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خالصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات شهرداری رشت بودجه مصوب سال1397
پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار
جمع

شرح

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها
سهم اعتبارات جاری

شرح

سهم اعتبارات عمرانی

سهم اعتبارات جاری

الف-بخش اول -درآمدهای عمومی شهرداری
 -1000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(درآمدهای مستمر)

ارقام به هزار ریال

سهم اعتبارات عمرانی

جمع

الف -بخش اول -اعتبار عمومی

2,523,465,000

1,511,079,000

 -10000 1,012,386,000جمع اعتبارات وظیفه خدمات اداری

 -2000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

217,837,000

130,702,200

87,134,800

 -20000وظیفه خدمات شهری

 -3000بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

434,735,000

260,841,000

173,894,000

 -30000وظیفه عمران شهری

1,138,875,364

1,138,875,364

1,981,124,636

1,981,124,636
6,800,000,000

 -4000درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

548,120,000

328,872,000

219,248,000

 -3010000برنامه ،برنامه ریزی توسعه شهری

506,850,000

506,850,000

 -5000کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

530,000,000

30,000,000

500,000,000

-3020000برنامه هدایت و دفع آبهای سطحی

571,000,000

571,000,000

 -6000اعانات و هدایا و دارائی ها

2,415,843,000

1,430,932,800

984,910,200

-3030000برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری

3,504,900,000

3,504,900,000

 -7000سایر منابع تامین اعتبار

3,250,000,000

0

179,300,000

179,300,000

 -3050000برنامه بهبود محیط شهری

781,650,000

781,650,000

 -3060000برنامه ایجاد اماکن ورزشی و فرهنگی و توریستی

73,200,000

73,200,000

 -3070000برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری

484,100,000

484,100,000

 -3080000برنامه ایجاد تاسیسات درآمدزا

144,000,000

144,000,000

 -3090000دیون عمرانی

555,000,000

555,000,000

6,800,000,000

9,920,000,000

جمع درآمدهای عمومی شهرداری

بازپرداخت وام

9,920,000,000
0

جمع

 -3040000 3,250,000,000برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی

6,227,573,000 3,692,427,000
-210,000,000

210,000,000

6,017,573,000 3,902,427,000 9,920,000,000
0

کمک اعتبارات جاری به عمرانی
جمع درآمدها

782,427,000

9,920,000,000

درآمد حاصل از طرح تملک دارائی های سرمایه ای(ستاره دار)

-

782,427,000

6,800,000,000 3,120,000,000

صندوق توسعه ملی

2,000,000,000

اسناد خزانه

1,000,000,000

جمع اعتبارات عمومی

3,120,000,000

هزینه اجرای پروژه های پسماندی

2,000,000,000

هزینه های قابل اجرا بابت طرح تملک دارائی های سرمایه ای

الیروبی رودخانه هاو احداث دیوار حفاظتی

500,000,000

(ستاره دار)

خرید دستگاه زباله سوز

436,000,000

ورزشگاه سلیمانداراب
درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت

4,000,000,000

پروژه احداث تقاطع و پروژه های اقتصادی و خرید زمین بمنظور بارگذاری

4,000,000,000

جمع کل درآمدهای شهرداری و طرح تملک دارائی های سرمایه ای

16,920,000,000

جمع کل اعتبارات شهرداری و طرح تملک دارائی های سرمایه ای

16,920,000,000

مدیر برنامه ریزی و بودجه :آمنه خدابخشی

مدیر مالی شهرداری :مجتبی ماه پسند

معاون برنامه ریزی وتوسعه:حامد اخوان

معاون مالی اقتصادی :محمدرضا شیرزاد

شهردار :مسعود نصرتی

64,000,000

رئیس شورای اسالمی شهر رشت :سیدامیرحسین علوی

صفحه1

خالصه کل بودجه و تعادل درآمدها و اعتبارات شهرداری رشت بودجه مصوب سال1397

ارقام به هزار ریال

پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار

اعتبارات جاری و عمرانی به تفکیک وظایف و برنامه ها

بخش دوم -درآمد سازمانها و موسسات وابسته

بخش دوم -اعتبارات سازمانها و موسسات وابسته

شرح

جمع

سهم اعتبارات جاری

سهم اعتبارات عمرانی

سازمان حمل ونقل بار ومسافر

194,334,000

186,534,000

7,800,000

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

395,275,800

395,275,800

0

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

33,000,000

30,500,000

2,500,000

سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

149,605,000

130,605,000

19,000,000

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی

130,605,000

سازمان آرامستانها

114,730,000

76,642,000

38,088,000

سازمان آرامستانها

76,642,000

38,088,000

سازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری

533,457,000

71,057,000

462,400,000

سازمان سیما ومنظر وفضای سبز شهری

71,057,000

462,400,000

533,457,000

سازمان مدیریت پسماند

571,250,000

489,650,000

81,600,000

سازمان مدیریت پسماند

489,650,000

81,600,000

571,250,000

سازمان عمران و بازآفرینی

412,370,000

126,432,000

285,938,000

سازمان عمران و بازآفرینی

126,432,000

285,938,000

412,370,000

سازمان سرمایه گذاری

36,708,000

26,708,000

10,000,000

سازمان سرمایه گذاری

26,708,000

10,000,000

36,708,000

فناوری اطالعات و ارتباطات

168,543,575

9,943,575

158,600,000

فناوری اطالعات و ارتباطات

9,943,575

158,600,000

168,543,575

1,543,347,375

1,065,926,000

2,609,273,375

4,663,347,375

7,865,926,000

12,529,273,375

999,587,800

906,220,000

1,905,807,800

3,663,759,575

6,959,706,000

10,623,465,575

جمع درآمد سازمانها

2,609,273,375

جمع درآمدهای عمومی و درآمد سازمانها

شرح
سازمان حمل ونقل بار ومسافر

186,534,000

7,800,000

194,334,000

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی

395,275,800

0

395,275,800

30,500,000

2,500,000

33,000,000

19,000,000

149,605,000
114,730,000

جمع اعتبارات سازمانها

1,065,926,000 1,543,347,375

 7,865,926,000 4,663,347,375 12,529,273,375جمع اعتبارات عمومی و اعتبارات سازمانها

ارقام تکراری

1,905,807,800

جمع کل درآمدهای شهرداری
مدیر برنامه ریزی و بودجه :آمنه خدابخشی

سهم اعتبارات جاری

سهم اعتبارات عمرانی

جمع

999,587,800

 906,220,000ارقام تکراری

6,959,706,000 3,663,759,575 10,623,465,575

مدیر مالی شهرداری :مجتبی ماه پسند

معاون برنامه ریزی وتوسعه:حامد اخوان

جمع کل اعتبارات شهرداری

معاون مالی اقتصادی :محمدرضا شیرزاد

شهردار :مسعود نصرتی

رئیس شورای اسالمی شهر رشت :سیدامیرحسین علوی

صفحه2
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مصوب 97

جمع کل درآمدهای شهرداری

3,969,826,651

9,000,000,000

1,584,678,141

2,420,896,165

4,005,574,306

9,920,000,000

1000

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

1,504,328,212

2,421,888,000

592,869,530

1,094,692,521

1,687,562,051

2,523,465,000

1100

وصولی توسط سایر موسسات

624,827,809

1,079,360,000

232,521,354

383,136,969

615,658,323

882,000,000

1102

عوارض اسناد رسمی

4,088,609

7,945,000

1,094,228

980,414

2,074,642

10,000,000

1107

عوارض صدور و تمدید گذرنامه

1,401,412

2,500,000

312,891

1,402,476

1,715,367

3,000,000

1108

عوارض بر بلیط هواپیمایی

7,342,162

25,000,000

472,167

7,052,254

7,524,421

25,000,000

1110

عوارض بر فروش کاال (موضوع بند الف ماده 38قانون مالیات بر ارزش افزوده)

608,939,279

1,000,000,000

229,853,111

371,703,494

601,556,605

800,000,000

1111

عوارض آالیندگی تبصره 1ذیل ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده

3,056,347

13,700,000

788,957

1,998,331

2,787,288

9,000,000

1112

عوارض ناشی از اجرای ماده  15رسیدگی به تخلفات رانندگی

0

10,000,000

0

0

0

5,000,000

1113

عوارض ناشی از اجرای ماده  23رسیدگی به تخلفات رانندگی

0

20,215,000

0

0

0

30,000,000

1200

عوارض بر ساختمانها و اراضی

807,997,607

1,239,597,000

337,530,192

659,530,529

997,060,721

1,472,755,000

1201

ورود امالك به محدوده قانونی شهر

428,535

3,600,000

197,645

1,980,931

2,178,576

0

1202

عوارض احداث بنای مسكونی

217,814,886

444,641,000

83,546,680

259,427,086

342,973,766

377,700,000

1203

عوارض مازاد بر تراکم و پایه اعیانات

433,841,310

598,541,000

175,581,799

11,004,880

186,586,679

625,000,000

1204

عوارض بر تفكیک اراضی و ساختمان ها

28,129,331

52,500,000

17,047,828

12,313,135

29,360,963

47,500,000

1205

عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

4,012,306

12,290,000

1,422,846

1,385,490

2,808,336

10,555,000

1207

حق النظاره ممیزی ایمنی

0

0

0

1,380,490

1,380,490

0

1208

عوارض نوسازی

68,782,967

123,500,000

31,187,686

56,138,078

87,325,764

203,000,000

1209

عوارض  %5فضای آموزشی

15,704,592

0

6,637,362

11,064,468

17,701,830

0

شیپ ینیبردآمدومنابع اتمیناعتبار
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1210

اشتباه واریزی

1211

عوارض بر اراضی محصور نشده

1212

عوارض بر پالك آبی

1213

سرانه بهای خدمات آتش نشانی

13,233,995

1214

مازاد بر تراکم پایه

23,715,473

2,400,000

1222

عوارض پذیره

0

0

0

1299

سایر موارد

0

0

0

381,739

1300

عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

27,097,195

36,020,000

7,572,825

23,575,918

31,148,743

1301

عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیكلت و سایر وسائط نقلیه

42,273

520,000

8,570

19,646

28,216

100,000

1302

عوارض بلیط مسافرت و باربری

62,549

0

0

0

0

0

1305

عوارض صدور گواهینامه

155,072

500,000

33,471

139,322

172,793

580,000

1307

عوارض سالیانه خودرو سواری و سایر وسائط نقلیه

26,837,301

35,000,000

7,530,784

23,416,950

30,947,734

40,000,000

1400

عوارض بر پروانه های کسب ،فروش و خدماتی

44,405,601

66,911,000

15,245,159

28,449,105

43,694,264

128,030,000

1401

عوارض فروش بلیط نمایش و کنسرت

703,235

0

0

0

0

0

1403

عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حرف خاص

31,756,479

59,856,000

9,362,491

14,445,287

23,807,778

107,000,000

1404

عوارض تابلو (صنفی)

