
ماموریت ها درآمد ها

* اینگونه سازمانهای وابسته ،به استناد ماده 84 قانون شهرداری تاسیس شده اندو بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد.

** مضوع جدول شماره (1) فصل دوم دستور العمل بودجه

132,770,000,000132,770,000,000جمع کل مصارف شهرداری

مبلغ به حروف : صد و سي و دو ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون  ریالمبلغ به حروف : صد و سي و دو ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون  ریال

پیش بینی بودجه / مصوب شهرداری شریفیه- منطقه مرکزی سال 1400

فرم : خالصه کل بودجه

مصارف منابع

واحد ارقام : ریال

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

7,000,000,0007,000,000,000تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی **

شرح مصوبپیشنهادردیف شرح مصوبپیشنهادردیف

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

83,332,000,00083,332,000,000 110000

درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی شهرداری

2,655,000,0002,655,000,000 120000

بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

1,098,000,0001,098,000,000 130000

درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

35,000,00035,000,000 140000

کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

27,970,000,00027,970,000,000 150000

اعانات،کمک های اهدائی و دارائی ها

3,180,000,0003,180,000,000 160000

کالبدی و شهرسازی

7,675,600,0007,375,600,000 1

محیط زیست و خدمات شهری

43,777,500,00043,777,500,000 2

ایمنی و مدیریت بحران

9,155,000,0009,155,000,000 3

حمل و نقل و ترافیک

24,800,300,00025,100,300,000 4

خدمات مدیریت

29,612,200,00029,612,200,000 5

اجتماعی و فرهنگی

10,749,400,00010,749,400,000 6

جمع کل درآمدها

118,270,000,000118,270,000,000 100000

جمع کل ماموریت ها

125,770,000,000125,770,000,000

00جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی 300000

132,770,000,000132,770,000,000جمع کل منابع شهرداری

14,500,000,00014,500,000,000جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای 200000

00

مصارف سازمانها*،شرکتها و موسسات

00

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است

منابع سازمانها*،شرکتها و موسسات

00

132,770,000,000منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری 132,770,000,000132,770,000,000مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری132,770,000,000

00

کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است



پیش بینی بودجه / مصوب شهرداری شریفیه- منطقه مرکزی سال 1400

فرم : خالصه کل بودجه

واحد ارقام : ریال

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

سهم جاری و عمرانی کل بودجه به ریز

سرجمعجاری

عنوان

مصوبپیشنهادیمصوبپیشنهادی

عمرانی

مصوبپیشنهادی

7,675,600,0007,375,600,000 7,235,600,0007,235,600,000 440,000,000140,000,000کالبدی و شهرسازی

43,777,500,00043,777,500,000 34,277,500,00034,277,500,000 9,500,000,0009,500,000,000محیط زیست و خدمات شهری

9,155,000,0009,155,000,000 8,155,000,0008,155,000,000 1,000,000,0001,000,000,000ایمنی و مدیریت بحران

24,800,300,00025,100,300,000 1,900,300,0001,900,300,000 22,900,000,00023,200,000,000حمل و نقل و ترافیک

29,612,200,00029,612,200,000 26,012,200,00026,012,200,000 3,600,000,0003,600,000,000خدمات مدیریت

10,749,400,00010,749,400,000 2,049,400,0002,049,400,000 8,700,000,0008,700,000,000اجتماعی و فرهنگی

7,000,000,0007,000,000,000 00 7,000,000,0007,000,000,000تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی

سهم جاری و عمرانی کل بودجه

عمرانیجاری

مصوبپیشنهادیعنوانمصوبپیشنهادیعنوان

53,140,000,00053,140,000,000 79,630,000,00079,630,000,000

4040 6060

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 1: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 11000062,532,297,63856,202,000,00021,509,891,43561,741,948,20483,251,839,63983,332,000,00083,332,000,000 0

عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده 11010054,577,759,28950,742,000,00019,475,958,56554,838,447,26574,314,405,83074,340,000,00074,340,000,000 0

44,000,000,00014,268,454,56542,695,939,44656,964,394,01157,000,000,00057,000,000,000عوارض بر کاال و خدمات 1101010 41,125,844,389

42,000,00000040,000,00040,000,000عوارض آالیندگي 1101020 36,174,900

4,100,000,0004,188,795,0008,798,629,00012,987,424,00013,000,000,00013,000,000,000عوارض متمرکز (فرآورده هاي نفتي،سيگار و شماره گذاري) 1101030 10,619,068,000

2,600,000,0001,018,709,0003,343,878,8194,362,587,8194,300,000,0004,300,000,000عوارض خودروهاي سواري و سایر وسائط نقليه 1101040 2,796,672,000

000000عوارض بليط (حمل و نقل هوایي،زميني،دریایي) 1101050 0

درآمدهاي ناشي از توسعه شهر 1102001,994,271,5221,909,000,000789,705,1723,787,815,6464,577,520,8184,618,000,0004,618,000,000 0

1,300,000,000669,828,1722,916,266,1983,586,094,3703,600,000,0003,600,000,000عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراکم (مسکوني) 1102010 1,392,029,483

220,000,0000741,652,808741,652,808750,000,000750,000,000عوارض بر پروانه هاي ساختماني در حد تراکم (غيرمسکوني) 1102020 0

320,000,000118,737,0000118,737,000115,000,000115,000,000عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراکم (مسکوني) 1102030 405,790,750

50,000,00003,696,0003,696,0004,000,0004,000,000عوارض بر پروانه ساختماني مازاد بر تراکم (غيرمسکوني) 1102040 0

12,000,000023,617,96023,617,96024,000,00024,000,000عوارض بر بالکن و پيش آمدگي 1102050 6,402,732

000000عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه شهري 1102060 0

000020,000,00020,000,000عوارض قطع اشجار 1102080 0

0034,163,68034,163,68035,000,00035,000,000عوارض صدور مجوز حصارکشي و دیوار کشي براي امالک فاقد مستحدثات 1102090 0

