
110211عوارض و درآمدهای وصولی در حریم شهرها20,660,527,329

0
عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای امالک فاقد 

مستحدثات
110209

28,000,000,00028,000,000,00019,116,66412,823,7466,292,918022,200,000,000

110208عوارض قطع اشجار59,500,000

0000000

110206عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری0

500,000,000500,000,00000000

110205عوارض بر بالکن و پیش آمدگی0

0000000

110204(غیرمسکونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم 0

0000000

110203(مسکونی)عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم 134,926,400

0000000

110202(غیرمسکونی)عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم 272,343,044,489

0000000

110201(مسکونی)عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم 212,108,361,541

187,000,000,000187,000,000,000409,025,485228,782,192180,243,2930144,306,000,000

110200درآمدهای ناشی از توسعه شهر708,132,985,832

195,000,000,000195,000,000,000193,194,74762,256,069130,938,6780150,000,000,000

110107عوارض و جرائم ساالنه آالیندگی وسایط نقلیه0

410,500,000,000410,500,000,000621,336,896303,862,007317,474,8890316,506,000,000

110106(دوازده در هزارگمرکی)عوارض متمرکز 0

0000000

110105(حمل و نقل هوایی،زمینی،دریایی)عوارض بلیط 0

0000000

110104عوارض خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه0

0000000

110103(فرآورده های نفتی،سیگار و شماره گذاری)عوارض متمرکز 0

0000000

110102عوارض آالیندگی0

0000000

110101عوارض بر کاال و خدمات196,656,069,904

0000000

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح
سرجمع 

9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

110100عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده196,656,069,904

247,000,000,000247,000,000,000238,550,460154,422,87684,127,5840190,000,000,000

110000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی1,205,884,315,813

247,000,000,000247,000,000,000238,550,460154,422,87684,127,5840190,000,000,000

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

مصوب درآمد: فرم 
8 از 1:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

980,000,000,000980,000,000,0001,109,197,000604,215,926504,981,0740748,706,000,000



:تاریخ و امضا 

110312عوارض حاصل از اجرای طرح های ترافیکی0

110311(هزار نفر500شهرهای باالی )عوارض توسعه قطار شهری 0

0000000

110309عوارض صدور ،تمدید و تعویض گواهینامه0

0000000

4,441,879,000
گواهینامه رانندگی،معاینه )عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی 

(چشم و سایر
110308

0000000

110307 رسیدگی به تخلفات رانندگی23عوارض ناشی از اجرای ماده 5,587,500

2,000,000,0002,000,000,00064,33749,00015,33701,800,000,000

110306 رسیدگی به تخلفات رانندگی15عوارض ناشی از اجرای ماده 0

0000000

0
بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل 

مسافر
110305

0000000

110304درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی0

0000000

110303بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار0

0000000

110302عوارض موتور سیکلت ها0

0000000

110301بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی0

0000000

110300درآمدهای ناشی از حمل و نقل9,936,266,016

2,500,000,0002,500,000,00000000

110290سایر202,826,626,073

17,500,000,00017,500,000,00016,309,41210,805,2765,504,13607,200,000,000

0
 29 ماده 2موضوع تبصره )عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی 

(قانون نوسازی
110217

0000000

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

0000000

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح سرجمع 
9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

مصوب درآمد: فرم 
8 از 2:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو
:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

110215عوارض چشمه های معدنی0

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

0
درهنگام صدور ) طبقه و باالتر 9عوارض آتش نشانی ساختمان های 

(پروانه
110214

0000000

0000000



:تاریخ و امضا 

120000درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری5,289,052,614

110490سایر0

6,083,200,0006,083,200,0002,413,1081,034,5001,378,60804,764,000,000

110411عوارض بهره برداری از معابر و پیاده روها0

0000000

110410عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه0

0000000

110409حق انتفاع از بهره برداری موقت0

0000000

110408درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر6,725,000

0000000

0
عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی به غیراز تابلوهای معرفی در حد 

مجاز
110407

006,72506,72500

5,000,000
بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملك و )عوارض بر مشاغل و حرف 

دائمی (مساحت
110406

0000000

110405عوارض صدور مجوز احداث دکل،آنتن،تاسیسات مخابراتی و شهری0

0000000

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

0000000

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح سرجمع 
9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
مصوب درآمد: فرم 

8 از 3:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو
:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

110404(حق الثبت)عوارض اسناد رسمی 0

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

110403عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری0

0000000

110402عوارض سطح شهر291,147,269,061

0000000

110401عوارض نوسازی0

305,000,000,000305,000,000,000232,993,507135,125,76797,867,7400235,000,000,000

110400درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر291,158,994,061

0000000

110390سایر5,488,799,516

305,000,000,000305,000,000,000233,000,232135,125,76797,874,4650235,000,000,000

110313(LEZ)عوارض 0

13,000,000,00013,000,000,00016,245,07510,756,2765,488,79905,400,000,000

0000000



:تاریخ و امضا 

130103بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو0

130102بهای خدمات کارشناسی60,950,000

0000000

130101بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری1,318,450,000

7,000,000,0007,000,000,0006,000,0006,000,000000

130100بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری1,381,400,000

1,950,000,0001,950,000,0001,568,100927,750640,35001,500,000,000

130000بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری1,382,700,000

9,002,000,0009,002,000,0007,643,6006,998,750644,85001,540,000,000

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

9,002,000,0009,002,000,0007,643,6006,998,750644,85001,540,000,000

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح
سرجمع 

9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

مصوب درآمد: فرم 
8 از 4:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو
:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

