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پیش گفتار

بودجــه شــهرداری مهمتریــن ســند ســاالنه در مقيــاس
شــهر اســت و دليــل اهميــت آن حجــم بــاالی اعتبــارات و
پيچيدگــی محاســبات و نحــوه تصميمگيــری در مــورد آن مــی
باشــد ،ســند ســاالنه بودجــه دارای ادبياتــی تخصصــی اســت
بــه هميــن خاطــر بســياری از مــردم آشــنایی بــا آن را دشــوار
و غيرممکــن مــی داننــد .ایــن در حالــی اســت کــه دانســتن،
حــق مــردم اســت و آن هــا حــق دارنــد بداننــد کــه هرســال
چگونــه از منابــع آنهــا بــه صــورت مســتقيم (عــوارض) و
غيرمســتقيم (فــروش اموال،دارایــی و اراضــی) برداشــت
شــده و در چــه امــوری هزینــه مــی شــود و از آنجائيکــه
شــفافيت بودجــه یکــی از ارکان کليــدی اصالحــات نهــادی و
ســاختاری در هــر کشــور رو بــه رشــد اســت و بــا توجــه بــه
اولویــت هــای مدیریــت جدیــد شــهری بــر شــفافيت هــای
مالــی ،ایــن کتابچــه ســعی دارد بــا زبانــی ســاده و ادبياتــی
روان ،بودجــه شــهرداری رشــت را بــرای شــهروندان بــا هــر
ســطح دانشــی توضيــح دهــد.
کتابچــه (بودجــه بــه زبــان ســاده) بــا هــدف افزایش آشــنایی
عمــوم مــردم بــا بودجــه ســاالنه شــهرداری رشــت و ارایــه
تصویــر روشــن و ســاده از آن بــرای همشــهریان عزیــز ارائــه
مــی گــردد و اميدواریــم بــه لطــف خــدا توفيــق یابيــم تــا از
طریــق گــردآوری اطالعــات بــا کيفيــت و انتشــار بــه هنــگام
ایــن مجلــد شــفافيت مالــی و تکریــم شــهروندی را فراهــم
آورده باشــيم.
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بودجــه یکــی از مهمتریــن ابزارهــا درمدیریــت مالــی
شــهرداری هــا اســت .اهميــت آن بــه حــدی اســت کــه
طبــق مــاده  16آیيــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ،مســئوليت
آن بــه عهــده شــهردار اســت .بنابرایــن بودجــه را نبایــد
معــادل مفهــوم ریالــی آن و تنهــا یــک ســند مالــی دانســت،
بلکــه بودجــه در شــهرداری هــا ابــزاری اســت بــرای کنتــرل،
پيشــرقت کارو حصــول اطمينــان از انجــام آن طبــق برنامــه
پيــش بينــی شــده .شــهردار مــی توانــد بــا وجــود یــک
شــيوه صحيــح از تهيــه و تنظيــم بودجــه و اســتخراج گــزارش
هــای مناســب بودجــه ای ،کنتــرل صحيــح و مناســبی را بــر
پيشــرفت کارهــا و هزینــه هــای انجــام شــده اعمــال و در
صــورت لــزوم تصویــری روشــن از وضعيــت عملکــرد
شــهرداری ارائــه نمایــد.
در ایــن کتــاب برنامــه هــاي شــهرداري رشــت در حــوزه
هــاي ماموریتــي مختلــف بصــورت خالصــه تبييــن گردیــده و
ميــزان منابــع و مصارفــي که شــهرداري رشــت شــامل ســتاد،
مناطــق و ســازمان هــاي وابســته بــر اســاس آن ماموریــت و
خدمــات خــود را ارائــه مــي نمایــد بــه تفکيــک عناویــن
موضوعــات و ارقــام ریالــي بصــورت کلــي مشــخص
گردیــده اســت .نســخه الکترونيکــي ایــن اثــر در پرتــال
شــهرداري رشــت بــراي عمــوم شــهروندان عزیــز رشــتي
قابــل دسترســي اســت.
اميــد اســت بــه لطــف پــروردگار متعــال ،آغــاز حرکــت بــه
ســمت یــک ســازمان شــفاف در کنــار شــهرونداني مطالبــه
گــر باشــد.

سیدامیرحسینعلوی

هشردار رشت
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فصل 1ول ـ معرفـــــی
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راهبرد های بودجه

* انطبــاق بودجــه پيشــنهادی بــا رهيافــت دوره ششــم
شــورای اســالمی شــهر
* اقــدام براســاس تعــادل بخشــی حــوزه هــای شــهری و
عدالــت محــوری در تخصيــص منابــع بــا اولویــت نواحــی
کمتــر توســعه یافتــه و حاشــيه ای
* کاهــش هزینــه هــای جــاری بــا ارتقــاء بهــره وری و
اتخــاذ روش هــای نوآورانــه
* اســتفاده از روش هــا و ابزارهــای متنــوع مالــی و تــالش
بــرای پرداخــت بدهــی هــا و مطالبــات پيمانــکاران
* شــفافيت بخشــی بــه بودجــه ،اهتمــام بــه انضبــاط مالــی و
ارتقــاء پاســخگویی ســازمان هــا

شرایط حاکم بر تدوین بودجه سال آینده

* تبعــات غيرقابــل پيــش بينــی ناشــی از عــدم پيــش بينــی
حقــوق شــهرداری هــا در بودجــه دولــت و تغييــر در نحــوه
توزیــع عوارضــات متمرکــز
* تبعــات غيرقابــل پيــش بينــی ناشــی از افزایــش نــرخ
تــورم در صــورت افزایــش نــرخ ارز و حــذف ارز یارانــه ای
* کاهش منابع ناشی از تصویب طرح های باالدستی
* رکــود حاکــم بــر بــازار مســکن و پيــش بينــی ادامــه ایــن
رونــد در ســال آتــی
* رشــد هزینــه نگهداشــت شــهر در ســال آتــی در اثــر
توســعه زیرســاخت هــای شــهری
* سررســيد شــدن بخشــی از بدهــی هــای بانکــی شــهرداری
در ســال آینــده
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ویژگی های بودجه