000000عوارض و درآمدهاي وصولي در حریم شهرها 1102110 0

000000عوارض آتش نشاني ساختمان هاي 9 طبقه و باالتر (درهنگام صدور پروانه) 1102140 139,233,744

000000عوارض چشمههاي معدني 1102150 0

0043,562,50043,562,50044,000,00044,000,000درآمد ناشي از عدم امکان تامين پارکينگ 1102160 43,874,813

000000عوارض اتمام مهلت عمليات ساختماني موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي 1102170 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 2: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

7,000,0001,140,00024,856,50025,996,50026,000,00026,000,000سایر 1102900 6,940,000

درآمدهاي ناشي از حمل و نقل 1103003,098,809,792166,000,000193,300,000146,650,000339,950,000316,000,000316,000,000 0

115,000,00028,500,00075,100,000103,600,000104,000,000104,000,000بهاي خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسيراني 1103010 106,270,000

000000عوارض موتور سيکلت ها 1103020 2,728,194,392

45,000,00016,800,0008,500,00025,300,00026,000,00026,000,000بهاي خدمات ناشي از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار 1103030 67,745,400

0030,000,00030,000,00030,000,00030,000,000درآمد اتوبوسراني و ميني بوسراني 1103040 0

0013,250,00013,250,00013,500,00013,500,000بهاي خدمات ناشي از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل مسافر 1103050 0

0148,000,0000148,000,000122,000,000122,000,000عوارض ناشي از اجراي ماده 15 رسيدگي به تخلفات رانندگي 1103060 148,000,000

6,000,00000000عوارض ناشي از اجراي ماده 23 رسيدگي به تخلفات رانندگي 1103070 0

005,500,0005,500,0006,000,0006,000,000عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگي (گواهينامه رانندگي،معاینه چشم و سایر) 1103080 0

000000عوارض صدور ،تمدید و تعویض گواهينامه 1103090 0

000000عوارض ناشي از اجراي ماده 9 قانون حمل و نقل ریلي شهرهاي باالي 500 هزارنفر 1103110 0

000000عوارض حاصل از اجراي طرح هاي ترافيکي 1103120 0

( 000000عوارض ( 1103130 0

000000عوارض ساليانه وانت بار 1103140 0

0014,300,00014,300,00014,500,00014,500,000سایر 1103900 48,600,000

درآمدهاي ناشي از بهره برداري از فضاي شهر 1104002,861,457,0353,385,000,0001,050,927,6982,969,035,2934,019,962,9914,058,000,0004,058,000,000 0

002,857,286,9932,857,286,9932,860,000,0002,860,000,000عوارض نوسازي 1104010 0

3,200,000,0001,034,696,09801,034,696,0981,050,000,0001,050,000,000عوارض سطح شهر 1104020 2,860,887,035

20,000,00000020,000,00020,000,000عوارض ساليانه بانکها و موسسات اعتباري 1104030 0

50,000,000072,185,16972,185,16970,000,00070,000,000عوارض اسناد رسمي (حق الثبت) 1104040 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 3: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

000000عوارض صدور مجوز احداث دکل،آنتن،تاسيسات مخابراتي و شهري 1104050 0

عوارض بر مشاغل و حرف (بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملك و مساحت)

دائمي
90,000,00016,231,60034,975,97551,207,57552,000,00052,000,000 1104060 0

25,000,00004,587,1564,587,1566,000,0006,000,000عوارض بر تابلوهاي تبليغات محيطي به غيراز تابلوهاي معرفي در حد مجاز 1104070 0

000000درآمد ناشي از خسارت وارده به اموال عمومي شهر 1104080 0

000000حق انتفاع از بهره برداري موقت 1104090 0

000000عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه 1104100 0

000000سایر 1104900 570,000

درآمدهاي ناشي ازعوارض اختصاصي شهرداري 120000152,800,0006,344,000,000622,000,0001,937,653,7062,559,653,7062,655,000,0002,655,000,000 0

درآمدهاي اختصاصي 120100152,800,0006,344,000,000622,000,0001,937,653,7062,559,653,7062,655,000,0002,655,000,000 0

000000درآمد هتل،مهمانسرا،پالژ وسایر مراکز رفاهي و تفریحي شهرداري 1201010 0

0084,166,66784,166,66715,000,00015,000,000درآمد پارک ها 1201020 20,000,000

000000درآمد حاصل از فروش گل و گياه و سایر محصوالت 1201050 0

000000درآمد مراکز فرهنگي 1201060 0

077,000,000161,730,000238,730,000240,000,000240,000,000درآمد غسالخانه و گورستان 1201080 132,800,000

000000بهاي خدمات فضاي سبز 1201090 0

0545,000,0001,691,757,0392,236,757,0392,400,000,0002,400,000,000بهاي خدمات مدیریت پسماند 1201100 0

000000درآمد ناشي از خسارات وارده به اموال اختصاصي شهرداري 1201110 0

000000درآمد سایر سازمانهاي وابسته به شهرداري 1201120 0

6,344,000,00000000سایر 1201900 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 4: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 13000013,325,548,5274,023,000,0008,545,049,252553,414,3939,098,463,6451,098,000,0001,098,000,000 0

بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 13010013,310,794,8474,023,000,0008,545,049,252550,534,3939,095,583,6451,095,000,0001,095,000,000 0

245,000,0007,553,854,804247,366,6607,801,221,464250,000,000250,000,000بهاي خدمات آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري 1301010 7,751,515,304

049,771,96682,422,390132,194,356140,000,000140,000,000بهاي خدمات کارشناسي 1301020 184,891,966

000000بهاي خدمات صدور معاینه فني خودرو 1301030 0

28,000,000432,792,7000432,792,700435,000,000435,000,000بهاي خدمات فني 1301040 2,059,910,000