120190سایر30,500,000

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

120112درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری0

0000000

120111درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداری0

0000000

120110بهای خدمات مدیریت پسماند54,066,642

0000000

120109بهای خدمات فضای سبز0

83,200,00083,200,000000064,000,000

120108درآمد غسالخانه و گورستان0

0000000

120106درآمد مراکز فرهنگی0

0000000

120105درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت5,204,485,972

2,000,000,0002,000,000,00000000

120102درآمد پارک ها0

4,000,000,0004,000,000,0002,413,1081,034,5001,378,60804,700,000,000

120101درآمد هتل،مهمانسرا،پالژ وسایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری0

0000000

120100درآمدهای اختصاصی5,289,052,614

0000000

6,083,200,0006,083,200,0002,413,1081,034,5001,378,60804,764,000,000



:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح
سرجمع 

9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
مصوب درآمد: فرم 

8 از 5:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو
:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

140101مال االجاره ساختمان ها و تاسیسات شهرداری4,503,103,448

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

140100درآمد حاصل از اموال شهرداری5,523,941,948

11,400,000,00011,400,000,00012,088,97510,370,2301,718,74505,000,000,000

140000درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری25,523,941,948

11,400,000,00011,400,000,00013,275,92511,304,4801,971,44505,600,000,000

130290سایر1,300,000

11,400,000,00011,400,000,00013,275,92511,304,4801,971,44505,600,000,000

130204درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی0

0000000

130203درآمد حاصل از بازیافت زباله0

0000000

130200درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری1,300,000

0000000

130190سایر0

0000000

130112بها خدمات ایمنی و آتش نشانی0

0000000

130111بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی2,000,000

52,000,00052,000,00075,50071,0004,500040,000,000

130110بهای خدمت اتباع بیگانه0

0000000

130108بهای خدمات صدور مجوز تعمییرات اساسی ساختمان0

0000000

130107بهای خدمات آماده سازی0

0000000

130106بهای خدمات پیمانکاری0

0000000

130105بهای خدمات بازرگانی0

0000000

130104بهای خدمات فنی0

0000000

0000000



:تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

150106کمك نقدی برای تامین قیر معابر شهری0

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

150104کمك های دولت برای پروژه مشخص0

0000000

150101کمك بالعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتی0

0000000

150100یارانه ها و کمك های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی0

0000000

150000کمك های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی0

0000000

140290سایر20,000,000,000

0000000

0
سود نقدی حاصل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا سایر 

شرکت ها
140205

0000000

140204 قانون رفع موانع تولید59درآمد حاصل از اجرای ماده 0

0000000

140203درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی0

0000000

140202درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری0

0000000

140200درآمد حاصل از وجوه شهرداری20,000,000,000

0000000

140190سایر0

0000000

140110درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت0

001,169,950931,250238,70000

140109درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات شهرداری0

0000000

140108درآمد حاصل از واحدهای تولیدی0

0000000

140107درآمد حاصل از واحدهای خدماتی642,538,500

0000000

140106درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها0

000000600,000,000

140105درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی0

0000000

140104درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی0

0000000

140103درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت وسائل نقلیه378,300,000

0000000

140102درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی0

0017,0003,00014,00000

0000000



160290سایر383,351,119

160210 قانون شهرداری100 ماده 1درآمد ناشی از اجرای تبصره 0

0000000

160209مازاد درآمد بر هزینه سال قبل0

0000000

160206درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه80,500,000

0000000

100160205جرائم کمیسیون ماده 109,615,321,537

91,000,00091,000,00087,60045,60042,000070,000,000

160204هزینه تاخیر و خسارت تادیه چك0

146,000,000,000146,000,000,000155,264,17177,830,69777,433,4740112,320,000,000

160203 قانون شهرداریها110درآمد حاصل از اجرای ماده 0

0000000

160202ضبط سپرده های معامالت شهرداری0

0000000

160201ضبط سپرده های مطالبه نشده0

0000000

160200درآمدهای اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود110,079,172,656

0000000

160190سایر0

146,091,000,000146,091,000,000155,351,77177,876,29777,475,4740112,390,000,000

160103کمك ها و اعانات دریافتی از موسسات عمومی غیردولتی0

0020,000,000020,000,00000

160102سایر اعانات و کمك از اشخاص حقوقی0

0000000

160101خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی0

0000000

160100اعانات،کمك های اهدائی0

0000000

160000اعانات،کمك های اهدائی و دارائی ها110,079,172,656

0020,000,000020,000,00000

150190سایر0

146,091,000,000146,091,000,000175,351,77177,876,29797,475,4740112,390,000,000

150108(2 قانون الحاق 58موضوع ماده  )کمك های دولتی 0

0000000

150107یارانه بلیط0

0000000

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

0000000

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح
سرجمع 

9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
مصوب درآمد: فرم 

8 از 6:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 



:تاریخ و امضا 

300000منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی0

290900سایر0

0000000

0
منابع نقدی حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و 

سایر شرکت ها
290100

0000000

290000سایر0

0000000

250100فروش حقوق انتفاعی0

0000000

250000فروش حقوق انتفاعی0

0000000

240100فروش سرقفلی0

0000000

240000فروش سرقفلی0

0000000

230100فروش اموال منقول و اسقاط2,674,636,000

0000000

230000فروش اموال منقول و اسقاط2,674,636,000

2,600,000,0002,600,000,0001,952,13601,952,13602,000,000,000

220100فروش اموال غیر منقول603,676,208,407

2,600,000,0002,600,000,0001,952,13601,952,13602,000,000,000

220000فروش اموال غیر منقول603,676,208,407

1,734,823,800,0001,734,823,800,000321,691,130321,691,13000575,000,000,000

210100 قانون شهرداری101 ماده 4و3درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره 0

1,734,823,800,0001,734,823,800,000321,691,130321,691,13000575,000,000,000

210000 قانون شهرداری101ماده 0

260,000,000,000260,000,000,000492,034,88221,720,000470,314,8820200,000,000,000

200000منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای606,350,844,407

260,000,000,000260,000,000,000492,034,88221,720,000470,314,8820200,000,000,000

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

1,997,423,800,0001,997,423,800,000815,678,148343,411,130472,267,0180777,000,000,000

