


        لبخش او: 
 فرم خالصه کل بودجه     

  



صفحه : 1 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 1-1-خالصه کل بودجه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار رشت

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

مبلغ مصوبمبلغ پیشنهاديشرحردیفمبلغ مصوبمبلغ پیشنهاديشرحردیف

364,455,000364,455,000کالبدي و شهرسازي5,355,653,3755,355,653,3751درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000
2,994,270,0002,994,270,000محیط زیست و خدمات شهري441,255,250441,255,2502درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000
137,150,000137,150,000ایمنی و مدیریت بحران450,052,875450,052,8753بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000
2,505,837,5002,505,837,500حمل و نقل و ترافیک306,275,000306,275,0004درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000
6,119,694,5006,119,694,500خدمات مدیریت215,000,000215,000,0005کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000
278,593,000278,593,000اجتماعی و فرهنگی2,604,008,5002,604,008,5006اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائی ها160000

9,372,245,0009,372,245,00012,400,000,00012,400,000,000جمع کل درآمدها100000

2,549,755,0002,549,755,000100,000,000100,000,000جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

578,000,000578,000,000جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

12,500,000,00012,500,000,00012,500,000,00012,500,000,000

00

00

12,500,000,00012,500,000,00012,500,000,00012,500,000,000

درآمد حاصل از جذب اعتبارات دولتی

درآمد حاصل از اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري

درآمد حاصل از بند (ز) تبصره 5 بودجه

مصارفمنابع

ماموریت ها درآمدها

تبصره پرداخت بدهی هاي قطعی شده سنواتی**

جمع کل ماموریت ها

مصارف سازمانها *، شرکتها و موسسات منابع سازمانها *، شرکتها و موسسات 

جمع کل مصارف شهرداريجمع کل منابع شهرداري 

 بازپرداخت دیون

         ** موضوع جدول شماره (1) فصل دوم دستورالعمل بودجه
اینگونه سازمانهاي وابسته ، به استناد ماده 84 قانون شهرداري تاسیس شده اند و بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداري پیش بینی شده باشد.   *

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده استکسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است

مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداريمنابع بودجه کل تلفیقی شهرداري

850,000,000
 ساماندهی و بهسازي تاالب عینک، تعریض و بازگشایی 

خیابان اقتصاد، مرمت بناي تاریخی میرزاخلیل رفیع
850,000,000

1,000,000,000

2,200,000,000

1,000,000,000اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري

2,200,000,000



    م : بخش دو 
 درآمدها    



صفحه : 2 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

.

وصولی قطعی 
سال1398

بودجه مصوب
 سال 1399

وصولی قطعی سه
ماهه آخر سال 1398

وصولی قطعی نه ماهه
اول سال 1399

سرجمع

4,180,096,3659,050,000,0001,856,247,6584,629,165,2886,485,412,94612,500,000,00012,500,000,000

3,826,010,6587,174,247,0001,583,387,3064,605,143,9966,188,531,3029,372,245,0009,372,245,000 درآمدها100000
1,867,850,8713,154,490,000729,793,9232,491,369,6193,221,163,5425,355,653,3755,355,653,375درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000
818,146,5131,010,000,000290,426,767769,371,2211,059,797,9881,224,500,0001,224,500,000عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده110100
640,982,034800,000,000210,687,670561,234,757771,922,427950,000,000950,000,000عوارض بر کاال و خدمات110101
7,606,57220,000,0001,036,9431,845,6652,882,6085,000,0005,000,000عوارض آالیندگی110102
108,758,230100,000,00061,125,697133,608,042194,733,739150,000,000150,000,000عوارض متمرکز(فرآوردهاي نفتی، سیگار و شماره گذاري)110103
55,164,56060,000,00016,459,85561,473,48277,933,33780,000,00080,000,000عوارض خوردوهاي سواري و سایر وسائط نقلیه110104
5,635,11730,000,0001,116,60211,209,27512,325,87739,500,00039,500,000عوارض بلیط (حمل ونقل هوایی، زمینی،دریایی)110105
865,233,8601,725,939,000378,933,6151,526,890,3241,905,823,9393,114,863,6753,114,863,675درآمدهاي ناشی از  توسعه شهر110200
62,086,275170,270,00023,663,045107,603,277131,266,322245,566,750245,566,750عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراکم  (مسکونی)110201
85,633,088196,710,00038,184,727211,255,289249,440,016352,228,750352,228,750عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراکم  ( غیر مسکونی)110202
2,637,2135,010,0001,384,9533,570,7214,955,6746,910,3756,910,375عوارض بر بالکن و پیش آمدگی110205
0350,00008,0718,071384,775384,775عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206
05,400,0000783,839783,8391,313,9001,313,900عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی براي امالك فاقد مستحدثات110208
6,955,3619,600,000384348352344429,077,92517,985,00017,985,000عوارض تفکیک اراضی و ساختمان110214
24,340,91622,300,00082563083826537846,521,68670,667,50070,667,500عوارض بر ارزش معامالتی دارایی غیر منقول110215
13,692,246061273223096834737,095,6692,000,0002,000,000عوارض 5% فضاي آموزشی 110217
18,089,57536,500,00085020013051724239,019,24361,550,00061,550,000عوارض بهره برداري موقت110218

جمع پیش بینی منابع درآمدي 

مبناي برآورد
مبلغ مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي 
سال 1400

شرح عنوانکد طبقه بندي
دوره هاي  قبل



صفحه : 3 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

.

وصولی قطعی 
سال1398

بودجه مصوب
 سال 1399

وصولی قطعی سه
ماهه آخر سال 1398

وصولی قطعی نه ماهه
 اول سال 1399

سرجمع

مبناي برآورد
مبلغ مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي 
سال 1400

شرح عنوانکد طبقه بندي
دوره هاي  قبل

112,091,486161,389,00068558144128427555196,985,699291,890,125291,890,125عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر طرحهاي  مصوب شهري110219
1,947,60961,000,00022222226598902,882,11255,825,00055,825,000عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تغییر کاربري110220
11,588,22813,200,00064819392794615534,428,09444,145,00044,145,000عوارض توسعه و ایجاد فضاي سبز110221
013,210,00004055840,5585,165,0005,165,000عوارض حق مشرفیت110222
516,750,7501,031,000,0002130616239371739501,150,235,5731,952,500,5001,952,500,500عوارض مازاد بر ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات110223
1,781,572038014718698112,249,9584,050,0004,050,000حق النظاره ممیزي ایمنی110224
000491767491,767659,000659,000عوارض کسري حد نصاب تفکیکی110225
2,64001316650131,66500عوارض کسري حد نصاب فضاي باز110226
663,7700463004,63000عوارض استفاده اعیانات در کاربري غیر مرتبط110227
43,668000000عوارض ایمنی ساختمانها110228
00000220,000220,000عوارض ارتفاع مازاد 110229
0013137973994205,3731,702,0001,702,000عوارض افزایش عرض مجاز با تعداد بازشوي درب ورودي ساختمان110230
100,000100,000عوارض تخریب و گودبرداري 110231
600,000000000سایر110290
61,479,781126,770,00021,126,61168,125,01689,251,627171,327,500171,327,500درآمدهاي ناشی از حمل و نقل110300
8,485,83616,790,0001,654,0135,468,8327,122,84515,070,00015,070,000بهاي خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی 110301
64,671200,00013,123109,045122,168200,000200,000عوارض موتورسیکلت ها110302
1,145,1704,490,000426,5001,066,5581,493,0584,080,0004,080,000بهاي خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار110303
10,741,51020,530,0002,361,8313,963,8586,325,68919,280,00019,280,000درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی110304



صفحه : 4 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

.

وصولی قطعی 
سال1398

بودجه مصوب
 سال 1399

وصولی قطعی سه
ماهه آخر سال 1398

وصولی قطعی نه ماهه
 اول سال 1399

سرجمع

مبناي برآورد
مبلغ مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي 
سال 1400

شرح عنوانکد طبقه بندي
دوره هاي  قبل

13,851,05516,960,0003,219,4597,380,20210,599,66117,750,00017,750,000بهاي خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر110305
452,302400,000194,608602,726797,3341,000,0001,000,000عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی ( معاینه چشم و سایر)110308
0300,000000300,000300,000عوارض حاصل از اجراي طرح هاي ترافیکی 110310
26,085,72067,000,00013,257,07749,512,89562,769,972112,847,500112,847,500عوارض سامانه هاي حمل و نقل عمومی110314
653,517100,000020,90020,900800,000800,000سایر110390
122,990,717291,781,00039,306,930126,983,058166,289,988844,962,200844,962,200درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400
87,090,711202,821,00028,401,14791,202,193119,603,340745,566,500745,566,500عوارض نوسازي110401
000380,429380,429500,000500,000عوارض سالیانه بانک ها و موسسات اعتباري110403
6,157,2705,750,0002,129,095808,0262,937,12110,00010,000عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)110404
24,205,46075,000,0006,964,45321,786,08028,750,53391,227,50091,227,500عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی110406
2,324,5863,040,0001,474,6422,422,5773,897,2194,886,2504,886,250عوارض بر تابلوهاي تبلیغات محیطی به غیراز تابلوهاي معرفی در حد مجاز110407
1,455,5782,120,000261,16310,243,99410,505,1572,414,1252,414,125درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر110408
1,754,6503,000,00076,430132,218208,648300,000300,000عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه110410
1,20050,00007,5417,54157,82557,825عوارض فک پلمپ110411
311,616,084417,714,00084,531,294194,139,905278,671,199441,255,250441,255,250درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000
311,616,084417,714,00084,531,294194,139,905278,671,199441,255,250441,255,250درآمدهاي اختصاصی120100
0300,000000300,000300,000درآمد هتل، مهمانسرا، پالژ و سایر مراکز رفاهی و تفریحی شهرداري 120101
8307,500,00083008308,250,0008,250,000درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت 120103
1,045,0003,000,000642,8900642,8903,000,0003,000,000درآمد مراکز فرهنگی120104



صفحه : 5 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

.

وصولی قطعی 
سال1398

بودجه مصوب
 سال 1399

وصولی قطعی سه
ماهه آخر سال 1398

وصولی قطعی نه ماهه
 اول سال 1399

سرجمع

مبناي برآورد
مبلغ مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي 
سال 1400

شرح عنوانکد طبقه بندي
دوره هاي  قبل

117,016,997126,814,00037,108,676103,950,697141,059,373187,085,000187,085,000درآمد غسالخانه و گورستان120105
2,059,40250,000612,9650612,96550,00050,000بهاي خدمات فضاي سبز120106
127,055,863144,940,00027,827,16921,583,84349,411,01252,500,00052,500,000بهاي خدمات مدیریت پسماند120107
020,00000020,00020,000درآمد ناشی از خسارات وارده به اموال اختصاصی شهرداري120108
58,313,297122,000,00016,193,64263,486,25779,679,899173,960,000173,960,000بهاي خدمات جمع آوري وحمل زباله نوسازي120111
3,067,1088,480,0001,215,8673,785,0825,000,9499,952,0009,952,000بهاي خدمات حمل زباله درآمدي وصنفی120112
471,144099,498143,051242,549100,000100,000عوارض حق النظاره مهندسین ناظر وسایر حق النظارت120113
99,900600,00007,4757,475683,250683,250عوارض خدمات شهر120115
2,486,5434,010,000829,7571,183,5002,013,2575,355,0005,355,000سایر120190
211,053,462377,350,00055,652,414186,516,492242,168,906450,052,875450,052,875بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000
152,858,507221,130,00037,361,728155,348,824192,710,552275,782,875275,782,875بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100
46,128,39163,279,00011,293,76358,153,53769,447,300102,090,000102,090,000بهاي خدمات آسفالت و لکه گیري و ترمیم حفاري130101
14,216,70929,500,0003,191,86113,163,14216,355,00334,901,25034,901,250بهاي خدمات کارشناسی130102
33,693,27249,400,0007,462,52815,933,53923,396,06749,400,00049,400,000بهاي خدمات پیمانکاري130106
05,000,00002,743,6282,743,6286,391,6256,391,625بهاي خدمات صدور مجوز تعمیرات اساسی ساختمان130108
05,000,0000005,000,0005,000,000بها خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختمانی130110
58,820,13568,951,00015,413,57665,354,97880,768,55478,000,00078,000,000بهاي خدمات ایمنی و آتش نشانی130111
58,194,955156,220,00018,290,68631,167,66849,458,354174,270,000174,270,000درآمد حاصل از تاسیسات شهرداري130200
58,194,955156,220,00018,290,68631,167,66849,458,354174,270,000174,270,000درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبلیغات محیطی130202



صفحه : 6 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

.