* اصــالح بخشــی از نظــام تعييــن عــوارض و تعرفــه بهــای
خدمــات امتيــازات و زیرســاخت هــای شــهری براســاس
بهــای تمــام شــده
* تعييــن تکليــف پــروژه هــای نيمــه تمــام و متوقــف کــردن
پــروژه هــای فاقــد مطالعــه و ارزش افــزوده پایيــن
* اعمــال صرفــه جویــی در هزینــه هــای عمومــی مدیریــت
شــهری
* افزایش سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدها
* اعمــال صرفــه جویــی در هزینــه هــای عمومــی مدیریــت
شــهری
* تهيــه و تدویــن بودجــه بــا رویکــرد منطقــه و محلــه
محــوری
* توجــه بــه پــروژه هــای توســعه نواحــی کــم برخــوردار
و حاشــيه ای
* رعایــت الگــوی اولویــت بنــدی برنامــه هــا ،عمليــات و
خدمــات در توزیــع بهينــه منابــع
* تمرکــز روی تحقــق حــدا کثــری منابــع بودجــه ســال
آینــده
* نگــرش ویــژه بــه بــرش هــای موضوعــی ماننــد :بازآفرینی
شهری،شــهر دوســتدار کــودک ،کاهــش الودگــی هــوا ،ایمنی
و انضبــاط ترافيکی
* توجــه ویــژه به مناســب ســازی فضاهــای شــهری  ،ورزش
و نشــاط گروهــی بــا نيازهــای ویــژه معلولين
* تمرکز بر بازپرداخت بدهی های بانکی
نــگاه ویــژه بــه ایجــاد و توســعه منابــع درآمــدی و تنــوع
بخشــی بــه روش هــای تاميــن مالــی
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فرآیند تهیه و تنطیم بودجه
1ـ ابــالغ بخشــنامه بودجــه ســال  1401شــهرداری رشــت با

امضــای شــهردار بــه تمــام مناطــق  ،ســازمان هــا و شــرکت
هــای تابعــه
2ـ ارســال پيشــنهادات بودجــه حــوزه هــای مختلــف
شــامل بــرآورد نيازهــا ،هزینــه هــا و درآمدهــا در چارچــوب
بخشــنامه ابالغــی بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه
شــهرداری
3ـ بررســی بودجــه پيشــنهادی توســط مدیریــت برنامــه
ریــزی و بودجــه و جمــع بنــدی و تدویــن الیحــه و ارســال
بــه شــورای شــهر بــا امضــای شــهردار
4ـ بررســی الیحــه بودجــه ارســالی توســط شــورای شــهر
شــامل کميســيون هــای تخصصــی ،کميســيون تلفيــق و
تصویــب بودجــه در صحــن علنــی شــورا
5ـ ارســال بودجــه بــه فرمانــداری رشــت و پــس از تایيــد
آن ،ابــالغ آلبــوم بودجــه بــا امضــای ریيــس شــورای شــهر
بــه شــهردار رشــت جهــت اجــرا
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فصل دوم ـ کلیات منابع و مصارف
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مقایســه کلیــات منابــع و مصــارف شــهرداری و
ســازمان هــا

یکــی از شــاخص هــای بودجــه مناســب در دولــت هــای ملی
و محلــی ایــن اســت کــه هزینــه هــای عمومــی از درآمدهــای
عمومــی کمتــر باشــد یــا بــه عبارتــی تــراز عملياتــی ایــن
بخــش مثبــت باشــد.همچنين در صورتــی فــروش دارایــی هــا
مجــاز اســت کــه مــا بــه ازاء آن پــروژه هــای ســرمایه ای
(عمرانــی) ایجــاد نماینــد.
جــدول زیــر نشــان مــی دهــد تــراز عملياتــی دو بخــش
فــوق الذکــر مســاعد اســت و در ســال  1401بــا توجــه
بــه تمهيداتــی کــه صــورت گرفتــه اســت تنهــا  46درصــد
درآمدهــای عمومــی صــرف هزینــه هــای جــاری شــهرداری
رشــت گردیــده اســت و مــازاد منابــع حاصــل از ایــن بخــش
در جهــت ایجــاد زیرســاخت هــای ســرمایه ای در ســطح
شــهر هزینــه گردیــده اســت کــه ایــن امــر قطــع بــه یقيــن
موجــب افزایــش ســطح کمــی و کيفــی عمــران و آبادانــی
شــهرمان خواهــد شــد.

منابع

مصارف

درآمدها

16/688

واگذاری دارایی های سرمایه ای

2/512

واگذاری دارایی های مالی

1/000

جمع

20/200

اعتبارات هزینه ای

9/275

تملک دارایی های سرمایه ای

10/497

تملک دارایی های مالی

150

تعهدات قطعی شده سنواتی

278

جمع

20/200

اعداد به میلیارد ریال

در جدول فوق منابع و مصارف شهرداری و سازمان ها و شرکت های تابعه بصورت مجموع ذکر شده است.