000000بهاي خدمات بازرگاني 1301050 0

000000بهاي خدمات پيمانکاري 1301060 0

0477,331,22036,431,362513,762,58250,000,00050,000,000بهاي خدمات آماده سازي 1301070 1,487,901,632

2,200,000,00000000بهاي خدمات صدور مجوز تعمييرات اساسي ساختمان 1301080 0

000000بهاي خدمت اتباع بيگانه 1301100 0

000000بها خدمات جمع آوري نخاله هاي ساختماني 1301110 0

031,298,562184,313,981215,612,543220,000,000220,000,000بها خدمات ایمني و آتش نشاني 1301120 0

1,550,000,00000000سایر 1301900 1,826,575,945

درآمد حاصل از تاسيسات شهرداري 13020014,753,680002,880,0002,880,0003,000,0003,000,000 0

000000درآمد حاصل از بازیافت زباله 1302030 0

002,880,0002,880,0003,000,0003,000,000درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري و تبليغات محيطي 1302040 14,753,680

000000سایر 1302900 0

درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري 14000014,840,0002,000,00033,840,00025,000,00058,840,00035,000,00035,000,000 0

درآمد حاصل از اموال شهرداري 14010014,840,0002,000,00033,840,00025,000,00058,840,00035,000,00035,000,000 0

09,000,00025,000,00034,000,00030,000,00030,000,000مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات شهرداري 1401010 9,000,000



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 5: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

020,000,000020,000,00000درآمد حاصل از مراکز تفریحي و رفاهي 1401020 0

2,000,0004,840,00004,840,0005,000,0005,000,000درآمد حاصل از کرایه ماشين آالت وسائل نقليه 1401030 5,840,000

000000درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگي 1401040 0

000000درآمد حاصل از پارکينگهاي عمومي 1401050 0

000000درآمد حاصل از سود سهام سازمان ها و شرکت ها 1401060 0

000000درآمد حاصل از واحدهاي خدماتي 1401070 0

000000درآمد حاصل از واحدهاي توليدي 1401080 0

000000درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات کارخانجات شهرداري 1401090 0

000000درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت 1401100 0

000000سایر 1401900 0

درآمد حاصل از وجوه شهرداري 1402000000000 0

000000درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري 1402020 0

000000درآمد ناشي از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمي 1402030 0

000000درآمد حاصل از اجراي ماده 59 قانون رفع موانع توليد 1402040 0

000000سود نقدي حاصل از سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس یا سایر شرکت ها 1402050 0

000000سایر 1402900 0

کمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 15000012,916,530,1007,050,000,00011,625,530,100011,625,530,10027,970,000,00027,970,000,000 0

یارانه ها و کمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 15010012,916,530,1007,050,000,00011,625,530,100011,625,530,10027,970,000,00027,970,000,000 0

1,850,000,0005,773,520,00005,773,520,00000کمك بالعوض دولت و سازمانها و موسسات دولتي 1501010 0

00006,970,000,0006,970,000,000کمك هاي دولت براي پروژه مشخص 1501040 5,364,520,000

000000عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکي 1501050 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 6: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

00004,000,000,0004,000,000,000کمك نقدي براي تامين قير معابر شهري 1501060 0

000000یارانه بليط 1501070 0

000012,000,000,00012,000,000,000کمكهاي دولتي ( موضوع ماده 58 قانون الحاق (2 1501080 0

5,200,000,0005,852,010,10005,852,010,1005,000,000,0005,000,000,000سایر 1501900 7,552,010,100

اعانات،کمك هاي اهدائي و دارائي ها 1600004,697,558,7494,933,000,0001,774,119,7182,792,805,4614,566,925,1793,180,000,0003,180,000,000 0

اعانات،کمك هاي اهدائي 16010010,659000000 0

000000خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتي 1601010 0

000000سایر اعانات و کمك از اشخاص حقوقي 1601020 0

000000کمك ها و اعانات دریافتي از موسسات عمومي غيردولتي 1601030 0

000000سایر 1601900 10,659

درآمدهاي اتفاقي که به موجب قانون وصول مي شود 1602004,697,548,0904,933,000,0001,774,119,7182,792,805,4614,566,925,1793,180,000,0003,180,000,000 0

000000ضبط سپرده هاي مطالبه نشده 1602010 0

0076,000,00076,000,00000ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري 1602020 0

000000درآمد حاصل از اجراي ماده 110 قانون شهرداریها 1602030 0

002,533,8002,533,80000هزینه تاخير و خسارت تادیه چك 1602040 0

4,800,000,0001,721,967,7182,551,234,2114,273,201,9293,000,000,0003,000,000,000جرائم کميسيون ماده 100 1602050 4,537,296,240

38,000,000055,200,00055,200,00060,000,00060,000,000درآمد ناشي از فروش اسناد مناقصه 1602060 0

000000مازاد درآمد بر هزینه سال قبل 1602090 0

000000درآمد ناشي از اجراي تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري 1602100 0

95,000,00052,152,000107,837,450159,989,450120,000,000120,000,000سایر 1602900 160,251,850



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 7: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

منابع حاصل از واگذاري دارایي سرمایه اي 2000004,482,422,22222,660,000,0004,482,422,22237,763,029,11142,245,451,33314,500,000,00014,500,000,000 0

ماده 101 قانون شهرداري 2100000000000 0

000000درآمدهاي نقدي ناشي از اجراي تبصره 3و4 ماده 101 قانون شهرداري 2101000 0

فروش اموال غير منقول 2200001,862,222,22222,000,000,0001,862,222,22237,434,481,71639,296,703,93812,000,000,00012,000,000,000 0

22,000,000,0001,862,222,22237,434,481,71639,296,703,93812,000,000,00012,000,000,000فروش اموال غير منقول 2201000 1,862,222,222

فروش اموال منقول و اسقاط 2300002,620,200,000660,000,0002,620,200,000328,547,3952,948,747,3952,500,000,0002,500,000,000 0