0

0

0

4,550,013

4,550,013

18,000,000

1407

عوارض از رقم قراردادها

6,367,804

5,000,000

3,290,997

7,849,639

11,140,636

0

1408

عوارض بر تولید و یا فروش محصوالت تولیدی کارخانجات

37,800

0

0

10,057

10,057

0

1419

عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت

4,954,361

0

2,425,563

1,270,405

3,695,968

0

شیپ ینیبردآمدومنابع اتمیناعتبار

2,234,012

0

406,008

734,199

1,140,207

0

100,200

2,125,000

100,200

0

100,200

0

0

0

0

1,500

1,500

0

0

7,484,768

12,249,993

19,734,761

0

13,917,370

245,645,798

259,563,168

0

45,822,742

45,822,742

209,000,000

381,739

0
40,680,000
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1420

عوارض فک پلمپ

7,700

55,000

6,500

0

6,500

60,000

1421

عوارض بر محل استقرار بانكها

97,975

0

56,068

44,175

100,243

0

1422

عوارض بر فروش اسناد مناقصه و مزایده

480,247

2,000,000

103,540

279,529

383,069

1,000,000

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد )ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺎره و(...

0

0

0

0

0

1,970,000

2000

درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

219,359,063

242,200,000

74,042,221

167,184,969

241,227,190

217,837,000

2100

وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات

76,477,227

82,200,000

29,340,266

77,194,969

106,535,235

17,837,000

2102

عوارض عدم تأمین پارکینگ

59,945,526

70,000,000

23,141,845

69,162,937

92,304,782

0

2104

عوارض کسر حد نصاب تفكیكی

521,735

2,100,000

711

69,397

70,108

0

2196

عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز

0

10,000,000

0

4,638,336

4,638,336

13,680,000

2197

عوارض کسری حد نصاب فضای باز

7,623,330

100,000

2,781,997

728,247

3,510,244

0

2198

عوارض ایمنی ساختمانها

1,021,573

0

479,786

2,555,160

3,034,946

4,157,000

2199

سایر موارد

7,365,063

0

2,935,927

40,892

2,976,819

0

2200

سهمیه از عوارض وصولی متمرکز

142,881,836

160,000,000

44,701,955

89,990,000

134,691,955

200,000,000

2201

وصولی متمرکز (موضوع تبصره  2ماده  39قانون مالیات بر ارزش افزوده)

142,881,836

160,000,000

44,701,955

89,990,000

134,691,955

200,000,000

3000

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

96,981,213

184,729,000

41,913,325

70,933,873

112,847,198

434,735,000

3100

درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری

96,981,213

184,729,000

41,913,325

70,933,873

112,847,198

434,735,000

3101

بهای آسفالت و لكه گیری و ترمیم حفاری

33,519,499

50,000,000

12,715,750

21,630,509

34,346,259

215,000,000

3102

بهای خدمات کارشناسی

8,347,861

19,915,000

3,373,525

8,434,265

11,807,790

22,500,000

3105

خدمات حمل زباله (صنفی)

0

0

0

1,780,914

1,780,914

8,755,000

1499

شیپینیبردآمدومنابعاتمیناعتبار

صفحه 5

بودهج مصوب ردآمدی سال

کد طبقه

شرح درآمــــــــد

بندی

1397

)اراقم هب زهار ریال(

وصولی قطعی 95

بودجه مصوب 96

وصولی سه ماهه آخر 95

وصولی نه ماهه اول 96

جمع وصولی سه ماهه آخر
 95و نه ماهه اول 96

مصوب 97

3106

بهای خدمات حمل و جمع آوری زباله

46,530,557

60,000,000

21,746,013

27,207,302

48,953,315

145,500,000

3113

عوارض حاصل از خدمات فنی و ایمنی (آنتن های )BTS

1,167,816

3,500,000

1,143,994

50,186

1,194,180

0

3114

درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی

314,768

500,000

295,318

176,600

471,918

500,000

3115

عوارض خدمات شهر

1,711,522

2,600,000

211,750

2,440,341

2,652,091

2,100,000

3116

عوارض بهره برداری موقت

5,389,190

48,214,000

2,426,975

9,213,756

11,640,731

40,380,000

4000

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

181,935,071

1,014,908,000

164,024,127

36,345,636

200,369,763

548,120,000

4100

درآمد حاصل از وجوه شهرداری

178,428,910

1,008,828,000

164,017,805

35,851,029

199,868,834

540,000,000

4102

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی

134,965,282

1,000,000,000

134,965,282

25,000,000

159,965,282

540,000,000

4104

کارمزد

43,463,628

8,828,000

29,052,523

10,851,029

39,903,552

0

4200

درآمد حاصل از اموال شهرداری

3,506,161

6,080,000

6,322

494,607

500,929

8,120,000

4201

مال االجاره ساختمانها و تاسیسات

3,415,791

5,000,000

0

481,150

481,150

5,000,000

4202

درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت و وسایل نقلیه

90,370

1,080,000

6,322

13,457

19,779

0

4299

سایر موارد( قراردادهای اجاره)

0

0

0

0

0

3,120,000

5000

کمكهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

4,070,000

550,000,000

0

0

0

530,000,000

5103

اعتبار خرید اتوبوس و لوازم یدکی از بودجه کل کشور

0

20,000,000

0

0

0

0

5104

سایر کمكهای اعطائی دولت و سایر سازمانهای دولتی

4,070,000

460,000,000

0

0

0

460,000,000

5105

کمک جاری از محل 12در هزار حقوق گمرکی(موضوع تبصره  3ماده  41قانون مالیات بر ارزش افزوده)

0

50,000,000

0

0

0

50,000,000

5106

کمک عمرانی از محل 12در هزار حقوق گمرکی(موضوع تبصره  3ماده  41قانون مالیات بر ارزش افزوده)

0

20,000,000

0

0

0

20,000,000

6000

اعانات و هدایا و دارائیها

1,879,882,758

2,055,275,000

695,923,078

1,044,917,927

1,740,841,005

2,415,843,000

شیپ ینیبردآمدومنابع اتمیناعتبار

صفحه 6

بودهج مصوب ردآمدی سال

کد طبقه

شرح درآمــــــــد

بندی

1397

)اراقم هب زهار ریال(

وصولی قطعی 95

بودجه مصوب 96

وصولی سه ماهه آخر 95

وصولی نه ماهه اول 96

جمع وصولی سه ماهه آخر
 95و نه ماهه اول 96

مصوب 97

6300

اموال و دارائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

1,879,882,758

2,055,275,000

695,923,078

1,044,917,927

1,740,841,005

2,415,843,000

6301

جریمه کمیسیون ماده صد

1,654,476,900

1,660,000,000

582,253,393

913,677,630

1,495,931,023

2,176,000,000

6302

جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها

322,724

510,000

82,813

201,246

284,059

680,000

6304

ضبط سپرده های معامالت شهرداری

0

0

0

66,261

66,261

0

6305

ارزش ایجاد شده ناشی از تاثیر طرح های عمرانی

0

0

0

25,878

25,878

2,150,000

6307

عوارض حق مشرفیت

0

71,436,000

0

0

0

23,980,000

6308

جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها

148,463

409,000

2,460

6,653

9,113

125,000

6309

هزینه انبارداری و ستاد سد معبر

710,926

2,120,000

270,324

394,294

664,618

1,675,000

6310

عوارض تعیین و تغییر کاربری

37,784,424

50,000,000

14,074,327

9,762,642

23,836,969

75,100,000

6311

جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض و مطالبات

4,599,476

5,800,000

1,845,190

3,030,224

4,875,414

6,850,000

6312

جریمه حذف پارکینگ کمیسیون ماده صد

1,415,068

0

253,053

173,198

426,251

0

6313

عوارض استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط

129,994,147

150,000,000

60,036,110

54,214,927

114,251,037

0

6314

عوارض ارزش بهینه ناشی از طرح تفضیلی جدید

50,358,932

115,000,000

37,072,986

63,352,321

100,425,307

129,283,000

6398

عوارض شارژ

32,422

0

32,422

12,653

45,075

0

6399

عوارض چاپ بلیط

39,276

0

0

0

0

0

7000

سایر منابع تامین اعتبار

83,270,334

2,531,000,000

15,905,860

6,821,239

22,727,099

3,250,000,000

7100

وامهای دریافتی

58,665,928

1,500,000,000

0

0

0

1,450,000,000

7102

وام دریافتی از بانكها

58,665,928

1,500,000,000

0

0

0

1,450,000,000

7200

فروش اموال شهرداری

24,604,406

1,031,000,000

15,905,860

6,821,239

22,727,099

1,800,000,000

7201

فروش اموال غیر منقول

24,604,406

1,000,000,000

15,905,860

2,810,530

18,716,390

1,800,000,000

شیپ ینیبردآمدومنابع اتمیناعتبار
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بودهج مصوب ردآمدی سال
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7202

فروش اموال منقول و اسقاط

0

30,000,000

0

4,010,709

4,010,709

0

7203

عوارض فروش سرقفلی

0

1,000,000

0

0

0

0

شیپ ینیبردآمدومنابع اتمیناعتبار

درآمدهای ناشی از طرح تملک دارائی های سرمایه ای(درآمدهای ستاره دار)

7,000,000,000

درآمد ناشی از صندوق ذخیره ملی

2,000,000,000

درآمد ناشی از اخذ اسناد خزانه

1,000,000,000

درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت

4,000,000,000

صفحه 8

سه
م
ع
ب
می
ن
عت
ا
عت
م
ا
شیپ ینیب م ا بار ت جاری -ر ی ردآمد و نا ع ات ن ا بار

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت(سهم جاری و عمراني)
كد طبقه

