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 � �م �دا

 : پ����تار

گاه ����ه �ی �ز ا���ت و�ه �ی ��وردار ا�ت . از یک ��ف ����ی �یا�ی �و� � حال حا�ر � �ظام ��� ��ی�ی ��ور،  گاه ����ی �یا�ی � �ظام س�س�ه ��اتب ���ی و جا� �ور ���ک �و��ه  �ش و جا�

 �ر��ر�ن ��� ���داری  ی و ���وی � ��ف کال�����ی خارج از ����ه ��ت�د. ���داری ��زوار � ��وان  ����ه �ی �وده و از ��ف دی�� � �ورت ��ش آ��ی�ی �ثبت ما�ع از ��وج �رما� �ی ماد

�ما�د. ی ب �و��ه سازمان ا�دام و �ود�ه ر�ی ساال� �نا�ب با آن را �م� تنا� تای ��قق ا�داف �و��ه، تالش دارد � ا�� �دو�ن و ا��ای ���ه �ی � � ا�تان و ����ه � را�یا�ی 

کاران و ���ل �دوم ���داری و سازمان �ی ���ه ��دامات و �دمات �ط�و�ی    ا��دار�م با ا��عانت از �داو�د ��عال، ���ا�ی و ��ریک �سا�ی ا�ضای ���رم �ورای �سال�ی ��� و تالش �ی ��دا� ��

 �ذ�د.  �ای ���ا�ش ��ح ر�ه و آسا�ش ��دم �ر�ف و ���م ��� ��زوار ا�جام

 �و�ی ر�ب زاده     

���دار ��زوار 
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   شهرداري 1401 سال عمومیبودجه   کمیته برنامه ریزي
 

 

 معاون فنی و عمرانی         جعفر صائمی نسب
 معاون خدمات شهري         سعید رضا فصیحی

 معاون شهرسازي و معماري          مرتضی احمدي

 مدیر مالی و ذیحسابی                               سید عباس شبیري

 مدیر برنامه و بودجه         نرگس سخن سنج

 مدیر حراست         مرتضی جهانی

 مدیر درآمد         موسی الرضا یزداد

 مدیر منطقه یک         احسان امامی

 مدیر منطقه دو         جعفر درخشان فر

 مدیر ناحیه ویژه توحید شهر                                             حسین دولت آبادي               

 مدیر سرمایه گذاري و مشارکتهاي مردمی              مجید بازقندي

 مدیر حقوقی         قاسم قاسمی

  اداره امالك مدیر        احسان وحدتی نسب 

 کارشناس آمار و اطالعات         زهرا افچنگی 

 کارشناس بودجه و اعتبارات         حمید سرسنگی
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  راهبردها و سیاست ها -فصل اول
 
 . گرددمی   ینتدو مردمیو دولت  ی)العال مدظله( ي مقام معظم رهبر ی ابالغ هايیاست سعنایت به با   ي سبزوارشهردار 1401ودجه سال ب
 

 اساسیراهبردهاي  -1-1
 با تاکید بر سیاست هاي اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل می باشد: 1401اهم راهبردهاي مذکور براي سال 

  یاسالم - یرانیا يو شهرساز يمعمار یبا توجه به سند مل يشهر ینیبازآفر یندهايدر فرآ یو اصالت بخش یتمدن یتهو یابیباز )1
 الزم  يساز و کارها یتها و تقو ینهو هز درآمدآن بر  ياز جمله کرونا و کاهش آثار اقتصاد یرفراگ هايیماريب یژهدر برابر حوادث به و يشهر آوري تاب ارتقاء )2
 در شهر  یهو توسعه کسب و کار دانش پا آفرینی و فن ینیبوم کارآفر یستز يبسترساز )3
 توسعه اقتصاد شهر  يدر راستا یبخش خصوص يگذار یهبه شراکت و سرما یده یتبا اولو یدارپا يو درآمدها ییخود اتکا یشافزا )4
  )دار پرچم(محرك توسعه  يپرشتاب طرح ها یشبردمحالت کم برخوردار با پ یاناکارآمد  يهااز بافت ییزدا یتبه محروم یبخش یتاولو )5
 مرتبط  يها یرساختو توسعه ز یکپارچه يهاابزارها و سامانه یريبا به کارگ يشهردار یرحضوريو توسعه خدمات غ سازي هوشمند )6
 شهروندان  ییمشارکت جو یکردبا رو عیاجتما هايیلتو فض یفرهنگ ینشاط و سرزندگ یشافزا )7
 خدمات رسان شهر  ينهادها یگرمشترك با د يهاطرح يو اجرا یدستگاه ینب يها يهمکار یتو تقو ییهم افزا )8
  یطیمح يها یو آلودگ هایندهسبز و کاهش آال يوربهره یشافزا ي،خدمات شهر یتفعال یشو کنترل و پا يشهر یستز یطمح يقاء شاخص هاارت )9

 آنها  يو توانمند ساز یانسان یروين یژهبه و يشهردار يها یهمنابع و سرما يوربهره افزایش )10
 توسعه شهر  يها یاستو س یازهاهمسو با ن یاجتماعات محل يشهروند مدار و توانمندساز يگسترش آموزش و مهارت ها )11
  کردن شهر یزخ یدادو رو یرقابت يها یتبا تمرکز بر مز يشهر ینگ)برند( يساز یادو به  یابیباز )12
  ... سالمند و ،کودك ،دوستدار معلول يبه شهرها یابیبه اقشار گوناگون و دست یدر خدمات رسان یعیعدالت توز )13
 ذینفعان کلیدي شهرداريجمع سپاري خدمات الکترونیکی جهت تکریم  )14
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  يشهر یريتمام و لحاظ رقابت پذ یمهن يشهر هايپروژه اتمام و زا درون سعهتو )15
 عمومی، افزایش ایمنی، برقراري تعادل و تناسب در زیر ساخت هاي حمل و نقل درون شهريحمل و نقل  تقویت )16
 اطالعات و ارتباطات يفناور یژهها به وحوزه یعامل در تمام یراصول پدافند غ یتو رعا شهرداريداده ها در  یتامن )17
 ارتقاي کیفی منابع انسانی و استفاده از ابزارهاي مناسب جهت افزایش رضایتمندي شهروندان )18
 مدیریت مناسب پسماندها، کاهش آلودگی هاي زیست محیطی و ارتقاي خدمات شهري )19
  توسعه فعالیت هاي فرهنگی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان )20
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  سیاست هاي اجرایی -1-2
 :گردد یاعالم م یلبه شرح ذ 1401سال  ییاجرا يها یاستس

بخش    با  یمشــارکت مدن  ینانس،فا،  از جمله انتشــار اوراق مشــارکت  یمال  ینتام  یننو  ياز ابزارها  یريبهره گ  یدمنابع جد  ینو تأم  يمنابع موجود درآمد  یتاصــالح و تقو )1
  یو استفاده از وام بانک یخصوص

  یداخل یانسان یهاز کار و سرما یتحما یکردبا رو یو استفاده از کاالها و خدمات داخل خرید )2
از  یمنا )3 وانح و حوادث طب  يـس هر در مقابل ـس اخت با اولو  یعیـش ان ـس از  یاء،اح  یتو انـس از  يبهـس هر  يهابافت  يو نوـس وده و ناکارآمد ـش   يو مرمت بافت ها   یاءاح  يفرـس

  ییاجرا يهادستگاه یربا مشارکت سا یننش یهمناطق حاش يو توانمندساز یخیتار ی،ارزشمند فرهنگ
  ي)شهروند یفحقوق و تکال( يو ارتقاء فرهنگ شهروند ترونیکیگسترش آموزش الک )4
  یاسبزرگ مق يپروژه ها يبرا ... و ياقتصاد یکی،تراف یطی،مح یستز ی،فن یانجام مطالعات )5
واحد    یا  یانـسان  یهـسرما  عهو توـس  یزيربودجه توـسط معاونت برنامه  يحاـصل از اجرا  یجعملکرد و نتا  یابیارز  يگزارش ها  یهو ته  یعمران  يها و طرح ها  یتنظارت بر فعال )6

 )یزیکیو ف یالیر(کار  یشرفتبه لحاظ پ ییاجرا يواحدها یارسال يگزارش ها با گزارش ها ینا یقو تطب يمربوطه شهردار
 تمام  یمهن يطرح ها یلبر تکم یدها با تاکها و پروژهطرح بندياولویت )7
  یبهداشتابالغی  يپروتکل ها یتبا رعا یکمک به توسعه ورزش همگان )8
 مصرف  ياصالح الگو یکل يها یاستس يبر اجرا یدبا تاک مصرف یریتمد )9

  يوراو صاحب فن یاندانش بن يشرکت ها )،استارت آپ ها(ها  ینآفرنو به  يشهر یریتمد ياز پروژه ها یبخش يواگذار )10
 ينوآور و مراکز رشد شهر یو توسعه پهنه ها و نواح یجادا )11
 مناسب سازي محیط شهري براي معلوالن و کم توانان جسمی و حرکتی، سالمندان، بانوان و کودکان )12
 یداراي بافتهاي ناکارآمد و اسکان غیر رسم اولویت دادن به مناطق و محالت )13
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 فصل دوم
  تبصره هاي بودجهوماده واحده             
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 هرداريش  1401 سال   عمومی بودجه  الیحه  واحده ماده
 

ال    ماده واحده : بودجه عمومی هرداري  1401ـس ش هزار  بالغ بر منابع حیث  از  ـش د و ده ـش و از حیث مصـارف بالغ بر  ریال)  6،110،000،000،000ریال (میلیارد    و یکـص

 .می باشد صفحه 63و  بند 61تبصره،  13مشتمل بر  ریال)6،110،000،000،000ریال ( میلیارد و یکصد و ده شش هزار

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8



 
شهرداري سبزوار و سازمان هاي وابسته 1140سال  مصوببودجه عمومی  معاونت توسعه مدیریت و منابع           

  مدیریت برنامه و بودجه   

 شهرداري  1401سال   عمومیتبصره هاي بودجه  
 : 1بصره ت

 . اقدام نمایند  گزارش خبري فقط از طریق رسانه هاي داراي مجوز و مورد تایید اداره فرهنگ و ارشاد اسالمیند درخصوص واگذاري  ا شهرداري و سازمان هاي وابسته مکلف  .أ

(سیاست ها اجرایی) بخشنامه    19و    17به استناد فصل اول (راهبردها و سیاست ها) بند    وابسته  سازمان هاي  و  مناطق   و  شهرداري   مقیاس  بزرگ  هاي  پروژه  و  ها  کلیه طرح .ب

و    بندي   زمان  و نیز برنامه   و پدافند غیرعامل   فرهنگی و گردشگري  و   اقتصادي و داراي پیوست زیست محیطی، اجتماعی   و  فنی   توجیه  داراي  می بایست   1401  بودجه سال 

 باشند.  با اولویت بخشی به پروژه هاي نیمه تمامتعیین اولویت اجرا 

 

 :2تبصره 

هرداري .أ هري)    به ـش اهاي ـش ازمان عمران و بازآفرینی فـض ود(ـس ن  اجازه داده می ـش ط پیمانکار می باـش ی انجام عملیات عمرانی توـس به اي که متقاـض هروندان و کـس د، با تا از ـش

 .تایید سازمان اقدام گردد نظارت و با توجه به راهبرد بودجه با مشارکت شهروندان،

هرداري .ب ازمان عمران و بازآفرینی فـض  به ـش هري)  (ـس وداهاي ـش بت به انجام عملیات عمرانی    اجازه داده می ـش لی و پیاده رو خیابانهاي محالت هدف  نـس بلوك فرش معابر اـص

 بصورت رایگان انجام پذیرد.

الت) در کوچه هاي سطح شهر،  اجازه داده می شود نسبت به انجام عملیات عمرانی (زیرسازي، جدول گذاري و آسف(سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري)    به شهرداري .ج

 سهم مدارس و مساجد بصورت رایگان انجام پذیرد.

بزوار  به ـشهرداري .د الح  ـس ود تا نـسبت به فروش مـص اهاي ـشهري) اجازه داده می ـش ازمان عمران و بازآفرینی فـض ین آالت به نرخ م  (ـس مربوطه    هاي  ـصوب اتحادیهو کرایه ماـش

 شوراي اسالمی شهر ارسال گردد. گزارش این بند هر سه ماه به اقدام نماید.
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با در نظر گرفتن قوانین منع   اجازه داده می ـشود در خـصوص آراء قطعیت یافته دعاوي حقوقی و کیفري  ـسبزوار  در راـستاي تـسهیل و تـسریع در امور جاري و مالی به ـشهرداري .ه

المی هرداري و مجازات اـس ورت عدم نقدینگیبر    توقیف اموال ـش ب مورد مبلغ آراء مذکور را در ـص ویببا   در اختیار از محل فروش امالك  ،حـس المی    تـص وراي محترم اـس ـش

 .سالمی شهر ارسال گرددماه به شوراي ا سهو گزارش این بند هر  نماید پرداخت وفق آیین نامه مالی شهرداري ها ،شهر

ازمان عمران و بازآفر  ـشهرداريبه  .و تناد بند   ی) اجازه داده مو مناطق  يـشهر  يفـضاها  ینی(ـس ود تا به اـس که نـسبت   یآن در مواقع  یلو تبـصره ذ  يقانون ـشهردار  55ماده    14ـش

وابط و مقررات اقدام م افه    به نرخ روز را  آن  يها  ینههز  یدنما  یبه رفع خطر برابر ـض دبه اـض ط مالک  رو د  یافتدر  یناز مالک  پانزده درـص ورت عدم پرداخت توـس با درج و   ینـص

 .یداخذ نما یشانقبوض از ابهاي خدمات شده در  ییناعمال مبلغ تع

ازمان ها .ز هرداري و ـس هر، ـش طح ـش هرداري در ـس ترده ـش بت به تحت پ  يبا توجه به فعالیتهاي متنوع و گـس ته موظفند نـس ش بیمه اي قراردادن مدیران و کارکنان به وابـس وـش

 .ینداقدام نما ،و یا ناشی از انجام وظایف قانونی یتانجام مامور یندر ح یفريو ک یاز تبعات حقوق یريمنظور جلوگ

