمیرات وسایل اداری 20502

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 





23صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

713,9222,480,0003,047,610نگهداری وتعمیرات ماشین آالت ووسایط نقلیه 20503

3,513,5353,260,00018,202,900(...اوراق،دفاتر،نشریات،آگهی،عکس و)هزینه چاپ20504

10,000,000هزینه مربوط به روابط عمومی20504/1

4,482,900هزینه چاپ مربوط به مرکزومناطق20504/2

220,000هزینه پدافند غیرعامل20504/3

1,500,000هزینه مدیریت پیشگیری تخلفات شهری20504/4

2,000,000هزینه مربوط به توسعه گردشگری20504/5

1,315,3203,030,00015,600,000هزینه جشن وپذیرایی وسوگواری وافطاری20505

7,000,000هزینه مربوط به روابط عمومی20505/1

5,300,000هزینه جشن و پذیرایی مربوط به مرکزومناطق20505/2

1,300,000هزینه مربوط به پدافند غیرعامل20505/3

1,000,000هزینه مربوط به ایثارگران20505/4

1,000,000هزینه مربوط به توسعه گردشگری20505/5

1,559,4743,000,0003,000,000هزینه های آموزشی کارکنان20506

1,097,8009,080,00031,850,000هزینه های آموزشی شهروندان20507

703,7005,200,0005,600,000هزینه های مطالعاتی وتحقیقاتی پژوهشی20508





24صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

000(کارمزد،بهای دسته چک،اوراق بهادار،وجوه وحواله وجوه وحواله بانکی)هزینه های بانکی 20509

5,498,50510,000,00011,000,000حق الجلسه مشاوره حسابرسی تهیه مطالب آموزشی ومقاالت،هزینه های ثبتی،حقوقی وقضایی20510

08,000,00020,000,000هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری20511

8,354,63021,000,00028,100,000سایر خدمات قراردادی20512

000حق الزحمه حسابرسی20513

407,4702,330,0002,670,000هزینه بیمه داراییهای ثابت20514

243,3961,000,0002,200,000هزینه های جمع آوری متکدیان 20515

14,653,48943,721,00022,215,000هزینه های رفاهی کارکنان20516

04,700,0003,970,000بیمه مسئولیت مدنی20517

010,250,000380,000سایر هزینه ها20599

2,540,15412,170,00014,410,0000سوخت ،آب و برق(6)ماده20600

68,919880,0001,100,000سوخت دستگاه های حرارتی20601

1,238,4045,180,0006,150,000سوخت ماشین آالت ووسایط نقلیه 20602

21,0571,140,0001,430,000بهای آب مصرفی20603

1,211,7744,970,0005,730,000بهای برق مصرفی20604

000سایر20605





25صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

2,812,02719,565,00021,790,000مواد و لوازم مصرف شدنی(7)ماده20700

266,0491,396,0001,740,000خرید لوازم جزئی ساختمان وتاسیسات 20701

206,6662,990,0002,196,000خرید لوازم مصرفی اداری20702

477,5161,970,0002,580,000لوازم یدکی ماشین آالت ووسائط نقلیه 20703

883,4224,550,0004,870,000لباس کارکنان و لوازم خواب 20704

0250,000910,000خرید بذر ونهال وسم ولوازم باغبانی20705

72,055660,000755,000لوازم تنظیف 20706

1,1501,060,0001,234,000لوازم آتش نشانی20707

129,5701,520,0001,620,000خرید تابلو وپالک راهنما20708

282,3891,540,0001,885,000سایر مواد ولوازم مصرف شدنی20709

493,2103,629,0004,000,000کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری20710

000سایر20799

4,152,80442,945,00043,699,262هزینه های سرمایه ای-فصل سوم30000

3,504450,00010,810,000خرید ساختمان ،زمین،حقوق و امتیازات(10)ماده31000

000خرید ساختمان31001

0850000خرید زمین31002





26صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

3,504365,00010,810,000حقوق وامتیازات31003

619,2723,805,0004,380,000ساختمان و تاسیسات (11)ماده31100

619,2723,805,0004,380,000بازسازی وتعمیرات اساسی ساختمانها وتاسیسات اداری31101

2,811,02031,950,00022,605,5820ماشین آالت و وسائط نقلیه (12)ماده31200

757,87820,000,0009,750,000خرید ماشین آالت و وسائط نقلیه31201

1,375,4083,820,0004,670,000تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری ولوازم مربوطه 31202

543,4666,410,0006,295,582تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری 31203

134,2681,220,0001,490,000سایر لوازم فنی وتجهیزات عمده اداری31209

0500,000400,000سایر 31210

719,0086,740,0005,903,6800کاالهای مصرف نشدنی(13)ماده31300

709,1526,300,0005,853,680لوازم مصرف نشدنی اداری31301

000حیوانات ونباتات31302

9,856440,00050,000کتاب31303

205,190,668460,057,430616,297,300هزینه های انتقالی-فصل چهارم 40000

149,166,250379,864,630543,866,5000کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی (16)ماده 41600

000تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمی شهر41601





27صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

000(خوش حسابی)قانون نوسازی%10تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی ازمحل درآمد 41602

10,876,2508,714,6309,250,000کمک به کتابخانه ها 41603

01,650,0001,000,000کمک به خسارات دیدگان حوادث غیر مترقبه 41604

42,628,22325,000,00047,000,000(یارانه بلیط اتوبوس)کمک به به سازمان حمل بار و مسافر41605

000کمک به سامانه قطار شهری 41606

45,818,349338,000,000474,689,500کمک به سایر موسسات وابسته 41607

14,626,540225,500,000328,044,000کمک به سازمان آتش نشانی41607/1

65,907,500بابت ارائه خدمات فرهنگی41607/2

45,738,000بابت ارائه خدمات ورزشی41607/3/1

0030,000,000حمایت از باشگاه ها وهیئت های ورزشی از طریق سازمان فرهنگی ورزشی41607/3/2

005,000,000کمک به سازمان سرمایه گذاری41607/4

6,024,9006,500,00011,927,000سایر کمکها وپرداختیها به بخش عمومی 41608

000سایر41609

8,036,08118,000,00015,470,800کمک و پرداختیهای دیگر به بخش خصوصی(17)ماده 41700

1,095,9003,000,0003,000,000کمک به موسسات خصوصی و اشخاص 41701

77,500,000 29,191,988





28صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

4,445,53610,000,0004,000,000هدایا وپرداختیهای تشویقی 41702

2,494,6455,000,0005,000,000کمکها و اعانات به مستمندان 41703

003,470,800کفن و دفن اموات بالصاحب 41704

000سایر41705

2,048,15316,000,00000بازپرداخت وام وکارمزد(18)ماده41800

2,048,15316,000,0000جرایم وهزینه های دیرکرد41801

000کارمزد و بازپرداخت وام41802

000هزینه جبران خسارت41803

000سایر41804

23,272,49413,830,00020,600,0000پرداختیهای انتقالی به کارکنان (19)ماده41900

000پرداخت به کارکنان غیرشاغل 41901

000حقوق وظیفه بگیران41902

23,272,49413,830,00020,600,000پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبازخرید کارکنان 41903

000حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان41904

000سایر پرداختیهای انتقالی به کارکنان غیرشاغل 41909

22,667,69032,362,80036,360,000دیون و تعهدات (20)ماده42000

13,494,45027,432,80033,080,000دیون با محل 42201





29صفحه
وظیفه خدمات شهری






ات شهری دم یفه خ ال ).  .  .  .  .وظ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

               
     

96تصویب سال96پیشنهاد سالمبلغمبلغ

پیشنهاد و تصویب  کد طبقه 

بندی
شرح هزینه

95مصوب سال 94عملکرد قطعی سال 

000(فوق العاده عمران شهردار)دیون با محل 42202

9,173,2404,930,0003,280,000دیون بالمحل 42203

687,371,7451,057,108,1701,315,684,1720 جمع خدمات شهری شهرداری رشت 





30صفحه
وظیفه خدمات شهری






ال)          (اراقم  هب زهار ری

شهرداری رشت 1396 بودهج مصوب سال

96بودجه پیشنهادي 95بودجه مصوب 94عملکرد قطعی سایر کمکها و پرداختیها به بخش عمومی: 41608شرح هزینه کد ردیف

185,580250,000250,000کمک به پرورشگاه مژدهی رشت1

550,000600,000800,000کمک به آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت2

000هدایا به شهروندان کم درآمد جهت پرداخت عوارض شهرداری3

4,339,3203,800,0003,800,000با مجوز شورا (NGO)کمک به سایر سازمانها و ارگانها، امور هنری و فرهنگی و مذهبی وتشکلهای غیردولتی 4

150,000150,000150,000کمک به انجمن ناشنوایان5

150,000800,000کمک به انجمن بیماران هموفیلی6

300,000200,000200,000کمک به انجمن بیماران تاالسمی7

250,000200,000300,000کمک به انجمن بیماران کلیوی8

100,000100,000100,000کمک به انجمن روشندالن و انجمن خدمات رفاهی معلولین بینایی گیالن9

0100,000200,000کمک به اداره کل زندانها و ستاد رسیدگی به امور دیه10

150,000150,000200,000(گیالن سبز)کمک به موسسه حمایت از بیماریهای خاص 11

0100,000200,000کمک به انجمن کودکان سرطانی12

0250,000300,000کمک به انجمن بیماران سرطانی13

0200,000200,000کمک به انجمن بیماران دیابتی14

0100,000100,000کمک به انجمن کودکان اوتیسم15

0100,000100,000کمک به انجمن سندروم دان16

050,000150,000کمک به انجمن بیماران ضایعات نخاعی17

00100,000کمک به مؤسسات ساماندهی آسیب های اجتماعی کودکان کار18

0050,000کمک به جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی گیالن19

00800,000کمک به هیئت جانبازان و معلولین استان گیالن20

003,127,000کمک به مساجد21

6,024,9006,500,00011,927,000 جمع کل





31صفحه ساری کمکها و رپداختیها هب بخش عمومی :41608کد 






ات اداری و شهری دم ال ).  .  .  .  مجموع خ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

 

               
     

ی
ند

ه ب
بق

 ط
کد

مجموع وظیفه خدمات اداری و شهریپیشنهاد وظیفه خدمات شهریپیشنهاد وظیفه خدمات اداریشرح هزینه

451,196,320428,253,100879,449,420هزینه های پرسنلی:فصل اول10000

77,400,00080,505,000157,905,000حقوق،اجرت و دستمزد(1)ماده10100

373,796,320347,748,100721,544,420مزایا،فوق العاده و کمکها-(2)ماده10200

212,138,388227,434,510439,572,898هزینه های اداری-فصل دوم20000

4,089,0004,270,0008,359,000ماموریت،هزینه سفر،حمل و نقل وارتباطات(3)ماده 20300

23,080,00015,100,00038,180,000اجاره بهاء و کرایه(4)ماده20400

150,022,980171,864,510321,887,490خدمات قراردادی(5)ماده 20500

10,346,40814,410,00024,756,408سوخت ،آب و برق(6)ماده20600

24,600,00021,790,00046,390,000مواد و لوازم مصرف شدنی(7)ماده20700

33,766,12043,699,26277,465,382هزینه های سرمایه ای-فصل سوم30000

732,00010,810,00011,542,000خرید ساختمان ،زمین،حقوق و امتیازات(10)ماده31000

7,953,1204,380,00012,333,120ساختمان و تاسیسات (11)ماده31100

19,081,00022,605,58241,686,582ماشین آالت و وسائط نقلیه (12)ماده31200





32صفحه




مجموع اعتبارات جاری مناطق و مرکز






ات اداری و شهری دم ال ).  .  .  .  مجموع خ   (اراقم هب زهار ری

 شهرداری رشت1396 بودهج مصوب سال 

 

               
     

ی
ند

ه ب
بق

 ط
کد

مجموع وظیفه خدمات اداری و شهریپیشنهاد وظیفه خدمات شهریپیشنهاد وظیفه خدمات اداریشرح هزینه

6,000,0005,903,68011,903,680کاالهای مصرف نشدنی(13)ماده31300

487,215,000616,297,3001,103,512,300هزینه های انتقالی-فصل چهارم 40000

24,875,000543,866,500568,741,500کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی (16)ماده 41600

015,470,80015,470,800کمک و پرداختیهای دیگر به بخش خصوصی(17)ماده 41700

390,000,0000390,000,000بازپرداخت وام وکارمزد(18)ماده41800

42,250,00020,600,00062,850,000پرداختیهای انتقالی به کارکنان (19)ماده41900

30,090,00036,360,00066,450,000دیون و تعهدات (20)ماده42000

1,184,315,8281,315,684,1722,500,000,000 مجموع خدمات اداری و شهری





33صفحه




مجموع اعتبارات جاری مناطق و مرکز



 

يعمران زهینه اهي شيپ ينيب   

 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

177,000,00060,000,000481,750,00000718,750,000(بروامٍ ریسی تًسعٍ شُری)بروامٍ 3010000000

2,000,00000002,000,000طرح تُیٍ تصًیب طرح َای جامع ي تفضیلی3010100000

2,000,0002,000,000وٕه تٝ ػاصٔاٖ ٔؼىٗ ٚ ؿٟشػاصي جٟت تىٕيُ عشح تفضيّي ؿٟش سؿت3010101001

00481,750,00000481,750,000طرح تملل  امالك ي اراضی3010200000

0015,000,0000015,000,000تّٕه أالن ٚالغ دس ا٘تٟاي وٛچٝ ٞاي تٗ تؼت ٔحذٚدٜ تشافيىي ٞؼتٝ ٔشوضي ؿٟش سؿت3010202001

