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فهرست

با اتکال به خداوند متعال و به اســتناد اســناد باالدســتی و رهنمودهای 
رهبــر معظــم انقــالب )مــد ظلــه العالــی( و سیاســت هــای ابالغــی ایشــان در لــزوم تغییــر ســاختار بودجــه و 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی، در ســال اول دوره ششــم مدیریــت شــهری، بودجــه ســال 1۴01  سیاســت هــای 
شــهرداری مشــهد الرضــا )ع( در راســتای تمهیــد الزم بــرای عملیاتــی ســازی ســال اول برنامــه میــان مدت پیــش رو 

بــا اولویــت تــاب آوری در مقابلــه بــا تکانــه هــای اقتصــادی، تهیه و به تصویب شــورای محترم اســالمی شــهر مشــهد 
رســانده شــد .در همیــن راســتا شــهرداری مشــهد مقــدس بــه منظــور خنثی ســازی تهدیدهــای موجود به ســبب تحریم 

گیــر کرونــا، ســعی کرده اســت تا از طریق کاربســت سیاســت های اقتصاد مقاومتــی و با  هــای ظالمانــه و شــیوع بیمــاری فرا
بهــره گیــری خردمندانــه از فرصــت هــا، بــاور " مــا مــی توانیــم" را محقــق ســازد .

آنچه در بودجه 1۴01  شــهرداری مشــهد اهمیت دارد و نســبت به ســال های گذشــته تغییر کرده اســت، انطباق و ارتباط کامل با 
سیاســت ها و رهیافت های ششــمین دوره شــورای اســالمی شــهر، چشــم انداز و چرخش های تحول آفرین و توجه به راهبردها، 
ویژگــی هــا و ضــرورت هــای آن مــی باشــد و بــه گونــه ای تدویــن گردیــده اســت کــه مدیریــت عالمانــه و جهــادی در فضــای شــهر 
و شــهرداری بــرای خدمــت رســانی محســوس و منطقــی بــه خادمیــن ، زائریــن و مجاوریــن بــارگاه منــور رضــوی تحقــق یابــد . 
از اینــرو امیــد اســت بــا نظــارت و مشــارکت همگانــی خادمیــن و مجاوریــن بــارگاه ملکوتی ثامن الحجــج )ع( در بهینه ســازی 

هرچــه بهتــر خدمــات ارائــه شــده، شــاهد رفــاه و بالندگــی بیــش از پیــش زائــران و مجاوران حضرتش باشــیم.

مقدمه
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گر برنامه ریزی نکنیم،  ... ا

 كار بی برنامه به سامان نخواهد رسید.

گر همت و  بعد از آنکه برنامه ریزی كردیم، ا

حركت نکنیم، به مقصد نخواهیم رسید.

»سخنرانى مقام معظم رهبری در جمع 

نمایندگان مجلس شورای اسالمى«
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چشم انداز
دوره ششم
مدیریت شهر ی

چشم انداز
دوره ششم

مدیریت شهر ی

هویت شهری:
   جهان شهر مهربانی و رفتار عالمانه مبتنی بر رضای الهی 

گاه معنویت و اخالق با الگوی سبک زندگی خادم،زائر و مجاور    تجلی 
   خانواده محور،امن،آرامش بخش  و نشاط آور 

اقتصاد شهری:
   اعتماد آفرین با اقتصاد پایدار مشارکت پذیر و رقابتی مبتنی بر ارزش های اسالمی
   ثروتمند،عدالت محور و زمینه ساز فرصت های اقتصادی متنوع جذاب و شفاف 

   قطب ملی صنایع خالق،نوآور،دانش بنیان و مولد
کالبد شهری:

   الگوی ساخت یافته شهر طراز انقالب اسالمی
   مهربان،خوانا،زیبا و روح نواز

   نماد آبادانی،متوازن و زیست پذیر در تمام نقاط شهر
گاه معماری اسالمی و اصیل ایرانی    تجلی 

   یکپارچه،روان،متصل،دسترس پذیر و کرامت محور مبتنی بر حمل و نقل عمومی
دیپلماسی شهری:

   تاثیر گذار در سطح ملی و جهانی و مأمن تشیع
گر نقش شریانی در گلوگاه های منطقه    ایفا

   الگوی شهر تعاملی،بستر ایفای نقش حلقه های میانی و مقوم سرمایه اجتماعی
      موثر در تعامالت اقتصادی،فرهنگی،تاریخی و هنری کشورهای همسایه 

محیط زیست شهری:
کیزه،سالم و سازگار با زیست بوم    پا

   تاب آور و پایدار
مدیریت شهری:

   آینده نگر،گفتمانی،مردمی،علمی،هوشمند،قانون مدار،فساد ستیز و جهادی 
   مقوم مدیریت هماهنگ شهری اثربخش

1213 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



چرخش های 
تحول آفرین

چرخش های 
تحول آفرین

   تقویت باور » ما میتوانیم « به جای عدم اتکا به توانمندی های در دسترس
   ایجاد و تقویت اقتصاد پویا و کسب درآمدهای پایدار به جای وابستگی 

       به منابع درآمدی ناپایدار
   سهم بری از ثروت انباشت شده به جای سهم بری از فرصت شهروندان 

       برای تولید ثروت
   مناسب سازی ضابطه ها برای مردم به جای مردم برای ضابطه ها

   مدیریت هماهنگ و تقسیم کار بین نهادی به جای مدیریت 
       جزیره ای و برنامه های بخشی

کنشی و پدافندی    آینده نگری و داشتن مدیریت آفندی به جای مدیریت وا
   خدمت رسانی محسوس و منطقی به جای انجام امور نمایشی و تزئینی

   ایجاد زیر ساخت های حیاتی و اجرای برنامه های بنیادین به جای 
       اقدامات و پروژه های سطحی و ظاهری

   مدیران جوان و مشاوران پیشکسوت به جای مشاوران جوان

   مدیریت علمی،جهادی و مردمی به جای مدیریت سلیقه ای ایستا و اشرافی
کثری با استفاده از تمام ظرفیت ها برای انجام وظایف     خدمت رسانی حدا

کتفای به ظرفیت های داخلی        به جای ا
کمیتی و تصدی گری    تقویت نقش تسهیل گری،حمایتی و نظارتی به جای حا

   فعال سازی موتورهای پیشران به جای متوقف ماندن در چرخه های معمول و سنتی
   اقدام براساس آمایش و عدالت در تخصیص منابع و فرصت ها 

       به جای عدالت توزیعی
   نگاه تمدن ساز و جهان شهری به جایگاه شهر مشهد به جای 

کاربست مفهوم کالن شهری       
   برخورد سیستمی و بستن مجاری فساد به جای انفعال و مبارزه با مفاسد 

   متحتم دانستن پاسخگویی به جای توجیه و فرافکنی
   افزایش اختیارات مدیران صف به جای تمرکز تصمیم گیری در رده های ستادی
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تبعات غیرقابل پیش بینی ناشی از افزایش نرخ تورم در صورت افزایش نرخ ارز و حذف ارز یارانه ای

ح های باالدستی کاهش منابع ناشی از تصویب طر

کم بر بازار مسکن و پیش بینی ادامه این روند رکود حا

رشد هزینه نگهداشت شهر در اثر توسعه زیرساخت های شهری

سررسید شدن بخشی از بدهی های بانکی شهرداری

تبعات غیرقابل پیش بینی ناشی از عدم پیش بینی حقوق شهرداری ها 
در بودجه دولت و تغییر در نحوه توزیع عوارضات متمرکز

راهبردهای 
بودجه

کم بر  شرایط حا
تدوین بودجه

انطباق بودجه پیشنهادی با رهیافت دوره ششم شورای اسالمی شهر چشم انداز 
و چرخش های تحول آفرین برنامه مدیریت شهری

اقدام براساس تعادل بخشی حوزه های شهری و عدالت محوری در تخصیص منابع 
با اولویت نواحی کمتر توسعه یافته و حاشیه ای

کاهش هزینه های جاری با ارتقاء بهره وری و اتخاذ روش های نوآورانه

استفاده از روش ها و ابزارهای متنوع تامین مالی و تالش برای پرداخت بدهی ها و مطالبات پیمانکاران

افزایش اختیارات مدیران صف و تمرکززدایی از ستاد

شفافیت بخشی به بودجه ، هوشمند سازی،اهتمام به انضباط مالی و ارتقاء پاسخگویی سازمانی
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افزایش سهم درآمدهای پایدار از کل درآمدها

اعمال صرفه جویی در هزینه های عمومی مدیریت شهری

تهیه و تدوین بودجه با رویکرد منطقه و محله محوری

توجه به پروژه های توسعه نواحی کم برخوردار و حاشیه ای

رعایت الگوی اولویت بندی برنامه ها ،عملیات و خدمات در توزیع بهینه منابع

کثری منابع بودجه تمرکز روی تحقق حدا

توجه ویژه به زیرساخت مرتبط با سالمت نشاط و ورزش بانوان 

توجه ویژه به مناسب سازی فضاهای شهری ، ورزش و نشاط با نیازهای ویژه معلولین

تمرکز بر باز پرداخت بدهی های بانکی

نگاه ویژه به ایجاد و توسعه منابع درآمدی و تنوع بخشی به روشهای تامین مالی

ویژگی های
 بودجه

ویژگی های
 بودجه
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اصالح بخشی از نظام تعیین عوارض و تعرفه بهای خدمات امتیازات 
و زیرساخت های شهری براساس بهای تمام شده

تعیین و تکلیف پروژه های نیمه تمام و متوقف کردن پروژه های فاقد مطالعه 
و ارزش افزوده پایین

نگرش ویژه به برش های موضوعی مانند: بازآفرینی شهری ، شهر مهربان، 
کاهش آلودگی هوا، ایمنی و انظباط ترافیکی 
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اهم درآمدهای غیرساختمانىاهم درآمدهای غیرساختمانى

اهم درآمدهای غیرساختمانى اهم درآمدهای ساختمانى

اهم درآمدهای غیرساختمانىاهم درآمدهای غیرساختمانى

اهم درآمدهای غیرساختمانى اهم درآمدهای ساختمانى
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عوارض سالیانه خودرو شهرداری کمک های دولتی در مترو و اتوبوسرانیعوارض ساختمانی تخلفات ساختمانی

مالیات بر ارزش افزوده عوارض نوسازیدرآمد حاصل از سازمان ها سایر درآمدها

گردیده است. کل اعتبارات هزینه ای )جاری( سال 1۴00-1۴01 محاسبه  کل نسبت به جمع  سهم از  گردیده است. کل اعتبارات هزینه ای )جاری( سال 1۴00-1۴01 محاسبه  کل نسبت به جمع  سهم از 
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تملک دارایی های سرمایه هایمنابع حاصل از تسهیالت و انتشار اوراق

هزینه ای جاری و نگهداشت شهرمنابع حاصل از فروش اموال شهرداری
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میزان هزینه های توسعه و نگهداشت
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ارتقا سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخالق اجتماعیجابجایی مسافر با اتوبوس و قطار شهری ضابطه مندی ساخت و ساز شهریرفت و روب و تنظیف شهری

مشارکت ها و جلوگیری از آسیب های اجتماعینگهداری فضای سبز و پارک ها راهبری و کنترل ترافیک معابر شهری و پارکینگ های عمومیعملیات اطفا حریق، امداد و نجات

گردیده است. کل اعتبارات هزینه ای )جاری( سال 1۴00-1۴01 محاسبه  کل نسبت به جمع  گردیده است.سهم از  کل اعتبارات هزینه ای )جاری( سال 1۴00-1۴01 محاسبه  کل نسبت به جمع  سهم از 
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بررسی و رفع مزاحمت های شغلی و سد معبرتربیت بدنی همگانی

خدمات به زائرین و گردشگرانکفن و دفن اموات و نگهداری آرامستان ها

گردیده است. کل اعتبارات هزینه ای )جاری( سال 1۴00-1۴01 محاسبه  کل نسبت به جمع  سهم از 
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اهم هزینه های جاری و نگهداشت

احداث سالن های ورزشی و فرهنگسراهااحداث کمربندی، خیابان های اصلی، فرعی و اجرای آسفالت

احداث پیاده روهای سطح شهرتوسعه زیرساخت های شهر هوشمند

گردیده است. کل اعتبارات هزینه ای )جاری( سال 1۴00-1۴01 محاسبه  کل نسبت به جمع  سهم از 
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مقایسه هزینه های عمرانى و توسعه ای
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احداث المان های هنریخرید تجهیزات کنترل ترافیک

احداث پارک و کمربند سبزاحداث خطوط مترو

گردیده است. کل اعتبارات هزینه ای )جاری( سال 1۴00-1۴01 محاسبه  کل نسبت به جمع  سهم از 
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خرید اتوبوس و نوسازی ناوگان کانال احداث مسیل و 

ک مورد نیاز پروژه های شهرداری احداث ایستگاه و تجهیزات آتش نشانیتملک امال
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پیوست شماره یک
بخشنامه بودجه مصوب سال 1401

شهرداری مشهد مقدس



بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و بــه اســتناد اســناد باالدســتی و رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب مــد ظلــه العالــی و سیاســت هــای ابالغــی ایشــان در لــزوم تغییــر 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی در ســال اول دوره ششــم مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن بودجــه ســال 1۴01 شــهرداری مشــهد الرضــا  ســاختار بودجــه و سیاســت هــای 
)ع( در راســتای تمهیــد الزم بــرای عملیاتــی ســازی ســال اول برنامــه میــان مــدت پیــش رو بــا اولویــت تــاب آوری در مقابلــه بــا تکانــه هــای اقتصــادی آغازشــده 
گیــر  ع بیمــاری فرا کشــور و آثــار مترتــب بــر شــهرها بــه ســبب تحریــم هــای ظالمانــه و شــیو اســت. شــهرداری مشــهد مقــدس بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
گیــری خردمندانــه از فرصت هــا بــرای  کاربســت سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی؛ تهدیدهــای موجــود را خنثــی و بــا بهــره  کرونــا، در پــی آن اســت تــا از طریــق 
کمــی خــود را منطبــق بــر  کلیــه واحدهــای اجرایــی و حــوزه هــای بهــره بــردار مکلفنــد بودجــه و بــرآورد هــای  تحقــق بــاور " مــا مــی توانیــم" تــالش نمایــد. لــذا 
کرامــت بــرای خدمــت  کــه مدیریــت عالمانــه و جهــادی در فضــای شــهرداری و جهــان شــهر برکــت و  گونــه ای تدویــن نماینــد  برنامــه زمانبنــدی پیوســت بــه 

رســانی محســوس و منطقــی بــه خادمیــن ، زائریــن و مجاوریــن بــارگاه منــور رضــوی تحقــق یابــد .

هــدف ایــن بخشــنامه ایجــاد وحــدت و یکپارچگــی تنظیــم بودجــه بــر مبنــای عملکــرد در تمامــی واحدهــای ســتادی، مناطق و ســازمانها، شــرکتها و مؤسســات 
وابســته بــه شــهرداری مشــهد می باشــد.

کاربرد: 2 - دامنه 
کلیه واحدهای ستادی، مناطق و سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته به شهرداری مشهد  

3- مسئولیت ها:
کــه پــس از تأییــد حــوزه هــای  واحدهــای ســتادی و مناطــق مســئولیت ارائــه اطالعــات بودجــه و ســازمانها و شــرکت ها مســئولیت تهیــه و تنظیــم بودجــه را دارنــد 

گــردد )بودجــه ســازمانها بعــد از تأییــد معاونــت برنامــه ریــزی، در  معاونت هــای تخصصــی ســتادی بــه معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه شــهرداری مشــهد ارســال مــی 
شــورای ســازمان "یــا مجمــع عمومــی" طــرح و بــه تأییــد مــی رســد( و ســپس بــه شــورای اســالمی شــهر ارســال شــده و پــس از تصویــب آن بــه شــهرداری ابــالغ مــی گــردد.

کــه بایــد در طــی یــک ســال مالــی انجــام شــود، همــراه بــا بــرآورد  کلیــه خدمــات و فعالیتهــا و اقداماتــی  کــه در آن  بودجــه: عبــارت اســت از یــک برنامــه جامــع مالــی 
ج و درآمدهــای الزم بــرای تامیــن هزینــه انجــام آنهــا پیــش بینــی مــی شــود و پــس از تصویــب شــورای اســالمی شــهر قابــل اجــرا اســت. مبلــغ و میــزان مخــار

کــه راه رســــیدن بــه اهــداف و بــه تبــع آن، چشــــم اندازهــا را مشــــخص می ســــازند، راهبــرد می گوینــد. بــه عبــارت دیگر  راهبــرد: بــه مجموعــه خــط مشــــی هایــی 
کــه فــراروی مدیریــت بــرای حصول بــه اهداف قــرار دارد. کلیــه مســــیرهایی  راهبــرد عبــارت اســــت از انتخــاب یــک مســــیر از بیــن 

ــای  ــتگاه ه ــوب دس ــف مص ح وظای ــر ــه از ش ــی برگرفت ــات اجرای ــا و اقدام ــت ه ــق سیاس ــرای تحق ــه ب ک ــت  ــا اس ــی ه ــه ای از خروج ــی : مجموع ــه اجرای برنام
کلــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری، برنامــه هــای پنــج ســاله توســعه و  اجرایــی و یــا وظایــف محولــه در اســناد فرادســنی )چشــم انــداز بلندمــدت، سیاســت هــای 

کمــی و ارزیابــی براســاس هــدف هــای تعریــف شــده در اســناد فرادســتی باشــد. گــذاری  ...( تبییــن مــی شــود. برنامــه اجرایــی بایــد قابــل هــدف 
گیری،جمــع آوری و تحلیــل داده هــا، ارائــه  کــه بــا تبدیــل اهــداف راهبــردی دســتگاه اجرایــی بــه معیارهــای قابــل انــدازه  مدیریــت عملکــرد: فراینــدی اســت 
گــزارش عملکــرد و بازنگــری اطالعــات عملکــرد و بکارگیــری نتایــج آن در حــوزه هــای مختلــف از جملــه بودجــه ریــزی، بــه بهبــود عملکــرد ســازمان مــی انجامــد.

پایش عملکرد : سنجش مستمر میزان انطباق عملکرد با اهداف تعیین شده در حین اجرا است.

5-1 راهبرد های تدوین بودجه سال 1۴01
کامــل بودجــه پیشــنهادی بــا رهیافــت دوره ششــم شــورای اســالمی شــهر، چشــم انــداز و چرخــش هــای تحــول آفریــن برنامــه مدیریــت شــهری  5-1-1 انطبــاق 

بــرای 1۴0۴-1۴00.
5-1-2 اقــدام براســاس آمایــش و تعــادل بخشــی حــوزه هــای شــهری و عدالــت محــوری در تخصیــص منابــع بــا اولویــت ارتقــای دســتیابی نواحــی دور مانــده 

از توســعه و حاشــیه ای بــه فرصــت هــای شــهری بــا تضمیــن تحقــق متوســط شــاخص هــای شــهری و دســتیابی بــه حــد مطلــوب بــه صــورت متــوازن .

تعاریف و اختصارات 4

ح روش شر 5 دامنه کاربرد و مسئولیت ها 3

اهداف 2

مقدمه 1
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کنترل رشد هزینه های نگهداشت و بهره برداری . 5-1-3 افزایش مشارکت های مردمی در تامین منابع اداره شهر از طریق واسپاری به منظور 
5-1-۴ جایگزینی نقش تسهیل گری، حمایتی و نظارتی به جای تصدی گری در فعالیتهای غیراز وظایف قانونی و ماموریت های ابالغی مدیریت شهری .

کثــری از ظرفیــت  کرامــت و توجــه بــه اقتصــاد رویــداد محــور و بهــره منــدی حدا گــروه هــای اجتماعــی بــرای تحقــق جهانشــهر برکــت و  5-1-5  تعامــل بــا همــه 
شــهر مشــهد در خدمــات زیارتــی بــه زائریــن داخلــی و بیــن المللــی .

کید بر ضرورت حفظ سطح خدمت رسانی . کاهش هزینه ها و بدهی ها با ارتقاء بهره وری و اتخاذ روشهای نوآورانه با تا   ۶-1-5
ــوآوری و اقتصــاد دانــش بنیــان و حرکــت بــه  ــه منظــور تحقــق شــهر هوشــمند ، ن 5-1-7  ایجــاد زیرســاخت هــای حیاتــی و اجــرای برنامــه هــای بنیــادی ب

ــال . ســمت اقتصــاد دیجیت
ع تامین مالی برای تعریف و ایجاد پروژه های پیشران و زیرساخت های رشد درآمدهای پایدار . 5-1-8  استفاده از روشها و ابزارهای متنو

کلیه اقدامات در واحدهای مجری و توزیع اعتبار متصل به آن . 5-1-9 افزایش اختیارات مدیران صف و تمرکز زدایی از ستاد از طریق پیش بینی 
5-1-10 ارتقاء تاب آوری در مقابله با تکانه های اقتصادی شهر و شهرداری با جلوگیری از ایجاد هزینه های شهری فاقد درآمد پایدار.