هرداري .ح ماند)    ـش ازمان مدیریت پـس ت(ـس ماند هاي   مکلف اـس ت پـس بت به تخلیه و انباـش اختمانی اقدام می نمایندتا از افرادي که در محل هاي غیر مجاز نـس ، وفق قوانین  ـس

 دریافت نماید. پانزده درصدبه اضافه  را به نرخ روز، ، انتقال و دفنهزینه هاي جمع آوري قانون شهرداریها 55ماده  2ذیل بند  4و تبصره  مصوب جاري پسماند

ازمان هاي .ط ت با همکاري ـس ته  مدیریت حقوقی و امالك مکلف اـس من  وابـس یارائه   ـض بت به بررـس ته نـس نوات گذـش  و  حقوقی  محکومیت هاي و  دعاوي طرح  علل  گزارش ـس

هرداري  علیه  کیفري ازمان هاي  و  ـش ته اقدام و راهکار  ـس ی  محکومیت هاي  و  دعاوي  کاهش  وابـس هرداري   اجرا  و  تبیین  را  آنها  از  ناـش به منظور کاهش طرح دعاوي بر علیه ـش

وابق و مدارك و ایجاد بانک جامع امالك ظرف یکـسال  نـسبت به اخذ ـسند تک برگی و ثبت امالك ـشهرد اري از قبیل خیابانها، پارکها و غیره متعلق به ـشهرداري و اـسکن ـس

 .ماهه به شهردار و شوراي اسالمی شهر گزارش شود سهباید به صورت  تبصره این نماید. عملکرد اقدام
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 :3تبصره 

ازي و   .أ تاي چابک ـس هردار می تواند در راـس ریع در انجام امورـش ازمان ها و یا مدیران مرتبط  ،تـس اي ـس متی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین، مدیران مناطق، روـس با   قـس

 .تفویض فوق رافع مسئولیت شهردار نمی باشد قانون شهرداري ها تفویض نماید. 54به استناد تبصره ذیل ماده  پست هاي معادل با توجه به چارت مصوب شهرداري

و پیشنهادات طرح    تبدیل پسماند به کود یا انرژي اقدام نماید.  جذب مشارکت بخش خصوصی در راستاي(ـسازمان مدیریت پـسماند) اجازه داده می شود نسبت به   ـشهرداريبه  .ب

 هاي خود را ظرف سه ماهه اول سال به شوراي محترم اسالمی شهر ارسال نماید.

 

 :4 تبصره

 ، ممنوع می باشد. خارج از چارچوب مقررات  اجرایی  دستگاه هاي  به  اعتبارات  نوع  شهرداري هاي کشور، پرداخت هر  1401بخشنامه بودجه سال    چهارمفصل    10براساس بند   .أ

ود .ب هرداري اجازه داده می ـش هرداري از بدهکاران  به ـش ول مطالبات ـش تغالت و یا اموال منتقول و غیر منقول  ،تا در جهت وـص ند مالکیت تک برگی  داراي  از امالك و مـس  با  ـس

 به شوراي اسالمی شهر گزارش شود. ماه یکبار سههر عملکرد این بند می بایست به صورت  از ایشان دریافت نماید. کارشناس رسمی هیات قیمت

رداخت مطالبات بـستانکاران از طریق اموال منقول  در راـستاي پ،  1401از فـصل چهارم (ـضوابط اجرایی) بخـشنامه بودجه ـسال    9به اـستناد بند  به ـشهرداري اجازه داده می ـشود   .ج

 آیین نامه مالی اقدام نماید. 13ماده  برابر مربوط به پیمانکاران عمرانی خودنسبت به پرداخت بدهکاري  داراي مدارك مالکیت و غیرمنقول

ره ذیل بند   .د ود با توجه به تبـص بزوار اجازه داده می ـش هرداري ـس تردگی حوزه    80ماده    12به ـش هرداران و نیز گـس ور و انتخابات ـش المی کـش وراهاي اـس وظایف و انتخابات ـش

 .ماه یکبار به شوراي اسالمی شهر ارسال گردد سهنسبت به افتتاح حساب بانکها اقدام و گزارش آن هر  ،فعالیت و مقتضیات
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بزوار   .ه هرداري ـس تـش بزوار تهیه و تنظیم می گردد، اقدام  مکلف اـس تان ـس هرـس ط مدیریت امور مالیاتی ـش بت به اجراي آخرین دفترچه ارزش معامالتی امالك که توـس تا نـس

 نماید.

ود، .و بزوار اجازه داده می ـش هرداري ـس هرداري ها  به ـش وابط و مقررات قانونی و آیین نامه مالی ـش اب هاي بانکی    با رعایت ـض له و مانده حـس ی از درآمدهاي حاـص پرده و بخـش ـس

دت دار  و ـسرمایه گذاري م  جاري به جز حـساب ـسپرده پیمانکاران و معامالت خود را نزد هر یک از بانکها که با ـشهرداري ـسبزوار همکاري می نماید به ـصورت ـسپرده جاري

 با عنوان درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري ثبت نماید. 140202تودیع نموده و سود مربوطه را در ردیف اعتباري 

 

 :5 بصرهت

تاي افزایش دریافت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده .أ ود تا در راـس هرداري اجازه داده می ـش ناف  اتاق  مالیاتی،  امور  الزم را با اداره  همکاري  به ـش نفی به   هاي  اتحادیه  و  اـص ـص

 عمل آورد.

تاي افزایش   .ب نوف اقدام و در راـس هرداري از ـص ول مطالبات ـش بزوار در جهت وـص هر ـس ناف ـش ارکت اتاق اـص ود تا با مـش هرداري اجازه داده می ـش ول  به ـش ارکت از محل وـص مـش

 ید.قالب توافق به اتاق اصناف پرداخت نما درصد در چهارمطالبات مذکور تا سقف 

بت به توافق .ج هرداري مجاز اـست نـس ی در طرح هاي عمرانی و تعریض  ـش تاي تملک اراـض ایی معابر برابر الیحه    در راـس ی و امالك تا  و بازگـش قانونی نحوه خرید و تملک اراـض

قف   هـس نهاد   ـس هردارمدیریت  میلیارد ریال در هر مورد با پیـش هرداري و تایید ـش ایر تملکات بیش از این مبلغ     40101در ردیف هاي طرح    حقوقی و امالك ـش اقدام نماید و ـس

 جهت سیر مراحل قانونی به شوراي اسالمی شهر ارسال گردد.
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که نـسبت به   نـسبت به پرداخت جوایز به ـشهروندان  یکبارحداقل    1401در راـستاي افزایش وـصول عوارض ناـشی از درآمدهاي پایدار در ـسال   اجازده داده می ـشود  ـشهرداريبه  .د

  150303از محل ردیف  پرداخت عوارض نوسـازي و خودرو و بهاي خدمات پسـماند و صـنفی به موقع اقدام نموده اند با اجراي طرح شـهر زندگی تا سـقف سـه میلیارد ریال  

 اقدام نماید. تصویبی شوراي اسالمی شهر "شهر زندگی" شیوه نامهبراساس 

عیت ب .ه تاي حمایت از وـض هرداري در راـس ب وکار و انواع فعالیت هاي تجاري و درآمدـش ایی فعالیت هاي درآمدزا به عنوان منابع درآمدي که   يازار و رونق کـس ناـس بت به ـش نـس

  مه ریزيکمیته برنااقدام و لوایح پیشـنهادي مبنی بر وضـع عوارض و بهاي خدمات بر منابع درآمدي جدید را در    قابلیت وضـع عوارض و بهاي خدمات جدید را داشـته باشـد،

 تنظیم و جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر تقدیم نماید. (مدیریت برنامه و بودجه)

و حضـور نماینده شـورا در جلسـات    ها انجام پذیردآیین نامه مالی شـهرداريبا رعایت    کلیه قراردادهاي سـازمان سـیما، منظر و فضـاي سـبز شـهري با کانون هاي تبلیغاتی .و

 الزامی است.ناظر کمیسیون معامالت به عنوان 

 

 : 6 تبصره

و   انجام پذیردها  برابر آیین نامه مالی ـشهرداري  با حـضور نماینده ـشوراي محترم اـسالمی ـشهر ي وابـستهحقوقی فعلی با ـشهرداري و ـسازمان ها  قرارداد اـشخاصهرگونه  تمدید   .أ

 .نتیجه به اطالع شوراي اسالمی شهر برسد

و انعقاد    ـسبزوار  ـشهرداريها به    انتقال پرـسنل ـسایر ـشهردارياز ،  1401از فـصل چهارم (ـضوابط اجرایی بودجه) بخـشنامه بودجه ـسال    13ـشهرداري موظف اـست با رعایت بند  .ب

 .خودداري نماید ي وابسته بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربطقرارداد بکارگیري نیروي انسانی تحت هر عنوان در شهرداري و سازمان ها
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وراي محت .ج ه ماه یکبار به ـش بت به ایجاد واحد وـصول مطالبات اقدام و گزارش لیـست کلیه مطالبات و مقدار وـصول آن هر ـس هرداري مکلف اـست نـس هر اعالم  ـش رم اـسالمی ـش

 نماید.

 

 : 7 تبصره

 و  وقف  امور  نهاد،  مردم  سازمان هاي  خیرین،  با  مصوب  جدید  هاي  پروژه  و یا شروع  تمام نیمه  هاي  پروژه  شود جهت تکمیلمی  داده  اجازه وابسته  سازمان هاي و  شهرداري به .أ

 .مشارکت نماید شوراي اسالمی شهر و با موافقت مالی منابع تامین قالب در بنیان دانش شرکت هاي

واگذاري بخشی از پروژه هاي مدیریت شهري به استارت   1401بخشنامه بودجه    از فـصل اول (سیاست هاي اجرایی)  22اـستناد بند  به ـشهرداري ـسبزوار اجازه داده می ـشود به  .ب

ناـس رکتهاي دانش بنیان و صـاحب فن آوري در قالب کارگروه کارـش رمایه گذاري اقدام نماید.آپ ها (نوآفرین ها)، ـش رمایه گذاري)  ی ـس یوه نامه ـس ه به و نتیج  (منطبق بر ـش

 اطالع شوراي اسالمی شهر برسد.

به منظور تامین بخـشی از هزینه اجراي پروژه هاي عمرانی و خدمات ـشهري از طریق مـشارکت    1401ـشود با عنایت به راهبردهاي بخـشنامه ـسال  به ـشهرداري اجازه داده می .ج

 .دام نمایداقشوراي اسالمی شهر  و با موافقتبا شهروندان، دستگاه هاي اجرایی و بخش خصوصی 

 از  حمایت و  بسترسازي جهت  به  )12/03/1400مورخ    12229با در نظر گرفتن شیوه نامه سرمایه گذاري ابالغی وزارت کشور (شماره    اجازه داده می ـشودـشهرداري ـسبزوار به  .د

گري مثبت  تاثیر اد  در  گردـش هر، تا معادل  اقتـص د  3  ـش رمایه اي  اعتبارات  از  درـص عه به  را  خود تملک دارایی هاي ـس اخت  توـس گري  هاي  زیرـس ی، تملک  گردـش ، تفریحی، ورزـش

 باشد.می مردمی مشارکت هاي جذب طریق از آن وجوه به تامین معادل منوط این بند از حاصل منابع تخصیص .دهد اختصاص سراها و خانه هاي تاریخی
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ایجاد تنوع گونه هاي گیاهی و ـصرفه جویی در هزینه ها از محل برون ـسپاري و توـسعه    منظر و فـضاي ـسبز ـشهري) اجازه داده می ـشود به منظور  (ـسازمان ـسیما،  ـشهرداريبه  .ه

اقلیم ـسبزوار با اـستفاده از منابع آب و زمین در اختیار با مـشارکت بخش   اکارآفرینی ـشهري نـسبت به احداث و تکمیل نهالـستان مثمر و غیر مثمر و گونه هاي گیاهی متناـسب ب

 اقدام نماید. هاشهرداري آیین نامه مالی رعایت با نامه یا دستور العمل سرمایه گذاريا شیوه بخصوصی برابر 

 

 : 8 تبصره

هردار .أ ال ـش ت در تنظیم الیحه بودجه ـس هرداري ها، حداکثر به میزان    1401ي موظف اـس د)   %    5خود با در نظر گرفتن حدود مالی بند الف ذیل آیین نامه مالی ـش (پنج درـص

ینه کرد مازاد  نه کرد در ردیف حوادث غیرمترقبه پیش بینی نماید. اعتبار فوق می بایـست ـصرفاً در ـشرایط بروز حوادث غیرمترقبه هزینه گردد و هرگونه هزجهت هزیبودجه را  

ی موضـوع هزینه و محل هزینه در  بر آن براي حوادث غیر مترقبه بدون اخذ مجوز از شـوراي اسـالمی شـهر ممنوع می باشـد. ضـمناً پس از هزینه کرد اعتبارات فوق بایسـت

 گزارش عملکرد (تفریغ) بودجه شهردراي ذکر گردد.

