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38 از 2: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

خالصه كل بودجه-1-1فزم 

          

مبلغ مصًبمبلغ پيشىُاديشزحردیفمبلغ مصًبمبلغ پيشىُاديشزحردیف

00کالبذي ي شُزساسي001درآمذَاي واشي اس ػًارض ػمًمي110000

00محيط سیست ي خذمات شُزي002درآمذَاي واشي اس ػًارض اختصاصي شُزداري120000

00ایمىي ي مذیزیت بحزان003بُا خذمات ي درآمذَاي مًسسات اوتفاػي شُزداري130000

00حمل ي وقل ي تزافيك004درآمذَاي حاصل اس يجًٌ ي امًال شُزداري140000

00خذمات مذیزیت005کمك َاي اػطائي ديلت ي ساسماوُاي ديلتي150000

00اجتماػي ي فزَىگي006اػاوات ، کمك َاي اَذایي ي دارائي َا160000

0000جمغ کل درآمذَا100000

0000جمغ کل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي200000

00جمغ کل مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي300000

0000

0000

000

0000

فلل دٍم دػشَسالٔول ثَدجِ (1)هَهَّ جذٍل ؿوبسُ          ** 

. لبًَى ؿْشداسي سبػيغ ؿذُ اًذ ٍ ثَدجِ آًْب هي ثبيؼز ثلَسر سلفيك ثب ثَدجِ ٓوَهي ؿْشداسي ديؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ84ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼشِ ، ثِ اػشٌبد هبدُ          *  

کسز مي شًد ارقامي کٍ ديبار مىظًر شذٌ استکسز مي شًد ارقامي کٍ ديبار مىظًر شذٌ است

مصارف بًدجٍ کل تلفيقي شُزداريمىابغ بًدجٍ کل تلفيقي شُزداري

، شزکتُا ي مًسسات *مصارف ساسماوُا ، شزکتُا ي مًسسات *مىابغ ساسماوُا 

:  ................................................................................................................................................................هجلغ ثِ حشٍف :  ................................................................................................................................................................هجلغ ثِ حشٍف 

جمغ کل مصارف شُزداريجمغ کل مىابغ شُزداري 

مصارفمنابع

مامًریت َا درآمذَا

**تبصزٌ پزداخت بذَي َاي قطؼي شذٌ سزمایٍ اي سىًاتي

جمغ کل مامًریت َا

شهر اسالمي شوراي- امضاء
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38 از 3: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

خالصه كل بودجه-2-1فزم 

          

مبلغ مصًبمبلغ پيشىُاديمبلغ مصًبمبلغ پيشىُاديوًعشزح

0

0

0000

0

0000

00

0000

**جمغ مصارف شزکتُا ي ساسماوُا**جمغ مىابغ شزکتُا ي ساسماوُا

ٍ اي تملك دارایي َاي سزمای

تؼُذات اوتقالي سىًاتي

جمغ مىابغ بًدجٍ ػمًمي

(*شُزداري ي ساسماوُاي يابستٍ)

جمغ مصارف بًدجٍ ػمًمي

(*شُزداري ي ساسماوُاي يابستٍ)

اختصاصي- ، شزکتُا ي مًسسات**مىابغ ساسماوُا

ػمًمي- شزکتُا ي مًسسات ** مصارف ساسماوُا
ػمًمي- ، شزکتُا ي مًسسات**مىابغ ساسماوُا

دیًن قطؼي شذٌ سىًاتي

اختصاصي- شزکتُا ي مًسسات ** مصارف ساسماوُا

تؼُذات اوتقالي سىًاتي

دیًن قطؼي شذٌ سىًاتي

ياگذاري دارایي َاي مالي

. لبًَى ؿْشداسي سبػيغ ؿذُ اًذ ٍ ثَدجِ آًْب هي ثبيؼز دس ثَدجِ ٓوَهي ؿْشداسي لحبٍ ؿذُ ثبؿذ54ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼشِ ، ثِ اػشٌبد هبدُ              *  

. لبًَى ؿْشداسي سبػيغ ؿذُ اًذ ٍ ثَدجِ آًْب هي ثبيؼز ثلَسر سلفيك ثب ثَدجِ ٓوَهي ؿْشداسي ديؾ ثيٌي ؿذُ ثبؿذ84ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼشِ ، ثِ اػشٌبد هبدُ              **  

کسز مي شًد ارقامي کٍ ديبار مىظًر شذٌ استکسز مي شًد ارقامي کٍ ديبار مىظًر شذٌ است

مصارف بًدجٍ کل تلفيقي شُزداريمىابغ بًدجٍ کل تلفيقي شُزداري

0

ياگذاري دارایي َاي سزمایٍ اي
تملك دارایي َاي مالي

تملك دارایي َاي سزمایٍ اي
0

درآمذَاي اختصاصيدرآمذَا
َشیىٍ اختصاصي

ٍ اي اختصاصي تملك دارایي َاي سزمای

مصارفمنابع
شزح

درآمذَاي ػمًمي

َشیىٍ ػمًمي

ٍ اي تملك دارایي َاي سزمای

دیًن قطؼي شذٌ سىًاتي

تملك دارایي َاي مالي
درآمذَا

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء
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38 از 4: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

پيش بيني منابع درآمذي-2-2فزم 

          

ٍصَلي قغؼي 

1397عال 

تَدجِ هصَب

1398 عال 

هياًگيي ًزخ 

 عال5ِرؽذ 

ٍصَلي قغؼي عِ

1397هاِّ آخز عال 

ٍصَلي قغؼي ًِ 

هاِّ

1398 اٍل عال 

عزجوغ

0000000 درآمذَا100000

0000000دسآهذّبي ًبؿي اص َٓاسم ٓوَهي110000

0000000َٓاسم هَهَّ لبًَى هبليبر ثشاسصؽ افضٍد110100ُ

0َٓاسم ثش وبال ٍ خذهبر110101

0َٓاسم آاليٌذگي110102

0(فشآٍسدّبي ًفشي، ػيگبس ٍ ؿوبسُ گزاسي)َٓاسم هشوشوض110103

0َٓاسم خَسدٍّبي ػَاسي ٍ ػبيش ٍػبئي ًملي110104ِ

0(حول ًٍمل َّايي، صهيٌي،دسيبيي)َٓاسم ثليي 110105

0(دٍاصدُ دس ّضاس گوشوي)َٓاسم هشوشوض110106

0000000دسآهذّبي ًبؿي اص  سَػِٔ ؿْش110200

0(هؼىًَي)َٓاسم ثش دشٍاًِ ّبي ػبخشوبًي دس حذ سشاون 110201

0(غيش هؼىًَي )َٓاسم ثش دشٍاًِ ّبي ػبخشوبًي دس حذ سشاون 110202

00(هؼىًَي)َٓاسم ثش دشٍاًِ ػبخشوبًي هبصاد ثش سشاون 110203

0(غيشهؼىًَي)َٓاسم ثش دشٍاًِ ػبخشوبًي هبصاد ثش سشاون 110204

0َٓاسم ثش ثبلىي ٍ ديؾ آهذگي110205

0َٓاسم اسصؽ افضٍدُ ًبؿي اص اجشاي ًشحْبي ٓوشاى ٍ سَػِٔ ؿْشي110206

0َٓاسم كذٍس، سوذيذ ٍ سَٔين گزسًبه110207ِ

0َٓاسم لٌْ اؿجبس110208

0َٓاسم كذٍس هجَص حلبسوـي ٍ ديَاس وـي ثشاي اهالن فبلذ هؼشحذثبر110209

0َٓاسم ثش سوذيذ دشٍاًِ ػبخشوبًي110210

0َٓاسم ٍ دسآهذّبي ٍكَلي دس حشين ؿْشّب 110211

َٓاسم آسؾ ًـبًي٪5 110212  0

0َٓاسم سفىيه اساهي ٍ ػبخشوبى110213

0َٓاسم ثش هٔبهالر غيشهٌمَل110214

0َٓاسم خذهبر هـبٓي110215

ػبيش110290

0000000دسآهذّبي ًبؿي اص حول ٍ ًمل110300

0ثْبي خذهبر كذٍس ٍ سوذيذ دشٍاًِ سبوؼيشاًي 110301

َٓاسم هَسَسػيىلز ّب110302

هثٌاي تزآٍرد

هثلغ هصَب 

1399عال 

هثلغ خيؾٌْادي 

1399عال 
ؿشح ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي

دٍرُ ّاي  قثل

شهر اسالمي شوراي- امضاء
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شهردار- امضاء
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شهرداري مالي امور مدير- امضاء
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38 از 5: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

پيش بيني منابع درآمذي-2-2فزم 

          

ٍصَلي قغؼي 

1397عال 

تَدجِ هصَب

1398 عال 

هياًگيي ًزخ 

 عال5ِرؽذ 

ٍصَلي قغؼي عِ

1397هاِّ آخز عال 

ٍصَلي قغؼي ًِ 

هاِّ

1398 اٍل عال 

عزجوغ

هثٌاي تزآٍرد

هثلغ هصَب 

1399عال 

هثلغ خيؾٌْادي 

1399عال 
ؿشح ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي

دٍرُ ّاي  قثل

0ثْبي خذهبر ًبؿي اص كذٍس دشٍاًِ ؿشوز ّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل ثبس110303

0دسآهذ اسَثَػشاًي ٍ هيٌي ثَػشاًي110304

0ثْبي خذهبر ًبؿي اص كذٍس دشٍاًِ ؿشوز ّب ٍ ًبٍگبى حول ٍ ًمل هؼبفش110305

0 سػيذگي ثِ سخلفبر ساًٌذگي15َٓاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ 110306

0 سػيذگي ثِ سخلفبر ساًٌذگي23َٓاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ 110307

0(گَاّيٌبهِ ساًٌذگي، هٔبيٌِ چـن ٍ ػبيش )َٓاسم ثجز ًبم ٍ سجذيذ آصهبيؾ ساًٌذگي 110308