15

مقایســه د رآمــد و هزینــه هــا بــه تفکیــک مناطــق
و ســازمان هــا

براســاس محــل اخــذ منابــع درآمــدی و هزینــه کــرد
اعتبــارات جــاری و عمرانــی در ســطح شــهر رشــت نمــودار
مقایســه ای درآمــد و هزینــه بــه تفکيــک مناطــق و ســازمان
هــا بــه شــرح ذیــل ميباشــد:

16

فصل سوم ـ منابـــــع

17

منابع درآمدی شهرداری رشت

یکــی از مهمتریــن مســایل شــهرداری ،چگونگــی و نحــوه
تاميــن منابــع مالــی بــه منظــور ارائــه کاال و خدمــات مــورد
نيــاز شــهروندان اســت.
بطــور کلــی منابــع شــهرداری بــه دودســته درآمدهــای
پایــدار و ناپایــدار تقســيم مــی شــوند .درآمدهــای پایــدار
بــه صــورت مســتمر قابــل وصــول هســتند؛ دچــار نوســان
در کوتــاه مــدت نمــی شــوند؛ قابليــت جایگزینــی دارنــد؛
ارزششــان بــا توجــه بــه گــذر زمــان افزایــش مــی یابــد ؛
بــا توســعه پایــدار شــهر ســازگارند و بــه ســاختار اقتصــادی
و زیســت محيطــی شــهر لطمــه نمــی زنــد .در نقطــه مقابــل،
درآمدهــای ناپایــدار ویژگــی هــای ذکــر شــده در درآمدهــای
پایــدار را ندارنــد و مثــال مناســب آن ،عــوارض بــر مــازاد
تــرا کــم ،تغييــر کاربــری اســت .مقــدار ایــن درآمدهــا بــا
توجــه بــه منابــع مالــی محقــق شــده ســال گذشــته بــرآورد
مــی شــود.
الزم بــه ذکــر اســت منابــع متــرادف بــا درآمدهــا نيســت و
معنــای گســترده تــری از درآمــد دارد و در تقســيم بنــدی
بــه ســه بخــش زیــر تقســيم مــی شــود کــه در ادامــه بــه
توضيــح هریــک مــی پردازیــم.

درآمــــــــــــــدها

16/688

میلیارد ریال

% 83

فروش دارایی ها

2/512

میلیارد ریال

% 12

استقـــــــــــراض

1/000

میلیارد ریال

%5

جمــــــــــــــــــــع

20/200

میلیارد ریال

منابع درآمدی

18

درآمدها

همانطــور کــه اشــاره شــد ،درآمدهــا یکــی از ســه بخــش
اصلــی منابــع شــهرداری رشــت اســت و حــدود  83درصــد
از آن را تشــکيل مــی دهــد.
درآمدهــا از ردیــف هــای متعــددی کســب مــی شــوند و
تفــاوت اصلــی شــان بــا منابــع دیگــر در ایــن اســت کــه نــه
از فــروش دارایــی هــای شــهر بــه دســت مــی آینــد و نــه از
طریــق اســتقراض.

این درآمدها شامل:

* درآمــد حاصــل از عــوارض عمومــی ماننــد ســهم
شــهرداری از محــل ماليــات بــرارزش افــزوده ،عــوارض
نوســازی ،عــوارض خــودرو ،پروانــه هــای ســاختمانی.
* درآمــد حاصــل از عــوارض اختصاصــی ماننــد درآمــد
غســالخانه و گورســتان و همچنيــن بهــای خدمــات مدیریــت
پســماند.
* درآمــد حاصــل از بهــای خدمــات شــهری کــه شــهرداری
ارائــه مــی نمایــد ماننــد بهــای خدمــات ایمنــی و آتــش
نشــانی و همچنيــن بهــای خدمــات صــدور معاینــه فنــی
خــودرو.
* درآمــد حاصــل وجــوه و امــوال شــهرداری ماننــد مــال
االجــاره ســاختمان هــا و تاسيســات شــهرداری و ســود
ســپرده هــای بانکــی
* درآمد حاصل از کمک های اهدایی دولت

19

منابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده

3/000

میلیارد ریال

% 15

عوارض ساخمتاین

5/584

میلیارد ریال

% 28

درآمدهای انیش از حمل و نقل

361

میلیارد ریال

%2

عوارض نوسازی و هبره برداری از فضای هشر

599

میلیارد ریال

%3

درآمدهای اختصایص

715

میلیارد ریال

%4

هبای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی

871

میلیارد ریال

%4

درآمد حاصل از و جوه و اموال هشرداری

416

میلیارد ریال

%2

كمـــــــــــــــک ها

340

میلیارد ریال

%2

تخلفـــــــــــــــات

4/802

میلیارد ریال

% 24

فروش اموال و امالك

2/512

میلیارد ریال

% 12

منابع حاصل از واگذاری دارای های مایل

1/000

میلیارد ریال

%5

(وام و اوراق مشاركت)

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 20/200

میلیارد ریال

% 100
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اهم درآمدهای ساختمانی شهرداری رشت

درآمدها

هزار ریال

4,581 1400

33
هسم از کل

مبلغ

33

3,115

عوارض ساخمتاین

رسانه

ميليارد ریال

5,584

هزار ریال

7,062 1401
رسانه
3,807 1400

درصد

ميليارد ریال

هسم از کل

مبلغ

28

2,589

29

4,802

تخلفات ساخمتاین

8,211 1401

درصد

عــوارض ســاختمانی یکــی از مهمتریــن بخــش هــای درآمدی
شــهرداری محســوب مــی شــود کــه شــامل درآمدهــای
صــدور مجــوزات ســاختمانی ،پروانــه و پایــان کار می باشــد.
ایــن درآمدهــا در حــوزه عــوارض ســاختمانی  33درصــد
و در بخــش تخلفــات ســاختمانی  29درصــد از کل بودجــه
درآمــدی شــهرداری را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

21

اهم درآمدهای غیرساختمانی شهرداری رشت

 38درصــد از کل درآمدهــای عمومــی شــهرداری را
درآمدهــای غيــر ســاختمانی تشــکيل مــی دهنــد .مهمتریــن
ایــن درآمدهــا شــامل عــوارض نوســازی  ،عــوارض ســاليانه
خــودرو ،درآمدهــای حاصــل از ماليــات بــر ارزش افــزوده
مــی باشــد .پرداخــت بــه موقــع عــوارض و یــا ماليــات هــا
توســط شــهروندان گرامــی نقــش مهمــی در پيشــبرد ســریعتر
پــروژه هــای عمرانــی شــهر ایفــا مــی کنــد.