وصولی قطعی 
سال1398

بودجه مصوب
 سال 1399

وصولی قطعی سه
ماهه آخر سال 1398

وصولی قطعی نه ماهه
 اول سال 1399

سرجمع

مبناي برآورد
مبلغ مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي 
سال 1400

شرح عنوانکد طبقه بندي
دوره هاي  قبل

96,208,637667,843,00047,906,44393,600,683141,507,126306,275,000306,275,000درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000
89,495,931157,843,00045,835,96285,489,940131,325,902262,645,000262,645,000درآمد حاصل از اموال شهرداري140100
72,046,888130,915,00041,057,99659,667,781100,725,777208,205,000208,205,000درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداري و اموال غیر منقول شهرداري140101
1,541,6752,000,000286,35037,500323,8502,400,0002,400,000درآمد حاصل از مراکز تفریحی و رفاهی140102
4,252,5565,600,000440,7132,018,8282,459,5417,720,0007,720,000درآمد حاصل از  ماشین آالت و تجهیزات140103
1,248,1981,610,000274,226877,2421,151,4682,310,0002,310,000درآمد حاصل از پارکینگ هاي عمومی140105
9,637,45810,718,0003,368,07115,564,31118,932,38230,510,00030,510,000درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات شهرداري140109
769,1567,000,000408,6067,324,2787,732,88411,500,00011,500,000درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت140110
6,712,706510,000,0002,070,4818,110,74310,181,22443,630,00043,630,000درآمد حاصل از وجوه شهرداري140200
000001,000,0001,000,000درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري140202
000001,000,0001,000,000درآمد ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی140203
6,712,70602,070,4818,110,74310,181,2241,630,0001,630,000 کارمزد140205
40,000,00040,000,000درآمد حاصل از کارگزاري پروژه هاي سرمایه گذاري 140206
7,552,581535,000,000050,122,88150,122,881215,000,000215,000,000کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000
7,552,581535,000,000050,122,88150,122,881215,000,000215,000,000یارانه ها و کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150100
7,552,581200,000,00000054,000,00054,000,000کمک بالعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی150101
02,000,0000619,000619,0001,000,0001,000,000یارانه بلیط150103
0270,000,000049,503,88149,503,881100,000,000100,000,000کمک هاي دولت براي پروژه مشخص150104
040,000,00000040,000,00040,000,000عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی150105



صفحه : 7 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

.

وصولی قطعی 
سال1398

بودجه مصوب
 سال 1399

وصولی قطعی سه
ماهه آخر سال 1398

وصولی قطعی نه ماهه
 اول سال 1399

سرجمع

مبناي برآورد
مبلغ مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي 
سال 1400

شرح عنوانکد طبقه بندي
دوره هاي  قبل

020,000,00000020,000,00020,000,000عوارض متمرکز(دوازده در هزار گمرکی) عمرانی150107
1,331,729,0232,021,850,000665,503,2321,589,394,4162,254,897,6482,604,008,5002,604,008,500اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائی ها160000
386,22415,100,000659,453689,4601,348,91315,000,00015,000,000اعانات و کمک هاي اهدائی 160100
015,100,000659,453689,4601,348,91315,000,00015,000,000خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتی160101
1,331,342,7992,006,750,000664,843,7791,588,704,9562,253,548,7352,589,008,5002,589,008,500درآمدهاي اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود160200
153,8516,300,00048,8101,974,2202,023,0306,562,0006,562,000هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک 160204
1,320,132,9821,999,010,000660,975,6481,569,944,3682,230,920,0162,578,269,0002,578,269,000جرائم کمیسیون ماده 160205100
84,500250,00024,50086,915111,415300,000300,000درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206
518,728930,000159,2541,557,6951,716,9493,382,5003,382,500تخلفات شهري و غرامتها (هزینه انبارداري و سدمعبر و غیره)160209
10,452,738260,0003,635,56715,141,75818,777,325495,000495,000سایر160290

194,085,707975,753,000112,860,35224,021,292136,881,6442,549,755,0002,549,755,000منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000
423,4121,350,0007,445250,019257,4641,350,0001,350,000ماده 101 قانون شهرداري210000
423,4121,350,0007,445250,019257,4641,350,0001,350,000درآمد نقدي حاصل از اجراي تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري210100
89,596,267960,000,00065,459,6124,784,23970,243,8512,500,000,0002,500,000,000فروش اموال غیر منقول220000
89,596,267960,000,00065,459,6124,784,23970,243,8512,500,000,0002,500,000,000فروش اموال غیر منقول220100
4,356,35012,630,0002,000,00017,890,70019,890,70043,665,00043,665,000فروش اموال منقول و اسقاط230000
4,356,35012,630,0002,000,00017,890,70019,890,70043,665,00043,665,000فروش اموال منقول و اسقاط230100
99,709,6781,773,00045,393,2951,096,33446,489,6294,740,0004,740,000سایر290000
99,709,6781,773,00045,393,2951,096,33446,489,6294,740,0004,740,000سایر290190



صفحه : 8 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 2-2-پیش بینی منابع درآمدي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

.

وصولی قطعی 
سال1398

بودجه مصوب
 سال 1399

وصولی قطعی سه
ماهه آخر سال 1398

وصولی قطعی نه ماهه
 اول سال 1399

سرجمع

مبناي برآورد
مبلغ مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي 
سال 1400

شرح عنوانکد طبقه بندي
دوره هاي  قبل

160,000,000900,000,000160,000,0000160,000,000578,000,000578,000,000منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000
160,000,000400,000,000160,000,0000160,000,000568,000,000568,000,000وام هاي دریافتی310000
160,000,000400,000,000160,000,000160,000,000568,000,000568,000,000تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباري310200
0500,000,00000010,000,00010,000,000انواع اوراق و اسناد320000
200,000,000000اوراق مشارکت320100
300,000,000010,000,00010,000,000انواع صکوك320200



 بخش سوم:
صارف  م



صفحه : 9 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 3-ماموریت و برنامه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

20,266,831215,735,00009,805,0009,805,000354,650,0000364,455,000364,455,000کالبدي و شهرسازي1
5,188,32940,135,00009,805,0009,805,00055,500,000065,305,00065,305,000بازآفرینی فضاهاي شهري101
12,345,57385,400,000000213,900,0000213,900,000213,900,000طرحهاي توسعه و تفصیلی شهري 102
2,732,92990,200,00000085,250,000085,250,00085,250,000زیباسازي شهري (ارتقاي کیفیت معماري و سیما و منظر شهري)103
1,237,036,4892,095,676,0000479,140,000479,140,0002,515,130,00002,994,270,0002,994,270,000محیط زیست و خدمات شهري2

976,946,179706,738,0000407,910,000407,910,000692,300,00001,100,210,0001,100,210,000توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري201
030,150,00000032,880,000032,880,00032,880,000توسعه و نگهداري آرامستانها202
38,363,7231,062,800,00003,000,0003,000,0001,539,450,00001,542,450,0001,542,450,000طرح هاي جامع و تفصیلی مدیریت پسماند203
17,302,97746,030,000050,690,00050,690,000100,000050,790,00050,790,000توسعه و نگهداري تاسیسات شهري204
4,489,68836,758,000017,540,00017,540,00015,500,000033,040,00033,040,000بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی205
010,200,00000016,800,000016,800,00016,800,000ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري206
199,933,922203,000,000000218,100,0000218,100,000218,100,000طرح هاي هدایت آب هاي سطحی207
41,135,277174,314,000029,600,00029,600,000107,550,0000137,150,000137,150,000ایمنی و مدیریت بحران3

18,520,51769,850,00001,700,0001,700,00066,550,000068,250,00068,250,000تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر301
22,614,760103,964,000027,900,00027,900,00040,800,000068,700,00068,700,000توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی302
0500,000000200,0000200,000200,000ارتقاء تاب آوري شهري، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 303
453,267,2822,079,555,0000002,505,837,50002,505,837,5002,505,837,500حمل و نقل و ترافیک4

48,050,291690,000,0000001,213,800,00001,213,800,0001,213,800,000توسعه زیر ساخت هاي عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)401

نوع اعتبار
بودجه پیشنهادي

 سال  1400
بودجه مصوب
 سال  1400

هزینه اي
تملک دارایی
 سرمایه اي

تملک دارایی
مالی

کد طبقه 
بندي

عنوان ماموریت/ برنامه
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399



صفحه : 10 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 3-ماموریت و برنامه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

نوع اعتبار
بودجه پیشنهادي

 سال  1400
بودجه مصوب
 سال  1400

هزینه اي
تملک دارایی
 سرمایه اي

تملک دارایی
مالی

کد طبقه 
بندي

عنوان ماموریت/ برنامه
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

387,939,7161,248,705,0000001,114,775,00001,114,775,0001,114,775,000بهبود عبور و مرور شهري (جدول گذاري، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)402
14,866,575102,300,000000137,862,5000137,862,500137,862,500توسعه ، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی403
01,000,000000100,0000100,000100,000توسعه و ساماندهی پارکینگ ها405
01,000,000000100,0000100,000100,000توسعه ، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل ریلی406
011,550,0000009,000,00009,000,0009,000,000توسعه ، تجهیز و نگهداري پایانه هاي مسافري شهري407
2,410,70025,000,00000030,200,000030,200,00030,200,000سامانه هاي هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر408
3,449,251,5564,115,835,0002,734,233,5002,065,128,5004,799,362,0001,120,332,500200,000,0006,119,694,5006,119,694,500خدمات مدیریت5

0161,745,000000177,250,0000177,250,000177,250,000توسعه شهرداري الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهاي نوین501
2,845,22133,760,000030,850,00030,850,0000030,850,00030,850,000آموزش و پژوهش هاي کاربردي 502
3,446,406,3353,881,830,0002,734,233,5002,034,278,5004,768,512,000924,782,500200,000,0005,893,294,5005,893,294,500تحول اداري و مدیریت عملکرد 503
038,500,00000018,300,000018,300,00018,300,000توسعه درآمدهاي پایدار504
58,579,328268,885,0000212,093,000212,093,00066,500,0000278,593,000278,593,000اجتماعی و فرهنگی6

22,362,62782,685,0000104,410,000104,410,00000104,410,000104,410,000حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها ، تشکل ها، مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي مردم نهاد601
02,600,00002,600,0002,600,000002,600,0002,600,000برگزاري همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها602
4,996,28039,000,000034,500,00034,500,0000034,500,00034,500,000حمایت از طرحهاي حوزه سالمت اجتماعی603
659,49514,000,00001,813,0001,813,0008,000,00009,813,0009,813,000ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان604
18,050,61447,000,000033,000,00033,000,0003,100,000036,100,00036,100,000 طرحهاي گردشگري و فرهنگی605
12,510,31283,600,000035,770,00035,770,00055,400,000091,170,00091,170,000توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهاي فرهنگی606

5,259,536,7638,950,000,0002,734,233,5002,795,766,5005,530,000,0006,670,000,000200,000,00012,400,000,00012,400,000,000 مجموع



صفحه : 11 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 3-1-ماموریت.برنامه.خدمت

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

07,485,00009,805,0009,805,0009,805,0009,805,000کالبدي و شهرسازي1
07,485,00009,805,0009,805,0009,805,0009,805,000بازآفرینی فضاهاي شهري101

