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شهردارمدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : ..........  نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش :1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

مصوب1397پیشنهاد1397مصوب1396وصولی قطعی1395 عنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : خدمات اداري

حقوق شهردار10101

ماده 1 – حقوق، اجرت، دستمزد10000 10100فصل اول – هزينههاي پرسنلي

247280310310

0000حقوق كارمندان رسمي10102

1,2271,3001,5701,570حقوق كارمندان ثابت10103

8,0218,10010,40010,400دستمزد كارگران رسمي حكمي10104

0000دستمزد كارگران روزمزد10105

7,6647,20011,40011,400حقوق يا اجرت كاركنان قراردادي10106

0000حقوق ماموران نظامي10107

0000ساير هزينه ها10108

17,15916,88023,68023,680مجموع ماده 1 – حقوق، اجرت، دستمزد 

مزاياي شهردار10201

ماده 2 – مزايا، فوقالعاده و كمكها10000 10200فصل اول – هزينههاي پرسنلي

291330380380

0000مزاياي كارمندان رسمي10202

12,30613,00015,10015,100مزاياي كارمندان ثابت10203

1,6822,0002,3002,300مزاياي كارگران رسمي حكمي10204

0000مزاياي كارگران روزمزد10205

13,27513,15017,50017,500مزاياي كاركنان قراردادي10206

0000مزاياي ماموران انتظامي10207

10208
فوق العاده،اضافه كارساعتي،جمعه

كاري و نوبت كاري
27,53527,00033,00033,000

10209
حق پس انداز سهم شهرداري،حق

بازنشستگي سهم شهرداري،حق بيمه
تامين اجتماعي

11,17413,90015,20015,200

10210
كمك غير نقدي،كمك عايله مندي،بن
كاالهاي اساسي كارگران و هزينه

3,6734,5005,0005,000

 ها
اری

دهی
 و 

 ها
اری

رد
شه

ن 
زما

سا
ه-
دج

 بو
چه

ار
یکپ

نه 
اما

س



(2)

شهردارمدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : ..........  نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش :1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

مصوب1397پیشنهاد1397مصوب1396وصولی قطعی1395 عنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : خدمات اداري

ناهار

پاداش و عيدي10211

ماده 2 – مزايا، فوقالعاده و كمكها10000 10200فصل اول – هزينههاي پرسنلي

5,9477,0008,0008,000

0000ساير هزينه ها10212

75,88380,88096,48096,480مجموع ماده 2 – مزايا، فوقالعاده و كمكها 

93,04297,760120,160120,160مجموع فصل اول – هزينههاي پرسنلي 

ماموريت و هزينه سفر داخل كشور20301

20000
ماده 3 – مأموريت و هزينه سفر و

حمل و نقل
20300فصل دوم – هزينههاي اداري

142450350350

01,2001,0001,000ماموريت و هزينه سفر خارج كشور20302

20303
هزينه سفر و فوق العاده نقل مكان

كاركنان
0000

20304
حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و

فاكس
4,2946,5007,2007,200

0000ساير هزينه ها20305

4,4368,1508,5508,550مجموع ماده 3 – مأموريت و هزينه سفر و حمل و نقل 

اجاره ساختمان20401

ماده 4 – اجاره بها و كرايه20000 20400فصل دوم – هزينههاي اداري

06006,2006,200

0000اجاره زمين20402

0000كرايه ماشين هاي اداري20403

4,8466,2006,5006,500كرايه ماشين آالت و وسايط نقليه20404

0000ساير هزينه ها20405

4,8466,80012,70012,700مجموع ماده 4 – اجاره بها و كرايه 

20501
نگهداري و تعميرات جزئي ساختمان و

تاسيسات

ماده 5 – خدمات قراردادي20000 20500فصل دوم – هزينههاي اداري

165300320320

166400440440نگهداري و تعميرات وسايل اداري20502

20503
نگهداري و تعميرات ماشين آالت و

وسايط نقليه
8429501,0001,000

9921,5001,5001,500هزينه چاپ20504
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(3)

شهردارمدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : ..........  نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش :1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

مصوب1397پیشنهاد1397مصوب1396وصولی قطعی1395 عنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : خدمات اداري

اوراق،دفاتر،نشريات،آگهي و عكس))