هزار ریال

درصد

ميليارد ریال

رسانه

هسم از کل

مبلغ

450

3

306

1400

1401
1400

612

3

416

مالیات بر ارزش افزوده

649

5

441

درآمدهای اختصایص

رسانه

هسم از کل

مبلغ

1,050 1401

4

715

درآمدهای حاصل از
وجوه و اموال هشرداری

هزار ریال

درصد

ميليارد ریال

1400

1401

251

2

171

هزار ریال

درصد

ميليارد ریال

رسانه

هسم از کل

مبلغ

9

845

درصد

ميليارد ریال

رسانه

هسم از کل

مبلغ

662

5

450

هزار ریال

درصد

ميليارد ریال

رسانه

هسم از کل

مبلغ

2

230

531

882

1,243 1400
هزار ریال

1,281 1401
1400

1401

500

338 1400

2

4

5

2

361

599

871

340

عوارض انیش
از حمل و نقل عمویم

1,801 1400

13

1,225

رسانه

رسانه

هسم از کل

مبلغ

عوارض انیش از
هبره برداری از فضای هشری

هسم از کل

مبلغ

4,412 1401

18

3,000

1401

هباي خدمات و درآمدهای
موسسات انتفاعی

هزار ریال

کمک های اعطایئ دولت
و سازماهنای دولیت و اعاانت

درصد

ميليارد ریال

هزار ریال

درصد

ميليارد ریال

22

فروش دارایی ها

ایــن نــوع درآمــد بيانگــر ایــن اســت کــه شــهرداری بــرای
تاميــن منابــع مالــی خــود چقــدر روی فــروش دارایــی هــا
حســاب بــاز کــرده اســت.
قســمت عمــده ایــن منابــع از محــل فــروش امــوال منقــول
ماننــد فــروش ســاختمان هــا و تاسيســات شــهرداری و
فــروش امــوال غيرمنقــول و اســقاط ماننــد فــروش وســایل
نقليــه و ماشــين آالت و تجهيــزات و یــا فــروش امــوال
اســقاطی و ضایعــات مــی باشــد .ایــن نــوع منابــع ماهيــت
ناپایــدار دارد و شــهرداری رشــت هرســال بــه دنبــال کاهــش
آن مــی باشــد.

23

گرفتــن وام بــرای تاميــن مصــارف شــهر و بــه بيــان دیگــر ،
هرگونــه قــرض گرفتــن بــرای گــذران امــور شــهر را شــامل
مــی شــود کــه اینگونــه پول هــا درآمــد محســوب نميشــود و
مــی بایســت بعــداً بازپرداخــت گــردد.
اســتقراض  5درصــد منابــع درآمــدی ســال  1401شــهرداری
رشــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه  70درصــد
ایــن مبلــغ متعلــق بــه دریافــت اخــذ وام هــا و  30درصــد
مربــوط بــه فــروش اوراق مشــارکت مــی باشــد.

استقراض

24

فصل سوم ـ مصــارف

25

نگاهی به مصارف شهرداری رشت

کلمــه مصــارف ،متــرادف بــا هزینــه نيســت« .مصــارف»
ســه گــروه از پرداخــت هــا را در برمــی گيــرد :هزینــه هــای
جــاری (شــامل هزینــه هــای اداره و نگهداشــت شــهر) ،هزینه
هــای عمرانــی یــا ســرمایه ای (شــامل هزینــه هــای پــروژه
هــای زیرســاختی و توســعه ای) و بازپرداخــت بدهــی هــا
(شــامل پرداخــت اصــل و ســود وام هــا و اوراق مشــارکت
و تســهيالت).

ابزپرداختبدهیها

150

میلیارد ریال

%۱

20/200

هزینه های عرماین

10/775

میلیارد ریال

% 53

میلیارد ریال

هزینه های جاری

9/275

میلیارد ریال

% ۴۶

ســهم کلــی هــر شــهروند رشــتی از بودجــه شــهرداری
رشــت  29,706,101ریــال اســت .مصــارف بودجــه بــر
اســاس حــوزه هــای ماموریتــی شــهرداری رشــت در مناطــق
و ســازمانها و ســتاد شــهرداری توزیــع مــی گــردد.

مصارف بودجه

26

هزینه های جاری

بخشــی از مصــارف بــه گونــه ای اســت کــه پــس از
مصــرف ،چيــزی بــه دارایــی هــای شــهر یــا شــهرداری
اضافــه نميگــردد.
از ایــن مصــارف بــه عنــوان اعتبــارات هزینــه ای (هزینــه
هــای جــاری) تعبيــر مــی شــود .بخشــی از ایــن هزینــه هــا،
هزینــه حقــوق و مزایــای کارکنــان و بخــش دیگــر بــرای
نگهداشــت شــهر ماننــد نگهــداری فضــای ســبز  ،رفــت و
روب و تنظيــف معابــر بــه مصــرف ميرســد.