07,485,0009,805,0009,805,0009,805,0009,805,000چاپ وتصویر برداري وتبلیغات10102
817,813,869333,451,0000479,140,000479,140,000479,140,000479,140,000محیط زیست و خدمات شهري2

792,746,037287,663,0000407,910,000407,910,000407,910,000407,910,000توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري201
792,703,237269,338,000400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000واگذاري خدمات شهري 20101
42,800290,0000000خرید بذر لوازم باغبانی 20103
018,035,0007,910,0007,910,0007,910,0007,910,000آب وبرق پارکها ومیادین20104
5,000,0002,500,00003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000 طرح هاي جامع و تفصیلی مدیریت پسماند203

5,000,0002,500,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000آموزش شهروندان در حوزه امور پسماند20305
17,302,97736,030,000050,690,00050,690,00050,690,00050,690,000توسعه و نگهداري تاسیسات شهري204

4,980,5726,820,0008,330,0008,330,0008,330,0008,330,000ساختمان ومستحدثات20401
9,363,00116,270,00022,125,00022,125,00022,125,00022,125,000نگهداري ماشین آالت ووسایط نقلیه20402
2,959,40412,940,00020,235,00020,235,00020,235,00020,235,000نگهداري لوازم اداري 20403
2,764,8557,258,000017,540,00017,540,00017,540,00017,540,000بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی205

2,764,8557,258,00017,540,00017,540,00017,540,00017,540,000لوازم تنظیف وسرویس بهداشتی20501
20,586,03640,964,000029,600,00029,600,00029,600,00029,600,000ایمنی و مدیریت بحران3

640,4168,000,00001,700,0001,700,0001,700,0001,700,000تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر301
640,4168,000,0001,700,0001,700,0001,700,0001,700,000کمک به حوادث غیر مترقبه30101

مبلغ اعتبار
بودجه پیشنهادي

 سال  1400
بودجه مصوب
 سال  1400

هزینه اي کد طبقه 
بندي

عنوان  ماموریت/ برنامه/ خدمت
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399



صفحه : 12 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 3-1-ماموریت.برنامه.خدمت

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

مبلغ اعتبار
بودجه پیشنهادي

 سال  1400
بودجه مصوب
 سال  1400

هزینه اي کد طبقه 
بندي

عنوان  ماموریت/ برنامه/ خدمت
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

19,945,62032,964,000027,900,00027,900,00027,900,00027,900,000توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی302
500,000500,000200,000200,000200,000200,000آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی30201
19,445,62032,464,00027,700,00027,700,00027,700,00027,700,000لوازم مصرفی آتش نشانی30203

2,980,764,2253,162,215,0002,734,233,5002,065,128,5004,799,362,0004,799,362,0004,799,362,000خدمات مدیریت5
2,845,22133,760,000030,850,00030,850,00030,850,00030,850,000آموزش و پژوهش هاي کاربردي 502

520,2814,250,0003,500,0003,500,0003,500,0003,500,000آموزش شهروندي50201
668,2004,700,0004,500,0004,500,0004,500,0004,500,000آموزش کارکنان50202
1,604,5701,000,0001,500,0001,500,0001,500,0001,500,000مطالعات وتحقیقات مسایل شهري50204
02,000,0000000حق التدریس وپژوهش50205
011,850,0009,300,0009,300,0009,300,0009,300,000پژوهش درسایر حوزه ها50206
08,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000,000تهیه برنامه هاي راهبردي ومیان مدت50207
52,1701,960,0002,050,0002,050,0002,050,0002,050,000خرید کتاب50208
2,977,919,0043,128,455,0002,734,233,5002,034,278,5004,768,512,0004,768,512,0004,768,512,000تحول اداري و مدیریت عملکرد 503

19,684,1133,187,00069,970,00069,970,00069,970,00069,970,000خدمات قراردادي اشخاص50301
023,726,40041,000,00041,000,00041,000,00041,000,000حق عایله مندي واوالد50303
1,520,904,9391,941,548,2802,504,363,5002,504,363,5002,504,363,5002,504,363,500حقوق ودستمزد50304
010,000,0004,000,0004,000,0004,000,0004,000,000پس انداز کارکنان50305



صفحه : 13 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 3-1-ماموریت.برنامه.خدمت

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

مبلغ اعتبار
بودجه پیشنهادي

 سال  1400
بودجه مصوب
 سال  1400

هزینه اي کد طبقه 
بندي

عنوان  ماموریت/ برنامه/ خدمت
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

2,617,9496,950,0004,460,0004,460,0004,460,0004,460,000ماموریت50306
018,300,00015,400,00015,400,00015,400,00015,400,000حقوق نیروي انتظامی50307
9,098,19517,500,00018,837,50018,837,50018,837,50018,837,500حمل ونقل ارتباطات50308
279,765,970224,884,400484,475,000484,475,000484,475,000484,475,000بیمه ها50309
25,564,54312,515,00023,849,00023,849,00023,849,00023,849,000چاپ اداري50310
018,250,00026,250,00026,250,00026,250,00026,250,000حق الجلسه50311
24,608,37823,000,00025,880,00025,880,00025,880,00025,880,000تشریفات50312
27,918,76745,000,00028,600,00028,600,00028,600,00028,600,000هزینه تامین مالی ودارایی50313
9,750,00011,500,00020,000,00020,000,00020,000,00020,000,000کمک به بودجه شوراي اسالمی شهر50314
19,827,6648,020,00014,380,00014,380,00014,380,00014,380,000هزینه هاي قضایی50315
132,375,044172,132,200229,870,000229,870,000229,870,000229,870,000پاداش وعیدي50316
486,000590,0007,200,0007,200,0007,200,0007,200,000حسابرسی50317
52,185,43265,925,00094,015,00094,015,00094,015,00094,015,000اجاره ساختمان وماشین آالت50318
120,385,024103,575,000311,650,000311,650,000311,650,000311,650,000دیون50319
78,930285,000389,000389,000389,000389,000هزینه هاي بانکی50320
47,551,24066,145,00080,010,00080,010,00080,010,00080,010,000مواد ولوازم مصرفی50321
102,468,720164,586,720409,543,000409,543,000409,543,000409,543,000کمک رفاهی کارکنان50322
15,411,19235,060,00037,470,00037,470,00037,470,00037,470,000هزینه آب وبرق اماکن شهرداري50323
14,754,37827,100,00022,900,00022,900,00022,900,00022,900,000سوخت50324



صفحه : 14 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 3-1-ماموریت.برنامه.خدمت

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

مبلغ اعتبار
بودجه پیشنهادي

 سال  1400
بودجه مصوب
 سال  1400

هزینه اي کد طبقه 
بندي

عنوان  ماموریت/ برنامه/ خدمت
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

552,482,526128,675,000294,000,000294,000,000294,000,000294,000,000متفرقه50325
57,919,833195,885,0000212,093,000212,093,000212,093,000212,093,000اجتماعی و فرهنگی6

حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها ، تشکل ها، مشارکتهاي مردمی و 601
22,362,62782,685,0000104,410,000104,410,000104,410,000104,410,000سازمانهاي مردم نهاد

0500,000500,000500,000500,000500,000حق عضویت  درسازمان ها60101
21,114,62727,685,00038,910,00038,910,00038,910,00038,910,000کمک رفاهی بازنشستگان60102
017,000,00025,000,00025,000,00025,000,00025,000,000بازنشستگی سهم شهرداري60103
0500,0000000حق عمران شهردار60104
1,248,00037,000,00040,000,00040,000,00040,000,00040,000,000کمک به کتابخانه ها60105
02,600,00002,600,0002,600,0002,600,0002,600,000برگزاري همایش ها، نمایشگاهها و نشست ها602

02,600,0002,600,0002,600,0002,600,0002,600,000برگزاري سمینار وهمایش هاي شهرداري60201
4,996,28039,000,000034,500,00034,500,00034,500,00034,500,000حمایت از طرحهاي حوزه سالمت اجتماعی603

4,996,28039,000,00034,500,00034,500,00034,500,00034,500,000هزینه ورزشی کارکنان60301
01,000,00001,813,0001,813,0001,813,0001,813,000ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان604

01,000,0001,813,0001,813,0001,813,0001,813,000هزینه فوت وکفن ودفن60401
18,050,61434,000,000033,000,00033,000,00033,000,00033,000,000 طرحهاي گردشگري و فرهنگی605

18,050,61434,000,00033,000,00033,000,00033,000,00033,000,000اجراي برنامه فرهنگی60501
12,510,31236,600,000035,770,00035,770,00035,770,00035,770,000توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهاي فرهنگی606

1,684,0245,000,0003,000,0003,000,0003,000,0003,000,000ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر60601



صفحه : 15 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 3-1-ماموریت.برنامه.خدمت

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

مبلغ اعتبار
بودجه پیشنهادي

 سال  1400
بودجه مصوب
 سال  1400

هزینه اي کد طبقه 
بندي

عنوان  ماموریت/ برنامه/ خدمت
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

60606(NGO) 5,256,2503,300,000700,000700,000700,000700,000کمک به سازمانهاي مردم نهاد
4,689,12625,300,00030,070,00030,070,00030,070,00030,070,000کمک به موسسات بخش خصوصی وعمومی60607
880,9123,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000هدایا وتشویقی60608

3,877,083,9633,740,000,0002,734,233,5002,795,766,5005,530,000,0005,530,000,0005,530,000,000 مجموع 



صفحه : 16 از46
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

20,266,831208,250,000354,650,000354,650,000کالبدي و شهرسازي1
5,188,32932,650,00055,500,00055,500,000بازآفرینی فضاهاي شهري101

5,188,32932,650,00055,500,00055,500,000تملک، بهسازي، نوسازي و مرمت  بافت هاي فرسوده شهري و بنا هاي ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهر10101
2,000,0005,000,0005,000,000طراحی و اجراي  پارك و خانه کودك در زمین واقع در بلوار شهید افتخاري10101001
4,000,00012,000,00012,000,000 طرح و اجراي مرمت و احیاي عمارت شهرداري 10101002
4,000,00020,000,00020,000,000مرمت و احیاي ساختمان فرهنگ و هنر10101003
10,000,00010,000,00010,000,000 طرح و اجراي مرمت و احیاي ساختمان میرزا خلیل رفیع 10101004
11,000,0002,000,0002,000,000آسفالت معابر محالت هدف بازآفرینی10101005
2,000,0002,000,000رفع خطر آنی تک بناهاي تاریخی در معابر اصلی و فرعی10101006
500,000500,000اجراي برنامه هاي محرك مشارکت شهروندي 10101007
2,000,0002,000,000تهیه مطالعات فاز 1 و 2 طراحی و بازسازي در موضوعات مرتبط با بازآفرینی10101008
2,000,0002,000,000طراحی و اجراي ضابطه منظر شهري ( معماري الگویی) در محله هاي تاریخی10101009

12,345,57385,400,000213,900,000213,900,000طرحهاي توسعه و تفصیلی شهري102
12,345,57362,000,000179,900,000179,900,000تدوین برنامه هاي جامع و تفصیلی و طرحهاي مطالعاتی جهت توسعه و مسائل شهري (ترافیکی-عمرانی و ...)10201

6,885,68919,500,0004,600,0004,600,000انجام مطالعات ترافیکی10201001
3,110,08717,000,0009,300,0009,300,000مطالعات و نقشه برداري پروژه هاي عمرانی10201002
مطالعات شهرسازي و معماري، انجام خدمات طراحی و تهیه طرحهاي موضعی و موضوعی)10201003 10,000,00010,000,00010,000,000مطالعات شهرسازي ( 
نظارت بر اجراي طرح توسعه و عمران شهر و برنامه پنج ساله عمرانی"10201004 8,000,0008,000,0008,000,000دستورالعمل اجرایی پیوست شماره 6 فرآیند " 
1,000,0003,000,0003,000,000انجام مطالعات برنامه عملیاتی شهر دوستدار کودك و برگزاري نشست ها و همایش هاي مربوطه10201005
1,000,000120,000,000120,000,000ممیزي امالك شهر رشت 10201006
در راستاي اجراي سیستم یکپارچه سازي  امالك شهرداري10201007 25,000,00025,000,000هزینه کارشناسی ، نقشه برداري ، جانمایی ، پیاده سازي، شمیم ، گردش ثبتی و ... 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