20505
هزينه جشن و پذيرايي و سوگواري و

افطاري

ماده 5 – خدمات قراردادي20000 20500فصل دوم – هزينههاي اداري

2,0143,5003,5003,500

5832,0002,0002,000هزينه هاي آموزشي كاركنان20506

0000هزينه هاي آموزشي شهروندان20507

01,0001,0001,000هزينه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي20508

20509
هزينه هاي بانكي( كارمزد، بهاي دسته
چك،اوراق بهادار،انتقال وجوه و حواله

بانكي)
3290100100

20510
حق جلسه،حق الوكاله،حق التدريس،حق

الزحمه،حق الترجمه،حق المشاوره
حسابرسي

13,49413,60014,00014,000

3,49916,50017,00017,000هزينه واگذاري خدمات شهري و اداري20511

8102,0002,0002,000ساير خدمات قراردادي20512

300600600600حق الزحمه حسابرسي20513

623800900900هزينه بيمه دارايي هاي ثابت20514

0000هزينه هاي جمع آوري متكديان20515

6,82113,00015,60015,600هزينه هاي رفاهي كاركنان20516

438500700700بيمه جامع مسئوليت مدني20517

50505050ساير هزينه ها20518

30,82956,79060,71060,710مجموع ماده 5 – خدمات قراردادي 

سوخت دستگاه هاي حرارتي20601

ماده 6 – سوخت، آب و برق20000 20600فصل دوم – هزينههاي اداري

0000

5781,1001,2001,200سوخت ماشين آالت و وسايط نقليه20602

0150250250آب بها20603
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(4)

شهردارمدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : ..........  نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش :1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

مصوب1397پیشنهاد1397مصوب1396وصولی قطعی1395 عنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : خدمات اداري

بهاي برق مصرفي20604

ماده 6 – سوخت، آب و برق20000 20600فصل دوم – هزينههاي اداري

2148001,0001,000

001010ساير هزينه ها20605

7922,0502,4602,460مجموع ماده 6 – سوخت، آب و برق 

خريد لوازم جزئي ساختمان20701

ماده 7 – مواد و لوازم مصرف شدني20000 20700فصل دوم – هزينههاي اداري

36300300300

1,1451,2001,3001,300خريد لوازم مصرفي اداري20702

9551,1001,2001,200لوازم يدكي ماشين آالت و  وسايط نقليه20703

6651,4201,7001,700لباس كاركنان و لوازم خواب20704

0000خريد بذر و نهال و سم و لوازم باغباني20705

0200200200لوازم نظافت20706

0000لوازم آتش نشاني20707

0801010خريد تابلو و پالك راهنما20708

98000ساير مواد و لوازم مصرف شدني20709

20710
كمك به هزينه هاي ورزشي كاركنان

شهرداريها
8381,3001,0001,000

0000ساير هزينه ها20711

3,7375,6005,7105,710مجموع ماده 7 – مواد و لوازم مصرف شدني 

44,64079,39090,13090,130مجموع فصل دوم – هزينههاي اداري 

خريد ساختمان31001

30000
ماده 10 – خريد ساختمان ،زمين

،حقوق و امتيازات
31000فصل سوم – هزينههاي سرمايهاي

0000

0000خريد زمين31002

0000حقوق و امتيازات31003

0000مجموع ماده 10 – خريد ساختمان ،زمين ،حقوق و امتيازات 
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(5)

شهردارمدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : ..........  نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش :1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

مصوب1397پیشنهاد1397مصوب1396وصولی قطعی1395 عنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : خدمات اداري

31101
بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان

ها و تاسيسات اداري و شهري
ماده 11 – ساختمان و تأسيسات30000 311002,1853,0002,0002,000فصل سوم – هزينههاي سرمايهاي