شرح درآمد

بندی
_

جمع

جمع کل درآمدهای شهرداری

9,920,000,000

1000

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

2,523,465,000

1100

وصولی توسط سایر موسسات

)اراقم هب زهار ریال(

سهم اعتبارات جاری
درصد

مبلغ

سهم اعتبارات عمرانی
درصد

3,692,427,000
0

882,000,000

1,511,079,000

مبلغ
6,227,573,000

0

526,200,000

1,012,386,000
355,800,000

1102

عوارض اسناد رسمی

10,000,000

60

6,000,000

40

4,000,000

1107

عوارض صدور و تمدید گذرنامه

3,000,000

60

1,800,000

40

1,200,000

1108

عوارض بر بلیط هواپیمایی

25,000,000

60

15,000,000

40

10,000,000

1110

عوارض بر فروش کاال (موضوع بند الف ماده 38قانون مالیات بر ارزش افزوده)

800,000,000

60

480,000,000

40

320,000,000

1111

عوارض آالیندگی تبصره 1ذیل ماده  38قانون مالیات بر ارزش افزوده

9,000,000

60

5,400,000

40

3,600,000

1112

عوارض ناشی از اجرای ماده  15رسیدگی به تخلفات رانندگی

5,000,000

0

0

100

5,000,000

1113

عوارض ناشی از اجرای ماده  23رسیدگی به تخلفات رانندگی

30,000,000

60

18,000,000

40

12,000,000

1200

عوارض بر ساختمانها و اراضی

1,472,755,000

1201

ورود امالك به محدوده قانونی شهر

589,102,000

883,653,000

0

60

0

40

0

1202

عوارض احداث بنای مسكونی

377,700,000

60

226,620,000

40

151,080,000

1203

عوارض مازاد بر تراکم و پایه اعیانات

625,000,000

60

375,000,000

40

250,000,000

1204

عوارض بر تفكیک اراضی و ساختمان ها

47,500,000

60

28,500,000

40

19,000,000

1205

عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی

10,555,000

60

6,333,000

40

4,222,000

1208

عوارض نوسازی

203,000,000

60

121,800,000

40

81,200,000

1212

عوارض بر پالك آبی

0

60

0

40

0

شیپ ینیبسهماعتبارات جاری-عمرانيازردآمدومنابع اتمیناعتبار

صفحه 9

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت(سهم جاری و عمراني)
كد طبقه

شرح درآمد

بندی

جمع

1222

عوارض پذیره

209,000,000

1300

عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل

40,680,000

)اراقم هب زهار ریال(

سهم اعتبارات عمرانی

سهم اعتبارات جاری
درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

60

125,400,000

40

83,600,000

16,272,000

24,408,000

1301

عوارض شماره گذاری سالیانه موتور سیكلت و سایر وسائط نقلیه

100,000

60

60,000

40

40,000

1305

عوارض صدور گواهینامه

580,000

60

348,000

40

232,000

1307

عوارض سالیانه خودرو سواری و سایر وسائط نقلیه

40,000,000

60

24,000,000

40

16,000,000

1400

عوارض بر پروانه های کسب ،فروش و خدماتی

128,030,000

51,212,000

76,818,000

1403

عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حرف خاص

107,000,000

60

64,200,000

40

42,800,000

1404

عوارض تابلو (صنفی)

18,000,000

60

10,800,000

40

7,200,000

1419

عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت

0

60

0

40

0

1420

عوارض فک پلمپ

60,000

60

36,000

40

24,000

1422

عوارض بر فروش اسناد مناقصه و مزایده

1,000,000

60

600,000

40

400,000

1,970,000

60

1,182,000

40

788,000

1499

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد) ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺎره و(...

2000

درآمد ناشی از عوارض اختصاصی

217,837,000

130,702,200

87,134,800

2100

وصولی توسط شهرداری و سایر موسسات

17,837,000

10,702,200

7,134,800

2102

عوارض عدم تأمین پارکینگ

0

0

0

100

0

2104

عوارض کسر حد نصاب تفكیكی

0

60

0

40

0

2196

عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز

13,680,000

60

8,208,000

40

5,472,000

2198

عوارض ایمنی ساختمانها

4,157,000

60

2,494,200

40

1,662,800

2200

سهمیه از عوارض وصولی متمرکز

شیپ ینیبسهماعتبارات جاری-عمرانياز ردآمدومنابع اتمیناعتبار

200,000,000

120,000,000

80,000,000

صفحه 10

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت(سهم جاری و عمراني)
كد طبقه

شرح درآمد

بندی

جمع

2201

وصولی متمرکز (موضوع تبصره  2ماده  39قانون مالیات بر ارزش افزوده)

200,000,000

)اراقم هب زهار ریال(

سهم اعتبارات عمرانی

سهم اعتبارات جاری
درصد

مبلغ

درصد

مبلغ

60

120,000,000

40

80,000,000

3000

بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

434,735,000

260,841,000

173,894,000

3100

درآمد ناشی از بهاء خدمات شهرداری

434,735,000

260,841,000

173,894,000

3101

بهای آسفالت و لكه گیری و ترمیم حفاری

215,000,000

60

129,000,000

40

86,000,000

3102

بهای خدمات کارشناسی

22,500,000

60

13,500,000

40

9,000,000

3105

خدمات حمل زباله (صنفی)

8,755,000

60

5,253,000

40

3,502,000

3106

بهای خدمات حمل و جمع آوری زباله

145,500,000

60

87,300,000

40

58,200,000

3113

عوارض حاصل از خدمات فنی و ایمنی (آنتن های )BTS

0

60

0

40

0

3114

درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشی

500,000

60

300,000

40

200,000

3115

عوارض خدمات شهر

2,100,000

60

1,260,000

40

840,000

3116

عوارض بهره برداری موقت

40,380,000

60

24,228,000

40

16,152,000

4000

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

548,120,000

328,872,000

219,248,000

4100

درآمد حاصل از وجوه شهرداری

540,000,000

324,000,000

216,000,000

4102

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی

4104

کارمزد

4200

درآمد حاصل از اموال شهرداری

8,120,000

540,000,000

60

324,000,000

40

216,000,000

0

60

0

40

0

3,248,000

4,872,000

4201

مال االجاره ساختمانها و تاسیسات

5,000,000

60

3,000,000

40

2,000,000

4299

سایر موارد( قراردادهای اجاره)

3,120,000

60

1,872,000

40

1,248,000

شیپ ینیبسهماعتبارات جاری-عمرانيازردآمدومنابع اتمیناعتبار

صفحه 11

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت(سهم جاری و عمراني)
كد طبقه

شرح درآمد

بندی

جمع

5000

کمكهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

530,000,000

)اراقم هب زهار ریال(

سهم اعتبارات جاری
درصد

مبلغ

سهم اعتبارات عمرانی
درصد

30,000,000

مبلغ
500,000,000

5104

سایر کمكهای اعطائی دولت و سایر سازمانهای دولتی

460,000,000

0

0

100

460,000,000

5105

کمک جاری از محل 12در هزار حقوق گمرکی(موضوع تبصره  3ماده  41قانون مالیات بر ارزش افزوده)

50,000,000

60

30,000,000

40

20,000,000

5106

کمک عمرانی از محل 12در هزار حقوق گمرکی(موضوع تبصره  3ماده  41قانون مالیات بر ارزش افزوده)

20,000,000

0

0

100

20,000,000

6000

اعانات و هدایا و دارائیها

2,415,843,000

1,430,932,800

984,910,200

6300

اموال و دارائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

2,415,843,000

1,430,932,800

984,910,200

6301

جریمه کمیسیون ماده صد

6302

جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها

2,176,000,000

60

1,305,600,000

40

870,400,000

680,000

60

408,000

40

272,000

6305

ارزش ایجاد شده ناشی از تاثیر طرح های عمرانی

2,150,000

60

1,290,000

40

860,000

6307

عوارض حق مشرفیت

23,980,000

0

0

100

23,980,000

6308

جریمه قطع اشجار شهری و غرامتها

125,000

0

0

100

125,000

6309

هزینه انبارداری و ستاد سد معبر

1,675,000

60

1,005,000

40

670,000

6310

عوارض تعیین و تغییر کاربری

75,100,000

60

45,060,000

40

30,040,000

6311

جرایم متعلقه از تاخیر پرداخت عوارض و مطالبات

6,850,000

0

0

100

6,850,000

6314

عوارض ارزش بهینه ناشی از طرح تفضیلی جدید

129,283,000

60

77,569,800

40

51,713,200

7000

سایر منابع تامین اعتبار

3,250,000,000

0

0

0

3,250,000,000

7100

وامهای دریافتی

1,450,000,000

7102

وام دریافتی از بانكها

1,450,000,000

شیپ ینیبسهماعتبارات جاری-عمرانياز ردآمدومنابع اتمیناعتبار

0
0

0

1,450,000,000
100

1,450,000,000

صفحه 12

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت(سهم جاری و عمراني)
كد طبقه

شرح درآمد

بندی

جمع

7200

فروش اموال شهرداری

1,800,000,000

7201

فروش اموال غیر منقول

1,800,000,000

)اراقم هب زهار ریال(

سهم اعتبارات جاری
درصد

مبلغ

سهم اعتبارات عمرانی
درصد

0
0

0

مبلغ
1,800,000,000

100

1,800,000,000

جمع کل درآمدهای شهرداری

9,920,000,000

3,692,427,000

6,227,573,000

بازپرداخت وام در ماده  18خدمات اداری منظور شده است

0

210,000,000

-210,000,000

جمع کل(درآمد+ماده  18خدمات شهری)

9,920,000,000

3,902,427,000

6,017,573,000

کمک اعتبارات جاری به عمرانی

0

-782,427,000

782,427,000

جمع نهایی

9,920,000,000

درصد جاری

31%

شیپ ینیبسهماعتبارات جاری-عمرانياز ردآمدومنابع اتمیناعتبار

0

3,120,000,000
درصد عمرانی

0

6,800,000,000
69%

صفحه 13

ج
م
م
ک
وع ل زهینه اهی جاری

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال 95
شرح هزینه

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

بودجه مصوب

مصوب سال 96

تعداد

ماه

مبلغ

تعداد

ماه

مبلغ

تعداد

ماه

تصویب سال97

 10000فصل اول:هزینه های پرسنلی

0

12

335,351,768

660

12

451,196,320

597

12

490,595,590

 10100ماده()1حقوق،اجرت و دستمزد

0

12

47,254,293

660

12

77,400,000

597

12

63,487,737

 10101حقوق شهردار

12

37,754

1

12

69,000

1

12

66,000

 10102حقوق کارمندان رسمی

12

570,670

134

12

8,321,400

25

12

1,711,916

 10103حقوق کارمندان ثابت

12

16,626,188

109

12

6,768,900

338

12

23,789,876

 10104حقوق کارگران رسمی حکمی

12

10,289,155

127

12

22,783,800

63

12

12,474,000

821,880

21

3,477,600

10

12

1,848,000

18,908,646

263

12

34,479,300

156

12

22,597,945

5

12

0

4

0

1,500,000

0

1,000,000

 10105حقوق کارگران قراردادی روزمزد

12

 10106حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی (کار مشخص)
 10107حقوق مامورین انتظامی
 10108سایر هزینه ها