27

هزار ریال

رسانه
8,132 1400

هسم از کل

مبلغ

44

5,530

46

9,275

هزینه های جاری

13,640 1401

درصد

ميليارد ریال

28

اهم هزینه های جاری شهرداری رشت

هزینــه هــای جــاری شــهر شــامل رفــت و روب روزانــه و
رفــع ســد معبــر و هزینــه های نگهداشــت شــهر و تاسيســات،
پژوهــش و آمــوزش فرهنگــی شــهروندی و  ...مــی باشــد .در
اینجــا بخشــی از مهــم تریــن ایــن خدمــات را همــراه بــا
مبالــغ هزینــه کــرد بصــورت مقياســه ای نســبت بــه ســال
 1400ذکــر مــی کنيــم تــا همــه بــا هــم بدانيــم در زیــر
پوســت شــهر چــه ميگــذرد.

29

559

6

380

حفظ و نگهداری
فضای سزب

1400

رسانه

هسم از کل

مبلغ

882

6

600

2,500 1401
رسانه
1,824 1400

هسم از کل

مبلغ

18

1,240

18

1,700

رفت و روب و
تنظيف هشری

1401

هزار ریال

درصد

ميليارد ریال

هزار ریال

درصد

ميليارد ریال

30

هزینه های عرماین
و اهم هزینه های آن

15,846 1401
رسانه
9,956 1400

درصد

ميليارد ریال

53

10,775

هسم از کل

مبلغ

54

6,770

هزینه پروژه های عرماین

هزار ریال

مبالغــی کــه صــرف ایجــاد یــک دارایــی جدیــد برای شــهر می
شــوند و در بخــش هزینــه طبقــه بنــدی نمــی شــوند بــه آنهــا
«تملــک دارایــی ســرمایه ای» نيــز گفتــه مــی شــود ،زیــرا پولی
کــه خــرج شــده ،بــرای بــه تملــک درآوردن یــا ایجــاد یــک
دارایــی ســرمایه ای بــرای شــهر صــرف شــده اســت .ماننــد
ایجــاد یــک پــارک محلــی ،ســاخت زیرگــذر ،آســفالت خيابان
هــا  ،ایجــاد تقاطــع هــای غيــر همســطح ،ســاخت پــل و ...
در بودجــه ســال  1401شــهرداری رشــت  53درصــد از
اعتبــارات بــه ایــن بخــش اختصــاص داده شــده اســت و
بيــش از  300پــروژه ی عمرانــی پيــش بينــی گردیــده اســت
کــه از مهمتریــن آن هــا ميتــوان بــه تاميــن تقاطــع هــای هــم
ســطح ســواری رو ،تاميــن معابــر اصلــی و فرعــی ســواری
رو ،تاميــن پارکينــگ ،ایجــاد پــارک هــای محلــه ای و ...
مــی تــوان اشــاره نمــود.

31

زيباسازی هشری

توسعه و نگهداری فضای سزب

سال 1401

542

میلیارد ریال

%5

سال 1401

140

میلیارد ریال

%1

سال 1400

312

میلیارد ریال

%5

سال 1400

85

میلیارد ریال

%1

هدايت آهبای سطحی

طرح های جامع و تفصيیل مديريت پمساند

سال 1401

309

میلیارد ریال

%3

سال 1401

424

میلیارد ریال

%4

سال 1400

299

میلیارد ریال

%4

سال 1400

218

میلیارد ریال

%3

طرح های اميین و توسعه و تقويت
سيسمت اميین و آتش نشاین

سال 1401

259

سال 1400

107

میلیارد ریال

میلیارد ریال

احداث خياابن ،پلهای غري همسطح و ...

%2

سال 1401

2,093

%2

سال 1400

1,214

پياده رو سازی ،آسفالت و...

سال 1401

2,476

سال 1400

1,115

میلیارد ریال

میلیارد ریال

سال 1401

237

سال 1400

177

میلیارد ریال

میلیارد ریال

میلیارد ریال

% 18

تجهزي انوگان حمل و نقل عمویم

% 23

سال 1401

368

میلیارد ریال

%3

% 16

سال 1400

138

میلیارد ریال

%2

توسعه هشرداری الكرتونيک
میلیارد ریال

% 19

ايجاد اماکن اجمتاعی فرهنیگ و ورزیش

%2

سال 1401

78

میلیارد ریال

%1

%3

سال 1400

55

میلیارد ریال

%1

32

ابزپرداخت بدهی ها

بــه بازپرداخــت بدهــی و دیــون ماننــد بازپرداخــت اصــل
و ســود اوراق مشــارکت و یــا بازپرداخــت وام هــا «تملــک
دارایــی مالــی » گفتــه مــی شــود .در ســال  1401یکصــدو
پنجــاه ميليــارد ریــال از بدهــی هــا کــه در ســنوات گذشــته
بابــت توســعه زیرســاخت هــای شــهری اخــذ شــده پيــش
بينــی و بازپرداخــت گردیــده اســت.

متلك دارايی های مایل( ابزپرداخت بدهی ها)

سال 1401

150

میلیارد ریال

%1

سال 1400

200

میلیارد ریال

%2

33

اعتبــارات بودجــه ســال جــاری براســاس مأموریــت هــای
ششــگانه شــهرداری رشــت که عبــارت انــد از حــوزه خدمات
شــهری ،حمــل و نقــل و ترافيــک ،اجتماعــی فرهنگــی ،ایمنــی
و مدیریــت بحــران ،شهرســازی ومعمــاری ،توســعه مدیریــت
و هوشمندســازی شــهری پيــش بينــی شــده اســت .بنــا بــه
جــدول و نمــودار زیــر ،ســهم هریــک از ایــن مأموریــت هــا
از کل بودجــه ســال  1401مشــخص شــده و ســرانه هریــک از
شــهروندان رشــتی بــا درنظرگرفتن جمعيــت  679هــزار و 995
نفــری شــهر رشــت بــرآورد گردیــده اســت .شــهرداری رشــت
پيــش بينــی اعتبــارات را بــا توجــه بــه اولویتهــای شــهر تعيين
کــرده اســت و بــر هميــن اســاس برنامــه مالــی و اجرایــی
شــهر را نيــز پيــش ميبــرد.
در ادامــه و پــس از معرفــی و بيــان بهــای خدمــات و ســرانه
هــر شــهروند ،اعتبــار هریــک از حــوزه هــای مأموریتــی نيــز
تشــریح مــی گــردد.