0َٓاسم كذٍس، سوذيذ ٍ سَٔين گَاّيٌبه110309ِ

0(LEZ)َٓاسم حبكل اص اجشاي ًشح ّبي سشافيىي 110310

0 ّضاسًفش500 لبًَى حول ٍ ًمل سيلي ؿْشّبي ثبالي 9َٓاسم ًبؿي اص اجشاي هبدُ 110311

ػبيش110390

0000000دسآهذّبي ًبؿي اص ثْشُ ثشداسي اص فوبي ؿْش110400

0َٓاسم ًَػبصي110401

0َٓاسم ػٌح ؿْش110402

0َٓاسم ػبليبًِ ثبًه ّب ٍ هَػؼبر آشجبسي110403

0(حك الثجز)َٓاسم اػٌبد سػوي 110404

0َٓاسم كذٍس هجَص احذاص دول، آًشي، سبػيؼبر هخبثشاسي ٍ ؿْشي110405

0َٓاسم ثش هـبغل ٍ دشٍاًِ ّبي وؼت، فشٍؽ ٍ خذهبسي110406

0َٓاسم ثش سبثلَّبي سجليغبر هحيٌي ثِ غيشاص سبثلَّبي هٔشفي110407

دسآهذ ًبؿي اص خؼبسر ٍاسدُ ثِ اهَال ٓوَهي ؿْش110408

0ػبيش110490

0000000دسآهذّبي ًبؿي اص َٓاسم اخشلبكي ؿْشداسي120000

0000000دسآهذّبي اخشلبكي120100

0دسآهذ ّشل، هْوبًؼشا، دالط ٍ ػبيش هشاوض سفبّي ٍ سفشيحي ؿْشداسي 120101

0دسآهذ دبسن ّب 120102

0 ؿْشداسيدسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالر ٍ خذهبر وبسخبًجبر 120103

0دسآهذ حبكل اص فشٍؽ هحلَالر وبسخبًِ آػفبلز120104

0دسآهذ حبكل اص فشٍؽ گل ٍ گيبُ ٍ ػبيش هحلَالر 120105

0دسآهذ هشاوض فشٌّگي120106

0ثْبي خذهبر ايوٌي ٍ آسؾ ًـبًي120107

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 6: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

پيش بيني منابع درآمذي-2-2فزم 

          

ٍصَلي قغؼي 

1397عال 

تَدجِ هصَب

1398 عال 

هياًگيي ًزخ 

 عال5ِرؽذ 

ٍصَلي قغؼي عِ

1397هاِّ آخز عال 

ٍصَلي قغؼي ًِ 

هاِّ

1398 اٍل عال 

عزجوغ

هثٌاي تزآٍرد

هثلغ هصَب 

1399عال 

هثلغ خيؾٌْادي 

1399عال 
ؿشح ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي

دٍرُ ّاي  قثل

0دسآهذ غؼبلخبًِ ٍ گَسػشبى120108

0ثْبي خذهبر فوبي ػجض120109

0ثْبي خذهبر هذيشيز دؼوبًذ120110

0دسآهذ ًبؿي اص خؼبسار ٍاسدُ ثِ اهَال اخشلبكي ؿْشداسي120111

دسآهذ ػبيش ػبصهبًْبي ٍاثؼشِ ثِ ؿْشداسي120112

0ػبيش120190

0000000ثْبي خذهبر ٍ دسآهذّبي هَػؼبر اًشفبٓي ؿْشداسي130000

0000000ثْبي خذهبر ٍ دسآهذّبي هَػؼبر اًشفبٓي ؿْشداسي130100

0ثْبي خذهبر آػفبلز ٍ لىِ گيشي ٍ سشهين حفبسي130101

0ثْبي خذهبر وبسؿٌبػي ًمـِ ّب130102

0ثْبء خذهبر كذٍس هٔبيٌِ فٌي خَدس130103ٍ

0ثْبي خذهبر فٌي130104

0ثْبي خذهبر ثبصسگبًي130105

0ثْبي خذهبر ديوبًىبسي130106

0ثْبي خذهبر آهبدُ ػبصي130107

0ثْبي خذهبر كذٍس هجَص سٔويشار اػبػي ػبخشوبى130108

0(هٌبثك ثب لبًَى)ثْبي خذهبر سبهيي دبسويٌگ 130109

0ثْبي خذهز اسجبّ ثيگب130110ًِ

0ثْب خذهبر جوْ آٍسي ًخبلِ ّبي ػبخشوبًي130111

0ػبيش130190

0000000دسآهذ حبكل اص سبػيؼبر ؿْشداسي130200

0دسآهذ ػشٍيغ ّبي دسثؼشي130201

0دسآهذ ًبؿي اص اسائِ خذهبر هيٌي ثَع ساًي ٍ سبوؼيشاًي130202

0دسآهذ حبكل اص ثبصيبفز صثبل130203ِ

0دسآهذ حبكل اص آگْي ّبي سجبسي ٍ سجليغبر هحيٌي130204

0ػبيش130290

0000000دسآهذّبي حبكل اص ٍجَُ ٍ اهَال ؿْشداسي140000

0000000دسآهذ حبكل اص اهَال ؿْشداسي140100

0هبل االجبسُ ػبخشوبًْب ٍ سأػيؼبر ؿْشداسي140101

شهر اسالمي شوراي- امضاء
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شهردار- امضاء
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شهرداري مالي امور مدير- امضاء
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38 از 7: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

پيش بيني منابع درآمذي-2-2فزم 

          

ٍصَلي قغؼي 

1397عال 

تَدجِ هصَب

1398 عال 

هياًگيي ًزخ 

 عال5ِرؽذ 

ٍصَلي قغؼي عِ

1397هاِّ آخز عال 

ٍصَلي قغؼي ًِ 

هاِّ

1398 اٍل عال 

عزجوغ

هثٌاي تزآٍرد

هثلغ هصَب 

1399عال 

هثلغ خيؾٌْادي 

1399عال 
ؿشح ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي

دٍرُ ّاي  قثل

0دسآهذ حبكل اص هشاوض سفشيحي ٍ سفبّي140102

0دسآهذ حبكل اص وشايِ هبؿيي آالر ٍػبئل ًملي140103ِ

0دسآهذ حبكل اص ثبصاسّبي سٍص ٍ ّفشگي 140104

0دسآهذ حبكل اص دبسويٌگ140105

دسآهذ حبكل اص ػَد ػْبم ػبصهبى ّب ٍ ؿشوز ّب140106

0ػبيش140190

0000000دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ؿْشداسي140200

0دسآهذ حبكل اص ػشهبيِ گزاسي140201

0دسآهذ حبكل اص ٍجَُ ػذشدُ ّبي ؿْشداسي140202

0ػبيش140290

0000000ووه ّبي آٌبئي دٍلز ٍ ػبصهبًْبي دٍلشي150000

0000000يبساًِ ّب ٍ ووه ّبي آٌبئي دٍلز ٍ ػبصهبًْبي دٍلشي150100

0ووه ثالَٓم دٍلز ٍ يب ػبيش ػبصهبًْب ٍ هَػؼبر دٍلشي150101

0ووه دٍلز ثشاي سبهيي هبؿيي آالر خذهبسي ٍ ٓوشاًي150102

يبساًِ دٍلز150103

ووه ّبي دٍلز ثشاي دشٍطُ هـخق150104

0ػبيش150190

0000000آبًبر ، ووه ّبي اّذايي ٍ داسائي ّب160000

0000000آبًبر ٍ ووه ّبي اّذائي 160100

0خَديبسي ؿْشًٍذاى ٍ ّذايبي دسيبفشي160101

0ػبيش آبًبر ٍ ووه اص اؿخبف حمَلي160102

ووه ّب ٍ آبًبر دسيبفشي اص هَػؼبر ٓوَهي غيش دٍلشي160103

0ػبيش160190

0000000دسآهذّبي اسفبلي وِ ثِ هَجت لبًَى ٍكَل هي ؿَد160200

0هجي ػذشدُ ّبي هٌبلجِ ًـذ160201ُ

0هجي ػذشدُ ّبي هٔبهالر ؿْشداسي160202

0 لبًَى ؿْشداسيْب110دسآهذ حبكل اص اجشاي هبدُ 160203

0ّضيٌِ سبخيش ٍ خؼبسر سبديِ چه 160204

1000جشائن وويؼيَى هبدُ 160205

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 8: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

پيش بيني منابع درآمذي-2-2فزم 

          

ٍصَلي قغؼي 

1397عال 

تَدجِ هصَب

1398 عال 

هياًگيي ًزخ 

 عال5ِرؽذ 

ٍصَلي قغؼي عِ

1397هاِّ آخز عال 

ٍصَلي قغؼي ًِ 

هاِّ

1398 اٍل عال 

عزجوغ

هثٌاي تزآٍرد

هثلغ هصَب 

1399عال 

هثلغ خيؾٌْادي 

1399عال 
ؿشح ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي

دٍرُ ّاي  قثل

0دسآهذ ًبؿي اص فشٍؽ اػٌبد هٌبلل160206ِ

0سخلفبر ػبخشوبًي160207

0(ػذ هٔجش ٍ غيشُ)سخلفبر ؿْشي ٍغشاهز ّب160208

0جشيوِ حزف دبسويٌگ 160209

0هبصاد دسآهذ ثش ّضيٌِ ػبل لجل160210

0ػبيش160290

0000000مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي سزمایٍ اي200000

0000000 لبًَى ؿْشداسي101هبدُ 210000

 لبًَى ؿْشداسي101 هبدُ 4 ٍ 3دسآهذّبي ًمذي ًبؿي اص اجشاي سجلش210100ُ

0000000فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل220000

فشٍؽ اهَال غيش هٌمَل220100

0000000فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى230000

0فشٍؽ اهَال هٌمَل ٍ اػمبى230100

0000000فشٍؽ ػشلفلي240000

0فشٍؽ ػشلفلي240100

0000000فشٍؽ حمَق اًشفبٓي250000

0فشٍؽ حمَق اًشفبٓي250100

0000000ػبيش290000

0ػبيش290100

0000000مىابغ حاصل اس ياگذاري دارایي مالي300000

0000000ٍام ّبي دسيبفشي310000

ٍام دسيبفشي اص ٍصاسر وـَس310100

0سؼْيالر دسيبفشي اص ثبًىْب ٍ هَػؼبر هبلي ٍ آشجبسي310200

0سؼْيالر خبسجي 310300

0000000اًَاّ اٍساق ٍ اػٌبد320000

0اٍساق هـبسوز320100

0اًَاّ كىَن320200

0000000ػبيش هٌبث330000ْ

0ثبصدسيبفز ٍام ّبي آٌبيي330100

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 9: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