2,1853,0002,0002,000مجموع ماده 11 – ساختمان و تأسيسات 

خريد ماشين آالت و وسايط نقليه31201

ماده 12 – ماشينآالت و وسائط نقليه30000 31200فصل سوم – هزينههاي سرمايهاي

2,2303,0001,6001,600

2,0003,0001,7601,760تجهيز شهرداري به سيستم رايانه اي31202

31203
تجهيز شهرداري به سيستم ارتباطي

مستقل اضطراري
0000

31209
ساير لوازم فني و تجهيزات عمده

اداري
1,4961,7002,0002,000

0000ساير31210

5,7267,7005,3605,360مجموع ماده 12 – ماشينآالت و وسائط نقليه 

لوازم مصرف نشدني اداري31301

ماده 13 – كاالهاي مصرف نشدني30000 31300فصل سوم – هزينههاي سرمايهاي

3,8735,4005,0005,000

0000حيوانات و نباتات31302

509700700700كتاب31303

0000ساير هزينه ها31304

4,3826,1005,7005,700مجموع ماده 13 – كاالهاي مصرف نشدني 

12,29316,80013,06013,060مجموع فصل سوم – هزينههاي سرمايهاي 

تامين اعتبار بودجه شوراي شهر41601

40000

ماده 16- كمك و پرداختهاي ديگر به
بخش عمومي 41600فصل چهارم – هزينههاي انتقالي

6,9007,9007,9007,900

41602
تامين اعتبارات اجراي قانون نوساي از
محل درآمد 10درصد قانون نوسازي

0000

0000كمك به كتابخانه ها41603

41604
كمك به خسارت ديدگان حوادث

غيرمترقبه
0000

41605
كمك به سازمان اتوبوسراني و ميني

بوسراني
0000

كمك به سامانه قطار شهري41606 0000ماده 16- كمك و پرداختهاي ديگر
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(6)

شهردارمدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : ..........  نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش :1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

مصوب1397پیشنهاد1397مصوب1396وصولی قطعی1395 عنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : خدمات اداري

به بخش عمومي

كمك به ساير موسسات وابسته41607

40000
ماده 16- كمك و پرداختهاي ديگر به

بخش عمومي
41600فصل چهارم – هزينههاي انتقالي

0000

41608
ساير كمك ها و پرداخت ها به بخش

عمومي
3901,3001,3001,300

0000ساير هزينه ها41609

41610-------0000

7,2909,2009,2009,200مجموع ماده 16- كمك و پرداختهاي ديگر به بخش عمومي 

41701
كمك به موسسات خصوصي و

اشخاص

40000
ماده 17- كمك و پرداختهاي ديگر به

بخش خصوصي
41700فصل چهارم – هزينههاي انتقالي

1,4911,5001,6001,600

1421,8001,8001,800هدايا و پرداخت هاي تشويقي41702

576500500500كمك ها و اعانات به مستمندان41703

0000كفن و دفن اموات بدون صاحب41704

0505050ساير هزينه ها41705

2,2093,8503,9503,950مجموع ماده 17- كمك و پرداختهاي ديگر به بخش خصوصي 

جرايم و هزينه هاي ديركرد41801

ماده 18- بازپرداخت وام و كارمزد40000 41800فصل چهارم – هزينههاي انتقالي

0000

0000كارمزد وام41802

0000هزينه جبران خسارت41803

0000ساير هزينه ها41804

0000مجموع ماده 18- بازپرداخت وام و كارمزد 

پرداخت به كاركنان غيرشاغل41901

40000
ماده 19 – پرداختهاي انتقالي به

كاركنان
41900فصل چهارم – هزينههاي انتقالي

3,5085,5006,0006,000

0000حقوق وظيفه41902

41903
پاداش پايان خدمت بازنشستگان و

بازخريد كاركنان
01,0001,0001,000
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(7)

شهردارمدیر مالی شهرداری

نام و نام خانوادگی : ..........  نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

سامانه بودجه شهرداری ها و دهیاری های كشور  

رئیس شورای اسالمی شهر

نام و نام خانوادگی : .......... 

تاریخ و امضا : 

Budget.imo.org.ir

تاریخ و امضا : 

عنوان سطح سومكد سطح سوم

تاریخ تهیه گزارش :1397/10/26

بودجه مصوب سال  1397 شهرداری  بوشهر

مصوب1397پیشنهاد1397مصوب1396وصولی قطعی1395 عنوان سطح دومكد سطح دومعنوان سطح اولكد سطح اول

واحد ارقام :میلیون ریال شهرستان  :  بوشهراستان :  بوشهر

فرم : خدمات اداري

41904
حق سنوات ماه هاي كاري خاتمه

خدمت كاركنان

40000
ماده 19 – پرداختهاي انتقالي به

كاركنان
41900فصل چهارم – هزينههاي انتقالي

10,89111,00010,00010,000

41909
ساير پرداخت هاي انتقالي به كاركنان

غيرشاغل
6461,0001,2001,200

0000ساير هزينه ها41999

15,04518,50018,20018,200مجموع ماده 19 – پرداختهاي انتقالي به كاركنان 

ديون بامحل42001

ماده 20 – ديون و تعهدات40000 42000فصل چهارم – هزينههاي انتقالي

3,7104,5005,3005,300

0000ديون بامحل-فوق العاده عمران شهر42002

0000ديون بال محل42003

0000تعهدات42004

3,7104,5005,3005,300مجموع ماده 20 – ديون و تعهدات 

28,25436,05036,65036,650مجموع فصل چهارم – هزينههاي انتقالي 

260,000 260,000 230,000 178,229 مجموع
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