80,000,00080,000,000تّٕه تٕاْ حاؿيٝ سٚدخا٘ٝ صسجٛب ٚ ٌٛٞشسٚد ٚ اػتخش ػيٙه3010202002

15,000,00015,000,000صٔيٗ ٚسصؿي ػّيٕا٘ذاساب3010202003

10,000,00010,000,000تّٕه ٔؼّٓ تٝ تختي3010202004

20,000,00020,000,000 ٚاحذ دس ٔؼىٗ ٟٔش200خشيذ 3010202005

20,000,00020,000,000 ٞىتاسي ٔؼىٗ ٟٔش40خشيذ صٔيٗ 3010202006

25,000,00025,000,000(تاص آفشيٙي)تّٕه ٔحٛس پُ چٕاسػشا تا پاسن ٔفاخش 3010202007

40,000,00040,000,000(ٔغاصٜ ٞاي صيش خا٘ٝ فشًٞٙ ٚ ٞٙش،حٕاْ حاجي،خا٘ٝ ٘صشت،خا٘ٝ ٘جفي )خشيذ ٚ تّٕه دس اجشاي ػٙذ تاصآفشيٙي ؿأُ 3010202008

5,000,0005,000,000پشٚطٜ تّٕه  ديّٕاٖ تٝ ؿٟشن أاْ ػّي3010202009

15,000,00015,000,000تّٕه ٚ تؼشيض خياتاٖ  ؿٟذا3010202010

91,000,00091,000,000(احٕذ ٌٛساب-ٔؼىٗ ٟٔش -تاٞٙش )ٔتشي  35تّٕه خياتاٖ 3010202011

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

34صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

10,000,00010,000,000تّٕه پشٚطٜ اتصاَ تماعغ ػؼذي جّٛي ٘ٛػاصي ٔذاسع تا ٔيذاٖ ػشٌُ خياتاٖ ٔؼ3010202012ّٓ

25,750,00025,750,000تّٕه تاؽ صستافي3010202013

15,000,00015,000,000تّٕه تاؽ ػاالس ٔـىات3010202014

15,000,00015,000,000تّٕه أالن دس ٔؼيش خياتاٖ ٟ٘ي لٙاد دس وٕشتٙذي ؿٟيذ ٔذسع3010202015

15,000,00015,000,000تّٕه حذفاصُ خياتاٖ احٕذ صادٜ تا خياتاٖ ؿٟذا3010202016

40,000,00040,000,000تّٕه أالن ٚ اساضي تٝ جٟت احذاث پاسوٟاي ٔحّٝ ايي ٚ تاغات3010202017

20,000,00020,000,000تّٕه دس ٔؼيش تؼشيض خياتاٖ ػشچـ3010202018ٕٝ

5,000,0005,000,000(تاتت ػياػت تـٛيمي ػمة ٘ـيٙي)تّٕه ػايش ٔؼيشٞا دس ػغح ؿٟش 3010202019

060,000,00000060,000,000طرح مطالعاتی جُت مسائل شُری3010300000

19,500,00019,500,000(ٔشتٛط تٝ صيشؿاخٝ ٞاي عشح جأغ)ا٘جاْ ٔغاِؼات تشافيىي 3010303001

1,500,0001,500,000 ٔغاِؼات تاصاسياتي ٚ ٔـاٚسٜ تأيٗ ٔاِي ػشٔايٝ ٌزاسي3010303002

15,000,00015,000,000ٔغاِؼات ؿٟشػاصي3010303003

11,000,00011,000,000ٔغاِؼات ٚ ٘مـٝ تشداسي پشٚطٜ ٞاي ػٕشا٘ي3010303004

1,000,0001,000,000عشح تٛػؼٝ ٚ اؿتغاَ ٚ ٌشدؿٍشي ٔحالت تافت فشػٛدٜ ٚ حاؿيٝ ٘ـيٗ ٚ وٕتش تشخٛسداس3010303005

3,000,0003,000,000ٔغاِؼات تٟيٝ تؼتٝ ٞاي ػشٔايٝ ٌزاسي3010303006

2,000,0002,000,000ٔغاِؼٝ عشح ٌشدؿٍشي دس ػغح سٚدخا٘ٝ ٞاي ؿٟش سؿت3010303007

400,000400,000ٔغاِؼٝ عشح ٌشدؿٍشي دس تاالب ػيٙه3010303008

500,000500,000تش٘أٝ ٞاي ٔغاِؼاتي پظٚٞـي ٚ ا٘تماَ دا٘ؾ ٚ تجشتيات دس حٛصٜ ػثىٝ ؿٟشٞاي خالق3010303009

35صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

200,000200,000تٟؼاصي واسخا٘ٝ وٛد آِي سؿت تا تاويذ تش ٔذيشيت ؿيشاتٝ ٚ حزف ت3010303010ٛ

400,000400,000ٔغاِؼٝ اػتشاتظي ٞاي تش٘ذػاصي ٚ تٛػؼٝ ٌشدؿٍشي3010303011

500,000500,000ٔغاِؼات  ػٙاصش ؿٟشي دس ػيؼتٓ اعالػات جغشافيايي3010303012

2,000,0002,000,000ػشٔايٝ ٌزاسي (دس ػٝ فاص) ٔغاِؼات سيًٙ دْٚ وٕشتٙذي ؿٟش اص ٔيذاٖ ٌيُ تا جادٜ فٛٔٗ 3010303013

1,000,0001,000,000 ٔحالت ؿٟش سؿتGISتٟيٝ اليٝ ٞاي 3010303014

2,000,0002,000,000ٔغاِؼٝ ٚ اجشاي تٛدجٝ سيضي ػّٕياتي3010303015

175,000,0000000175,000,000طرح تًسعٍ ماربردی فه آيری اطالعات ي ارتباطات3010400000

300,000300,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس آٔاسي فشاتش3010404001

137150,000150,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس 3010404002

2,000,0002,000,000پشٚطٜ خشيذ،استماء ٚ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس ػيؼتٓ ػشا3010404003

8,350,0008,350,000خشيذ ٚ ٘صة دٚستيٗ ٞاي ثثت تخّف ؿٟش سؿت تا وّيٝ ٔتؼّمات ٔشتٛع3010404004ٝ

500,000500,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس اتٛٔاػيٖٛ اداسي تشيذ3010404005

300,000300,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس وٙتشَ پشٚطٜ واس٘يه3010404006

1,000,0001,000,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس حؼاب سايا3010404007ٖ

400,000400,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ي3010404008

300,000300,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس وٕيؼيٖٛ ٔادٜ صذ3010404009

7,000,0007,000,000پشٚطٜ خشيذ ٘شْ افضاس ٚ تجٟيض ػخت افضاس ٘ؼخٝ تجٕيؼي ؿٟشػاصي3010404010

