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مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

شهردار

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش : 1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

وصولی
قطعی1395

مصوب1396
وصولی قطعی 3 ماه

آخر1395
وصولی قطعی 9 ماه

آخر1396
مصوب1397 پیشنهاد1397سرجمععنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

عوارض اسناد رسمي101002

وصولي توسط ساير موسسات1000 1100درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

1,5331,0001,1051,0842,2002,200 2,189

000000عوارض گاز101003 0

000000عوارض آب بهاء مشتركين101005 0

000000عوارض تلفن همراه و ثابت101006 0

09500674950950عوارض گذرنامه101007 674

7,8099,0002,2193,5739,0009,000عوارض بليط هواپيمايي101008 5,792

000000عوارض برق101009 0

101010
عوارض برفروش كاال و ارائه خدما
ت(بند الف ماده 38 قانون ماليات

برارزش افزوده)
781,2141,000,000297,128397,320950,000950,000 694,448

101011
عوارض آاليندگي(بند الف ماده 38

قانون ماليات برارزش افزوده)
67,34750,00026,7082,86160,00060,000 29,569

101012
عوارض ناشي از اجراي ماده 15

رسيدگي به تخلفات رانندگي
000000 0

101013
عوارض ناشي از اجراي ماده 23

رسيدگي به تخلفات رانندگي
000000 0

000000ساير موارد101099 0

857,9031,060,950327,160405,512732,6721,022,1501,022,150مجموع وصولي توسط ساير موسسات 

عوارض سطح شهر102001

عوارض بر ساختمان ها و اراضي1000 1200درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

000000 0

97,084190,00051,84160,891190,000190,000عوارض بر پروانه هاي ساختماني102002 112,732

82,04980,00040,59416,46980,00080,000عوارض بر مازاد تراكم102003 57,063

11,5269,0005,3177,88913,50013,500عوارض بر تفكيك اراضي ساختماني102004 13,206

3,1473,0001,4601703,0003,000عوارض بر بالكن و پيش آمدگي102005 1,630

12,83616,0004,7162,81710,00010,000عوارض بر معامالت غير منقول102006 7,533

 ها
اری

دهی
 و 

 ها
اری

رد
شه

ن 
زما

سا
ه-
دج

 بو
چه

ار
یکپ

نه 
اما

س
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مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

شهردار

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش : 1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

وصولی
قطعی1395

مصوب1396
وصولی قطعی 3 ماه

آخر1395
وصولی قطعی 9 ماه

آخر1396
مصوب1397 پیشنهاد1397سرجمععنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

102007
عوارض توسعه ايستگاه هاي آتش

نشاني

عوارض بر ساختمان ها و اراضي1000 1200درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

000000 0

102008
عوارض بر اراضي و امالک بال

استفاده شهري
000000 0

9,54710,0003,1835,61310,00010,000عوارض نوسازي102009 8,796

3,45501,7645,1967,0007,000ساير موارد102099 6,960

219,644308,000108,87599,045207,920313,500313,500مجموع عوارض بر ساختمان ها و اراضي 

103001
عوارض شماره گذاري ساليانه موتور

سيكلت و ساير وسايط نقليه

عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل1000 1300درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

2920952020 14

3,1324,0003905,5486,0006,000عوارض بليط مسافرت و باربري103002 5,938

07000000عوارض بر معامالت وسائط نقليه103003 0

000000عوارض معاينه اتوموبيل103004 0

000000عوارض ثبت نام آزمايش رانندگي103005 0

000000عوارض صدور پروانه تاكسيراني103006 0

103007
عوارض ساليانه خودروهاي سواري و

ساير وسائط نقليه
6,8086,0002,2153,7226,0006,000 5,937

000000ساير موارد103099 0

9,96910,7202,6149,27511,88912,02012,020مجموع عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل 

عوارض سينما و نمايش104001

عوارض بر پروانه هاي كسب و فروش و خدماتي1000 1400درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

000000 0

104002
عوارض بر اماكن عمومي:

هتل،مسافرخانه وغيره
000000 0

104003
عوارض بر پروانه هاي كسب و پيشه

و حق صدور پروانه
5948508264500500 272

000000عوارض دستگاه هاي قالي بافي104004 0

000000عوارض بر صيد، شكار و شيالت104005 0
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مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

شهردار

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش : 1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

وصولی
قطعی1395

مصوب1396
وصولی قطعی 3 ماه

آخر1395
وصولی قطعی 9 ماه

آخر1396
مصوب1397 پیشنهاد1397سرجمععنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

عوارض پالژ ها و محل هاي تفريح104006

عوارض بر پروانه هاي كسب و فروش و خدماتي1000 1400درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي

8540000400400 0

000000عوارض بر قراردادها104007 0

104008
عوارض بر توليد يا فروش محصوالت

توليدي
000000 0

104009
عوارض فخاري و ساير مصالح

ساختماني
000000 0

104010
عوارض بر محصوالت محلي از قبيل
چاي، مركبات، گالبگيري، چرم و غيره

000000 0

000000عوارض بر نوشابه104011 0

000000عوارض ذبح دام و طيور104012 0

000000عوارض بر صادرات كاال104013 0

104014
عوارض بر دفترچه هاي تعاوني

مرزنشينان
000000 0

000000عوارض حق الطبع104015 0

000000عوارض ميادين و آب104016 0

000000عوارض بر ميادين ميوه و تره بار104017 0

000000عوارض بر باسكولها104018 0

104019
عوارض 3% حق النظاره مهندسين
ناظر ساختمان و ساير حق نظارت

95056208080 76

000000ساير موارد104099 0

7741,25064284348980980مجموع عوارض بر پروانه هاي كسب و فروش و خدماتي 

1,088,2901,380,920438,713514,116952,8291,348,6501,348,650مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 

201001-----------

وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات2000 2100درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

000000 0

55,34150,00032,38230,10365,00065,000عوارض حذف پاركينگ201002 62,485
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مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

شهردار

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش : 1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

وصولی
قطعی1395

مصوب1396
وصولی قطعی 3 ماه

آخر1395
وصولی قطعی 9 ماه

آخر1396
مصوب1397 پیشنهاد1397سرجمععنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

201003
عوارض شماره گذاري خودرو هاي

سواري

وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات2000 2100درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

000000 0

0007651,0001,000عوارض ساليانه خودرو هاي سواري201004 765

201005
افزايش عوارض ساليانه خودرو هاي

سواري
000000 0

000000عوارض حق بيمه حريق201006 0

000000ساير موارد201099 0

55,34150,00032,38230,86863,25066,00066,000مجموع وصولي توسط شهرداري و ساير موسسات 

202001
سهم شهرداري ها از عوارض وصولي
متمركز (موضوع تبصره 2 ماده 39

قانون ماليات برارزش افزوده) سهميه از عوارض وصولي متمركز2000 2200درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي

50,16650,00024,55129,390105,000105,000 53,941

000000ساير موارد202099 0

50,16650,00024,55129,39053,941105,000105,000مجموع سهميه از عوارض وصولي متمركز 

105,507100,00056,93360,258117,191171,000171,000مجموع درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 

301001
حق آسفالت و لكه گيري و ترميم

حفاري

درآمد ناشي از بها خدمات شهرداري3000
بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي

شهرداري
3100

84,05140,00057,46432,40690,00090,000 89,870

2,3183,0001,1051,9743,2003,200حق كارشناسي و فروش نقشه ها301002 3,079

000000درآمد حاصل از خدمات بازرگاني301003 0

000000درآمد حاصل از خدمات پيمانكاري301004 0

000000درآمد حاصل از نقل و انتقال تاكسي301005 0

301006
درآمد حاصل از فروش جمع آوري

زباله
000000 0

000000درآمد حاصل از آگهي هاي تجاري301007 0

000000درآمد حاصل از خدمات آماده سازي301008 0

000000درآمد حاصل از فروش بليط301009 0
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مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

شهردار

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش : 1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

وصولی
قطعی1395

مصوب1396
وصولی قطعی 3 ماه

آخر1395
وصولی قطعی 9 ماه

آخر1396
مصوب1397 پیشنهاد1397سرجمععنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