پيش بيني منابع درآمذي-2-2فزم 

          

ٍصَلي قغؼي 

1397عال 

تَدجِ هصَب

1398 عال 

هياًگيي ًزخ 

 عال5ِرؽذ 

ٍصَلي قغؼي عِ

1397هاِّ آخز عال 

ٍصَلي قغؼي ًِ 

هاِّ

1398 اٍل عال 

عزجوغ

هثٌاي تزآٍرد

هثلغ هصَب 

1399عال 

هثلغ خيؾٌْادي 

1399عال 
ؿشح ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي

دٍرُ ّاي  قثل

0ػبيش330900

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 10: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

ماموريت و بزنامه-3فزم 

          

جوْػبيش فلَلججشاى خذهبر 

000000000کالبذي ي شُزساسي1

000000000ثبصآفشيٌي فوبّبي ؿْشي101

000000000ًشحْبي سَػِٔ ٍ سفليلي ؿْشي 102

000000000(اسسمبي ويفيز هٔوبسي ٍ ػيوب ٍ هٌِش ؿْشي)صيجبػبصي ؿْشي 103

000000000سْيِ ٍ اجشاي ًشح ّبي هَهٔي ٍ هَهَٓي ؿْشي104

000000000محيط سیست ي خذمات شُزي2

000000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي فوبي ػجض ؿْشي201

000000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي آساهؼشبًْب202

000000000ًشح ّبي جبهْ ٍ سفليلي هذيشيز دؼوبًذ203

000000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي سبػيؼبر ؿْشي204

000000000ثْجَد هحيي صيؼز ؿْشي ٍ ثْذاؿز ٓوَهي205

000000000ػبهبًذّي كٌَف ٍ هـبغل هضاحن ؿْشي206

000000000ًشح ّبي ّذايز آة ّبي ػٌحي207

000000000ایمىي ي مذیزیت بحزان3

000000000سْيِ ٍ اجشاي ًشح ّبي ايوٌي ٍ وبّؾ خٌشدزيشي ؿْش301

000000000سَػِٔ ٍ سمَيز ػيؼشن ايوٌي ٍ آسؾ ًـبًي302

000000000اسسمبء سبة آٍسي ؿْشي، هذيشيز ثحشاى ٍ دذافٌذ غيش ٓبهل 303

000000000حمل ي وقل ي تزافيك4

000000000(سولىبر هٔبثش، سَػِٔ ٍ احذاص)سَػِٔ صيش ػبخز ّبي ٓجَس ٍ هشٍس 401

000000000(. ...جذٍل گزاسي، ديبدُ سٍ، هٔبثش، خي وـي)ثْجَد ٓجَس ٍ هشٍس ؿْشي 402

000000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل ٓوَهي403

000000000ػبهبًذّي ثبس ٍ هؼبفش404

000000000سَػِٔ ٍ ػبهبًذّي دبسويٌگ ّب405

000000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل سيلي406

000000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي دبيبًِ ّبي هؼبفشي ؿْشي407

000000000ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ حول ًٍمل ٍ سشافيه ؿْش408

000000000خذمات مذیزیت5

000000000سَػِٔ ؿْشداسي الىششًٍيه ٍ اسسمبء صيشػبخشْب ٍ فٌأٍسيْبي ًَيي501

000000000آهَصؽ ٍ دظٍّؾ ّبي وبسثشدي 502

ثَدجِ ًَّ آشجبس

ديـٌْبدي

1399 ػبل  

ثَدجِ هلَة

1399 ػبل  
ِ اي سوله داساييّضيٌ

ِ اي  ػشهبي

سوله داسايي

هبلي

ثشًبهِ/ ٌَٓاى هبهَسيزوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 11: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

ماموريت و بزنامه-3فزم 

          

000000000سحَل اداسي ٍ هذيشيز ٓولىشد 503

000000000سَػِٔ دسآهذّبي دبيذاس504

000000000اجتماػي ي فزَىگي6

000000000حوبيز، سَاًوٌذػبصي ٍ سَػِٔ ًْبدّب ، سـىل ّب، هـبسوشْبي هشدهي ٍ ػبصهبًْبي هشدم ًْبد601

000000000ثشگضاسي ّوبيؾ ّب، ًوبيـگبّْب ٍ ًـؼز ّب602

000000000حوبيز اص ًشحْبي حَصُ ػالهز اجشوبٓي603

000000000ػبهبًذّي آػيت ديذگبى اجشوبٓي ٍ هشىذيبى604

000000000 ًشحْبي گشدؿگشي ٍ فشٌّگي605

000000000سَػِٔ صيشػبخز ّب، ُشفيز ّب ٍ فٔبليشْب ٍ ًشحْبي فشٌّگي606

000000000

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 12: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

خذمت.بزنامه.ماموريت-1-3فزم 

          

جوْػبيش فلَلججشاى خذهبر وبسوٌبى

0000000وبلجذي ٍ ؿْشػبصي1

0000000ثبصآفشيٌي فوبّبي ؿْشي101

000اهَس ثْؼبصي ٍ ًَػبصي ثبفشْبي فشػَدُ ٍ ػىًَشگبُ ّبي غيش سػوي

0000000ًشحْبي سَػِٔ ٍ سفليلي ؿْشي102

000كذٍس دشٍاًِ ػبخشوبًي

000ًِبسر ثش اهَس ؿْشػبصي ٍ هٔوبسي

000هويضي اهالن

000سفليلي/جبهْ/سْيِ ًشح ّبي ّبدي

000سْيِ ًمـِ ثٌْگبم ؿْشي

0000000(اسسمبي ويفيز هٔوبسي ٍ ػيوب ٍ هٌِش ؿْشي)صيجبػبصي ؿْشي 103

000ًگْذاسي هجلوبى ؿْشي

0000000سْيِ ٍ اجشاي ًشح ّبي هَهٔي ٍ هَهَٓي ؿْشي104

000...................................خذهز  

0000000هحيي صيؼز ٍ خذهبر ؿْشي2

0000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي فوبي ػجض ؿْشي201

000ًگْذاسي فوبي ػجض

0000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي آساهؼشبًْب202

000ًگْذاسي ٍ اهَس آساهؼشبى ّب

0000000 ًشح ّبي جبهْ ٍ سفليلي هذيشيز دؼوبًذ203

000سفز ٍ سٍة ؿْشي

000جوْ آٍسي ٍ حول صثبلِ ٍ ًخبلِ

000ثبصيبفز دؼوبًذّبي ؿْشي

000دفْ دؼوبًذّبي ؿْشي

000آهَصؽ ؿْشًٍذاى دس حَصُ اهَس دؼوبًذ

0000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي سبػيؼبر ؿْشي204

000...................................خذهز 

0000000ثْجَد هحيي صيؼز ؿْشي ٍ ثْذاؿز ٓوَهي205

000هجبسصُ ثب جبًَساى هوش ؿْشي

0000000ػبهبًذّي كٌَف ٍ هـبغل هضاحن ؿْشي206

000...................................خذهز 

هجلغ آشجبس

ثَدجِ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

ثَدجِ هلَة

1399 ػبل  

ِ اي ّضيٌ وذ ًجمِ 

ثٌذي
خذهز/ ثشًبهِ/ ٌَٓاى  هبهَسيز

ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 13: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

خذمت.بزنامه.ماموريت-1-3فزم 

          

0000000ًشح ّبي ّذايز آة ّبي ػٌحي207

000اليشٍثي ٍ ًگْذاسي وبًبلْب، لٌَار، هؼيلْب ٍ اًْبس

000هذيشيز ثحشاى

0000000ايوٌي ٍ هذيشيز ثحشاى3

0000000سْيِ ٍ اجشاي ًشح ّبي ايوٌي ٍ وبّؾ خٌشدزيشي ؿْش301

000...................................خذهز 

0000000سَػِٔ ٍ سمَيز ػيؼشن ايوٌي ٍ آسؾ ًـبًي302

000آهَصؽ ؿْشًٍذاى دس حَصُ اهَس ايوٌي ٍ آسؾ ًـبًي

000ٓوليبر اهذاد، ًجبر ٍ اًفبء حشيك ٍ اهَس آسؾ ًـبًي ٍ خذهبر ايوٌي

0000000اسسمبء سبة آٍسي ؿْشي، هذيشيز ثحشاى ٍ دذافٌذ غيش ٓبهل 303

000...................................خذهز 

0000000حول ٍ ًمل ٍ سشافيه4

0000000(سولىبر هٔبثش، سَػِٔ ٍ احذاص)سَػِٔ صيش ػبخز ّبي ٓجَس ٍ هشٍس 401

000ثشف سٍثي ٍ ؿي سيضي هٔبثش

000ًگْذاسي دل ّبي ٓبثش ديبدُ ٍ هؼيش ّبي ٍيظُ دٍچشخِ ػَاسي

0000000(. ...جذٍل گزاسي، ديبدُ سٍ، هٔبثش، خي وـي)ثْجَد ٓجَس ٍ هشٍس ؿْشي 402

000سٔويشار ٍ ًگْذاسي ايؼشگبّْب ٍ اسَثَع ّب

000هذيشيز اهَس اسَثَػشاًي

0000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل ٓوَهي403

000...................................خذهز 

0000000ػبهبًذّي ثبس ٍ هؼبفش404

000ًگْذاسي دبسويٌگ ّب

0000000سَػِٔ ٍ ػبهبًذّي دبسويٌگ ّب405

000ًگْذاسي ٍ اهَس حول ٍ ًمل سيلي

0000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل سيلي406

000...................................خذهز 

0000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي دبيبًِ ّبي هؼبفشي ؿْشي407