5,188,329

2,349,797



صفحه : 17 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

023,400,00034,000,00034,000,000مطالعه، طراحی و اجراي امورات فضاي سبزي و تجهیز و تامین زیرساختها10202
200,0002,000,0002,000,000مطالعه و طراحی کاشت در بخش توسعه و بازپیرایی فضاي سبز شهري10202001
500,0005,500,0005,500,000طراحی تجهیز و تامین و اجراي زیرساختهاي فضاي سبز10202002
700,0005,500,0005,500,000مطالعات و طراحی و اجراي آبیاري و زهکشی و هدایت روان آبهاي سطحی در سطح فضاي سبز شهري10202003
20,000,00015,000,00015,000,000طراحی و اجراي عملیات حاصل از قراردادهاي عمرانی و دیوارنگاري جداره ها10202004
1,000,0005,000,0005,000,000 اجراي زیبا سازي جداره شهري در بافت پیاده راه فرهنگی10202005
1,000,0001,000,0001,000,000طرح جامع سیما و منظر شهري10202006

2,732,92990,200,00085,250,00085,250,000زیباسازي شهري (ارتقاي کیفیت معماري و سیما و منظر شهري)103

10301
طرح  زیبا سازي، اجرا و نصب مبلمان شهري ، ایجاد و توسعه هنرهاي شهري، نصب و ساماندهی المان ، میادین 

2,732,92990,200,00085,250,00085,250,000فضاي هاي شهري

200,000250,000250,000هزینه مشاوره تخصصی با مراکز علمی10301001
2,054,94490,000,00080,000,00080,000,000هزینه بهسازي و زیبا سازي شهر شامل: آذین بندي-نورپردازي-خرید، ساخت و مرمت المان ها-نگهداشت آبنماها و ...10301002
اجراي کابل کشی، تجهیزات سوییچینگ برد و ... )10301003 5,000,0005,000,000عملیات تکمیل آبنماي بوستان ملت ( 

419,222,6201,762,225,0002,515,130,0002,515,130,000محیط زیست و خدمات شهري2
184,200,142419,075,000692,300,000692,300,000توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري201

184,200,142419,075,000692,300,000692,300,000طرح احداث پارك،توسعه ، بهسازي، ایجاد فضاي سبز و کمربند سبز حاشیه خیابان ها و درختکاري در معابر20101
6,000,0007,500,0007,500,000توسعه فضاي سبز20101001
13,000,00022,000,00022,000,000ایجاد پارکهاي محله اي و محوطه سازي مربوطه20101002
5,533,52113,500,00022,000,00022,000,000بهسازي و بازپیرایی فضاي سبز20101003
1,193,68810,275,00032,000,00032,000,000طراحی، نظارت و اجراي پروژه آب و خام20101004
23,500,00020,000,00011,500,00011,500,000خرید گل و گیاه و بذر و تولیدات گیاهی20101005

1,527,560



صفحه : 18 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

890,0004,000,0005,000,0005,000,000توسعه درختکاري و واکاري درختان سطح شهر20101006
151,555,373334,100,000380,000,000380,000,000حفظ و نگهداري فضاي سبز20101007
200,000500,000500,000حفظ و نگهداري باغات شهري در چارچوب الیحه حفظ و گسترش فضاي سبز20101008
15,000,000180,000,000180,000,000مطالعات، طراحی و اجراي پروژه پارك تفریحی و گردشگري الکان ( پارك دکتر جزیره اي )20101009
3,000,0003,000,0003,000,000احداث و احیاء گلخانه شهرداري رشت20101010
100,000100,000عملیات احداث فاز 1 باغ ژاپنی در بوستان مفاخر رشت20101011
700,000700,000تعمیر و تجهیز پارك انرژي پذیر واقع در مسکن مهر20101012
5,000,0005,000,000تعمیر و نگهداري آبنماي بوستان ملت20101013
15,000,00015,000,000احداث پارك ساالر مشکات و پارك مسافر20101014
8,000,0008,000,000احداث پارك حاشیه رودخانه زرجوب (گیالنه 4)20101015

030,150,00032,880,00032,880,000توسعه و نگهداري آرامستانها202
030,150,00032,880,00032,880,000احداث و توسعه آرامستان ها20201

1,000,0001,400,0001,400,000نگهداري و تعمیرات اساسی ساختمان ها20201001
1,000,000314,500314,500احداث و نگهداري سرویس بهداشتی20201002
1,000,0001,400,0001,400,000آسفالت معابر20201003
500,000900,000900,000ادامه لوله گذاري در فاز جدید20201004
1,000,0001,200,0001,200,000تکمیل غرفه هاي تجاري20201005
1,500,0001,400,0001,400,000 پیاده روسازي و جدول گذاري20201006
1,500,0002,000,0002,000,000افزایش قدرت ترانسفورماتور20201007
400,000600,000600,000اجراي کانال بلوکی آبهاي سطحی20201008
800,0003,000,0003,000,000ادامه پروژه ایجاد روشنایی با تیر تلسکوپی20201009



صفحه : 19 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

8,000,00018,865,50018,865,500احداث قبور و محوطه سازي20201010
500,000600,000600,000تجهیز سازمان به سیستم نظارتی20201011
1,000,0001,200,0001,200,000ایجاد فضاي سبز و رفت و روب و نگهداري فضاي سبز20201012

33,363,7231,060,300,0001,539,450,0001,539,450,000 طرح هاي جامع و تفصیلی مدیریت پسماند203
33,363,7231,060,300,0001,539,450,0001,539,450,000طرح احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله و دفن ، سوزاندن و تبدیل زباله به کود آلی و ...20301

100,000,00053,450,00053,450,000هزینه هاي دفنگاه سراوان و سایر خدمات قرارداد مرتبط با دفن و تفکیک20301001
3,000,0003,000,0003,000,000احداث ساختمان در سایت دفن20301002
805,300,0001,240,000,0001,240,000,000هزینه رفت و روب و جمع آوري زباله20301003
4,000,0003,000,0003,000,000هزینه هاي مرتبط با خدمات پسماند مناطق و ایستگاههاي پمپاژ میادین20301004
4,000,00013,000,00013,000,000تکمیل احداث رمپ میانی ایستگاه موقت تخلیه زباله در الکان20301005
نظارت، محصور نمودن و سایر عملیات مربوطه )20301006 7,000,0008,000,0008,000,000موضوعات مربوط به زباله سوز ( 
8,144,8065,000,0005,000,0005,000,000تملک و خط انتقال شیرابه، حوضچه آرامش و احداث تصفیه خانه شیرابه سراوان20301007
23,000,00017,500,00017,500,000خرید سطل هاي زباله مکانیزه و پارکی و تفکیکی20301008
24,573,02855,000,000500,000500,000هزینه دفن زباله20301009
30,000,000500,000500,000قرارداد انتقال زباله از رمپ میانی به دفنگاه سراوان20301010
1,000,0001,000,0001,000,000مطالعات و ایجاد لندفیل جدید20301011
1,000,0005,000,0005,000,000بهسازي و توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی تا 500 تن20301012
1,000,0005,000,0005,000,000بهسازي و توسعه و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی از 500 تن تا 1000 تن20301013
495,8891,000,00084,500,00084,500,000تکمیل، ساماندهی و بهسازي لندفیل سراوان20301014
100,000,000100,000,000تامین مواد و نیروي راهبري جهت تصفیه خانه سراوان20301015

150,000



صفحه : 20 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

010,000,000100,000100,000توسعه و نگهداري تاسیسات شهري204
010,000,000100,000100,000طرح جابجایی و نگهداشت تاسیسات شهري20401

10,000,000100,000100,000جابجایی تاسیسات شهري20401001
1,724,83329,500,00015,500,00015,500,000بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی205

011,000,0005,300,0005,300,000طرح ساماندهی رودخانه ها و تاالب سطح شهر 20501
20501001

نظافت و پاکسازي رودخانه هاي جداره و الیروبی بستر رودخانه زرجوب و گوهررود و کانال هاي زهکشی محلی به طول 
10,000,0005,000,0005,000,000حدوداً 30 کیلومتر

1,000,000200,000200,000الیروبی تاالب عینک و 14 هکتاري20501002
100,000100,000ساماندهی رودخانه هاي زرجوب و گوهر رود20501003

1,724,83318,500,00010,200,00010,200,000احداث، توسعه و نگهداري سریس هاي بهداشتی عمومی20502
10,000,000100,000100,000احداث سرویس بهداشتی ها ي مورد نیاز در سطح شهر رشت20502001
1,724,8337,000,00010,000,00010,000,000تعمیر و نگهداري سرویس بهداشتی هاي سطح شهر20502002
1,500,000100,000100,000ارائه خدمات به مساجد 24 ساعته جهت استفاده از سرویس بهداشتی آنها20502003

010,200,00016,800,00016,800,000ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري206
010,200,00016,800,00016,800,000طرح احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار و بازارها20601

500,0001,000,0001,000,000احداث نمازخانه و سردرب و تیر چراغ برق بازار روز خیابان سعدي20601001
300,0001,000,0001,000,000نورپردازي و نصب چراغ پارکی و نصب المان در بازارچه ها20601002
200,000100,000100,000خرید سطل زباله براي کلیه بازارچه ها20601003
2,000,0002,000,0002,000,000ساماندهی مشاغل شهري سیار20601004
1,200,0003,000,0003,000,000حفظ و نگهداري بازارچه ها20601005
500,000200,000200,000ایجاد جایگاه عرضه موقت در ایام ویژه سال20601006
1,500,0001,500,000احداث بازارچه هاي جدید20601007



صفحه : 21 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مطالعات و خدمات مشاوره جهت ایجاد شهرك صنوف )20601008 1,500,0001,500,000ساماندهی مشاغل آالینده ( 
1,000,0001,000,000تعمیر و بازسازي سرویس بهداشتی بازارچه ها20601009
1,000,0001,000,000نصب تابلوي برق بازارچه چمران20601010
4,000,0004,000,000ساخت نماي بیرونی و سردرب بازارچه چمران20601011
500,000500,000طراحی و نظارت بر پروژه بازآفرینی بازارچه پیرسرا20601012

199,933,922203,000,000218,100,000218,100,000طرح هاي هدایت آب هاي سطحی207
199,933,922203,000,000218,100,000218,100,000طرح احداث و توسعه کانال هاي جمع آوري و هدایت آبهاي سطحی و احداث و بهسازي مسیل هاي داخل شهري20701

26,820,21980,000,00053,100,00053,100,000الیروبی و لوله گذاري و  شبکه هاي فاضالب سنتی و همسطح سازي درب چاهچه ها (مکانیزه)20701001
155,534,209101,000,00038,000,00038,000,000لوله گذاري و جمع آوري هدایت آبهاي سطحی شهر رشت20701002
9,864,87220,000,00020,000,000جمع آوري هدایت آبهاي سطحی شهر رشت مسیر قلی پور - معلم فاز 207010032
20,000,00020,000,000جمع آوري هدایت آبهاي سطحی شهر رشت مسیر استادسرا20701004
20,000,00020,000,000جمع آوري هدایت آبهاي سطحی شهر رشت مسیر خیابان سمیه - شهرك فجر فاز 207010051
20,000,00020,000,000جمع آوري هدایت آبهاي سطحی شهر رشت ورودي شهر از جاده تهران20701006
20,000,00020,000,000جمع آوري هدایت آبهاي سطحی شهر رشت مسیر رودبارتان20701007
2,000,0002,000,0002,000,000خرید لوله هاي مورد نیاز آبهاي سطحی20701008
1,410,41320,000,00025,000,00025,000,000پایش، نگهداري ، تعمیر و الیروبی شبکه هاي آبهاي سطحی اجرا شده در سطح شهر رشت20701009

20,549,241133,350,000107,550,000107,550,000ایمنی و مدیریت بحران3
17,880,10161,850,00066,550,00066,550,000تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر301