15,000,00015,000,000پشٚطٜ ا٘جاْ ٕٔيضي ٚ خشيذ ػأا٘ٝ ٕٔيضي ٘ٛي3010404011ٗ

6,000,0006,000,000(...ػشٚس،ػٛئيچ ٚ فايشٚاَ ٚ )پشٚطٜ خشيذ ٚ استماء تجٟيضات ؿثىٝ 3010404012

2,000,0002,000,000خشيذ ٚ استماء ػخت افضاس3010404013

2,000,0002,000,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي خذٔات ػخت افضاس3010404014
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2,000,0002,000,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي خذٔات ؿثى3010404015ٝ

20,000,0003,000,000ٔغاِؼٝ،تجٟيض،تٛػؼٝ ٚ پـتيثا٘ي صيشػاخت ؿثىٝ ٚ فيثش ٘ٛسي3010404016

1,000,0001,000,000پشٚطٜ دادٜ پشداصي ٚ وا٘ٛست اعالػات3010404017

3,000,0003,000,000پشٚطٜ خشيذ،استماءٚ ايجاد ٚ پـتيثا٘ي پشتاَ ٚ صيش ػاخت ؿٟشداسي سؿت3010404018

750,000750,000پـتيثا٘ي اص ٘شْ افضاس أالن3010404019

5,000,0005,000,000ٚ ػٛيچ ٚ تجٟيضات ٘ظاستيupsپشٚطٜ تجٟيض ػاختٕاٖ جذيذ ؿٟشداسي تٝ 3010404020

3,860,0003,860,000ػايش پشٚطٜ ٞاي فٙاٚسي اعالػات3010404021

2,100,0002,100,000تجٟيض دٚستيٗ ٔشوض ٚ ٔٙاعك ٚ ػاصٔاٖ ٞا جٟت ٘ظاست3010404022

40,00040,000(آٔٛصؽ)پـتيثا٘ي اص ٘شْ افضاس جا3010404023ْ

1,500,0001,500,000(دػاٚي ٚ لشاسدادٞا)ػأا٘ٝ حمٛلي3010404024

100,000100,000ػأا٘ٝ ثثت ؿىايات3010404025

500,000500,000ػأا٘ٝ ٘ظاْ پيـٟٙادات3010404026

77600,000600,000وٕيؼيٖٛ ٔادٜ 3010404027

600,000600,000وٕيؼيٖٛ حفاسي3010404028

650,000650,000٘شْ افضاس سفت ٚ سٚب3010404029

8,000,0008,000,000(EPC)پشٚطٜ پشتاَ ٚ خذٔات جأغ ٌشدؿٍشي 3010404030

40,000,00040,000,000(EPC)پشٚطٜ دٚستيٗ ٞاي ٘ظاستي 3010404031

30,000,00030,000,000(EPC)پشٚطٜ واست ؿٟشٚ٘ذي 3010404032

2,000,0002,000,000... تشاي ٔشاػٕات LEDٚخشيذ ػيؼتٓ تشجٕٝ ٕٞضٔاٖ وٙفشا٘ؼي ،ٕ٘ايـٍش 3010404033

SOC3,000,00020,000,000ٔشوض ػّٕيات -CAٔشوضي - domainٔشوضي-ismsپيادٜ ػاصي 3010404034
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5,000,0005,000,000پشٚطٜ پـتيثا٘ي ٘شْ افضاس وٙتشَ تشافيه3010404035

000400,000,0000400,000,000(َذایت يدفع آبُای سطحی داخل شُری)بروامٍ 3020000000

000400,000,0000400,000,000طرح احذاث ماوالُای دفع آبُای سطحی3020100000

25,000,00025,000,000 ٌيُ تا دا٘ـٍا3ٜ ادأٝ احذاث پيادٜ سٚ، سٚؿٙايي ٚ ِِٛٝ ٌزاسي آتٟاي ػغحي ٚ ٘صة وفپٛؽ فاص 3020101001

c18,000,0008,000,000اليشٚتي وا٘اَ 3020101002

8,000,0008,000,000اليشٚتي ٚ احذاث وا٘اَ ٟ٘ش ػياٚاؽ3020101003

8,000,0008,000,000ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي خياتاٖ أاْ تا ٔيذاٖ فش3020101004ًٙٞ

5,000,0005,000,000احؼا٘ثخؾ... ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي خياتاٖ ؿشيؼتي تا آيت ا3020101005

10,000,00010,000,000ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي فخة3020101006

4,000,00044,000,000ادأٝ ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي حذ فاصُ صسجٛب تا ػٝ ساٜ فّؼغي3020101007ٗ

18,000,0004,000,000 ادأٝ ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي خياتاٖ ػّي آتاد فاص 3020101008

6,000,0008,000,000ادأٝ ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي خياتاٖ تخت پؼٙذ ٚ ٚصا3020101009َ

8,000,0006,000,000ٔؼّٓ- ادأٝ ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي خياتاٖ لّي پٛس 3020101010

7,000,0008,000,000ادأٝ ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت اتٟاي ػغحي ٔؼيش ٚ يـٍاٞي ٚ ٘ـاط3020101011

44,000,0007,000,000خشيذ ِِٛٝ ٔٛسد ٘ياص جٟت آب ٞاي ػغحي3020101012
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EPC150,000,000150,000,000ادأٝ ػّٕيات جٕغ آٚسي ٚ ٞذايت آتٟاي ػغحي تصٛست 3020101013

9640,000,0005,000,000ِِٛٝ ٌزاسي ٚ جٕغ آٚسي آتٟاي ػغحي دسػا3020101014َ

5,000,00030,000,000 ادأٝ تّٛاس ِٚيؼصش اص وٛي ػشفاٖ تا ٔيذاٖ ِٚي ػصش3020101015

30,000,00034,000,000(95ادأٝ)ِِٛٝ ٌزاسي ٚ اليشٚتي ٚ ٞذايت ٚ دفغ آتٟاي ػغحي ٚ ٕٞؼغح ػاصي ِٟٟٔٙٛا3020101016

34,000,00040,000,000(96)ِِٛٝ ٌزاسي ٚ اليشٚتي ٚ ٞذايت ٚ دفغ آتٟاي ػغحي ٚ ٕٞؼغح ػاصي ِٟٟٔٙٛا3020101017

0001,978,500,000202,500,0002,181,000,000(حمل ي وقل ي بُبًد عبًر ي مرير شُری)بروامٍ 3030000000

000711,500,0000711,500,000طرح زیرسازی،جذيل مشی يآسفا لت3030100000

200,000,000200,000,000(ٔشوض ٚ ٔٙاعك  )ادأٝ سٚوؾ آػفاِت ٔؼاتش اصّي ٚ فشػي 3030101001

4,000,0004,000,000صيش ػاصي ، ِِٛٝ ٌزاسي ٚ ايجاد ديٛاس ػًٙ ٘ٛسدي دس ٔحٛعٝ ايؼتٍاٜ آتؾ ٘ـا٘ي3030101002