 ـسطحی، نـسبت  زیر  آب هاي  از  اـستفاده و  ـشرب  آب  مـصرف  کاهش و  آب  مـصرف  در  جویی ـصرفه  منظور بهموظف اـست  ـسیما، منظر و فـضاي ـسبز ـشهري)    (ـسازمان  ـشهرداري .ب

 نماید. اقدام سبز و تکمیل جداسازي آب شرب و غیر شرب با رعایت آیین نامه مالی فضاهاي آبیاري نوین هاي سیستم طراحی و آبیاري هاي شبکه تکمیل و احداث به

ان  ـشهرداري .ج و   ینـشانآتش  یدرولیکیخودرو نردبان (باالبر) ه  یدجهت خر  عالوه بر اـستفاده از منابع دولتی یا کمک خیرین تا موظف اـست)  یمنیو خدمات ا  ی(ـسازمان آتش نـش

 و نتیجه به شوراي اسالمی شهر برسد. یدمربوطه اقدام نما یزاتتجه
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 :9 تبصره

هرداري .أ هرـش بت  توانندمی  ، مناطق و ناحیه ویژه توحید ـش ویق به نـس تگاه  تـش طح  اجرایی  هايدـس هر  ـس المی  معماري  رعایت  به ـش اختمان ها پس از تدوین    در  ایرانی  -اـس ـس

 .رسد، اقدام نمایندو به تصویب شوراي اسالمی شهر می تهیه توسط معاونت شهرسازي و معماريکه مربوطه  دستورالعمل اجرایی

برابر آیین نامه مالی    از طریق مزایده قانونی   بالاستفاده خود به صورت رهن یا اجارهشهرداري و سازمان هاي وابسته اجازه داده می شود تا نسبت به واگذاري اماکن    به .ب

 . دن ها اقدام نمایشهرداري 

 

 :10تبصره 

وق رحیل  اجازه داده می شود به جهت تامین بخشی از هزینه هاي فوت و بیماري هاي صعب العالج همکاران و افراد تحت تکفل ایشان نسبت به تاسیس صند  شهرداريبه   .أ

) را به    دي، شرکتی، پیمانیي، قراردا کارگر  ي، (فوت) و صندوق سالمت (بیماري صعب العالج)  اقدام و معادل مبلغ کسر شده از حقوق کارکنان متقاضی (اعم از کارمند

هاي یاد شده بر اساس دستور  واریز نماید. نحوه عضویت و هزینه کرد و بهره مندي از مزایاي صندوق    160208  و  160210هاي    حساب صندوق هاي مذکور از ردیف

 . گردد  خواهد بود که توسط  شهرداري تهیه و پس از تصویب شوراي اسالمی شهر ابالغ می یالعمل 

نسبت به انجام    آیین نامه مالی   19و به استناد ماده    ها ي شهردار  ی نامه مال  یین مقررات آ  یتو صالح و با رعا   هشود با مد نظر قرار دادن صرف  یاجازه داده م   يداربه شهر .ب

  با موافقت  ، ها ي تها و موسسات وابسته به شهردارشرک ها و سازمان ها،  يو وابسته به دولت و با شهردار یدولت ي معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت ها و بانک ها

 .اقدام نماید شوراي اسالمی شهر 
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و  امعه،  ایرانی و تاکید خاص به سالمت روان افراد ج   - با عنایت به منویات مقام معظم رهبري (مد ظله العالی) مبنی بر ترویج سبک زندگی اسالمی  مکلف است شهرداري  .ج

در   1401بودجه  120205ردیف   ایرانی از - جهت پیشگیري و کنترل آسیب هاي اجتماعی و ترویج سبک زندگی اسالمی   ،مصوبات و نظرات شوراي فرهنگ عمومی شهر

گزارش اقدامات انجام شده را بصورت    . اقدام نماید  شوراي اسالمی شهر   موافقتبا پیشنهاد شهردار و  خصوص آموزش شهروندي در قالب کارگاه هاي گروهی و انفرادي  

 مکتوب هر سه ماه یکبار به شوراي محترم اسالمی شهر ارسال نماید. 

در جهت    مطابق ضوابط و مقررات قانونی  ،موظف است در راستاي مناسب سازي معابر و فضاهاي شهري جهت استفاده توان خواهان  (مناطق و سازمانهاي وابسته)  شهرداري .د

 نماید.  اقدام )ویژه توان خواهان(ب شهري ارائه خدمات مناس

  هاي سطح شهر   نمایشگاه   هنري از   نسبت به خرید آثار   در جهت رونق تولید ملی و بومی حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی    راستاي شهرداري می تواند در   .ه

 . و در قالب هدایا به میهمانان تقدیم نماید اقدام نماید 60601از ردیف  یک میلیارد ریال در سالتا سقف 

 . اقدام نماید و بناهاي تاریخی  قدیمی حفظ بافت ت به نسب 1401از فصل دوم (تکالیف بودجه اي) بخشنامه بودجه سال  3به استناد بند  مکلف است شهرداري  .و

هرگونه تخفیف با موافقت شوراي    نگی، هنري و ورزشی شهرداري اقدام نماید. به شهرداري اجازه داده می شود نسبت به دریافت بهاي خدمات ارائه شده در مراکز فره .ز

 بالمانع است.  در محالت هدف و نیازمندان  اسالمی شهر

کوي گلستان (کالته    محالت هدف و  مناطق  پنج مکان تحت عنوان سراي محله با اولویت  یا اجاره  ساخت ،تا سقف ده میلیارد ریال نسبت به خرید   مکلف است  شهرداري .ح

 ) اقدام نماید.  و مسکن مهر توحید شهر  اسالم آباد، عیدگاه، نیروگاه قلعه نو،  صالح آباد، سیفر، 
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نسبت به پرداخت    60602002گذر فرهنگ و هنر از محل ردیف    در خصوص احداث   آندر راستاي تشریک مساعی فرهنگی و ارتقاء    شود   به شهرداري سبزوار اجازه داده می .ط

 با موافقت شوراي اسالمی شهر اقدام نماید.  با مشارکت سایر دستگاه هاي مرتبط شهري و را  هزینه ها  خود، سهم

 

 :11تبصره 

امور  انجام    جهتدر  بودجه عملیاتی    ورزشی و    هاي اجتماعی و فرهنگی   موریت ما  در راستاي  برابر شیوه نامه کمک هاي بالعوض شهرداري   اجازه داده می شود   شهرداريبه   .أ

موافقت  و    ارشهرد  دستور با    کمک هاي بالعوض   150000از محل ردیف هاي    گردشگري، مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت  آموزشی،  ي،هنر   ی،ورزش  ی،اجتماع   ی،فرهنگ

 پرداخت نماید. شوراي اسالمی  

وسازي و بهسازي  اقدام الزم را در خصوص ن  و اعتبارات شهرداري  پیگیري قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  از طریقشهرداري سبزوار مکلف است   .ب

 نماید.  معمول ناوگان اتوبوس

 ماه یکبار جهت اطالع به شوراي اسالمی شهر ارائه نماید.  سه(سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاي شهري) موظف است که تمام قراردادهاي عمرانی را هر  شهرداري  .ج

 .عمل آورد ه از عضو شورا به عنوان نماینده و ناظر دعوت ب کمیسیون هاي عالی معامالت شهرداري موظف است در تمامی جلسات .د

نسبت به ارائه الیحه پیشنهادي تاسیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی جهت  به شرط عدم جذب نیروي جدید    1401مکلف است طی سه ماهه ابتداي سال شهرداري   .ه

 ارسال نماید.  انجام فرایند امور قانونی به شوراي اسالمی شهر 

 خانه مردان و زنان از محل دارایی با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. شهرداري مکلف است جهت جانمایی، احداث، راه اندازي و تجهیز مراکز گرم  .و
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ها براي اجراي اقدامات مشترك    به شهرداري سبزوار اجازه داده می شود نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاري با اداره آموزش و پرورش، مدارس، هیات امناي مساجد و حسینیه .ز

 بازآفرینی اقدام نماید. در محالت با شهرداري و ستاد 

   

 :12 تبصره

ات مطلوب به شهروندان می  به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداري و خانواده آن ها، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداري که موجب تسریع در ارائه خدم .أ

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي    80ماده    9آیین نامه استخدامی شهرداري ها، بند    44ماده  گردد. به شهرداري اجازه داده می شود با عنایت به مفاد قانون از جمله  

، پس از تامین  1401بخشنامه بودجه سال    (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه)  فصل سوم   ) ضوابط حقوق و دستمزد(  الف قسمت    3و بند    و انتخاب شهرداران  اسالمی کشور 

طبق آیین نامه تنظیمی ودر سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام    هرینه هاي رفاهیاي مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت  اعتبار حقوق و مزای 

 نماید. 

 )ندي، کارگري، شرکتی، پیمانکاري(اعم از کارمبار در سال  سهحداکثر  ریال در هر یک از اعیاد ملی و مذهبی براي هر یک از کارکنان  میلیون  چهار پرداخت مبلغ  .۱

مندي،  (اعم از کار  براي هر یک از کارکنانو عید غدیر  عید نوروز    ، ریال جهت تهیه سبد کاال در ایام ماه مبارك رمضان   سه میلیون و سیصد هزار  پرداخت مبلغ .۲

 ) کارگري، شرکتی، پیمانکاري

 افراد تحت تکفل و   هزینه هاي بیمه تکمیلی هر یک از کارکنانمبلغ   % 70پرداخت  .۳

 مبلغ هزینه هاي بیمه عمر و حوادث هر یک از کارکنان  % 70پرداخت  .٤
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 )مندي، کارگري، شرکتی، پیمانکاري(اعم از کار کارکنان کلیه به  فرزند هر  ریال بابت کمک هزینه تولد  20,000،000پرداخت مبلغ   .٥

جهت افراد تحت   مذکور  مبلغ  %50کارکنان (اعم از کارمندي، کارگري، شرکتی، پیمانکاري) و  ریال بابت کمک هزینه مراسم ترحیم کلیه    50،000،000پرداخت مبلغ   .٦

 تکفل 

 ) مذکور به صورت ماهیانه محاسبه می شود (پرداخت مبلغ ریال به عنوان کمک هزینه مهد کودك کارکنان زن  2،000،000پرداخت مبلغ   .۷

 صعب العالج کارکنان ریال بابت هزینه بیماري هاي   100،000،000پرداخت مبلغ   .۸

ستخدام سازمان آتش نشانی،  به جهت مازاد امور رفاهی کارکنان جدید اال  ) (ضوابط حقوق و دستمزد  6به استناد فصل سوم (ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه) بند   .۹

 ی، قرارداد کار معین) پرداخت ماهیانه حداکثر تا سقف مبلغ پنج میلیون ریال در قالب رفاهی به کارکنان (اعم از رسمی، پیمان

 بالمانع می باشد.  نقانون برنامه ششم توسعه جمعوري اسالمی ایران به بازنشستگا  30پرداخت هر یک از بندهاي فوق به استناد ماده  .ب

وجود منابع می باشد و درصورتی که پس از پیش بینی، منابع آن طی سال مالی تحقق نیابد نمی توان به عنوان دیون    مستلزم  12بند الف تبصره   پیش بینی هر یک از موارد .ج

 در سال هاي آتی پرداخت نمود. 

بازنشستگی، نسبت به تسویه    کمح   ر راستاي تکریم کلیه کارکنان بازنشسته، حداکثر تا سه ماه پس از صدوراجازه داده می شود در صورت وجود اعتبار د   شهرداري سبزواربه   .د

 اقدام نماید.  آنان کامل مبلغ سنوات و پاداش پایان خدمت 
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 :13تبصره 

هرداري .أ گیري نامه  اهداف «آیین  تحقق  منظور به  می تواند  ـش د با  پایدار و  نظامند  مقابله  و  پیـش ادي  مفاـس اخص  ارتقاء  و  مجریه»  قوه  در  اقتـص المت  هاي  ـش  و  اداري و  مالی ـس

ایتمندي  میزان  افزایش بت  مردم  رـض من تکمیل اجراي طرح ممیزي امالك نـس هرداري  و ارتقاي اجرایی طرح  ، تکمیلبه تدوین ـض   در که  نحوي به  نماید اقدام  الکترونیک  ـش

  رـسانی الکترونیک  خدمت ) برايSDIو (  )GIS(  مکانی  اطالعات  یکپارچه  جامع ـسیـستم  جمله  از و امالك  ـشهرـسازي  ،اداري  مالی،  حوزه  در الزم  هاي  زیرـساخت  1401 ـسال

  گردد. تکمیل و برون سپاري برخی خدمات وفق ضوابط و مقررات مردم به

بت به جمع آور .ب ب درآمد قانونی نـس المت مالی و اداري و کـس ایت عمومی و تامین ـس تاي ارتقاء کیفیت خدمات و جلب رـض ت در راـس هرداري مکلف اـس ازي  ـش ي و یکپارچه ـس

اقدام نماید و به شوراي اسالمی    1401سال  در  ن، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات شوراي اسالمی شهر سبزوار مرتبط با کلیه خدمات ارائه شده را  مقررات اعم از قوانی

 شهر ارسال نماید.

ظرف ـسه ماهه ابتدایی ـسال تهیه و تنظیم و به ـشوراي    مدیران ـسازمان ها و مدیریت واحدهاي ـشهرداري مکلف اند طرح هاي ابتکاري و نوآوري خود را در واحدهاي مربوطه .ج

 اسالمی شهر ارسال نمایند. 
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 1-1  خالصه کل بودجه

مبلغ مصوبمبلغ پیشنهاديشرحردیفمبلغ مصوبمبلغ پیشنهاديشرحردیف

855,859855,859کالبدي و شهرسازي1,237,7331,237,7331درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000
693,314693,314محیط زیست و خدمات شهري244,000244,0002درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000
251,091251,091ایمنی و مدیریت بحران156,250156,2503بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000
1,326,2741,326,274حمل و نقل و ترافیک157,598157,5984درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000
1,185,0521,185,052خدمات مدیریت323,769323,7695کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000
98,41098,410اجتماعی و فرهنگی1,705,6501,705,6506اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائی ها160000

3,825,0003,825,0004,410,0004,410,000جمع کل درآمدها100000

1,785,0001,785,0001,700,0001,700,000جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

500,000500,000جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

6,110,0006,110,0006,110,0006,110,000

0000

0000

0000

0000

6,110,0006,110,0006,110,0006,110,000

مصارف شرکتها و موسساتمنابع شرکتها و موسسات

مصارفمنابع

ماموریت ها درآمدها

جمع کل ماموریت ها

دیون قطعی شده سنواتی **

جمع کل مصارف شهرداريجمع کل منابع شهرداري 

مصارف سازمانها*منابع سازمانها*

مبلغ به حروف :  شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریالمبلغ به حروف :  شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریال

 ** موضوع جدول شماره (1) فصل دوم دستورالعمل بودجه - فرم شماره 6 پیوست

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

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

*  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.
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-2  پیش بینی منابع درآمدي

مصوب 1400وصولی قطعی 1399
مطابق با میانگین نرخ 

رشد پنجساله
وصولی قطعی سه ماهه 

آخر سال 1399
وصولی قطعی نه ماهه 

اول سال 1400
سر جمع

1,725,5462,726,3403,207,539632,0631,488,2172,120,2803,825,0003,825,000 درآمدها100000