5-1-11 برخورد سیستمی و بستن مجاری فساد از طریق شفافیت بخشی به بودجه ، هوشمند سازی، اهتمام به انضباط مالی و ارتقاء پاسخگویی سازمانی

5- 2 الزامات تحقق راهبردها  
5-2-1 تکالیف در بخش منابع

5-2-1-1 حوزه هــای برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی، مالــی و پشــتیبانی و اقتصــادی موظــف هســتند ترکیــب تخصیصــی منابــع بــه ردیف هــای درآمــدی 
کــه تغییــرات ردیــف هــای درآمــدی بــر کیفیــت تأمیــن و نگهــداری خدمــات دارای اولویــت شــهری کمتریــن اثــر را بگــذارد . را بــه گونــه ای مقــرر نماینــد، 

ــر  ــه اصــالح نظــام تعییــن عــوارض و تعرفــه بهــای خدمــات، امتیــازات و زیرســاختهای شــهری ب ــی و پشــتیبانی مکلــف اســت نســبت ب 5-2-1-2 حــوزه مال
خ بــازار از طریــق تصویــب لوایــح مــورد نیــاز اقــدام نمایــد . اســاس بهــای تمــام شــده و متناســب بــا نــر

کــه ســهم درآمــد هــای پایــدار از  گونــه ای برنامــه ریــزی نمایــد  5-2-1-3 حــوزه مالــی و پشــتیبانی بــا رویکــرد تقویــت درآمــد هــای پایــدار موظــف اســت بــه 
کل درآمــد هــا را ســاالنه حداقــل دو درصــد)2%( نســبت بــه ســال 1۴00 افزایــش دهــد و ردیــف هــای درآمــدی پایــدار در تمامــی واحدهــای درآمــدی حداقــل بــه 

میــزان چهــل درصــد )۴0%( افزایــش یابــد.
5-2-1-۴ حــوزه هــای اقتصــادی و  مالــی و پشــتیبانی مکلفنــد، نســبت بــه طراحــی الگوهــای تامیــن مالــی پــروژه هــای پیشــران و زیرســاخت هــای رشــد 
ک ، صنــدوق پــروژه و بــازار ســرمایه و ســایر ابزارهــای نویــن مالــی اقــدام نماینــد. کن ، ســبدگردانی امــال درآمدهــای پایــدار مبتنــی بــر مولــد ســازی دارایــی هــای ســا
کســب وکارهــا در نواحــی  خ بهرمنــدی فرصتهــای شــهری بــه ازای  گــذاری نــر 5-2-1-5 حــوزه هــای اقتصــادی و مالــی و پشــتیبانی موظفنــد، بــا قیمــت 

ــد . ــرار دهن ــل ق ک عم ــال ــوده و م ــاده نم ــک آم ــه تفکی ــی ب ــرای نواح ــهرداری را ب ــات ش ــای خدم ــک داده ی به ــهر ، بان ــف ش مختل
5-2-1-۶ حــوزه مالــی و پشــتیبانی مکلــف اســت نســبت بــه اخــذ بدهــی ادارات دولتــی، بــه صــورت نقــدی اقــدام و در مــوارد خــاص پــس از اخــذ موافقــت 
هــای الزم نســبت بــه تهاتــر مطالبــات شــهرداری از دســتگاه هــای ذیربــط در قبــال دریافــت خدمــات و ســرویس هــای ارائــه شــده توســط آنهــا عمــل نمایــد و در 

کلیــه ابزارهــای قانونــی در اختیــار )کمیســیون مــاده 77 و ...( اســتفاده نمایــد. صــورت خــودداری مــؤدی از پرداخــت، از 
5-2-1-7 حــوزه مالــی و پشــتیبانی مکلــف اســت نســبت بــه اتمــام فراینــد هوشــمند ســازی نمایــش جغرافیایــی دارایــی هــای شــهرداری بــه نحــوی اقــدام 

کــه تــا پایــان ســه ماهــه اول ســال 1۴01 نتایــج فرآینــد مذکــور بــرای تصمیمــات مدیریتــی در دســترس قــرار داشــته باشــد . نمایــد 
کلیــه منابــع درآمــدی را بــه نیابــت از شــهرداری اخــذ و در دفاتــر عاملیــت ثبــت نماینــد و نســبت  5-2-1-8 ســازمان هــا و شــرکت هــای تابعــه موظــف هســتند 
کــه منابــع حاصــل، هزینــه هــای خدمــات  گونــه ای اقــدام نماینــد  ج از مجموعــه شــهرداری بــه  بــه افزایــش منابــع درآمــدی حاصــل از ارائــه خدمــات بــه خــار
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ارائــه شــده را جبــران نمایــد . در راســتای سیاســت هــای تفویــض اختیــار، چنانچــه افزایــش منابــع درآمــدی بیــش از منابــع مصــوب باشــد بــه واحــد مجــری 
اجــازه داده مــی شــود در چارچــوب اولویــت هــای ابالغــی، مــازاد منابــع ناشــی از افزایــش درآمــد و یــا صرفــه جویــی هزینــه هــا را پــس از تأییــد معاونــت برنامــه 

ریــزی در اعتبــارات هزینــه ای )تــا ســقف 20 درصــد( و یــا ســرمایه ای )پــروژه هــای عمرانــی تفویضــی( مصــرف نمایــد.
5-2-1-9 حــوزه اقتصــادی موظــف اســت بــا همــکاری حــوزه هــای بهــره بــردار از طریــق بازاریابــی فعــال بــرای خدمــات و سرویســها بــا اولویــت سرویســهای 
فنــی مبتنــی بــر زیرســاختهای شــهری و ســازمانی نســبت بــه تهیــه بســته های اقتصــادی جهــت جلــب ســرمایه هــای داخلــی و خارجــی و ایجــاد زمینــه مناســب 

کمــک بــه نهادســازی جهــت جــذب ســرمایه هــای خــرد اقــدام نمایــد .  و 
کــم برخــوردار و  5-2-1-10 حــوزه برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی مکلــف اســت نســبت بــه تخصیــص 100 درصــدی اعتبــارات پــروژه هــای نواحــی 

حاشــیه ای در طــول ســال 1۴01 اقــدام نمایــد.
کــه توزیــع متناســب  گونــه ای عمــل نمایــد  5-2-1-11 حــوزه برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی مکلــف اســت در تخصیــص اعتبــارات بودجــه ســنواتی بــه 

بــا شــرایط شــهرداری جایگزیــن الگــوی یــک دوازدهم )12/1( شــود.
کلیــه حــوزه هــا موظفنــد،  کرونــا؛  گیــر  5-2-1-12 در راســتای عملیاتــی ســازی مصوبــات حمایتــی شــورای محتــرم اســالمی شــهر مشــهد در رابطــه بــا بیمــاری فرا
ــذا در اصــالح  ــا صرفــه جویــی در مصــارف اتخــاذ نماینــد، ل ــا آن از ســایر بخــش هــای درآمــدی ی کســری درآمدهــای مرتبــط ب تدابیــر الزم را در زمینــه جبــران 

کرونــا مــورد تأییــد نمــی باشــد. کاهــش درآمــد بــه علــت بیمــاری  بودجــه ســال 1۴01 افزایــش هزینــه یــا 

5-2-2 تکالیف در بخش مصارف:
5-2-2-1 حــوزه هــای بهــره بــردار تنهــا زمانــی مجــاز بــه پیشــنهاد پــروژه هــای تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای جدیــد در راســتای اقدامــات اساســی تحقــق 

کــه تملــک، مطالعــات و بــرآورد آن تــا زمــان تنظیــم الیحــه بودجــه انجــام شــده باشــد . چشــم انــداز ابالغــی مــی باشــند 
5-2-2-2 حــوزه برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی مکلــف اســت تــا قبــل از الیحــه بودجــه 1۴01 نســبت بــه تعییــن تکلیــف پــروژه هــای نیمــه تمــام اقــدام 
کلــی اصــل ۴۴  کــردن فعالیــت هــا و پــروژه هــای فاقــد بازدهــی الزم  و ارزش افــزوده پاییــن مغایــر بــا قانــون اجــرای سیاســت هــای  و نســبت بــه حــذف و متوقــف 
و چرخــش هــای تحــول آفریــن و همچنیــن فاقــد توجیــه اقتصــادی، اجتماعــی، فنــی و زیســت محیطــی اقــدام نمایــد. ضمنــا مابقــی پــروژه هــا نیــز براســاس 

گــردد . نظــام اولویــت بنــدی پــروژه هــا در بودجــه هــای ســنواتی لحــاظ 
5-2-2-3 در راســتای سیاســت هــای تمرکــز زدایــی، حــوزه هــای بهــره بــردار مجــاز بــه پیــش بینــی اعتبــارات تملــک داراییهــای ســرمایه ای، بصــورت متمرکــز 

)ســتادی دراختیــار( نمــی باشــند .
5-2-2-۴ حــوزه برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی مکلــف اســت بــرای نظــم بخشــی بــه فعالیــت هــای هزینــه بــر، از منظــر بهــره وری و یــا خــروج از آنهــا 
کلیــه رویــه هــای ارائــه خدمــات شــهرداری بــا اولویــت شهروندســپاری،  نســبت بــه اصــالح و بازمهندســی فرایندهــا، بــرون ســپاری و تدویــن و اســتاندارد ســازی 
هوشــمند ســازی، رفــت و روب شــهری، نگهــداری فضــای ســبز، جمــع آوری زبالــه، جابجایــی مســافر بــا اتوبــوس و ریــل، جابجایــی و حمــل بــار، بهــره بــرداری 

پارکینــگ و پــارک ســوار اقــدام نمایــد . 
5-2-2-5 حــوزه هــای مجــری موظفنــد نســبت بــه ورود اطالعــات پــروژه هــای اجرایــی در افــق چهارســاله ، الزامــات ثبــت موافقتنامــه پــروژه هــای عمرانــی 
خ  از جملــه انــواع مطالعــات مــورد نیــاز، پیوســت مناســب ســازی معلولیــن، تملــک ، بــرآورد منطبــق بــر فهرســت بهــاء در ســامانه مبصــا )بــا لحــاظ نمــودن نــر
گــذاری مــوارد  تعدیــل عمرانــی(، اقــالم تحویــل شــدنی ، موقعیــت مکانــی و حجــم پــروژه در ســامانه ســبد پــروژه هــای شــهری را اقــدام نماینــد . کنتــرل و صحــه 
فــوق بــا حــوزه هــای بهــره بــردار بــوده و حــوزه برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی مجــاز بــه قــرار دادن پــروژه هــای فاقــد اطالعــات فــوق الذکــر در آلبــوم 

بودجــه پیشــنهادی بــه شــورای محتــرم اســالمی شــهر نمــی باشــد.
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گــذاری درصورتیکــه تأمیــن زمیــن جــزء تعهــدات  5-2-2-۶ حــوزه معاونــت اقتصــادی مکلــف اســت در زمــان پیشــنهاد پــروژه و انعقــاد قراردادهــای ســرمایه 
شــهرداری مــی باشــد نســبت بــه رفــع معارضیــن و اخــذ مجــوزات الزم و اجــاره نامــه هــای مــدت دار از نهــاد هــای ذیربــط مــن جملــه آســتان قــدس رضــوی، 

اوقــاف و ... اقــدام نمایــد.
کلیــه حــوزه هــای اجرایــی موظــف هســتند در ســقف اعتبــارات تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای ابالغــی، نســبت بــه توزیــع بهینــه و اختصــاص   7-2-2-5

منابــع پــروژه هــا بــر اســاس مــوارد ذیــل اقــدام نمایــد: 
  اتمام پروژه های نیمه تمام ضروری و دارای مطالعه .

گروه های خاص به ویژه معلولین.   پروژه های ایمن سازی و مناسب سازی فضاهای شهری برای 
کــه حداقــل 30درصــد  گونــه ای  کــم برخــوردار و حاشــیه ای و مشــوق فرآیندهــای نوســازی و بازآفرینــی شــهری بــه    پــروژه هــای محــرک توســعه نواحــی 

گــردد. اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه ســاالنه در ایــن نواحــی تعریــف 
  پروژه های توازن بخشی دستیابی بانوان به زیر ساخت های ورزشی، سالمت و فضای سبز تجهیز شده.

کــه هماهنگی  تبصــره: در خصــوص ســایر پــروژه هــای دارای دســتگاه اجرایــی ذی مدخــل ســطح شــهری و اســتانی، تعریــف پــروژه تنهــا زمانــی مجــاز می باشــد 
الزم بــا دســتگاه اجرایــی در خصــوص عملیــات عمــران مشــترک صورت پذیرفته باشــد.

گــری شــهرداری در برخــی از برنامــه هــا از جملــه : حمــل و نقــل  5-2-2-8 بــه منظــور تحقــق سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن حــذف تصــدی 
گونــه پیش بینــی بودجــه نقــدی بــرای خدمــات ذیــل بــه صــورت تصدی گرایانــه توســط  عمومــی، محیــط زیســت ســالم شــهری و امــور زیــارت و زائریــن ، هــر 
ــا همــکاری حــوزه اقتصــادی موظــف هســتند نســبت بــه بررســی راهکارهــای تأمیــن مالــی  ع بــوده و حــوزه هــای تخصصــی ب واحدهــای شــهرداری ممنــو
ــا اولویــت مشــارکت عمومــی – خصوصــی از قبیــل B.O.T و در مرحلــه بعــد تلفیــق راهبردهــای  پــروژه هــا بعــد از انجــام تملــک ، طراحــی و ســپس اجــرا ب

ذیــل اقــدام نماینــد :

خدمات مشمول این بند عبارتند از :
حوزه ماموریتی خدمات و محیط زیست شهری

  فضای سبز تجهیز شده ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و نگهداری (
کارخانجات تبدیلی پسماند و انرژی) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری (   

  تامین مجتمع های صنفی و بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تره بار
  تاسیسات و سرویس های بهداشتی عمومی )بهبود و بهسازی و نگهداری(

حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک شهری
  پایانه های برون شهری ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری (

  پایانه و توقفگاه های حمل بار ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری (
  پارکینگ و پارک سوار ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری (

کسیرانی ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری از ناوگان و شبکه (    اتوبوسرانی و تا
  شبکه ایستگاه دوچرخه ) شامل تامین ایستگاه و مسیر، بهبود و بهسازی ایستگاه و مسیر و بهره برداری از ایستگاه (

گذرگاه های عابر پیاده )تامین- بهبود و بهسازی و نگهداری(   
  پیاده رو ، پیاده راه )تامین و بهبود و بهسازی و نگهداری(

کاربری های چندمنظوره ترکیب 

مشارکت با سازمان های دولتی

مشارکت بخش خصوصی

کمک دولتی و بودجه عمومی دولت

مشارکت داوطلبانه مردمی

لب هدایا و نذورات و وقف و هبه
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حوزه ماموریتی فرهنگی و اجتماعی
  فضاهای ورزشی سرپوشیده ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری (

کز زیارتی و خدمات زائرین ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری (   مرا
کز فرهنگی ) شامل تامین، بهبود و بهسازی و بهره برداری (   مرا

 
ع بــوده  و در برخــی مــوارد اســتثناء  ج از چارچــوب فــوق الذکــر  ممنــو  تبصــره 1: تعریــف هرگونــه پــروژه جدیــد ذیــل خدمــات فــوق در آلبــوم بودجــه 1۴01 خــار
ع اعتبــار مــورد نیــاز آن خدمــت / پــروژه از طریــق مشــارکت بــا بخــش خصوصــی پــس از توافــق بیــن حــوزه هــای  بــه شــرط تامیــن حداقــل 50 درصــد از مجمــو

تخصصــی و معاونــت برنامــه ریــزی و تاییــد شــهردار امــکان پذیــر خواهــد بــود.
تبصره 2: پروژه های جدید ذیل خدمات فوق الذکر در حوزه چهار)۴( و پنج )5( درآمدی از ضوابط این بند مستثنی می باشند.

کلــی اقتصــاد مقاومتــی و اصــالح  الگــوی مصــرف ، در بخــش اعتبــارات هزینــه ای، حــوزه هــای تخصصــی موظــف  5-2-2-9 بــر اســاس بنــد 8 سیاســت های 
خ رشــد بهــای تمــام شــده خدمــات  کــه نــر گونــه ای اقــدام نماینــد  کاهــش هزینــه نگهداشــت / بهــره بــرداری بــه  انــد، نســبت بــه بررســی و اعمــال الگوهــای 
ــزام بــه  کاربــرگ بودجــه ای و ال خ تــورم باشــد . در ایــن راســتا حــوزه برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی موظــف اســت از طریــق ایجــاد الگــو و  کمتــر از نــر
کنتــرل صرفــه جویــی حاصلــه حداقــل بــه میــزان پانــزده درصــد )15%( بودجــه هــر خدمــت بــه گونــه ای اقــدام نمایــد  اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن نســبت بــه 

گــزارش ننمایــد .  کمیــت خدمــات  کیفیــت و  کاهشــی در  کــه نظــر ســنجی و رضایــت ســنجی و ارزیابــی عملکــرد مصادیــق مرتبــط؛ 

کثــر تــا ســقف نیــم درصــد )0.5%( اعتبــار عمرانــی پــروژه را بــه منظــور تهیــه پیوســت اطــالع رســانی و رســانه  کلیــه حــوزه هــای مجــری موظفنــد حدا  10-2-2-5
ای آن از محــل اعتبــارات هزینــه ای بــا هماهنگــی مرکــز اطــالع رســانی و امــور بیــن الملــل شــهرداری هزینــه نماینــد.

5-2-2-11 ســازمان هــا و شــرکتهای تابعــه موظــف هســتند بــر اســاس اســتانداردهای بخــش عمومــی و دســتورالعملهای ابالغــی شــهرداری نســبت بــه رعایــت 
رویــه  هــای مالــی و تعییــن تکلیــف دارایی هــای در جریــان ســازمانی اقــدام نمایــد. 

ــروی  ــه نی ــتمر ب ــر مس ــتمر و غی ــت مس ــه پرداخ ــتند هرگون ــف هس ــه موظ ــای تابع ــرکت ه ــا و ش ــازمان ه ــق، س ــتادی، مناط ــای س ــوزه ه ــه ح کلی  12-2-2-5
ک عمــل شــهرداری و در چارچــوب مقــررات ابالغــی حــوزه برنامــه ریــزی و توســعه  انســانی را در حــد اعتبــار مصــوب براســاس ضوابــط حقــوق و دســتمزد مــال

گونه مجوزی ندارند .   سرمایه انسانی انجام داده و هیأت مدیره¬ ها در این خصوص  هیچ 
کارگیــری و تبدیــل وضعیــت نیــروی انســانی در ســتاد، مناطــق ، ســازمانها وشــرکتهای تابعــه بــدون اخــذ مجوزهــای الزم از حــوزه  گونــه بــه  5-2-2-13 هــر 
ع مــی باشــد و احــدی از واحدهــا؛ مجــاز بــه جــذب نیــروی انســانی، تامیــن خــودروی جدیــد بــه هــر  معاونــت برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی ممنــو
ع مــی باشــد.  کــه ماهیــت هزینــه ای دارد، از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای )عمرانــی( ممنــو ع مصــارف دیگــر  طریقــی نبــوده و انجــام هــر نــو
5-2-2-1۴ حــوزه برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی موظــف اســت نســبت بــه بازطراحــی شــاخص هــای ورودی، فرآینــدی ، خروجــی ، نتیجــه ای و 
پیامــدی مبتنــی بــر برنامــه دوره ششــم مدیریــت شــهری اقــدام نمــوده و حــوزه هــا مکلــف انــد بودجــه پیشــنهادی خــود را براســاس تحقــق مقادیــر کمــی اهداف 

شــاخص هــا تنظیــم نماینــد . 
ــده اســت. بدیهــی اســت درصــورت تغییــر قوانیــن و  گردی ــه  ح پیوســت ارائ ــه شــر ــارات هزینــه ای ب ــر تهیــه و تنظیــم اعتب ــی ناظــر ب 5-2-2-15 ضوابــط مال

گــردد. ــه هریــک از بندهــای پیوســت ، اصالحــات مــورد نظــر در هنــگام تنظیــم نهایــی بودجــه لحــاظ مــی  بخشــنامه هــای  مرتبــط ب
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پیوست شماره دو
تبصره های بودجه مصوب سال 1401

شهرداری مشهد مقدس



بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، آثــار مالــی ناشــی از الزام هــای قانونــی افزایــش مبلــغ حقــوق و دســتمزد و تبدیــل وضعیــت 
کارکنــان را نســبت بــه مبلــغ پیش بینــی شــده بودجــه مصــوب ســال 1401 شــهرداری پــس از اباغیه هــای مربوطــه اعمــال و در اصــاح  اســتخدامی 

ــد. ــه نمای ــال 1401 ارائ ــه س بودج

خ تورم ســال 1400 توســط بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایــران، در تمامی مصوبات  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در صــورت عــدم اعــام نر
خ تورم اعامــی مرکز آمــار ایران اســتفاده نماید.  ک عمــل در افزایش ســالیانه اســت، از نــر خ اعامــی ایــن بانــک، مــا شــورای اســامی شــهر کــه نــر

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، نســبت بــه احصــاء اقــام دارایی هــا و منابــع نامشــهود و داده هــای شــهری اقــدام و ضمــن 
ــد. ــدام نمای ــدار اق ــد پای ــه درآم ــتیابی ب ــت دس ــی در جه ــادی و اجتماع ــاالن اقتص ــا فع ک گذاری ب ــترا ــه اش ــازی و ب ــق آزاد س ــر از طری ــن ذخای ــازی ای مولد س

ــای  ح ه ــاز طر ــورد نی ــی م ــی و غیرانتفاع ــرانه های انتفاع ــق س ــه و تحق ــتفاده بهین ــور اس ــود، به منظ ــازه داده می ش ــدس اج ــهد مق ــهرداری مش ــه ش ب
گــزارش عملکــرد ایــن بنــد را هــر ســه  توســعه شــهری و اســتفاده از ظرفیت هــا و فرصت هــا و تبدیــل دارایی هــا بــه منابــع قابــل وصــول اقــدام نمــوده و 

مــاه یکبــار بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد. 