660,000,0002,620,200,000328,547,3952,948,747,3952,500,000,0002,500,000,000فروش اموال منقول و اسقاط 2301000 2,620,200,000

فروش سرقفلي 2400000000000 0

000000فروش سرقفلي 2401000 0

فروش حقوق انتفاعي 2500000000000 0

000000فروش حقوق انتفاعي 2501000 0

سایر 2900000000000 0
منابع نقدي حاصل از فروش سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و سایر

شرکت ها
000000 2901000 0

000000سایر 2909000 0

منابع حاصل از واگذاري دارایي مالي 3000000000000 0

وام هاي دریافتي 3100000000000 0

000000وام دریافتي از وزارت کشور 3101000 0

000000تسهيالت دریافتي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري 3102000 0

000000تسهيالت خارجي 3103000 0

انواع اوراق و اسناد 3200000000000 0

000000اوراق مشارکت 3201000 0

000000انواع صکوک 3202000 0



  رئيس شوراي اسالمي  شهردار

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسيان سعيد رشوند  مژگان قرباني نيا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهاي کشور

  مدیر مالي شهرداري

  نام و نام خانوادگي :

  تاریخ و امضا :

  رئيس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگي :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداري شریفيه - منطقه مرکزي

واحد ارقام : ریال

صفحه 8: از 8
فرم : مصوب درآمد

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

مصوب 1399عملکرد قطعي 1398
عملکرد قطعي 3 ماهه

آخر 1398

عملکرد قطعي 9 ماهه

اول 1399
سرجمع 

مصوب 1400پيشنهاد 1400
ميانگين نرخ رشد 5 ساله

شرحکد طبقه بندي

مبناي بر آورددوره هاي قبل

000000منابع حاصل از فروش سهام موسسات و شرکتهاي وابسته و تابعه شهرداري 3203000 0

سایر منابع 3300000000000 0

000000سایر منابع 3309000 0

98,121,997,236101,214,000,00048,592,852,727104,813,850,875153,406,703,602132,770,000,000132,770,000,000 0جمع



  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی  - هزینه ای

واحد ارقام : ریالشهرستان :   البرزاستان :  قزوین

صفحه 1: از 9

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح کد طبقه بندی

10,966,085,12219,128,680,00020,738,000,00020,738,000,000فصل اول - جبران خدمات کارکنان 110000

3,623,077,9813,596,680,0004,218,000,0004,218,000,000 حقوق و دستمزد 110100

101,400,000121,680,000146,000,000146,000,000حقوق شهردار 110101

101,400,000680,000,0001,312,000,0001,312,000,000حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمی و پیمانی 110102

0000حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار 110103

3,420,277,9812,050,000,0001,900,000,0001,900,000,000حقوق کارمندان قراردادی 110104

0745,000,000860,000,000860,000,000حقوق کارگران قراردادی 110105

7,343,007,14115,532,000,00016,520,000,00016,520,000,000 فوق العاده ها و مزایای شغل 110200

706,989,647230,000,000720,000,000720,000,000مزایای شهردار 110201

234,000,000520,000,0003,220,000,0003,220,000,000مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی 110202

0000مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار 110203

1,340,186,2361,760,000,0002,800,000,0002,800,000,000مزایای کارکنان قراردادی 110204

048,000,00060,000,00060,000,000مزایای کارگران قراردادی 110205

05,400,000,0006,800,000,0006,800,000,000اضافه کار 110206

4,126,396,3896,350,000,0001,600,000,0001,600,000,000فوق العاده،جمعه کاری،نوبت کاری،شب کاری و... 110207

935,434,8691,224,000,0001,320,000,0001,320,000,000پاداش و عیدی 110208

0000سایر 110290

24,574,877,42228,211,000,00046,733,000,00046,733,000,000فصل دوم - استفاده از کاال و خدمات 120000

137,725,481230,000,000150,000,000150,000,000 ماموریت داخلی و خارجی 120100

137,725,481180,000,000150,000,000150,000,000ماموریت داخلی 120101

050,000,00000ماموریت خارجی 120102

16,853,433,14822,699,000,00040,263,000,00040,263,000,000 حق الزحمه انجام خدمات قراردادی 120200

094,000,000120,000,000120,000,000خدمات قراردادی اشخاص 120201

015,000,00018,000,00018,000,000پرداخت به کارکنان غیر شاغل 120202

030,000,000120,000,000120,000,000حقوق و دستمزد و مزایای مامورین انتظامی و سربازان وظیفه شاغل در شهرداری 120203



  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی  - هزینه ای

واحد ارقام : ریالشهرستان :   البرزاستان :  قزوین

صفحه 2: از 9

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح کد طبقه بندی

0000حق التدریس وحق پژوهش 120204

020,000,00020,000,00020,000,000اجرای برنامه های آموزشی،مذهبی،فرهنگی وهنری 120205

0450,000,000420,000,000420,000,000حق الجلسه 120206

16,618,965,33622,000,000,00029,500,000,00029,500,000,000واگذاری خدمات شهری 120207

0000واگذاری خدمات ترافیکی 120208

005,000,000,0005,000,000,000نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری 120209

001,500,000,0001,500,000,000نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری 120210

35,400,00080,000,00090,000,00090,000,000حسابرسی 120211

010,000,00010,000,00010,000,000اطالع رسانی 120212

0000ساماندهی متکدیان شهر 120213

0000خدمات قراردادی اشخاص حقوقی 120214

0015,000,00015,000,000هزینه های کارشناسی 120215

003,450,000,0003,450,000,000واگذاری خدمات اداری 120216

199,067,812000سایر 120290

249,352,19971,000,000225,000,000225,000,000 حمل ونقل و ارتباطات 120300

05,000,0005,000,0005,000,000حمل کاال و اثاثه دولتی 120301

0000بیمه کاال 120302

0000حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی 120303

44,759,4994,000,00010,000,00010,000,000حمل و نقل نامه ها و امانات پستی 120304

0000حق اشتراک صندوق های پستی در داخل و خارج از کشور 120305

204,592,70050,000,00065,000,00065,000,000تلفن و فاکس 120306

0000اجاره خطوط مخابراتی 120307

012,000,000145,000,000145,000,000ارتباطات ماهواره ای و اینترنت 120308

682,895,552633,000,000665,000,000665,000,000 نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت 120400