280,000,000280,000,000(ػاصٔاٖ ػٕشاٖ) 96سٚوؾ آػفاِت ٔؼاتش اصّي ٚ فشػي 3030101003

53,000,00053,000,000صيشػاصي ٚ آػفاِت ٔؼاتش خاوي ٚ فشػي3030101004

13,500,00013,500,000.... ٚ 14 لاٖ٘ٛ ؿٟشداسي ٞا ٚ تخشية ٔٛاد صذ ٚ تٙذ 110اجشاي ٔادٜ 3030101005

41,000,00041,000,000ادأٝ ػّٕيات ٍٟ٘ذاسي،تؼٕيش ٚ تٟؼاصي ٔؼاتش ػغح ؿٟش3030101006

9673,000,00073,000,000لشاسدادٞاي -ػّٕيات ٍٟ٘ذاسي،تؼٕيش ٚ تٟؼاصي ٔؼاتش ػغح ؿٟش3030101007

47,000,00047,000,000تشٔيٓ ٘ٛاسٞاي حفاسي ػغح ؿٟش3030101008

000456,000,0000456,000,000طرح پیــادٌ ريسـا زی3030200000
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3030202001
 احذاث پيادٜ سٚ، سٚؿٙايي ٚ ِِٛٝ ٌزاسي آتٟاي ػغحي خشٚجي ؿٟش سؿت اص ٔيذاٖ ٌيُ تا ؿٟش صٙؼتي ػٕت ساػت 95ادأٝ 

(فاص ػْٛ)
35,000,00035,000,000

50,000,00050,000,000تّٛاس ؿٟيذ افتخاسي- احذاث پيادٜ سٚ ٚسٚؿٙايي آتٟاي ػغحي ٚسٚدي غشتي ؿٟش سؿت اص  دٚعشف 3030202002

10,000,00010,000,000جٟاد-ادأٝ تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي پيادٜ سٚ اص ٌّثاؽ ٕ٘اص تا ٔيذاٖ لّي پٛس3030202003

20,000,00020,000,000(ع)تا ٔيذاٖ أاْ حؼيٗ (ػج)تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي پيادٜ سٚ اص  ٔيذاٖ ِٚيؼصش3030202004

10,000,00010,000,000تا ٔيذاٖ ٔصّي (ع)تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي  پيادٜ سٚ اص ٔيذاٖ أاْ حؼيٗ 3030202005

10,000,00010,000,000ػّٕيات پيادٜ سٚػاصي اص ٔيذاٖ أاْ ػّي  تا ٌي3030202006ُ

50,000,00050,000,000تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي ٚسٚدي ؿٕاِي ؿٟش سؿت اص فشٚدٌاٜ تا چٟاساٜ ٌّؼاس دس دٚعشف3030202007

7,000,0007,000,000تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي ٚسٚدي ؿشلي ؿٟش سؿت اص پُ آج تيـٝ تا پُ جا٘ثاصاٖ  دس دٚ عشف3030202008

20,000,00020,000,000تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي ٚسٚدي  ؿٟش سؿت اص ؿٟش صٙؼتي تا ٔيذاٖ ٌي3030202009ُ

5,000,0005,000,000(ع)ػّٕيات پيادٜ سٚػاصي اص جا٘ثاصاٖ تا ٔثذاٖ أاْ حؼيٗ 3030202010

69,000,00069,000,000ػّٕيات پيادٜ سٚػاصي ٔؼاتش ٚ پاسوٟاي ػغح ؿٟش3030202011

10,000,00010,000,000(تاص آفشيٙي)ػّٕيات ٔحٛعٝ ػاصي پيشػشا3030202012

35,000,00035,000,000تاصآفشيٙي-(٘خجيشي ٚ ٔؼٍشاٖ- ػٛختٝ تىيٝ - حاج ػٕيغ-ػاغشيؼاصاٖ)ٔحٛعٝ ػاصي ٔحذٚدٜ پيشأٖٛ حشْ خٛاٞش أاْ 3030202013

10,000,00010,000,000ٔحٛعٝ ػاصي ٔحٛس حاج آلا تضسي3030202014

10,000,00010,000,000ػّٕيات پيادٜ سٚػاصي اص ٔيذاٖ ٘يشٚي دسيايي تا تّٛاس أاْ ػّي دس دٚ عشف3030202015
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30,000,00030,000,000ٔؼيش جادٜ جيشدٜ تا ٔيذاٖ ساصي- تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي ٚسٚدي ؿٟش سؿت 3030202016

30,000,00030,000,000حذفاصُ تيٗ تختٝ پُ تا ٔيذاٖ ٘ثٛت)تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي  ؿٟش اص جادٜ پيشتاصاس 3030202017

15,000,00015,000,000پيادٜ سٚػاصي ٔؼىٗ ٟٔش3030202018

30,000,00030,000,000پيادٜ سٚػاصي ؿٟيذ تٟـتي اص ٔصّي تا يخؼاصي3030202019

000146,000,0000146,000,000طرح احذاث تقاطع َمسطح ي غیرَمسطح3030300000

30,000,00030,000,000(تاص آفشيٙي)پُ ٔـىٜٛ  3030303001

40,000,00040,000,000احذاث پّٟاي ػاتش پيادٜ ٔىا٘يض3030303002ٜ

15,000,00015,000,000احذاث تماعغ تاٞٙش3030303003

20,000,00020,000,000(اتصاَ تّٛاس اصفٟاٖ تٝ ٔؼّٓ)ٔغاِؼٝ تّٕه تماعغ ٔؼّٓ 3030303004

41,000,00041,000,000ػّٕيات تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي تماعغ ٞاي ٕٞؼغح ٚ غيش ٕٞؼغح ٚ صيش ٌزس ٚ ػاتش پيادٜ ؿٟش سؿت3030303005

000350,000,0000350,000,000طرح احذاث ي تنمیل پارمیىگ َا3030400000

350,000,000350,000,000(ػثضٜ ٔيذاٖ-اػتادػشا-تاصاس سٚص-ػؼذي )خشيذ صٔيٗ ٚ احذاث پاسويًٙ ٞاي عثماتي3030404001

0000202,500,000202,500,000طرح خریذ اتًبًس ي میىی بًس ي قطعات یذمی3030600000

200,000,000200,000,000 دػتٍا200ٜخشيذ ٚ تؼٕيش،ساٜ ا٘ذاصي  ٍٟٚ٘ذاسي اتٛتٛع تا 3030606001

2,500,0002,500,000ٔؼايٙٝ فٙي ٘اٌٚاٖ حُٕ ٚ ٘م3030606002ُ

000315,000,0000315,000,000طرح بُبًد  عبًر ي مرير3030800000
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10,000,00010,000,000تا جا٘ثاصاٖ (ع)عشاحي ٚ احذاث وٙاسٌزس اص أاْ حؼي3030808001ٗ