476,497994,9761,170,589168,106540,764708,8701,237,7331,237,733درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000

377,075619,000728,254142,006453,699595,705791,056791,056عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده110100

288,004450,000529,425121,580379,188500,768600,000600,000عوارض بر کاال و خدمات110101
00000010,00010,000عوارض آالیندگی110102
70,064120,000141,18015,20845,03560,243120,000120,000عوارض متمرکز(فرآوردهاي نفتی، سیگار و شماره گذاري)110103
13,30840,00047,0603,44621,77025,21650,00050,000عوارض خودروهاي سواري و سایر وسائط نقلیه110104
5,6989,00010,5891,7737,7069,47911,05611,056عوارض بلیط (حمل ونقل هوایی، زمینی،دریایی)110105
23,593118,225139,0927,71920,95028,669160,088160,088درآمدهاي ناشی از  توسعه شهر110200

9,60510,00011,7653,7358,03711,77232,25332,253عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراکم (مسکونی)110201
05,0005,8830003,8933,893عوارض بر پروانه هاي ساختمانی در حد تراکم ( غیر مسکونی)110202
3,8243,0003,5301,5612,2233,78411,12511,125عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (مسکونی)110203
251,0001,1770515115,39215,392عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم (غیرمسکونی)110204
166,0007,059230321,1101,110عوارض بر بالکن و پیش آمدگی110205
3,78823,00027,0601,6354,9066,54124,00024,000عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري110206
1,4801,0001,177201,2431,2631,5001,500عوارض قطع اشجار110207
67248,75057,35400048,75048,750عوارض و درآمدهاي وصولی در حریم شهرها110210
3,5987,5008,82409029026,0506,050درآمد ناشی از عدم امکان تامین پارکینگ110213
105005884302,7443,1743,0003,000سایر ( با عنوان )110290
57512,27514,4423368141,15013,01513,015سایر ( عوارض حق تشرف )110291
18,28047,35055,7076,60627,03433,64073,30073,300درآمدهاي ناشی از حمل ونقل110300

05,7676,78508,2018,2019,0009,000بهاي خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی110301
00000010,00010,000عوارض موتورسیکلت ها110302
6,3166,0007,0592,27502,2756,0006,000بهاي خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار110303
11,63517,03320,0394,2345,4009,63420,00020,000درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی110304
10440047134112146300300بهاي خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر110305

مبلغ مصوب سال 1401 مبلغ پیشنهادي سال 1401شرح عنوانطبقه بندي
مبناي برآورد دوره هاي قبل
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-2  پیش بینی منابع درآمدي

مصوب 1400وصولی قطعی 1399
مطابق با میانگین نرخ 

رشد پنجساله
وصولی قطعی سه ماهه 

آخر سال 1399
وصولی قطعی نه ماهه 

اول سال 1400
سر جمع

مبلغ مصوب سال 1401 مبلغ پیشنهادي سال 1401شرح عنوانطبقه بندي
مبناي برآورد دوره هاي قبل

07,0008,23600015,00015,000عوارض ناشی از اجراي ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی110307
11350058821134155500500عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی ( گواهینامه رانندگی، معاینه چشم و سایر)110308
11350058842134176500500عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه110309
بهاي خدمات ناشی از صدور مجوز تردد وسائط نقلیه سنگین)110392 06,0007,05907,5347,53412,00012,000سایر (
57,549210,401247,53711,77439,08150,855213,289213,289درآمدهاي ناشی از بهره برداري از فضاي شهر110400

52,286200,000235,30010,63835,79846,436200,000200,000عوارض نوسازي110401
04335090450450589589عوارض سطح شهر110402
1301,4001,647281561842,0002,000عوارض اسناد رسمی (حق الثبت)110404
5,0218,56810,0801,1082,6773,78510,00010,000عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملک و مساحت) دائمی110406
000000500500درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر110408
11300000200200عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه110410
95,631114,100134,23923,25581,077104,332244,000244,000درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000

95,631114,100134,23923,25581,077104,332244,000244,000درآمدهاي اختصاصی120100

02,0002,353045345315,00015,000درآمد پارك ها120102
56100118560562,0002,000درآمد حاصل از فروش گل و گیاه و سایر محصوالت120103
51,05245,00052,94314,11343,28557,398100,000100,000درآمد غسالخانه و گورستان120105
44,52360,00070,5909,08637,33946,425120,000120,000بهاي خدمات مدیریت پسماند120107
06,0007,0590006,0006,000درآمد سایر سازمانهاي وابسته به شهرداري120109
01,0001,1770001,0001,000سایر120190
37,72279,70593,77311,75335,28147,034156,250156,250بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000

33,65670,70583,18410,32131,29141,612147,250147,250بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130100

4,2576,0007,0597648,7139,4777,5007,500بهاي خدمات آسفالت و لکه گیري و ترمیم حفاري130101
14,56410,00011,7655,18613,54818,73410,00010,000بهاي خدمات کارشناسی130102
2,6284,0004,7061,4453,7975,2427,0007,000بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو130103
6229,10034,236000250250بهاي خدمات فنی130104
03003530002,5002,500بهاي خدمات پیمانکاري130106
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-2  پیش بینی منابع درآمدي

مصوب 1400وصولی قطعی 1399
مطابق با میانگین نرخ 

رشد پنجساله
وصولی قطعی سه ماهه 

آخر سال 1399
وصولی قطعی نه ماهه 

اول سال 1400
سر جمع

مبلغ مصوب سال 1401 مبلغ پیشنهادي سال 1401شرح عنوانطبقه بندي
مبناي برآورد دوره هاي قبل

12,07120,00023,5302,9174,9887,90520,00020,000بهاي خدمات آماده سازي130107
57708254449500500بها خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختمانی130110
00000070,00070,000بهاي خدمات ایمنی و آتش نشانی130111
171,2351,45342012051,5001,500سایر130190
بهاي خدمات حاصل از پارکینگ و پارکومترها)130191 00000028,00028,000سایر (
4,0669,00010,5891,4323,9905,4229,0009,000درآمد حاصل از تاسیسات شهرداري130200

201,0001,1770001,0001,000درآمد حاصل از بازیافت زباله130201
4,0468,0009,4121,4323,9905,4228,0008,000درآمد حاصل از آگهی هاي تجاري و تبلیغات محیطی130202
69,550111,155130,7742,59738,69941,296157,598157,598درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000

35,57056,15566,0662,59730,57433,17157,59857,598درآمد حاصل از اموال شهرداري140100

19,78235,00041,178020,19820,19835,00035,000درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداري140101
1,6742,5002,94101891893,0003,000درآمد حاصل از  ماشین آالت و تجهیزات140103
05556530001,2981,298درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگی140104
6,0497,0008,2366621,9302,5927,0007,000درآمد حاصل از پارکینگ هاي عمومی140105
5,2787,0008,2361,3253941,7191,2001,200درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات  شهرداري140109
2,7864,0004,7066107,8638,47310,00010,000درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت140110
2100118000100100سایر140190
33,98055,00064,70808,1258,125100,000100,000درآمد حاصل از وجوه شهرداري140200

025,00029,4130505080,00080,000درآمد حاصل از سرمایه گذاري140201
33,98030,00035,29508,0758,07520,00020,000درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري140202
1,62336,00042,354000323,769323,769کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000

1,62336,00042,354000323,769323,769یارانه ها و کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150100

1,62320,00023,53000020,00020,000کمک بالعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی150101
00000020,00020,000یارانه دولت150103
010,00011,76500030,00030,000کمک هاي دولت براي پروژه مشخص150104
00000084,00084,000عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی150105
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-2  پیش بینی منابع درآمدي

مصوب 1400وصولی قطعی 1399
مطابق با میانگین نرخ 

رشد پنجساله
وصولی قطعی سه ماهه 

آخر سال 1399
وصولی قطعی نه ماهه 

اول سال 1400
سر جمع

مبلغ مصوب سال 1401 مبلغ پیشنهادي سال 1401شرح عنوانطبقه بندي
مبناي برآورد دوره هاي قبل

000000159,769159,769کمک نقدي براي تامین قیر معابر شهري150106
00000010,00010,000سایر150190
1,044,5221,390,4041,635,810426,352792,3961,218,7481,705,6501,705,650اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائی ها160000

41,99820,50024,11831,80012031,920100,000100,000اعانات و کمک هاي اهدائی160100

41,99815,00017,64831,80012031,920100,000100,000خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتی160101
1,002,5241,369,9041,611,692394,552792,2761,186,8281,605,6501,605,650درآمدهاي اتفاقی که به موجب قانون وصول می شود160200

0500588000500500ضبط سپرده هاي مطالبه نشده160201
010011808958951,0001,000ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري160202
7610,00011,7651335436710,00010,000درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چک160204
905,1551,198,1401,409,612319,194777,0501,096,2441,493,9501,493,950جرائم کمیسیون ماده 160205100
000000100100درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه160206
96,586100,000117,65075,28013,97789,257100,000100,000مازاد درآمد بر هزینه سال قبل160208
70861,16471,95965065100100سایر160290

1,725,5462,726,3403,207,539632,0631,488,2172,120,2803,825,0003,825,000 جمع کل درآمدها
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-2  پیش بینی منابع درآمدي

مصوب 1400وصولی قطعی 1399
مطابق با میانگین نرخ 

رشد پنجساله
وصولی قطعی سه ماهه 

آخر سال 1399
وصولی قطعی نه ماهه 

اول سال 1400
سر جمع

مبلغ مصوب سال 1401 مبلغ پیشنهادي سال 1401شرح عنوانطبقه بندي
مبناي برآورد دوره هاي قبل

134,6981,676,8001,972,75554,519107,399161,9181,785,0001,785,000منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000

0160,000188,240000160,000160,000ماده 101 قانون شهرداري210000

0160,000188,240000160,000160,000درآمد نقدي حاصل از اجراي تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداري210100
130,8851,506,0001,771,80954,435107,329161,7641,610,0001,610,000فروش اموال غیر منقول220000

130,8851,506,0001,771,80954,435107,329161,7641,610,0001,610,000فروش اموال غیر منقول220100
3,8138,0009,412847015410,00010,000فروش اموال منقول و اسقاط230000

3,8138,0009,412847015410,00010,000فروش اموال منقول و اسقاط230100
02,2002,5880005,0005,000فروش سرقفلی240000

02,2002,5880005,0005,000فروش سرقفلی240100
134,6981,676,8001,972,75554,519107,399161,9181,785,0001,785,000 جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-2  پیش بینی منابع درآمدي

مصوب 1400وصولی قطعی 1399
مطابق با میانگین نرخ 

رشد پنجساله
وصولی قطعی سه ماهه 

آخر سال 1399
وصولی قطعی نه ماهه 

اول سال 1400
سر جمع

مبلغ مصوب سال 1401 مبلغ پیشنهادي سال 1401شرح عنوانطبقه بندي
مبناي برآورد دوره هاي قبل

0396,000465,894000500,000500,000منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

0386,000454,129000500,000500,000وام هاي دریافتی310000

0371,000436,482000500,000500,000تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباري310200
0396,000465,894000500,000500,000 جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 1-3  ماموریت . برنامه . خدمت

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

119,376215,3090266,859266,859266,859266,859ماموریت : کالبدي و شهرسازي1

13,45124,260030,06930,06930,06930,069برنامه : بازآفرینی فضاهاي شهري101

13,45124,260030,06930,06930,06930,069امور بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و سکونتگاه هاي غیر رسمی10101
87,766158,2980196,197196,197196,197196,197برنامه : طرحهاي توسعه و تفصیلی شهري102

40,01672,174089,45489,45489,45489,454صدور پروانه ساختمانی10201
21,18538,210047,35847,35847,35847,358نظارت بر امور شهرسازي و معماري10202
11,76921,228026,31026,31026,31026,310ممیزي امالك10203
11,43320,621025,55825,55825,55825,558تهیه طرح هاي هادي / جامع / تفصیلی10204
3,3636,06507,5177,5177,5177,517تهیه نقشه بهنگام شهري10205
18,15932,751040,59340,59340,59340,593برنامه : زیباسازي شهري (ارتقاي کیفیت معماري و سیما و منظر شهري)103

18,15932,751040,59340,59340,59340,593نگهداري مبلمان شهري10301
164,267296,2760367,214367,214367,214367,214ماموریت : محیط زیست و خدمات شهري2

47,07884,9100105,240105,240105,240105,240برنامه : توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري201

47,07884,9100105,240105,240105,240105,240نگهداري فضاي سبز20101
33,62760,650075,17275,17275,17275,172برنامه : توسعه و نگهداري آرامستانها202

33,62760,650075,17275,17275,17275,172مبلغ به حروف :  شش هزار و یکصد و ده میلیارد ریال20201
16,47729,719036,83436,83436,83436,834برنامه : طرح هاي جامع و تفصیلی مدیریت پسماند203

3,3636,06507,5177,5177,5177,517رفت و روب شهري20301
8,07014,556018,04118,04118,04118,041جمع آوري و حمل زباله و نخاله20302
4,7088,491010,52410,52410,52410,524دفع پسماندهاي شهري20304
3366070752752752752آموزش شهروندان در حوزه امور پسماند20305
26,22947,307058,63458,63458,63458,634برنامه : توسعه و نگهداري تاسیسات شهري204

26,22947,307058,63458,63458,63458,634نگهداري تاسیسات شهر20401

هزینه اي عنوانکد
عملکرد قطعی سال 

1399
مصوب سال 1400

مبلغ اعتبار پیشنهادي 1401
مبلغ پیشنهادي 

سال 1401
مبلغ مصوب سال 

1401
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 1-3  ماموریت . برنامه . خدمت

جبران خدمات 
کارکنان

جمعسایر فصول

هزینه اي عنوانکد
عملکرد قطعی سال 

1399
مصوب سال 1400

مبلغ اعتبار پیشنهادي 1401
مبلغ پیشنهادي 

سال 1401
مبلغ مصوب سال 

1401

50491001,1281,1281,1281,128برنامه : بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی205