کیــد بــر ظرفیت هــای جدیــد درآمــدی، یکپارچه ســازی  ــا تا شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته( مکلــف اســت، ب
و ایجــاد وحــدت در روش محاســبات درآمــدی، نســبت بــه اصــاح و بــه روزرســانی عــوارض و بهــای خدمــات جــاری خــود )بــه ویــژه مــوارد مرتبــط بــا 

امــور توســعه شــهر و بهره بــرداری از فضاهــای شــهری( اقــدام و لوایــح مرتبــط را بــرای تصویــب بــه شــورای اســامی شــهر ارســال نماینــد. 

1تبصره

2تبصره

3تبصره

4تبصره

5تبصره

خ  مــور  25459 شــماره  بــه  کشــور  وزارت  اباغــی  شــهرداری ها  در  خزانــه داری  دســتورالعمل  اجــرای  و  مالــی  انضبــاط  ارتقــاء  به منظــور 
کشــور بــه شــماره  1396/02/20 و شــیوه نامه اجرایــی خزانــه داری در شــهرداری، ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته اباغــی وزارت 
کشــور بــه شــماره  خ 1399/12/09 و دســتورالعمل طــرز تهیــه و تدویــن، اجــرا و تفریــغ بودجــه در شــهرداری ها اباغــی وزارت  199009 مــور
وابســته  موسســات  و  شــرکت ها  ســازمان ها،  مناطــق،  ســتاد،  ســطح  در  می توانــد  مقــدس  مشــهد  شــهرداری   ،1398/08/14 خ  مــور  42000
بــه همــراه  شــهرداری  بودجــه  بــه تصویــب  توجــه  بــا  و  اقــدام   1401 مالــی  ســال  خــال  در  اجــرای دســتورالعمل های فوق الذکــر  بــه  نســبت 
بودجــه عاملیــت ســازمانها، نســبت بــه جابجایــی اعتبــارات بیــن شکســت های مالــی مرتبــط و واحدهــای مجــری اقــدام نمایــد. ذی حســابان 
شــهرداری می تواننــد، نســبت بــه تفویــض اختیــارات بــه ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته )در ســطح مدیــر عامــل و معــاون مالــی 

و توســعه منابــع( اقــدام نماینــد.

کشــور بــه شــماره 199009  بــه اســتناد شــیوه نامه اجرایــی خزانــه داری در شــهرداری، ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته اباغــی وزارت 
کلیــه منابــع درآمــدی را بــه نیابــت از شــهرداری اخــذ و در دفاتــر عاملیــت ثبــت  خ 1399/12/09؛ ســازمان ها و شــرکت های تابعــه موظــف هســتند  مــور
نماینــد و در راســتای سیاســت های تفویــض اختیــار، چنانچــه افزایــش منابــع درآمــدی بیــش از منابــع مصــوب باشــد بــه ســازمان مربوطــه اجــازه داده 
می شــود در چارچــوب اولویت هــای اباغــی، مــازاد منابــع ناشــی از افزایــش درآمــد را پــس از تأییــد معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی در 
اعتبــارات هزینــه ای )تــا ســقف 20 درصــد( و یــا تملــک دارایی هــای ســرمایه ای )پروژه هــای عمرانــی تفویضــی( مصــرف و آثــار مالــی آن را در اصــاح 

بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد.

تبصره 6

تبصره 7
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کثــر تــا ســقف بودجــه مصــوب بــه مبلــغ  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تامیــن نیازهــای اقشــار آســیب پذیر، حدا
390 میلیــارد ریــال، از محــل ردیف هــای اعتبــاری مربوطــه پرداخــت نمایــد. آیین نامــه اصاحــی در خصــوص ایــن تبصــره )تامیــن نیازهــای اقشــار 
ــا پایــان فروردیــن مــاه 1401 جهــت بررســی  کثــر ت کمک هــای باعــوض شــهرداری ها( حدا آســیب پذیر و در راســتای اجــرای آیین نامــه حمایت هــا و 

گــردد.  و تصویــب بــه شــورای اســامی شــهر ارســال 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور شــفافیت در ثبــت درآمدهــا و فراهــم نمــودن امــکان اثرســنجی میــزان تخفیف هــا و معافیت هــای 
کــه بــه موجــب قانــون یــا مصوبــات شــورای اســامی شــهر اعمــال می گــردد و  کلیــه بخشــودگی های قانونــی، مناســبتی، موضوعــی، مــوردی  اعطایــی، 
خ همزمانــی در نحــوه محاســبه امتیــاز  مجــوز  کاهــش درآمــد حاصــل از لحــاظ نــر همچنیــن معافیت هــای ناشــی از بنــد 6 مــاده 55 قانــون شــهرداری و 
کــه  کــی  ج در توافق هــا، صلــح نامه هــا و قراردادهــای تهاتــر و همچنیــن شناســایی درآمــد و هزینــه آن دســته از ســاختمان ها و اما ســاختمانی منــدر
گرفتــه اســت  بهره بــرداری آن هــا بــه صــورت رایــگان در اختیــار موسســات دولتــی، فرهنگــی، بهداشــتی، تعاونــی و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی قــرار 
گزارشــگری نمایــد و  را به منظــور بررســی وضعیــت مــوارد فــوق در زمــان ارســال لوایــح بودجــه ای شــهرداری در قالــب پیوســت های مشــخص ثبــب و 

گــزارش آن را هــر 3 مــاه بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.

کشــور در خصــوص تســویه حســاب های فی مابیــن  کل  ــون بودجــه  ــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، در اجــرای تبصره هــای قان ب
ــا دســتگاه های اجرایــی، شــرکت های دولتــی و وابســته بــه دولــت، نهادهــای عمومــی و شــرکت های وابســته بــه آن هــا از طریــق تهاتــر  شــهرداری ب
ــت  ــب درخواس ــان در قال ــد ایش ــار و تایی ــه اظه ــا ب ــه بن ک ــور  کش کل  ــه  ــون بودج ــای قان ــایر ظرفیت ه ــی و س ــای نفت ــات، حواله ه ــر خدم ک، تهات ــا ام
تســویه بدهــی دولــت بــه اشــخاص متقاضــی از طریــق صــدور اوراق خزانــه یــا اســناد تســویه، اقدامــات الزم را به منظــور محاســبه و اخذ عوارض و ســهم 
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ک و مســتغات  ــر امــا ــد و تهات گــذاری، خری کارشناســی جهــت وا ــات  گواهی هــای ســاختمانی؛ محاســبه، قیمت گــذاری و اخــذ نظری ســرانه؛ صــدور 
مــورد درخواســت اشــخاص فوق الذکــر و شــهرداری بــه عمــل آورد. همچنیــن در راســتای تســریع و تســهیل وصــول مطالبــات از دســتگاه های مشــمول 
کل بدهــی  کثــر 5 درصــد از  کشــور و اجرایی شــدن مصوبــات شــورای اســامی شــهر در ایــن خصــوص، نســبت بــه تخفیــف حدا کل  تبصره هــای بودجــه 
کتــور درآمــدی  کدهــای درآمــدی مربــوط در فا تهاتــر شــده دســتگاه های مشــمول، بــا تقاضــای آن دســتگاه بــه شــهرداری، اقــدام و رقــم آن را در 
دســتگاه ها بــا رعایــت ایــن شــرایط اعمــال نمایــد: الــف( بدهــی دســتگاه  های دولتــی بــه شــهرداری بابــت تخلفــات و ســهم ســرانه، مشــمول تخفیــف 
ع تبصــره مربــوط در  کامــل مقــررات مربــوط و اجرایــی شــدن تهاتــر موضــو ایــن تبصــره نخواهــد شــد. ب( اجــرای مفــاد ایــن تبصــره منــوط بــه رعایــت 

کشــور مبنــی بــر صــدور اســناد تســویه خزانــه و وصــول مطالبــات شــهرداری از ایــن طریــق می باشــد. کل  قانــون بودجــه 

کــه مبلــغ  گــزارش مســتند و مکتــوب دالیــل انحراف هــای مســاعد و نامســاعد )مثبــت و منفــی 10 درصــد(،  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، 
آن بیــش از نصــاب معامــات جزیــی می شــود را، در تمامــی ردیف هــای بودجــه ای منابــع و مصــارف )شــامل: تملــک دارایــی ســرمایه ای، اعتبــارات 

هزینــه ای در قالــب فصــول، مــواد و جــزء مــاده خدمــات( در پیوســت لوایــح بودجــه ای بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس )ســتاد، مناطــق،  اقتصــادی، ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته( مکلــف اســت، به منظــور مدیریــت هزینــه 
کــه بیشــترین حجــم قــرارداد را بــه خــود اختصــاص داده انــد، ضمــن محاســبه دقیــق بهــای تمام شــده بــا  و محاســبه بهــای تمام شــده خدماتــی 
ــی  ــا مهندس ــام و ی ــذف، ادغ ــه ح ــبت ب ــی و نس ــزوده را بررس ــد ارزش اف ــترک و فاق ــوازی و مش ــای م ــی، فعالیت ه ــن بها یاب ــای نوی ــتفاده از مدل ه اس

ــد. ــه نمای ــه شــورای اســامی شــهر ارائ ــار ب ــه صــورت 3 مــاه یکب ــج را ب ارزش مجــدد آن اقــدام و نتای
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بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تقویــت درآمدهــای پایــدار شــهرداری، زمینــه ورود شــرکت ها و موسســات وابســته 
کثــر تــا درصــد قانونــی ســهام آن هــا را بــر اســاس ضوابــط قانونــی عرضــه نمایــد. همچنیــن برنامــه جامــع  خــود بــه بــورس اوراق بهــاردار را فراهــم و حدا

کثــر ظــرف مــدت 6 مــاه تهیــه و بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد. درآمــدی بــا اولویــت درآمدهــای پایــدار را حدا

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه پیگیــری و جــذب منابــع درآمــدی قانونــی از قبیــل مالیــات بــر ارزش افــزوده، جرائــم راهنمایــی و 
گــزارش آن را هــر ســه مــاه یکبــار بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد. کمک هــای دولــت و غیــره اقــدام نمــوده و  گمرکــی،  رانندگــی، عــوارض 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، حداقــل 70% از اعتبــار تملــک ســال 1401 را بــرای پروژه هــای تعریــض و بازگشــایی معابــر در حاشــیه شــهر 
گــزارش آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد. هزینــه و 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور بهبــود وضعیــت محــات هــدف بازآفرینــی، ضمــن اولویت بنــدی مطابــق شــاخص های مربــوط 
کــه امــکان جذب  کاربــری خدماتــی و احصــاء لیســت محورهایــی  بــه تملــك، تعریــض و بازگشــایی معابــر و خریــد امــاك مســتاصلین در معابــر عمومــی و 
مشــارکت مالکیــن و ســرمایه گذاران فراهــم می باشــد، نســبت بــه اختصــاص منابــع نقــدی تــا ســقف مبلــغ 1.000.000.000.000  )هــزار میلیــارد( ریــال 
عــاوه بــر اعتبــارات نقــد تملــك، متناســب بــا تحقــق ســقف منابــع، بــرای اجــرای تملــك، تعریــض و بازگشــایی معابــر در ایــن مناطــق اقــدام نمایــد. آثــار 

گــردد.  مالــی اجــرای ایــن تبصــره می بایســت در الیحــه اصــاح بودجــه ســال 1401 منعکــس 

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، در راســتای تشــویق مــردم بــه بازگشــایی معابــر و بازســازی ســاختمان های واقــع در مســیر در 
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محــات هــدف بازآفرینــی و تشــویق آنــان بــه رعایــت ضوابــط و مقــررات شهرســازی و مقــررات ملــی ســاختمان، نســبت بــه اعطــای تســهیات از طریــق 
کار مصــوب شــورای اســامی شــهر عمل نمایــد. همچنین  بانك هــای عامــل تــا ســقف مبلــغ 800.000.000.000  )هشــتصد میلیــارد( ریــال، مطابــق ســاز و 
خ 1399/04/10 و  ــه شــماره 5/99/4840/ ش  مــور ــد تبصــره 9 بنــد 2 مصوب ــه تمدی ــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، نســبت ب ب

اصاحیه هــای بعــدی آن، در خصــوص پروژه هــای تجمیعــی و پیشــگام در محــات هــدف بازآفرینــی تــا پایــان ســال 1401 اقــدام نمایــد.

و   1395/07/19 خ  مــور 4/95/12987/ش  شــماره  مصوبــات  اجــرای  راســتای  در  می  شــود،  داده  اجــازه  مقــدس  مشــهد  شــهرداری  بــه 
خ 1398/08/21، تــا ســقف مبلــغ 3.000.000.000.000 )ســه هــزار میلیــارد( ریــال، از طریــق افزایــش ســرجمع درآمدهــا و  5/98/15506/ش مــور

نمایــد. منعکــس   1401 ســال  بودجــه  اصــاح  الیحــه  در  را  آن  آثــار  تحقــق،  میــزان  بــه  و  اقــدام  ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــك  اعتبــارات 

ــای  ــرای پروژه ه ــه اج ــال 1401 را ب ــی س ــعه ای عمران ــای توس ــد پروژه ه ــارات نق ــد اعتب ــود، 15 درص ــازه داده می ش ــدس اج ــهد مق ــهرداری مش ــه ش ب
ســرمایه ای  دارایی هــای  تملــک  اعتبــارات  و  درآمدهــا  ســرجمع  افزایــش  طریــق  از  شــورا،  مصــوب  آیین نامــه  براســاس  شــهروندان  پیشــنهادی 

اختصــاص دهــد و آثــار مالــی آن را در الیحــه اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور مدیریــت هزینه هــا متناســب بــا تحقــق منابــع درآمــدی، اقدامــات و برنامه هــای مدیریــت شــهری، 
نســبت بــه اولویت بنــدی تمامــی پروژه هــای عمرانــی شــامل )تملــک، اجــرا، خریــد و مطالعــات( و مبادلــه ی موافقت نامــه )جــاری و عمرانــی( 
فی مابیــن معاونــت برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی و واحدهــای مجــری، در مرحلــه اول بــا اولویــت یــک پروژه هــای حاشــیه شــهر و بانــوان 
و ســایر پروژه هــای مصــوب محــات هــدف بازآفرینــی شــهری )در اولویــت بازگشــایی و تخصیــص اعتبــار( و الباقــی در مرحلــه دوم اقــدام نمایــد. 
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کثــر تــا ابتــدای اردیبهشــت مــاه ســال 1401 بــرای تاییــد بــه شــورای اســامی شــهر ارســال و ممهــور بــه مهــر شــورای اســامی شــهر  اولویت بندی هــا حدا
گــردد و در ســقف بودجــه مصــوب و تبصره هــای آن و متناســب بــا تحقــق منابــع مربــوط، اقــدام نمایــد. 

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تامیــن ســرانه های خدماتــی، فرهنگــی و همچنیــن ایجــاد ظرفیت هــای الزم در حــوزه 
کــن بااســتفاده نهادهــا و ســازمان های دولتــی  توانمندســازی محــات هــدف بازآفرینــی، نســبت بــه شناســایی، تجهیــز و بهره بــرداری از فضاهــا و اما
کــه بــرای حداقــل 20 ســال به طــور رایــگان در اختیــار شــهرداری مشــهد قــرار می گیرنــد، از طریــق انعقــاد تفاهم نامــه، اقــدام نمایــد.  و غیردولتــی 

گــردد. کمتــر از 20 ســال، بــرای تصویــب بــه شــورای اســامی شــهر ارســال  مصادیــق 

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، در راســتای اجــرای مفــاد تبصــره 2 مــاده 5 آیین نامــه اجرایــی برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری پایــدار 
ــا برنامــه اقــدام مشــترک،  ج از آلبــوم مصــوب، چنانچــه ســهم اعتبــارات دولتــی مرتبــط ب و اجــرای پروژه هــای محــات مــورد هــدف بازآفرینــی خــار
گــردد، نســبت بــه اعمــال ســی درصــد )30%( ســهم اعتبــار شــهرداری در پــروژه هــای مربــوط اقــدام و آثــار مالــی آن را در  هفتــاد درصــد )70%( تامیــن 

الیحــه اصــاح بودجــه ســال 1401 منعکــس نمایــد.

کشــور و وظایــف ســازمان  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در راســتای اجــرای تکالیــف اباغــی ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری 
ــا  ــی، ب ــرد و خانگ ــاغل خ ــت از مش ــاماندهی و حمای ــدف و س ــات ه ــی مح ــت بازآفرین ــهد، جه ــهرداری مش ــهری ش ــای ش ــی فضاه ــران و بازآفرین عم

مشــارکت ســایر دســتگاه های اجرایــی اقــدام، هزینه هــای مربوطــه را پرداخــت و در بودجــه ســنواتی شــهرداری اعمــال نمایــد. 

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، بــا توجــه بــه امکانــات و تــوان تهیــه و تامیــن عمــده آســفالت و خدمــات شــهری و در قالــب 
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ــغ  ــه میــزان مبل ــا اولویــت حاشــیه شــهر، ب ــه تامیــن آســفالت و خدمــات شــهری مــدارس، ب ــا آمــوزش و پــرورش شــهر مشــهد، نســبت ب تفاهم نامــه ب
200.000.000.000 ریــال و بــا منظــور نمــودن آن در حســاب های فی مابیــن، اقــدام نمایــد. 

کشــور، نســبت بــه  کتابخانه هــای عمومــی  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در راســتای اجــرای مــاده 6 قانــون تاســیس و نحــوه اداره 
ــه  ــارات تملــک دارایی هــای ســرمایه ای نســبت ب ــج فرهنــگ مطالعــه را از طریــق اعتب ــرد ســهم نیــم درصــد )0.5%( مربوطــه در جهــت تروی هزینه ک

کتابخانه هــای محلــی اقــدام و بــه حســاب ســهم مذکــور لحــاظ نمایــد. احــداث 

ع و  ح هــای )پروژه هــا( شــهری، نســبت بــه اســتفاده از روش هــای متنــو بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور اجــرای طر
مختلــف تامیــن مالــی تــا ســقف شــصت هــزار میلیــارد )60.000.000.000.000( ریــال عــاوه بــر بودجــه اقــدام نمایــد. همچنیــن شــهردار مشــهد مقــدس 
گردانــی و پذیره نویســی در بانک هــا، تامیــن ســرمایه، شــرکت های ســرمایه گذاری بورســی و  مجــاز بــه انعقــاد قراردادهــای عاملیــت، ضمانــت، ســبد 

مــوارد مشــابه می باشــد.