10,000,00010,000,000عشاحي ٚ احذاث وٙاسٌزس اص  جا٘ثاصاٖ تا ِٚيؼصش3030808002

5,000,0005,000,000 اص جادٜ پيشتاصاس تٝ تّٛاس آج تيـ5ٝ- پشٚطٜ ػّٕيات اجشاي دٚ ػٕت وا٘اَ ط 3030808003

20,000,00020,000,000ٔغاِؼٝ ٚ لؼٕتي اص ٞضيٙٝ اجشاي پشٚطٜ تشأٛا3030808004

30,000,00030,000,000(صيمالٖ تا جا٘ثاصاٖ - ػثضٜ ٔيذاٖ تا يخؼاصي ) ٔؼيش 2عشاحي ٚ اجشاي خغٛط ٚيظٜ 3030808005

30,000,00030,000,000اجشاي پشٚطٜ خياتاٖ ٔؼّٓ تٝ تختي3030808006

25,000,00025,000,000(فاص اَٚ تا تّٛاس ديّٕاٖ  )اتصاَ ٔيذاٖ ِٚي ػصش  تٝ ديّٕاٖ 3030808007

30,000,00030,000,000احذاث ٔؼيش ٔؼّٓ تٝ ؿٟيذ سجائي3030808008

10,000,00010,000,000احذاث وٙاس ٌزس تختي تٝ صسجٛب3030808009

15,000,00015,000,000اجشاي تؼشيض خياتاٖ ػشچـ3030808010ٕٝ

30,000,00030,000,000....اصالح وأُ ٞٙذػي ٔؼاتش ؿٟش ٚ 3030808011

9515,000,00015,000,000ادأٝ پشٚطٜ خشيذ ٚ ٘صة تجٟيضات ٚ ػالئٓ ػٕٛدي ٚ افمي تشافيىي دس ٔؼاتش ػغح ؿٟش3030808012

9635,000,00035,000,000خشيذ ٚ ٘صة تجٟيضات ٚ ػالئٓ ػٕٛدي ٚ افمي تشافيىي دس ٔؼاتش ػغح ؿٟش3030808013

20,000,00020,000,000ادأٝ خياتاٖ احٕذ صادٜ تٝ عشف خياتاٖ ؿٟذا3030808014

30,000,00030,000,000ادأٝ تّٛاس تاٞٙش تا جادٜ الوا3030808015ٖ

000275,000,00080,000,000355,000,000(ایجاد تاسیسات حفاظتی)بروامٍ 3040000000

42صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

00090,000,000090,000,000طرح احذاث ي تجُیس مرامس آتش وشا وی3040100000

10,000,00010,000,000ػّٕيات احذاث ػاختٕاٖ آتؾ ٘ـا٘ي ٚالغ دس ٔؼىٗ ٟٔش پُ عاِـا3040101001ٖ

35,000,00035,000,000(ػٝ ايؼتٍاٜ)تّٕه ٚ عشاحي ٚ اجشاي ػاختٕاٟ٘اي آتؾ ٘ـا٘ي 3040101002

15,000,00015,000,000((ع)پاسن أاْ ػّي )ػّٕيات احذاث ػاختٕاٖ آتؾ ٘ـا٘ي ٚالغ دس تّٛاس ديّٕاٖ 3040101003

10,000,00010,000,000ايٕٗ ػاصي تاصاس3040101004

20,000,00020,000,000 ٌا٘ٝ ؿٟشداسي5 دػتٍاٜ ػِٛٝ تحشاٖ دس ٔٙاعك 5تّٕه، ػاخت ٚ احذاث 3040101005

000185,000,0000185,000,000طرح سیل بىذ،سیل بر گردان ي دیًار ساحلی3040200000

30,000,00030,000,000احذاث ديٛاسحفاظتي حاؿيٝ سٚدخا٘ٝ ٞاي صسجٛب ٚ ٌٛٞشسٚد3040202001

15,000,00015,000,000احذاث پشٚطٜ ٞاي حاؿيٝ سٚدخا٘ٝ, تٟيٝ عشح اجشايي 3040202002

15,000,00015,000,000احذاث ديٛاس حفاظتي حاؿيٝ سٚدخا٘ٝ جٙة ػايت ؿٟشداسي دس ٔيذاٖ ٌي3040202003ُ

5,000,0005,000,000(دا٘ـٍاٜ آصاد)احذاث ديٛاس حفاظتي خياتاٖ اتٗ ػيٙا 3040202004

80,000,00080,000,000(ٔؼيش جادٜ الواٖ)احذاث ديٛاس حفاظتي خياتاٖ  اتٗ ػيٙا 3040202005

40,000,00040,000,000احذاث ديٛاس حفاظتي جادٜ ػٍٙش3040202006

000080,000,00080,000,000طرح خریذ ماشیه آالت ي تجُیسات آتش وشاوی3040300000

80,000,00080,000,000خشيذ ٔاؿيٗ آالت ػاصٔاٖ آتؾ ٘ـا٘ي3040303001

0001,535,550,00001,535,550,000(بُبًد محیط شُری)بروامٍ 3050000000

43صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

000794,550,0000794,550,000طرح احذاث پارك ،ایجاد فضای سبس ي ممربىذ سبس حاشیٍ خیابان َا ي درختناری معابر3050100000

10,000,00010,000,000 وُ ؿٟشBTSٔغاِؼات ٚ ٘صة 3050101001

30,000,00030,000,000اتٕاْ پشٚطٜ آب خا3050101002ْ

12,000,00012,000,000احذاث ٚ تّٕه پاسن أاْ ػّي3050101003

47,000,00047,000,000پشٚطٜ اصالح ػيؼتٓ سٚؿٙايي پاسوٟا ٚ خياتاٟ٘اي ػغح ؿٟش ػغح ؿٟش3050101004

20,000,00020,000,000ٔٙاػة ػاصي ٔؼاتش3050101005

15,000,00015,000,000(تٛػتاٖ تشافيه)تٟيٝ عشح اجشايي ٚ احذاث پاسن ؿٟشٚ٘ذي 3050101006

18,000,00018,000,000خشيذ ػغّٟاي صتاِٝ ٔىا٘يض3050101007ٜ

7,000,0007,000,000پشٚطٜ ٔذيشيت ٚ حفظ ػالٔت ٚ ٔحيظ صيؼت3050101008

163,000,0003,000,000ػاختٕاٖ ٔادٜ - ٍٟ٘ذاسي ٚ تجٟيض ٔشوض تاص پشٚسي ٔؼتاديٗ 3050101009

2,000,0002,000,000ػاخت، تؼٕيش ٚ ٍٟ٘ذاسي ػأا٘ىذٜ ٚ ػأا٘ذٞي ص٘اٖ خياتا٘ي ٚ وٛدواٖ واس3050101010