12

288,097,475

660

12

373,796,320

597

12

427,107,853

 10200ماده(-)2مزایا،فوق العاده و کمکها
 10201مزایای شهردار

12

697,865

1

12

772,800

1

12

831,600

 10202مزایای کارمندان رسمی

12

2,917,646

134

12

44,380,800

25

12

9,240,000

وظیفه خدمات اداری

0

صفحه 14

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

عملکرد قطعی سال 95

کد طبقه

شرح هزینه

بندی

بودجه مصوب

مصوب سال 96

ماه

مبلغ

تعداد

ماه

مبلغ

تعداد

ماه

تصویب سال97

 10203مزایای کارمندان ثابت

12

84,607,577

109

12

39,109,200

338

12

132,509,520

 10204مزایای کارگران رسمی حکمی

12

3,288,755

127

12

12,268,200

63

12

7,733,880

 10205مزایای کارگران قراردادی روزمزد

12

288,433

21

12

2,028,600

10

12

1,052,040

12

20,987,072

263

12

50,811,600

156

12

35,418,240

 10207مزایای مامورین انتظامی

12

204,426

5

12

1,380,000

4

12

1,267,200

 10208فوق العاده اضافه کار ساعتی،جمعه کاری

12

90,422,448

660

12

104,740,620

597

12

114,539,248

41,471,824

660

59,802,000

597

63,143,200

 10210کمک غیر نقدی و عائله مندی

4,079,693

660

22,968,000

597

9,587,820

 10211پاداش وعیدی

38,953,736

660

34,534,500

597

50,785,105

10206

10209

مزایای کارکنان قراردادی(کارمشخص وخریدخدمت و
پیمانی)

حق پس اندازوحق بازنشستگی وبیمه ودرمان وبیمه عمرسهم
شهرداری

 10212سایر هزینه ها(کمک ازدواج و) ...

وظیفه خدمات اداری

تعداد

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

178,000

1,000,000

1,000,000

صفحه 15

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال 95
شرح هزینه

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

162,418,687

212,138,388

280,564,000

2,424,308

4,089,000

4,720,000

 20301ماموریت وهزینه سفر داخل کشور

997,608

1,590,000

1,860,000

 20302ماموریت وهزینه سفر خارج از کشور

471,158

1,100,000

1,100,000

 20303هزینه سفر وفوق العاده نقل مکان کارکنان

0

0

0

 20304حمل ونقل،پست وتلگراف وتلفن وفاکس

930,677

1,260,000

1,610,000

 20305سایر هزینه ها

24,865

139,000

150,000

15,747,264

23,080,000

21,850,000

304,781

600,000

1,000,000

 20402اجاره زمین

0

0

0

 20403کرایه ماشین های اداری

0

0

0

15,239,867

22,170,000

20,550,000

202,616

310,000

300,000

94,073,705

150,022,980

221,507,000

780,437

1,428,980

1,900,000

 20000فصل دوم-هزینه های اداری
 20300ماده ()3ماموریت،هزینه سفر،حمل و نقل وارتباطات

 20400ماده()4اجاره بهاء و کرایه
 20401اجاره ساختمان

 20404کرایه ماشین آالت و وسایط نقلیه
 20405سایر هزینه ها

 20500ماده ()5خدمات قراردادی
 20501نگهداری وتعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات

وظیفه خدمات اداری

صفحه 16

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

عملکرد قطعی سال 95

کد طبقه

شرح هزینه

بندی

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

 20502نگهداری وتعمیرات وسایل اداری

982,570

1,650,000

2,075,000

 20503نگهداری وتعمیرات ماشین آالت ووسایط نقلیه

817,674

1,754,000

2,096,000

1,401,694

12,990,000

18,358,000

20504/1

هزینه مربوط به روابط عمومی

10,000,000

12,000,000

20504/2

هزینه چاپ مربوط به مرکزومناطق

2,990,000

6,358,000

21,350,000

17,130,000

20505/1

هزینه مربوط به روابط عمومی

10,000,000

8,000,000

20505/2

هزینه جشن و پذیرایی مربوط به مرکزومناطق

5,350,000

7,630,000

20505/3

هزینه مربوط به ایثارگران

1,000,000

1,500,000

 20506هزینه های آموزشی کارکنان

810,681

4,000,000

4,000,000

 20507هزینه های آموزشی شهروندان

0

0

0

114,370

5,600,000

5,500,000

9,484

109,000

128,000

12,089,433

12,510,000

13,130,000

 20511هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری

41,475,135

38,000,000

65,000,000

 20512سایر خدمات قراردادی

15,255,134

10,700,000

15,000,000

 20504هزینه چاپ(اوراق،دفاتر،نشریات،آگهی،عکس و)...

 20505هزینه جشن وپذیرایی وسوگواری وافطاری

 20508هزینه های مطالعاتی وتحقیقاتی پژوهشی

20509

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

20510

حق الجلسه مشاوره حسابرسی تهیه مطالب آموزشی ومقاالت،هزینه های ثبتی،حقوقی وقضایی

وظیفه خدمات اداری

6,137,604

صفحه 17

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال 95
شرح هزینه

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

 20513حق الزحمه حسابرسی

735,000

3,500,000

3,500,000

 20514هزینه بیمه داراییهای ثابت

457,710

1,321,000

5,000,000

0

0

0

 20516هزینه های رفاهی کارکنان

10,172,519

28,890,000

53,190,000

 20517بیمه مسئولیت مدنی

2,623,368

5,720,000

15,000,000

210,892

500,000

500,000

 20600ماده()6سوخت ،آب و برق

4,956,673

10,346,408

12,206,000

 20601سوخت دستگاه های حرارتی

462,667

1,560,000

1,820,000

 20602سوخت ماشین آالت ووسایط نقلیه

941,499

2,155,408

2,575,000

 20603بهای آب مصرفی

137,844

841,000

981,000

 20604بهای برق مصرفی

3,403,495

5,735,000

6,770,000

11,168

55,000

60,000

 20700ماده()7مواد و لوازم مصرف شدنی

11,135,179

24,600,000

20,281,000

 20701خرید لوازم جزئی ساختمان وتاسیسات

1,012,451

2,150,000

2,335,000

 20702خرید لوازم مصرفی اداری

2,654,280

4,450,000

4,235,000

438,477

1,294,000

1,398,000

 20515هزینه های جمع آوری متکدیان

 20599سایر هزینه ها

 20605سایر

 20703لوازم یدکی ماشین آالت ووسائط نقلیه

وظیفه خدمات اداری

صفحه 18

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال 95
شرح هزینه

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

1,978,724

8,982,000

3,770,000

0

0

0

432,584

1,025,000

1,075,000

 20707لوازم آتش نشانی

7,945

801,000

973,000

 20708خرید تابلو وپالک راهنما

96,705

488,000

595,000

 20709سایر مواد ولوازم مصرف شدنی

1,274,013

1,860,000

2,500,000

 20710کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری

3,240,000

3,500,000

3,350,000

0

50,000

50,000

10,863,388

33,766,120

28,434,500

196,672

732,000

610,000

 31001خرید ساختمان

0

0

0

 31002خرید زمین

0

0

0

196,672

732,000

610,000

 31100ماده()11ساختمان و تاسیسات

3,433,538

7,953,120

7,250,000

 31101بازسازی وتعمیرات اساسی ساختمانها وتاسیسات اداری

3,433,538

7,953,120

7,250,000

 31200ماده()12ماشین آالت و وسائط نقلیه

4,657,106

19,081,000

14,177,000

 20704لباس کارکنان و لوازم خواب
 20705خرید بذر ونهال وسم ولوازم باغبانی
 20706لوازم تنظیف

 20799سایر

 30000فصل سوم-هزینه های سرمایه ای
 31000ماده()10خرید ساختمان ،زمین،حقوق و امتیازات