50491001,1281,1281,1281,128مبارزه با جانوران مضر شهري20501
26,22947,307058,63458,63458,63458,634برنامه : ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري206

14,12325,473031,57231,57231,57231,572ساماندهی صنوف و مشاغل شهري20601
12,10621,834027,06227,06227,06227,062ساماندهی مشاغل شهري مزاحم و رفع سد معبر20602
14,12325,473031,57231,57231,57231,572برنامه : طرح هاي هدایت آب هاي سطحی207

14,12325,473031,57231,57231,57231,572الیروبی و نگهداري کانالها، قنوات، مسیلها و انهار20701
96,442173,9450215,591215,591215,591215,591ماموریت : ایمنی و مدیریت بحران3

3,6996,67208,2698,2698,2698,269برنامه : تهیه و اجراي طرح هاي ایمنی و کاهش خطرپذیري شهر301

1,3452,42603,0073,0073,0073,007تهیه طرح هاي ایمنی و کاهش خطر پذیري شهر30101
2,3544,24605,2625,2625,2625,262پیشگیري30102
68,330123,2410152,748152,748152,748152,748برنامه : توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی302

2,4214,36705,4125,4125,4125,412آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی30201
65,909118,8740147,336147,336147,336147,336عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی30202
24,41344,032054,57454,57454,57454,574برنامه : ارتقاء تاب آوري شهري، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل303

3,5646,42907,9687,9687,9687,968مدیریت بحران30301
20,84937,603046,60646,60646,60646,606پدافند غیر عامل30302

99,120178,7750221,574221,574221,574221,574ماموریت : حمل و نقل و ترافیک4

1,3462,42603,0063,0063,0063,006برنامه : توسعه زیر ساخت هاي عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)401

6731,21301,5031,5031,5031,503برف روبی و شن ریزي معابر40101
6731,21301,5031,5031,5031,503نگهداري پل هاي عابر پیاده و مسیرهاي ویژه دوچرخه سواري40102
4,3047,76409,6229,6229,6229,622برنامه : بهبود عبور و مرور شهري ( جدول گذاري، پیاده رو، معابر، خط کشی و ...)402

1,6813,03303,7593,7593,7593,759شبکه سواره رو40201
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بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 1-3  ماموریت . برنامه . خدمت
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مصوب سال 1400

مبلغ اعتبار پیشنهادي 1401
مبلغ پیشنهادي 

سال 1401
مبلغ مصوب سال 

1401

2,6234,73105,8635,8635,8635,863شبکه پیاده رو40202
23,20241,849051,86851,86851,86851,868برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی403

10,08818,195022,55122,55122,55122,551تعمیرات و نگهداري ایستگاهها و اتوبوس ها40301
13,11423,654029,31729,31729,31729,317مدیریت امور اتوبوسرانی40302
59,856107,9580133,805133,805133,805133,805برنامه : ساماندهی بار و مسافر404

52,79495,2210118,019118,019118,019118,019جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی40401
2,3544,24605,2625,2625,2625,262مدیریت امور حمل و نقل بار40402
4,7088,491010,52410,52410,52410,524مدیریت امور حمل و نقل مسافر40403
7401,33401,6541,6541,6541,654برنامه : توسعه و ساماندهی پارکینگ ها405

7401,33401,6541,6541,6541,654نگهداري پارکینگ ها40501
5,71710,311012,77912,77912,77912,779برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه هاي مسافري شهري407

5,71710,311012,77912,77912,77912,779نگهداري پایانه مسافري شهري40701
3,9557,13308,8408,8408,8408,840برنامه : سامانه هاي هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر408

1,3452,42603,0073,0073,0073,007نگهداري مراکز کنترل ترافیک و مدیریت امور ترافیکی40801
2,3544,24605,2625,2625,2625,262نگهداري تابلوهاي راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر40802
2564610571571571571آموزش شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی40803

577,660911,661712,366370,9861,083,3521,083,3521,083,352ماموریت : خدمات مدیریت5

5,71710,311012,77912,77912,77912,779برنامه : توسعه شهرداري الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فن آوري هاي نوین501

5,71710,311012,77912,77912,77912,779پشتیبانی و نگهداري زیر ساخت ها، سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه هاي رایانه اي50102
2,6234,73205,8645,8645,8645,864برنامه : آموزش و پژوهش هاي  کاربردي502

50491001,1281,1281,1281,128آموزش شهروندي50201
5721,03101,2781,2781,2781,278آموزش کارکنان50202
2023640451451451451پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک50203

32



 
ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
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3366070752752752752پژوهش در حوزه خدمات شهري50204
3366070752752752752پژوهش در حوزه ایمنی و مدیریت بحران50205
6731,21301,5031,5031,5031,503پژوهش در سایر حوزه ها50206
567,975894,192712,366349,3361,061,7021,061,7021,061,702برنامه : تحول اداري و مدیریت عملکرد503

7,30012,000013,20013,20013,20013,200کمک به شوراي اسالمی شهر50301
31,11046,43253,42875254,18054,18054,180تنظیم لوایح پیشنهادي براي شوراي شهر و سایر مراجع قانونگذاري50302
21,86132,97635,6183,00738,62538,62538,625تهیه برنامه (استراتژیک، میان مدت، عملیاتی)50303
10,59415,88217,80976418,57318,57318,573طرح تکریم ارباب رجوع50304
20,81931,09635,61867736,29536,29536,295ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات50305
166,478255,092249,32851,117300,445300,445300,445وصول منابع50306
309,813500,714320,565279,819600,384600,384600,384مدیریت و نظارت عمرانی50307
1,3452,42603,0073,0073,0073,007برنامه : توسعه درآمدهاي پایدار504

1,3452,42603,0073,0073,0073,007امور سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمی50401
33,29260,034074,41074,41074,41074,410ماموریت : اجتماعی و فرهنگی6

برنامه : حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي مردم 601
نهاد

1,3452,42603,0073,0073,0073,007

60101(NGO) 1,3452,42603,0073,0073,0073,007کمک به تشکل ها و سازمانهاي مردم نهاد
5,78410,432012,93012,93012,93012,930برنامه : برگزاري همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها602

5,78410,432012,93012,93012,93012,930هزینه برگزاري همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها60201
3,3636,06507,5177,5177,5177,517برنامه : حمایت از طرحهاي حوزه سالمت اجتماعی603

3,3636,06507,5177,5177,5177,517آموزش شهروندان در حوزه سالمت اجتماعی60301
2,6904,84206,0046,0046,0046,004برنامه : ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان604

1,3452,42603,0073,0073,0073,007ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر60401
1,3452,41602,9972,9972,9972,997نگهداري و کمک به مراکز حمایتی60402
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6731,21301,5031,5031,5031,503برنامه : طرحهاي گردشگري و فرهنگی605

6731,21301,5031,5031,5031,503کمک به توسعه و تجهیزات ورزش هاي همگانی60501
19,43735,056043,44943,44943,44943,449برنامه : توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهاي فرهنگی606

17,15030,932038,33838,33838,33838,338کمک به فعالیت هاي فرهنگی و هنري60601
1,6142,91103,6083,6083,6083,608آموزش شهروندان در حوزه امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی60602
6731,21301,5031,5031,5031,503نگهداري مجتمع هاي فرهنگی و هنري60603

1,090,1571,836,000712,3661,516,6342,229,0002,229,0002,229,000 مجموع
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بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-3  ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

مبلغ مصوب سال 1401مبلغ پیشنهادي سال 1401مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399عنوانکد

63,62955,00089,00089,000ماموریت : کالبدي و شهرسازي1
6005,00027,00027,000برنامه : بازآفرینی فضاهاي شهري101

6005,00027,00027,000طرح : حفظ و نوسازي اماکن تاریخی10102

6005,0002,0002,000پروژه : مطالعات و اجراي طرح مرمت و بازسازي بازار سرپوشیده - فاز 101020011
0020,00020,000پروژه : خرید، حفظ، نوسازي و بهسازي اماکن تاریخی10102002
005,0005,000پروژه : مطالعات اتصال آستان مقدس امام زاده شعیب (ع) به محور کمربندي10102003

48,9677,00031,00031,000برنامه : طرحهاي توسعه و تفصیلی شهري102
009,5009,500طرح : تهیه طرح هاي هادي، جامع و تفصیلی10201

00500500پروژه : مطالعات طرح آماده سازي اراضی شمال شهر10201001
002,0002,000پروژه : تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده10201002
007,0007,000پروژه : ممیزي امالك سطح شهر10201003

48,9677,00021,50021,500طرح : طرح هاي پایه توسعه شهري10202

48,9675,00010,00010,000پروژه : مطالعات بازنگري و اجراي طرح ارگ امیریه10202001
02,0002,5002,500پروژه : تهیه طرح هاي مطالعاتی و اجرایی10202002
002,0002,000پروژه : اجراي ممیزي مشاغل و اصناف سطح شهر10202003
005,0005,000پروژه : مطالعه تقاطع غیر همسطح بزرگراه غدیر10202004
002,0002,000پروژه : مطالعات پهنه مرتفع سازي10202005

14,06242,50029,50029,500برنامه : زیباسازي شهري (ارتقاي کیفیت معماري و سیما و منظر شهري)103
8,42211,0006,0006,000طرح : ایجاد و توسعه شبکه روشنائی10301

8,42210,0005,0005,000پروژه : اجراي نورپردازي میادین، آیلندها، بلوارها، پارکها10301001
01,0001,0001,000پروژه : روشنایی کمربند غدیر10301002

2,12314,50013,50013,500طرح : ساماندهی میادین و معابر شهر10303

2,1235,0001,0001,000پروژه : بازپیرایی و ساماندهی میادین و معابر شهري10303001
002,5002,500پروژه : ساماندهی حاشیه کال عیدگاه (معابر)10303002
00500500پروژه : طراحی شهري میدان امام حسین (ع)10303003
00500500پروژه : طراحی شهري جداره بلوار توحید شهر10303004
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بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
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00500500پروژه : مطالعات جداره سازي چهارراه بیهق تا میدان اسرار10303005
09,500500500پروژه : جداره سازي پیاده راه بیهق10303006
003,0003,000پروژه : مطالعات و بازپیرایی خیابان غذا و تفریح10303007
005,0005,000پروژه : احداث میدان پرستار10303008

3,51717,00010,00010,000طرح : اجرا و نصب مبلمان شهري10304

2,8825,0002,0002,000پروژه : خرید المان هاي نوروزي و مناسبتی10304001
03,0005,0005,000پروژه : خرید و نصب لوازم بازي کودکان و معلولین بیماران خاص در پارکها10304002
6359,0003,0003,000پروژه : مبلمان شهري10304003

05001,5001,500برنامه : تهیه و اجراي طرح هاي موضعی و موضوعی شهري104
05001,5001,500طرح : تهیه و اجراي طرح هاي موضوعی10402

00500500پروژه : مطالعات طراحی پارك گردشگري قلعه نو دهراز10402001
001,0001,000پروژه : طراحی و مطالعات خیابان قصبه10402002

173,485322,400326,100326,100ماموریت : محیط زیست و خدمات شهري2
146,414156,400153,000153,000برنامه : توسعه و نگهداري فضاي سبز شهري201

26,30734,90056,50056,500طرح : طراحی و احداث فضاي سبز محلی20101

26,07410,00020,00020,000پروژه : تکمیل، تملک، احداث و نگهداري فضاي سبز محله اي20101001
03,0003,0003,000پروژه : خرید ادوات کشاورزي20101002
2331,400500500پروژه : احداث و نگهداري فضاي سبز آرامستان20101003
05001,0001,000پروژه : احداث و تکمیل نهالستان و گلخانه ها20101004
0015,00015,000پروژه : ساماندهی ورودي هاي شهر20101005
005,0005,000پروژه : نگهداري ماشین آالت آبرسانی20101006
007,0007,000پروژه : خرید اشتراك20101007
005,0005,000پروژه : پارك خطی آرمان شمالی20101008

117,927106,50061,50061,500طرح : طراحی و احداث فضاي سبز منطقه اي20102

9,5078,0002,0002,000پروژه : ایجاد و نگهداري فضاي سبز بزرگراه ابریشم20102001
91,93420,00015,00015,000پروژه : تملک، طراحی، احداث، ساماندهی، بازپیرایی ابنیه و فضاي سبز سطح شهر و بهسازي پارکها20102002
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1,6874,0005,0005,000پروژه : بهسازي و تکمیل پارك شهداي گمنام - فاز 201020031
01,5003,0003,000پروژه : احداث و تکمیل باغ موزه دفاع مقدس20102004
08,0005,0005,000پروژه : تکمیل آبشار واقع در پارك شهداي گمنام20102005
010,0002,0002,000پروژه : تملک، طراحی و احداث پارك گردشگري دهراز20102006
020,0002,0002,000پروژه : تملک باغ علوي (بلوار شهداي کوشک)20102007
002,5002,500پروژه : ساماندهی فضاي سبز حاشیه کال عیدگاه20102008
05,00020,00020,000پروژه : احداث باغ بازار20102009
005,0005,000پروژه : ایجاد پارك مسافر20102012

2,18015,00035,00035,000طرح : طراحی و اجراي شبکه هاي آبرسانی فضاي سبز20103

2,18015,00010,00010,000پروژه : اجراي شبکه هاي آبرسانی به فضاي سبز20103001
005,0005,000پروژه : اصالح و بازسازي شبکه انتقال و توزیع آبرسانی20103002
008,0008,000پروژه : تجهیز و نگهداري منابع آب خام (چاه ها)20103003
0012,00012,000پروژه: تجهیز، ساخت مخزن و شبکه آبیاري چاه بلوار ابریشم20103004

8,29812,00012,80012,800برنامه : توسعه و نگهداري آرامستانها202
8,29812,00012,80012,800طرح : احداث و توسعه آرامستانها20201

7,7085,00010,00010,000پروژه : احداث، تکمیل و تجهیز آرامستان20201001
01,500300300پروژه : تکمیل و بهسازي گلزار شهدا20201002
5902,0001,0001,000پروژه : خرید، تعمیر و نگهداري ماشین آالت و تجهیزات20201003
03,5001,5001,500پروژه : احداث سر درب ورودي آرامستان بهشت رضوان20201004