000ًگْذاسي هشاوض وٌششل سشافيه ٍ هذيشيز اهَس سشافيىي

000ًگْذاسي سبثلَّبي ساٌّوبيي ٍ ساًٌذگي، ؿٌبػبيي ٍ سٔييي هؼيش

000آهَصؽ ؿْشًٍذاى دس حَصُ حول ٍ ًمل ٓوَهي

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 14: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

خذمت.بزنامه.ماموريت-1-3فزم 

          

0000000ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ حول ًٍمل ٍ سشافيه ؿْش408

000...................................خذهز  

0000000خذهبر هذيشيز5

0000000سَػِٔ ؿْشداسي الىششًٍيه ٍ اسسمبء صيشػبخشْب ٍ فٌأٍسيْبي ًَيي501

000...................................خذهز  

0000000آهَصؽ ٍ دظٍّؾ ّبي وبسثشدي 502

000آهَصؽ ؿْشًٍذي

000آهَصؽ وبسوٌبى

000دظٍّؾ دس حَصُ حول ٍ ًمل ٍ سشافيه

000دظٍّؾ دس حَصُ خذهبر ؿْشي

000دظٍّؾ دس حَصُ ايوٌي ٍ هذيشيز ثحشاى

000دظٍّؾ دس ػبيش حَصُ ّب

0000000سحَل اداسي ٍ هذيشيز ٓولىشد 503

000 ووه ثِ ؿَساي اػالهي ؿْش

000سٌِين لَايح ديـٌْبدي ثشاي ؿَساي ؿْش ٍ ػبيش هشاجْ لبًًَگزاسي

0000(اػششاسظيه، هيبى هذر، ٓوليبسي)سْيِ ثشًبهِ 

000ًشح سىشين اسثبة سجَّ

000اسصيبثي ٓولىشد ٍ دبػخگَيي ثِ ؿىبيبر

000ٍكَل هٌبثْ

000هذيشيز ٍ ًِبسر ٓوشاًي

0000000سَػِٔ دسآهذّبي دبيذاس504

000اهَس ػشهبيِ گزاسي ٍ هـبسوز ّبي هشدهي

0000000اجشوبٓي ٍ فشٌّگي6

0000000حوبيز، سَاًوٌذػبصي ٍ سَػِٔ ًْبدّب ، سـىل ّب، هـبسوشْبي هشدهي ٍ ػبصهبًْبي هشدم ًْبد601

000...................................خذهز 

0000000ثشگضاسي ّوبيؾ ّب، ًوبيـگبّْب ٍ ًـؼز ّب602

000...................................خذهز 

0000000حوبيز اص ًشحْبي حَصُ ػالهز اجشوبٓي603

000...................................خذهز 

0000000ػبهبًذّي آػيت ديذگبى اجشوبٓي ٍ هشىذيبى604

000...................................خذهز 

0000000 ًشحْبي گشدؿگشي ٍ فشٌّگي605

000...................................خذهز 

0000000سَػِٔ صيشػبخز ّب، ُشفيز ّب ٍ فٔبليشْب ٍ ًشحْبي فشٌّگي606

0000ػبهبًذّي ٍ ووه ثِ الـبس آػيت دزيش

0000ووه ثِ سَػِٔ ٍ سجْيضار ٍسصؽ ّبي ّوگبًي

000 ووه ثِ فٔبليشْبي فشٌّگي ٍ ٌّشي

000(NGO)ووه ثِ ػبصهبًْبي هشدم ًْبد 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 15: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

خذمت.بزنامه.ماموريت-1-3فزم 

          

000آهَصؽ ؿْشًٍذاى دس حَصُ اهَس فشٌّگي، اجشوبٓي ٍ ٍسصؿي

ْ ّبي فشٌّگي ٍ ٌّشي ٍ هشاوض حوبيشي 00ًگْذاسي هجشو

0000000 مجمًع 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 16: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

2- پزوژه.طزح.بزنامه.ماموريت-3فزم 

          

00000کالبذي ي شُزساسي1

00000ثبصآفشيٌي فوبّبي ؿْشي101

00000هشهز ٍ ثبصػبصي خبًِ هـبّيش

0............دشٍطُ 

00000حفَ ٍ ًَػبصي اهبوي سبسيخي

0............دشٍطُ 

00000عزحْاي زَعؼِ ٍ زفصيلي ؽْزي102

00000...................................ًشح 

0............دشٍطُ 

00000(ارزقاي كيفير هؼواري ٍ عيوا ٍ هٌظز ؽْزي)سيثاعاسي ؽْزي 103

00000ايجاد ٍ زَعؼِ ؽثكِ رٍؽٌائي

0............دشٍطُ 

00000زْيِ ٍ ًصة زاتلَّاي زثليغازي، زشئيٌي ٍ اعالع رعاًي

0............دشٍطُ 

00000عاهاًذّي هياديي ٍ هؼاتز ؽْز

0............دشٍطُ 

00000عزح اجزا ٍ ًصة هثلواى ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000زْيِ ٍ اجزاي عزح ّاي هَضؼي ٍ هَضَػي ؽْزي104

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000محيط سیست ي خذمات شُزي2

00000زَعؼِ ٍ ًگْذاري فضاي عثش ؽْزي201

00000عزاحي ٍ احذاش فضاي عثش هحلي

0............دشٍطُ 

00000عزاحي ٍ احذاش فضاي عثش هٌغقِ اي

0............دشٍطُ 

ِ ّاي آتزعاًي فضاي عثش 00000عزاحي ٍ اجزاي ؽثك

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ٍ ًگْذاري آراهغساًْا202

00000احذاش ٍ زَعؼِ آراهغساى ّا

0............دشٍطُ 

00000 عزح ّاي جاهغ ٍ زفصيلي هذيزير خغواًذ203

00000عزاحي ٍ احذاش هزاكش اًثاؽر ٍ تاسيافر ستالِ

ِ اي سوله داسايي ػشهبي
هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  
دشٍطُ/ ًشح/ ثشًبهِ / ٌَٓاى هبهَسيز وذ

ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 17: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

2- پزوژه.طزح.بزنامه.ماموريت-3فزم 

          

0............دشٍطُ 

00000خزيذ هاؽي آالذ جوغ آٍري ستالِ ٍ عغل ّاي هخصَؿ ستالِ

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ٍ ًگْذاري زاعيغاذ ؽْزي204

00000...................................ًشح 

0............دشٍطُ 

00000تْثَد هحيظ سيغر ؽْزي ٍ تْذاؽر ػوَهي205

00000كوك تِ زَعؼِ اهَر كؾسارگاُ ّا

0............دشٍطُ 

00000احذاش، زَعؼِ ٍ ًگْذاري عزيظ ّاي تْذاؽسي ػوَهي

0............دشٍطُ 

00000عاهاًذّي صٌَف ٍ هؾاغل هشاحن ؽْزي206

00000احذاش ٍ آهادُ عاسي هزاكش اعسقزار صٌايغ هشاحن

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ راُ اًذاسي هزاكش خزيذ ٍ فزٍػ خَدرٍ

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ آهادُ عاسي هزاكش اعسقزار هؾاغل ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ زكويل تاسار رٍس

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ زكويل هياديي هيَُ ٍ ززُ تار

0............دشٍطُ 

00000عزح ّاي ّذاير آب ّاي عغحي207

00000احذاش ٍ عاخر ٍ تاسعاسي كاًالْا ٍ قٌَاذ

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ تْغاسي هغيلْاي داخل ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000احذاش ، تاسعاسي ٍ خَؽؼ اًْار

0............دشٍطُ 

00000سّكؾي ٍ حفز چاّْاي جذتي

0............دشٍطُ 

00000ایمىي ي مذیزیت بحزان3

00000زْيِ ٍ اجزاي عزح ّاي ايوٌي ٍ كاّؼ خغزخذيزي ؽْز301

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ٍ زقَير عيغسن ايوٌي ٍ آزؼ ًؾاًي302

00000عزاحي، احذاش ٍ زجْيش ايغسگاُ آزؼ ًؾاًي

0............دشٍطُ 

00000آهَسػ ؽْزًٍذاى در حَسُ اهَر ايوٌي ٍ آزؼ ًؾاًي

0............دشٍطُ 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 18: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

2- پزوژه.طزح.بزنامه.ماموريت-3فزم 

          