3,500,0003,500,000(...عشح ص٘ذٜ ٌيشي ٚ ػميٓ ػاصي ٚ )ايجاد ػأا٘ىذٜ ػٍٟا ٚ حيٛا٘ات ٍِٚشد 3050101011

18,000,00018,000,000(تاص آفشيٙي)تاؽ عثيؼت 3050101012

133,000,000133,000,000ٞضيٙٝ ٍٟ٘ذاسي فضاي ػثض3050101013

50,000,00050,000,000ٞضيٙٝ تٛػؼٝ فضاي ػثض ٚ پاسوٟا3050101014

90,000,00090,000,000...ٞضيٙٝ تٟؼاصي ٚ ٍٟ٘ذاؿت آتٕٙا ٚ صيثاػاصي ؿٟش ؿأُ آريٗ تٙذي ، تٟؼاصي آتٕٙا ٚ ٘ٛسپشداصي ٚ خشيذ إِاٖ 3050101015ٚ

44صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

47,000,00047,000,000(خياتاٟ٘ا ٚ ٔؼاتش ػغح ؿٟش ٚ پاسوٟا)ٞضيٙٝ تٟؼاصي ٚ تاصپيشايي فضاي ػثض3050101016

42,000,00042,000,000...خشيذ ٚ ٍٟ٘ذاسي تجٟيضات ٔثّٕاٖ ؿٟشي ٚ تجٟيضات تاصي دس پاسوٟا ٚ 3050101017

20,850,00020,850,000٘شدٜ ٌزاسي ٚ فٙغ وـي حاؿيٝ سٚدخا٘ٝ ٞا ٚ ديٛاسٜ ػاصي حاؿيٝ سٚدخا3050101018ٝ٘

12,500,00012,500,000پشٚطٜ دسختىاسي دس ػغح ؿٟش ٚ ا٘ؼماد لشاسداد تا تخؾ خصٛصي3050101019

31,000,00031,000,000خشيذ تزس ٚ ٌُ ٚ ٌياٜ ٚ ٟ٘ا3050101020َ

9,700,0009,700,000تىٕيُ ػاخت ٔجٕٛػٝ ٞاي ٚسصؿي دس پاسن ّٔت3050101021

5,000,0005,000,000دس پاسن ّٔت (ِِٛٝ وـي)ايجاد صٞىـي 3050101022

1,000,0001,000,000تىٕيُ پاسن حاؿيٝ اي سٚدتاستا3050101023ٖ

30,000,00030,000,000ايجاد آتٕٙا دس پاسن ّٔت3050101024

46,000,00046,000,000ايجاد پاسن ٞاي ٔحّٝ اي3050101025

45,000,00045,000,000(...تجٟيضات ٚ)ايجاد  ٔحٛعٝ ٚ اتٙيٝ پاسن ٔحّٝ اي3050101026

5,000,0005,000,000(لذع)دس پاسن ؿٟش  (ِِٛٝ وـي)ايجاد صٞىـي 3050101027

11,000,00011,000,000عشاحي ٚ اجشاي ديٛاسٍ٘اسي جذاسٜ ٞا ٚ پُ ٞا3050101028

5,000,0005,000,000تاصػاصي آوٛاسيْٛ پاسن ّٔت3050101029

3,000,0003,000,000...ػاخت ٚ تجٟيض صٔيٟٙاي ٚسصؿي ٔؼىٗ ٟٔش ٚ الواٖ 3050101030ٚ

7,000,0007,000,000احذاث ٚ ساٜ ا٘ذاصي وّيٙيه تخصصي ٚيظٜ ؿٟشداسي سؿت3050101031

515,000,000015,000,000 ٚ 3، 2، 1ػاخت ٚ ٍٟ٘ذاسي ٚ تجٟيض ػأا٘ىذٜ ٚ ٌشٔخا٘ٝ دس ٔٙاعك 3050101032

45صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

000741,000,0000741,000,000طرح احذاث  مرامس اوباشت ي بازیافت زبالٍ ي دفه، سًزاوذن ي تبذیل زبالٍ بٍ مًدآلی3050200000

60,000,00060,000,000تّٕه ٚ خظ ا٘تماَ ِِٛٝ ٚ احذاث تصفيٝ خا٘ٝ ؿيشاتٝ ػشاٚا3050202001ٖ

15,000,00015,000,000ػّٕيات تٟؼاصي ػشاٚا3050202002ٖ

15,000,00015,000,000ؿاسط ٔاٞيا٘ٝ وٛد آِي3050202003

495,000,000495,000,000ٞضيٙٝ سفت ٚ سٚب ٚ جٕغ آٚسي صتا3050202004ِٝ

46,000,00046,000,000ٞضيٙٝ دفٗ صتا3050202005ِٝ

50,000,00050,000,000ا٘جاْ ٔغاِؼات ٚ ايجاد ِٙذفيُ ػشاٚا3050202006ٖ

20,000,00020,000,000(آػفاِت جادٜ دػتشػي تٝ ٔحُ دفٗ ٚ تصفيٝ خا٘ٝ ؿيشاتٝ ػشاٚاٖ )ػّٕيات تٟؼاصي ٔحُ دفٗ پؼٕا٘ذ ؿٟش سؿت 3050202007

40,000,00040,000,000تٛػؼٝ ٚ افضايؾ ظشفيت وٛد آِي3050202008

000111,500,0000111,500,000(ایجاد امامه ي فضاَای يرزشی ي فرَىگی ي تًریستی )بروام3060000000ٍ

00066,500,000066,500,000طرح ایجاد امامه فرَىگی يرزشی3060200000

15,000,00015,000,000احذاث ٚسصؿٍاٜ ػّيٕا٘ذاساب3060202001

25,000,00025,000,000  ػاخت ٚ تجٟيض  صٔيٗ ٞاي ٚسصؿي3060202002

23,000,00023,000,000احذاث تجٟيض ٚ تٛػؼٝ ػشاي ٔحالت3060202003

3,500,0003,500,000٘صة تاتّٛ ٘أٍزاسي وٛچٝ ٞا ٚ ٔؼاتش ػغح ؿٟش3060202004

46صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

00045,000,000045,000,000طرح ایجاد سایر تاسیسات ي مجتمع َای تفریحی ي تًریستی3060900000

30,000,00030,000,000اجشاي پشٚطٜ ٌشدؿٍشي دس ػغح سٚدخا٘ٝ ٞاي ؿٟش سؿت3060901001

15,000,00015,000,000اجشاي پشٚطٜ ٌشدؿٍشي دس تاالب ػيٙه3060901002

000721,200,0000721,200,000(ایجاد سایر تاسیسات ي تسُیالت شُری )بروام3070000000ٍ

000558,000,0000558,000,000طرح خریذ ،احذاث،تنمیل ي تًسعٍ ساختماوُای اداری3070100000