181,818,25090,000,000120,000,000120,000,000ساختمان و مستحدثات 120401



  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی

فرم مصارف به تفکیک فصول اقتصادی  - هزینه ای

واحد ارقام : ریالشهرستان :   البرزاستان :  قزوین

صفحه 3: از 9

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح کد طبقه بندی

34,190,000121,000,000150,000,000150,000,000ماشین آالت و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی،پسماند و فضای سبز) 120402

168,733,009130,000,000140,000,000140,000,000بیمه دارایی های ثابت 120403

135,509,293142,000,000155,000,000155,000,000وسائط نقلیه 120404

18,650,00030,000,00036,000,00036,000,000نگهداری و تعمیر وسائل اداری 120405

010,000,00012,000,00012,000,000لوازم صوتی و تصویری 120406

020,000,00022,000,00022,000,000لوارم سرمایش و گرمایش 120407

143,995,00090,000,00030,000,00030,000,000رایانه 120408

582,346,500570,000,000580,000,000580,000,000 چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 120500

040,000,00045,000,00045,000,000چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 120501

582,346,50010,000,00015,000,00015,000,000چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری 120502

0520,000,000520,000,000520,000,000چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه 120503

030,000,00034,000,00034,000,000 تصویربرداری و تبلیغات 120600

020,000,00022,000,00022,000,000عکاسی و فیلمبرداری 120601

010,000,00012,000,00012,000,000تبلیغات محیطی،تلویزیون و فیلم کلیپ 120602

0000هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی،نقاشی و...) 120603

0000آگهی های تبلیغاتی 120604

811,075,4501,050,000,0001,080,000,0001,080,000,000 تشریفات 120700

811,075,450350,000,000360,000,000360,000,000هزینه تشریفات 120701

0700,000,000720,000,000720,000,000جشن و چراغانی 120702

398,445,812265,000,000325,000,000325,000,000 هزینه های قضائی،ثبتی و حقوقی 120800

398,445,812240,000,000300,000,000300,000,000حق الوکاله و حق المشاوره 120801

020,000,00020,000,00020,000,000هزینه های ثبتی 120802

0000نظارت بر ممیزی امالک 120803

0000تدوین مقررات و خدمات حقوقی 120804

05,000,0005,000,0005,000,000هزینه های قضایی و دادرسی 120805
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2,407,5008,000,00022,000,00022,000,000 هزینه های بانکی 120900

2,407,5005,000,0007,000,0007,000,000خرید دسته چک و سفته 120901

03,000,00015,000,00015,000,000هزینه انتقال وجوه 120902

0000نگهداری اسناد و اشیا قیمتی در بانکها 120903

0000سایر 120990

3,519,863,9101,292,000,0001,661,000,0001,661,000,000 آب و برق و سوخت 121000

59,024,100420,000,000500,000,000500,000,000بهای آب اماکن شهرداری 121001

118,027,000324,000,000360,000,000360,000,000بهای برق مصرفی اماکن شهری 121002

2,877,620,641416,000,000420,000,000420,000,000بهای آب پارک ها و میادین 121003

150,181,360132,000,000170,000,000170,000,000بهای برق پارک ها و میادین 121004

96,515,000090,000,00090,000,000سوخت دستگاههای حرارتی 121006

218,495,809096,000,00096,000,000سوخت بنزین ماشین آاالت 121007

0025,000,00025,000,000سوخت گازوئیل ماشین آاالت 121008

840,632,870565,000,0001,043,000,0001,043,000,000 مواد و لوازم مصرف شدنی 121100

010,000,00012,000,00012,000,000مصالح ساختمانی(گچ،آجر،سیمان،آهک،...) 121101

015,000,00015,000,00015,000,000ابزار و یراق(کلید،قفل،دستگیره،...) 121102

020,000,00024,000,00024,000,000لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب،سیفون،...) 121103

380,499,14025,000,00030,000,00030,000,000لوازم تنظیف و مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی،مایع ظرف شویی،پودرهای شوینده،...) 121104

010,000,00015,000,00015,000,000لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و...) 121105

69,617,000122,000,000180,000,000180,000,000لوازم یدکی(مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات) 121106

265,658,000110,000,000180,000,000180,000,000لوازم مصرفی اداری (کاغذ،مقوا و لوازم التحریر...) 121107

020,000,00022,000,00022,000,000موادغذائی 121108

025,000,00030,000,00030,000,000لوازم آتش نشانی 121109

13,245,00048,000,00045,000,00045,000,000بذر،نهال،سم و لوازم باغبانی 121110

05,000,000180,000,000180,000,000دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشتی 121111
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4,820,000125,000,000290,000,000290,000,000لوازم خواب و پوشاک 121112

106,793,73030,000,00020,000,00020,000,000سایر 121190

250,000,000528,000,000405,000,000405,000,000 هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی 121200

0000مطالعه و پژوهش های ماموریت های شهرداری 121201

0000تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت 121202

0000بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری 121203

0000مطالعه و پژوهش های اجتماعی فرهنگی 121204

0000حق التالیف و حق الترجمه 121205

090,000,00090,000,00090,000,000هزینه های آموزشی شهروندان 121206

250,000,000428,000,000300,000,000300,000,000هزینه های آموزشی کارکنان 121207

010,000,00015,000,00015,000,000خرید کتاب،نشریات،نرم افزارهای رایانه ای،فیلم های ویدیوئی و سایر لوازم و ابزار مشابه 121208