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح
سرجمع 

9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

مصوب درآمد: فرم 
8 از 7:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو
:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار
مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی



:تاریخ و امضا 

:تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

جمع1,954,510,027,438

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

330900سایر منابع0

3,150,000,000,0003,150,000,000,0002,123,559,5521,044,841,0831,078,718,46901,650,000,000,000

330000سایر منابع0

0000000

320300منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری0

0000000

1399عملکرد قطعی 1400مصوب  ساله5میانگین نرخ رشد 

0000000

تهران:  استان 

1401پیشنهاد 1401مصوب 
دوره های قبلمبنای بر آورد

کد طبقه بندیشرح سرجمع 
9عملکرد قطعی   

1400ماهه اول 

3عملکرد قطعی   

1399ماهه آخر 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
مصوب درآمد: فرم 

8 از 8:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو
:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

320200انواع صکوک0

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

320100اوراق مشارکت0

0000000

320000انواع اوراق و اسناد0

0000000

310300تسهیالت خارجی0

0000000

310200تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری0

0000000

310100وام دریافتی از وزارت کشور0

0000000

310000وام های دریافتی0

0000000

0000000



:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی

120203حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری0000

120201خدمات قراردادی اشخاص0000

120200حق الزحمه انجام خدمات قراردادی9,900,000,0009,900,000,0009,800,000,0008,272,653,193

120102ماموریت خارجی0000

120101ماموریت داخلی1,500,000,0001,500,000,0001,000,000,0001,194,735,050

120100ماموریت داخلی و خارجی1,500,000,0001,500,000,0001,000,000,0001,194,735,050

120000استفاده از کاال و خدمات- فصل دوم 122,802,000,000122,802,000,00098,394,000,00070,211,238,393

110290سایر7,240,000,0007,240,000,0002,500,000,0001,932,568,718

110208پاداش و عیدی42,000,000,00042,000,000,00031,800,000,00022,383,164,880

110207...فوق العاده،جمعه کاری،نوبت کاری،شب کاری و48,000,000,00048,000,000,00037,000,000,00026,478,246,325

110206اضافه کار148,000,000,000148,000,000,000113,500,000,00081,385,401,874

110205مزایای کارگران قراردادی25,000,000,00025,000,000,00025,000,000,00017,177,854,884

110204مزایای کارکنان قراردادی25,000,000,00025,000,000,00025,000,000,0007,766,554,070

110203مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار0000

110202مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی6,000,000,0006,000,000,0004,000,000,0002,387,721,363

110201مزایای شهردار1,300,000,0001,300,000,0001,000,000,000575,097,387

110200فوق العاده ها و مزایای شغل302,540,000,000302,540,000,000239,800,000,000160,086,609,501

110105حقوق کارگران قراردادی170,000,000,000170,000,000,000132,000,000,00086,115,533,314

110104حقوق کارمندان قراردادی20,000,000,00020,000,000,00013,000,000,00023,177,822,487

110103حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار0000

110102مبنا کارکنان رسمی و پیمانی/حقوق ثابت9,500,000,0009,500,000,0007,200,000,0005,463,463,754

110101حقوق شهردار950,000,000950,000,000720,000,000621,730,994

110100حقوق و دستمزد200,450,000,000200,450,000,000152,920,000,000115,378,550,549

110000جبران خدمات کارکنان- فصل اول 502,990,000,000502,990,000,000392,720,000,000275,465,160,050

تهران:  استان 

کد طبقه بندیشــــرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 1:صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 



:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی  

:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی

120401ساختمان و مستحدثات500,000,000500,000,000600,000,00020,000,000

120400نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت10,940,000,00010,940,000,0009,420,000,0008,609,065,430

120308ارتباطات ماهواره ای و اینترنت600,000,000600,000,000400,000,000596,996,044

120307اجاره خطوط مخابراتی0000

120306تلفن و فاکس800,000,000800,000,000800,000,000284,491,205

120305حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور0000

120304حمل و نقل نامه ها و امانات پستی3,000,0003,000,0002,000,0001,479,417

120303حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی0000

120302بیمه کاال0000

120301حمل کاال و اثاثه دولتی0000

120300حمل ونقل و ارتباطات1,403,000,0001,403,000,0001,202,000,000882,966,666

120290سایر003,200,000,000300,485,270

120216واگذاری خدمات اداری0000

120215هزینه های کارشناسی0000

120214خدمات قراردادی اشخاص حقوقی0000

120213ساماندهی متکدیان شهر0000

120212اطالع رسانی0000

120211حسابرسی700,000,000700,000,000500,000,000310,000,000

120210نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری0000

120209نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری800,000,000800,000,000600,000,00083,720,000

120208واگذاری خدمات ترافیکی0000

120207واگذاری خدمات شهری0000

120206حق الجلسه7,500,000,0007,500,000,0005,000,000,0007,353,947,923

120205اجرای برنامه های آموزشی،مذهبی،فرهنگی وهنری900,000,000900,000,000500,000,000224,500,000

کد طبقه بندی

120204حق التدریس وحق پژوهش0000

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 2:صفحه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

شرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 



:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی  

:  نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی
:  نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:  نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:  نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

120805هزینه های قضایی و دادرسی600,000,000600,000,000600,000,000227,952,000

120804تدوین مقررات و خدمات حقوقی0000

120802هزینه های ثبتی650,000,000650,000,000500,000,000407,970,924

120801حق الوکاله و حق المشاوره30,000,000,00030,000,000,0002,000,000,000424,774,500

120800هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی31,250,000,00031,250,000,0003,100,000,0001,060,697,424