8,917,29231,850,00049,550,00049,550,000اجراي طرح هاي ایمنی30101
4,049,9925,500,0007,500,0007,500,000اجراي ماده 110 قانون شهرداري ها و تخریب مواد صد و بند 14 و ...30101001
3,696,93913,000,00030,150,00030,150,000تهیه امکانات و ملزومات ستادهاي بحران شهرداري30101002

6,304,209



صفحه : 22 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

1,170,36113,350,00011,900,00011,900,000نرده گذاري ، فنس کشی و دیواره گذاري حاشیه رودخانه ها30101003
8,962,80930,000,00017,000,00017,000,000طرح سیل بند، سیل برگردان و دیوار حفاظتی30102

8,962,80930,000,00017,000,00017,000,000تهیه طرح و احداث دیوار حفاظتی حاشیه رودخانه هاي زرجوب و گوهر رود30102001
2,669,14071,000,00040,800,00040,800,000توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی302

2,669,14036,000,00030,800,00030,800,000طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی30201
1,601,23215,000,0001,000,0001,000,000احداث ساختمان آتش نشانی واقع در مسکن مهر پل طالشان30201001
732,9086,000,00027,500,00027,500,000تامین تجهیزات آتش نشانی (کمپرسور شارژ سیلندر دستگاه تنفسی پرتابل و ثابت + دستگاه تنفسی و ...)30201002
10,000,000300,000300,000احداث پارك  ایمنی کودك30201003
2,000,0002,000,000ساخت و نصب دکل هاي مهاري در 3 ایستگاه سازمان آتش نشانی30201004

035,000,00010,000,00010,000,000طرح خرید ماشین آالت آتش نشانی30202
35,000,00010,000,00010,000,000خرید ماشین آالت سازمان آتش نشانی30202001

0500,000200,000200,000ارتقاء تاب آوري شهري، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل303
0500,000200,000200,000احداث و تجهیز پایگاههاي  پشتیبانی مدیریت بحران30301

500,000200,000200,000احداث پایگاه چند منظوره مدیریت بحران30301001
453,267,2822,079,555,0002,505,837,5002,505,837,500حمل و نقل و ترافیک4

48,050,291690,000,0001,213,800,0001,213,800,000توسعه زیر ساخت هاي عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)401
932,58132,000,000215,400,000215,400,000طراحی و احداث خیابان ها ، کمربندي ها و بلوار ها40101

932,58125,000,00015,000,00015,000,000بازگشایی و احداث فاز دوم مسیر شهید رجایی به معلم (خیابان 8 دي)40101001
5,000,000200,000,000200,000,000بازگشایی و احداث فاز دوم مسیر بلوار امام علی (ع) به میدان ولیعصر40101002
500,000100,000100,000بازگشایی و احداث رینگ 90 متري از میدان گیل تا مسکن مهر40101003
500,000100,000100,000بازگشایی و احداث کمربندي شهید سردار سلیمانی(مسیر کانال ژ5 )40101004



صفحه : 23 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

500,000100,000100,000بازگشایی و احداث فاز 2 معلم به جاده پیربازار ( شهید کوچکی )40101005
500,000100,000100,000بازگشایی و احداث تختی به معلم40101006

2,722,000134,000,000609,900,000609,900,000طرح احداث و تعمیر نگهداري تقاطع هاي همسطح و غیرهمسطح  (پل)و پلهاي عابر پیاده40102
1,042,0309,000,0009,800,0009,800,000تعمیر و نگهداري تقاطع هاي همسطح و غیرهمسطح و پلهاي عابر پیاده40102001
40102002

مطالعات، تملک  و احداث تقاطع هاي همسطح و  غیرهسمطح ، تونل و زیرگذر براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک 
120,000,000600,000,000600,000,000شهر رشت

1,679,9705,000,000100,000100,000احداث پلهاي عابر پیاده مکانیزه40102003
3,2764,000,000500,000500,000طرح تعریض خیابان ها و معابر40103

3,2764,000,000500,000500,000تعریض خیابان سرچشمه40103001
44,392,434520,000,000388,000,000388,000,000طرح تملک امالك و اراضی40104

40104001
تملک مسیر هاي: کوچه اقتصاد،  خیابان الکانی ورودي خیابان 17 شهریور،  پیچ حمیدیان تعریض خیابان 30 

متري،  حمیدیان خیابان دانشجو کوچه ششم،  فاز 1 میدان گیل به مسکن مهر،  خیابان پاسداران،  خیابان شهید 
عاطفی پشت انبار قند و شکر ،  باهنر به مسکن مهر

520,000,000330,000,000330,000,000

8,000,0008,000,000محصور نمودن و نصب تابلو در اراضی شهرداري سطح شهر رشت40104002
50,000,00050,000,000تملک دانشسرا 40104003

387,939,7161,248,705,0001,114,775,0001,114,775,000بهبود عبور و مرور شهري (جدول گذاري، پیاده رو، معابر، خط کشی. ...)402
305,719,235620,000,000461,500,000461,500,000طرح زیرسازي  و روکش آسفالت، لکه کیري و ترمیم معابر سطح شهر40201

213,429,061303,000,000178,100,000178,100,000روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر رشت40201001
47,024,469134,000,000109,100,000109,100,000زیرسازي و آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر رشت40201002
24,656,758107,000,00061,200,00061,200,000ترمیم نوار هاي حفاري سطح شهر رشت40201003
لکه گیري، ترمیم چاله ها و ترکها و ...)40201004 20,608,94774,000,00070,500,00070,500,000نگهداري و ترمیم معابر آسفالتی سطح شهر رشت ( 
2,000,0002,500,0002,500,000هزینه آزمایشات ژئوتکنیک ، آسفالت و غیره40201005

44,392,434



صفحه : 24 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

100,000100,000ادامه بهسازي و آسفالت خیابان هاي مسکن مهر40201006
20,000,00020,000,000زیرسازي و آسفالت مسیر جاده الکان40201007
20,000,00020,000,000تعریض مسیر جاده سنگر از ابتداي ورودي میدان امام علی (ع) (از صنوبر 1 تا صنوبر 22)40201008

40202
طرح ساماندهی مبادیها ورودي شهر،احداث پیاده روسازي،الین کندور،فضاي مکث،جدول گذاري و رفیوژ و ترمیم و بهسازي 

57,032,628210,500,000221,600,000221,600,000پیاده رو ها
40,000,00052,000,00052,000,000بهسازي و ترمیم پیاده روها و جداول سطح شهر رشت40202001
65,000,00091,000,00091,000,000ساماندهی، پیاده روسازي و احداث الین کندرو در سطح معابر شهر رشت40202002
3,500,0004,000,0004,000,000تکمیل پارك توحید شامل جدولگذاري، نصب سنگفرش، نصب پایه چراغها و مبلمان شهري و ...40202003
4,000,0005,000,0005,000,000نگهداري و مرمت پیاده راه فرهنگی40202004
15,000,00011,000,00011,000,000بهسازي و ساماندهی کفپوش محوطه بازار40202005
5,500,0003,000,0003,000,000آرامسازي خیابان حشمت40202006
5,000,0005,000,0005,000,000ایجاد فضاي مکث محله اي شهرك اندیشه در بلوار شهید افتخاري40202007
15,000,00013,000,00013,000,000ساماندهی بلوار شهید افتخاري40202008
12,500,0009,000,0009,000,000تهیه خرید مصالح و مواد اولیه پروژه هاي عمرانی40202009
5,000,000100,000100,000ساماندهی مسیرهاي ورودي شهر رشت ( شامل: جدولگذاري، پیاده روسازي، رفیوژ، آسفالت، روشنایی ،تعریض و ...)40202010
5,000,000200,000200,000کمک به نوسازي پیرامون حرم خواهر امام (بازآفرینی)40202011
30,000,00018,000,00018,000,000ساماندهی مسیر پیربازار حدفاصل میدان نبوت تا تخته پل- الین برگشت40202012
300,000300,000بهسازي محور صفه سر در محدوده منطقه چهار40202013
10,000,00010,000,000مطالعه و احداث الین دوچرخه سواري حد فاصل میدان انتظام تا فلکده40202014

25,187,853240,105,000182,800,000182,800,000طرح بهبود عبور و مرور40203
2,410,54415,500,00017,000,00017,000,000اجرا، تعمیر و نگهداري و رنگ آمیزي سرعتکاهها40203001
6,958,53130,000,00034,000,00034,000,000اصالح هندسی سطح معابر شهر رشت40203002

57,032,628



صفحه : 25 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

1,871,76839,000,00040,300,00040,300,000خرید و اجراي تابلوها، چراغها، گاردریل، جداکننده و سایر عالیم عمودي ترافیکی- گردشگري40203003
5,945,74948,500,00033,000,00033,000,000خرید و اجراي خط کشی هاي طولی و گذرگاههاي عابر پیاده و سایر عالیم افقی ترافیکی40203004
3,166,84611,000,00025,600,00025,600,000اصالح سیستم روشنایی معابر و خیابانها40203005
4,414,41512,105,00015,500,00015,500,000 ایمن سازي و مناسب سازي معابر به استثناء  خیابان هاي سواره رو40203006
10,000,000500,000500,000توسعه خط ویژه دوچرخه و زیرساخت و خرید لوازم مربوطه40203007
17,500,0008,000,0008,000,000هوشمند سازي چراغهاي راهنمایی و رانندگی40203008
400,000400,000اجراي انواع سیستم هاي هوشمندپارك حاشیه اي معابر (پارکومتر)40203009
325,0002,000,000400,000400,000خرید تجهیزات مورد نیاز جهت نظم بخشیدن و روانسازي ترافیک40203010
95,00030,000,0003,000,0003,000,000خرید و نصب دوربین هاي نظارت تصویري، ثبت تخلفات و دکل ها و ...40203011
500,000100,000100,000احداث تابلوهاي پیام متغیر خبري40203012
5,000,0005,000,000خرید، اجرا، تعمیر و نگهداري چراغ هاي راهنمایی و کیه متعلقات آن40203013

0178,100,000248,875,000248,875,000طرح نگهداري کارخانه آسفالت ، خرید مصالح مورد نیاز و حمل آنها40204
85,000,000130,000,000130,000,000خرید قیر جهت تولید آسفالت، اندود نمودن و غیره40204001
3,000,0003,000,0003,000,000خرید نفت گاز جهت تولید آسفالت و مصالح مورد نیاز40204002
3,000,0003,000,0003,000,000حمل قیر، نفت گاز و جهت تولید آسفالت و مصالح مورد نیاز40204003
3,000,0006,000,0006,000,000خرید روغنهاي حرارتی و صنعتی40204004
1,000,0001,250,0001,250,000خرید سیمان با هزینه حمل جهت کارهاي عمرانی40204005
3,000,0004,000,0004,000,000خرید انواع آهن آالت جهت اجراي پروژه ها و امور محوله به سازمان40204006
3,000,0003,000,0003,000,000خرید انواع چوب اعم از صنعتی، محلی، و لوازم تاسیسات برقی و مکانیکی و غیره جهت اجراي پروژه ها و امور محوله به سازمان40204007
20,000,00022,000,00022,000,000هزینه خرید مصالح خام یا دانه بندي در مواقع مورد نیاز براساس ضرورت40204008
2,000,0002,000,0002,000,000هزینه سوخت گاز مصرفی تولید آسفالت40204009
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مصوب 
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1,000,0001,250,0001,250,000هزینه خرید مواد و مصالح ساختمانی و غیره40204010
3,000,0003,000,0003,000,000احداث دیوارگذاري محوطه کارخانه آسفالت40204011
300,000375,000375,000تجهیز و تکمیل آزمایشگاه آسفالت و مصالح سنگی40204012
8,800,0007,000,0007,000,000هزینه اجاره ماشین آالت راهسازي و کامیون هاي کمپرسی و غیره40204013

40204014
خرید دستگاهها، تعمیر و نگهداري کارخانجات آسفالت و شن و ماسه جهت افزایش تولید و خرید و تجهیز و راه اندازي 