حوزه مامورییت کالبدی هشرسازی
بهای خدمات

544

محیط زیست و خدمات هشری

سرانه هر شهروند

میلیارد ریال

800

هسم هر هشروند از
حوزه های مأمورییت

هزار ریال

بهای خدمات

4,652

ایمین و مدیریت بحران
بهای خدمات

283

میلیارد ریال

هزار ریال

بهای خدمات

5,108

خدمات مدیریت
بهای خدمات

8,928

میلیارد ریال

6,841

هزار ریال

حمل و نقل و ترافیك

سرانه هر شهروند

416

میلیارد ریال

سرانه هر شهروند

7,512

هزار ریال

اجمتاعی و فرهنیگ

سرانه هر شهروند

13,130

میلیارد ریال

سرانه هر شهروند

هزار ریال

بهای خدمات

407

میلیارد ریال

سرانه هر شهروند

599

هزار ریال

34

حوزه مأمورییت
حمل و نقل و ترافیک

5108

حــوزه حمــل ونقــل و ترافيــک بــا بودجــه  5,108ميليــارد
ریــال در ســال  1401و  75ميليــون و یکصــد و بيســت هــزار
ریــال ســهم هــر شــهروند از ایــن ماموریــت اســت.

میلیارد ریال

میلیارد ریال

هزار ریال

توسعه زیر ساخت هاي عبورو مرور (تملکات معابر ،توسعه و احداث)

2,093

3,078

بهبود عبور و مرور شهري(جدول گذاري ،پياده رو سازي ،معابر ،خط کشي و )...

2,476

3,641

توسعه و تجهيز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومي

368

541

توسعه و ساماندهي پارکينگ ها

70

103

توسعه ،تجهيز و نگهداري پایانه هاي مسافري شهري

41

60

سامانه هاي هوشمند حمل و نقل و ترافيک شهر

60

88

35

36

حوزه مأمورییت خدمات
و محیط زیست هشری

4652
میلیارد ریال

خدمــات و محيــط زیســت شــهری بيــش از  4,652ميليــارد
ریــال یــا بــه عبارتــی  68ميليــون و 415هــزار ریــال بــه ازای
هــر شــهروند از بودجــه  1401ســهم دارد.

37

میلیارد ریال

هزار ریال

توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري

1,228

1,806

طرح هاي جامع و تفصيلي مدیریت پسماند

1,878

2,762

توسعه و نگهداري تاسيسات شهري

66

97

بهبود محيط زیست شهري و بهداشت عمومي

15

22

میلیارد ریال

هزار ریال

توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري

542

797

توسعه و نگهداري آرامستانها

66

97

طرح هاي جامع و تفصيلي مدیریت پسماند

309

454

توسعه و نگهداري تاسيسات شهري

8

12

بهبود محيط زیست شهري و بهداشت عمومي

86

126

ساماندهي صنوف و مشاغل مزاحم شهري

29

43

طرح هاي هدایت آبهاي سطحي

424

624

38

میلیارد ریال

هزار ریال

آموزش و پژوهش هاي کاربردي

78

115

تحول اداري و مدیریت عملکرد

5,657

8,319

میلیارد ریال

هزار ریال

توسعه شهرداري الکترونيک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوریهاي نوین

236

347

تحول اداري و مدیریت عملکرد

1,782

2,621

توسعه درآمدهاي پایدار

1,025

1,507

حوزهمأمورییت
خدمات مدیریت و
هومشندسازی

8928
میلیارد ریال

بــرای ایــن ماموریــت شــهرداری اعتبــاری معــادل 8,928
ميليــارد ریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن یعنــی
بــرای هــر شــهروند  131ميليــون و  300هــزار ریــال در ســال
 1401هزینــه خواهــد شــد.

39

حوزهمأمورییت
کالبدیهشرسازی

حــوزه ماموریتــی کالبــدی شهرســازی بيــش از  544ميليــارد
ریــال یــا بــه عبارتــی  8ميليــون ریــال بــه ازای هــر شــهروند
از بودجــه  1401ســهم دارد.

544

میلیارد ریال

میلیارد ریال

بازآقزیني فضاهاي شهري

13

هزار ریال

19

میلیارد ریال

هزار ریال

بازآفرینی فضاهاي شهري

150

221

طرحهاي توسعه و تفصيلي شهري

242

356

زیباسازي شهري (ارتقاي کيفيت معماري و سيما و منظر شهري)

139

204

40

حوزهمأمورییت
ایمین و مدیریت بحران

283

میلیارد ریال

بــرای ایــن ماموریــت شــهرداری اعتبــاری معــادل 283
ميليــارد ریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن یعنــی
بــرای هــر شــهروند  4ميليــون و  160هــزار ریــال در ســال
 1401هزینــه خواهــد شــد.

41

میلیارد ریال

هزار ریال

تهيه و اجراي طرح هاي ایمني و کاهش خطر پذیري شهر

2

3

توسعه و تقویت سيستم آتش نشاني

21

31

میلیارد ریال

هزار ریال

تهيه و اجراي طرح هاي ایمني و کاهش خطر پذیري شهر

173

254

توسعه و تقویت سيستم آتش نشاني

86

126

42

حوزهمأمورییت
فرهنیگاجمتاعی

407

میلیارد تومان

بــرای ایــن ماموریــت شــهرداری اعتبــاری معــادل 407
ميليــارد ریــال درنظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن یعنــی هــر
شــهروند  5ميليــون و  990هــزار ریــال از بودجــه  1401در
ایــن ماموریــت ســهم دارد .توجــه ویــژه بــه برنامــه هــا و
اقدامــات فرهنگــی  ،اجتماعــی و ورزشــی بــا اختصــاص 2
درصــد از اعتبــارات جــاری و اعتبــارات عمرانــی از ویژگــی
هــای بودجــه ســال  1401مــی باشــد.