120702جشن و چراغانی6,000,000,0006,000,000,0002,500,000,0003,030,802,000

120701هزینه تشریفات7,000,000,0007,000,000,0003,000,000,0003,095,293,850

120700تشریفات13,000,000,00013,000,000,0005,500,000,0006,126,095,850

120604آگهی های تبلیغاتی0000

120603(...خطاطی،نقاشی و)هزینه خدمات تبلیغاتی 0000

120602تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ90,000,00090,000,00090,000,00060,000,000

120601عکاسی و فیلمبرداری250,000,000250,000,000250,000,000180,000,000

120600تصویربرداری و تبلیغات340,000,000340,000,000340,000,000240,000,000

120503چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه650,000,000650,000,000500,000,0000

120502چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری600,000,000600,000,000600,000,000153,970,000

120501چاپ و خرید نشریات و مطبوعات6,500,000,0006,500,000,0005,000,000,0005,792,465,070

120500چاپ و خرید نشریات و مطبوعات7,750,000,0007,750,000,0006,100,000,0005,946,435,070

120408رایانه950,000,000950,000,000700,000,000445,950,000

120407لوارم سرمایش و گرمایش800,000,000800,000,000800,000,000777,386,000

120406لوازم صوتی و تصویری70,000,00070,000,00070,000,00052,000,000

120405نگهداری و تعمیر وسائل اداری120,000,000120,000,000650,000,000579,488,000

120404وسائط نقلیه6,500,000,0006,500,000,0005,000,000,0005,263,705,125

120403بیمه دارایی های ثابت2,000,000,0002,000,000,0001,600,000,0001,470,536,305

کد طبقه بندی

120402(اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز)ماشین آالت و تجهیزات 0000

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 3:صفحه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

شرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 



:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

:  نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی
:  نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:  نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:  نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

121111دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی3,000,0003,000,0002,000,0001,670,000

121110بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی65,000,00065,000,00050,000,0003,950,000

121109لوازم آتش نشانی500,000,000500,000,0001,000,000,00052,046,000

121108موادغذائی3,500,000,0003,500,000,0002,500,000,0002,713,518,580

121107(...کاغذ،مقوا و لوازم التحریر)لوازم مصرفی اداری 4,000,000,0004,000,000,0003,000,000,0003,250,793,512

121106(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات)لوازم یدکی4,000,000,0004,000,000,0003,000,000,0003,008,185,159

121105(...تابلو و)لوازم مصرفی خدمات شهری2,000,000,0002,000,000,0002,000,000,0001,717,986,000

121104(...صابون،مایع دستشویی،مایع ظرف شویی،پودرهای شوینده،)لوازم تنظیف و مواد شوینده5,000,000,0005,000,000,00020,000,000,0002,155,973,535

121103(...شیرآب،سیفون،)لوازم سرویسهای بهداشتی0002,550,000

121102(...کلید،قفل،دستگیره،)ابزار و یراق46,000,00046,000,00035,000,000397,900,035

121101(...گچ،آجر،سیمان،آهك،)مصالح ساختمانی100,000,000100,000,000100,000,00086,269,983

121100مواد و لوازم مصرف شدنی20,514,000,00020,514,000,00038,687,000,00020,038,088,114

121008سوخت گازوئیل ماشین آاالت0000

121007سوخت بنزین ماشین آاالت6,500,000,0006,500,000,0005,000,000,0005,200,731,596

121006سوخت دستگاه های حرارتی0000

121004بهای برق پارک ها و میادین0000

121003بهای آب پارک ها و میادین0000

121002بهای برق مصرفی اماکن شهری6,500,000,0006,500,000,0005,000,000,0005,438,010,000

121001بهای آب اماکن شهرداری3,000,000,0003,000,000,0002,000,000,0000

121000آب و برق و سوخت16,000,000,00016,000,000,00012,000,000,00010,638,741,596

120990سایر0000

120903نگهداری اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها0000

120902هزینه انتقال وجوه0000

120901خرید دسته چك و سفته5,000,0005,000,00015,000,0001,120,000

کد طبقه بندی

120900هزینه های بانکی5,000,0005,000,00015,000,0001,120,000

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 4:صفحه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

شرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 



:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

:  نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی

:  نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:  نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:  نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

130102کارمزد وام های خارجی0000

130101کارمزد وام های داخلی001,000,000,0006,418,636,092

130000هزینه های تامین مالی و دارایی- فصل سوم 003,200,000,0006,424,182,792

121405کرایه لوازم و ابزار مختلف00047,000,000

121404کرایه وسائط نقلیه4,000,000,0004,000,000,0005,000,000,0004,870,800,000

121403اجاره ماشین آالت و تجهیزات0000

121402اجاره ساختمان و سایر مستحدثات3,500,000,0003,500,000,0002,500,000,0002,085,000,000

121401اجاره زمین و اراضی0000

121400اجاره و کرایه7,500,000,0007,500,000,0007,500,000,0007,002,800,000

121302....پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری 0000

121301حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی0000

121300حق عضویت0000

121209هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی0000

121208خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه200,000,000200,000,000150,000,000138,840,000

121207هزینه های آموزشی کارکنان1,500,000,0001,500,000,00080,000,00059,000,000

121206هزینه های آموزشی شهروندان500,000,000500,000,00000

121205حق التالیف و حق الترجمه0000

121204مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی0000

121203بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری0000

121202تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت003,000,000,0000

121201مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری500,000,000500,000,000500,000,0000

121200هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی2,700,000,0002,700,000,0003,730,000,000197,840,000

121190سایر006,000,000,0005,773,080,310

کد طبقه بندی

121112لوازم خواب و پوشاک1,300,000,0001,300,000,0001,000,000,000874,165,000

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 5:صفحه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

شرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 



:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

:  نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی
:  نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:  نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:  نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

150206حمایت از برنامه های مدیریت محله0000

150205کمك به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توتنبخشی معلولین و سالمندان و 0000