0000هزینه برگزاری سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههای آموزشی 121209

0000 حق عضویت 121300

0000حق عضویت سازمانها و موسسات بین المللی 121301

0000پرداختهایی که به موجب قراردادها و یا تعهدات شهرداری .... 121302

246,699,000270,000,000280,000,000280,000,000 اجاره و کرایه 121400

0000اجاره زمین و اراضی 121401

0000اجاره ساختمان و سایر مستحدثات 121402

050,000,00060,000,00060,000,000اجاره ماشین آالت و تجهیزات 121403

246,699,000210,000,000220,000,000220,000,000کرایه وسائط نقلیه 121404

010,000,00000کرایه لوازم و ابزار مختلف 121405

050,000,00030,000,00030,000,000فصل سوم - هزینه های تامین مالی و دارایی 130000

050,000,00030,000,00030,000,000 هزینه های تامین مالی و دارایی 130100

0000کارمزد وام های داخلی 130101

0000کارمزد وام های خارجی 130102
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0000کارمزد اوراق مشارکت 130103

0000کارمزد سایر اوراق 130104

050,000,00030,000,00030,000,000جرائم و هزینه های دیرکرد 130105

0000سایر 130190

0000فصل چهارم - یارانه 140000

0000 کمک زیان سازمان های وابسته،شرکتهای تابعه و موسسات انتفاعی وابسته به شهرداری 140100

0000کمک زیان شرکت های تابعه و موسسات انتفاعی 140101

0000کمک زیان سازمان های وابسته(مطابق با ماده 84قانون شهرداری) 140102

0000 پرداخت مابه التفاوت قیمت کاالها و خدمات 140200

0000یارانه بلیط 140201

0000یارانه خرید اتوبوس و مینی بوس 140202

0000 پرداخت های انتقالی غیر سرمایه ای(هزینه ای) 140300

0000پرداخت های انتقالی به سازمان های وابسته(مطابق با ماده 84 قانون شهرداری) 140301

0000پرداخت های انتقالی به موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه 140302

1,552,442,0002,080,000,0002,800,000,0002,800,000,000فصل پنجم - کمک های بالعوض 150000

0000 کمک مالی به سازمان های وابسته،موسسات انتفاعی و شرکت های تابعه 150100

0000کمک به سازمان های وابسته (مطابق با ماده 84 قانون شهرداری) 150101

0000کمک به موسسات و شرکت های تابعه 150102

930,600,0002,000,000,0002,260,000,0002,260,000,000 کمک مالی به اشخاص حقوقی 150200

890,600,0001,600,000,0001,600,000,0001,600,000,000تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمتی شهر 150201

0000تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درآمد 10%قانون 150202

0000کمک به کتابخانه ها 150203

0030,000,00030,000,000کمک به سازمان های مردم نهاد(( 150204

020,000,00020,000,00020,000,000کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توتنبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن 150205

05,000,00010,000,00010,000,000حمایت از برنامه های مدیریت محله 150206
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40,000,000100,000,000100,000,000100,000,000کمک به موسسات خصوصی 150207

0275,000,000300,000,000300,000,000کمک به بخش عمومی 150208

00200,000,000200,000,000سایر 150290

621,842,00080,000,000540,000,000540,000,000 کمک مالی به اشخاص حقیقی 150300

40,000,00040,000,00040,000,00040,000,000کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه 150301

46,342,00040,000,00040,000,00040,000,000ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر 150302

439,500,0000450,000,000450,000,000هدایا و پرداختهای تشویقی 150304

0010,000,00010,000,000کفن و دفن اموات بالصاحب 150305

96,000,000000سایر 150390

5,745,769,9208,154,320,0008,295,000,0008,295,000,000فصل ششم - رفاه اجتماعی 160000

2,420,200,9532,900,000,0002,897,000,0002,897,000,000 بیمه و بازنشستگی 160100

2,420,200,95370,000,00050,000,00050,000,000بازنشستگی(سهم شهرداری) 160101

02,800,000,0002,800,000,0002,800,000,000حق بیمه سهم شهرداری(مشمولین قانون تامین اجتماعی) 160102

030,000,00022,000,00022,000,000بیمه خدمات درمانی شاغالن(سهم شهرداری) 160103

0025,000,00025,000,000بیمه عمر کارکنان (سهم شهرداری) 160104

3,325,568,9675,254,320,0005,398,000,0005,398,000,000 کمک های رفاهی کارمندان 160200

2,409,548,5813,276,000,0003,250,000,0003,250,000,000بن ها و کمک های غیرنقدی 160201

881,665,284435,000,000420,000,000420,000,000حق عائله مندی،اوالد 160202

0220,320,000180,000,000180,000,000هزینه غذا 160203

0450,000,000450,000,000450,000,000کمک هزینه ایاب و ذهاب 160204

035,000,00036,000,00036,000,000کمک هزینه مهدکودک 160205

023,000,00028,000,00028,000,000بیمه جامع مسئولیت مدنی 160206

0550,000,000520,000,000520,000,000بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران 160207

050,000,00050,000,00050,000,000کمک هزینه درمان(دارو،پزشکی،دندانپزشکی،صورتحساب بیمارستان و...) 160208

060,000,00070,000,00070,000,000کمک هزینه تحصیلی 160209
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020,000,00025,000,00025,000,000هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه،کفن و دفن و مراسم ترحیم 160210

030,000,00000کمک هزینه ازدواج 160211

080,000,000324,000,000324,000,000هزینه های ورزشی کارکنان 160212

025,000,00025,000,00025,000,000حق پس انداز کارکنان 160213

0000هزینه رفاهی مسکن 160214

34,355,102020,000,00020,000,000سایر 160290

0000 کمک های رفاهی بازنشستگان 160300

0000حق عائله مندی،اوالد و عیدی بازنشستگان 160301

0000بیمه خدمات درمانی بازنشستگان 160302

0000پرداخت بیمه درمان و مکمل بازنشستگان 160303

0000پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان 160304

0000کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان 160305

0000کمک رفاهی بازنشستگان 160306

0000سایر 160390

151,053,2541,118,000,0001,034,000,0001,034,000,000فصل هفتم - سایر هزینه ها 170000