 31003حقوق وامتیازات

وظیفه خدمات اداری

صفحه 19

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال 95
شرح هزینه

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

0

9,271,000

3,000,000

 31202تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری ولوازم مربوطه

3,480,037

5,090,000

5,695,000

 31203تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

455,545

2,330,000

2,560,000

 31209سایر لوازم فنی وتجهیزات عمده اداری

662,419

2,000,000

2,524,000

 31210سایر

59,105

390,000

398,000

 31300ماده()13کاالهای مصرف نشدنی

2,446,900

6,000,000

6,397,500

 31301لوازم مصرف نشدنی اداری

2,413,234

5,850,000

6,030,000

0

0

0

 31303کتاب

33,666

150,000

367,500

 31304سایر

0

0

0

 40000فصل چهارم -هزینه های انتقالی

69,686,674

487,215,000

339,281,274

 41600ماده ( )16کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

12,022,396

24,875,000

32,210,000

 41601تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمی شهر

11,468,606

12,675,000

11,910,000

553,790

12,200,000

20,300,000

 41603کمک به کتابخانه ها

0

0

0

 41604کمک به خسارات دیدگان حوادث غیر مترقبه

0

0

0

 31201خرید ماشین آالت و وسائط نقلیه

 31302حیوانات ونباتات

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

وظیفه خدمات اداری

صفحه 20

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال 95
شرح هزینه

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

 41605کمک به به سازمان حمل بار و مسافر

0

0

0

 41606کمک به سامانه قطار شهری

0

0

0

 41607کمک به سایر موسسات وابسته

0

0

0

 41608سایر کمکها وپرداختیها به بخش عمومی

0

0

0

 41609سایر

0

0

0

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

0

0

0

 41701کمک به موسسات خصوصی و اشخاص

0

0

0

 41702هدایا وپرداختیهای تشویقی

0

0

0

 41703کمکها و اعانات به مستمندان

0

0

0

 41704کفن و دفن اموات بالصاحب

0

0

0

 41705سایر

0

0

0

 41800ماده()18بازپرداخت وام وکارمزد

0

390,000,000

210,000,000

 41801جرایم وهزینه های دیرکرد

0

0

0

 41802کارمزد و بازپرداخت وام

0

390,000,000

210,000,000

 41803هزینه جبران خسارت

0

0

0

 41804سایر

0

0

0

 41900ماده()19پرداختیهای انتقالی به کارکنان

29,769,523

42,250,000

41,600,000

 41901پرداخت به کارکنان غیرشاغل

14,610,080

19,000,000

20,700,000

 41902حقوق وظیفه بگیران

3,885,756

5,550,000

5,900,000

وظیفه خدمات اداری

صفحه 21

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

عملکرد قطعی سال 95

کد طبقه

شرح هزینه

بندی

وظیفه خدمات اداری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

 41903پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبازخرید کارکنان

11,273,687

17,700,000

15,000,000

 41904حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان

0

0

0

 41909سایر پرداختیهای انتقالی به کارکنان غیرشاغل

0

0

0

 41999سایر

0

0

0

 42000ماده()20دیون و تعهدات

27,317,941

30,090,000

55,471,274

 42201دیون با محل

25,636,662

26,350,000

51,251,274

0

700,000

700,000

1,681,279

3,040,000

3,520,000

578,320,517

1,184,315,828

1,138,875,364

 42202دیون با محل (فوق العاده عمران شهردار)
 42203دیون بالمحل

جمع خدمات اداری شهرداری رشت

وظیفه خدمات اداری

صفحه 22

بودهج مصوب سال  97شهرداری رشت

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال 95
شرح هزینه

تعداد

 10000فصل اول:هزینه های پرسنلی

0

 10100ماده()1حقوق،اجرت و دستمزد

0

ماه

مبلغ

1,745,566,430 12
12

81,786,785

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96
تعداد

ماه

مبلغ

تعداد

ماه

تصویب سال97

0

12

428,253,100

658

12

504,439,436

0

12

80,505,000

658

12

103,534,381

0

0

0

 10101حقوق شهردار

بودجه مصوب

0

 10102حقوق کارمندان رسمی

0

12

49,087

0

12

6,955,200

15

12

1,027,150

 10103حقوق کارمندان ثابت

0

12

2,790,557

0

12

4,471,200

44

12

3,096,907

 10104حقوق کارگران رسمی حکمی

0

12

35,744,467

0

12

31,395,000

201

12

39,798,000

 10105حقوق کارگران قراردادی روزمزد

0

12

3,596,386

0

12

3,146,400

24

12

4,435,200

 10106حقوق یا اجرت کارکنان قراردادی (کار مشخص)

0

12

39,606,288

0

12

33,037,200

374

12

54,177,124

 10107حقوق مامورین انتظامی

0

0

0

0

 10108سایر هزینه ها

0

1,500,000

0

1,000,000

347,748,100

658

 10200ماده(-)2مزایا،فوق العاده و کمکها

0

12

0

 10201مزایای شهردار
 10202مزایای کارمندان رسمی

وظیفه خدمات شهری

1,663,779,645

0

12

0

12

164,127

12

0
0

12

37,094,400

400,905,055
0

15

12

5,544,000

صفحه 23

بودهج مصوب سال  97شهرداری رشت

عملکرد قطعی سال 95

کد طبقه

شرح هزینه

بندی

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

بودجه مصوب

مصوب سال 96

تعداد

ماه

مبلغ

تعداد

ماه

مبلغ

تعداد

ماه

تصویب سال97

 10203مزایای کارمندان ثابت

0

12

14,979,911

0

12

25,833,600

44

12

17,249,760

 10204مزایای کارگران رسمی حکمی

0

12

1,388,104,662

0

12

16,905,000

201

12

24,674,760

 10205مزایای کارگران قراردادی روزمزد

0

12

1,134,584

0

12

1,835,400

24

12

2,524,896

 10206مزایای کارکنان قراردادی(کارمشخص وخریدخدمت و پیمانی)

0

12

38,986,413

0

12

48,686,400

374

12

84,912,960

0

0

0

0

110,388,313

0

101,685,300

658

123,534,429

0

52,331,359

0

57,111,000

658

69,584,800

 10210کمک غیر نقدی و عائله مندی

0

7,513,617

0

21,924,000

658

10,567,480

 10211پاداش وعیدی

0

50,137,347

0

35,673,000

658

61,311,970

0

 10207مزایای مامورین انتظامی
 10208فوق العاده اضافه کار ساعتی،جمعه کاری
10209

حق پس اندازوحق بازنشستگی وبیمه ودرمان وبیمه عمرسهم
شهرداری

 10212سایر هزینه ها(کمک ازدواج و) ...

وظیفه خدمات شهری

39,312

1,000,000

1,000,000

صفحه 24

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

106,032,763

227,434,510

291,048,400

1,647,013

4,270,000

4,745,000

967,899

1,504,000

1,800,000

 20302ماموریت وهزینه سفر خارج از کشور

0

1,000,000

1,000,000

 20303هزینه سفر وفوق العاده نقل مکان کارکنان

0

0

0

 20304حمل ونقل،پست وتلگراف وتلفن وفاکس

672,534

1,622,000

1,845,000

6,580

144,000

100,000

18,935,300

15,100,000

20,160,000

 20401اجاره ساختمان

19,200

1,200,000

1,500,000

 20402اجاره زمین

2,544

200,000

300,000

0

0

0

17,934,044

13,350,000

18,000,000

979,512

350,000

360,000

71,543,381

171,864,510

225,208,400

 20501نگهداری وتعمیرات جزیی ساختمان وتاسیسات

870,439

2,890,000

3,162,000

 20502نگهداری وتعمیرات وسایل اداری

312,628

1,139,000

1,382,000

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال95
شرح هزینه

 20000فصل دوم-هزینه های اداری
 20300ماده ()3ماموریت،هزینه سفر،حمل و نقل وارتباطات
 20301ماموریت وهزینه سفر داخل کشور

 20305سایر هزینه ها

 20400ماده()4اجاره بهاء و کرایه

 20403کرایه ماشین های اداری
 20404کرایه ماشین آالت و وسایط نقلیه
 20405سایر هزینه ها

 20500ماده ()5خدمات قراردادی

وظیفه خدمات شهری

صفحه 25

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

 20503نگهداری وتعمیرات ماشین آالت ووسایط نقلیه

1,885,804

3,047,610

3,446,000

 20504هزینه چاپ(اوراق،دفاتر،نشریات،آگهی،عکس و)...

2,811,445

18,202,900

18,145,000

20504/1

هزینه مربوط به روابط عمومی

10,000,000

12,000,000

20504/2

هزینه چاپ مربوط به مرکزومناطق

4,482,900

6,145,000

15,600,000

30,850,000

20505/1

هزینه مربوط به روابط عمومی

7,000,000

10,000,000

20505/2

هزینه جشن و پذیرایی مربوط به مرکزومناطق

5,300,000

7,450,000

20505/3

هزینه مربوط به ایثارگران

1,000,000

1,400,000

20505/4

هزینه جشن(هزینه های مربوط به شهر خالق(طراحی،مطالعه،اجرا و))..

0

12,000,000

 20506هزینه های آموزشی کارکنان

1,318,860

3,000,000

3,000,000

 20507هزینه های آموزشی شهروندان

1,588,892

31,850,000

26,000,000

10,100

5,600,000

22,150,000

0

0

0

9,762,298

11,000,000

11,190,000

 20511هزینه واگذاری خدمات اداری و شهری

7,889,405

20,000,000

42,600,000

 20512سایر خدمات قراردادی

16,100,196

28,100,000

21,000,000

عملکرد قطعی سال95

کد طبقه

شرح هزینه

بندی

 20505هزینه جشن وپذیرایی وسوگواری وافطاری

 20508هزینه های مطالعاتی وتحقیقاتی پژوهشی
20509

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

20510

حق الجلسه مشاوره حسابرسی تهیه مطالب آموزشی ومقاالت،هزینه های ثبتی،حقوقی وقضایی

وظیفه خدمات شهری

4,876,847

صفحه 26

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

0

0

0

 20514هزینه بیمه داراییهای ثابت

830,061

2,670,000

3,000,000

 20515هزینه های جمع آوری متکدیان

775,273

2,200,000

0

 20516هزینه های رفاهی کارکنان

18,571,610

22,215,000

34,033,400

 20517بیمه مسئولیت مدنی

3,804,074

3,970,000

5,000,000

135,449

380,000

250,000

 20600ماده()6سوخت ،آب و برق

8,486,108

14,410,000

17,474,000

 20601سوخت دستگاه های حرارتی

470,898

1,100,000

1,550,000

4,068,330

6,150,000

6,760,000

 20603بهای آب مصرفی

479,851

1,430,000

1,774,000

 20604بهای برق مصرفی

3,467,029

5,730,000

7,390,000

0

0

0

 20700ماده()7مواد و لوازم مصرف شدنی

5,420,961

21,790,000

23,461,000

 20701خرید لوازم جزئی ساختمان وتاسیسات

501,631

1,740,000

2,003,000

 20702خرید لوازم مصرفی اداری

764,698

2,196,000

2,390,000

1,634,953

2,580,000

3,040,000

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال95
شرح هزینه

 20513حق الزحمه حسابرسی

 20599سایر هزینه ها

 20602سوخت ماشین آالت ووسایط نقلیه

 20605سایر

 20703لوازم یدکی ماشین آالت ووسائط نقلیه

وظیفه خدمات شهری

صفحه 27

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

1,125,217

4,870,000

5,160,000

 20705خرید بذر ونهال وسم ولوازم باغبانی

51,380

910,000

1,010,000

 20706لوازم تنظیف

88,771

755,000

850,000

 20707لوازم آتش نشانی

2,240

1,234,000

1,270,000

 20708خرید تابلو وپالک راهنما

345,395

1,620,000

2,030,000

 20709سایر مواد ولوازم مصرف شدنی

906,676

1,885,000

2,308,000

 20710کمک به هزینه های ورزشی کارکنان شهرداری

0

4,000,000

3,400,000

 20799سایر

0

0

0

10,227,314

43,699,262

28,216,000

351,363

10,810,000

1,150,000

 31001خرید ساختمان

0

0

0

 31002خرید زمین

0

0

0

351,363

10,810,000

1,150,000

 31100ماده()11ساختمان و تاسیسات

2,746,409

4,380,000

5,000,000

 31101بازسازی وتعمیرات اساسی ساختمانها وتاسیسات اداری

2,746,409

4,380,000

5,000,000

 31200ماده()12ماشین آالت و وسائط نقلیه

4,662,266

22,605,582

15,016,000

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال95
شرح هزینه

 20704لباس کارکنان و لوازم خواب

 30000فصل سوم-هزینه های سرمایه ای
 31000ماده()10خرید ساختمان ،زمین،حقوق و امتیازات