4,49730,50025,40025,400برنامه : طرح هاي جامع و تفصیلی مدیریت پسماند203
05,5005,4005,400طرح : طراحی و احداث مراکز انباشت و بازیافت زباله20301

02,0002,0002,000پروژه : آسفالت الین دوم جاده دسترسی به سایت دفن زباله ها20301001
03,0003,0003,000پروژه : فنس کشی باقیمانده اطراف زمین محل دفن زباله ها20301002
0500400400پروژه : احداث فضاي سبز سایت دفن زباله ها20301003

4,49725,00020,00020,000طرح : خرید ماشین آالت جمع آوري زباله و سطل هاي مخصوص زباله20302

4,49725,00020,00020,000پروژه: خرید ماشین االت و تجهیرات خدمات شهري20302001
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7,31819,00036,50036,500برنامه : توسعه و نگهداري تاسیسات شهري204
7,31819,00036,50036,500طرح : توسعه، تجهیز و نگهداري تاسیسات شهري20401

4,56012,0006,0006,000پروژه : احداث، تکمیل و نگهداري آبنماهاي شهري20401001
2,7583,5006,5006,500پروژه : توسعه، تجهیز، نگهداري و جابجایی تاسیسات شهري20401002
01,5002,0002,000پروژه : حفظ و نگهداري اماکن شهرداري20401003
006,0006,000پروژه : تجهیز و نگهداري چراغ هاي راهنمایی و رانندگی سطح شهر20401004
006,0006,000پروژه : تجهیز و توسعه و نگهداري تابلوهاي انتظامی، اخباري و ... سطح شهر20401005
0010,00010,000پروژه : تجهیز و تکمیل شهربازي20401007

8285,3001,3001,300برنامه : بهبود محیط زیست شهري و بهداشت عمومی205
5235,3001,3001,300طرح : احداث، توسعه و نگهداري سرویس هاي بهداشتی عمومی20502

5235,3001,3001,300پروژه : تجهیز، نگهداري و احداث سرویس بهداشتی20502001
13514,00017,00017,000برنامه : ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهري206

04,0005,0005,000طرح : احداث و آماده سازي مراکز استقرار صنایع مزاحم20601

04,0002,0002,000پروژه : احداث شهرك جهت ساماندهی مشاغل20601001
003,0003,000پروژه : تجاري سازي پارکها (ایجاد و احداث غرفه)20601002

05,0002,5002,500طرح : احداث و راه اندازي مراکز خرید و فروش خودرو20602

05,0002,5002,500پروژه : ایجاد بازار خودرو - فاز 206020011
13504,5004,500طرح : احداث و آماده سازي مراکز استقرار مشاغل شهري20603

13502,5002,500پروژه : احداث و تکمیل بازارهاي محلی20603001
002,0002,000پروژه : روز بازار پرندگان زینتی20603002

05,0005,0005,000طرح : احداث و تکمیل میادین میوه و تره بار20605

05,0005,0005,000پروژه : احداث میدان میوه و تره بار - فاز 206050011
5,99585,20080,10080,100برنامه : طرح هاي هدایت آب هاي سطحی207

5,99055,20064,10064,100طرح : احداث و ساخت و بازسازي کانالها و قنوات20701

3,37845,00040,00040,000پروژه : احداث و ساخت کانال بزرگراه غدیر20701001
02002,0002,000پروژه : حفر و احیاي چاه هاي شهرداري20701002
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2,6125,00010,10010,100پروژه : احداث و بازسازي کانالهاي دفع ابهاي سطحی20701003
05,00010,00010,000پروژه : احداث مخزن بتنی و پلی اتیلن (جداسازي آب شرب از فضاي سبز)20701004
002,0002,000پروژه : حفر کانال بزرگراه هاي ابریشم و غدیر20701005

030,00015,00015,000طرح : احداث و بهسازي مسیلهاي داخل شهري20702

030,0005,0005,000پروژه : اجراي کانال مسیر امتداد بهاران تا جاده اسفراین20702001
0010,00010,000پروژه : اجراي انتهاي کال عیدگاه به خیابان جهاد20702002

501,0001,000طرح : زهکشی و حفر چاههاي جذبی20704

501,0001,000پروژه : زهکشی و حفر چاه هاي جذبی20704001
6,41042,80035,50035,500ماموریت : ایمنی و مدیریت بحران3

5,93020,80032,50032,500برنامه : توسعه و تقویت سیستم ایمنی و آتش نشانی302
2,8028,80020,50020,500طرح : طراحی، احداث و تجهیز ایستگاه آتش نشانی30201

05,00015,00015,000پروژه : احداث ایستگاه شماره 6 - فاز 302010011
1602,0003,0003,000پروژه : احداث مرکز آموزش و عملیات سازمان - فاز 302010021
1,9901,3002,0002,000پروژه : نوسازي و بهسازي ابنیه ایستگاه ها30201003
652500500500پروژه : سایر30201004

01,0001,0001,000طرح : آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی30202

01,0001,0001,000پروژه : آموزش شهروندان در حوزه امور ایمنی و آتش نشانی30202001
3,12811,00011,00011,000طرح : عملیات امداد، نجات و اطفاء حریق و امور آتش نشانی و خدمات ایمنی30203

01,0001,0001,000پروژه : خرید نردبان هیدرولیک30203001
3,12810,00010,00010,000پروژه : خرید، تعمیر و نگهداري ماشین آالت و تجهیزات آتش نشانی30203002

41412,0003,0003,000برنامه : ارتقاء تاب آوري شهري، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل303
41410,0003,0003,000طرح : مدیرت بحران30301

41410,0003,0003,000پروژه : مدیریت بحران30301001
414,736867,7001,104,7001,104,700ماموریت : حمل و نقل و ترافیک4

232,613548,000699,500699,500برنامه : توسعه زیر ساخت هاي عبور و مرور (تملکات معابر، توسعه و احداث)401
204,116371,000427,500427,500طرح : تملکات معابر، میادین و تقاطع ها40101
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010,0005,0005,000پروژه : تملک بزرگراه شهید سردار سلیمانی40101001
4,17220,00020,00020,000پروژه : تملک کمربند شمال شرق و غرب40101002
4,49010,00015,00015,000پروژه : تملک خیابان رازي 11 (دانش)40101003
08,00017,00017,000پروژه : تملک بازگشایی خیابان و معابر کالته سیفر40101004
85,498138,000122,500122,500پروژه : هزینه تملک اجرائیات صادر شده40101005
5,00010,00020,00020,000پروژه : تملک قلعه نو و بازگشایی خیابانهاي قلعه نو40101006
012,00015,00015,000پروژه : تملک تقاطع طالقانی تا 24 متري استثنایی40101007
05,0002,0002,000پروژه : تملک جهت پارك و بازگشایی معابر صالح آباد40101008
07,00015,00015,000پروژه : تملک خیابان فرید خراسانی40101009
09,00015,00015,000پروژه : تملک جایگاه نماز جمعه (مصلی) و پارکینگ40101010
05,0005,0005,000پروژه : تملک خیابان قدس40101011
102,32150,00050,00050,000پروژه : تملک هاي متفرقه جهت اجراي عمران شهري40101012
05,00010,00010,000پروژه : تملک خیابان پیروزي تا هتل کاملیا40101013
020,0005,0005,000پروژه : رینگ محیطی کالته سیفر40101014
002,0002,000پروژه : تملک زمین ایستگاه عملیاتی شماره 401010156
002,0002,000پروژه : تملک زمین احداث مرکز آموزش و عملیات40101016
002,0002,000پروژه : تملک زمین ساختمان اداري سازمان آتش نشانی40101017
0050,00050,000پروژه : تملک تقاطع غیر همسطح بزرگراه غدیر40101018
005,0005,000پروژه : تملک تقاطع غیر همسطح شهید الداغی - فاز 401010191
0020,00020,000پروژه : تملک میدان آیت ا... علوي40101020
0030,00030,000پروژه : تملک جهت اجراي انتهاي کال عیدگاه40101021

28,497177,000272,000272,000طرح : طراحی و اصالح هندسی معابر و تقاطع هاي موجود40102

010,00010,00010,000پروژه : توسعه و احداث خیابان بهاران - فاز 401020012
20,79910,00015,00015,000پروژه : توسعه و احداث بزرگراه ابریشم - غرب40102002
035,00025,00025,000پروژه : طراحی، اصالح و احداث میدان آیت ا... علوي تا میدان سربداران40102003
010,00010,00010,000پروژه : بازگشایی و تعریض خیابان باهنر40102004
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6,84827,00030,00030,000پروژه : سایر معابر و تقاطع هاي سطح شهر40102005
05,0002,0002,000پروژه : خیابان جنب هتل کاملیا حد فاصل راهنمایی 10 تا بلوار سربداران40102006
07,0005,0005,000پروژه : خیابان ماهان40102007
08,00010,00010,000پروژه : تکمیل کمربند شمال شرق (حدفاصل خیابان دانشگاه تا میدان خلیج فارس)40102008
025,000100,000100,000پروژه : احداث تقاطع غیر همسطح بزرگراه غدیر و بلوار توحید شهر40102009
005,0005,000پروژه : تعریض خیابان فاطمیون دهراز40102010
0050,00050,000پروژه : آماده سازي پهنه مرتفع سازي40102011
0010,00010,000پروژه : زیرسازي، جدولگذاري و آسفالت حد فاصل بلوار فرید خراسانی تا 20 متري غرب هتل کاملیا40102012

172,970245,700254,700254,700برنامه : بهبود عبور و مرور شهري ( جدول گذاري، پیاده رو، معابر، خط کشی و ...)402
31,71229,50051,90051,900طرح : لکه گیري، ترمیم و نگهداري آسفالت و ابنیه40201

17,5974,50015,00015,000پروژه : لکه گیري، ترمیم و نگهداري آسفالت، ساخت و نگهداري ابنیه40201001
14,1155,00020,00020,000پروژه : خرید، تعمیر و نگهداري ماشین آالت و تجهیزات عمرانی40201002
05,0007,0007,000پروژه : کرایه ماشین آالت مورد نیاز پروژه ها40201003
05,0004,9004,900پروژه : دپوي مصالح خام کارخانه آسفالت و شن شویی ریوند40201004
010,0005,0005,000پروژه : تجهیز کارخانه آسفالت40201005

2,58510,50014,00014,000طرح : خط کشی و رنگ آمیزي معابر، میادین و تقاطع هاي موجود40203

1,4606,5007,0007,000پروژه : رنگ آمیزي و خط کشی و تهیه ملزومات40203001
1,1254,0007,0007,000پروژه : خرید، تعمیر و نگهداري ماشین آالت و تجهیزات ترافیکی40203002

100,298150,000138,200138,200طرح : زیرسازي و آسفالت معابر موجود40204

77,787100,000100,000100,000پروژه : زیر سازي و آسفالت سطح شهر (کوچه و خیابان)40204001
22,51150,00038,20038,200پروژه : جدولگذاري معابر سطح شهر40204002

02,0008,0008,000طرح : طراحی و احداث پل عابر پیاده40206

02,0008,0008,000پروژه : طراحی، احداث و نگهداري گذرگاه عابر پیاده40206001
38,34342,70040,10040,100طرح : احداث و بهسازي پیاده روها40207

38,34340,00040,00040,000پروژه : احداث و بهسازي پیاده روها سطح شهر40207001
0700100100پروژه : احداث و بهسازي پیاده روهاي آرامستان40207002
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321,0002,5002,500طرح : نرده گذاري در اطراف میادین و تقاطع ها و رفوژ معابر40208

321,0002,5002,500پروژه : نصب گاردریل نرده ایمنی معابر سطح شهر40208001
5,17942,00071,00071,000برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداري ناوگان حمل و نقل عمومی403

5,17940,00071,00071,000طرح : احداث خطوط ویژه، ایستگاهها و خرید اتوبوس40301

5,17940,00071,00071,000پروژه : خرید اتوبوس و مینی بوس و قطعات یدکی40301001
06,00052,50052,500برنامه : توسعه و ساماندهی پارکینگ ها405

0050,00050,000طرح : طراحی و احداث پارکینگ طبقاتی40501

0050,00050,000پروژه : طراحی، امکان سنجی و احداث پارکینگ طبقاتی40501001
05001,5001,500طرح : تجهیز و ساماندهی پارکینگ هاي حاشیه اي خیابان40502

05001,5001,500پروژه : تجهیز و ساماندهی پارکینگ هاي حاشیه اي خیابان40502001
05,5001,0001,000طرح : احداث و توسعه پارکینگ روباز40503

05,0001,0001,000پروژه : احداث پارکینگ متمرکز40503001
010,0005,0005,000برنامه : توسعه، تجهیز و نگهداري پایانه هاي مسافري شهري407

010,0005,0005,000طرح : نگهداري پایانه مسافري شهري40701

010,0005,0005,000پروژه : ساماندهی جنوب و غرب پایانه مسافربري40701001
3,97416,00022,00022,000برنامه : سامانه هاي هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر408

2,1679,00019,00019,000طرح : احداث و توسعه مراکز مکانیزه کنترل ترافیک (کنترل هوشمند)40801

2,1672,0002,0002,000پروژه : هوشمند سازي چراغ هاي فرماندهی تقاطع ها40801001
03,0007,0007,000پروژه : تکمیل و تجهیز مرکز کنترل ترافیک40801002
02,00010,00010,000پروژه : خرید، نصب و پشتیبانی سامانه هاي نظارتی ترافیک درون شهري40801003

1,8077,0003,0003,000طرح : نصب تابلوهاي راهنمایی و رانندگی، شناسایی و تعیین مسیر40804

6732,0003,0003,000پروژه : تهیه و نصب تابلوهاي راهنماي مسیر40804001
34,534117,540101,700101,700ماموریت : خدمات مدیریت5

3,69542,50056,10056,100برنامه : توسعه شهرداري الکترونیک و ارتقاء زیر ساختها و فن آوري هاي نوین501
3,69542,50056,10056,100طرح : تهیه و تولید سخت افزارها، نرم افزارها و شبکه هاي کامپیوتري50102