301010
درآمد ناشي از ارائه خدمات ميني بوس

راني و تاكسيراني

درآمد ناشي از بها خدمات شهرداري3000
بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي

شهرداري
3100

000000 0

000000درآمد يارانه شهرداريهاي مجاور301011 0

000000درآمد سرويس هاي دربستي301012 0

000000درآمد حاصل از خدمات فني و ايمني301013 0

000000درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي301014 0

5625505519100100درآمد حاصل از خدمات شهري301015 74

000000ساير موارد301099 0

86,93143,55058,62434,39993,02393,30093,300مجموع درآمد ناشي از بها خدمات شهرداري 

درآمد اتوبوسراني و ميني بوسراني302001

درآمد تاسيسات شهرداري3000
بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي

شهرداري
3200

000000 0

302002
درآمد هتل، مهمانسراها، پالژ و ساير

مراكز رفاهي شهرداري
000000 0

000000درآمد كشتارگاه302003 0

210180359359230230درآمد غسالخانه و گورستان302004 718

000000درآمد پاركها302005 0

302006
درآمد حاصل از فروش محصوالت

كارخانجات شهرداري
000000 0

302007
درآمد حاصل از فروش محصوالت

كارخانجات آسفالت
000000 0

000000درآمد حاصل از تأسيسات معدن302008 0

302009
درآمد حاصل از فروش گل و گياه و

ساير محصوالت
000000 0

302010
درآمد حاصل از ساير تأسيسات

شهرداري
000000 0
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مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

شهردار

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش : 1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

وصولی
قطعی1395

مصوب1396
وصولی قطعی 3 ماه

آخر1395
وصولی قطعی 9 ماه

آخر1396
مصوب1397 پیشنهاد1397سرجمععنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

ساير موارد302099 درآمد تاسيسات شهرداري3000
بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي

شهرداري
3200000000 0

210180359359718230230مجموع درآمد تاسيسات شهرداري 

87,14143,73058,98334,75893,74193,53093,530مجموع بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري 

401001
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در

بخش عمومي

درآمد حاصل از وجوه شهرداري4000
درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال

شهرداري
4100

000000 0

401002
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در

بخش خصوصي
000000 0

401003
درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي

شهرداري
148500000 0

000000ساير موارد401099 0

1485000000مجموع درآمد حاصل از وجوه شهرداري 

مال االچاره ساختمانها و تأسيسات402001

درآمد حاصل از اموال شهرداري4000
درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال

شهرداري
4200

13,76620,00012,00611,39920,00020,000 23,405

402002
درآمد حاصل از كرايه ماشين آالت

وسائل نقليه
000000 0

000000درآمد حاصل از پاركينگ و پاركومترها402003 0

000000حق وروديه تأسيسات شهرداري402004 0

402005
درآمد حاصل از بازارهاي روز و

هفتگي
1613,000021,0001,000 2

000000ساير موارد402099 0

13,92723,00012,00611,40123,40721,00021,000مجموع درآمد حاصل از اموال شهرداري 

14,07523,05012,00611,40123,40721,00021,000مجموع درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري 

كمک بالعوض جاري دولت501001

كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي5000
كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي

دولتي
5100

000000 0

501002
كمک بالعوض عمراني دولت(كليه
اعتبارات عمراني ملي و استاني)

000000 0

501003
اعتبار خريد اتوبوس و لوازم يدكي از

بودجه كل كشور
000000 0

501004
ساير كمک هاي اعطايي دولت و ساير

سامانهاي دولتي
000000 0 كمك از محل دوازده در هزار ارزش

گمركي(موضوع تبصره 3ماده41قانون
 هاماليات برارزش افزوده)
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مدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

شهردار

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش : 1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

وصولی
قطعی1395

مصوب1396
وصولی قطعی 3 ماه

آخر1395
وصولی قطعی 9 ماه

آخر1396
مصوب1397 پیشنهاد1397سرجمععنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