00000ػولياذ اهذاد، ًجاذ ٍ اعفاء حزيق ٍ اهَر آزؼ ًؾاًي ٍ خذهاذ ايوٌي

0............دشٍطُ 

00000ارزقاء زاب آٍري ؽْزي، هذيزير تحزاى ٍ خذافٌذ غيز ػاهل303

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000حمل ي وقل ي تزافيك4

00000(زولكاذ هؼاتز، زَعؼِ ٍ احذاش)زَعؼِ سيز عاخر ّاي ػثَر ٍ هزٍر 401

00000لكِ گيزي، ززهين ٍ ًگْذاري آعفالر ٍ اتٌيِ

0............دشٍطُ 

00000ًصة ٍ ززهين، عٌگذال، جذاٍل ٍ رفَصّا

0............دشٍطُ 

00000عزاحي ٍ اصالح ٌّذعي هؼاتز ٍ زقاعغ ّاي هَجَد

0............دشٍطُ 

00000سيزعاسي ٍ آعفالر هؼاتز هَجَد

0............دشٍطُ 

00000احذاش هغيزّاي ٍيضُ دٍچزخِ

0............دشٍطُ 

00000عزاحي ٍ احذاش خل ػاتز خيادُ

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ تْغاسي خيادُ رٍّا

0............دشٍطُ 

00000ًزدُ گذاري در اعزاف هياديي ٍ زقاعغ ّا ٍ رفَص هؼاتز

0............دشٍطُ 

00000احذاش سيزگذر ػاتز خيادُ

0............دشٍطُ 

00000(. ...جذٍل گذاري، خيادُ رٍ، هؼاتز، خظ كؾي)تْثَد ػثَر ٍ هزٍر ؽْزي 402

00000احذاش خغَط ٍيضُ ،ايغسگاّْا ٍ خزيذ ازَتَط

0............دشٍطُ 

00000زؼويزاذ ٍ تاسعاسي زَقفگاّْاي ازَتَط

0............دشٍطُ 

00000كوك تِ احذاش ٍ زَعؼِ ززهيٌال ّاي تزٍى ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ زَعؼِ خاياًِ ّاي ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ، زجْيش ٍ ًگْذاري ًاٍگاى حول ٍ ًقل ػوَهي403

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000عاهاًذّي تار ٍ هغافز404

00000عزاحي ٍ احذاش خاركيٌگ عثقازي

0............دشٍطُ 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 19: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

2- پزوژه.طزح.بزنامه.ماموريت-3فزم 

          

ِ اي خياتاى 00000زجْيش ٍ عاهاًذّي خاركيٌگ ّاي حاؽي

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ زَعؼِ خاركيٌگ هكاًيشُ

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ زَعؼِ خاركيٌگ رٍتاس

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ٍ عاهاًذّي خاركيٌگ ّا405

00000احذاش ايغسگاُ ّاي قغار ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000احذاش خغَط قغار ؽْزي 

0............دشٍطُ 

00000خزيذ ًاٍگاى قغار ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ، زجْيش ٍ ًگْذاري ًاٍگاى حول ٍ ًقل ريلي406

00000..................................ًشح 

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ، زجْيش ٍ ًگْذاري خاياًِ ّاي هغافزي ؽْزي407

00000(كٌسزل َّؽوٌذ)احذاش ٍ زَعؼِ هزاكش هكاًيشُ كٌسزل ززافيك 

0............دشٍطُ 

00000احذاش هزاكش هؼايٌِ فٌي خَدرٍّا ٍ هَزَرعيكلر

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ ايغسگاُ ّاي عٌجؼ آلَدگي َّا

0............دشٍطُ 

00000ًصة زاتلَّاي راٌّوايي ٍ راًٌذگي، ؽٌاعايي ٍ زؼييي هغيز

0............دشٍطُ 

00000عاهاًِ ّاي َّؽوٌذ حول ًٍقل ٍ ززافيك ؽْز408

00000عزاحي ٍ احذاش خياتاى

0............دشٍطُ 

00000عزاحي ٍ احذاش تشرگزاُ

0............دشٍطُ 

00000زؼزيض خياتاى ّا ٍ هؼاتز

0............دشٍطُ 

00000عزاحي ٍ احذاش رهح ٍ لَج ٍ خلْاي عَارُ رٍ

0............دشٍطُ 

00000هقاٍم عاسي سيزعاخسْا ٍ ؽزياًْاي حيازي ؽْز

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ زكويل سيزگذر هؼاتز ؽْزي

0............دشٍطُ 

00000خذمات مذیزیت5

00000زَعؼِ ؽْزداري الكسزًٍيك ٍ ارزقاء سيزعاخسْا ٍ فٌأٍريْاي ًَيي501

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 20: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

2- پزوژه.طزح.بزنامه.ماموريت-3فزم 

          

00000ايجاد هزاكش ٍ عيغسوْاي اعالع رعاًي

0............دشٍطُ 

00000زْيِ  ٍ زَليذ عخر افشارّا،ًزم افشارّا ٍ ؽثكِ ّاي كاهديَززي

0............دشٍطُ 

00000آهَسػ ٍ خضٍّؼ ّاي كارتزدي502

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000زحَل اداري ٍ هذيزير ػولكزد503

00000عزاحي، احذاش، زكويل ٍ زجْيش عاخسواى اداري

0............دشٍطُ 

00000تاسعاسي ٍ زؼويزاذ اعاعي عاخسواى اداري

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ درآهذّاي خايذار504

00000عزحْاي  عزهايِ گذاري

0............دشٍطُ 

00000ايجاد ٍاحذ ّاي درآهذ سا

0............دشٍطُ 

00000اجتماػي ي فزَىگي6

00000حواير، زَاًوٌذعاسي ٍ زَعؼِ ًْادّا ، زؾكل ّا، هؾاركسْاي هزدهي ٍ 601

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000تزگشاري ّوايؼ ّا، ًوايؾگاّْا ٍ ًؾغر ّا602

0000...................................ًشح 

0............دشٍطُ 

00000حواير اس عزحْاي حَسُ عالهر اجسواػي603

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000عاهاًذّي آعية ديذگاى اجسواػي ٍ هسكذياى604

00000...................................ًشح  

0............دشٍطُ 

00000 عزحْاي گزدؽگزي ٍ فزٌّگي605

00000...................................ًشح 

0............دشٍطُ 

00000زَعؼِ سيزعاخر ّا، ظزفير ّا ٍ فؼاليسْا ٍ عزحْاي فزٌّگي606

00000(...گزهخاًِ، اؽسغال هؼلَليي، ايسام ٍ )احذاش هزاكش حوايسي 

0............دشٍطُ 

00000احذاش ٍ زجْيش هجسوغ ّاي فزٌّگي ٍ ٌّزي

0............دشٍطُ 

00000كوك تِ احذاش اهاكي ٍرسؽي

0............دشٍطُ 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 21: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

2- پزوژه.طزح.بزنامه.ماموريت-3فزم 

          

ِ ّاي ػوَهي 00000كوك تِ زجْيش ٍ هزهر كساتخاً

0............دشٍطُ 

00000 مجمًع

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 22: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

اطالعات پزوژه  -3-3فزم 

          

ٓولىشد

 ػبل ّبي 

لجل

ٓولىشد

 ػبل لجل

هجلغ 

ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

آشجبس هَسد 

ًيبص ػبل ّبي 

ثٔذ

جوْ ول 

آشجبس دشٍطُ

0

0

0

000000

0ػبخشوبى ٍ ػبيش هؼشحذثبرفلل اٍل

0هبؿيي  آالر ٍ سجْيضارفلل دٍم

0ػبيش داسايي ّبي ثبثزفلل ػَم

0هَجَدي اًجبسفلل چْبسم

0الالم گشاًجْبفلل دٌجن

0صهييفلل ؿـن

0حك الضحوِ وبسوٌبى دشٍطُ ٍ ػبيش داسايي ّبي سَليذ ًـذُفلل ّفشن

000000 جمغ فصًل تملك دارایي سزمایٍ اي پزيصٌ

ؿشح
هجلغ هلَة

1399 ػبل  

آشجبس هَسد 

ًيبص ػبل ّبي 

ثٔذ

:ٌَٓاى ثشًبهِ 

مصارف پزيصٌ

جمغ کل مىابغ

:ػبل ؿشٍّ 

:ٌَٓاى ًشح 

:ػبل دبيبى 

:ٍاحذ وبس 

:ليوز ٍاحذ 

مشخصات پزيصٌ

:ٌَٓاى دشٍطُ 

:ٌَٓاى هبهَسيز 

:همذاس 

:آدسع دشٍطُ 

:ٌَٓاى هجشي 

فلل

ٍاگزاسي داسايي ّبي هبلي

دسآهذّبي ٓوَهي

ِ اي ٍاگزاسي داسايي ّبي ػشهبي

مىابغ تاميه پزيصٌ

جوْ ول 

آشجبس دشٍطُ

ّضيٌِ

 ػبل ّبي 

لجل

ٓولىشد

 ػبل لجل

هجلغ 

ديـٌْبدي

1399 ػبل  

ؿشح

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 23: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

0000ّضي100000ٌِ

0000 ججشاى خذهبر وبسوٌبى110000

0000حمَق ٍ دػشوضد110100

حمَق ؿْشداس110101

هجٌب وبسوٌبى سػوي ٍ ديوبًي/ حمَق ثبثز110102

حمَق ٍ دػشوضد وبسگشاى سػوي هـوَل لبًَى وبس110103

حمَق وبسهٌذاى لشاسدادي110104

حمَق وبسگشاى لشاسدادي110105

0000فَق الٔبدُ ّب ٍ هضايبي ؿغل110200

هضايبي ؿْشداس110201

هضايبي وبسهٌذاى سػوي آن اص ثبثز ٍ ديوبًي110202

هضايبي وبسگشاى سػوي هـوَل لبًَى وبس110203

هضايبي وبسهٌذاى لشاسدادي110204

هضايبي وبسگشاى لشاسدادي110205

اهبفِ وبس110206

...فَق الٔبدُ، جؤِ وبسي، ًَثز وبسي، ؿت وبسي ٍ 110207

دبداؽ ٍ ٓيذي110208

ػبيش110290

0000اػشفبدُ اص وبالّب ٍ خذهبر120000

0000هبهَسيز داخلي ٍ خبسجي120100

هبهَسيز داخلي120101

هبهَسيز خبسجي120102

0000حك الضحوِ اًجبم خذهبر لشاسدادي120200

خذهبر لشاسدادي اؿخبف120201

دشداخز ثِ وبسوٌبى غيش ؿبغل120202

حمَق ٍ دػشوضد ٍ هضايبي هبهَسيي اًشِبهي ٍ ػشثبصاى ٍُيفِ ؿبغل دس ؿْشداسي120203

حك الشذسيغ ٍ حك دظٍّؾ120204

اجشاي ثشًبهِ ّبي آهَصؿي، هزّجي، فشٌّگي ٍ ٌّشي120205

حك الجلؼ120206ِ

ٍاگزاسي خذهبر ؿْشي120207

ٍاگزاسي خذهبر سشافيىي120208

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 24: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