4,300,000296,000,000160,000,000160,000,000 دیون 170100

4,300,000000دیون بامحل 170101

0020,000,00020,000,000دیون بالمحل 170102

0296,000,000140,000,000140,000,000دیون با محل - فوق لعاده عمران شهردار 170103

0000دیون و تعهدات مربوط به بیمه و بازنشستگی 170104

146,753,254822,000,000874,000,000874,000,000 هزینه های متفرقه 170200

93,303,25462,000,00075,000,00075,000,000حق سنوات کارکنان 170201

0000بازخرید خدمت کارکنان 170202

0000پاداش پایان خدمت 170203

0000هزینه مطالبات مشکوک الوصول 170204
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0000عوارض اجباری (مانند عوارض شهرداری) 170205

0000جرائم دولتی 170206

0000آرا محکومیت های قضایی،جرایم و عوارض دادگاه ها 170207

020,000,00025,000,00025,000,000پرداختهای مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی 170208

53,450,000030,000,00030,000,000پرداخت به کارکنان غیرشاغل ... 170209

020,000,00022,000,00022,000,000پرداخت های جبرانی در خصوص صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده واحدهای اجرایی شهرداری 170210

020,000,00022,000,00022,000,000اقالم غیرمترقبه 170211

0000هزینه جبران خسارت 170212

0000پرداختی بابت سپرده های مطالبه نشده ضبط شده 170213

0700,000,000700,000,000700,000,000بیمه مسئولیت جامع شهروندان 170214

0000مالیاتهای تکلیفی عملکرد (فعالیت های غیر ذاتی) 170215

0000سایر 170290

42,990,227,71858,742,000,00079,630,000,00079,630,000,000 جمع



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

00440,000,000140,000,0000140,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00440,000,000140,000,000 0140,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

00440,000,000 140,000,0000140,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00440,000,000140,000,0000140,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

کالبدی و شهرسازی عنوان ماموریت :

تهیه و اجرای طرح های موضعی وموضوعی شهری عنوان برنامه :

طرح تهیه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی شهریعنوان طرح :

1040101کد پروژه :

پروژه مطالعه اتصال میرزای شیرازی شرقی به غربیعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

واحد کار :

1400

1400

0

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

007,500,000,0007,500,000,00007,500,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

007,500,000,0007,500,000,000 07,500,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

06,000,000,0007,500,000,000 7,500,000,000013,500,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

06,000,000,0001,500,000,0001,500,000,00007,500,000,000در آمد های عمومی

006,000,000,0006,000,000,00006,000,000,000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

محیط زیست و خدمات شهری عنوان ماموریت :

توسعه و نگهداری فضای سبز شهری عنوان برنامه :

طراحی و احداث فضای سبز محلیعنوان طرح :

2010101کد پروژه :

تکمیل بوستان بانوانعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

001,000,000,0001,000,000,00001,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00800,000,000800,000,000 0800,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

00200,000,000200,000,000 0200,000,000فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

001,000,000,000 1,000,000,00001,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

001,000,000,0001,000,000,00001,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

محیط زیست و خدمات شهری عنوان ماموریت :

توسعه ونگهداری تاسیسات شهری عنوان برنامه :

طرح توسعه و نگهداری تاسیسات شهریعنوان طرح :

2040101کد پروژه :

پروژه نگهداری تاسیسات شهریعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

001,000,000,0001,000,000,00001,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

001,000,000,0001,000,000,000 01,000,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

001,000,000,000 1,000,000,00001,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

001,000,000,0001,000,000,00001,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

محیط زیست و خدمات شهری عنوان ماموریت :

طرح های هدایت آب های سطحی عنوان برنامه :

احداث و ساخت و بازسازی کانالها و قنواتعنوان طرح :

2070101کد پروژه :

مشارکت در مرمت و بازسازی قنات قدیمیعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

واحد کار :

شریفیه

1400

0

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

001,000,000,0001,000,000,00001,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

001,000,000,0001,000,000,000 01,000,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

001,000,000,000 1,000,000,00001,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

001,000,000,0001,000,000,00001,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

ایمنی و مدیریت بحران عنوان ماموریت :

ارتقا تاب آوری شهری،مدیریت بحران و پدافند غیرعامل عنوان برنامه :

طرح ارتقا تاب آوری شهری،مدیریت بحران و پدافند غیرعاملعنوان طرح :

3030101کد پروژه :

مشارکت در احداث درمانگاه شبانه روزی یا پایگاه امداد جاده ایعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

002,000,000,0002,000,000,00002,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,000,000,0002,000,000,000 02,000,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

002,000,000,000 2,000,000,00002,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,000,000,0002,000,000,00002,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

توسعه زیر ساخت های عبور و مرور (تملکات معابر،توسعه و احداث) عنوان برنامه :

طرح توسعه زیرساخت های عبور و مرور (تملکات معابر،توسعه و احداث)عنوان طرح :

4010101کد پروژه :

پروژه تملک اراضی مورد نیازعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

002,200,000,0002,200,000,00002,200,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,200,000,0002,200,000,000 02,200,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

002,200,000,000 2,200,000,00002,200,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,200,000,0002,200,000,00002,200,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری،پیاده رو،معابر،خطکشی،...) عنوان برنامه :

لکه گیری،ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیهعنوان طرح :

4020101کد پروژه :

لکه گیری و ترمیم آسفالتعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

002,000,000,0002,000,000,00002,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,000,000,0002,000,000,000 02,000,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

002,000,000,000 2,000,000,00002,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,000,000,0002,000,000,00002,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری،پیاده رو،معابر،خطکشی،...) عنوان برنامه :