150204(NGO)کمك به سازمان های مردم نهاد0000

150203کمك به کتابخانه ها10,000,000,00010,000,000,00000

150202قانون%10تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد 0000

150201تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمتی شهر4,620,000,0004,620,000,0003,000,000,0003,000,000,000

150200کمك مالی به اشخاص حقوقی21,620,000,00021,620,000,0008,500,000,00014,128,485,771

150102کمك به موسسات و شرکت های تابعه0000

150101( قانون شهرداری84مطابق با ماده )کمك به سازمان های وابسته 0000

150100کمك مالی به سازمان های وابسته،موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه0000

150000کمك های بالعوض- فصل پنجم 28,420,000,00028,420,000,00013,600,000,00020,012,663,807

140302پرداخت های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه0000

140301( قانون شهرداری84مطابق با ماده )پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته0000

140300(هزینه ای)پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای0000

140202یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس0000

140201یارانه بلیط0000

140200پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها و خدمات0000

140102(قانون شهرداری84مطابق با ماده )کمك زیان سازمان های وابسته0002,880,000,000

140101کمك زیان شرکت های تابعه و موسسات انتفاعی0000

140100کمك زیان سازمان های وابسته،شرکتهای تابعه و موسسات انتفاعی وابسته به شهرداری0002,880,000,000

140000یارانه- فصل چهارم 0002,880,000,000

130190سایر002,000,000,0005,546,700

130105جرائم و هزینه های دیرکرد00200,000,0000

130104کارمزد سایر اوراق0000

کد طبقه بندی

130103کارمزد اوراق مشارکت0000

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 6:صفحه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

شرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 



:  نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی
:  نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:  نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:  نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

160209کمك هزینه تحصیلی0000

160208(...دارو،پزشکی،دندانپزشکی،صورتحساب بیمارستان و)کمك هزینه درمان1,000,000,0001,000,000,000700,000,000360,000,000

160207بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران12,000,000,00012,000,000,0009,000,000,0000

160206بیمه جامع مسئولیت مدنی910,000,000910,000,000700,000,000421,101,288

160205کمك هزینه مهدکودک0000

160204کمك هزینه ایاب و ذهاب00500,000,0000

160203هزینه غذا13,000,000,00013,000,000,00012,500,000,00012,518,617,950

160202حق عائله مندی،اوالد8,500,000,0008,500,000,0006,500,000,0000

160201بن ها و کمك های غیرنقدی33,000,000,00033,000,000,00025,000,000,00027,211,757,669

160200کمك های رفاهی کارمندان69,510,000,00069,510,000,00066,750,000,00059,815,024,407

160104(سهم شهرداری)بیمه عمر کارکنان 0000

160103(سهم شهرداری)بیمه خدمات درمانی شاغالن0000

160102(مشمولین قانون تامین اجتماعی)حق بیمه سهم شهرداری85,000,000,00085,000,000,00065,000,000,00050,091,463,205

160101(سهم شهرداری)بازنشستگی0000

160100بیمه و بازنشستگی85,000,000,00085,000,000,00065,000,000,00050,091,463,205

160000رفاه اجتماعی- فصل ششم 159,510,000,000159,510,000,000131,900,000,000109,990,151,228

150390سایر00500,000,0001,072,812,166

150305کفن و دفن اموات بالصاحب150,000,000150,000,000100,000,0008,000,000

150304هدایا و پرداخت های تشویقی2,000,000,0002,000,000,0001,500,000,0001,408,000,000

150302ساماندهی و کمك به اقشار آسیب پذیر2,650,000,0002,650,000,0001,500,000,0003,195,365,870

150301کمك به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه2,000,000,0002,000,000,0001,500,000,000200,000,000

150300کمك مالی به اشخاص حقیقی6,800,000,0006,800,000,0005,100,000,0005,884,178,036

150290سایر001,500,000,0008,492,898,000

150208کمك به بخش عمومی4,500,000,0004,500,000,0002,500,000,0002,635,587,771

کد طبقه بندی

150207کمك به موسسات خصوصی2,500,000,0002,500,000,0001,500,000,0000

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 7:صفحه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

شرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 



:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

160304پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان0000

160303پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان0000

160302بیمه خدمات درمانی بازنشستگان0000

160301حق عائله مندی،اوالد و عیدی بازنشستگان00150,000,00083,663,616

160213حق پس انداز کارکنان0000

160212هزینه های ورزشی کارکنان1,000,000,0001,000,000,000150,000,000809,216,000

160211کمك هزینه ازدواج50,000,00050,000,000700,000,0000

کد طبقه بندی

160210هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم50,000,00050,000,00000

هزینه ای- فرم مصارف به تفکیك فصول اقتصادی   9 از 8:صفحه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

شرح1399عملکرد قطعی 1400مصوب 1401پیشنهاد 1401مصوب 

:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 



:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی
:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

20103انتقال شهربازی/ (خیبر)پروژه پارک شهدای گمنام 20,000,000,00020,000,000,00000

2010201احداث و نگهداری فضای سبز سطح شهر30,000,000,00030,000,000,00000

20102پروژه احداث و نگهداری فضای سبز سطح شهر30,000,000,00030,000,000,00000

2010101احداث و نگهداری پارکهای بزرگ20,000,000,00020,000,000,00000

20101پروژه احداث و نگهداری پارکهای بزرگ20,000,000,00020,000,000,00000

201توسعه و نگهداری فضای سبز شهری120,000,000,000120,000,000,00000

2محیط زیست و خدمات شهری1,300,020,000,0001,300,020,000,00000

1030301مبلمان شهری20,000,000,00020,000,000,00000

10303پروژه مبلمان شهری20,000,000,00020,000,000,00000

1030201روشنایی حریم15,000,000,00015,000,000,00000

10302پروژه روشنایی حریم15,000,000,00015,000,000,00000

1030101روشنایی شهر20,000,000,00020,000,000,00000

10301پروژه روشنایی شهر20,000,000,00020,000,000,00000

103(ارتقای کیفیت معماری و سیما و منظر شهری)زیباسازی شهری55,000,000,00055,000,000,00000