1,38715,0005,0005,000پروژه : تهیه، نصب و نگهداري دوربین و سایر تجهیزات حفاظتی50102001
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03,0005,0005,000پروژه : بروز رسانی، ارتقاء و تجهیز شبکه بی سیم50102002
03,0005,0005,000پروژه : خرید سرور50102003
50102004(Strorage) 5462,0003,6003,600پروژه : خرید فضاي ذخیره سازي
421,0002,0002,000پروژه : به روز رسانی، ارتقاء و تجهیز سرورهاي موجود50102005
192,0002,0002,000پروژه : خرید سوئیچ شبکه50102006
03,0006,5006,500پروژه : تهیه و خرید نرم افزار (اتوماسیون اداري و مالی)50102007
1,70110,00010,00010,000پروژه : خرید تجهیزات سخت افزاري، ارتقاء و به روز رسانی سیستم هاي موجود50102008
03,5004,0004,000پروژه : خرید ژنراتور50102009
003,0003,000پروژه : ارتقاء و خرید UPS و خرید استابالیزر50102010
005,0005,000پروژه : خرید هارد جهت SAN با توجه به افزایش حجم داده ها50102011
005,0005,000پروژه : ارتقاء و به روز رسانی نرم افزارهاي بخش هاي مختلف50102012

7139,14012,57012,570برنامه : آموزش و پژوهش هاي کاربردي502
03005050طرح : آموزش شهروندي50201

03005050پروژه : مطالعات حوزه آموزش شهروندي در جهت خدمات رسانی مطلوب تر و شهري سرزنده تر50201001
03002020طرح : آموزش کارکنان50202

03002020پروژه : مطالعات حوزه آموزش کارکنان در جهت افزایش بهره وري50202001
04,0007,5007,500طرح : پژوهش در حوزه حمل و نقل و ترافیک50203

01,5005,0005,000پروژه : مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک50203001
01,0002,0002,000پروژه : سایر مطالعات پروژه هاي ترافیکی50203002
00500500پروژه : مطالعات امکان سنجی، احداث پارکینگ در هسته مرکزي50203003

3571,5403,0003,000طرح : پژوهش در حوزه خدمات شهري50204

170240500500پروژه : مطالعه طرح جامع آموزش هاي شهروندي50204001
187300800800پروژه : مطالعه طرح ساماندهی مرکز دفن زباله ها50204002
0500500500پروژه : مطالعات و پژوهش ها50204003
001,2001,200پروژه : طرح مطالعاتی استحصال کود و انرژي از پسماندهاي دفن شده50204004

3563,0002,0002,000طرح : پژوهش در سایر حوزه ها50206
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01,0001,0001,000پروژه : مطالعات جمع آوري آبهاي سطحی50206001
3561,0001,0001,000پروژه : سایر مطالعات50206002

3,8668,40012,53012,530برنامه : تحول اداري و مدیریت عملکرد503
2,5714,6008,3008,300طرح : طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداري50301

2,5712,5002,7002,700پروژه : طراحی، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان اداري50301001
02,1005,6005,600پروژه : خرید، تعمیر و نگهداري خودروهاي اداري50301002

1,2953,8004,2304,230طرح : بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان اداري50302

1,2953,8004,2304,230پروژه : نگهداري، بازسازي و تعمیرات اساسی ساختمان ها50302001
26,26057,50020,50020,500برنامه : توسعه درآمدهاي پایدار504

93014,5008,0008,000طرح : طرح هاي سرمایه گذاري50401

9301,0001,0001,000پروژه : احداث جایگاه سوخت50401001
05,0005,0005,000پروژه : سایر پروژه هاي مشارکتی50401002
05002,0002,000پروژه : احداث و اجراي پارك آموزشی ترافیکی50401003

25,33043,00012,50012,500طرح : ایجاد واحدهاي درآمدزا50402

25,3303,0005,0005,000پروژه : احداث اماکن درآمدزا و گردش پذیر50402001
05,0002,0002,000پروژه : احداث نمایشگاه دائمی و منطقه اي - فاز 504020021
010,000500500پروژه : راه اندازي خط تفکیک و پردازش مکانیزه کمپوست50402003
05,0005,0005,000پروژه : احداث رستوران پارك ارم50402004

6,69962,70024,00024,000ماموریت : اجتماعی و فرهنگی6
01,000500500برنامه : حمایت، توانمندسازي و توسعه نهادها، تشکل ها، مشارکتهاي مردمی و سازمانهاي مردم نهاد601

60101(NGO) 01,000500500طرح : کمک به تشکل ها و سازمانهاي مردم نهاد

01,000500500پروژه : کمک به تشکل ها و سازمانهاي مردم نهاد60101001
01,2001,0001,000برنامه : برگزاري همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها602

01,2001,0001,000طرح : هزینه برگزاري همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها60201

01,2001,0001,000پروژه : برگزاري همایش ها، نمایشگاه ها و نشست ها60201001
7642,0002,0002,000برنامه : حمایت از طرحهاي حوزه سالمت اجتماعی603
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 2-3  ماموریت . برنامه . طرح . پروژه

مبلغ مصوب سال 1401مبلغ پیشنهادي سال 1401مصوب سال 1400عملکرد قطعی سال 1399عنوانکد

7642,0002,0002,000طرح : آموزش شهروندان در حوزه سالمت اجتماعی60301

7642,0002,0002,000پروژه : کمک به تجهیز مراکز آموزشی در حوزه سالمت اجتماعی60301001
1531,0003,0003,000برنامه : ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متکدیان604

1531,0003,0003,000طرح : نگهداري و کمک به مراکز حمایتی60402

1531,0003,0003,000پروژه : کمک به نگهداري و تجهیز مراکز حمایتی60402001
1,2245,0007,0007,000برنامه : طرحهاي گردشگري و فرهنگی605

1,2245,0007,0007,000طرح : کمک به توسعه و تجهیزات ورزش هاي همگانی60501

1,1082,0004,0004,000پروژه : خرید و نصب لوازم ورزشی60501001
1163,0003,0003,000پروژه : کمک به توسعه و تامین  تجهیزات مورد نیاز ورزش هاي همگانی60501002

4,55852,50010,50010,500برنامه : توسعه زیر ساخت ها، ظرفیت ها و فعالیتها و طرحهاي فرهنگی606
3,07519,0007,0007,000طرح : احداث و تجهیز مجتمع هاي فرهنگی و هنري60602

1,7493,0001,0001,000پروژه : احداث، راه اندازي و تجهیز خانه فرهنگ و هنر و امور بانوان60602001
01,0002,5002,500پروژه : گذر فرهنگ و هنر60602002
1,3263,0001,5001,500پروژه : احداث و تکمیل حسینیه شهدا60602003
05,000500500پروژه : بهسازي خانه موزه شهید فرومندي60602004
001,5001,500پروژه : ایجاد دبیرخانه دائمی بزرگداشت مفاخر سبزوار60602005

10633,5003,5003,500طرح : کمک به احداث اماکن ورزشی60603

01,5001,5001,500پروژه : تکمیل و تجهیز سوله ورزشی عیدگاه60603001
1062,0002,0002,000پروژه : تکمیل، تجهیز و احداث اماکن ورزشی60603002

699,4931,468,1401,681,0001,681,000 مجموع
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

1000001,090,1571,836,0002,229,0002,229,000

110000410,320611,000712,367712,367

110100155,097219,500270,915270,915

0500600600حقوق شهردار110101

15,20319,00022,27822,278حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی110102

139,894200,000248,037248,037حقوق کارگران قراردادي110105

110200255,223391,500441,452441,452

03,5004,0004,000مزایاي شهردار110201

73,038129,500124,152124,152مزایاي کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی110202

26,55839,00047,46847,468مزایاي کارگران قراردادي110205

119,144168,000206,040206,040اضافه کار110206

4,57310,0008,7928,792فوق العاده، جمعه کاري، نوبت کاري، شب کاري و ...110207

30,56440,50050,00050,000پاداش و عیدي110208

1,3451,0001,0001,000سایر110290

120000398,588612,710859,066859,066

1201001,3013,7402,8662,866

1,3013,2402,3662,366ماموریت داخلی120101

0500500500ماموریت خارجی120102

120200297,933470,356691,500691,500

6,51612,90015,00015,000خدمات قراردادي اشخاص حقیقی120201

48200200پرداخت به کارکنان غیر شاغل120202

فوق العاده ها و مزایاي شغل

عنوان

هزینه

جبران خدمات کارکنان

حقوق و دستمزد

استفاده از کاالها و خدمات

ماموریت داخلی و خارجی

حق الزحمه انجام خدمات قراردادي
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

1,5912,5103,0003,000حق الزحمه مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداري120203

0300300300حق التدریس و حق پژوهش120204

1,00420,00030,00030,000اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري120205

2,9396,5008,0008,000حق الجلسه120206

278,012390,218569,000569,000واگذاري خدمات شهري120207

05,00026,00026,000واگذاري خدمات ترافیکی120208

1,2444,0004,0004,000نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهري120209

2,9304,0004,0004,000نگهداري و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهري120210

7801,7502,5002,500حسابرسی120211

2,9103,6704,0004,000اطالع رسانی120212

03,5004,0004,000ساماندهی متکدیان شهر120213

05,0006,5006,500خدمات قراردادي اشخاص حقوقی120214

03,0004,0004,000هزینه هاي کارشناسی120215

05,0006,0006,000واگذاري خدمات اداري120216

43,0005,0005,000سایر120290

1203002,1525,1104,9004,900

1,2641,7001,7001,700حمل کاال و اثاثه دولتی120301

0250500500بیمه کاال120302

01,000500500حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی120303

197500500500حمل و نقل نامه ها و امانات پستی120304

3641,0601,0001,000تلفن و فاکس120306

حمل ونقل و ارتباطات
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

0100200200اجاره خطوط مخابراتی120307

327500500500ارتباطات ماهواره اي و اینترنت120308

12040016,43022,62325,50025,500

2,6965,1436,0006,000ساختمان و مستحدثات120401

3,3905,0006,0006,000ماشین آالت و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرك عمرانی، پسماند و فضاي سبز)120402

4,3143,7754,0004,000بیمه دارایی هاي ثابت120403

3,9613,5153,5003,500وسائط نقلیه120404

1,0311,5001,5001,500وسائل اداري120405

1601,5901,5001,500لوازم صوتی و تصویري120406

3026901,0001,000لوازم سرمایش و گرمایش120407

5751,4102,0002,000رایانه120408

1205004,0563,5003,5003,500

1,3361,0001,0001,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات120501

9461,0001,0001,000چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداري120502

1,7741,5001,5001,500چاپ آگهی هاي اداري و عکس و نقشه120503

1206005661,9452,6002,600

65205300300عکاسی و فیلمبرداري120601

3235001,0001,000تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ120602

1781,0001,0001,000هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...)120603

0240300300آگهی هاي تبلیغاتی120604

1207003,9275,0956,0006,000

چاپ و خرید نشریات و مطبوعات

نگهداري وتعمیر دارائی هاي ثابت

تشریفات

تصویر برداري و تبلیغات
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

3,5091,5653,0003,000هزینه تشریفات120701

4183,5303,0003,000جشن و چراغانی120702

1208009,3229,78013,70013,700

4,0303,8805,0005,000حق الوکاله و حق المشاوره120801

6065001,0001,000هزینه هاي ثبتی120802

0300500500نظارت بر ممیزي امالك120803

0100200200تدوین مقررات و خدمات حقوقی120804

4,6865,0007,0007,000هزینه هاي قضائی و دادرسی120805

120900888641,0001,000

4328300300خرید دسته چک و سفته120901

83536500500هزینه انتقال وجوه120902

00200200سایر120990

12100015,13419,01626,00026,000

3169531,0001,000بهاي آب اماکن شهرداري121001

5,8398,0008,0008,000بهاي برق مصرفی اماکن شهرداري121002

01,0005,0005,000بهاي آب پارك ها و میادین121003

1,3864,0006,0006,000بهاي برق پارك ها و میادین121004

7,5932,0632,0002,000سوخت دستگاه هاي حرارتی121005

01,0001,0001,000سوخت بنزین ماشین آاالت121006

02,0003,0003,000سوخت گازوئیل ماشین آاالت121007

12110035,22739,07939,50039,500

هزینه هاي قضائی، ثبتی، و حقوقی

آب و برق و سوخت

هزینه هاي بانکی

مواد و لوازم مصرف شدنی
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

1,0573,0003,0003,000مصالح ساختمانی121101

1,4156401,0001,000ابزار و یراق121102

1858201,0001,000لوازم سرویسهاي بهداشتی121103

1,0861,2371,5001,500لوازم تنظیف و مواد شوینده121104

13,0894,4106,0006,000لوازم مصرفی خدمات شهري121105

5,27515,00010,00010,000لوازم یدکی ( مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات)121106

2,0122,0473,0003,000لوازم مصرفی اداري121107

1,1008801,0001,000موادغذائی121108

1,7163,0003,0003,000لوازم آتش نشانی121109

1,2741,7452,0002,000بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی121110

2,9361,5002,0002,000دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی121111

3,2123,0503,5003,500لوازم خواب و پوشاك121112

8701,7502,5002,500سایر121190

1212002,34515,21716,50016,500

1492,1523,0003,000مطالعه و پژوهش  هاي ماموریت هاي شهرداري121201

03,0003,0003,000تهیه برنامه هاي راهبردي و میان مدت121202

3501,0001,5001,500بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهري121203

08001,0001,000مطالعه و پژوهش  هاي اجتماعی و فرهنگی121204

0500500500حق التالیف و حق الترجمه121205

6433,0002,0002,000هزینه هاي آموزشی شهروندان121206

9261,1702,0002,000هزینه هاي آموزشی کارکنان121207

هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

2482,0952,5002,500خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدیوئی، وسایر لوازم و ابزار مشابه121208

281,5001,0001,000هزینه برگزاري سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههاي آموزشی121209