 31003حقوق وامتیازات

وظیفه خدمات شهری

صفحه 28

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

695,600

9,750,000

3,500,000

 31202تجهیز شهرداریها به سیستم کامپیوتری ولوازم مربوطه

1,818,968

4,670,000

4,350,000

 31203تجهیز شهرداریها به سیستم ارتباطی مستقل اضطراری

1,519,596

6,295,582

4,255,000

 31209سایر لوازم فنی وتجهیزات عمده اداری

559,720

1,490,000

2,571,000

 31210سایر

68,382

400,000

340,000

 31300ماده()13کاالهای مصرف نشدنی

2,467,276

5,903,680

7,050,000

 31301لوازم مصرف نشدنی اداری

2,455,926

5,853,680

6,850,000

0

0

0

11,350

50,000

200,000

130,201,913

616,297,300

1,157,420,800

53,278,758

543,866,500

1,027,937,800

 41601تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمی شهر

0

0

0

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

0

0

0

7,344,461

9,250,000

10,000,000

0

1,000,000

1,000,000

25,190,025

47,000,000

98,000,000

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال95
شرح هزینه

 31201خرید ماشین آالت و وسائط نقلیه

 31302حیوانات ونباتات
 31303کتاب

 40000فصل چهارم -هزینه های انتقالی
 41600ماده ( )16کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

 41603کمک به کتابخانه ها
 41604کمک به خسارات دیدگان حوادث غیر مترقبه
 41605کمک به به سازمان حمل بار و مسافر

وظیفه خدمات شهری

صفحه 29

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

تصویب سال97

47,000,000

66,000,000

0

32,000,000

 41606کمک به سامانه قطار شهری

0

0

0

 41607کمک به سایر موسسات وابسته

0

474,689,500

912,337,800

0

328,044,000

339,737,800

41607/2

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

0

111,645,500

113,350,000

41607/2/1

بابت ارائه خدمات فرهنگی

0

65,907,500

55,050,000

41607/2/2

بابت ارائه خدمات ورزشی

0

45,738,000

38,300,000

41607/2/3

حمایت از تیم های ورزشی از طریق سازمان فرهنگی ورزشی

30,000,000

20,000,000

عملکرد قطعی سال95

کد طبقه

شرح هزینه

بندی

مبلغ

 41605/1کمک به سازمان حمل و نقل و بار مسافر
 41605/2بابت ارائه خدمات سازمان حمل و نقل بارو مسافر

 41607/1کمک به سازمان آتش نشانی

14,250,000

 41607/3هزینه های باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت

5,000,000

 41607/4کمک به سازمان سرمایه گذاری
 41607/5کمک به سازمان فاوا

0

1,500,000
440,000,000

 41607/6کمک به سازمان پسماند
 41608سایر کمکها وپرداختیها به بخش عمومی

وظیفه خدمات شهری

3,500,000

20,744,272

11,927,000

6,600,000

صفحه 30

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

0

0

0

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

20,013,307

15,470,800

24,500,000

 41701کمک به موسسات خصوصی و اشخاص

3,907,710

3,000,000

6,000,000

 41702هدایا وپرداختیهای تشویقی

9,674,864

4,000,000

10,000,000

 41703کمکها و اعانات به مستمندان

6,430,733

5,000,000

5,000,000

 41704کفن و دفن اموات بالصاحب

0

3,470,800

3,500,000

 41705سایر

0

0

0

 41800ماده()18بازپرداخت وام وکارمزد

12,923,645

0

0

 41801جرایم وهزینه های دیرکرد

12,923,645

0

0

 41802کارمزد و بازپرداخت وام

0

0

0

 41803هزینه جبران خسارت

0

0

0

 41804سایر

0

0

0

10,489,073

20,600,000

25,150,000

 41901پرداخت به کارکنان غیرشاغل

0

0

0

 41902حقوق وظیفه بگیران

0

0

0

10,489,073

20,600,000

25,150,000

کد طبقه
بندی

عملکرد قطعی سال95
شرح هزینه

 41609سایر

 41900ماده()19پرداختیهای انتقالی به کارکنان

 41903پاداش پایان خدمت بازنشستگان وبازخرید کارکنان

وظیفه خدمات شهری

صفحه 31

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری  (. . . . .اراقم هب زهار ریال)

مصوب سال 96

بودجه مصوب

مبلغ

مبلغ

تصویب سال97

 41904حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان

0

0

0

 41909سایر پرداختیهای انتقالی به کارکنان غیرشاغل

0

0

0

 42000ماده()20دیون و تعهدات

33,497,130

36,360,000

79,833,000

 42201دیون با محل

29,279,003

33,080,000

75,005,000

0

0

0

4,218,127

3,280,000

4,828,000

1,992,028,420

1,315,684,172

1,981,124,636

عملکرد قطعی سال95

کد طبقه

شرح هزینه

بندی

 42202دیون با محل (فوق العاده عمران شهردار)
 42203دیون بالمحل

جمع خدمات شهری شهرداری رشت

وظیفه خدمات شهری

صفحه 32

مج
موع خدمات اداری و شهری  ( . . . .اراقم هب زهار ریال)

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه بندی

وظیفه خدمات اداری

وظیفه خدمات شهری

مجموع وظیفه خدمات اداری و شهری

شرح هزینه

10000

فصل اول:هزینه های پرسنلی

490,595,590

504,439,436

995,035,026

10100

ماده()1حقوق،اجرت و دستمزد

63,487,737

103,534,381

167,022,118

10200

ماده(-)2مزایا،فوق العاده و کمکها

427,107,853

400,905,055

828,012,908

20000

فصل دوم-هزینه های اداری

280,564,000

291,048,400

571,612,400

20300

ماده ()3ماموریت،هزینه سفر،حمل و نقل وارتباطات

4,720,000

4,745,000

9,465,000

20400

ماده()4اجاره بهاء و کرایه

21,850,000

20,160,000

42,010,000

20500

ماده ()5خدمات قراردادی

221,507,000

225,208,400

446,715,400

20600

ماده()6سوخت ،آب و برق

12,206,000

17,474,000

29,680,000

20700

ماده()7مواد و لوازم مصرف شدنی

20,281,000

23,461,000

43,742,000

30000

فصل سوم-هزینه های سرمایه ای

28,434,500

28,216,000

56,650,500

31000

ماده()10خرید ساختمان ،زمین،حقوق و امتیازات

610,000

1,150,000

1,760,000

31100

ماده()11ساختمان و تاسیسات

7,250,000

5,000,000

12,250,000

31200

ماده()12ماشین آالت و وسائط نقلیه

14,177,000

15,016,000

29,193,000

مجموع اعتبارات جاری مناطق و مرکز

صفحه 33

مج
موع خدمات اداری و شهری  ( . . . .اراقم هب زهار ریال)

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

کد طبقه بندی

شرح هزینه

وظیفه خدمات اداری

وظیفه خدمات شهری

مجموع وظیفه خدمات اداری و شهری

6,397,500

7,050,000

13,447,500

1,157,420,800

1,496,702,074
1,060,147,800

31300

ماده()13کاالهای مصرف نشدنی

40000

فصل چهارم -هزینه های انتقالی

339,281,274

41600

ماده ( )16کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی

32,210,000

1,027,937,800

41700

ماده ()17کمک و پرداختیهای دیگر به بخش خصوصی

0

24,500,000

24,500,000

41800

ماده()18بازپرداخت وام وکارمزد

210,000,000

0

210,000,000

41900

ماده()19پرداختیهای انتقالی به کارکنان

41,600,000

25,150,000

66,750,000

42000

ماده()20دیون و تعهدات

55,471,274

79,833,000

135,304,274

1,138,875,364

1,981,124,636

3,120,000,000

مجموع خدمات اداری و شهری

مجموع اعتبارات جاری مناطق و مرکز

صفحه 34

بودهج مصوب سال  1397شهرداری رشت

شرح هزینه کد  :41608سایر کمکها و پرداختیها به بخش عمومی

ردیف

)اراقم هب زهار ریال(

ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺻوب 97

عملکرد قطعی 95

بودجه مصوب 96

1

کمک به پرورشگاه مژدهی رشت

38,800

250,000

100,000

2

کمک به آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت

600,000

800,000

500,000

3

کمک به انجمن ناشنوایان

150,000

150,000

100,000

4

کمک به سایر سازمانها و ارگانها ،امور هنری و فرهنگی و مذهبی وتشکلهای غیردولتی ( )NGOبا مجوز شورا

4,697,268

3,800,000

3,800,000

5

کمک به انجمن بیماران هموفیلی

150,000

800,000

300,000

6

کمک به انجمن بیماران تاالسمی

100,000

200,000

100,000

7

کمک به انجمن بیماران کلیوی

200,000

300,000

100,000

8

کمک به انجمن روشندالن و انجمن خدمات رفاهی معلولین بینایی گیالن

100,000

100,000

50,000

9

کمک به اداره کل زندانها و ستاد رسیدگی به امور دیه

0

200,000

50,000

10

کمک به موسسه حمایت از بیماریهای خاص (گیالن سبز)

200,000

50,000

11

کمک به انجمن کودکان سرطانی

100,000

200,000

100,000

12

کمک به انجمن بیماران سرطانی

250,000

300,000

100,000

13

کمک به انجمن بیماران دیابتی

0

200,000

50,000

14

کمک به انجمن کودکان اوتیسم

100,000

100,000

100,000

15

کمک به انجمن سندروم دان

100,000

100,000

50,000

16

کمک به انجمن بیماران ضایعات نخاعی

50,000

150,000

50,000

17

کمک به مؤسسات ساماندهی آسیب های اجتماعی کودکان کار

0

100,000

0

18

کمک به جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی گیالن

0

50,000

0

19

کمک به هیئت جانبازان و معلولین استان گیالن

0

800,000

0

20

کمک به مساجد

0

3,127,000

1,000,000

6,636,068

11,927,000

6,600,000

جمع کل

کد  :41608ساری کمکها و رپداختیها هب بخش عمومی

صفحه 35

ج
م
م
وع کل زهینه اهی عمرا ین

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت

وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

جمع

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

158,600,000

144,250,000

204,000,000

0

0

506,850,000

0

204,000,000

0

0

204,000,000

20,000,000

0

0

20,000,000

0

0

50,000,000

0

45,000,000
40,000,000

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

3010000000

برنامه (برنامه ریزی توسعه شهری)