1020501پروژه مطالعاتی ،موضوعی و موضعی شهرداری0000

10205طرح های مطالعاتی،موضوعی و موضعی شهرداری0000

1020401بهسازی راه دسترسی به شهرک صنعتی به ماهدشت10,000,000,00010,000,000,00000

10204بهسازی راه دسترسی شهرک صنعتی به ماهدشت10,000,000,00010,000,000,00000

1020301تملك اراضی320,000,000,000320,000,000,00000

1

تهران:  استان 

کد طبقه بندیپروژه/ طرح /برنامه /عنوان ماموریت عملکرد قطعیمصوبپیشنهادمصوب

10203پروژه تملك320,000,000,000320,000,000,00000

102طرحهای توسعه و تفصیلی شهری330,000,000,000330,000,000,00000

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
پروژه. طرح . برنامه . تملك دارایی های سرمایه ای به تفکیك ماموریت : فرم 

6 از 1: صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

کالبدی و شهرسازی385,000,000,000385,000,000,00000



:تاریخ و امضا  :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

2040401فاضالب شهری1,000,020,000,0001,000,020,000,00000

20404پروژه فاضالب شهری1,000,020,000,0001,000,020,000,00000

2040301احداث ساختمان خوابگاه دانشجویان10,000,000,00010,000,000,00000

20403پروژه احداث ساختمان خوابگاه دانشجویان10,000,000,00010,000,000,00000

2040201پروژه احداث ساختمان دادگاه0000

20402پروژه احداث ساختمان دادگاه0000

2040102تعمیر ساختمان اداری حریم10,000,000,00010,000,000,00000

2040101تعمیر ساختمانهای اداری شهر50,000,000,00050,000,000,00000

20401پروزه تعمیر ساختمانهای اداری60,000,000,00060,000,000,00000

204توسعه ونگهداری تاسیسات شهری1,115,020,000,0001,115,020,000,00000

2030201جمع آوری زباله روستای حریم10,000,000,00010,000,000,00000

20302پروژه جمع آوری زباله روستاهای حریم10,000,000,00010,000,000,00000

2030101(اتمام سکوی زباله)جمع آوری مکانیزه زباله30,000,000,00030,000,000,00000

20301اتمام سکوی زباله/پروژه جمع آوری مکانیزه زباله30,000,000,00030,000,000,00000

203طرح های حامع و تفصیلی مدیریت پسماند40,000,000,00040,000,000,00000

2020201سرای محله و غسالخانه امامزاده حمزه2,000,000,0002,000,000,00000

20202پروژه سرای محله و غسالخانه امامزاده حمزه2,000,000,0002,000,000,00000

202توسعه و نگهداری آرامستانها2,000,000,0002,000,000,00000

2010601اجرای شبکه آبیاری تحت فشار و انتقال به مسکن مهر20,000,000,00020,000,000,00000

20106اجرای شبکه آبیاری تحت فشار و انتقال به مسکنن مهر20,000,000,00020,000,000,00000

2010501فاز یك  شهدای گمنام20,000,000,00020,000,000,00000

20105فاز یك شهدای گمنام20,000,000,00020,000,000,00000

2010401احداث و نگهداری فضای سبز حریم10,000,000,00010,000,000,00000

20104پروژه احداث و نگهداری فضای سبز حریم10,000,000,00010,000,000,00000

تهران:  استان 

کد طبقه بندیپروژه/ طرح /برنامه /عنوان ماموریت عملکرد قطعیمصوبپیشنهادمصوب

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
پروژه. طرح . برنامه . تملك دارایی های سرمایه ای به تفکیك ماموریت : فرم 

6 از 2: صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 



:تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی
:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

3020101تجهیز آتش نشانی20,000,000,00020,000,000,00000

30201پروژه تجهیز آتش نشانی20,000,000,00020,000,000,00000

302توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی50,000,000,00050,000,000,00000

2070101مخزن آب شهرک صنعتی10,000,000,00010,000,000,00000

20701هدایت آبهای سطحی و تامین آب شهرک صنعتی10,000,000,00010,000,000,00000

207طرح های هدایت آب های سطحی10,000,000,00010,000,000,00000

2050201احداث درمانگاه10,000,000,00010,000,000,00000

20502احداث درمانگاه10,000,000,00010,000,000,00000

2050101عقیم سازی سگها3,000,000,0003,000,000,00000

20501پروژه نگهداری و عقیم سازی سگهای بالصاحب3,000,000,0003,000,000,00000

205بهبود محیط زیست شهری و بهداشت عمومی13,000,000,00013,000,000,00000

2041001....پروژه0000

20410پست برق0000

2040901احداث ساختمان کالنتری10,000,000,00010,000,000,00000

20409احداث ساختمان کالنتری10,000,000,00010,000,000,00000

2040801خرید خودرو10,000,000,00010,000,000,00000

20408خرید ماشین آالت و تجهیزات10,000,000,00010,000,000,00000

2040701مخزن آب شرب امیر آباد20,000,000,00020,000,000,00000

20407پروژه مخزن اب شرب20,000,000,00020,000,000,00000

2040601ساختمان بخشداری5,000,000,0005,000,000,00000

20406پروژه ساختمان بخشداری5,000,000,0005,000,000,00000

2040501....پروژه0000

20405پروژه تعمیر ساختمانهای اداری0000

تهران:  استان 

کد طبقه بندیپروژه/ طرح /برنامه /عنوان ماموریت عملکرد قطعیمصوبپیشنهادمصوب

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
پروژه. طرح . برنامه . تملك دارایی های سرمایه ای به تفکیك ماموریت : فرم 

6 از 3: صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 



:تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی
:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