43

میلیارد ریال

هزار ریال

حمایت،توانمندسازيوتوسعهنهادها،تشکلها،مشارکتهايمردميوسازمانهايمردمنهاد

143

210

برگزاري همایش ها ،نمایشگاهها و نشست ها

6

9

حمایت از طرحهاي حوزه سالمت اجتماعي

38

56

طرحهاي گردشگري و فرهنگي

83

122

توسعه زیرساخت ها ،ظرفيت ها و فعاليتها و طرح هاي فرهنگي

47

69

میلیارد ریال

هزار ریال

ساماندهي آسيب دیدگان اجتماعي و متکدیان

8

12

طرحهاي گردشگري و فرهنگي

4

6

توسعه زیرساخت ها ،ظرفيت ها و فعاليتها و طرح هاي فرهنگي

78

115
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علـــت اتسیـــس
سازماهنـــــــــــا و
رشكهتای وابسته
به هشرداری رشت

منابع درآمدی
سازمان هــــا

ســازمانها بــه عنــوان بازوهــای اجرایــی شــهرداری ،وظيفــه
انجــام فعاليتهــای تخصصــی را برعهــده دارنــد .این ســازمانها
دارای شــخصيت حقوقــی مســتقل بــوده و مطابــق اساســنامه
موضــوع فعاليــت خاصــی را دنبــال ميکننــد .تمــام امــوال
آنهــا متعلــق بــه شــهرداری اســت و تــا مادامــی کــه فعــال
هســتند ایــن امــوال در اختيــار ایشــان اســت.
در شــهرداری رشــت  10ســازمان و یــک شــرکت جهــت
انجــام فعاليتهــای تخصصــی تاســيس شــده اســت .در ادامــه
ضمــن معرفــی و بيــان کارکــرد اصلــی ایــن ســازمانها و
شــرکتها ،ميــزان بودجــه مصــوب ســال  1401آنهــا تشــریح
ميگــردد.
منابــع و مصــارف ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری مشــابه
درآمدهــای شــهرداری و بــا همــان عنــوان بــه شــرح زیــر
تعریــف ميشــود:
منابــع درآمــدی ســازمانهای وابســته بــه شــهرداری در ســال
 1401معــادل  1,660ميليــارد ریــال و شــامل ســه گــروه بــه
شــرح زیــر اســت:
درآمدهــا :ایــن گــروه از منابــع  94درصــد از کل منابــع
ســازمان هــا را شــامل ميشــود و معــادل  1569ميليــارد ریــال
اســت.
واگــذار ی دارایــی هــا ی ســرمایه ای :ایــن گــروه از منابــع
 6درصــد از کل منابــع را شــامل ميشــود و معــادل  91ميليــارد
ریال اســت.
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کل مصــارف ســازمانهای وابســته شــهرداری  2,308ميليــارد
ریــال و شــامل ســه گــروه بــه شــرح زیــر اســت:
اعتبــارات هزینــه ای :ایــن بخــش از مصــارف ســازمانها
برابــر  557ميليــارد ریــال و معــادل  24دصــد از کل مصــارف
را تشــکيل ميدهــد.
تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای (هزینــه هــای عمرانــی):
در ســال  1401مقــدار  1751ميليــارد ریــال معــادل  76درصد
از مصــارف ســازمانها بابــت ایــن بخــش صــرف ميشــود.

مصارف
سازماهنا

2308
میلیارد ریال

مصـــــــــــــارف
کل سازمان ها

46

ماموریت

سازمان میادین
میـــوه و تره ابر
و ساماندهـــی
مشاغل هشری

1ـ ایجــاد زیرســاختهای الزم جهــت توزیــع اقــالم مصرفــی
خانــوار بمنظــور حمایــت از توليدکننــده و مصــرف کننــده.
2ـ ســاماندهی مشــاغل شــهری بــا رعایــت طــرح هــای
جامــع ،و مقــررات «بهبــود رابطــه بيــن توليدکننــده و مصــرف
کننــده کاال و خدمــات».

منابع

مصارف

درآمدها

160

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

0

جمع

160

هزینه های جاری

6

تملک داراییهای سرمایهای

32

میلیارد ریال

جمع

38

میلیارد ریال

میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال

میلیارد ریال

ماموریت

1ـ آموزش و ارتقاء سطح دانش ایمنی شهروندان.
2ـ ارائــه طــرح هــای پيشــگيرانه جهــت جلوگيــری از بــروز
حــوادث.
 3ـ ارایــه خدمــات امــداد و نجــات بــه حادثــه دیــدگان در
اســرع وقــت.

سازمـــــــــــان
آتشنشانــی و
خدمات ایمین

منابع

مصارف

درآمدها

157

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

3

جمع

160

هزینه های جاری

65

میلیارد ریال

تملک داراییهای سرمایهای

95

میلیارد ریال

جمع

160

میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال

میلیارد ریال
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ماموریت

1ـ عمليــات مربــوط جمــع آوری ،ذخيــره ســازی ،حمــل و
بازیافــت ،پــردازش و دفــع پســماندهای شــهری را انجــام
دهــد.
2ـ آمــوزش و اطــالع رســانی بــه شــهروندان در زمينــه
مدیریــت پســماند شــهری و تفکيــک از مبــدا.