12130036420500500

36420500500حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی121301

12140010,07315,96525,00025,000

1771,0001,5001,500اجاره زمین و اراضی121401

6422,0002,5002,500اجاره ساختمان وسایر مستحدثات121402

2,7362,7203,5003,500اجاره ماشین آالت و تجهیزات121403

6,32110,00015,00015,000کرایه وسایط نقلیه121404

1972452,5002,500کرایه لوازم و ابزار مختلف121405

13000030655,55157,00057,000

13010030655,55157,00057,000

14,5115,0005,000کارمزد وامهاي داخلی130101

030,00030,00030,000کارمزد اوراق مشارکت130103

020,02020,00020,000جرائم و هزینه هاي دیرکرد130105

3051,0202,0002,000سایر130190

140000020,00020,00020,000

140200020,00020,00020,000

015,00015,00015,000یارانه بلیط140201

05,0005,0005,000یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس140202

15000016,35262,30584,95684,956

هزینه هاي تامین مالی و دارایی

حق عضویت

اجاره و کرایه

یارانه

پرداخت مابه التفاوت قیمت کاال ها و خدمات

کارمزد وامها، تسهیالت بانکی و اوراق بهادار

کمک هاي بالعوض
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

15020013,28741,31562,32562,325

7,30012,00013,20013,200کمک به بودجه شوراي اسالمی شهر150201

015,00010,00010,000کمک به اجراي قانون نوسازي از محل درآمد 10% قانون150202

1,9003,00019,12519,125کمک به کتابخانه ها150203

150204(NGO) 571,0601,5001,500کمک به سازمان هاي مردم نهاد

کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها براي نگهداري و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی 150205
مزمن

05051,0001,000

01,5001,5001,500حمایت از برنامه هاي مدیریت محله150206

981,5502,0002,000کمک به موسسات بخش خصوصی150207

2,9152,5003,0003,000کمک به سایر نهادهاي بخش عمومی150208

1,0174,20011,00011,000سایر150290

1503003,06520,99022,63122,631

1,7602,0002,0002,000کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترغبه150301

802,0202,0002,000ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر150302

013,8702,0312,031هدایا و پرداخت هاي تشویقی150303

779600600600کفن و دفن اموات بالصاحب150304

4462,50016,00016,000سایر150390

160000151,363307,904281,405281,405

16010089,527133,323155,165155,165

1,3012,9163,0003,000بازنشستگی (سهم شهرداري)160101

86,531130,000151,409151,409حق بیمه سهم شهرداري (مشمولین قانون تامین اجتماعی)160102

419107256256بیمه خدمات درمانی شاغالن (سهم شهرداري)160103

کمک مالی به اشخاص حقوقی

کمک مالی به اشخاص حقیقی

رفاه اجتماعی

بیمه و بازنشستگی
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

1,275300500500بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداري)160104

16020052,451160,903107,240107,240

26,49669,34549,57049,570بن ها و کمک هاي غیرنقدي160201

17,24556,88026,27626,276حق عائله مندي، اوالد160202

4332,880800800 هزینه غذا160203

0880880880کمک هزینه ایاب و ذهاب160204

0700700700کمک هزینه مهد کودك160205

9603,5005,0005,000بیمه جامع مسئولیت مدنی160206

4,5278,1008,1008,100بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران160207

05,420500500کمک هزینه درمان ( دارو، پزشکی ، دندانپزشکی، صورتحساب بیمارستان و ...)160208

0418500500کمک هزینه تحصیلی160209

392730800800هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم160210

39470500500کمک هزینه ازدواج160211

419500800800هزینه هاي ورزشی کارکنان160212

3041,0801,0001,000حق پس انداز کارکنان160213

05,0005,0005,000هزینه رفاهی مسکن160214

1,6355,0006,8146,814سایر کمک هاي رفاهی160290

1603009,38513,67819,00019,000

8,83611,37815,00015,000حق عائله مندي، اوالد و عیدي بازنشستگان160301

15300500500کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان160305

01,0002,0002,000کمک رفاهی بازنشستگان160306

کمک هاي رفاهی کارمندان

کمک هاي رفاهی  بازنشستگان
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

5331,0001,5001,500سایر160390

170000113,228166,530214,206214,206

17010071,16892,500105,600105,600

42,91660,00060,00060,000دیون با محل170101

15,99220,00030,00030,000دیون بالمحل170102

204500600600دیون با محل - فوق العاده عمران شهردار170103

12,05612,00015,00015,000دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی170104

17020042,06074,030108,606108,606

10,29410,80014,60614,606حق سنوات کارکنان170201

005,0005,000 بازخرید خدمت کارکنان170202

29,64028,00040,00040,000پاداش پایان خدمت170203

01,5001,5001,500هزینه مطالبات مشکوك الوصول170204

07,02010,00010,000جرائم دولتی170206

1,7525,0508,0008,000آراء محکومیت هاي قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها170207

901,5502,0002,000پرداختهاي مر بوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی170208

01,1101,5001,500پرداخت هاي جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهاي اجرایی شهرداري170210

02,0002,0002,000اقالم غیر مترقبه170211

2773,0003,0003,000هزینه جبران خسارات170212

02,0003,0003,000بیمه مسئولیت جامع شهروندان170214

02,0003,0003,000مالیات هاي تکلیفی عملکرد (فعالیت هاي غیر ذاتی)170215

610,00015,00015,000سایر170290

سایر هزینه ها

دیون

هزینه هاي متفرقه
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

200000699,4931,468,1401,681,0001,681,000

210000440,304908,640990,500990,500

21010051,69031,00080,50080,500

21020029,149144,840125,600125,600

210300333,204675,300763,900763,900

21040026,26057,50020,50020,500

22000054,938174,500246,000246,000

22010047,101116,000167,900167,900

2202003,86342,50056,10056,100

2203003,97416,00022,00022,000

23000013514,00017,00017,000

23010013514,00017,00017,000
2400000000
2500000000
260000204,117371,000427,500427,500

260100204,117371,000427,500427,500

تملک دارایی هاي سرمایه اي

ساختمان و سایر مستحدثات
مطالعه براي احداث

سایر اعتبارات مربوط به ساختمان

سایر اعتبارات مربوط به پل، تونل، اتوبان، خیابان و ....

ماشین آالت و تجهیزات
آتش نشانی، اتوبوس، راه سازي و ماشین آالت  عمرانی و خدماتی

اعتبارات مورد نیاز براي پروژه هاي مشارکتی و سرمایه گذاري

سایر دارائی هاي ثابت
سایر دارائی هاي ثابت

موجودي انبار

تجهیزات اداري و رایانه اي

تجهیزات حفاظتی، ارتباطی و بی سیم

اقالم گران بهاء

زمین 
زمین
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 4  مصارف به تفکیک فصول اقتصادي

کد طبقه بندي
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

عنوان

30000001,320,000500,000500,000

310000050,00000

3200000170,00000

3300000000

34000001,100,000500,000500,000

تملک دارایی هاي مالی

تعهدات انتقالی سنواتی
بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلی

 بازپرداخت اصل و سودتسهیالت خارجی
بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت، صکوك و سایر ابزارهاي تامین مالی پذیرفته شده در سیستم بانکی 

و یا بازار سرمایه
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 1-5  کمک مالی به تفکیک

0300,000500,000500,000کالبدي و شهرسازي1

0300,000500,000500,000بازآفرینی فضاهاي شهري101

0300,000500,000500,000پروژه : ارگ امیریه10101

0440,000500,000500,000

مبلغ پیشنهادي
 سال  1401

مبلغ مصوب
 سال  1401

مجموع اعتبارات تملک دارایی هاي مالی

تملک دارایی هاي مالی به تفکیککد
عملکرد قطعی
 سال  1399

مصوب 
سال 1400
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ارقام به میلیون ریال

بودجه مصوب سال 1401 شهرداري سبزوار
فرم 6 - تعهدات قطعی سنواتی

شرح
مبلغ پیشنهادي سال 

1401
مبلغ مصوب
سال 1401

شرح
مبلغ پیشنهادي سال 

1401
مبلغ مصوب
سال 1401

00کمک از محل درآمد هاي عمومی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)00در آمد هاي عمومی (شهرداري و سازمان هاي وابسته *)

1,200,0001,200,000واگذاري دارایی هاي سرمایه اي
کمک از محل واگذاري دارایی هاي سرمایه اي (بابت تعهدات قطعی شده 

سنواتی سرمایه اي )
1,200,0001,200,000

500,000500,000کمک از محل واگذاري دارایی هاي مالی (بابت تعهدات قطعی شده سنواتی)500,000500,000واگذاري دارایی هاي مالی

00منابع 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)
00

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

1,700,0001,700,000
جمع کل مصارف 

(مبلغ پیش بینی  جهت پرداخت بدهی در سال جاري)
1,700,0001,700,000

2,500,0002,500,000جمع کل دیون قطعی شده سنواتی 

800,000800,000باقیمانده دیون قطعی شده سنواتی  

تبصره : شهرداري مکلف است هر ساله به میزان حداقل 15% از بودجه کل خود را بابت تسویه این دیون قطعی شده سنواتی اختصاص دهد.

مصارف بمنظور تسویه بدهیمنابع بمنظور تسویه بدهی

 * : منظور اصل و سود اوراق مشارکت سر رسید شده طرح ارگ امیریه می باشد.
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ارقام به میلیون ریال

لیست خالصه بدهی هاي شهرداري

میزان پیش بینی در سال 1401میزان بدهکاريموضوع بدهیردیف

100,000150,000پیمانکاران1

00حقوق و دستمزد کارکان2

88,985100,000مالیات3

167,000150,000بیمه4

0500,000تسهیالت بانکی5

1,700,0002,500,000اوراق مشارکت6

50,000100,000سایر7

2,105,9853,500,000 جمع خالصه بدهی هاي شهرداري
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شهرداري سبزوار و سازمان هاي وابسته 1140سال  مصوببودجه عمومی  معاونت توسعه مدیریت و منابع       
 مدیریت برنامه و بودجه 

 پیوست شماره یک 

 1401گزارش دالیل توجیهی افزایش پیش بینی درآمدي در الیحه بودجه پیشنهادي سال 

میبه شرح ذیل اعالم    شهرداري سبزوار  1401افزایش پیش بینی درآمدي بودجه پیشنهادي سال    دالیل توجیهی  ضوابط درآمدي و هزینه کرد اعتبارات  "ب"ردیف    1به استناد بند  

 : گردد

شهر در بودجه سال    ی م اسالمتاکنون اقدامی صورت نپذیرفته با اخذ مصوبه از شوراي محتر  1383سالهاي    که از   مورد الیحه بروزرسانی بهاء خدمات شهرداري   19  ارسال .۱

 پیش بینی گردیده است.  1401

که در سنوات    می باشد   منابع درآمدي شهرداري پیش بینی  پروژه ممیزي امالك مسکونی و صنفی در سطح شهر از جمله اولویت هاي    ، در راستاي افزایش درآمدهاي پایدار .۲

 گذشته محقق نگردیده است. 

نسبت به ابالغ مطالبات از دستگاه هاي   این شهرداري بالغ بر دو هزار و پانصد میلیارد ریال تاکنون، 80پس از بررسی و بروزرسانی مطالبات از دهه   همانگونه که مستحضرید .۳

 پیگیر مطالبات می باشد.   ،طی برگزاري جلسات متعدد  و  اعالماجرایی 

شهرداري خود را مکلف مینماید در راستاي مطالبات خود از    1401بودجه پیشنهادي سال    6از تبصره    "ج"ا عنایت به ضرورت ایجاد واحد وصول مطالبات و به استناد بند  ب .٤

 محل آراء کمیسیون ماده صد متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید. 
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شهرداري سبزوار و سازمان هاي وابسته 1140سال  مصوببودجه عمومی  معاونت توسعه مدیریت و منابع       
 مدیریت برنامه و بودجه 

 دوپیوست شماره 

 نسبت به اجراي موارد ذیل اقدام نماید : 1401می شود با رعایت قوانین و مقررات در سال مالی به شهرداري اجازه داده 

میلیارد ریال به شهردار واگذار می    شصت تا مبلغ    1401آیین نامه مالی شهرداري ها، سقف اجازه انجام معامالت سال    35قانون شوراها و ماده    80ماده    14به استناد تبصره بند    – 1

 شود. 

به سازمان ها و    به جز حساب پارکینگ  ساب دیگر یا از حساب شهرداري آیین نامه مالی شهرداري ها نسبت به جابجایی از حسابی به ح  39شهردار می تواند در اجراي ماده    - 2

 میلیارد ریال اقدام نماید.  سیصدبالعکس تا سقف مبلغ 

 میلیارد ریال به صورت امانی اجرا نماید.  یکصد و پنجاهآئین نامه مالی شهرداري ها به شهرداري اجازه داده می شود پروژه هاي عمرانی را تا سقف مبلغ  15در اجراي ماده   -3

 میلیارد ریال اقدام و بیشتر از آن را با اخذ مصوبه شورا قبول نماید.  دوتا سقف مبلغ   55ماده  10شهردار می تواند نسبت به قبول اعانات و هدایا به نام شهر به استناد بند  -4

را جهت  1401شهرداري ها به میزان پنج درصد از بودجه سال    1401شهردار می تواند به استناد بند هفت ضوابط درآمد و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال    - 5

 پیش بینی نماید.  هزینه کرد ردیف حوادث غیر مترقبه

 شهرداري مورد بررسی و تصویب گردید. 1401احکام فوق در جلسه شماره               به همراه الیحه بودجه سال 
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  مدیریت برنامه و بودجه   

 
 

    

  چهارمفصل       
 منابع و مأخذ
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شهرداري سبزوار و سازمان هاي وابسته 1140سال  مصوببودجه عمومی  معاونت توسعه مدیریت و منابع           

  مدیریت برنامه و بودجه   
 

 منابع و مآخذ -4-1
 

 سند راهبردي ابالغی مقام معظم رهبري
 هجري شمسی 1404افق سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در 

 قانون شهرداري
 هاآیین نامه مالی شهرداري

 دستورالعمل طرز تهیه و تنظیم، اجرا و تفریغ بودجه شهرداري  
 هاي کشورشهرداري 1401بخشنامه بودجه سال 

 قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
 مفاسد اقتصادي در قوه مجریهمند و پایدار با آیین نامه پیشگیري و مقابله نظام

 هاي کشورنظام جامع مالی شهرداري
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