ًگْذاسي ٍ حفبُز اص سجْيضار ٍ سبػيؼبر ٓوَهي ؿْشي120209

ًگْذاسي ٍ حفبُز اص سجْيضار ٍ سبػيؼبر اخشلبكي ؿْشي120210

حؼبثشػي120211

اًالّ سػبًي120212

ػبهبًذّي هشىذيبى ؿْش120213

ػبيش120290

0000حول ًٍمل ٍاسسجبًبر120300

حول وبال ٍ اثبثِ دٍلشي120301

ثيوِ وبال120302

حمَق ٍ َٓاسم گوشوي ٍ ػَد ثبصسگبًي120303

حول ًٍمل ًبهِ ّب ٍ اهبًبر دؼشي120304

حك اؿششان كٌذٍق ّبي دؼشي دس داخل ٍ خبسج اص وـَس120305

سلفي ٍ فبوغ120306

اجبسُ خٌَى هخبثشاسي120307

اسسجبًبر هبَّاسُ اي ٍ ايٌششًز120308

0000ًگْذاسي ٍسٔويش داسائي ّبي ثبثز120400

ػبخشوبى ٍ هؼشحذثبر120401

(آن اص ػبوي ٍ هشحشن ٓوشاًي، دؼوبًذ ٍ فوبي ػجض)هبؿيي آالر ٍ سجْيضار 120402

ثيوِ داسايي ّبي ثبثز120403

ٍػبئي ًملي120404ِ

ًگْذاسي ٍ سٔويش ٍػبئل اداسي120405

لَاصم كَسي ٍ سلَيشي120406

لَاصم ػشهبيؾ ٍ گشهبيؾ120407

سايب120408ًِ

0000چبح ٍ خشيذ ًـشيبر ٍ هٌجَٓبر120500

چبح ٍ خشيذ ًـشيبر ٍ هٌجَٓبر120501

چبح ٍ خشيذ دفبسش ٍ اٍساق اداسي120502

چبح آگْي ّبي اداسي ٍ ٓىغ ٍ ًمـ120503ِ

0000سلَيش ثشداسي ٍ سجليغبر120600

ٓىبػي ٍ فيلوجشداسي120601

سجليغبر هحيٌي، سلَيضيَى ٍ فيلن وليخ120602

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 25: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

(...خٌبًي، ًمبؿي ٍ )ّضيٌِ خذهبر سجليغبسي120603

آگْي ّبي سجليغبسي120604

0000سـشيفبر120700

ّضيٌِ سـشيفبر120701

جـي ٍ چشاغبًي120702

0000ّضيٌِ ّبي لوبئي، ثجشي، ٍ حمَلي120800

حك الَوبلِ ٍ حك الوـبٍس120801ُ

ّضيٌِ ّبي ثجشي120802

ًِبسر ثش هويضي اهالن120803

سذٍيي همشسار ٍ خذهبر حمَلي120804

ّضيٌِ ّبي لوبئي ٍ دادسػي120805

0000ّضيٌِ ّبي ثبًىي120900

خشيذ دػشِ چه ٍ ػفش120901ِ

ّضيٌِ اًشمبل ٍج120902َُ

ًگْذاسي اػٌبد ٍاؿيبء ليوشي دس ثبًىْب120903

0000آة ٍ ثشق ٍ ػَخز121000

ثْبي آة اهبوي ؿْشداسي121001

ثْبي ثشق هلشفي اهبوي ؿْشداسي121002

ثْبي آة دبسن ّب ٍ هيبديي121003

ثْبي ثشق دبسن ّب ٍ هيبديي121004

ػَخز121005

0000هَاد ٍ لَاصم هلشف ؿذًي121100

(......گچ، آجش، ػيوبى،آّه، )هلبلح ػبخشوبًي 121101

(.........وليذ،لفل،دػشگيشُ، )اثضاس ٍ يشاق121102

(.....ؿيشآة،ػيفَى،)لَاصم ػشٍيؼْبي ثْذاؿشي121103

(........كبثَى،هبيْ دػشـَيي، هبيْ ُشف ؿَيي، دَدسّبي ؿَيٌذُ،)لَاصم سٌِيف ٍ هَاد ؿَيٌذ121104ُ

(...سبثلَ ٍ )لَاصم هلشفي خذهبر ؿْشي121105

(هشثَى ثِ ٍػبئي ًمليِ ٍ هبؿيي آالر ٍ سجْيضار )لَاصم يذوي 121106

(...وبغز ، همَاٍ لَاصم الشحشيش )لَاصم هلشفي اداسي 121107

هَادغزائي121108

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 26: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

لَاصم آسؾ ًـبًي121109

ثزس، ًْبل، ػن ٍ لَاصم ثبغجبًي121110

داسٍ ٍ لَاصم هلشفي دضؿىي ٍ ثْذاؿشي121111

لَاصم خَاة ٍ دَؿبن121112

ػبيش121190

0000ّضيٌِ ّبي هٌبلٔبسي ٍ سحميمبسي121200

هٌبلِٔ ٍ دظٍّؾ  ّبي هبهَسيز ّبي ؿْشداسي121201

سْيِ ثشًبهِ ّبي ساّجشدي ٍ هيبى هذر121202

ثشسػي ٍ هٌبلِٔ ًيبصّب ٍ اهىبًبر ؿْشي121203

هٌبلِٔ ٍ دظٍّؾ  ّبي اجشوبٓي ٍ فشٌّگي121204

حك الشبليف ٍ حك الششجو121205ِ

ِ ّبي آهَصؿي ؿْشًٍذاى121206 ّضيٌ

ِ ّبي آهَصؿي وبسوٌبى121207 ّضيٌ

خشيذ وشبة، ًـشيبر، ًشم افضاسّبي سايبًِ اي، فيلن ّبي ٍيذيَئي، ٍػبيش لَاصم ٍ اثضاس هـبث121208ِ

ّضيٌِ ثشگضاسي ػويٌبسّب ٍ جلؼبر ػخٌشاًي ٍ وبسگبّْبي آهَصؿي121209

0000حك ٓوَيز121300

حك ٓوَيز ػبصهبًْب ٍ هؤػؼبر ثيي الوللي121301

121302
دشداخشْبيي وِ ثِ هَجت لشاسدادّب ٍ يب سْٔذار ؿْشداسي يب ػبصهبى ّب ٍ ؿشوز ّبي سبثِٔ ثِ 

هؤػؼبر خبسجي اًجبم هي گيشد

0000اجبسُ ٍ وشاي121400ِ

اجبسُ صهيي ٍ اساهي121401

اجبسُ ػبخشوبى ٍػبيش هؼشحذثبر121402

اجبسُ هبؿيي آالر ٍ سجْيضار121403

وشايِ ٍػبيي ًملي121404ِ

وشايِ لَاصم ٍ اثضاس هخشلف121405

ِ ّبي سبهيي هبلي ٍ داسايي130000 0000ّضيٌ

0000وبسهضد ٍاهْب، سؼْيالر ثبًىي ٍ اٍساق ثْبداس130100

وبسهضد ٍاهْبي داخلي130101

وبسهضد ٍاهْبي خبسجي130102

وبسهضد اٍساق هـبسوز130103

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 27: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

وبسهضد ػبيش اٍساق130104

جشائن ٍ ّضيٌِ ّبي ديشوشد130105

ػبيش130190

0000يبسا140000ًِ

0000ووه صيبى ػبصهبى ّبي ٍاثؼشِ، ؿشوشْبي سبثِٔ ٍ هؤػؼبر اًشفبٓي ٍاثؼشِ ثِ ؿْشداسي140100

ووه صيبى ؿشوز ّبي سبثِٔ ٍ هَػؼبر اًشفبٓي140101

( لبًَى ؿْشداسي84هٌبثك ثب هبدُ )ووه صيبى ػبصهبى ّبي ٍاثؼشِ 140102

0000دشداخز هبثِ الشفبٍر ليوز وبال ّب ٍ خذهبر140200

يبساًِ ثليي140201

يبساًِ خشيذ اسَثَع ٍ هيٌي ثَع140202

ِ اي)دشداخز ّبي اًشمبلي غيش ػشهبيِ اي 140300 0000(ّضيٌ

( لبًَى ؿْشداسي84هٌبثك ثب هبدُ )ػبصهبى ّبي ٍاثؼشِ  دشداخز ّبي اًشمبلي ث140301ِ

هَػؼبر اًشفبٓي ٍ ؿشوشْبي سبثِٔ دشداخز ّبي اًشمبلي ث140302ِ

0000ووه ّبي ثالَٓم150000

0000ووه هبلي ثِ ػبصهبى ّبي ٍاثؼشِ، هَػؼبر اًشفبٓي ٍ ؿشوز ّبي سبث150100ِٔ

( لبًَى ؿْشداسي84هٌبثك ثب هبدُ )ووه ثِ ػبصهبى ّبي ٍاثؼشِ 150101

ووه ثِ هَػؼبر ٍ ؿشوز ّبي سبث150102ِٔ

0000ووه هبلي ثِ اؿخبف حمَلي150200

سبهيي آشجبسار ثَدجِ ؿَساي اػالهي ؿْش150201

لبًَى% 10سبهيي آشجبسار اجشاي لبًَى ًَػبصي اص هحل دسآهذ 150202

ِ ّب150203 ووه ثِ وشبثخبً

(NGO)ووه ثِ ػبصهبى ّبي هشدم ًْبد 150204

150205
ووه ثِ هشاوض غيش دٍلشي ٍ خبًَادُ ّب ثشاي ًگْذاسي ٍ سَاًجخـي هٔلَليي ٍ ػبلوٌذاى ٍ 