نصب و ترمیم،سنگدال،جداول و رفوژهاعنوان طرح :

4020201کد پروژه :

ترمیم جداول سطح شهرعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

002,000,000,0002,000,000,00002,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,000,000,0002,000,000,000 02,000,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

002,000,000,000 2,000,000,00002,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

002,000,000,0002,000,000,00002,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری،پیاده رو،معابر،خطکشی،...) عنوان برنامه :

نصب و ترمیم،سنگدال،جداول و رفوژهاعنوان طرح :

4020202کد پروژه :

جدولگذاری اراضی 5 هکتاریعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

003,500,000,0003,500,000,00003,500,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

003,500,000,0003,500,000,000 03,500,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

003,500,000,000 3,500,000,00003,500,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

003,500,000,0003,500,000,00003,500,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری،پیاده رو،معابر،خطکشی،...) عنوان برنامه :

احداث و بهسازی پیاده رو هاعنوان طرح :

4020701کد پروژه :

پیاده رو سازی معابر شهریعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

00700,000,000700,000,0000700,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00700,000,000700,000,000 0700,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

00700,000,000 700,000,0000700,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00700,000,000700,000,0000700,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری،پیاده رو،معابر،خطکشی،...) عنوان برنامه :

احداث و بهسازی پیاده رو هاعنوان طرح :

4020702کد پروژه :

ساخت پل های فلزیعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

0010,000,000,00010,000,000,000010,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

0010,000,000,00010,000,000,000 010,000,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

0010,000,000,000 10,000,000,000010,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

0010,000,000,00010,000,000,000010,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

بهبود عبور و مرور شهری (جدول گذاری،پیاده رو،معابر،خطکشی،...) عنوان برنامه :

نرده گذاری در اطراف میادین و تقاطع ها و رفوژ معابرعنوان طرح :

4020801کد پروژه :

مشارکت در نرده گذاری وایمنی ریل راه آهنعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

واحد کار :

1400

1400

0

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

00500,000,000500,000,0000500,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

0000 00فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

00500,000,000500,000,000 0500,000,000فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

00500,000,000 500,000,0000500,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00500,000,000500,000,0000500,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

توسعه،تجهیز و نگهداری ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان برنامه :

کمک به احداث و توسعه ترمینال های برون شهریعنوان طرح :

4030301کد پروژه :

پروژه نصب  ناوگان حمل و نقل عمومی شهریعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

000300,000,0000300,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

000300,000,000 0300,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

000 300,000,0000300,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

000300,000,0000300,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

حمل و نقل و ترافیک عنوان ماموریت :

سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک شهر عنوان برنامه :

نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی،شناسایی و تعیین مسیرعنوان طرح :

4080301کد پروژه :

پروژه پایش تصویری (نصب دوربین های کنترل)عنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

00600,000,000600,000,0000600,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

0000 00فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

00600,000,000600,000,000 0600,000,000فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

00600,000,000 600,000,0000600,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00600,000,000600,000,0000600,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

خدمات مدیریت عنوان ماموریت :

توسعه شهرداری الکترونیک و ارتقا زیر ساختها و فناوریهای نوین عنوان برنامه :

تهیه و تولید سخت افزارها ،نرم افزارها و شبکه های کامپیوتریعنوان طرح :

5010201کد پروژه :

تجهییز شهرداری به سیستم کامپیوتری و انفورماتیکعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

003,000,000,0003,000,000,00003,000,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

003,000,000,0003,000,000,000 03,000,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

003,000,000,000 3,000,000,00003,000,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

003,000,000,0003,000,000,00003,000,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

خدمات مدیریت عنوان ماموریت :

تحول اداری و مدیریت عملکرد عنوان برنامه :

طراحی،احداث،تکمیل و تجهیز ساختمان اداریعنوان طرح :

5030101کد پروژه :

تکمیل ساختمان اداریعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی



مصارف پروژه

منابع تامین پروژه مشخصات پروژه

  رئیس شورای اسالمی  شهردار

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

 احمد قدوسیان سعید رشوند  مژگان قربانی نیا

  تاریخ و امضا :

سامانه بودجه شهرداریهای کشور

  مدیر مالی شهرداری

  نام و نام خانوادگی :

  تاریخ و امضا :

  رئیس اداره برنامه و بودجه

  نام و نام خانوادگی :

00200,000,000200,000,0000200,000,000جمع کل فصول تملک دارایی سرمایه ای پروژه

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00200,000,000200,000,000 0200,000,000فصل اول -ساختمان و سایر مستحدثات

0000 00فصل دوم -ماشین آالت وتجهیزات

0000 00فصل سوم -سایر دارائی های ثابت

0000 00فصل چهارم -موجودی انبار

0000 00فصل پنجم -اقالم گران بها

0000 00فصل ششم -زمین

0000 00فصل هفتم -سایر دارائی های تولید نشده

00200,000,000 200,000,0000200,000,000جمع کل منابع

مصوب 1400پیشنهاد 1400مصوب 1399عملکرد قطعی 1398 شرح
اعتبار مورد نیاز سال

های بعد
جمع کل اعتبار پروژه

00200,000,000200,000,0000200,000,000در آمد های عمومی

000000واگذاری دارایی های سرمایه ای

000000واگذاری دارایی های مالی

اجتماعی و فرهنگی عنوان ماموریت :

حمایت از طرح های حوزه سالمت اجتماعی عنوان برنامه :

طرح حمایت از طرحهای حوزه سالمت اجتماعیعنوان طرح :

6030101کد پروژه :

مشارکت در ساماندهی کودکان بد سرپرستعنوان پروژه :

آدرس پروژه :

عنوان مجری :

سال شروع :

سال پایان :

0واحد کار :

مقدار :

قیمت واحد :

0

0

واحد ارقام : ریال
اطالعات پروژه

شهرستان :   البرزاستان :  قزوین

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری شریفیه - منطقه مرکزی