ــوب  ــی، در چارچ ــی و خصوص ــی، تعاون ــی، حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــود ب ــی خ ــای قطع ــود، بدهی ه ــازه داده می ش ــدس اج ــهد مق ــهرداری مش ــه ش ب
ــر اســاس  ــا اعطــای امتیــازات ب گــذاری ســهام متعلــق بــه خــود ی ک، وا ــر امــا ــا پایــان ســال 1400 ایجــاد شــده را از محــل تهات کــه ت مقــررات مربوطــه 
کارشناســی رســمی، بعــد از تصویــب شــورای اســامی شــهر مشــهد مقــدس تســویه نمایــد. همچنیــن بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده  قیمــت 
گذشــته ایجــاد شــده اســت، از طریــق  کــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوطــه در ســنوات  می شــود، طلــب خــود بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را 
گــذاری  گذاری هــای ســازمان خصوصــی ســازی و یــا زمیــن، مســتغات، صنایــع و معــادن، اســناد خزانــه اســامی یــا ســایر اوراق بهــادار دولتــی قابــل وا وا

بــه غیــر، بعــد از تصویــب شــورا، تهاتــر و تســویه نمایــد.  

تبصره 25

تبصره 26

تبصره 27

5051 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ع مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه شناســایی و وصــول مطالبــات معوقــه از دســتگاه های موضــو
کشــوری و نیروهــای انتظامــی، نظامــی، آســتان قــدس رضــوی و نهادهــای عمومــی و انقابــی، بــه نحــو مقتضــی و از طریــق دســتگاه های ذیربــط، 
ع  کشــور و ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی بــه عنــوان اولویــت اول جــذب منابــع درآمــدی، اقــدام و در صــورت خــودداری از پرداخــت، موضــو وزارت 
گــزارش مــوارد مزبــور را هــر 6 مــاه یکبــار بــه شــورای اســامی  کمیســیون مــاده 77 قانــون شــهرداری و ســایر مقــررات مرتبــط پیگیــری و  را از طریــق 

شــهر ارائــه نمایــد.

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، در راســتای یکپارچه ســازی و هماهنگــی مشــوق های شــهروندی، بــرای زائــران و مجــاوران 
متعهــد بــه عملکــرد و رفتارهــای متناســب بــا فرهنــگ و هویــت شــهری و رعایــت اخــاق اجتماعــی، نســبت بــه طراحــی بســته های تســهیات، 
ــا و  تخفیفــات و جوایــز )نقــدی و غیــر نقــدی( در قالــب باشــگاه شــهروندی شــهرمن اقــدام نمــوده و اعتبــارات الزم را از محــل ردیــف بودجــه "هدای

پرداخت هــای تشــویقی در مراســمات و مناســبت ها" مطابــق بودجــه مصــوب ســاالنه، بــه ایشــان اختصــاص دهــد.

 بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تامیــن نقدینگــی مــورد نیــاز )ایجــاد تعــادل یــک دوازدهــم )1/12( در منابــع(، تــا ســقف 
خ مصــوب و سررســید نهایتــًا پایــان ســال مالــی اقــدام نمایــد. ســی هــزار میلیــارد )30.000.000.000.000( ریــال وام درون ســالی بــا نــر

کارکنــان، نســبت بــه تســری الگــوی  کلیــه ســطوح مدیــران و  ــا  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور ســاماندهی امــور نقلیــه مرتبــط ب
ــه تمامــی ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته در ابتــدای ســال 1401 اقــدام نمــوده و درصــورت عــدم رعایــت ایــن  بهینــه اباغــی مربــوط، ب
ــا آن هــا برخــورد شــود. همچنیــن  ــا براســاس ضوابــط و مقــررات قانونــی ب کمیتــه تخلفــات اداری معرفــی ت ــه  تبصــره، می بایســت عاملیــن مربــوط ب
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کارکنــان" را  هــر 3 مــاه یکبــار  کرایــه ماشــین آالت وســائط نقلیــه  گــزارش اقدامــات انجــام شــده در خصــوص اصــاح رویــه و فرآینــد "فعالیــت  می بایســت 
جهــت بررســی بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور بازپرداخــت برخــی از بدهی هــای شــهرداری )اعــم از اوراق مشــارکت، صکــوک، ســلف و 
تســهیات و غیــره( و تســویه آن از طریــق ظرفیت هــای بودجــه دولــت یــا تهاتــر، اســتمهال، اســتقراض و غیــره، اقــدام نمایــد.

 شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، کلیــه خدمــات غیــر موظــف ارائــه شــده بــه دســتگاه ها، نهادهــا، ســازمان ها، ادارات و شــرکت های دولتــی، عمومــی و 
خــارج از شــهرداری را بــه بهــای تمــام شــده خدمــات محاســبه و بــر اســاس تفاهم نامه هــای مربوطــه دریافــت یــا در حســاب های فی مابیــن بــا آن هــا لحــاظ نمایــد.

کســی و حمــل   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، ســهم دولــت از بابــت حمــل و نقــل عمومــی )یارانــه بلیــت متــرو و اتوبــوس، نوســازی نــاوگان تا
ج از محــدوده شــهری را بــه حســاب بدهــی دولــت ثبــت، دریافــت و تســویه حســاب نمایــد.  بــار درون شــهری( و ســهم دولــت در ارائــه خدمــات بــه خــار
گــزارش آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 بــه  ج از محــدوده شــهر را در حســاب های فی مابیــن بــا دولــت لحــاظ و  همچنیــن اعتبــار پروژه هــای خــار

شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.

ح قطــاع 3 و 4 منطقــه ثامــن،  ــت پیرامــون اجــرای طــر شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در راســتای توافقــات فــی مابیــن شــهرداری و دول
اقدامــات الزم را در خصــوص مشــخص شــدن میــزان تعهــدات باقیمانــده انجــام نمــوده و ضمنــًا هرگونــه هزینه کــرد )پروژه هــای عمرانــی و هزینــه 

ــا اعمــال در حســاب فی مابیــن می باشــد. ــت ب ــا دول ــر ب ــه تهات ای( در قطــاع 3 و 4 مشــروط ب
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کدینــگ بودجــه اباغــی وزارت  کدینــگ درآمــدی در ســامانه مالــی )رایــورز( بــا  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه انطبــاق عناویــن و 
کشــور در ســامانه بودجــه )ســیبنا(، ظــرف مــدت 3 مــاه از زمــان ابــاغ بودجــه اقــدام نمایــد.

ــر شــعبه عاملیــت مرکــز پزشــکی، نســبت بــه هزینه کــرد اعتبــارات  ــا ســقف رقــم درآمدهــای دفات کثــر ت شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، حدا
هزینــه  ای )جــاری و عمرانــی( در ایــن مرکــز اقــدام نمایــد.

ــد قیــر مــورد نیــاز جهــت  ــر ســطح شــهر و خری شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور تســهیل، تســریع در اجــرای آســفالت و روکــش معاب
تکمیــل ظرفیــت مخــزن ســازمان عمــران بــه میــزان 25000 تــن بــه صــورت غیــر نقــد بــا رعایــت آیین نامــه معاماتــی شــهرداری تهــران تســری یافتــه 
کننــده قیــر بــا اولویــت داخــل اســتان و بــه مبلــغ 2500 میلیــارد ریــال بــرای ســال 1401  کان شــهرها، بــا شــرکت های بخــش خصوصــی تولیــد  بــه ســایر 
اقــدام نمایــد. همچنیــن می بایســت اولویت بنــدی روکــش آســفالت معابــر ســطح شــهر را بــا اولویــت محــات هــدف بازآفرینــی تــا پایــان فروردیــن مــاه 

1401 بــه تاییــد شــورای اســامی شــهر برســد.

ــارد  ــغ 30.000 میلی ــقف مبل ــا س ــهری ت ــا( ش ــای )پروژه ه ح ه ــرداری طر ــرا و بهره ب ــه اج ــبت ب ــود، نس ــازه داده می ش ــدس اج ــهد مق ــهرداری مش ــه ش ب
ریــال از طریــق درآمــد- هزینــه )مــازاد بــر بودجــه( بــا بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی و همچنیــن دریافــت طلــب شــهرداری از 
نهادهــای دولتــی، عمومــی، نظامــی و انتظامــی بــا موافقــت شــهردار مشــهد مقــدس تفاهــم و اقــدام نمایــد. در ایــن راســتا، مدیــران عامــل ســازمان ها 
کــره و  و مدیــران مناطــق می تواننــد پروژه هــای تــا ســقف مبلــغ 300 میلیــارد ریــال را در چارچــوب قوانیــن آمــره و فرآیندهــای اباغــی شــهرداری، مذا

تفاهــم و جهــت ســیر مراحــل قانونــی انعقــاد قــرارداد نماینــد.

36تبصره

37تبصره

38تبصره

39تبصره

ح هــای )پروژه هــا( شــهری، توســعه خدمــات زیارتــی و ســیاحتی  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور اجــرای طــر
و  آلودگی هــای زیســت محیــط  کاهــش  بازآفرینــی شــهری،  نقــل عمومــی،  اطــراف حــرم مطهــر رضــوی، توســعه حمــل و  از قبیــل بهســازی 
ک، صنــدوق پــروژه، بــازار  ع تامیــن مالــی از جملــه مولــد ســازی دارایی هــا، ســبدگردانی امــا خدمــات عمومــی از روش های)الگوهــا( متنــو
کاالی ایــران و ســایر ابزارهــای نویــن  ک و مســتغات بــورس  ســرمایه شــامل انتشــار انــواع اوراق بهادار)مشــارکت، ســلف، صکــوک(، بــازار امــا
ــد. در صــورت تحقــق انتشــار و فــروش اوراق، هزینه هــای عاملیــت و باالســری و  ــال اســتفاده و اقــدام نمای ــا ســقف 100.000 میلیــارد ری ــی ت مال
کلیــه قراردادهــای مرتبــط بــا انتشــار اوراق مالــی اســامی، بــا امضــای شــهردار  ســود علی الحســاب اوراق مذکــور در بودجــه اعمــال خواهــد شــد. 

مشــهد مقــدس، مــورد تاییــد می باشــد.

از  هریــک  مالــی  تامیــن  آمادگــی  خارجــی  یــا  و  داخلــی  ســرمایه گذاران  صورتیکــه  در  می شــود،  داده  اجــازه  مقــدس  مشــهد  شــهرداری  بــه 
خ ســود اوراق مالــی اســامی منتشــره  کثــر 6 درصــد باالتــر از نــر ح هــای ســرمایه گذاری شــهری )تــا حدا ح های)پروژه هــا( دارای ردیــف بودجــه یــا طر طر
ح بــه ســرمایه گذار یــا پیمانــکار صاحــب صاحیــت  ح، ســاخت و تامیــن مالــی )EPCF( آن طــر گــذاری طــر توســط دولــت( را داشــته باشــند، نســبت بــه وا

ــد. ــویه نمای ــرمایه گذار تس ــا س ــود ب ــل و س ــت اص ــا پرداخ ح، ب ــر ــرای ط ــس از اج ــال پ ــرف 3 س ــدام و ظ ــرمایه گذار اق ــط س ــده توس ــی ش معرف

ح هــای توســعه شــهری و تســریع در تعریــض و بازگشــایی معابــر، در صــورت درخواســت  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور تحقــق طر
مالــک، به منظــور تهاتــر حقــوق مالکانــه در ازای امتیــاز افزایــش ارزش بهره بــرداری اعیــان، بــه میــزان یــک ســوم عرصــه در مســیر، نســبت بــه عقــد 

صلحنامــه اقــدام نمایــد.

تبصره 40

تبصره 41

تبصره 42
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بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تســهیل در امــر جــذب ســرمایه گذاری از ظرفیــت تســهیل گران مشــارکت اســتفاده 
نمایــد. حق الزحمــه تســهیلگر مشــارکت در اســناد فراخــوان پیش بینــی و توســط ســرمایه گذار پرداخــت خواهــد شــد. دســتورالعمل اجرایــی نحــوه 

انتخــاب و ویژگی هــای تســهیلگران مشــارکت بــه موجــب پیشــنهاد شــهرداری و تصویــب شــورای اســامی شــهر تعییــن می شــود.

ــن و  ــق واقفی ــی از طری ــه و همگان ــهرداری عام المنفع ــای ش ــل پروژه ه ــرا و تکمی ــتای اج ــود، در راس ــازه داده می ش ــدس اج ــهد مق ــهرداری مش ــه ش ب
خیریــن، در صورتی کــه حداقــل 50 درصــد از اعتبــار پــروژه توســط واقفیــن و خیریــن مربــوط تامیــن شــود، نســبت بــه تأمیــن اعتبــار 50 درصــد مابقــی از 

طریــق افزایــش اعتبــارات تملــک دارایــی ســرمایه ای )تــا ســقف مبلــغ 10.000 میلیــارد ریــال( اقــدام نمایــد. 

ــا اولویــت ســرویس های فنــی مبتنــی بــر زیرســاخت های شــهری  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، بــرای خدمــات و ســرویس ها ب
کمــک بــه نهادســازی  و ســازمانی، نســبت بــه تهیــه بســته های اقتصــادی جهــت جــذب ســرمایه های داخلــی و خارجــی و ایجــاد زمینــه مناســب و 

جهــت جــذب ســرمایه های خــرد اقــدام نمایــد. 

ح هــای بهســازی در بافت هــای نیازمنــد توانمندســازی)به شــرط تــراز مثبــت  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور اجــرای طر
درآمــد- هزینــه(، زمین هــای متعلــق بــه خــود، ســازمان ها و شــرکت های وابســته را تــا ســقف شــصت هــزار میلیــارد )60.000.000.000.000( ریــال، طــی 
قراردادهایــی بــا بانک هــای عامــل و صندوق هــای تامیــن مالــی در رهــن آنــان قــرار داده و متناســب بــا آن، تســهیات الزم را اخــذ و منابــع حاصلــه را 
ح هــای تکمیــل شــده، بــا رعایــت ضوابــط و مقــررات بــا بانک هــای عامــل تســویه  ح هــا نمایــد و از محــل فــروش عرصــه و اعیــان طر صــرف تکمیــل طر

کنــد و باقی مانــده را در حســاب درآمــدی شــهرداری لحــاظ نمایــد.

43تبصره

44تبصره

45تبصره

46تبصره

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، نســبت بــه تاســیس نهادهــای واســط ناشــر بــا مدیریــت و مالکیت شــهرداری و یــا اســتفاده از نهادهای 
واســط موجــود و تاســیس نهــاد واســط مولدســاز دارایی هــا بــرای انتشــار اوراق مالــی- اســامی پــس از تصویب شــورای اســامی شــهر اقــدام نماید.

ح هــای شــهری بــا اخــذ حــق اســتفاده و دسترســی  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور مدیریــت درآمــد - هزینــه برخــی از طر
ــا و  ــی، پارک ه ــل عموم ــل و نق ــی، حم ــای بزرگراه ــازی پروژه ه ــازی و بازس ــداری، بهس ــداث، نگه ــه اح ــبت ب ــتفاده کنندگان نس ــرداران و اس از بهره ب

گردشــگری بــا مشــارکت بخــش غیردولتــی، اقــدام نمایــد. توســعه زیرســاخت های ورزشــی، تفریحــی و 

ح تفصیلــی جنــوب غــرب،   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور تســریع در احــداث پارکینگ هــای عمومــی و همچنیــن تســری مفــاد طــر
ح تفصیلــی جنــوب غــرب  کــه مشــابه ضوابــط طــر کســری پارکینــگ در مصادیقــی  کثــر تعــداد 2  صرفــًا درصــورت عــدم امــکان تامیــن پارکینــگ و حدا
کمیســیون مــاده 100 مبنــی بــر تامیــن پارکینــگ، بــا دریافــت حقــوق شــهرداری )بــر اســاس  مــی باشــد،، نســبت بــه پاســخگویی بــه آن دســته از آرای 
بعــدی آن( محاســبه )بــدون هیچ گونــه  اســامی شــهر و اصاحــات  خ 1395/11/14 شــورای  مــور تبصــره 1 مصوبــه شــماره 4/95/20380/ش 

ــد.  ــه نمای ــه را در جهــت تامیــن پارکینــگ عمومــی هزین ــدام و وجــوه حاصل تخفیــف( و اق

ح هــای توســعه شــهری،  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور آزادســازی معابــر نیازمنــد تعریــض یــا بازگشــایی مصــوب در طر
بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی براســاس ضوابــط و مقــررات مجــاز مشــروط بــه دارا بــودن تــراز مالــی مثبــت و یــا حداقــل صفــر )درآمــد - هزینــه(، مــازاد 

بــر بودجــه مربوطــه، قــرارداد منعقــد نمایــد.

تبصره 48
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تبصره 50
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بــه اختافــات  پاســخگویی  مــردم در  امــور  رویــه و تســهیل  ایجــاد وحــدت  اســت، به منظــور شفاف ســازی و  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف 
خ  خ 1394/07/01 و مصوبــه شــماره 4/95/12212/ش مــور ع بنــد 4 مصوبــه 4/94/9005/ش مــور جزیــی ســاخت در انجــام محاســبات موضــو
ک  ــا کی، م ــا ــود ش ــدم وج ــورت ع ــده را در ص ــذ ش ــای اخ ــر بن کل زی ــه  ــبت ب ــادره و نس ــاخت ص ــوز س ــن مج ــد آخری ــزان 5 درص ــه می 1395/07/07 ب

پاســخگویی قــرار دهــد.

ح هــای )پروژه هــا( شــهری از قبیــل ســاخت و بهره بــرداری از خطــوط و  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور اجــرای طر
کاهــش آلودگــی هــوا و مدیریــت پســماند نســبت بــه اســتفاده از تســهیات مالــی خارجــی  ح هــای  نــاوگان قطــار شــهری و نــاوگان اتوبوســرانی، طر

)فاینانــس ارزی - ریالــی( اقــدام نمایــد.

گن هــای خــط یــک  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، بــا توجــه بــه افزایــش مســافرین حمــل و نقــل همگانــی در ســال 1401 و ظرفیــت محــدود وا
گــن باقیمانــده خــط یــک قطار  خ 1398/05/08 مبنــی بــر تامیــن 60 دســتگاه وا قطــار شــهری، در راســتای اجــرای مصوبــه شــماره 5/98/8268/ش مــور

گــن از محــل تســهیات بانکــی یــا ســایر روش هــای تأمیــن مالــی اقــدام نمایــد. شــهری، نســبت بــه تامیــن مالــی مــورد نیــاز خریــد 15 دســتگاه وا

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور اجــرای پروژه هــای عمرانــی مصــوب شــهری، بابــت پرداخــت نقــدی و غیــر نقــدی بــه 
بســتانکاران، انجــام عملیــات بازرگانــی مربــوط، تامیــن مــواد و مصالــح و اقــام مــورد نیــاز پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی بــرای اعتبــار اســناد داخلــی 
)LC( بــه میــزان 50.000 میلیــارد ریــال اقــدام نمــوده و بــه میــزان عملکــرد، نســبت بــه اعمــال هزینــه باالســری )LC(  بــر اســاس مقــررات بانکــی اقــدام 

و در اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد.
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شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نظــر بــه سیاســت های شــورای اســامی شــهر در حــوزه بانــوان و خانــواده، در خصــوص اجــرای پروژه هــای 
عمرانــی تعریــف شــده در حــوزه بانــوان و خانــواده از طریــق بودجــه نقــد اقــدام  نمایــد. 

کیلومتــر بــا  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، بــا توجــه بــه عقــد قــرارداد فــاز اول بهره بــرداری خــط 3 قطــار شــهری بــه طــول 3/5 
3 ایســتگاه میــدان شــهدا، بــاب الجــواد و پایانــه مســافربری و اتمــام آن در 6 ماهــه نخســت ســال 1400، نســبت بــه تامیــن منابــع مربــوط تــا ســقف 
22000 میلیــارد ریــال )مــازاد بــر ردیــف بودجــه( از محــل تســهیات بانکــی، اوراق مشــارکت یــا ســایر روش هــای تأمیــن مالــی، مــازاد بــر ردیــف بودجــه 
اقــدام نمایــد. همچنیــن نســبت بــه تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای اجــرای فعالیت هــای باقیمانــده خــط 2 در حوزه هــای ســاخت و تجهیــزات 

بــه مبلــغ تقریبــی 5.000 میلیــارد ریــال )مــازاد بــر ردیــف بودجــه( از محــل تســهیات بانکــی یــا ســایر روش هــای مالــی اقــدام نمایــد.