13,000,00023,000,00023,000,000دستکاههاي جانبی کارخانه جدید و لوله کشی گاز کارخانه

23,000,00040,000,00040,000,000واگذاري امور عمرانی مربوط به آسفالت40204015
14,866,575102,300,000137,862,500137,862,500توسعه ، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی403

14,866,575102,300,000137,862,500137,862,500طرح توسعه و احداث خطوط ویژه و ایستگاهها اتوبوس و مینی بوس، خرید و تعمیر اتوبوس و تامین قطعات یدکی40301
327,91050,000,00045,000,00045,000,000تعمیر و نگهداري اتوبوس ها و مینی بوس ها40301001
13,636,26525,800,00092,762,50092,762,500خرید تجهیزات، نگهداري و تعمیرات اساسی ماشین آالت عمرانی و خدمات شهري40301002
1,500,000100,000100,000ساخت، تعمیر و مرمت ایستگاههاي اتوبوس سطح شهر40301003

01,000,000100,000100,000توسعه و ساماندهی پارکینگ ها405
01,000,000100,000100,000طرح طراحی و احداث پارکینگ هاي طبقاتی و توسعه ظرفیت پارکینگ هاي عمومی شهر40501

1,000,000100,000100,000خرید زمین، احداث یا اجاره پارکینگ هاي طبقانی، مکانیزه و همسطح40501001
01,000,000100,000100,000توسعه، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل ریلی406

01,000,000100,000100,000طرح احداث خطوط قطار شهري40601
1,000,000100,000100,000تملک و اجراي پروژه قطار شهري40601001

011,550,0009,000,0009,000,000توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه هاي مسافري شهري407
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011,550,0009,000,0009,000,000طرح احداث ، توسعه ، تجهیز و نگهداري پایانه هاي شهري40701
40701001AVLGPS 1,000,0001,500,0001,500,000امور هوشمندسازي ناوگان حمل و نقل درون شهري  به سامانه
5,000,0004,000,0004,000,000توسعه سردرب ورودي و خروجی پایانه ها40701002
1,000,0001,500,0001,500,000لکه گیري و روکش آسفالت محوطه سازمان و پایانه ها40701003
2,000,0001,000,0001,000,000توسعه و نگهداري سرویس بهداشتی پایانه ها40701004
550,0001,000,0001,000,000توسعه و تجهیز مبلمان و فضاي سبز پایانه ها40701005

2,410,70025,000,00030,200,00030,200,000سامانه هاي هوشمند حمل ونقل و ترافیک شهر408
2,410,70025,000,00030,200,00030,200,000طرح احداث، توسعه و  پشتیبانی از مراکز مکانیزه کنترل ترافیک40801

2,410,70025,000,00030,200,00030,200,000توسعه، نگهداري و پشتیبانی از مرکز کنترل ترافیک و زیرساخت هاي آن40801001
468,487,331853,620,0001,120,332,5001,120,332,500خدمات مدیریت5

0161,745,000177,250,000177,250,000توسعه شهرداري الکترونیک و ارتقاء زیرساختها و فنآوریهاي نوین501
034,920,00045,200,00045,200,000طرح پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار و شبکه50101

1,100,0001,000,0001,000,000 پشتیبانی نرم افزار آماري فرابر50101001
100,000150,000150,000`پشتیبانی نرم افزار 50101002137
یکپارچه سازي شهري،نوسازي، درآمد، اصناف،کمیسیون ماده صد، امالك و ...)50101003 10,800,00012,310,00012,310,000ارتقا و پشتیبانی نرم افزار سیستم سرا(
950,0001,300,0001,300,000پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداري برید50101004
7,500,00010,050,00010,050,000پشتیبانی نرم افزار حساب رایان50101005
1,700,0003,000,0003,000,000پشتیبانی نرم افزار منابع انسانی50101006
110,000150,000150,000پشتیبانی نرم افزار جام(آموزش)50101007
100,000150,000150,000پشتیبانی نرم افزار ایثارگران50101008
200,000270,000270,000پشتیبانی و توسعه نرم افزار مدیریت درخواست و خدمات فناوري اطالعات50101009
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350,000500,000500,000پشتیبانی و نرم افزار رفت و روب(سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران حوزه پسماند)50101010
500,000675,000675,000پشتیبانی و نرم افزار اتوماسیون مصوبات شوراي شهر50101011
1,600,0002,160,0002,160,000پشتیبانی نرم افزار پرتال شهرداري و مناطق و سازمانها50101012
500,000675,000675,000پشتیبانی نرم افزار و اپلیکیشن توسعه نقشه همراه شهر رشت50101013
400,000540,000540,000پشتیبانی نرم افزار ناجی به سازمان آتش نشانی50101014
310,000420,000420,000پشتیبانی نرم افزار جمع آوري هوشمند اطالعات سخت افزار و نرم افزار کاربران شبکه50101015
3,500,0005,000,0005,000,000پشتیبانی و نگهداري خدمات سخت افزار و شبکه مرکز، مناطق و سازمانها50101016
5,000,0003,000,0003,000,000پشتیبانی خدمات ارتباطی و وایرلس50101017
200,0001,000,0001,000,000سایر پروژه هاي پشتیبانی نرم افزارها (راوند، پژواك و ...)50101018
800,000800,000پشتیبانی نرم افزار حقوق و دستمزد ( رایورز )50101019
100,000100,000پشتیبانی نرم افزار فیش حقوقی ( رایورز )50101020
100,000100,000پشتیبانی نرم افزار مطالبات سازمان پسماند50101021
400,000400,000پشتیبانی نرم افزار سیستم تردد ( گیالن تلفن )50101022
150,000150,000پشتیبانی نرم افزار ثبت شکایات بازرسی50101023
250,000250,000پشتیبانی سامانه پرداخت عوارض 5 درصد پایانه هاي مسافربري شهرداري50101024
500,000500,000پشتیبانی و توسعه نرم افزار ماشین آالت آلکا نسخه طالیی50101025
150,000150,000پشتیبانی از سامانه دریافت و ارسال پیامک بصورت وب ( مگفا )50101026
100,000100,000پشتیبانی از نرم افزار همایش نگار50101027
300,000300,000پشتیبانی و توسعه نرم افزار تبدیل دین50101028

014,075,00034,000,00034,000,000طرح خرید نرم افزارهاي مورد نیاز50102
3,000,0003,000,0003,000,000پروژه خریدالیه هاي اطالعاتی سامانه هاي جامع سیستم اطالعات  جغرافیایی  شهر رشت50102001



صفحه : 29 از46 
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

675,0001,500,0001,500,000پروژه داده پردازي و کانورت اطالعات50102002
1,500,0001,500,0001,500,000پروژه خرید،ارتقاء و ایجاد و پشتیبانی پرتال  شهرداري رشت50102003
6,000,0004,000,0004,000,000سایر پروژه هاي فناوري اطالعات(سامانه امالك، حقوقی ،حفاري،پیشنهادات،ماده77و...)50102004
2,500,0004,000,0004,000,000خرید نرم افزار بودجه ریزي ,کنترل پروژه و کنترل قرارداد ها50102005
3,000,0003,000,000خرید خدمات نرم افزاري ( برنامه نویسی و ... )50102006
8,000,0008,000,000سامانه جامع مدیریت منابع انسانی50102007
1,000,0001,000,000سامانه حقوقی ( دعاوي و قراردادها )50102008
500,000500,000سامانه نظام پیشنهادات50102009
500,000500,000نرم افزار کمیسیون ماده 5010201077
1,000,0001,000,000سامانه کمیسیون حفاري50102011
1,000,0001,000,000نرم افزار نامگذاري معابر50102012
400,000400,000سامانه طراحی تابلوهاي ترافیکی و هدایت مسیر50102013
500,000500,000سامانه نظارت بر عملکرد پیمانکاران سازمان سیما منظر و فضاي سبز شهري50102014
500,000500,000نرم افزار کتابداري50102015
500,000500,000نرم افزار ارتباط تصویري و ویدئوکنفرانس50102016
300,000300,000نرم افزار رصد و پایش اخبار و اطالعات50102017
500,000500,000نرم افزار میز خدمت الکترونیک شهرداري50102018
500,000500,000نرم افزار سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فراورده هاي کشاورزي50102019
500,000500,000نرم افزار توزین هوشمند سازمان عمران50102020
300,000300,000سامانه پژوهشی50102021
1,000,0001,000,000سامانه جامع آرامستان50102022
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089,250,00077,550,00077,550,000طرح توسعه زیرساخت هاي مورد نیاز50103
50103001SOC مرکز عملیات-CAمرکزي - domainمرکزي-isms 5,000,0003,000,0003,000,000پیاده سازي
6,000,0004,000,0004,000,000پروژه تجهیز ساختمان جدید شهرداري به upsو سوییچ و تجهیزات اتاق سرور نظارتی50103002
30,000,00026,000,00026,000,000پروژه خرید و ارتقاء تجهیزات شبکه (سرور،سوئیچ و فایروال و ...)50103003
15,000,0002,500,0002,500,000خدمات مشاوره و اجراي پروژه هاي امنیت و مطالعات زیرساخت50103004
10,000,0001,500,0001,500,000تمدید خرید الیسنس نرم افزار ها و سخت افزارها مانند آنتی ویروس و ...50103005
10,000,0004,000,0004,000,000اجاره فضاي میزبانی وب (سرور فیزیکی-مجازي و ....)50103006
500,0003,000,0003,000,000ایجاد دیتاسنتر یا مرکز داده(فاز اول :مطالعه و طراحی و ...)50103007
12,750,00033,550,00033,550,000تجهیز شهرداري هاي و سازمانها به حفاظتی امنیتی و سیستم کامپیوتري و لوازم مربوطه50103008

023,500,00020,500,00020,500,000طرح طراحی و ایجاد فضاي شهرداري الکترونیک50104
15,000,00014,000,00014,000,000مطالعه ،تجهیز،توسعه و پشتیبانی و نگهداري زیرساخت شبکه  فیبر نوري50104001
3,000,0003,000,0003,000,000مطالعه و تهیه نقشه هاي GISشهر رشت و پایگاه جامع داده هاي شهر رشت و مکانمند کردن فرآیندها50104002
2,500,0002,500,0002,500,000مطالعه و ممیزي دکل هاي مخابراتی BTSکل سطح شهر رشت50104003
3,000,0001,000,0001,000,000آماده سازي بستر ارایه خدمات دولت الکترونیک در شهرداري رشت50104004

468,487,331653,375,000924,782,500924,782,500تحول اداري و مدیریت عملکرد503
6,164,915108,150,000283,282,500283,282,500طرح طراحی، احداث، تکمیل ، تجهیز و تعمیرات  ساختمان ها50301

31,320,00048,550,00048,550,000بازسازي، مرمت و تکمیل ساختمانها و تاسیسات اداري50301001
100,0004,000,0004,000,000ساخت و تکمیل ساختمان پارك اندیشه50301002
19,500,00010,200,00010,200,000تجهیز و تکمیل ساختمان رصدخانه در مجاور تاالب عینک50301003
6,000,0002,000,0002,000,000احداث ساختمان اداري و سرویس بهداشتی و حمام در دفنگاه سراوان50301004
6,050,44510,000,000100,000100,000تکمیل ساختمان جدید شهرداري مرکز شامل محوطه سازي،  دیوارگذاري،  دیوار حایل جنب رودخانه و ...50301005



صفحه : 31 از46
ارقام به هزار ریال

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

1,000,00075,400,00075,400,000تکمیل ساختمان اداري منطقه 503010063
5,000,000100,000100,000مطالعات و احداث ساختمانهاي اداري مورد نیاز50301007

50301008
عملیات طراحی و احداث ساختمان دیتا سنتر ،  مانیتورینگ و مدیریت بحران شهرداري رشت واقع در محوطه ساختمان 