3010200000

طرح تملك امالك و اراضی

0

3010202001

تملک امالک واقع در انتهای کوچه های بن بست محدوده ترافیکی هسته مرکزی شهر رشت

0

0

3010202002

تملک حاشیه رودخانه زرجوب و گوهر رود و تاالب عینک

0

0

50,000,000

3010202003

تملک مسیر شهید رجایی به معلم

0

0

45,000,000

0

3010202004

تملک در مسیر تعریض خیابان سرچشمه

0

0

40,000,000

0

0

3010202005

پروژه تملک دیلمان به شهرک امام علی

0

0

45,000,000

0

0

45,000,000

3010202006

تملک باغ ساالر مشکات

0

0

4,000,000

0

0

4,000,000

3010300000

طرح مطالعاتی جهت مسائل شهری

0

144,250,000

0

0

0

144,250,000

3010303001

انجام مطالعات ترافیکی

31,250,000

31,250,000

3010303002

ارائه خدمات بابت مطالعات بازاریابی و مشاوره تامین مالی و بسته های سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری (پیوست )1

8,000,000

8,000,000

3010303003

مطالعات شهرسازی

30,000,000

30,000,000

3010303004

مطالعات و نقشه برداری پروژه های عمرانی

18,000,000

18,000,000

3010303005

مطالعات و ارائه گزارشات ثبتی و نقشه برداری و تعیین وضعیت امالک شهرداری و اخذ کارشناس در امور مربوطه و ...

4,000,000

4,000,000

3010303006

سایر مطالعات شهری (پیوست )2

5,000,000

5,000,000

3010303007

مطالعه و اجرای سیستم اطالعات جامع شهر رشت (بر اساس دستورالعمل مصوبه آتی شورای اسالمی شهر رشت)

30,000,000

30,000,000

3010303008

مطالعات تقاطعات همسطح و غیرهمسطح شهر رشت(مصلی-نیروی دریایی-انصاری-ولیعصر و هالل احمر)

3,000,000

3,000,000

وظیفه عمران شهری

صفحه36

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت

وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

3010303009

تامین ملزومات و اجرای برنامه سند راهبردی بهبود کیفیت آسفالت معابر

3010400000

طرح توسعه کاربردی فن آوری اطالعات و ارتباطات

158,600,000

3010404001

ارائه خدمات عمرانی سازمان فاوا(در قالب ارایه خدمات) (پیوست )3

158,600,000

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

15,000,000
0

جمع

15,000,000
0

0

0

158,600,000
158,600,000

3020000000

برنامه (هدایت ودفع آبهای سطحی داخل شهری)

0

0

0

571,000,000

0

571,000,000

3020100000

طرح احداث کانالهای دفع آبهای سطحی

0

0

0

571,000,000

0

571,000,000

3020101001

ادامه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی بصورت EPC

150,000,000

150,000,000

3020101002

لوله گذاری و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح شهر رشت (پیوست )4

220,000,000

220,000,000

3020101003

لوله گذاری و الیروبی و هدایت و دفع آبهای سطحی و همسطح سازی منهولها

63,000,000

63,000,000

3020101004

عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان امام تا میدان فرهنگ

8,000,000

8,000,000

3020101005

عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان شریعتی تا آیت ا ...احسانبخش

14,000,000

14,000,000

3020101006

عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فخب

45,000,000

45,000,000

3020101007

ادامه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان قلی پور  -معلم

40,000,000

40,000,000

3020101008

خرید لوله مورد نیاز جهت آب های سطحی

21,000,000

21,000,000

3020101009

عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی مسیر ویشکاهی -نشاط

10,000,000

10,000,000

3030000000

برنامه (حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری)

0

0

0

3,289,900,000

215,000,000

3,504,900,000

3030100000

طرح زیرسازی،جدول کشی وآسفا لت

0

0

0

913,000,000

0

913,000,000

وظیفه عمران شهری

صفحه37

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت

وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

جمع

3030101001

روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر رشت

573,000,000

573,000,000

3030101002

زیرسازی و آسفالت معابر خاکی و فرعی در سطح شهر رشت

180,000,000

180,000,000

3030101003

ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر

75,000,000

75,000,000

3030101004

عملیات نگهداری و ترمیم معابر آسفالتی سطح شهر (لکه گیری -ترمیم چاله ها و ترکها و )....

71,000,000

71,000,000

3030101005

اجرای ماده  110قانون شهرداری ها و تخریب مواد صد و بند  14و ....

14,000,000

14,000,000

3030200000

طرح پیــاده روسـا زی

0

0

0

284,000,000

0

284,000,000

3030202001

عملیات بهسازی و ساماندهی کفپوش محوطه بازار رشت

30,000,000

30,000,000

3030202002

عملیات پیاده روسازی دوطرف بلوار شهید افتخاری

40,000,000

40,000,000

3030202003

ادامه بهسازی و ساماندهی پیاده رو از گلباغ نماز تا میدان قلی پور-جهاد(شهدای گمنام)

10,000,000

10,000,000

3030202004

عملیات بهسازی و ترمیم پیاده رو ها و جداول سطح شهر رشت

35,000,000

35,000,000

3030202005

ترمیم ،مرمت و نگهداری پیاده راه

6,000,000

6,000,000

3030202006

عملیات بهسازی و ساماندهی ،پیاده روسازی و احداث الین کندرو در سطح معابر شهر رشت (پیوست )5

103,000,000

103,000,000

3030202007

محوطه سازی محدوده پیرامون حرم خواهر امام (ساغریسازان-حاج سمیع -سوخته تکیه  -نخجیری و مسگران)

50,000,000

50,000,000

3030202008

بهسازی و ساماندهی ورودی شهر از جاده پیربازار-فاز1

10,000,000

10,000,000

3030300000

طرح احداث تقاطع همسطح و غیرهمسطح

3030303001

ساخت تونل ها و تقاطع های غیرهمسطح موردنظر طرح جامع در سطح معابر شهر رشت

وظیفه عمران شهری

0

0

0

553,000,000
440,000,000

0

553,000,000
440,000,000

صفحه38

بودهج مصوب سال 1397شهرداری رشت

وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

جمع

3030303002

عملیات تعمیر و نگهداری تقاطع های همسطح و غیر همسطح و زیر گذر و عابر پیاده شهر رشت

30,000,000

30,000,000

3030303003

ساخت تونل ها و تقاطع های غیرهمسطح موردنظر طرح جامع در سطح معابر شهر رشت

50,000,000

50,000,000

3030303004

احداث دوربرگردان های همسطح و غیر همسطح در کمربندی ها و ورودی های شهر به صورت استاندارد (پیوست )6

33,000,000

33,000,000

3030400000

طرح احداث و تکمیل پارکینگ ها

3030404001

خرید زمین و احداث پارکینگ های طبقاتی

3030600000

طرح خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی

0

0

0

250,000,000

0

250,000,000
0

250,000,000
215,000,000

215,000,000

3030606001

خرید و تعمیر،راه اندازی و نگهداری اتوبوس و مینی بوس

200,000,000

200,000,000

3030606002

معاینه فنی ناوگان حمل و نقل و آموزش فرهنگ ترافیک

5,000,000

5,000,000

3030606003

خصوصی سازی اتوبوسرانی و مینی بوس رانی شهر رشت

10,000,000

10,000,000

3030800000

طرح بهبود عبور و مرور

0

1,289,900,000

0

0

0

0

0

0

250,000,000

1,289,900,000

3030808001

اتصال باند های کندرو (بلوار شهدای گمنام و بلوار شهید افتخاری)

7,000,000

7,000,000

3030808002

اجرا ،تعمیرو نگهداری و رنگ آمیزی سرعتکاه ها

8,500,000

8,500,000

3030808003

توسعه خط ویژه دوچرخه و زیرساخت

10,000,000

10,000,000

3030808004

بازنگری ،طراحی و اجرای خطوط ویژه

20,000,000

20,000,000

3030808005

هوشمند سازی چراغ های راهنمایی و رانندگی

10,000,000

10,000,000

3030808006

اتصال میدان ولی عصر به دیلمان ( فاز اول تا بلوار دیلمان ) و احداث مسیر معلم به شهید رجائی

20,000,000

20,000,000

وظیفه عمران شهری

صفحه39
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وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

جمع

3030808007

خرید و نصب تابلو های پیام متغیر خبری

8,000,000

8,000,000

3030808008

خرید سامانه و اجرای کارت شهروندی

10,000,000

10,000,000

3030808009

اجرای سیستم پارکومتر هوشمند در معابر سطح

10,000,000

10,000,000

3030808010

اجرای تعریض خیابان سرچشمه

10,000,000

10,000,000

3030808011

اصالح کامل هندسی معابر شهر و ....

57,000,000

57,000,000

3030808012

جابجایی تاسیسات شهری

30,000,000

30,000,000

3030808013

خرید و اجرای تابلو ها ،چراغ ها ،گاردریل ،جداکننده  ،و سایر عالئم عمودی ترافیکی

46,400,000

46,400,000

3030808014

خرید و اجرای خط کشی های طولی و گذرگاهها عابر پیاده و سایر عالئم افقی ترافیکی

46,500,000

46,500,000

3030808015

ایمن سازی معابر (تهیه امکانات و ملزومات ستادهای بحران شهرداری)

12,000,000

12,000,000

3030808016

خرید تجهیزات مورد نیاز جهت نظم بخشیدن و روانسازی ترافیک

10,000,000

10,000,000

3030808017

مطالعه ،خرید و اجرای پارک سوار تاکسی و اتوبوس و مینی بوس در محدوده هسته مرکزی

30,000,000

30,000,000

3030808018

اجرای مسیر زیرساخت سامانه نظارت تصویری (خرید و اجرای فیبر نوری)

5,500,000

5,500,000

3030808019

خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری  ،ثبت تخلف  ،دکل ها و ...