کلیــه امــور پشــتیبانی مرتبــط بــا حمــل و  شــهرداری مشــهد مقــدس )ســتاد، مناطــق، ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته( مکلــف اســت، 
نقــل )بــار و مســافر( را صرفــًا از طریــق قراردادهــای برون ســپاری بــا شــرکت ها، اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دارای مجــوز از ســازمان های متولــی در 
کســیرانی، حمــل و نقــل بــار شــهری، توســعه ارتباطــات ترافیکــی و غیــره( بــا رعایــت آیین نامــه معاماتــی شــهرداری تهــران  شــهرداری )اتوبوســرانی، تا

کانشــهرها بــه انجــام رســاند. تســری یافتــه بــه ســایر 

کارکنــان شــهرداری،  ک توســط  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، برنامــه اجرایــی در خصــوص ترویــج اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی و پــا
ســازمان ها، شــرکت  ها و موسســات تابعــه را تهیــه و ظــرف مــدت 3 مــاه بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.
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خ  کاهــش نــر  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور حمایــت از بخــش خصوصــی اتوبوســرانی و اعطــای مشــوق جهــت کمــک بــه 
ســود تســهیات بانکــی بــرای تأمیــن نــاوگان تــا 200 دســتگاه، نســبت بــه شناســایی شــرکت های مربــوط از طریــق برگــزاری فراخــوان عمومــی اقــدام نمایــد.

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور اتمــام ســریعتر پروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام و بهره منــدی شــهروندان از عوایــد 
ــار  ــر اعتب ــازاد ب ــند را م ــرداری می رس ــه بهره ب ــال 1401 ب ــان س ــا پای ــه ت ک ــی  ــای عمران ــده پروژه ه ــد ش ــای تایی ــورت وضعیت ه ــا، ص ــرداری آن ه بهره ب

ــی آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد. ــار مال ــال پرداخــت و آث ــا ســقف پنــج هــزار میلیــارد ری مصــوب ســال 1401 ت

کاهــش موانــع ترافیکــی در محدوده هــای حادثــه خیــز بــه  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور افزایــش ایمنــی و 
کم برخــوردار نســبت بــه اختصــاص منابــع نقــدی از محــل صرفه جویــی در ســایر ردیف هــای حــوزه ماموریتــی عمــران، حمــل  ویــژه در مناطــق 
و نقــل و ترافیــک بــرای اجــرای پروژه هــای اولویــت دار در ایــن مناطــق اقــدام و آثــار مالــی اجــرای ایــن تبصــره در الیحــه اصــاح بودجــه ســال 

1401 منعکــس نمایــد.

ح هــای مطالعاتــی و اجرایــی بــا رویکــرد  ج از محــدوده تاریخــی( طر  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در محــدوده منفصــل تــوس) خــار
کار اجرایــی شــدن حداقــل یــک پــروژه در ســال 1401 را بــا همــکاری و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی فراهــم نمایــد. درآمــدی تعریــف و ســاز و 

 شهرداری مشهد مقدس مکلف است، نسبت به اجرای آیین نامه پیوست فرهنگی و اجتماعی برای پروژه های عمرانی اقدام نماید.
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ــا اولویــت احــداث در  ــارک خــودرو ســواری)پارکینگ عمومــی( ب ــه احــداث حداقــل 2000 جــای پ شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت ب
ــد. ــی اقــدام نمای ــا مشــارکت ســرمایه گذار بخــش خصوصــی و اســتفاده از روش هــای مختلــف تامیــن مال اطــراف حــرم مطهــر رضــوی ب

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، درصــورت تملــک بــاغ مفاخــر، نســبت بــه تامیــن و تخصیــص اعتبــار الزم بــرای اجــرای بــاغ مفاخــر اقــدام و 
در اصــاح بودجــه ســال 1401 منعکــس نمایــد.

ــف  ــر ردی ــت ه ــه ماهی ــته ب ــده بس ــام ش ــرد انج ــزان عملک ــه می ــه ب ــک و مطالع ــارات تمل ــود، در اعتب ــازه داده می ش ــدس اج ــهد مق ــهرداری مش ــه ش ب
عملکــردی، نســبت بــه جابجایــی از ســرجمع خدمت هــای مطالعاتــی و تملــک بــه خدمــت مــورد نیــاز بارعایــت بنــد 6 فصــل دوم تکالیــف بودجــه ای 

ــد.  ــدام نمای ــهرداری ها اق ــی ش ــه مال ــاده 28 آیین نام و م

ع تعدیــل بهــای  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده ای از قیمــت تمــام شــده هــر پــروژه مربــوط بــه موضــو
گــزارش آن را در زمــان ارائــه اصــاح بودجــه ســال 1401 بــه شــورای اســامی  ع اقــدام نمــوده و  پیمــان می باشــد، نســبت بــه بررســی دقیــق موضــو
خ 1400/05/24 شــورای اســامی  شــهر ارســال نمایــد. ضمــن اینکــه بــرای اجــرای پروژه هــای زود بــازده مصوبــه شــماره 6/1400/7999/ش مــور

ــا برنامــه زمان بنــدی مشــخص اســتفاده نمایــد. کــه جــزء پروژه هــای مصــوب بودجــه ســال 1400 می باشــد، از روش قیمــت ثابــت و ب شــهر 

کــه دارای  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تســهیل عملیــات اجرایــی پروژه هــای عمرانــی و توســعه شــهری ســال 1401 
نقایــص مطالعــات اجرایــی می باشــند، از ســرجمع اعتبــارات بودجــه عمرانــی نســبت بــه انجــام مطالعــات اجرایــی مــورد نیــاز اقــدام و آثــار مالــی آن را 

در اصــاح بودجــه ســال 1401 اعمــال نمایــد.
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بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، بــه جهــت تعــادل بخشــی و توســعه متعــادل شــهر مشــهد در ســال های آتــی و فعــال شــدن 
غ از ســقف ردیــف اعتبــاری مطالعــات پــس از تاییــد شــورای اســامی شــهر انجــام و  پروژه هــای حاشــیه شــهر، مطالعــات مــورد نیــاز ایــن بخــش را فــار

ــد. ــی آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمای ــار مال آث

ح هــای تفصیلــی باقیمانــده در ســال 1401، درصــورت لــزوم نســبت بــه  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تکمیــل طر
ح هــای توســعه ای،  کســری بودجــه در ردیف هــای مربــوط بــه خدمــت مطالعــات و طر جابجایــی اعتبــارات مطالعاتــی صرفــًا به منظــور تامیــن 

موضوعــی و موضعــی اقــدام نمایــد. 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، از آزادســازی هرگونــه اعتبــار بــرای پروژه هــای عمرانــی فاقــد مطالعــات امــکان ســنجی و اجرایــی )بــر اســاس 
ح و ســاخت بعــد از انجــام مطالعــات امــکان ســنجی از ایــن تبصــره مســتثنی می باشــند. دســتورالعمل مربوطــه( خــودداری نمایــد. پروژه هــای طــر

ــاخت های  ــعه زیرس ــی و توس ــات عموم ــهری، خدم ــا( ش ــای )پروژه ه ح ه ــرای طر ــور اج ــود، به منظ ــازه داده می ش ــدس اج ــهد مق ــهرداری مش ــه ش  ب
گردشــگری و زیــارت از انــواع ابزارهــای تامیــن منابــع مالــی و روش هــای اجرایــی مناســب از قبیــل تامیــن منابــع مالــی، ســاخت، بهره بــرداری و انتقــال 
ح و ســاخت و تامیــن مالــی )EPCF(، ســاخت و بهره بــرداری و انتقــال  )BOT(، تامیــن منابــع مالــی و ســاخت و تملــك و بهره بــرداری )BOO(، طــر
)BOOT(، ســاخت و اجــاره و انتقــال )BLT( و )BOLT(، احیــاء و بهره بــرداری و انتقــال )ROT(، ســاخت و اجــاره و بهره بــرداری )BLO(، مشــارکت 

بخــش عمومــی و خصوصــی )PPP( و ســایر روش هــای نویــن تامیــن مالــی اســتفاده نمایــد.
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کوتــاه  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور صیانــت از آثــار تاریخــی ثبتــی، رعایــت حقــوق مــردم، تســریع در رونــد پاســخگویی و 
گردشــگری) بــه جــز آثــار تاریخــی ثبتــی بــه عنــوان آثــار ملــی و  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  شــدن فرآیندهــا، تــا زمــان تاییــد نظریــه اداره 
کمیســیون مــاده 5 قانــون شــورای عالــی معمــاری و شهرســازی و ابــاغ آن، بــر اســاس نامــه شــماره  گذرهــای واجــد ارزش تاریخــی( توســط  پاك هــا و 

خ 1395/09/05 پاســخگویی نمایــد. 5/98/16707/ش مــور

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، نســبت بــه ســاخت ســامانه ها، دســتگاه ها و قطعــات مــورد نیــاز، تــا ســقف یــک درصــد وصولــی 
کارخانــه و مرکــز  کــز رشــد و دانش بنیــان و از طریــق  کــز علمــی و پژوهشــی و تولیــدی بــا اولویــت مرا درآمدهــای عمومــی نقــد بودجــه شــهرداری بــا مرا
ک عمــل، اقــدام نمایــد. شــهرداری مشــهدمقدس نســبت بــه هزینه کــرد اعتبــارات هزینــه ای )جــاری(  نوآوری هــای شــهری مطابــق فرآیندهــای مــا

کارخانــه، تــا ســقف مبلــغ 100 میلیــارد ریــال )درآمــد - هزینــه( اقــدام نمایــد. کارخانــه نــوآوری از محــل درآمدهــا و خدمــات ایــن  در 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، بــا توجــه بــه وجــود ســاختارهای مــوازی مدیریتــی، فعالیت هــا، فرآیندهــا و رویــه هــای فاقــد ارزش افــزوده 
کار و وظایــف محولــه، تســریع و تســهیل در اجــرای فرآیندهــا، نســبت بــه  کاهــش زمــان انجــام  و در راســتای افزایــش بهــره وری، مدیریــت هزینــه ، 
گــزارش آن را  بازنگــری، بازطراحــی و بهبــود ســاختار ســازمانی بــا شناســایی، بررســی، حــذف یــا ادغــام ســاختار مدیریت هــای مرتبــط، اقــدام نمــوده و 

تــا پایــان شــهریور مــاه ســال 1401 بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد. 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نظــر بــه هزینه هــای روزافــزون جدول گــذاری معابــر و تعمیــرات، رنــگ آمیــزی و هزینه هــای نگهــداری مربوطــه 
نســبت بــه انجــام مطالعــات الزم در جهــت روش هــای نویــن طراحــی و احــداث معابــر به منظــور مدیریــت هزینــه ظــرف مــدت 6 مــاه اقــدام نمایــد.
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کثــر ظــرف مــدت 1 هفتــه از  شــهرداری مشــهد مقــدس )ســتاد، مناطــق،  اقتصــادی، ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته( مکلــف اســت، حدا
تاریــخ ابــاغ هرگونــه قــرارداد، نســبت بــه ثبــت قــرارداد، پیوســت ها و مســتندات مربــوط، در ســامانه امــور قراردادهــا اقــدام نمایــد. درصــورت عــدم 
کمیتــه تخلفــات اداری معرفــی تــا بــر اســاس ضوابــط و مقــررات قانونــی بــا آنهــا برخــورد شــود.  رعایــت ایــن تبصــره، عاملیــن مربــوط می بایســت بــه 

نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن تبصــره بــا معاونــت نظــارت، پایــش و پیگیــری برنامــه شــورای اســامی شــهر می باشــد.

کــه پیــش  ح هــای توســعه شــهری یــا بازنگــری شــده و بــا توجــه بــه صلح نامه هایــی  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، پیــرو ابــاغ طر
گردیــده اســت  ک یــا پرداخــت حقــوق شــهرداری منعقــد  ع اعطــای مجوزهــای ســاختمانی در ازای تملــک امــا ح هــای یــاد شــده بــا موضــو از ابــاغ طر
در صورتیکــه طبــق ضوابــط و مقــررات، توافقــات مربوطــه حقوقــی بــرای ایشــان ایجــاد و مســتقر شــده اســت، شــهرداری پــس از انجــام تعهــدات طــرف 

مقابــل نســبت بــه صــدور مجــوز ســاختمانی بــر اســاس مفــاد صلــح نامــه می باشــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه مدیریــت هزینــه بــا اســتفاده از مطالعــات ارزش پروژه هــای عمرانــی )مهندســی ارزش( و خدمــات 
اساســی بــا هزینــه اجرایــی اعتبــارات جــاری بیــش از 200.000.000.000 )دویســت میلیــارد( ریــال و عمرانــی بیــش  از 120 برابــر نصــاب معامــات متوســط 

کاربســت نتایــج آن را بــه صــورت ســه ماهــه بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد. گــزارش پیشــرفت و  قبــل و حیــن اجــرا اقــدام، و 

کاملــی از اطاعــات تمامــی پروژه هــا )بــه تفکیــک ســتاد، مناطــق،  گــزارش  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه تهیــه و ارائــه 
 ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته و محــات هــدف بازآفرینــی( از قبیــل: عنــوان، زمــان شــروع و پایــان برنامــه ای و در حــال انجــام، اولویــت 
ح و مطالعــه و بودجــه مــورد نیــاز برنامــه ای و واقعــی و نیــز ابــاغ 25 % و اثــر ریالــی آن، تعدیل هــا و اثــر  اجــرا، تعــداد فــاز، ســال، وضعیــت تملــک، طــر
کثــر ظــرف مــدت ســه مــاه بــه شــورای اســامی شــهر ارســال نمایــد. ریالــی آن بــر قیمــت پــروژه بــر اســاس برنامــه زمان بنــدی اولیــه، اقــدام نمــوده و حدا

77تبصره

78تبصره

79تبصره

80تبصره

گزارشــات مــورد نیــاز شــورا در خصــوص ارائــه و بررســی بودجه هــای ســنواتی و تفریــغ بودجــه )جــاری  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، تمامــی 
ــه  ــق ارائ ــی و تلفی ــیون های تخصص کمیس ــروژه )EPM( در  ــرل پ کنت ــا و  ــیبنا، مبص ــع س ــامانه جام ــق س ــود را از طری ــی( خ ــای عمران ــژه پروژه ه و بوی
نمایــد. همچنیــن در راســتای هوشمندســازی تعییــن بهــای تمــام شــده خدمــات و پروژه هــا، نســبت بــه یکپارچه ســازی و اتصــال ســامانه های مــورد 

نیــاز، بــا اولویــت اتصــال ســامانه رایــورز بــه ســامانه ها اقــدام نمایــد.

کمیســیون مــاده صــد مبنــی بــر  کــه دارای رای  ک هایــی  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور تعییــن تکلیــف بدهــی پا
کلیــه تخلفــات می باشــند، نســبت بــه تهیــه آیین نامــه نحــوه تســویه حســاب حقــوق شــهرداری بــه میــزان ســهم هــر واحــد در تصــرف متقاضــی  جریمــه 

اقــدام و جهــت تصویــب بــه شــورای اســامی شــهر مشــهد مقــدس ارائــه نمایــد.

کارکنــان بــر اســاس برنامه هــای  گــروه و  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه پیاده ســازی و اجرایــی نمــودن ارزیابــی عملکــرد ســازمان، 
ع نظــام جبــران خدمــات در پرداختی هــا،  عملیاتــی و بودجه هــای مصــوب ســنواتی، اقــدام نمــوده و ارتبــاط منطقــی بیــن ارزیابــی عملکــرد و هــر نــو

گــزارش اقدامــات انجــام شــده را هــر ســه مــاه یکبــار بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.  کارکنــان، آمــوزش برقــرار نمــوده و  جابجایی هــا، ارتقــای 

شــهرداری مشــهد مقــدس )ســتاد، مناطــق، اقتصــادی، ســازمان ها، شــرکت ها و موسســات وابســته( مکلــف اســت، به منظــور ایجــاد عدالــت، انگیــزه 
ــا حقــوق و  کلیــه اطاعــات مرتبــط ب ــدازی زیرسیســتم یکپارچــه حقــوق و دســتمزد و ثبــت  ــه راه ان کارکنــان، نســبت ب و افزایــش بهــره وری در بیــن 
ــای  ــطوح و رده ه ــی س ــات تمام ــران خدم ــام جب ــای نظ ــبت پرداختی ه ــدام و نس ــا( اق ــهرداری )همت ــانی ش ــع انس ــامانه مناب ــان در س کارکن ــتمزد  دس
کارکنــان را  کار، پاداش هــا، رفاهــی بهــره وری  کارکنــان شــامل ســرانه های رفاهــی، ورزشــی و تکمیــل درمــان را بــه صــورت یکســان و همچنیــن اضافــه 
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کارکنــان ســازمان ها،  ع حقــوق و دســتمزد مدیــران و  کاری از طریــق ســامانه ارزیابــی عملکــرد لحــاظ و در موضــو ح وظایــف و شــرایط  متناســب بــا شــر
گونــه ای اقــدام نمایــد تــا زمینــه پرداخــت عادالنــه  ح هــای طبقه بنــدی مشــاغل بــه  شــرکت ها و موسســات وابســته نســبت بــه بازنگــری و اصــاح طر
ــران شــهرداری را  ــزان خالــص دریافتــی مدی ــردد. همچنیــن شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت،  می گ ــا مشــاغل مربوطــه فراهــم  و متناســب ب
گــزارش اجــرای ایــن تبصــره را هــر ســه مــاه بــه شــورای  بــه صــورت محرمانــه بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد، شــهرداری مشــهد موظــف اســت 

اســامی شــهر ارائــه نمایــد.

کــه در قالــب قراردادهای  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور کمــک بــه وضعیــت معیشــتی در خصــوص آن دســته از افــرادی 
مدیریــت پیمــان یــا ســایر انــواع قراردادهــای شــرکت های پیمانــکاری )به صــورت حجمــی( بــا شــهرداری مشــهد مقــدس، ســازمانها، شــرکت ها و 
ــقف  ــور در س ــان مزب کارکن ــه  ــان ب ــل درم ــی مکم ــات رفاه ــی و خدم ــای رفاه ــت هزینه ه ــه پرداخ ــبت ب ــد، نس ــکاری می نماین ــته هم ــات وابس موسس

بودجــه مصــوب ســاالنه و بــا شــرایط ذیــل اقــدام نمایــد. 
کــه دارای مجــوز برون ســپاری شــهرداری باشــند؛ در غیــر این صــورت، پرداخــت  1- مفــاد ایــن تبصــره در خصــوص پیمان هایــی اجــازه داده می شــود، 

پــس از تاییــد شــهردار صــورت خواهــد پذیرفت.
2- شــهرداری مشــهد مقــدس، ســازمان ها، موسســات و شــرکت های وابســته مکلــف اســت، رفاهیــات مربوطــه را مســتقیمًا بــه صــورت غیــر نقــد بــه 
مشــمولین پرداخــت و خدمــات رفاهــی مکمــل درمــان را از طریــق مرکــز پزشــکی شــهرداری و یــا شــرکت های بیمــه ارائــه و در حســاب فــی مابیــن بــا 

شــرکت های طــرف قــرارداد اعمــال نمایــد.
گردد.  3- مفاد این تبصره در قراردادهای آتی شهرداری لحاظ و آثار مالی ناشی از اجرای آن در بودجه های سنواتی سالیانه اعمال 
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کــه در زمــان اشــتغال بــه خدمــت در چارچــوب انجــام مأموریت هــای  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی تابعــه 
کــه علیــه آن هــا در مراجــع قضایــی و انتظامــی اقامــه دعــوی می شــود، بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب حتــی در صــورت بازنشســتگی  محولــه در شــهرداری 
ک شــهرداری تأمیــن و ســایر هزینه هــا  ــاز را از محــل امــا ــق مــورد نی ــه عمــل آورده و وثائ ــان، حمایــت حقوقــی و قضایــی ب ــان مأموریــت آن ــا پای ی
ــؤولیت  ــون مس ــاده 11 قان ــه م ــه از جمل ــررات موضوع ــن و مق ــوب قوانی ــی و در چارچ ــل دادرس ــه مراح کلی ــوق را در  ــاوی ف ــی از دع ــارات ناش و خس
کارکنــان دولــت بــا اصاحــات بعــدی مصــوب ســال 88 و مصوبــه ســال 99 هیــأ ت وزیــران پــس از تأییــد شــهردار  مدنــی، قانــون حمایــت قضایــی از 

مبنــی بــر عــدم ســوء نیــت پرداخــت نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن تحویــل پــادگان ارتــش و اراضــی آبشــار اقدامــات الزم را بــه جهــت اجــرای 
ــد  ــرو دارن ــازاد نی ــه م ک ــی  ــان در پیمان های کارکن ــی  ــره وری و جابجای ــش به ــق افزای ــود از طری ــع موج ــداری وض ــن نگه ــور  و همچنی ــای مذک پروژه ه
کار را  هــر 3 مــاه بــه شــورای اســامی شــهر  گــزارش اقدامــات و پیشــرفت  کارکنــان و مبالــغ پیمان هــا اضافــه نگــردد، انجــام و  کــه بــه ســرجمع  به نحــوی 

ارائــه و آثــار مالــی ناشــی از آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، بــا هــدف شفاف ســازی و تســریع در فرآینــد پاســخگویی و عملیاتــی شــدن شــهر هوشــمند، نســبت بــه وب 
کلیــه ارســال و مراســات بــا مراجــع پاســخگویی از جملــه ســازمان نظــام مهندســی، ســازمان آتش نشــانی، ســازمان تامیــن اجتماعــی،  ســرویس نمــودن 

کارشناســان رســمی دادگســتری و غیــره اقــدام نمایــد. کانــون و مرکــز  ک،  کل ثبــت اســناد و امــا اداره 

بــه مــردم، رفــع موانــع و ســاماندهی خدمــات مهندســی  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور تســریع و تســهیل در پاســخگویی 
کارشناســان ذیصــاح پاســخگویی نمایــد. شــهردار مشــهد مقــدس  مســتحدثات فاقــد پروانــه ســاختمانی تــا پایــان ســال 1399، بــا اســتفاده از ظرفیــت 

ــد. ــاغ نمای ــه و اب ــاه تهی ــد را ظــرف مــدت یــک م می بایســت شــیوه نامه اجرایــی ایــن بن
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شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در راســتای احــداث 1000 چشــمه ســرویس بهداشــتی بــا مشــارکت ســرمایه گذار بخــش خصوصــی در ســطح شــهر 
بــا اولویــت محــدوده پیرامونــی حــرم مطهــر رضــوی بــه تعــداد مــورد نیــاز در ســال 1401 اقــدام و آثــار مالــی آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد.

بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، نســبت بــه تامیــن زمیــن پارکینــگ بــرای جمعــه بــازار شــهید شوشــتری و تملــک و ســاخت جمعــه 
بــازار خــودرو جدید)جایگزیــن بــازار خــودرو فعلــی( اقــدام و آثــار مالــی آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 اعمــال نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، مطالعــات و اقدامــات الزم بــه جهــت احــداث میــدان بــار مرکــزی شــهر مشــهد مقــدس را بــا اســتفاده از 
کار را هــر 3 مــاه بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه و آثــار مالــی آن را در اصــاح  گــزارش اقدامــات و پیشــرفت  ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی انجــام و 

ــد. بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمای

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، اقدامــات الزم بــه جهــت احــداث خــط پــردازش نخاله هــای ســاختمانی در شــهر مشــهد مقــدس را بــا اســتفاده 
کار را هــر 3 مــاه یکبــار بــه شــوراری اســامی شــهر ارائــه و آثــار مالــی ناشــی از  گــزارش اقدامــات و پیشــرفت  از ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی انجــام و 

آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد.

کلیــه  ک عمــل در زمــان صــدور پایانــکار )اســتاندارد آسانســور، آتــش نشــانی و غیــره( را در  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، ضوابــط مــا
گــروه د( ضوابــط زمــان صــدور پروانــه، قــرار دهــد. ســاختمان ها )بــه جــزء ســاختمان های 
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شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه اجــرای برنامه هــا و فعالیت هــای مرتبــط بــا حقــوق شــهروندی و شــهر ترمیمــی مرتبــط از طریــق 
گــزارش آن را در دوره هــای 3 ماهــه بــه شــورای اســامی شــهر، ارســال نمایــد. مســاجد بــر اســاس مصوبــه شــورا اقــدام و 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در راســتای ســاخت معــراج شــهدا، پیگیــری الزم در خصــوص رفــع معــارض را انجــام و نســبت بــه احــداث 
ح مصــوب و مطالعــات اقــدام و آثــار مالــی آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 لحــاظ نمایــد. معــراج شــهدا بــر اســاس طــر

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور تقویــت و مشــارکت بیشــتر بانــوان در ســطح جامعــه، ردیــف خدمــت حمایــت از نهادهــای عمومــی 
و اجتماعــی و تشــکل ها را بــه دو ردیــف تبدیــل و 30 درصــد از اعتبــار مربــوط را بــه بانــوان و خانــواده اختصــاص دهــد.

کمــک بــه احــداث بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس )ســاخت و نگهــداری مرکــز فرهنگــی و مــوزه(  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، به منظــور 
تــا ســقف 500 میلیــارد ریــال در قالــب تفاهم نامــه اقــدام و اعتبــار تخصیــص یافتــه را در حســاب های فی مابیــن لحــاظ نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور تامیــن آرامــش و امنیــت بانــوان در ســطح شــهر مشــهد مقــدس، نســبت بــه مطالعات امکان ســنجی 
پروژه هــای اقتصــادی، اقامتــی، تفریحــی و تجــاری ویــژه بانــوان بــا اولویــت منطقــه ثامــن اقــدام و آثــار مالــی آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 نماید.

ــای  ــره( و ارتق ــرو و غی ــا، مت ــا، پایانه ه ــا، پارک ه ــهری )پارکینگ  ه ــای ش ــازی فضاه ــتای مناسب س ــت، در راس ــف اس ــدس مکل ــهد مق ــهرداری مش ش
گــزارش  کــودک بــا مشــارکت ســرمایه گذار بخــش خصوصــی اقــدام و  ع ایجــاد اتــاق مــادر و  ح و بررســی موضــو زیســت پذیــری شــهری، نســبت بــه طــر

آن را ظــرف مــدت 2 مــاه بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.
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شــماره  مصوبــه  ع  موضــو نشــده  انجــام  بــازده  زود  پروژه هــای  تخصیــص  و  تامیــن  بــه  نســبت  اســت،  مکلــف  مقــدس  مشــهد  شــهرداری 
خ 1400/05/24 شــورای اســامی شــهر را در بودجــه ســال 1401 اقــدام و در ابتــدای ســال نســبت بــه آزاد ســازی تخصیــص  6/1400/7999/ش مــور

اعتبــار مربــوط اقــدام نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، به منظــور افزایــش انگیــزه در ســازمان ها و شــرکت های دارای ظرفیت هــای تبلیغــات شــهری پــس از انجــام امــور 
کارگــزاری آن ســازمان، نســبت بــه شناســایی و ثبــت درآمــد در ســازمان مربــوط اقــدام نمایــد.  مزایــده و انتخــاب پیمانــکار درآمــدی توســط ســازمان و کســر حــق 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه اختصــاص 10 هکتــار از فضــای پــارک 73 هکتــاری یــا بوســتان ها و پارک هــای بــزرگ مقیــاس 
گــزارش پیشــرفت آن را ظــرف مــدت 2 مــاه بــه شــورای  گــروه اقــدام و  در حاشــیه شــهر را بــه ســایت ویــژه بانــوان و تجهیــز آن بــر اســاس نیازهــای ایــن 

اســامی شــهر ارائــه نمایــد. 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه ارائــه برنامه هــای حــوزه تربیــت بدنــی شــهرداری مشــهد )همگانــی و پایــه( در ســال 1401و 
گــزارش عملکــرد انجــام شــده در ســال 1400 را تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ســال 1401 بــه شــورای اســامی شــهر ارســال نمایــد.
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شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه تهیــه و ارائــه بــرش بودجــه حــوزه اقتصــادی، ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی بــا ســرجمع 
کثــر تــا ابتــدای اردیبهشــت  101,010,000,000 هــزار )یکصــد و یــک هــزار وده میلیــارد( ریــال و بــا لحــاظ نمــودن تعهــدات و منابــع انتقالــی اقــدام و حدا
گــزارش عملکــرد مصــارف اعتبــارات جــاری و عمرانــی را  مــاه ســال 1401 بــرای ممهــور نمــودن بــه مهــر شــورای اســامی شــهر ارســال نمایــد. همچنیــن 

هــر ســه مــاه یــک بــار بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.

ح زود بــازده منطقــه ی منفصــل تــوس، باتوجــه بــه  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، درصــورت عــدم تحقــق پروژه هــای طــر
ج، اعتبــارات مذکــور را در ســایر پروژه هــای آن محــدوده هزینــه و اثــرات مالــی  اهمیــت پروژه هــای خدماتــی و اقتصــادی و مجموعــه ورزشــی چهــار بــر

آن را در اصــاح بودجــه ســال 1401 منعکــس نمایــد.

کمبــود ســرانه های فضــای ســبز اجتماعــی در محدوده هــای حاشــیه شــهر و  بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، بــا عنایــت بــه 
گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و یــا  ح هــای هــدف بازآفرینــی، نســبت بــه تملــک و ســاخت پارک هــای محلــه ای در ایــن محدوده هــا از طریــق وا طر
انجــام برنامه هــای اقــدام مشــترک وفــق تبصــره 2 مــاده 5 آیین نامــه اجرایــی برنامــه ملــی بازآفرینــی شــهری پایــدار اقــدام و آثــار مالــی آن را در اصــاح 

بودجــه ســال 1401 لحــاظ و ارائــه نمایــد.

تبصره 106

تبصره 105

تبصره 107
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ح هــای توســعه شــهری بازنگــری شــده و ضوابــط و مقــررات  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، باعنایــت بــه ظرفیت هــای ایجــاد شــده در طر
کثــر ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه ارائــه الیحــه امــکان پاســخگویی بــه مســتحدثات موجــود منطبــق بــا ضوابــط  ک عمــل پاســخگویی، حدا مــا

جدیــد، اقــدام نمایــد. 

کــز آموزشــی و بهداشــتی دولتــی جهــت  کاربری هــای آموزشــی و درمانــی بــه مرا گــذاری اراضــی بــا  شــهرداری مشــهد مقــدس مجــاز اســت، نســبت بــه وا
ــا اولویــت مناطــق حاشــیه شــهر مشــهد در قالــب تفاهم نامه هــای منعقــد شــده قبلــی و جدیــد )دارای اعتبــار  ســاخت مــدارس و مجموعــه درمانــی ب
کــه بــه تصویــب شــورای اســامی شــهر خواهدرســید، اقــدام و مبالــغ آن را بــه صــورت نقــد، غیــر نقــد یــا اعمــال در حســاب های فی مابیــن بــا  ســاخت( 

دولــت لحــاظ نمایــد. 

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، آیین نامــه راه انــدازی ســرویس دهی خطــوط اتوبوس رانــی در حومــه شــهر مشــهد را از طریــق انعقــاد 
تفاهم نامه هــای همــکاری بــا دســتگاه های ذیربــط )فرمانــداری شهرســتان مشــهد و شــورای شهرســتان مشــهد مقــدس( تهیــه و جهــت تصویــب بــه 

شــورای اســامی شــهر مشــهد مقــدس ارائــه نمایــد.

شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه بخشــودگی جریمــه اضافــه بنــای مســاجد و حســینیه مســجد و حوزه هــای علمیــه صرفــًا بخــش 
گواهــی اســتحکام بنــا، تاییدیــه از دســتگاه ذیربــط خــود و عــدم  غیرانتفاعــی )تــا پایــان ســال 1400(، مشــروط بــه موقوفــه بــودن و در صــورت داشــتن 

کی، اقــدام نمایــد.  وجــود شــا

کــه نیــاز بــه اخــذ مجــوز از شــورای اســامی شــهر را دارد، لوایــح مربــوط را بــه  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، بــرای اجــرای تبصره هــای فــوق 
شــورای اســامی شــهر ارســال نمایــد و نیــز تمامــی آثــار بودجــه ای تبصره هــای ایــن مصوبــه را، بــه میــزان تحقــق، در آلبــوم بودجــه اعمــال و نتایــج آن 

را در زمــان ارســال الیحــه اصــاح بودجــه ســال 1401، در جــداول مربــوط، بــه شــورای اســامی شــهر ارائــه نمایــد.

کشــور و انتخــاب شــهرداران الزم  بدیهــی اســت ایــن مصوبــه بــا رعایــت قانــون تشــكیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســامی 
االجراســت.

108تبصره

109تبصره

110تبصره

111تبصره

تبصره 112
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پیوست شماره سه
بودجه تلفیقی مصوب ســــال 1401 

شـــهرداری مشـــهد مقــدس



 

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

80,57۶,۴08,70011۴,270,000,000۴2درآمدها

گذاری دارایی های سرمایه ای )20(52,521,880,300۴2,2۶0,000,000منابع حاصل از وا

گذاری دارایی های مالی ۴2,3۴۴,550,00073,۶7۴,000,0007۴منابع حاصل از وا

8,530,198,00011,080,000,00030خالص منابع سازمانها و شرکتهای وابسته

183,973,037,0002۴1,28۴,000,00031منابع بودجه شهرداری

2,8۶2,000,00020,۴۶0,000,000۶15مازاد منابع برمصارف دوره های ماقبل

کل 186,835,037,000261,744,000,00040جمع 
ارقام به هزار ریال

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

55,580,981,000۶3,070,000,00013اعتبارات هزینه ای

93,335,7۴7,77۶100,932,5۴0,0008تملک دارایی های سرمایه ای

2۶,۶۴1,85۶,08880,۶91,۴۶0,000203تملک دارایی های مالی

8,530,198,00011,080,000,00030خالص مصارف سازمان ها و شرکت های وابسته

184,088,782,864255,774,000,00039مصارف بودجه شهرداری

2,7۴۶,25۴,13۶5,970,000,000117منابع انتقالی به سال آتی
ارقام به هزار ریال

جدول شماره 1جدول شماره 1 خالصه مصارفخالصه منابع
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جدول شماره 2جدول شماره 2  خالصه هزینه های عمومیدرآمدهای عمومی و کمک دولت 

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

50,۶90,192,31۶70,218,357,07839درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

1,531,31۴,5882,083,197,3813۶درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

1,8۴0,027,7983,700,203,۴8۴101بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

1,۶79,1۶8,۶9۶۴,932,2۶1,22۴19۴درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

۶,919,500,0008,30۶,000,00020کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 17,91۶,205,30225,029,980,833۴0اعانات، 

80,576,408,700114,270,000,00042درآمدهای عمومی شهرداری
ارقام به هزار ریال

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

کارکنان ۴,17۶,587,8۴8۴,990,92۴,۴9۶19فصل اول : جبران خدمات 

کاالها و خدمات 30,753,7۴۴,۶۶535,29۴,۶09,90715فصل دوم : استفاده از 

2,052,۶۴7,3972,2۴2,559,3999فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی

12,5۶1,811,80813,28۴,071,085۶فصل چهارم : یارانه

کمک های بالعوض 875,399,03298۶,783,۶7013فصل پنجم: 

۴,128,۴77,350۴,872,111,57318فصل ششم: رفاه اجتماعی

1,032,312,9001,398,939,8703۶فصل هفتم: سایر هزینه ها

55,580,981,00063,070,000,00013هزینه های عمومی شهرداری

2۴,995,۴27,70051,200,000,000تراز عملیاتی
ارقام به هزار ریال
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جدول شماره 3جدول شماره 3 گذاری دارایی های سرمایه ای خالصه تملک دارایی های سرمایه ای خالصه وا

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

00ماده 101 قانون شهرداری

)17(50,95۶,020,700۴2,251,259,500فروش اموال غیر منقول

)۴5(15,859,۶008,7۴0,500فروش اموال منقول و اسقاط

00فروش سرقفلی

00فروش حقوق انتفاعی

1,550,000,0000منابع سرمایه ای

گذاری دارایی های سرمایه ای )20(52,521,880,30042,260,000,000وا
ارقام به هزار ریال

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

)۶(7۶,170,27۶,35571,2۶8,250,000فصل اول:ساختمان و سایر مستحدثات

)25(11,2۴5,783,5۶78,۴30,780,000فصل دوم: ماشین آالت و تجهیزات

)2(۶35,958,۴55۶22,1۴0,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

00فصل چهارم:استفاده از موجودی انبار

گران بها 00فصل پنجم:اقالم 

5,283,729,۴0020,۶11,370,000290فصل ششم:زمین

00فصل هفتم:سایر دارایی های تولید نشده

93,335,747,777100,932,540,0008تملک دارایی های سرمایه ای

)58,۶72,5۴0,000()۴0,813,8۶7,۴77(تراز عملیاتی
ارقام به هزار ریال
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جدول شماره 4جدول شماره 4 گذاری دارایی های مالی خالصه تملک دارایی های مالیخالصه وا

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

22,850,822,38053,893,93۴,۴۴213۶وام های دریافتی

12,300,000,00018,500,000,00050انواع اوراق و اسناد

)82(7,193,727,۶201,280,0۶5,558مازاد منابع بر مصارف

گذاری دارایی های مالی 42,344,550,00073,674,000,00074وا
ارقام به هزار ریال

ح درصد تغییراتبودجه مصوب سال 1401اصالح بودجه مصوب سال 1400شر

گذاری سهام 00وا

7,000,000,00021,700,000,000210بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

10,837,۴۴3,00۶28,۴۶0,000,0001۶3بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

3,80۴,۴13,08218,531,۴۶0,000387تعهدات پرداخت نشده سال های قبل

5,000,000,00012,000,000,0001۴0باز پرداخت وام های خارجی و تعهدات

26,641,856,08880,691,460,000203تملک دارایی های مالی

)7,017,۴۶0,000(15,702,۶93,912تراز عملیاتی
ارقام به هزار ریال
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ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

41000000080,576,408,70037,591,954,25290,274,029,7367,880,000,00016,115,970,264114,270,000,00042درآمدها
41100000050,690,192,31624,910,147,88862,528,376,1516,242,320,6381,447,660,29070,218,357,07839درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

41101000010,300,315,3255,847,175,43914,383,972,2590200,000,00014,583,972,25942عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده
کاال و خدمات 4110101007,500,000,5054,216,263,63411,562,108,6380011,562,108,63854عوارض بر 

کاال و خدمات 4110101017,500,000,0004,216,263,13011,562,108,6380011,562,108,63854عوارض بر 
411010104505505000عوارض 3 درصد حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان وسایر حق نظارت

الیندگی 41101020017,242,4109,355,86625,863,6220025,863,62250عوارض آ
الیندگی 41101020117,242,4109,355,86625,863,6220025,863,62250عوارض آ

گذاری( 411010300700,000,000214,966,442980,000,00000980,000,00040عوارض متمرکز)فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره 
گذاری( 411010301700,000,000214,966,442980,000,00000980,000,00040      عوارض متمرکز)فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره 

1-411010400908,072,410629,460,757900,000,00000900,000,000عوارض خوردوهای سواری و سایر وسائط نقلیه
1-411010401908,072,410629,460,757900,000,00000900,000,000      عوارض خودروهای سواری و سایر وسائط نقلیه

32-411010500735,000,000663,540,319300,000,0000200,000,000500,000,000عوارض بلیط )حمل ونقل هوایی، زمینی،دریایی(
50-411010501600,000,000567,467,104300,000,00000300,000,000      عوارض بلیط هواپیمایی

411010502135,000,00096,073,21500200,000,000200,000,00048عوارض بلیط مسافرت و باربری
گمرکی 411010600440,000,000113,588,421616,000,00000616,000,00040عوارض متمرکز دوازده در هزار 

گمرکی 411010601440,000,000113,588,421616,000,00000616,000,00040عوارض متمرکز دوازده در هزار 
41102000036,020,537,00817,023,020,58842,223,984,6706,242,320,638190,000,00048,656,305,30835درآمدهای ناشی از توسعه شهر

کم پایه )مسکونی( 41102010014,497,222,5216,273,385,08320,479,360,0321,203,689,426021,683,049,45850عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد ترا
کم پایه )مسکونی( 41102010114,497,222,5216,273,385,08320,479,360,0321,203,689,426021,683,049,45850عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد ترا

کم پایه )غیرمسکونی( 56-4110202001,610,802,503255,400,613663,490,95837,208,1310700,699,089عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد ترا

ارقام به هزار ریال

ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

کم پایه )غیر مسکونی( 56-4110202011,610,802,503255,400,613663,490,95837,208,1310700,699,089عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد ترا
کم پایه )مسکونی( 41102030017,068,199,3578,919,366,33517,755,695,8454,620,713,512022,376,409,35731عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر ترا

کم پایه )مسکونی( 41102030117,068,199,3578,919,366,33517,755,695,8454,620,713,512022,376,409,35731عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر ترا
4110205004,004,9613,207,6945,606,945005,606,94540عوارض بر بالکن و پیش آمدگی

4110205014,004,9613,207,6945,606,945005,606,94540عوارض بر بالکن و پیش آمدگی
4110206001,612,238,287796,975,5322,022,681,741251,198,42402,273,880,16541عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری

4110206011,583,435,733784,822,4911,982,358,164251,198,42402,233,556,58841درآمد حاصل از سرانه معابر و خدمات
41102060228,802,55412,153,04140,323,5760040,323,57640عوارض بر حق مشرفیت

41102080045,329,57627,999,98515,861,406040,000,00055,861,40623عوارض قطع اشجار
41102080145,329,57627,999,98515,861,406040,000,00055,861,40623عوارض قطع اشجار

کشی برای امالك فاقد مستحدثات 4110209003,000,00004,200,000004,200,00040عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار 
کشی برای امالك فاقد مستحدثات 4110209013,000,00004,200,000004,200,00040عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار 

41102110050,004,110000150,000,000150,000,000200منابع حاصل از اطفاء حریق حریم
41102110150,004,110000150,000,000150,000,000200منابع حاصل از اطفاء حریق حریم

4110213001,16961900000عوارض تفکیك اراضی و ساختمان
4110213011,16961900000عوارض تفکیك اراضی و ساختمان

41102140074,4111,591,8700000عوارض بر معامالت غیرمنقول
41102140174,4111,591,87000000عوارض بر معامالت غیرمنقول

کن عمومی هتل، مسافرخانه و غیره 411021500621,340471,615869,87600869,87640عوارض بر اما
411021501621,340471,615869,87600869,87640عوارض زائرسراهای دولتی

41102160013,96436,23800000عوارض براراضی و امالك بالاستفاده شهر

ارقام به هزار ریال

کمک دولت برحسب بند و اجزا کمک دولت برحسب بند و اجزاجدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و  جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و 

8485 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

41102160113,96436,2380000عوارض براراضی و امالك بالاستفاده شهر
411021700600,804181,655841,12500841,12540عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی

411021701600,804181,655841,12500841,12540عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی
4110218001,128,424,005744,403,3491,275,376,742129,511,14501,404,887,88725درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ

4110218011,128,424,005744,403,3491,275,376,742129,511,14501,404,887,88725درآمد ناشی از عدم امکان تأمین پارکینگ
4110300002,924,751,2201,309,104,5993,929,618,0490809,470,2904,739,088,33962درآمدهای ناشی از حمل و نقل

کسیرانی 41103010033,000,00016,479,2330040,000,00040,000,00021بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تا
کسیرانی 4110301017,000,0003,755,568008,000,0008,000,00014درآمد حاصل از صدور پروانه تا

کسیرانی 41103010213,000,0007,164,7390015,000,00015,000,00015درآمد حاصل از خدمات پروانه بهره برداری و نمایندگی در تا
گذاری مدیریت خطوط و سرویس مدارس 41103010313,000,0005,558,9260017,000,00017,000,00031منابع حاصل از وا

4110302002,500,00003,500,000003,500,00040عوارض موتورسیکلت ها
4110302012,500,00003,500,000003,500,00040عوارض موتورسیکلت ها

411030300124,800,00056,175,75300163,125,000163,125,00031بهای خدمات ناشی از صدور پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار
41103030134,000,00014,612,6100050,000,00050,000,00047درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه اشتغال بکار حمل بار

41103030275,000,00026,158,2790075,000,00075,000,0000درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه فعالیت در حمل بار
411030303800,000550,015001,125,0001,125,00041درآمد حاصل از ارایه خدمات صدور پروانه بهره برداری در حمل بار

41103030415,000,00014,854,8480037,000,00037,000,000147منابع حاصل از صدور مجوزهای صادره
41103040010,000,0001,058,7580014,000,00014,000,00040درآمد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی

4110304020217,8920000درآمد حاصل از مینی بوسها و اتوبوس های تحت نظارت
گواهی فعالیت حمل و نقل عمومی مسافر اتوبوس و مینی بوس  منابع حاصل از صدور 

41103040310,000,000840,8660014,000,00014,000,00040درون شهری

ارقام به هزار ریال

ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

411030600170,000,000000250,000,000250,000,00047عوارض ناشی از اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی

411030601170,000,000000250,000,000250,000,00047عوارض ناشی از اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی

411030700150,000,0000240,000,00000240,000,00060عوارض ناشی از اجرای ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی
411030701150,000,0000240,000,00000240,000,00060عوارض ناشی از اجرای ماده 23 رسیدگی به تخلفات رانندگی

4110308002,500,00003,500,000003,500,00040عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی )معاینه چشم و سایر(
4110308012,500,00003,500,000003,500,00040عوارض ثبت نام و تجدید آزمایش رانندگی )معاینه چشم و سایر(

گواهینامه 41103090017,500,000024,500,0000024,500,00040عوارض صدور، تمدید و تعویض 
گواهینامه 41103090117,500,000024,500,0000024,500,00040عوارض صدور، تمدید و تعویض 

4110311002,177,451,2201,208,919,1143,658,118,049003,658,118,04968عوارض ناشی از اجرای ماده 9 قانون حمل و نقل ریلی شهرهای باالی 500 هزارنفر
عوارض ناشی از اجرای ماده 9 قانون حمل و نقل ریلی شهرهای 

4110311012,177,451,2201,208,919,1143,658,118,049003,658,118,04968باالی 500 هزارنفر

کسی رانی 411031200237,000,00026,471,74200342,345,290342,345,29044درآمد تا
کسی و شخصی فعال در حمل و نقل مسافر 41103120115,000,0007,642,8900019,000,00019,000,00027منابع حاصل از خودروهای تا

کسی های اینترنتی 411031202200,000,000000294,345,290294,345,29047منابع حاصل از نظارت بر تا
کسی 41103120313,000,00012,566,8410018,000,00018,000,00038درآمد حاصل از نقل و انتقال تا

کسیرانی 4110312046,000,0004,517,090007,000,0007,000,00017درآمد حاصل از تخلفات رانندگان تا
کسی 4110312053,000,0001,744,921003,000,0003,000,0000درآمد حاصل از حق االمتیاز تا

کسی ها 41103120600001,000,0001,000,000منابع حاصل ازتبلیغات بدنه تا
4110400001,444,588,763730,847,2611,990,801,1720248,190,0002,238,991,17255درآمدهای ناشی از بهره برداری از فضای شهر

411040100539,453,007415,631,861863,124,81100863,124,81160عوارض نوسازی
411040101539,453,007415,631,861863,124,81100863,124,81160عوارض نوسازی

ارقام به هزار ریال

کمک دولت برحسب بند و اجزا کمک دولت برحسب بند و اجزاجدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و  جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و 

8687 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

4110402004,500,0000006,300,0006,300,00040عوارض سطح شهر
4110402014,500,0000006,300,0006,300,00040درآمد حاصل از بهره برداری پیاده روها و معابر شهری

41104030045,381,74832,408,22663,534,4480063,534,44840عوارض سالیانه بانك ها و موسسات اعتباری
41104030145,381,74832,408,22663,534,4480063,534,44840عوارض سالیانه بانك ها و موسسات اعتباری

41104040024,423,594034,193,0310034,193,03140عوارض اسناد رسمی )حق الثبت(
41104040124,423,594034,193,0310034,193,03140عوارض اسناد رسمی )حق الثبت(

411040500181,850,00065,214,03614,000,0000236,390,000250,390,00038عوارض صدور مجوز احداث و بهره برداری سالیانه دکل و آنتن
411040501171,850,0005,658,46200236,390,000236,390,00038عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری

411040502059,555,5740000درآمد حاصل از سایت های مخابراتی
41104050310,000,000014,000,0000014,000,00040عوارض صدور یا تمدید مجوز جرثقیل های برجی

41104060035,146,83254,046,750105,440,49700105,440,497200عوارض بر مشاغل و حرف )بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملك و مساحت( دائمی
41104060135,146,83254,046,750105,440,49700105,440,497200عوارض بر مشاغل و حرف )بر اساس نوع شغل، محل استقرار ملك و مساحت( دائمی

13-4110408006,327,5931,044,974005,500,0005,500,000درآمد ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر
13-4110408026,327,5931,044,974005,500,0005,500,000منابع حاصل از تصادفات و خسارات

گذرنامه 4110409007,505,9896,818,31310,508,3850010,508,38540عوارض صدور، تمدید و تعویض 
گذرنامه 4110409017,505,9896,818,31310,508,3850010,508,38540عوارض صدور، تمدید و تعویض 

411041000600,000,000155,683,102900,000,00000900,000,00050حق انتفاع از بهره برداری موقت
411041001600,000,000155,683,102900,000,00000900,000,00050حق انتفاع از بهره برداری موقت

4120000001,531,314,5881,215,608,047632,790,10201,450,407,2792,083,197,38136درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
4120100001,531,314,5881,215,608,047632,790,10201,450,407,2792,083,197,38136درآمدهای اختصاصی

گورستان 4120108001,079,321,658924,235,263001,450,407,2791,450,407,27934درآمد غسالخانه و 

ارقام به هزار ریال

ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

41201080160,903,71547,798,2200081,610,97881,610,97834درآمد حاصل از نگهداری قبور
412010802110,200,000103,865,98800147,668,000147,668,00034درآمد حاصل از خدمات ویژه دفن

41201080312,689,74612,663,1770017,004,26017,004,26034درآمد حاصل از سردخانه
412010804610,474,090529,675,26000822,151,537822,151,53735درآمد حاصل ازپیش فروش قبور
41201080558,065,00038,975,3250077,807,10077,807,10034درآمد حاصل از آرامگاه خانوادگی
41201080695,811,59883,035,00000128,387,541128,387,54134منابع حاصل از تغسیل و تکفین

41201080716,875,32415,742,7980022,612,93422,612,93434منابع حاصل از خدمات اداری در سازمان فردوسها )تشکیل پرونده و صدور گواهی فوت(
41201080898,338,37577,227,20100131,773,423131,773,42334منابع حاصل از حمل جسد
41201080915,963,81115,252,2940021,391,50721,391,50734منابع حاصل از بسته بندی

412011000451,992,930291,372,784632,790,10200632,790,10240بهای خدمات مدیریت پسماند
412011001451,992,930291,372,784632,790,10200632,790,10240بهای خدمات مدیریت پسماند

4130000001,840,027,7981,079,623,314836,399,10363,474,1312,800,330,2503,700,203,484101بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
4130100001,205,227,598899,840,339836,399,10363,474,131947,580,0001,847,453,23453بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گیری و ترمیم حفاری 413010100149,743,264128,853,152146,166,43863,474,1310209,640,56940بهای خدمات آسفالت و لکه 
گیری و ترمیم حفاری 413010101149,743,264128,853,152146,166,43863,474,1310209,640,56940بهای خدمات آسفالت و لکه 

کارشناسی نقشه ها 41301020040,004,46816,490,63856,000,0000056,000,00040بهای خدمات 
کارشناسی نقشه ها 41301020140,004,46816,490,63856,000,0000056,000,00040بهای خدمات 

41301030024,000,00011,348,4260040,000,00040,000,00067بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو
41301030124,000,00011,348,4260040,000,00040,000,00067بهای خدمات صدور معاینه فنی خودرو

413010600215,168,000220,170,301252,000,0000122,580,000374,580,00074بهای خدمات پیمانکاری
413010601180,000,000197,697,877252,000,00000252,000,00040بهای خدمات پیمانکاری

ارقام به هزار ریال

کمک دولت برحسب بند و اجزا کمک دولت برحسب بند و اجزاجدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و  جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و 

8889 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

ج از شهرداری 41301060311,700,00012,008,2830018,580,00018,580,00059منابع حاصل از خدمات مشاوره و آموزش به خار
4130106087,840,0003,028,0120017,000,00017,000,000117درآمد حاصل از مشترکین در روزنامه شهرآرا

4130106094,200,0003,965,8370014,000,00014,000,000233فروش ضایعات روزنامه
ج شهرداری 4130106163,500,0000008,000,0008,000,000129منابع حاصل از چاپ، انتشار، نصب و جمع آوری بنر به خار

ج شهرداری گهی ها در روزنامه شهرآرا به خار 4130106175,928,0003,470,2910015,000,00015,000,000153منابع حاصل از آ
گهی در فضای مجازی 4130106182,000,00000050,000,00050,000,0002,400درآمد حاصل از آ

4130107008,912,52625,563,9060000بهای خدمات آماده سازی
4130107018,912,52625,563,9060000بهای خدمات آماده سازی
413011000107,537,37668,220,168150,552,32600150,552,32640بهای خدمت اتباع بیگانه
413011001107,537,37668,220,168150,552,32600150,552,32640بهای خدمت اتباع بیگانه

4130111009,876,0646,227,31213,826,4890013,826,48940بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی
4130111019,876,0646,227,31213,826,4890013,826,48940بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی

413011400243,000,000152,116,5544,200,0000415,000,000419,200,00073سایر
کارشناسی آتش نشانی 413011406210,000,000130,758,12200370,000,000370,000,00076منابع ناشی از بازدید 

41301141330,000,00021,358,4320045,000,00045,000,00050منابع حاصل از اجاره بهای شرکت های مسافربری در سازمان پایانه
کسازی و امحای پوسترها و نوشته های تبلیغاتی 4130114163,000,00004,200,000004,200,00040بهای خدمات پا

413011500406,985,900270,849,883213,653,8500370,000,000583,653,85043بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
413011501406,985,900270,849,883213,653,8500370,000,000583,653,85043بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
413020000634,800,200179,782,975001,852,750,2501,852,750,250192درآمد حاصل از تاسیسات شهرداری

ارقام به هزار ریال

ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

41302030000005,000,0005,000,000درآمد حاصل از بازیافت زباله
کود 41302030100005,000,0005,000,000منابع حاصل از فروش 

گهی های تجاری و تبلیغات محیطی 413020400520,000,000163,018,27500862,000,000862,000,00066درآمد حاصل از آ
413020403390,000,000163,018,27500600,000,000600,000,00054درآمد حاصل از تابلوهای تبلیغات

گذاری فضاهای تبلیغاتی 413020404130,000,000000262,000,000262,000,000102درآمد حاصل از اجاره و وا
413020500114,800,20016,764,70000985,750,250985,750,250759سایر

4130205023,800,2000004,750,2504,750,25025درآمد حاصل ازارایه خدمات اتوبوس های ورودی به پایانه
41302050525,000,00016,764,70000810,000,000810,000,0003,140درآمد حاصل از تاسیسات بوستانهای شهری

گونه های خاص و فروش به سایر موسسات 4130205076,000,00000011,000,00011,000,00083منابع حاصل از فروش 
کز فرهنگی گذاری مرا 41302050810,000,00000010,000,00010,000,0000منابع حاصل از وا
کز ورزشی گذاری مرا 41302050955,000,00000088,000,00088,000,00060منابع حاصل از وا

گردشگری کز  گذاری مرا 4130205105,000,0000005,000,0005,000,0000منابع حاصل از وا
4130205115,000,0000007,000,0007,000,00040منابع حاصل از فروش برق

4130205125,000,00000050,000,00050,000,000900درآمد حاصل از بهره برداری از زیرساخت)نرم افزار، داده، سخت افزار(
4140000001,679,168,696930,362,6951,714,595,41403,217,665,8104,932,261,224194درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

414010000591,542,979387,926,910345,154,23401,391,997,6191,737,151,853194درآمد حاصل از اموال شهرداری
414010100260,632,426209,981,637343,235,8340855,000,0001,198,235,834360درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداری

414010101260,632,426209,981,637343,235,8340855,000,0001,198,235,834360درآمد و مال االجاره مستحدثات شهرداری
41401040050,750,000828,80000134,162,619134,162,619164درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی

ارقام به هزار ریال

کمک دولت برحسب بند و اجزا کمک دولت برحسب بند و اجزاجدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و  جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و 

9091 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

کاذب( 41401040250,000,000828,80000133,262,619133,262,619167درآمد حاصل از روز بازارها )ساماندهی مشاغل 
کتاب 414010403750,000000900,000900,00020درآمد حاصل از بازار 

414010500176,870,285103,449,5251,918,4000230,835,000232,753,40032درآمد حاصل از پارکینگ های عمومی
4140105021,870,285103,449,5251,918,4000835,0002,753,40047      درآمد حاصل از پارکینگ وپارکومترها )حق ورود به توقفگاهها و پارکینگهای عمومی(

414010503175,000,000000230,000,000230,000,00031    منابع حاصل از اجاره پارکینگهای غیر حاشیه ای
414010700103,000,00073,373,00800172,000,000172,000,00067سایر

414010701100,000,00070,834,19200162,500,000162,500,00063     درآمد حاصل از اجاره غرفه های تجاری و خدماتی پایانه ها
41401070900005,000,0005,000,000منابع حاصل از تاسیسات آبی

کی 4140107103,000,0002,538,816004,500,0004,500,00050درآمد حاصل از اجاره دوچرخه اشترا
کارخانجات شهرداری 414010800290,268293,9400000درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات 

کارخانجات شهرداری 414010801290,268293,9400000درآمد حاصل از فروش محصوالت و خدمات 
4140200001,087,625,718542,435,7851,369,441,18001,825,668,1913,195,109,371194درآمد حاصل از وجوه شهرداری

گذاری 414020100266,712,820114,460,755373,397,94900373,397,94940درآمد حاصل از سرمایه 
414020103266,712,820114,460,755373,397,94900373,397,94940درآمد حاصل از اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید

414020200820,912,898427,975,031996,043,23101,825,668,1912,821,711,422244درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
414020201820,912,898427,975,031996,043,2310825,668,1911,821,711,422122    درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری
41402020200001,000,000,0001,000,000,000    منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت

4150000006,919,500,00001,130,000,00007,176,000,0008,306,000,00020کمك های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

ارقام به هزار ریال

ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

کمك های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 4150100006,919,500,00001,130,000,00007,176,000,0008,306,000,00020یارانه ها و 
41501010000120,000,00000120,000,000کمك بالعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی

41501010100120,000,00000120,000,000کمك بالعوض دولت و یا سایر سازمانها و موسسات دولتی
الت خدماتی و عمرانی 415010200300,000,00000000کمك دولت برای تامین ماشین آ

الت خدماتی و عمرانی کمك دولت برای تامین ماشین آ     415010201300,000,00000000
50-415010300100,000,00000050,000,00050,000,000یارانه بلیط

50-415010301100,000,00000050,000,00050,000,000یارانه بلیط
4150104006,519,500,00001,010,000,00007,126,000,0008,136,000,00025کمك های دولت برای پروژه مشخص
4150104016,275,000,0000600,000,00006,110,000,0006,710,000,0007کمك دولت برای پروژه قطارشهری
کمربند سبز کمك دولت برای پروژه      4150104020010,000,0000010,000,000

گرم خانه ها و ساماندهی متکدیان 4150104032,000,0000002,000,0002,000,0000کمك دولت برای ساخت 
کمك دولت برای پروژه خرید ناوگان اتوبوسرانی     415010404135,000,0000400,000,0000540,000,000940,000,000596

گردشگری 4150104052,000,0000002,000,0002,000,0000تعهد دولت برای خدمات زیارتی و 
4150104062,000,0000002,000,0002,000,0000تعهد دولت برای معتادان متجاهر

415010407103,500,000000470,000,000470,000,000354کمك دولت برای پروژه ثامن
کمك های اهدایی و دارائی ها 41600000017,916,205,3029,456,212,30723,431,868,9661,574,205,23123,906,63625,029,980,83340اعانات، 

کمك های اهدائی 4160100005,600,0001,328,4557,420,0000300,0007,720,00038اعانات و 

ارقام به هزار ریال

کمک دولت برحسب بند و اجزا کمک دولت برحسب بند و اجزاجدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و  جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و 

9293 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

4160101005,600,0001,328,4557,420,0000300,0007,720,00038خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی
4160101015,600,0001,328,4557,420,0000300,0007,720,00038خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی

که به موجب قانون وصول می شود 41602000017,910,605,3029,454,883,85223,424,448,9661,574,205,23123,606,63625,022,260,83340درآمدهای اتفاقی 
416020100150,0000210,00000210,00040ضبط سپرده های مطالبه نشده

416020101150,0000210,00000210,00040ضبط سپرده های مطالبه نشده
4160202003,176,0311,571,629456,44305,037,5005,493,94373ضبط سپرده های معامالت شهرداری

4160202013,176,0311,571,629456,44305,037,5005,493,94373ضبط سپرده های معامالت شهرداری
41602040021,737,44918,482,79026,084,9390026,084,93920درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چك

41602040121,737,44918,482,79026,084,9390026,084,93920درآمد حاصل از تاخیر و خسارت تادیه چك
کمیسیون ماده 100 41602050013,525,853,9327,019,820,44417,787,982,3771,012,959,740018,800,942,11739جرائم 