501005

كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي5000 5100

000000 0

501006
اعتبارات عمراني از محل دوازده در

هزار گمركي كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي
دولتي

000000 0

000000ساير موارد501099 0

0000000مجموع كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 

0000000مجموع كمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 

خودياري شهروندان و هداياي دريافتي601001

اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي6000 6100اعانات و هدايا و دارائي ها

2,2965,000131654,0004,000 196

601002
ساير اعانات و كمک از اشخاص و

سازمان هاي دولتي
000000 0

000000ساير موارد601099 0

2,2965,000131651964,0004,000مجموع اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي 

كمكهاي جاري از موسسات عمومي602001

كمک ها و اعانات دريافتي از موسسات عمومي غير دولتي6000 6200اعانات و هدايا و دارائي ها

000000 0

000000كمكهاي عمراني از موسسات عمومي602002 0

000000ساير موارد602099 0

0000000مجموع كمک ها و اعانات دريافتي از موسسات عمومي غير دولتي 

جريمه كميسيون ماده صد603001

دارائيهاي كه به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد6000 6300اعانات و هدايا و دارائي ها

145,664140,00077,65471,843170,000170,000 149,497

603002
جرايم تخلفات ساختماني و شهري و

غرامتها
12100102020 1

000000ضبط سپرده هاي مطالبه نشده603003 0

0200510510200200ضبط سپرده هاي معامالت شهرداري603004 1,020

000000حق امتياز تاكسي603005 0

603006
حق بهره برداري از خطوط حمل

مسافر داخل شهر
000000 0
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واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

حق تشرف603007

دارائيهاي كه به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد6000 6300اعانات و هدايا و دارائي ها

7704,0002882883,0003,000 576

000000جريمه قطع اشجار شهري و غرامتها603008 0

5282,0001493052,0002,000جريمه سد معبر603009 454

15,70730,0003,9184,47320,00020,000درآمد حاصل از تغيير كاربري ها603010 8,391

603011
جرايم متعلقه از تأخير پرداخت

عوارض 2.5 درصد
000586600600 586

000000جريمه حذف پاركينگ603012 0

000000ساير موارد603099 0

162,681176,30082,52078,005160,525195,820195,820مجموع دارائيهاي كه به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد 

164,977181,30082,65178,070160,721199,820199,820مجموع اعانات و هدايا و دارائي ها 

وام دريافتي از وزارت كشور701001

وام هاي دريافتي7000 7100ساير منابع تامين اعتبار

000000 0

000000وام دريافتي از بانكها701002 0

000000وام دريافتي از ساير موسسات701003 0

000000ساير موارد701099 0

0000000مجموع وام هاي دريافتي 

فروش اموال غير منقول702001

فروش اموال شهرداري7000 7200ساير منابع تامين اعتبار

99,84520,0001,2902,57015,00015,000 3,860

01,000001,0001,000فروش اموال منقول و اسقاط702002 0

000000فروش سرقفلي702003 0

000000فروش حقوق انتفاعي702004 0

12700000ساير درآمدها702099 0

99,97221,0001,2902,5703,86016,00016,000مجموع فروش اموال شهرداري 
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واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : درآمد

مازاد درآمد بر هزينه دوره هاي ما قبل703001

ساير منابع7000 7300ساير منابع تامين اعتبار

37,78100000 0

60,84300000مازاد درآمد بر هزينه دوره قبل703002 0

000000بازدريافت وام هاي اعطايي703003 0

000000فروش اوراق مشاركت703004 0

000000ساير موارد703099 0

98,624000000مجموع ساير منابع 

704001
عوارض و درآمدهاي وصولي در حريم

استحفاظي 80 درصد
عوارض و درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي 80 درصد شهرها7000 7400ساير منابع تامين اعتبار

000000 0

000000ساير درآمدها704099 0

0000000مجموع عوارض و درآمدهاي وصولي در حريم استحفاظي 80 درصد شهرها 

198,59621,0001,2902,5703,86016,00016,000مجموع ساير منابع تامين اعتبار 

1,850,000 1,850,000 1,351,749 701,173 650,576 1,750,000 1,658,586 مجموع
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