500,00070,000,00070,000,000مرکزي شهرداري

3,680,0004,382,5004,382,500حقوق و امتیازات (انشعابات)50301009
31,050,00028,350,00028,350,000سایر لوازم فنی و تجهیزات عمده و لوازم مصرف نشدنی اداري50301010
100,000100,000بازسازي ملک شهرداري در حوزه آبی اول تاالب عینک به عنوان خانه کارآفرینی (بازآفرینی)50301011
114,470100,000100,000عملیات خرید ،  نصب آسانسور هیدرولیکی و تکمیل ساختمان هموفیلی استان گیالن50301012
25,000,00025,000,000احداث ساختمان با کاربري تجاري، اداري، مسکونی و ... برروي زمین هاي شهرداري50301013
15,000,00015,000,000احداث ساختمان اداري واقع در کود آلی50301014

044,000,00083,000,00083,000,000طرح خرید ، تعمیر و نوسازي ناوگان ماشین آالت عمرانی50302
40,000,00080,000,00080,000,000خرید ماشین آالت عمرانی و خدمات شهري50302001
4,000,0003,000,0003,000,000خرید ماشین آالت و وسایط نقلیه50302002

462,322,416501,225,000558,500,000558,500,000طرح اعتبار پرداخت نشده پروژه هاي عمرانی50303
150,805,614196,225,000403,000,000403,000,000دیون پروژه هاي عمرانی50303001
5,000,000500,000500,000دیون پروژه هاي ترافیکی50303002
311,516,802300,000,000155,000,000155,000,000دیون تملک50303003

038,500,00018,300,00018,300,000توسعه درآمدهاي پایدار504
038,500,00018,300,00018,300,000طرحهاي  سرمایه گذاري50401

8,000,0004,000,0004,000,000مطالعات بازاریابی و مشاوره تامین مالی سرمایه گذاري50401001



صفحه : 32 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

26,500,00011,200,00011,200,000مطالعات تهیه بسته هاي سرمایه گذاري50401002
4,000,0003,000,0003,000,000هزینه کارگزاري50401003
100,000100,000هزینه ناشی از اجراي پروژه هاي سرمایه گذاري (پروژه هاي مشارکت مدنی)50401004

659,49573,000,00066,500,00066,500,000اجتماعی و فرهنگی6
659,49513,000,0008,000,0008,000,000ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان604

659,49513,000,0008,000,0008,000,000طرح احداث مراکز حمایتی (سامانکده، گرمخانه و ...)60401
3,500,0001,000,0001,000,000تعمیر و نگهداري و تجهیز سامانکده و گرمخانه60401001
2,500,0001,000,0001,000,000نگهداري و ساماندهی زنان خیابانی و کودکان کار60401002
2,000,0001,000,0001,000,000ساخت مجموعه اردوگاهی موقت، گرمخانه و سامانکده (آقایان-بانوان)60401003
659,4955,000,0005,000,0005,000,000ایجاد و نگهداري سامانکده سگها و حیوانات بالصاحب (طرح زنده گیري و عقیم سازي)60401004

013,000,0003,100,0003,100,000 طرحهاي گردشگري و فرهنگی605
013,000,0003,100,0003,100,000توسعه و ایجاد امکانات گردشگري و فرهنگی60501

12,000,000100,000100,000ساماندهی و بهسازي تاالب عینک60501001
3,000,0003,000,000طراحی و اجراي ساماندهی تاالب عینک در راستاي ایجاد مسیر گردشگري و سالمت و پیست بین المللی قایقرانی (بازآفرینی)60501002

047,000,00055,400,00055,400,000توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهاي فرهنگی606
047,000,00055,400,00055,400,000طرح ایجاد اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی60601

2,000,0002,000,0002,000,000بازسازي و مرمت سالن ورزشی باقرآباد60601001
1,000,0001,000,0001,000,000ایجاد، تجهیز ، بازسازي و مرمت کمپینگ60601002
6,000,0003,000,0003,000,000بازسازي و تجهیز زمینهاي ورزشی60601003
1,000,0001,000,0001,000,000نگهداري ،توسعه و تجهیز کمپینگ عینک60601004
3,000,0001,000,0001,000,000نگهداري ، تجهیز و توسعه سراي محالت60601005



صفحه : 33 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت 

فرم 3-2-ماموریت.برنامه.طرح.پروژه

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
مدیر امور مالي 

مبلغ پیشنهادي تملک 
دارایی سرمایه اي 

 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

عنوان ماموریت / برنامه / طرح/ پروژهکد
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

1,000,00010,100,00010,100,000ساخت زمین هاي ورزشی در محالت کم برخوردار شهر رشت60601006
20,000,0002,000,0002,000,000پروژه احداث مرکز فرهنگی و پارك موزه دفاع مقدس60601007
12,000,000100,000100,000تکمیل پروژه ساخت مزار شهداي گمنام در بوستان ملت60601008
100,000100,000طراحی و احداث کتابخانه در زمین راه و شهرسازي در محله ساغریسازان ( بازآفرینی )60601009
100,000100,000ساماندهی و بهسازي گلزار شهرداي انقالب اسالمی60601010
1,000,0001,000,000ایجاد ایستگاه مشاوره60601011
1,000,0001,000,000ایجاد مکان دائمی نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر60601012
2,000,0002,000,000بازسازي ، تجهیز و مرمت خانه میرزا60601013
1,000,0001,000,000ایجاد فرهنگسرا، تجهیر و نگهداري مجموعه - فاز 606010141
30,000,00030,000,000تملک و احداث ورزشگاه سلیمانداراب60601015

1,382,452,8005,110,000,0006,670,000,0006,670,000,000 مجموع



صفحه : 34 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

3,877,083,9633,740,000,0005,530,000,0005,530,000,000هزینه100000
1,653,279,9832,113,680,4802,734,233,5002,734,233,500 جبران خدمات کارکنان110000
335,650,976423,000,000524,902,500524,902,500حقوق و دستمزد110100
58,389100,800120,000120,000حقوق شهردار110101
55,117,74965,836,80082,425,00082,425,000حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی110102
65,107,03288,200,00090,187,50090,187,500حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار110103
211,668,154268,862,400352,170,000352,170,000حقوق کارگران قراردادي110105
1,317,629,0071,690,680,4802,209,331,0002,209,331,000فوق العاده ها و مزایاي شغل110200
722,139965,0033,335,8003,335,800مزایاي شهردار110201
362,479,160504,748,800700,250,000700,250,000مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202
20,729,66729,988,00036,075,00036,075,000مزایاي کارگران رسمی مشمول قانون کار110203
244,317,389265,214,477287,910,000287,910,000مزایاي کارگران قراردادي110205
541,061,600754,350,000754,350,000اضافه کار110206
176,390,400197,540,200197,540,200فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و ...110207
132,375,044172,132,200229,870,000229,870,000پاداش و عیدي110208
110,310180,00000سایر110290

554,319,452



صفحه : 35 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

1,095,496,012772,672,0001,048,305,5001,048,305,500استفاده از کاالها و خدمات120000
2,617,9496,950,0004,460,0004,460,000ماموریت داخلی و خارجی120100
2,617,9496,450,0003,960,0003,960,000ماموریت داخلی120101
0500,000500,000500,000ماموریت خارجی120102
831,749,348345,665,000551,820,000551,820,000حق الزحمه انجام خدمات قراردادي120200
19,684,1133,187,0004,970,0004,970,000خدمات قراردادي اشخاص120201
018,300,00015,400,00015,400,000حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداري120203
02,000,00000حق التدریس و حق پژوهش120204
18,050,61434,000,00033,000,00033,000,000اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري120205
018,250,00026,250,00026,250,000حق الجلسه120206
792,703,23753,674,00050,000,00050,000,000واگذاري خدمات شهري120207
68,900,000120,000,000120,000,000واگذاري خدمات ترافیکی120208
18,200,00000نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري120209
128,564,000230,000,000230,000,000نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهري120210
486,000590,0007,200,0007,200,000حسابرسی120211
0065,000,00065,000,000واگذاري خدمات اداري120216
825,384000سایر120290



صفحه : 36 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

9,098,19517,500,00018,837,50018,837,500حمل ونقل وارتباطات120300
3,040,0002,362,5002,362,500حمل کاال و اثاثه دولتی120301
185,000170,000170,000بیمه کاال120302
680,0005,345,0005,345,000حمل ونقل نامه ها و امانات پستی120304
100,000100,000100,000حق اشتراك صندوق هاي پستی در داخل و خارج از کشور120305
4,745,0004,760,0004,760,000تلفن و فاکس120306
3,370,0001,040,0001,040,000اجاره خطوط مخابراتی120307
5,380,0005,060,0005,060,000ارتباطات ماهواره اي و اینترنت120308
21,450,26755,190,00074,190,00074,190,000نگهداري وتعمیر دارائی هاي ثابت120400
4,980,5726,820,0008,330,0008,330,000ساختمان و مستحدثات120401
6,767,263620,0002,575,0002,575,000ماشین آالت و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرك عمرانی، پسماند و فضاي سبز)120402
4,147,29019,160,00023,500,00023,500,000بیمه دارایی هاي ثابت120403
2,595,73815,650,00019,550,00019,550,000وسائط نقلیه120404
4,440,0008,940,0008,940,000 وسائل اداري120405
1,280,0001,370,0001,370,000لوازم صوتی و تصویري120406
2,000,0005,105,0005,105,000لوازم سرمایش و گرمایش120407
5,220,0004,820,0004,820,000رایانه120408

9,098,195

2,959,404



صفحه : 37 از46  

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

25,564,54312,515,00023,849,00023,849,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120500
3,535,0009,989,0009,989,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501
4,710,0007,280,0007,280,000چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداري120502
4,270,0006,580,0006,580,000چاپ آگهی هاي اداري و عکس و نقشه120503
07,485,0009,805,0009,805,000تصویر برداري و تبلیغات120600
2,300,0002,300,0002,300,000عکاسی و فیلمبرداري120601
3,950,0005,200,0005,200,000تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ120602
495,0001,205,0001,205,000هزینه خدمات تبلیغاتی(خطاطی، نقاشی و ...)120603
740,0001,100,0001,100,000آگهی هاي تبلیغاتی120604
24,608,37823,000,00025,880,00025,880,000تشریفات120700
19,450,00022,550,00022,550,000هزینه تشریفات120701
3,550,0003,330,0003,330,000جشن و چراغانی120702
19,827,6648,020,00014,380,00014,380,000هزینه هاي قضائی، ثبتی، و حقوقی120800
19,821,4643,745,0005,490,0005,490,000حق الوکاله و حق المشاوره120801
6,2001,600,0002,490,0002,490,000هزینه هاي ثبتی120802
02,675,0006,400,0006,400,000هزینه هاي قضائی و دادرسی  و کارشناسی120805

25,564,543

24,608,378



صفحه : 38 از 46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

78,930285,000389,000389,000هزینه هاي بانکی120900
137,500186,000186,000خرید دسته چک و سفته120901
147,500203,000203,000هزینه انتقال وجوه120902
30,165,57080,195,00068,280,00068,280,000آب و برق و سوخت121000
2,062,8236,830,0006,320,0006,320,000بهاي آب اماکن شهرداري121001
13,348,36928,230,00031,150,00031,150,000بهاي برق مصرفی اماکن شهرداري121002
05,585,0002,035,0002,035,000بهاي آب پارك ها و میادین121003
012,450,0005,875,0005,875,000بهاي برق پارك ها و میادین121004
4,380,0004,380,000سوخت دستگاه هاي حرارتی121005
12,100,00012,100,000سوخت بنزین ماشین آاالت121006
6,420,0006,420,000سوخت گازوئیل ماشین آاالت121007
69,804,515112,082,000125,250,000125,250,000مواد و لوازم مصرف شدنی121100
3,800,0005,120,0005,120,000مصالح ساختمانی121101
2,560,0003,820,0003,820,000ابزار و یراق121102
1,785,0002,340,0002,340,000لوازم سرویسهاي بهداشتی121103
2,764,8555,473,00015,200,00015,200,000لوازم تنظیف و مواد شوینده121104
670,9807,710,0007,010,0007,010,000لوازم مصرفی خدمات شهري121105