ثيوبساى سٍاًي هضهي

حوبيز اص ثشًبهِ ّبي هذيشيز هحل150206ِ

ووه ثِ هَػؼبر خلَكي150207

ووه ثِ ثخؾ ٓوَهي150208

ػبيش150290

0000ووه هبلي ثِ اؿخبف حميمي150300

0ووه ثِ خؼبسر ديذگبى حَادص غيش هششغج150301ِ

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 28: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

ػبهبًذّي ٍ ووه ثِ الـبس آػيت دزيش150302

حمَق سٍحبًيَى هجلغ150303

ّذايب ٍ دشداخز ّبي سـَيمي150304

وفي ٍ دفي اهَار ثالكبحت150305

ػبيش150390

0000سفبُ اجشوبٓي160000

0000ثيوِ ٍ ثبصًـؼشگي160100

(ػْن ؿْشداسي)ثبصًـؼشگي 160101

(هـوَليي لبًَى سبهيي اجشوبٓي)حك ثيوِ ػْن ؿْشداسي 160102

(ػْن ؿْشداسي)ثيوِ خذهبر دسهبًي ؿبغالى 160103

0000ووه ّبي سفبّي وبسهٌذاى160200

ثي ّب ٍ ووه ّبي غيشًمذي160201

حك ٓبئلِ هٌذي، اٍالد160202

 ّضيٌِ غزا160203

ووه ّضيٌِ ايبة ٍ رّبة160204

ووه ّضيٌِ هْذ وَدن160205

ثيوِ جبهْ هؼئَليز هذًي160206

ثيوِ سىويلي وبسهٌذاى ٍ وبسگشاى160207

(...داسٍ، دضؿىي ، دًذاًذضؿىي، كَسسحؼبة ثيوبسػشبى ٍ  )ووه ّضيٌِ دسهبى 160208

ووه ّضيٌِ سحليلي160209

ّضيٌِ وبسوٌبى فَر ؿذُ ؿبهل حول جٌبصُ،وفي ٍ دفي ٍ هشاػن سشحين160210

ووه ّضيٌِ اصدٍاج160211

ّضيٌِ ّبي ٍسصؿي وبسوٌبى160212

حك دغ اًذاص وبسوٌبى160213

ػبيش160290

0000ثبصًـؼشگبى  ووه ّبي سفبّي160300

حك ٓبئلِ هٌذي، اٍالد ٍ ٓيذي ثبصًـؼشگبى160301

ثيوِ خذهبر دسهبًي ثبصًـؼشگبى160302

دشداخز ثيوِ دسهبى ٍ هىول ثبصًـؼشگبى160303

دشداخز ثيوِ ٓوش ٍ حَادص ثبصًـؼشگبى160304

ووه ّضيٌِ اصدٍاج فشصًذاى ثبصًـؼشگبى160305

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 29: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

ػبيش160390

ِ ّب170000 0000ػبيش ّضيٌ

0000ديَى170100

ديَى ثب هحل170101

ديَى ثالهحل170102

فَق الٔبدُ ٓوشاى ؿْشداس- ديَى ثب هحل 170103

ديَى ٍ سْٔذار هشثَى ثِ ثيوِ ٍ ثبصًـؼشگي170104

0000ّضيٌِ ّبي هشفشل170200ِ

حك ػٌَار وبسوٌبى170201

 ثبصخشيذ خذهز وبسوٌبى170202

دبداؽ دبيبى خذهز170203

ّضيٌِ هٌبلجبر هـىَن الَكَل170204

(هبًٌذ َٓاسم ؿْشداسي)َٓاسم اججبسي 170205

جشائن دٍلشي170206

آساء هحىَهيز ّبي لوبيي، جشاين ٍ َٓاسم دادگبُ ّب170207

دشداخشْبي هش ثَى ثِ ججشاى كذهبر يب لٌوبر ًبؿي اص ػَاًح ًجئي170208

170209
حمَق آهبدُ ثِ خذهز ّب، حمَق ايبم سٔليك وبسوٌبًي وِ ثِ )دشداخز ثِ وبسوٌبى غيش ؿبغل 

(اسْبم جشم اص وبس ثش وٌبس ؿذُ ٍ ػذغ اص اسْبم هٌشؼجِ ثشائز حبكل وشدُ اًذ 

170210
دشداخز ّبي ججشاًي دس خلَف كذهبر ؿخلي يب هلىي ٍاسد آهذُ ٍاحذّبي اجشايي 

ؿْشداسي

الالم غيش هششلج170211ِ

ّضيٌِ ججشاى خؼبسار170212

دشداخشي ثبثز ػذشدُ ّبي هٌبلجِ ًـذُ هجي ؿذ170213ُ

ثيوِ هؼئَليز جبهْ ؿْشًٍذاى170214

ػبيش170290

ِ اي200000 0000سوله داسايي ّبي ػشهبي

0000ػبخشوبى ٍ ػبيش هؼشحذثبر210000

هٌبلِٔ ثشاي احذاص210100

ػبيش آشجبسار هشثَى ثِ ػبخشوبى210200

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 30: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مصارف بتفكيك فصول اقتصادي-4فزم 

          

ٌَٓاىوذ ًجمِ ثٌذي
ٓولىشد لٌٔي

1397 ػبل  

هلَة 

1398ػبل 

هجلغ ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

....ػبيش آشجبسار هشثَى ثِ دل، سًَل، اسَثبى، خيبثبى ٍ 210300

آشجبسار هَسد ًيبص ثشاي دشٍطُ ّبي هـبسوشي ٍ ػشهبيِ گزاسي210400

0000هبؿيي آالر ٍ سجْيضار220000

آسؾ ًـبًي، اسَثَع، ساُ ػبصي ٍ هبؿيي آالر  ٓوشاًي ٍ خذهبسي220100

سجْيضار اداسي ٍ سايبًِ اي220200

سجْيضار حفبُشي، اسسجبًي ٍ ثي ػين220300

ػبيش220900

0000ػبيش داسائي ّبي ثبثز230000

ػبيش داسائي ّبي ثبثز230100

0000هَجَدي اًجبس240000

هَجَدي اًجبس240100

0000الالم گشاى ثْبء250000

الالم گشاى ثْبء250100

0000صهيي 260000

صهيي 260100

0000 ػبيش داسايي ّبي سَليذ ًـذ270000ُ

 ػبيش داسايي ّبي سَليذ ًـذ270100ُ

0000سوله داسايي ّبي هبلي300000

سْٔذار اًشمبلي ػٌَاسي310000

ثبصدشداخز اكل ٍ ػَد سؼْيالر داخلي320000

 ثبصدشداخز اكل ٍ ػَدسؼْيالر خبسجي330000

340000
ثبصدشداخز اكل ٍ ػَد اٍساق هـبسوز، كىَن ٍ ػبيش اثضاسّبي سبهيي هبلي دزيشفشِ ؿذُ

 دس ػيؼشن ثبًىي ٍ يب ثبصاس ػشهبيِ

0000 هجوَّ

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 31: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

مشخصات واگذاري دارايي مالي-5فزم 

          

0

ٌَٓاى هبهَسيز
ًشخ ػَد

(%)

هجلغ

 ّش لؼي

سٔذاد

 هشاحل دسيبفز

مجمًع اػتبارات ياگذاري دارایي َاي مالي

سٔذاد

 الؼبى

ػبل

 ؿشٍّ

ػبل

 دبيبى
ٌَٓاى ثشًبهٌَِٓاى ًشحٌَٓاى دشٍطُ ّبي هشسجي سديف

ًَّ داسايي

(......ٍام ، اٍساق ٍ )
هجلغ ول ثبًه ٓبهل

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 32: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

تملك دارايي مالي-1-5فزم 

          

ٍاگزاسي
سوله 

(ػَد+اكل)

وذ آشجبسي 

سوله
ٍاگزاسي

سوله 

(ػَد+اكل)

وذ آشجبسي 

سوله

دسآهذّبي

 ٓوَهي

ٍاگزاسي 

داسايي ّبي 

ِ اي ػشهبي

000000000000کالبذي ي شُزساسي1

000000000000ثبصآفشيٌي فوبّبي ؿْشي101

0

000000000000ًشحْبي سَػِٔ ٍ سفليلي ؿْشي102

000000000000(اسسمبي ويفيز هٔوبسي ٍ ػيوب ٍ هٌِش ؿْشي)صيجبػبصي ؿْشي 103

000000000000سْيِ ٍ اجشاي ًشح ّبي هَهٔي ٍ هَهَٓي ؿْشي104

000000000000محيط سیست ي خذمات شُزي2

000000000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي فوبي ػجض ؿْشي201

000000000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي آساهؼشبًْب202

000000000000 ًشح ّبي جبهْ ٍ سفليلي هذيشيز دؼوبًذ203

000000000000سَػِٔ ٍ ًگْذاسي سبػيؼبر ؿْشي204

000000000000ثْجَد هحيي صيؼز ؿْشي ٍ ثْذاؿز ٓوَهي205

000000000000ػبهبًذّي كٌَف ٍ هـبغل هضاحن ؿْشي206

هٌجْ هبلي سبهيي ثبصدشداخز 1399ػبل  (هلَة)ديـٌْبديٓولىشد ػبل لجل

ثبليوبًذُ اص ول
آشجبس هَسد ًيبص

 ثشاي ػبل ّبي 

آسي

(%)ًشخ ػَدهجلغ ول(......ٍام ، اٍساق ٍ )داسايي / ثشًبهِ/ هبهَسيزوذ

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 33: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

تملك دارايي مالي-1-5فزم 

          