4011001خرید ماشین آالت و تجهیزات20,000,000,00020,000,000,00000

40110خرید ماشین آالت عمرانی و تجهیزات20,000,000,00020,000,000,00000

4010901طرح های درآمدزا20,000,000,00020,000,000,00000

40109پروژه طرح های درآمدزا20,000,000,00020,000,000,00000

4010801بهسازی شهرک صنعتی30,000,000,00030,000,000,00000

40108پروژه معابر شهرک صنعتی30,000,000,00030,000,000,00000

4010701....پروژه0000

40107پروژه روشنایی شهر و حریم0000

4010601راه های بین روستایی حریم20,000,000,00020,000,000,00000

40106پروژه راه های بین روستایی حریم20,000,000,00020,000,000,00000

4010501معابر روستای حریم20,000,000,00020,000,000,00000

40105پروژه معابر روستای حریم20,000,000,00020,000,000,00000

4010301بلوار اصلی شهر30,000,000,00030,000,000,00000

40103پروزه بلوار اصلی شهر30,000,000,00030,000,000,00000

4010201پیاده رو سازی شهر50,000,000,00050,000,000,00000

40102پروژه پیاده رو سازی شهر50,000,000,00050,000,000,00000

4010101معابر داخل شهر65,000,000,00065,000,000,00000

40101پروژه معابر داخل شهر65,000,000,00065,000,000,00000

401(تملکات معابر،توسعه و احداث)توسعه زیر ساخت های عبور و مرور 265,000,000,000265,000,000,00000

4حمل و نقل و ترافیك265,000,000,000265,000,000,00000

3020301تجهیز و مدیریت بحران شهری0000

30203تجهیز و مدیریت بحران شهری0000

3020201خرید خودرو و تجهیزات30,000,000,00030,000,000,00000

30202خرید ماشین آالت و تجهیزات30,000,000,00030,000,000,00000

تهران:  استان 

کد طبقه بندیپروژه/ طرح /برنامه /عنوان ماموریت عملکرد قطعیمصوبپیشنهادمصوب

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
پروژه. طرح . برنامه . تملك دارایی های سرمایه ای به تفکیك ماموریت : فرم 

6 از 4: صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 



:تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی
:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

6060301مدارس داخل شهر30,000,000,00030,000,000,00000

60603پروژه مدارس داخل شهر30,000,000,00030,000,000,00000

6060201مساجد داخل شهر30,000,000,00030,000,000,00000

60602پروژخ مساجد داخل شهر30,000,000,00030,000,000,00000

6060101فضاهای ورزشی شهر30,000,000,00030,000,000,00000

606توسعه زیر ساخت ها،ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهای فرهنگی125,000,000,000125,000,000,00000

6040201ساماندهی معتادین و متجاهر8,000,000,0008,000,000,00000

60402ساماندهی معتادین متجاهر8,000,000,0008,000,000,00000

6040101احداث گرمخانه5,000,000,0005,000,000,00000

60401پروژه احداث گرمخانه5,000,000,0005,000,000,00000

604ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان13,000,000,00013,000,000,00000

6اجتماعی و فرهنگی138,000,000,000138,000,000,00000

5030101خرید خودرو و تجهیزات اداری20,000,000,00020,000,000,00000

50301خرید خودرو سواری و تجهیزات اداری غیر مصرفی20,000,000,00020,000,000,00000

503تحول اداری و مدیریت عملکرد20,000,000,00020,000,000,00000

5010201دوربین نظارت شهر10,000,000,00010,000,000,00000

50102دوربین نظارت شهر10,000,000,00010,000,000,00000

5010101....پروژه0000

50101پروژه زیر ساخت فناوری و اطالعات و ارتباطات اختصاصی0000

501توسعه شهرداری الکترونیك و ارتقاء زیر ساختها و فناوریهای نوین10,000,000,00010,000,000,00000

5خدمات مدیریت30,000,000,00030,000,000,00000

4011101تاالر پذیرایی10,000,000,00010,000,000,00000

40111تاالر پذیرایی10,000,000,00010,000,000,00000

تهران:  استان 

کد طبقه بندیپروژه/ طرح /برنامه /عنوان ماموریت عملکرد قطعیمصوبپیشنهادمصوب

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
پروژه. طرح . برنامه . تملك دارایی های سرمایه ای به تفکیك ماموریت : فرم 

6 از 5: صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور



:تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 
:نام و نام خانوادگی    تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

جمع2,168,020,000,0002,168,020,000,00000

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

6060801بسیج حریم0000

60608بسیج حریم0000

6060701بسیج شهر0000

60607بسیج شهر0000

6060601مساجد حریم5,000,000,0005,000,000,00000

60606مساجد حریم5,000,000,0005,000,000,00000

6060501سالنهای حریم20,000,000,00020,000,000,00000

60605پروژه سالنهای حریم20,000,000,00020,000,000,00000

6060401مدارس حریم10,000,000,00010,000,000,00000

60604پروژه مدارس حریم10,000,000,00010,000,000,00000

تهران:  استان 

کد طبقه بندیپروژه/ طرح /برنامه /عنوان ماموریت عملکرد قطعیمصوبپیشنهادمصوب

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 
پروژه. طرح . برنامه . تملك دارایی های سرمایه ای به تفکیك ماموریت : فرم 

6 از 6: صفحه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

سامانه بودجه شهرداریهای کشور



:  نام و نام خانوادگی   محرمعلی یعقوبلو

:  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا :  تاریخ و امضا 

:  نام و نام خانوادگی     تینا شیخلر:  نام و نام خانوادگی  محمد علی کریمی:  نام و نام خانوادگی  غالمحسین خدایار

. قانون شهرداری تاسیس شده اند54منظور از اینگونه سازمانهای وابسته،سازمانهایی هستند که به استناد ماده *: 

. قانون شهرداری تاسیس شده اند84منظور از اینگونه سازمانهای وابسته ،سازمانهای هستند که به استناد ماده **: 

 دستور العمل بودجه1 بخش تملك دارایی های مالی  و جدول شماره 2 بخش واگذاری دارایی های مالی و تبصره 3موضوع تبصره ***: 