27,100,000

5,051,800

78,930

14,754,378



صفحه : 39 از 46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

19,412,25531,700,00028,090,00028,090,000لوازم یدکی ( مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات)121106
8,116,65410,700,00018,080,00018,080,000لوازم مصرفی اداري121107
05,900,0006,750,0006,750,000موادغذائی121108
19,445,62032,464,00027,700,00027,700,000لوازم آتش نشانی121109
42,800290,00000بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی121110
0300,000500,000500,000دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی121111
8,510,4319,400,00010,640,00010,640,000لوازم خواب و پوشاك121112
5,789,120000سایر121190
8,345,22137,360,00036,650,00036,650,000هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی121200
9,250,0006,000,0006,000,000مطالعه و پژوهش  هاي ماموریت هاي شهرداري121201
8,000,00010,000,00010,000,000تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت121202
1,000,0001,500,0001,500,000بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري121203
1,750,0001,500,0001,500,000مطالعه و پژوهش  هاي اجتماعی و فرهنگی121204
850,0001,800,0001,800,000حق التالیف و حق الترجمه121205
6,020,2817,250,0006,700,0006,700,000هزینه هاي آموزشی شهروندان121206
668,2004,700,0004,500,0004,500,000هزینه هاي آموزشی کارکنان121207
52,1701,960,0002,050,0002,050,000خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدیوئی، وسایر لوازم و ابزار مشابه121208
02,600,0002,600,0002,600,000هزینه برگزاري سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههاي آموزشی121209

1,604,570



صفحه : 40 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

0500,000500,000500,000حق عضویت121300
500,000500,000500,000حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی121301
52,185,43265,925,00094,015,00094,015,000اجاره و کرایه121400
500,000500,000500,000500,000اجاره ساختمان وسایر مستحدثات121402
51,439,73264,290,00092,415,00092,415,000کرایه وسایط نقلیه121404
245,7001,135,0001,100,0001,100,000کرایه لوازم و ابزار مختلف121405
27,918,76745,000,00028,600,00028,600,000هزینه هاي تامین مالی و دارایی130000
27,918,76740,000,00027,000,00027,000,000کارمزد وامهاي داخلی130101
01,000,00000کارمزد اوراق مشارکت130103
04,000,000600,000600,000کارمزد سایر اوراق130104
001,000,0001,000,000جرائم و هزینه هاي دیرکرد130105
548,562,881000یارانه140000
548,562,881000پرداخت هاي انتقالی غیر سرمایه اي (هزینه اي)140300
110,999,2180پرداخت هاي انتقالی به سازمان هاي وابسته (مطابق با ماده 84 قانون شهرداري)140301
437,563,6630پرداخت هاي انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکتهاي تابعه140302
25,193,069136,100,000160,583,000160,583,000کمک هاي بالعوض150000
045,000,00062,000,00062,000,000کمک مالی به سازمان هاي وابسته، موسسات انتفاعی و شرکت هاي تابعه150100
45,000,00062,000,00062,000,000کمک به موسسات و شرکت هاي تابعه150102



صفحه : 41 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

21,987,71777,100,00090,770,00090,770,000کمک مالی به اشخاص حقوقی150200
9,750,00011,500,00020,000,00020,000,000کمک به بودجه شوراي اسالمی شهر150201
1,044,341000کمک به اجراي قانون نوسازي از محل درآمد 10% قانون150202
1,248,00037,000,00040,000,00040,000,000کمک به کتابخانه ها150203
150204(NGO) 5,256,2503,000,000700,000700,000کمک به سازمان هاي مردم نهاد
0300,000300,000300,000کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن150205
4,689,12620,000,00025,000,00025,000,000کمک به موسسات بخش خصوصی150207
05,300,0004,770,0004,770,000کمک به سایر نهادهاي بخش عمومی150208
3,205,35214,000,0007,813,0007,813,000کمک مالی به اشخاص حقیقی150300
640,4165,000,0001,000,0001,000,000کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه150301
1,684,0245,000,0003,000,0003,000,000ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر150302
880,9123,000,0002,000,0002,000,000هدایا و پرداخت هاي تشویقی150304
01,000,0001,813,0001,813,000کفن و دفن اموات بالصاحب150305
403,437,521475,722,520985,928,000985,928,000رفاه اجتماعی160000
274,857,894185,724,400435,975,000435,975,000بیمه و بازنشستگی160100
017,000,00025,000,00025,000,000بازنشستگی (سهم شهرداري)160101
274,857,894163,324,400400,000,000400,000,000حق بیمه سهم شهرداري (مشمولین قانون تامین اجتماعی)160102



صفحه : 42 از 46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

05,400,00010,000,00010,000,000بیمه خدمات درمانی شاغالن (سهم شهرداري)160103
00975,000975,000بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداري)160104
107,465,000262,313,120511,043,000511,043,000کمک هاي رفاهی کارمندان160200
92,273,000126,607,000126,607,000بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201
23,726,40041,000,00041,000,000حق عائله مندي، اوالد160202
37,507,48044,676,00044,676,000 هزینه غذا160203
72,568,61912,750,24017,000,00017,000,000کمک هزینه ایاب و ذهاب160204
01,756,0002,000,0002,000,000کمک هزینه مهد کودك160205
01,000,0004,000,0004,000,000بیمه جامع مسئولیت مدنی160206
024,000,00018,000,00018,000,000بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران160207
01,200,0001,500,0001,500,000کمک هزینه درمان ( دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)160208
0600,000800,000800,000کمک هزینه تحصیلی160209
01,700,000980,000980,000هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم160210
01,800,000980,000980,000کمک هزینه ازدواج160211
4,996,28039,000,00034,500,00034,500,000هزینه هاي ورزشی کارکنان160212
010,000,0004,000,0004,000,000حق پس انداز کارکنان160213
00200,000,000200,000,000هزینه رفاهی مسکن160214

29,406,595



صفحه : 43 از 46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

493,50615,000,00015,000,00015,000,000سایر کمک هاي رفاهی160290
21,114,62727,685,00038,910,00038,910,000کمک هاي رفاهی  بازنشستگان160300
16,000,00022,500,00022,500,000حق عائله مندي، اوالد و عیدي بازنشستگان160301
4,530,0004,000,0004,000,000بیمه خدمات درمانی بازنشستگان160302
300,0001,500,0001,500,000پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان160303
800,000600,000600,000پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان160304
255,000450,000450,000کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان160305
5,800,0008,000,0008,000,000کمک رفاهی بازنشستگان160306
1,860,0001,860,000سایر160390
123,195,730196,825,000572,350,000572,350,000سایر هزینه ها170000
120,385,024104,075,000311,650,000311,650,000دیون170100
78,774,29858,875,00094,200,00094,200,000دیون با محل170101
4,459,07424,700,00027,450,00027,450,000دیون بالمحل170102
37,151,65220,000,000190,000,000190,000,000دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی170104
2,810,70692,750,000260,700,000260,700,000هزینه هاي متفرقه170200
60,000,000140,000,000140,000,000حق سنوات کارکنان170201
2,000,0001,000,0001,000,000 بازخرید خدمت کارکنان170202
4,750,00020,000,00020,000,000پاداش پایان خدمت170203
01,000,0001,000,0001,000,000جرائم دولتی170206

21,114,627

2,049,920



صفحه : 44 از 46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 4-مصارف بتفکیک فصول اقتصادي

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سید محمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

عنوانکد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1398

مصوب 
سال 1399

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

010,000,00030,000,00030,000,000آراء محکومیت هاي قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها170207
03,000,000700,000700,000اقالم غیر مترقبه170211
760,78612,000,00028,000,00028,000,000بیمه مسئولیت جامع شهروندان170214
0040,000,00040,000,000مالیات هاي تکلیفی عملکرد (فعالیت هاي غیر ذاتی)170215
05,110,000,0006,670,000,0006,670,000,000تملک دارایی هاي سرمایه اي200000
04,766,925,0002,497,214,5002,497,214,500ساختمان و سایر مستحدثات210000
143,250,000220,850,000220,850,000مطالعه براي احداث210100
1,159,295,000282,964,500282,964,500سایر اعتبارات مربوط به ساختمان210200
3,462,380,0001,944,300,0001,944,300,000سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ....210300
2,000,00049,100,00049,100,000اعتبارات مورد نیاز براي پروژه هاي مشارکتی و سرمایه گذاري210400
0339,395,0004,172,785,5004,172,785,500ماشین آالت و تجهیزات220000
162,650,0003,673,187,5003,673,187,500آتش نشانی، اتوبوس، راه سازي و ماشین آالت  عمرانی و خدماتی220100
129,995,000177,250,000177,250,000تجهیزات اداري و رایانه اي220200
42,750,000600,000600,000تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم220300
4,000,000321,748,000321,748,000سایر220900
0100,000,000200,000,000200,000,000تملک دارایی هاي مالی300000
50,000,00000تعهدات انتقالی سنواتی310000
50,000,000200,000,000200,000,000بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلی320000

3,877,083,9638,950,000,00012,400,000,00012,400,000,000 مجموع



صفحه : 45 از46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 5-2-منابع تملک مالی

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي شھرداري

00 پرداخت تعهدات غیر قطعی انتقالی سنواتیفصل اول0از محل واگذاري دارایی هاي مالی (صرفاً براي فصل اول تملک مالی)

200,000,000200,000,000بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به سیستم بانکیفصل دوم200,000,000200,000,000از محل درآمدهاي عمومی

0 بازپرداخت اصل و سود تسهیالت خارجیفصل سوم

بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوك و سایر ابزارهاي تامین مالی فصل چهارم
0پذیرفته شده در سیستم بانکی و یا بازار سرمایه

200,000,000200,000,000200,000,000200,000,000جمع کل منابع

از محل واگذاري دارایی هاي سرمایه اي

مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

0

جمع فصول تملک دارایی مالی

منابع تامین تملک دارایی مالی

شرحفصول تملک مالی
مبلغ پیشنهادي
 سال  1400

مبلغ مصوب
 سال  1400

بازپرداخت (تملک) دارایی مالی

شرح



صفحه : 46 از 46 

ارقام به هزار ریال
بودجه مصوب سال 1400 شهرداري رشت

فرم 6- تعهدات  قطعی سنواتی

احمد رمضانپور نرگسي
رئیس شوراي اسالمي شھر

سیدمحمد احمدي
 شھردار

كریم سرپرست
 مدیر امور مالي 

شرح
مبلغ 

پیشنهادي
مبلغ 

مصوب
شرح

مبلغ 
پیشنهادي

مبلغ 
مصوب

درآمدهاي عمومی 
(شهرداري و سازمان هاي وابسته *)

0
کمک از محل درآمدهاي عمومی

(بابت تعهدات قطعی شده سنواتی )
100,000,000100,000,000

100,000,000100,000,000واگذاري دارائی هاي مالی
کمک از محل واگذاري دارایی هاي مالی 

(بابت تعهدات قطعی شده سنواتی )
0

0منابع عمومی سازمان ها **، موسسات و شرکت هاي تابعه
کمک از محل منابع عمومی سازمان ها، موسسات و 
شرکت هاي تابعه (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی )

0

جمع منابع
(مبلغ پیش بینی  جهت پرداخت بدهی در سال جاري)

100,000,000100,000,000
جمع کل مصارف ***

(مبلغ پیش بینی  جهت پرداخت بدهی در سال جاري)
100,000,000100,000,000

1,000,000,0001,000,000,000جمع کل بدهی سنواتی

900,000,000900,000,000باقیمانده بدهی سنواتی

*** : موضوع تبصره 3 بخش واگذاري دارایی هاي مالی و تبصره 2 بخش تملک دارایی هاي مالی و جدول شماره 1 دستورالعمل بودجه 

 * : منظور از اینگونه سازمانهاي وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده 54 قانون شهرداري تاسیس شده اند.
 ** : منظور از اینگونه سازمانهاي وابسته ، سازمان هایی هستند که به استناد ماده 84 قانون شهرداري تاسیس شده اند.

مصارف بمنظور تسویه بدهیمنابع بمنظور تسویه بدهی