منابع

مصارف

درآمدها

65

میلیارد ریال

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

35

میلیارد ریال

جمع

100

هزینه های جاری

17

تملک داراییهای سرمایهای

100

میلیارد ریال

جمع

117

میلیارد ریال
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سازمان مدیریت
پمسانــــــــــــــــد

میلیارد ریال

ماموریت

1ـ خدمــات مربــوط بــه حمــل و کفــن و دفــن و ارائــه
خدمــات پــس از خاکســپاری امــوات.
2ـ مدیریــت ایجــاد آرامســتان و توســعه و تجهيــز مــکان
هــای تغســيل و تکفيــن و تدفيــن درگذشــتگان.

منابع

مصارف

درآمدها

349

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

11

جمع

360

هزینه های جاری

63

میلیارد ریال

تملک داراییهای سرمایهای

70

میلیارد ریال

جمع

133
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سازمـــــان
آرامستاهنا
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ماموریت

سازمان سیما
منظـر و فضای
سبـــز هشــری

1ـ ایــن ســازمان ماموریــت دارد بــرای دســتيابی شــهروندان
بــه فضــای ســبز پایــدار ،متــوازن و متناســب بــا نيازهــای
شــهر رشــت بــا برنامــه ریــزی  ،تحقيــق ،طراحــی ،نظــارت،
توانمندســازی منابــع انســانی نســبت بــه ارائــه خدمــات
فنــی و مهندســی مرتبــط در حــوزه فضــای ســبز بــه شــکل
مطلــوب اقــدام نمایــد.
2ـ برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظر شهری.

منابع

مصارف

درآمدها

342

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

8

جمع

350

هزینه های جاری

9

تملک داراییهای سرمایهای

200

میلیارد ریال

جمع
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میلیارد ریال
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میلیارد ریال
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میلیارد ریال

ماموریت

1ـ ســاماندهی و بهبــود وضعيــت حمــل و نقــل کاال و بــار
در شــهر رشــت.
2ـ مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر.
3ـ مدیریــت ســاخت و توســعه و نگهــداری پایانــه هــای
مســافربری.

سازمان مدیریت
حمل و نقل بـار و
مسافــــــــــــــــر

منابع

مصارف

درآمدها

227

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

33

جمع

260

میلیارد ریال

هزینه های جاری

175

میلیارد ریال

تملک داراییهای سرمایهای

260

میلیارد ریال

جمع

435
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میلیارد ریال

میلیارد ریال
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ماموریت

1ـ مدیریــت تهيــه و اجــرای طــرح هــای موضعــی و
موضوعــی بازآفرینــی فضــای شــهری مبتنــی بــر طــرح هــای
جامــع و تفضيلــی.
2ـ مدیریت اجرای پروژه های محرک توسعه.
3ـ تاميــن مصالــح مــورد نيــاز شــهری از قبيــل آســفالت،
شــن و ماســه ،بتــون آمــاده و ...

منابع

مصارف

درآمدها

158

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

2

جمع

160

هزینه های جاری
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تملک داراییهای سرمایهای

722

میلیارد ریال

جمع

769

میلیارد ریال
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میلیارد ریال
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سازمــــــــــان
عمــــــــــــران

میلیارد ریال

ماموریت

1ـ اداره کليــه امــور فرهنگــی ،ورزشــی و تفریحــی در قالــب
وظایــف قانونــی شــهرداری در شــهر رشــت.
2ـ طراحــی ،احــداث و تجهيــز فضاهــا و مــرا کــز فرهنگــی،
تفریحــی و ورزشــی شــهر.
3ـ کمــک بــه ارتقــاء ســطح فرهنــگ شــهروندی بــا آمــوزش
ضوابــط و معيارهــای مربوطــه.

منابع

مصارف

درآمدها

30

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

0

جمع

30

هزینه های جاری

150

تملک داراییهای سرمایهای

50

جمع

208
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میلیارد ریال

میلیارد ریال
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سازمــان فرهنیگ
اجمتاعی و ورزیش

50

ماموریت

سازمان فناوری
اطالعـــــــــات و
ارتباطــــــــــات

1ـ ضــرورت توانمندســازی و ارتقــا خدمات شــهرداری رشــت
بــا بــه کارگيــری قابليتهــا و ظرفيتهــای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،رســالت اصلــی ایــن ســازمان مــی باشــد.
2ـ ارائــه خدمــات الکترونيکــی با اولویــت نياز شــهروندان و تحقق
شــهر هوشــمند یکپارچه ســازی دارایی هــای اطالعاتی شــهرداری
3ـ تاميــن نيــاز شــهرداری در محصــوالت و خدمات اســتراتژیک
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ارائــه خدمات فنــاوری اطالعات
وارتباطــات بــا رویکرد مشــارکت بابخــش خصوصی.

منابع

مصارف

درآمدها

60

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

0

جمع

60

هزینه های جاری

4

تملک داراییهای سرمایهای

185

میلیارد ریال

جمع

189

میلیارد ریال

میلیارد ریال

میلیارد ریال
میلیارد ریال

میلیارد ریال

ماموریت

سازمـــــــــــــان
رسمایه گــذاری
و مشارکت های
مردمـــــــــــــی

1ـ مدیریت تهيه و اجرای مطالعات توسعه سرمایه گذاری.
2ـ شناسایی و امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری.
3ـ تدوین و مستندسازی فرآیند سرمایه گذاری.
4ـ شناســایی و ارایــه بســته هــای تشــویقی بــه مــردم و
ســرمایه گــذاران.

منابع

مصارف

درآمدها

20

منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای

0

جمع

20
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هزینه های جاری

22

میلیارد ریال

تملک داراییهای سرمایهای

30

میلیارد ریال

جمع

52
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میلیارد ریال