  مدیر مالی شهرداری  رئیس اداره برنامه و بودجه  شهردار  رئیس شورای اسالمی

درصد

مبلغ24,980,000,00024,980,000,000مبلغ50,000,000,00050,000,000,000

33.0033.00درصد66.0066.00

تعیین میزان سهم جاری و عمرانی تعهدات قطعی سنواتی

جاریعمرانی

عنوانپیشنهادیمصوبعنوانپیشنهادیمصوب

واگذاری دارائی های سرمایه ای

00
کمك از محل منابع عمومی سازمان ها،موسسات و شرکت 

(بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)های تابعه 
، موسسات و شرکت های تابعه**منابع عمومی سازمان ها00

00
بابت تعهدات )کمك از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای 

(قطعی شده سنواتی سرمایه ای 
00

واگذاری دارایی های مالی

74,980,000,00074,980,000,000
بابت تعهدات قطعی شده )کمك از محل درآمد های عمومی 

(سنواتی
(*شهرداری و سازمان های وابسته )در آمد های عمومی 74,980,000,00074,980,000,000

00
بابت تعهدات )کمك از محل واگذاری دارایی های مالی 

(قطعی شده سنواتی
00

منابعمصارف

شرح1401پیشنهاد 1401مصوب شرح1401پیشنهاد 1401مصوب 

ریال: واحد ارقام 
تهران:  استان مالرد:   شهرستان 

منطقه مرکزی-  شهرداری صفادشت 1401بودجه مصوب سال 

تعهدات قطعی سنواتی
1 از 1: صفحه 



سهم جاری و عمرانی کل بودجه

جاریعمرانی

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

1401منطقه مرکزی سال - مصوب شهرداری صفادشت/ پیش بینی بودجه 

مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام 

:نام و نام خانوادگی محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

تهران:  استان  خالصه کل بودجه: فرم 

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

:نام و نام خانوادگی تینا شیخلر:نام و نام خانوادگی محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی غالمحسین خدایار

:مبلغ به حروف سه بیلیون و صد و پنجاه میلیارد  ریال:مبلغ به حروف سه بیلیون و صد و پنجاه میلیارد  ریال

فصل دوم دستور العمل بودجه (1)مضوع جدول شماره ** 

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است0.000.00کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است0.000.00

،شرکتها و موسسات*منابع سازمانها0.000.00،شرکتها و موسسات*مصارف سازمانها0.000.00

300000جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی0.000.00

جمع کل منابع شهرداری3,150,000,000,000.003,150,000,000,000.00جمع کل مصارف شهرداری3,150,000,000,000.003,150,000,000,000.00

100000

200000جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای1,997,423,800,000.001,997,423,800,000.00**تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی 74,980,000,000.0074,980,000,000.00

جمع کل درآمدها1,152,576,200,000.001,152,576,200,000.00جمع کل ماموریت ها3,075,020,000,000.003,075,020,000,000.00

150000کمك های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

160000اعانات،کمك های اهدائی و دارائی ها6146,091,000,000.00146,091,000,000.00اجتماعی و فرهنگی138,000,000,000.00138,000,000,000.00

50.000.00خدمات مدیریت925,100,000,000.00925,100,000,000.00

130000بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

140000درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری411,400,000,000.0011,400,000,000.00حمل و نقل و ترافیك265,000,000,000.00265,000,000,000.00

39,002,000,000.009,002,000,000.00ایمنی و مدیریت بحران50,000,000,000.0050,000,000,000.00

110000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی1980,000,000,000.00980,000,000,000.00کالبدی و شهرسازی396,900,000,000.00396,900,000,000.00

120000درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری26,083,200,000.006,083,200,000.00محیط زیست و خدمات شهری1,300,020,000,000.001,300,020,000,000.00

ردیفشرحپیشنهادمصوبردیفشرحپیشنهادمصوب

درآمد هاماموریت ها

1401منطقه مرکزی سال - مصوب شهرداری صفادشت/ پیش بینی بودجه 

تهران:  استان مالرد:   شهرستان ریال: واحد ارقام  خالصه کل بودجه: فرم 

منابعمصارف



:نام و نام خانوادگی محرمعلی یعقوبلو

:تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا :تاریخ و امضا 

NaN

مدیر مالی شهرداریرئیس اداره برنامه و بودجهشهرداررئیس شورای اسالمی

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

:نام و نام خانوادگی محمد علی کریمی:نام و نام خانوادگی غالمحسین خدایار

74,980,000,000.0074,980,000,000.0050,000,000,000.0050,000,000,000.0024,980,000,000.0024,980,000,000.00

:نام و نام خانوادگی تینا شیخلر

NaN

138,000,000,000.00138,000,000,000.00138,000,000,000.00138,000,000,000.000.000.00NaN

925,100,000,000.00925,100,000,000.0030,000,000,000.0030,000,000,000.00895,100,000,000.00895,100,000,000.00

NaN

265,000,000,000.00265,000,000,000.00265,000,000,000.00265,000,000,000.000.000.00NaN

50,000,000,000.0050,000,000,000.0050,000,000,000.0050,000,000,000.000.000.00

NaN

1,300,020,000,000.001,300,020,000,000.001,300,020,000,000.001,300,020,000,000.000.000.00NaN

پیشنهادی

396,900,000,000.00396,900,000,000.00385,000,000,000.00385,000,000,000.0011,900,000,000.0011,900,000,000.00

سهم جاری و عمرانی کل بودجه در سطح ماموریت

جاریعمرانیسرجمع
عنوان

مصوبپیشنهادیمصوبپیشنهادیمصوب

پیشنهادیمصوبعنوانپیشنهادیمصوب

درصد29.5929.59درصد70.4170.41

عنوان

مبلغ931,980,000,000.00931,980,000,000.00مبلغ2,218,020,000,000.002,218,020,000,000.00