96,000,000

96,000,000

3030808020

تملک و اجرای خیابان اقتصاد از گاراژ جفرودی-صندوق رسالت و مسیر خیابان اقتصاد تا مدرسه ارامنه

170,000,000

170,000,000

3030808021

مطالعه و اجرای مدیریت نحوه اسکان موقت گردشگران

1,000,000

1,000,000

3030808022

تملک واجرای بازگشایی مسیراز معلم به احسانبخش

200,000,000

200,000,000

3030808023

تملک و بازگشایی مسیرهای پیش بینی شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر رشت

472,000,000

472,000,000

وظیفه عمران شهری
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وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

جمع

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

3040000000

برنامه (ایجاد تاسیسات حفاظتی)

0

0

0

151,800,000

27,500,000

179,300,000

3040100000

طرح احداث و تجهیز مراکز آتش نشا نی

0

0

0

41,800,000

0

41,800,000

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

3040101001

عملیات احداث ساختمان آتش نشانی واقع در مسکن مهر پل طالشان

25,000,000

25,000,000

3040101002

احداث انبار در ایستگاه شماره  6آتش نشانی

1,800,000

1,800,000

3040101003

مطالعات و عملیات اجرایی اطفاء حریق جهت ایمن سازی بازار رشت

10,000,000

10,000,000

3040101004

احداث پایگاه چند منظوره مدیریت بحران

5,000,000

5,000,000

3040200000

طرح سیل بند،سیل بر گردان و دیوار ساحلی

0

0

0

110,000,000

0

110,000,000

3040202001

احداث دیوارحفاظتی حاشیه رودخانه های زرجوب و گوهررود (پیوست *)7

40,000,000

40,000,000

3040202002

تهیه طرح اجرایی  ,احداث پروژه های حاشیه رودخانه

40,000,000

40,000,000

3040202003

محوطه سازی حفاظتی حاشیه رودخانه جنب سایت شهرداری در میدان گیل

30,000,000

30,000,000

3040300000

طرح خرید ماشین آالت و تجهیزات آتش نشانی

3040303001

خرید ماشین آالت سازمان آتش نشانی

27,500,000

27,500,000

27,500,000

27,500,000

3050000000

برنامه (بهبود محیط شهری)

0

0

0

781,650,000

0

781,650,000

3050100000

طرح احداث پارك ،ایجاد فضای سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاری معابر

0

0

0

614,400,000

0

614,400,000

3050101001

ارائه خدمات عمرانی سازمان سیما و منظر(در قالب ارایه خدمات) (پیوست )8

3050101002

ارائه خدمات عمرانی سازمان فرهنگی ورزشی (در قالب ارایه خدمات) (پیوست)9

وظیفه عمران شهری

0

0

0

0

462,400,000

462,400,000

19,000,000

19,000,000

صفحه41
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وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

جمع

3050101003

احداث سامانکده و گرم خانه

12,000,000

12,000,000

3050101004

پروژه اصالح سیستم روشنایی خیابانهای سطح شهر

33,000,000

33,000,000

3050101005

مناسب سازی معابر به استثناء خیابان های سواره رو

10,000,000

10,000,000

3050101007

خرید سطلهای زباله مکانیزه پارکی و تفکیکی

20,000,000

20,000,000

3050101008

حفظ سالمت  ،آموزش و رفاه اجتماعی

2,000,000

2,000,000

3050101009

مدیریت محیط زیست شهری و توسعه پایدار

5,000,000

5,000,000

3050101010

احداث سامانکده جهت ساماندهی زنان خیابانی و کودکان کار

5,000,000

5,000,000

3050101011

ارائه خدمات بابت ایجاد سامانکده سگها و حیوانات بالصاحب (طرح زنده گیری و عقیم سازی و )...

5,000,000

5,000,000

3050101012

نرده گذاری و فنس کشی و دیواره گذاری حاشیه رودخانه ها

33,000,000

33,000,000

3050101006

تکمیل ساخت مجموعه های ورزشی در پارک ملت

8,000,000

8,000,000

3050200000

طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن ،سوزاندن و تبدیل زباله به کودآلی

0

0

0

167,250,000

0

167,250,000

3050202001

تملک و خط انتقال لوله و احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان

20,000,000

20,000,000

3050202002

عملیات بهسازی سراوان

50,000,000

50,000,000

3050202003

شارژ ماهیانه کود آلی

20,000,000

20,000,000

3050202004

تکمیل احداث رمپ میانی ایستگاه موقت تخلیه زباله در الکان

2,000,000

2,000,000

3050202005

هزینه دفن زباله

50,000,000

50,000,000

وظیفه عمران شهری
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وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

جمع

3050202006

انجام مطالعات و ایجاد لندفیل جدید سراوان

10,000,000

10,000,000

3050202007

عملیات بهسازی محل دفن پسماند شهر رشت ( آسفالت جاده دسترسی به محل دفن و تصفیه خانه شیرابه سراوان و )...

5,000,000

5,000,000

3050202008

بهسازی و توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی

5,250,000

5,250,000

3050202009

مقاوم سازی پشته های خاکی دفن گاه سراوان با ایجاد پوشش گیاهی

5,000,000

5,000,000

3060000000

برنامه( ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی و توریستی)

0

0

0

73,200,000

0

73,200,000

3060200000

طرح ایجاد اماکن فرهنگی ورزشی

0

0

0

73,200,000

0

73,200,000

3060202001

احداث ورزشگاه سلیمانداراب

30,000,000

30,000,000

3060202002

ساخت زمین های ورزشی

40,000,000

40,000,000

3,200,000

3,200,000

3060202003

نصب تابلو نامگذاری کوچه ها و معابر سطح شهر

3070000000

برنامه( ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهری)

0

0

0

486,100,000

0

484,100,000

3070100000

طرح خرید ،احداث،تکمیل و توسعه ساختمانهای اداری

0

0

0

447,500,000

0

447,500,000

3070101001

احداث وتجهیز ساختمانهای مورد نیاز نواحی شهرداری

15,000,000

15,000,000

3070101002

تجهیز رصدخانه و تکمیل پروژه فرهنگی اجتماعی و توریستی کوشیار گیالن

15,000,000

15,000,000

3070101003

نگهداری و پشتیبانی از مرکز کنترل ترافیک و زیر ساخت های آن

3,000,000

3,000,000

3070101004

احداث و تجهیز ساختمان اداری منطقه 3

55,000,000

55,000,000

3070101005

پروژه های تحت مشارکت شهرداری و راه و شهرسازی ( پیوست *)10

30,000,000

30,000,000

وظیفه عمران شهری
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وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه

شرح

ردیف اعتبار

مطالعه برای

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

جمع

3070101006

احداث و توسعه سرای محالت

18,000,000

18,000,000

3070101007

تکمیل پروژه ساختمان شهرداری مرکزی (میدان گیل)

80,000,000

80,000,000

3070101008

اجرا پروژه های دفاتر تسهیل گری

2,000,000

2,000,000

3070101009

پروژه های باز آفرینی (پیوست *)11

2,000,000

2,000,000

3070101010

مرمت و احیای ساختمان تاریخی شهرداری رشت

25,000,000

25,000,000

3070101011

نماسازی ساختمانهای قدیمی محدوده پیاده راه مرکزی شهر (باز آفرینی)

13,000,000

13,000,000

3070101012

تملک و مرمت کاروانسرای سعادت

40,000,000

40,000,000

3070101013

خرید و تجهیز ساختمان اداری منطقه 2

70,000,000

70,000,000

3070101014

مرمت و تکمیل اساسی مناطق

9,500,000

9,500,000

3070101015

تملک و مرمت خانه هوشنگ ابتهاج

30,000,000

30,000,000

3070101016

تملک و مرمت سینما آبشار(اولین تماشاخانه شهر رشت)

40,000,000

40,000,000

3070500000

طرح احداث سرویسهای بهداشتی در سطح شهر

0

0

0

10,600,000

0

10,600,000

3070505001

پروژه احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر

5,500,000

5,500,000

3070505002

تعمیر و نگهداری سرویس های بهداشتی

5,100,000

5,100,000

3070800000

طرح احداث و تکمیل ترمینالها ی مسافربری

3070808001

مطالعه ،خریدزمین و احداث پایانه های برون شهری

3080000000

برنا مه( ایجاد تاسیسات درآمدزا )

وظیفه عمران شهری

0

0

0

26,000,000

0

26,000,000

0

0

0

0

26,000,000
26,000,000

144,000,000

144,000,000
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وظیفه عمران شهری(........اراقم زهار ریال)

بودجه
مطالعه برای

شرح

ردیف اعتبار

خدمات قراردادی

ساختمان و
تاسیسات

جمع

خرید اراضی ابنیه و

ساختمان و

تجهیزات و

حقوق انتفاعی

تاسیسات

ماشین آالت

0

0

144,000,000

144,000,000

130,000,000

130,000,000
1,000,000

3080100000

طرح خرید ماشین االت عمرانی و تعمیرات اساسی

3080101001

خرید ماشین آالت عمرانی و خدمات شهری

3080101002

تجهیز و تعمیر جایگاههای CNG

1,000,000

3080101003

نگهداری و تعمیرات ماشین آالت عمرانی و خدمات شهری

13,000,000

13,000,000

3090000000

برنامه( هزینه های پیش بینی نشده ودیون)

0

5,000,000

0

550,000,000

0

555,000,000

3090100000

طرح اعتبار پرداخت نشده طرحهای عمرانی

0

5,000,000

0

550,000,000

0

555,000,000

0

0

3090101001

دیون پروژه های عمرانی

410,000,000

410,000,000

3090101002

دیون تملک

140,000,000

140,000,000

3090101003

دیون مطالعات عمرانی و ترافیکی

5,000,000

مجموع

158,600,000

149,250,000

هزینه های قابل اجرا از اعتبارات طرح تملك دارایی های سرمایه ای (پروژه های ستاره دار)

5,000,000

204,000,000

5,903,650,000

386,500,000

6,800,000,000

مبلغ (هزار ریال)

اجرای پروژه های پسماندی (صندوق توسعه ملی)

2,000,000,000

الیروبی و احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه ها(اسناد خزانه)

500,000,000

خرید دستگاه زباله سوز (اسناد خزانه)

436,000,000

احداث ورزشگاه سلیمانداراب (اسناد خزانه)

64,000,000

پروژه احداث تقاطع و پروژه های اقتصادی و خرید زمین بمنظور بارگذاری

4,000,000,000
جمع کل

وظیفه عمران شهری

7,000,000,000

صفحه45