000000000000ًشح ّبي ّذايز آة ّبي ػٌحي207

000000000000ایمىي ي مذیزیت بحزان3

000000000000سْيِ ٍ اجشاي ًشح ّبي ايوٌي ٍ وبّؾ خٌشدزيشي ؿْش301

000000000000سَػِٔ ٍ سمَيز ػيؼشن ايوٌي ٍ آسؾ ًـبًي302

000000000000اسسمبء سبة آٍسي ؿْشي، هذيشيز ثحشاى ٍ دذافٌذ غيش ٓبهل 303

000000000000حمل ي وقل ي تزافيك4

000000000000(سولىبر هٔبثش، سَػِٔ ٍ احذاص)سَػِٔ صيش ػبخز ّبي ٓجَس ٍ هشٍس 401

000000000000(. ...جذٍل گزاسي، ديبدُ سٍ، هٔبثش، خي وـي)ثْجَد ٓجَس ٍ هشٍس ؿْشي 402

000000000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل ٓوَهي403

000000000000ػبهبًذّي ثبس ٍ هؼبفش404

000000000000سَػِٔ ٍ ػبهبًذّي دبسويٌگ ّب405

000000000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي ًبٍگبى حول ٍ ًمل سيلي406

000000000000سَػِٔ ، سجْيض ٍ ًگْذاسي دبيبًِ ّبي هؼبفشي ؿْشي407

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 34: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

تملك دارايي مالي-1-5فزم 

          

000000000000ػبهبًِ ّبي َّؿوٌذ حول ًٍمل ٍ سشافيه ؿْش408

000000000000خذمات مذیزیت5

000000000000سَػِٔ ؿْشداسي الىششًٍيه ٍ اسسمبء صيشػبخشْب ٍ فٌأٍسيْبي ًَيي501

000000000000آهَصؽ ٍ دظٍّؾ ّبي وبسثشدي 502

000000000000سحَل اداسي ٍ هذيشيز ٓولىشد 503

000000000000سَػِٔ دسآهذّبي دبيذاس504

000000000000اجتماػي ي فزَىگي6

000000000000حوبيز، سَاًوٌذػبصي ٍ سَػِٔ ًْبدّب ، سـىل ّب، هـبسوشْبي هشدهي ٍ ػبصهبًْبي هشدم ًْبد601

000000000000ثشگضاسي ّوبيؾ ّب، ًوبيـگبّْب ٍ ًـؼز ّب602

000000000000حوبيز اص ًشحْبي حَصُ ػالهز اجشوبٓي603

000000000000ػبهبًذّي آػيت ديذگبى اجشوبٓي ٍ هشىذيبى604

000000000000 ًشحْبي گشدؿگشي ٍ فشٌّگي605

000000000000سَػِٔ صيشػبخز ّب، ُشفيز ّب ٍ فٔبليشْب ٍ ًشحْبي فشٌّگي606

000000000000 هجوَّ آشجبسار سوله داسايي ّبي هبلي

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 35: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

منابع باسپزداخت وام-2-5فزم 

          

ٓولىشد

 ػبل ّبي 

لجل

ٓولىشد

 ػبل لجل

هجلغ 

ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

آشجبس هَسد 

ًيبص ػبل ّبي 

ثٔذ

جوْ ول 

آشجبس

0

0

0

000000

0(ػشهبيِ اي)  دشداخز سْٔذار دشداخز ًـذُ ػبل ّبي لجلفلل اٍل

0ثبصدشداخز اكل سؼْيالر ثِ ػيؼشن ثبًىيفلل دٍم

0 ثبصدشداخز اكل سؼْيالر خبسجيفلل ػَم

فلل چْبسم
ثبصدشداخز اكل اٍساق هـبسوز، كىَن ٍ ػبيش اثضاسّبي 

دزيشفشِ ؿذُ دس ػيؼشن ثبًىي ٍ يب ثبصاس ػشهبيِسبهيي هبلي 
0

000000 جمغ فصًل تملك دارایي مالي

ِ اي ٍاگزاسي داسايي ّبي ػشهبي

دارایي مالي (تملك)باسپزداخت :سٔذاد هبُ ثبصدشداخز 

:ػبل دبيبى 

آشجبس هَسد 

ًيبص ػبل ّبي 

ثٔذ

جوْ ول 

آشجبس
ؿشحفلل

ّضيٌِ

 ػبل ّبي 

لجل

ٓولىشد

 ػبل لجل

هجلغ 

ديـٌْبدي

1399 ػبل  

هجلغ هلَة

1399 ػبل  

:هجلغ ّش لؼي 

مىابغ تاميه تملك دارایي ماليمشخصات دارایي مالي

دسآهذّبي ٓوَهي:هجلغ ول 

جمغ کل مىابغ

:ثبًه ٓبهل 

:ػبل ؿشٍّ 

:ًشخ ػَد 

:سٔذاد هشاحل ٍاگزسي 

ؿشح

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 36: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

تعهذات  قطعي سنواتي سزمايه  -6فزم 

          

شزح
مبلغ 

پيشىُادي

مبلغ 

مصًب
شزح

مبلغ 

پيشىُادي

مبلغ 

مصًب

درآمذَاي ػمًمي 

(*شُزداري ي ساسمان َاي يابستٍ )

کمك اس محل درآمذَاي ػمًمي 

ٍ اي) (بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمای

ياگذاري دارائي َاي مالي
کمك اس محل ياگذاري دارایي َاي مالي 

ٍ اي) (بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمای

، مًسسات ي شزکت َاي تابؼٍ**مىابغ ػمًمي ساسمان َا 
کمك اس محل مىابغ ػمًمي ساسمان َا، مًسسات ي شزکت َاي 

ٍ اي)تابؼٍ  (بابت تؼُذات قطؼي شذٌ سىًاتي سزمای

جمغ مىابغ

(مبلغ پيش بيىي  جُت پزداخت بذَي در سال جاري)
00

***جمغ کل مصارف 

(مبلغ پيش بيىي  جُت پزداخت بذَي در سال جاري)
00

جمغ کل بذَي سىًاتي سزمایٍ اي

00باقيماوذٌ بذَي سىًاتي سزمایٍ اي

 دػشَسالٔول ثَدجِ 1 ثخؾ سوله داسايي ّبي هبلي ٍ جذٍل ؿوبسُ 2 ثخؾ ٍاگزاسي داسايي ّبي هبلي ٍ سجلشُ 2هَهَّ سجلشُ *** : 

. لبًَى ؿْشداسي سبػيغ ؿذُ اًذ54هٌَِس اص ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼشِ ، ػبصهبى ّبيي ّؼشٌذ وِ ثِ اػشٌبد هبدُ  * : 

. لبًَى ؿْشداسي سبػيغ ؿذُ اًذ84هٌَِس اص ايٌگًَِ ػبصهبًْبي ٍاثؼشِ ، ػبصهبى ّبيي ّؼشٌذ وِ ثِ اػشٌبد هبدُ  ** : 

مصارف بمىظًر تسًیٍ بذَيمىابغ بمىظًر تسًیٍ بذَي

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 37: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

فزم فلوچارت

          

مزاحل تذيیه بًدجٍ

طبقٍ بىذي ػملياتي

فشم دسآهذّب ٍ ػبيش هٌبثْ سبهيي آشجبس

2-2فشم ؿوبسُ 

فشم ثذّي ّبي 

لٌٔي ؿذُ ػٌَاسي

6فشم ؿوبسُ 

فشم هبهَسيز ّب

ثِ سفىيه ثشًبهِ

3فشم ؿوبسُ 

ٍ اي % 40حذاقل(جاري)َشیىٍ اي% 60حذاکثز (ػمزاوي)سزمای

فشم هبهَسيز، ثشًبهِ، خذهز

1-3فشم ؿوبسُ 

فشم هبهَسيز، ثشًبهِ، ًشح، دشٍطُ

2-3فشم ؿوبسُ 

فشم سوله داسايي هبلي

1-5فشم ؿوبسُ 

فشم سيض دشٍطُ

3-3فشم ؿوبسُ 

فشم ثبصدشداخز داسايي هبلي

2-5فشم ؿوبسُ 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ



38 از 38: صفحه 

ارقام به هزار ريال
.............. شهزداري 1399بودجه مصوب سال 

فزم فلوچارت

          

مزاحل تذيیه بًدجٍ

طبقٍ بىذي اقتصادي

فشم دسآهذّب ٍ ػبيش هٌبثْ سبهيي 

آشجبس

2-2فشم ؿوبسُ 

ٍاگزاسي داسايي ّبي هبلي

-2 اص فشم ؿوبسُ 300000ًجمِ 

5 ٍ فشم ؿوبسُ 2

ِ اي ٍاگزاسي داسايي ّبي ػشهبي

-2 اص فشم ؿوبسُ 200000ًجمِ 

2

دسآهذّب

-2 اص فشم ؿوبسُ 100000ًجمِ 

2

ٍ اي % 40حذاقل (جاري)َشیىٍ اي% 60حذاکثز(ػمزاوي)سزمای

ثذّي ّبي لٌٔي ؿذُ ػٌَاًي

(ٓوشاًي) 

6فشم ؿوبسُ 

ثذّي ّبي لٌٔي ؿذُ ػٌَاًي

ِ اي)  (ّضيٌ

6فشم ؿوبسُ 

سوله داسايي ّبي هبلي

4 اص فشم ؿوبسُ 300000ًجمِ 

ِ اي  (جبسي)ّضيٌ

4 اص فشم ؿوبسُ 100000ًجمِ 

فشم سيض دشٍطُ

3-3فشم ؿوبسُ 

فشم سوله داسايي هبلي

1-5فشم ؿوبسُ 

فشم ثبصدشداخز داسايي هبلي

2-5فشم ؿوبسُ 

ِ اي سوله داسايي ّبي ػشهبي

4 اص فشم ؿوبسُ 200000ًجمِ 

شهر اسالمي شوراي- امضاء

: ....................... تاريخ

شهردار- امضاء

: ....................... تاريخ

شهرداري مالي امور مدير- امضاء

: ....................... تاريخ