30,000,00030,000,000احذاث ٚتجٟيض ػاختٕاٟ٘اي ٔٛسد ٘ياص ٘ٛاحي ؿٟشداسي3070101001

5,000,0005,000,000تجٟيض سصذ خا3070101002ٝ٘

EPC50,000,00050,000,000عشاحي ٚ ػاخت ػاختٕاٖ دايٕي ٔشوض وٙتشَ تشافيه ٚ ديتا ػٙتش 3070101003

350,000,00050,000,000احذاث ٚ خشيذ ػاختٕاٖ اداسي ٔٙغمٝ 3070101004

70,000,00070,000,000خشيذ دػتٍاٜ تِٛيذ وف پٛؽ ٚ ػأا٘ذٞي واسٌاٜ أا٘ي دس واسخا٘ٝ آػفاِت3070101005

15,000,00015,000,000( ٔح8ّٝ )احذاث ػشاي ٔحالت3070101006

100,000,000100,000,000(ٔيذاٖ ٌيُ)تىٕيُ پشٚطٜ ػاختٕاٖ ؿٟشداسي ٔشوضي 3070101007

10,000,00010,000,000تأػيغ دفاتش ٚ اجشاي پشٚطٜ ٞاي دفاتش تؼٟيُ ٌشي3070101008

10,000,00010,000,000ٔشٔت خا٘ٝ ٔـشٚعٝ ٚ تٟيٝ اػٙاد ٔجٕٛػٝ داسا3070101009ٖ

3070101010
ٔؼاجذ،واسٚا٘ؼشاٞا،ٔذاسع،ٔحٛسٞا،خا٘ٝ ٞاي لذيٕي،ػاختٕاٟ٘اي داساي اسصؽ )ٔشٔت أاوٗ دس اجشاي ػٙذ تاصآفشيٙي ؿأُ 

(...التصادي ٚ - اجتٕاػي - فشٍٞٙي 
80,000,00080,000,000

10,000,00010,000,000(تاص آفشيٙي)ٕ٘اػاصي ػاختٕاٟ٘اي لذيٕي ٔحذٚدٜ پيادٜ ساٜ ٔشوضي ؿٟش 3070101011

47صفحه وظیفه عمران شهری 






ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

65,000,0005,000,000 ٚ 5 ٚ 1احذاث ٔغاصٜ دس ايؼتٍاٟٞاي 3070101012

270,000,00070,000,000احذاث ٚ خشيذ ػاختٕاٖ اداسي ٔٙغمٝ 3070101013

10,000,00010,000,000اصالح اٍِٛي ٔصشف ا٘شطي تشاي ػاختٕاٖ ٞاي ؿٟشداسي3070101014

8,000,0008,000,000ػأا٘ذٞي ٚ تٟؼاصي ٔضاس دوتش حـٕت3070101015

8,000,0008,000,000احذاث ايؼتٍاٟٞاي اتٛتٛع ٚ اػتٙذٞاي دٚ تؼذي ٚ ػٝ تؼذي3070101016

7,000,0007,000,000ٔشٔت ٚ تىٕيُ اػاػي ٔٙاعك3070101017

10,000,00010,000,000عشاحي ٚ اجشاي ػأا٘ىذٜ دس ٔحُ اتٛتٛػشا٘ي3070101018

4,000,0004,000,000(ػاختٕاٖ ٞاي ٔٛجٛد)ؿأُ ٔـاٚسٜ، فشأٛص ٚ تاؿٍاٜ چالي  (پشديغ ػالٔت)تىٕيُ ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٔشوض خذٔات اجتٕاػي 3070101019

1,000,0001,000,000 تاػيغ ٚ ساٜ ا٘ذاصي ٔٛػؼٝ خيشيٗ ؿٟشػاص ٚ فشًٞٙ ػاص3070101020

5,000,0005,000,000 فاص پشٚطٜ ٔذاسع تاالتي ٚ آٔٛصؽ ٔحيظ صيؼت ػيٙه2احذاث 3070101021

00050,000,000050,000,000طرح احذاث ي تنمیلی گًرستان ي غسالخاو3070300000ٍ

50,000,00050,000,000تٟيٝ عشح اجشايي تٟؼاصي ٚ ػأا٘ذٞي تاصٜ آتاد3070303001

00030,200,000030,200,000طرح احذاث سريیسُای بُذاشتی در سطح شُر3070500000

25,000,00025,000,000پشٚطٜ احذاث ػشٚيغ ٞاي تٟذاؿتي دس ػغح ؿٟش3070505001

5,200,0005,200,000ٍٟ٘ذاسي ػشٚيغ ٞاي تٟذاؿتي3070505002

00023,000,000023,000,000طرح احذاث ي تنمیل میادیه میًٌ ي ترٌ بار3070700000
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ال)........وظیفه عمران شهری (اراقم زهار ری

 

 شهرداری رشت     1396بودهج مصوب سال

     

خذمات قراردادی

مطالعٍ برای 

ساختمان  ي 

تاسیسات

خریذ اراضی ابىیٍ ي 

حقًق اوتفاعی

ساختمان ي 

تاسیسات

تجُیسات ي 

ماشیه آالت

جمع شرحسديف اػتثاس

بًدجٍ

17,000,00017,000,000پشٚطٜ احذات تاصاسچٝ ٔياديٗ ٔيٜٛ ٚ تشٜ تاس3070707001

6,000,0006,000,000پشٚطٜ احذاث غشفٝ ٞاي صٙايغ دػتي پاسن تا٘ٛا3070707002ٖ

00060,000,000060,000,000طرح احذاث ي تنمیل ترمیىالُا ی مسافربری3070800000

60,000,00060,000,000(شرق  ي  پیربازار-  شمال )تملل، ساخت ي اجارٌ پایاوٍ َای درين شُری ي برين شُری 3070808001

000045,000,00045,000,000(ایجاد تاسیسات درآمذزا  )بروا م3080000000ٍ

000045,000,00045,000,000طرح خریذ ماشیه االت عمراوی ي تعمیرات اساسی3080100000

42,000,00042,000,000خشيذ ٍٟ٘ذاسي ٚ تؼٕيشات  ٔاؿيٗ آالت ػٕشا٘ي ٚ خذٔات ؿٟشي3080101001

CNG3,000,0003,000,000تجٟيض ٚ تؼٕيش جايٍاٟٞاي 3080101002

07,000,0000425,000,0000432,000,000(َسیىٍ َای پیش بیىی وشذٌ يدیًن )بروام3090000000ٍ

07,000,0000425,000,0000432,000,000طرح اعتبار پرداخت وشذٌ طرحُای عمراوی3090100000

180,000,000180,000,000ديٖٛ پشٚطٜ ٞاي ػٕشا٘ي3090101001

245,000,000245,000,000ديٖٛ تّٕه3090101002

7,000,0007,000,000ديٖٛ ٔغاِؼات ػٕشا٘ي ٚ تشافيىي3090101003

177,000,00067,000,000481,750,0005,446,750,000327,500,0006,500,000,000 مجمًع

49صفحه وظیفه عمران شهری 


	صفحه
	آخرین تغییرات25 دي