کمیسیون ماده 100 41602050113,525,338,9327,019,820,44417,787,261,3771,012,959,740018,800,221,11739جرائم 
416020502515,0000721,00000721,00040درآمد ناشی از اجرای تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری

41602060050,250470,00014,000040,25054,2508درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه
41602060150,250470,00014,000040,25054,2508درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه

4160210004,173,824,7212,282,895,1335,392,715,473561,245,49105,953,960,96443عوارض بر افزایش تغییر بهره برداری اعیان
4160210014,173,824,7212,282,895,1335,392,715,473561,245,49105,953,960,96443عوارض بر افزایش تغییر بهره برداری اعیان

416021100154,989,810114,371,492216,985,73400216,985,73440جریمه سد معبر

ارقام به هزار ریال

ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

هشت ماهه اول 
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401
درصد 

تغییرات منابع استحصالی تهاتر-معوضنقد
جمعتوسط سازمان ها

416021101154,989,810114,371,492216,985,73400216,985,73440جریمه سد معبر
40-41602120030,823,10917,272,3630018,528,88618,528,886سایر

75-4160212026,000,000909,925001,500,0001,500,000منابع حاصل از دریافت خسارت از بیمه ها
31-41602120324,823,10916,362,4380017,028,88617,028,886جرایم پیمانکاران و پرسنل

ارقام به هزار ریال

کمک دولت برحسب بند و اجزا کمک دولت برحسب بند و اجزاجدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و  جدول شماره 5 - منابع حاصل از درآمدهای عمومی و 

9495 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه مصوب 
سال 1400

درصد بودجه مصوب سال 1401
تغییرات جمعسازمان هاتهاتر-معوضنقد

گذاری دارایی های مالی 35,243,934,442447,000,00037,983,065,55873,674,000,00074 43000000042,344,550,000منابع حاصل از وا
43100000022,850,822,38035,243,934,442018,650,000,00053,893,934,442136وام های دریافتی

43102000022,850,822,38035,243,934,442018,650,000,00053,893,934,442136تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری
تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری

43102000115,922,688,98735,243,934,4420035,243,934,442121)شهرداری ، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری(

تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری
4310200026,928,133,3930018,650,000,00018,650,000,000169)حوزه اقتصادی شهرداری ، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری(

43200000012,300,000,0000018,500,000,00018,650,000,00050انواع اوراق و اسناد

43201000012,300,000,0000014,500,000,00014,500,000,00018اوراق مشارکت
43201000112,300,000,0000014,500,000,00014,500,000,00018اوراق مشارکت

4320200000004,000,000,0004,000,000,000انواع صکوك
4320200010004,000,000,0004,000,000,000انواع صکوك

82-4330000007,193,727,6200447,000,000833,065,5581,280,065,558مازاد منابع بر مصارف
4330100006,054,000,0000000مازاد منابع بر مصارف
43301000100000      مازاد منابع بر مصارف

4330100026,054,000,0000000مازاد منابع بر مصارف سایر اوراق
4330200001,139,727,6200447,000,000833,065,5581,280,065,55812مازاد منابع بر مصارف دوره جاری

4330200011,139,727,6200447,000,000833,065,5581,280,065,55812مازاد مصارف غیر نقدی )استهالك و سنوات(

گذاری دارایی های مالی برحسب بند و اجزا جدول شماره 7 - منابع حاصل از وا

ح منابع براساس قسمت / بخش / بند / اجزا کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه 
مصوب سال 1400

درصد بودجه مصوب سال 1401
تغییرات جمعسازمان هاتهاتر-معوضنقد

گذاری دارایی های سرمایه ای 20-42000000052,521,880,3006,815,759,5001,755,500,00033,688,740,50042,260,000,000منابع حاصل از وا
17-42200000050,956,020,7006,815,759,5001,755,500,00033,680,000,00042,251,259,500فروش اموال غیر منقول
17-42201000050,956,020,7006,815,759,5001,755,500,00033,680,000,00042,251,259,500فروش اموال غیر منقول

42201000100000فروش اموال غیر منقول
60-42201000221,627,833,9506,815,759,5001,755,500,00008,571,259,500منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات )شهرداری(

422010003556,000,0000000منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات )بافت فرسوده آبکوه(
422010004227,000,0000000منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات )بافت فرسوده عامل(

4220100053,500,000,0000000منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات )قطارشهری(
4220100061,035,000,0000000منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات )میدان شهدا(

42201000824,010,186,7500033,680,000,00033,680,000,00040منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تاسیسات )اقتصادی(
45-42300000015,859,600008,740,5008,740,500فروش اموال منقول و اسقاط
45-42301000015,859,600008,740,5008,740,500فروش اموال منقول و اسقاط

45-42301000115,859,600008,740,5008,740,500منابع حاصل از فروش اموال اسقاطی و ضایعات
4260000001,550,000,0000000منابع سرمایه ای
4260100001,550,000,0000000منابع سرمایه ای

426010003700,000,0000000درآمد حاصل از سود سپرده
426010004200,000,0000000مال االجاره ساختمانها و تاسیسات

426010005650,000,0000000منابع حاصل از سود حساب اوراق مشارکت

ارقام به هزار ریال

گذاری دارایی های سرمایه ای برحسب بند و اجزا جدول شماره 6 - ممنابع حاصل از وا

9697 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح جمعشر

98,154,029,736درآمدها
68,770,696,789درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

632,790,102درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری
899,873,234بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

1,714,595,414درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری
1,130,000,000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 25,006,074,197اعانات، 

ح جمعشر

گذاری دارایی های سرمایه ای 8,571,259,500منابع حاصل از وا
0ماده 101 قانون شهرداری

8,571,259,500فروش اموال غیر منقول
0فروش اموال منقول و اسقاط

0فروش سرقفلی
0فروش حقوق انتفاعی

0منابع سرمایه ای

ح جمعشر

گذاری دارایی های مالی 35,690,934,442منابع حاصل از وا
35,243,934,442وام های دریافتی

0انواع اوراق و اسناد
447,000,000مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

142,416,223,678

87,787,776,322

230,204,000,000

کل منابع جمع 

منابع استحصالی توسط سازمان ها و حوزه اقتصادی

کل منابع و مصارف استحصالی توسط سازمان ها جمع 

ح جمعاعتبارات تملک دارایی های مالیاعتبارات تملک دارایی های سرمایه ایاعتبارات هزینه ایشر

8,662,179,21169,716,690,000078,378,869,211حوزه مأموریتی حمل ونقل و ترافیک
6,717,518,96329,153,000,000035,870,518,963برنامه حمل ونقل عمومی
1,727,844,83939,952,260,000041,680,104,839برنامه شبکه معابر شهری

183,969,19300183,969,193برنامه ترافیک شهری
32,846,216611,430,0000644,276,216برنامه توقفگاه های شهری

17,995,664,15210,856,260,000028,851,924,152حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
9,108,788,853809,100,00009,917,888,853برنامه بهداشت شهری

8,886,875,29910,047,160,000018,934,035,299برنامه محیط زیست سالم شهری
5,408,773,9942,108,980,00007,517,753,994حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری

کالبد شهری 5,192,275,6801,302,770,00006,495,045,680برنامه 
216,498,314806,210,00001,022,708,314برنامه سیما و منظر شهری

7,296,873,3135,649,960,000012,946,833,313حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
4,081,235,7073,180,842,00007,262,077,707برنامه سبک زندگی و هویت شهری و ترویج اخالق اجتماعی

گردشگران 387,877,420372,398,0000760,275,420برنامه زیارت و خدمات به زائران و 
2,827,760,1872,096,720,00004,924,480,187برنامه سالمت اجتماعی

4,192,352,8384,985,160,00009,177,512,838حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
4,192,352,8384,985,160,00009,177,512,838برنامه ایمنی شهری

7,558,159,9167,615,490,000015,163,399,916حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
23,768,2731,181,320,00001,205,088,273برنامه هوشمندسازی

984,405,3105,455,500,00006,439,905,310برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
6,549,986,333978,670,00007,528,656,333برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی

اضافه می شود - سایر اقالم
2,418,996,5752,418,996,575سایر موارد

80,691,460,00080,691,460,000بازپرداخت وام، اوراق و تعهدات
کل مصارف 53,533,000,000100,932,540,00080,691,460,000235,157,000,000       جمع 

9,537,000,0009,537,000,000       تفویضی به سازمان ها
کل مصارف و تفویضی سازمان ها 63,070,000,000100,932,540,00080,691,460,000244,694,000,000       جمع 

5,970,000,000       منابع انتقالی به سال آتی
ارقام به هزار ریال

 

جدول شماره 8 -  خاصه بودجه و تعادل منابع و مصارف به شیوه عملیاتی

9899 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

 53,533,000,000100,932,540,00080,691,460,000235,157,000,0000مأموریت ها
 51,114,003,425100,932,540,0000152,046,543,4250برنامه های شهرداری

 8,662,179,21169,716,690,000078,378,869,2110حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیك
 6,717,518,96329,153,000,000035,870,518,9630برنامه حمل ونقل عمومی

 4,477,290,7504,987,000,00009,464,290,7500اتوبوسرانی
4,004,0764,480,000,00004,484,004,07610642,301,925دستگاهتامین ناوگان اتوبوسرانی

090,000,000090,000,000263342,205دستگاهتعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی
0175,000,0000175,000,00021,7748,037متر مربعتأمین پایانه های اتوبوس

070,000,000070,000,0001,34652,006ایستگاه     تعمیر و تجهیز ایستگاه های اتوبوس
010,000,000010,000,00062715,949متر مربعتأمین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس

080,000,000080,000,000304,702263متر مربع    تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
3,342,7125,000,00008,342,71217049,075متر طولتأمین مسیر ویژه اتوبوس

035,000,000035,000,0008,2414,247متر طولتعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس
4,469,943,963004,469,943,96390,000,00050تعداد مسافر    جابجایی مسافر با ناوگان اتوبوسرانی

042,000,000042,000,00013,9513,011متر مربعتعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس
کسیرانی  1,001,75994,000,000095,001,7590تا

کسی 061,000,000061,000,0006,6609,159دستگاهتامین ناوگان تا
کسی 1,001,75915,000,000016,001,759121,333,480ایستگاهتأمین ایستگاه تا

کسی 018,000,000018,000,00023782,609ایستگاهتعمیر و تجهیز ایستگاه تا
 2,239,226,45424,072,000,000026,311,226,4540حمل ونقل ریلی

166,498,75823,710,000,000023,876,498,7581,49715,949,565متر طولتامین خطوط ریلی

ارقام به هزار ریال

واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

0215,000,0000215,000,00076,5922,807متر طولتعمیر و تجهیز خطوط ریلی
گن     تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی 0147,000,0000147,000,0001151,278,261تعداد وا

2,072,727,696002,072,727,69655,000,00038تعداد مسافرجابجایی مسافر ناوگان ریلی
 1,727,844,83939,952,260,000041,680,104,8390برنامه شبکه معابر شهری

 1,388,437,10137,768,400,000039,156,837,1010شبکه سواره رو
235,385,2747,458,400,00007,693,785,2741,653,7294,652متر مربع    تأمین معبر اصلی سواره رو

339,590,6962,831,670,00003,171,260,69615,071,211210متر مربعتعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو
78,489,4362,671,500,00002,749,989,4363916,663,145تعداد تقاطعتامین تقاطع های غیر همسطح سواره رو

37,981,37490,000,0000127,981,374353,656,611تعداد تقاطع     تعمیر و تجهیز تقاطع های غیر همسطح سواره رو
64,281,927473,000,0000537,281,9272941,827,490مورد اصالح هندسیاصالح هندسی معابر سواره رو

286,143,86620,611,370,000020,897,513,866449,05246,537متر مربعتملك امالك در مسیر
135,492,46100135,492,4619,80013,826تعداد مجوز     راهبری حفاری های سطج شهر

36,227,6421,953,460,00001,989,687,6421,485,0841,340متر مربعتعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو
39,873,37078,000,0000117,873,37040,4632,913متر مربعتأمین معبر فرعی سواره رو

107,051,5611,093,000,00001,200,051,5611,348,041890متر مربع    تامین معبر سواره رو )تجهیزات ترافیکی(
27,919,493508,000,0000535,919,493104,0975,148متر مربع    تعمیر و تجهیز معبر سواره رو )تجهیزات ترافیکی(

305,796,0482,115,860,00002,421,656,0480شبکه پیاده رو
24,431,53220,000,000044,431,5323,95511,234متر مربعتأمین پیاده  رو

281,364,5161,715,860,00001,997,224,516198,80410,046متر مربعتعمیر و تجهیز پیاده  رو
گاهتعمیر و تجهیز تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده گذر  0380,000,0000380,000,0003001,266,667تعداد 

33,611,69068,000,0000101,611,6900شبکه دوچرخه

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمتجدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

100101 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

33,611,69030,000,000063,611,69033,4061,904متر طولتعمیر و تجهیز مسیرهای ویژه دوچرخه
038,000,000038,000,00050076,000دستگاهتامین دوچرخه

183,969,19300183,969,1930برنامه ترافیك شهری
183,969,19300183,969,1930کنترل ترافیك شهری

150,000,00000150,000,000225,000667نفر ساعتراهبری ترافیك شهری )پلیس راهور(
22,466,2220022,466,2221,25017,973نقطه ترافیکیراهبری امور ترافیکی

11,502,9710011,502,971317,28236تعداد خودرو     راهبری معاینه فنی وسایل نقلیه سبك
32,846,216611,430,0000644,276,2160برنامه توقفگاه های شهری

32,846,216125,000,0000157,846,2160پارك سوار و پارکینگ های شهری
32,846,216125,000,0000157,846,21614,23211,091جایگاه پاركتعمیر و تجهیز پارکینگ

0440,430,0000440,430,0000پایانه های مسافربری برون شهری
0300,430,0000300,430,000169,6051,771متر مربعتامین پایانه های مسافربری برون شهری

0140,000,0000140,000,000396,152353متر مربعتعمیر و تجهیز پایانه های مسافربری برون شهری
046,000,000046,000,0000حمل بار درون شهری

040,000,000040,000,0008,6724,613متر مربعتأمین توقفگاه بار درون شهری
06,000,00006,000,00029,920201متر مربعتعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری

17,995,664,15210,856,260,000028,851,924,1520حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری
9,108,788,853809,100,00009,917,888,8530برنامه بهداشت شهری

8,903,239,439767,370,00009,670,609,4390تنظیف شهری
الت تنظیف )حمل و دفن( شهری 0176,250,0000176,250,0001017,625,000دستگاه     تامین ماشین آ

الت تنظیف شهری 0224,500,0000224,500,000492456,301دستگاهتعمیر و تجهیز ماشین آ

ارقام به هزار ریال

واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

37,581,290170,120,0000207,701,290301,239689تن ظرفیت اسمیتأمین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
0196,500,0000196,500,000710,813276تن ظرفیت اسمی      تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت

6,682,917,670006,682,917,67067,318,41299متر مربعرفت و روب معابر شهری
1,927,921,238001,927,921,238724,7422,660تنجمع آوری، حمل و دفن زباله

254,819,24200254,819,242205,7381,239تنجمع اوری وساماندهی تخلیه خاك و نخاله
205,549,41441,730,0000247,279,4140تاسیسات و خدمات بهداشتی

14,167,1867,000,000021,167,18625846,687چشمهتأمین تاسیسات بهداشتی
27,174,70034,730,000061,904,70090068,783چشمهتعمیر و تجهیز تاسیسات بهداشتی

گیردار و جمع آوری حیوانات مزاحم 164,207,52700164,207,52730,5375,377تعداد     پیشگیری از بیماریهای وا
8,886,875,29910,047,160,000018,934,035,2990برنامه محیط زیست سالم شهری

8,251,104,5808,964,760,000017,215,864,5800فضای سبز
141,648,9462,670,000,00002,811,648,946411,5476,832متر مربع     تأمین پارك های منطقه ای و محلی

45,597,96944,000,000089,597,96911,7397,633متر مربع    تامین فضای سبز معابر
کمربند سبز شهری 97,343,471735,120,0000832,463,4712,061,112404متر مربع     تامین 

122,373,3181,683,900,00001,806,273,3188,026,962225متر مربعتعمیر و تجهیز پارك منطقه ای و محلی
7,546,015,565007,546,015,56569,630,610108متر مربعنگهداری پارك ها و فضای سبز

36,724,096439,200,0000475,924,0963,794,018125متر مربع     تعمیر و تجهیز فضای سبز معابر
کمربند سبز شهری 9,772,9887,500,000017,272,988412,64042متر مربعتعمیر و تجهیز 

28,095,944184,000,0000212,095,944304,146697متر مربعتعمیر و تجهیز پارك شهری
81,079,4991,916,040,00001,997,119,4998,407,898238مترمکعب      تأمین منابع آبی

8,480,16134,500,000042,980,161246,614174مترمکعبتعمیر و تجهیز منابع آبی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمتجدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

102103 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

133,972,6241,250,500,00001,384,472,624256,3265,401متر مربعتأمین پارك شهری
020,500,000020,500,0000بازیابی و تبدیل پسماند

کارخانجات تبدیلی پسماند 03,000,00003,000,0003,234928تن ظرفیت اسمی     تامین 
کارخانجات تبدیلی پسماند 017,500,000017,500,00033,944516تن ظرفیت اسمی     تعمیر و تجهیز 

569,978,68525,000,0000594,978,6850مشاغل شهری
1,296,57325,000,000026,296,57330087,655متر مربعتأمین مجتمع صنفی

568,682,11200568,682,112231,6452,455موردساماندهی مشاغل شهری و رفع سد معابر
الینده های زیست محیطی 65,792,03410,000,000075,792,0340رصدآ

الینده ها 1,114,7605,000,00006,114,76023,057,380دستگاهتأمین تجهیزات اطالع  رسانی آ
الینده ها 661,0335,000,00005,661,03310566,103دستگاهتعمیر و تجهیز تجهیزات اطالع  رسانی آ

64,016,2420064,016,24244,0001,455مورد نظارتنظارت و پایش االیندهای زیست محیطی
01,026,900,00001,026,900,0000فردوس های شهری

0541,620,0000541,620,00055,2349,806متر مربع     تامین آرامستان
0485,280,0000485,280,00056,5478,582متر مربع     تعمیر و تجهیز آرامستان

5,408,773,9942,108,980,00007,517,753,9940حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
کالبد شهری 5,192,275,6801,302,770,00006,495,045,6800برنامه 

414,294,908802,770,00001,217,064,9080مطالعات توسعه شهری
ح های توسعه ای 68,851,564102,637,0000171,488,564919,054,285تعداد سندمطالعات و طر

ح های موضوعی و موضعی 167,757,103224,123,0000391,880,103904,243,112تعداد سند     مطالعات و طر
177,686,241486,260,0000663,946,2411514,395,339تعداد سندمطالعات و طراحی پروژه های اجرایی )تهیه فازصفر، یك و دو(

540,629,842500,000,00001,040,629,8420بازآفرینی شهری پایدار و ساماندهی حریم

ارقام به هزار ریال

واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

186,258,658500,000,0000686,258,6586,591104,121متر مربعبازآفرینی محالت هدف
354,371,18400354,371,184884,000,0000متر مربعراهبری ساماندهی حریم شهر

4,237,350,930004,237,350,9300ضابطه مندی ساخت و ساز شهری
56,440,5420056,440,5429,8505,730تعداد نظارتنظارت بر رعایت مقررات ملی ساختمان

1,997,381,428001,997,381,42858,76833,988تعداد مجوزصدور مجوزات ساختمانی
2,183,528,961002,183,528,961143,78115,186تعداد تخلفاتنظارت و رسیدگی بر تخلفات ساختمانی

216,498,314806,210,00001,022,708,3140برنامه سیما و منظر شهری
46,959,933404,500,0000451,459,9330زیبا سازی شهری

0120,000,0000120,000,00025,7684,657متر مربعزیباسازی فضاها و نماهای شهری
11,202,6710011,202,6712,4004,668موردساماندهی نما و منظر شهری

1,305,13240,000,000041,305,132253163,261تعداد آرایه     تعمیر و تجهیز آرایه های اطالع رسانی
34,452,130244,500,0000278,952,13036,3887,666تعداد آرایهتأمین آرایه های اطالع رسانی

169,538,381401,710,0000571,248,3810آرایه ها و خدمات هنری
105,556,927321,210,0000426,766,9272002,133,835تعداد آرایه     تامین آرایه های هنری

گروهها و رویدادهای هنری 63,340,9350063,340,935300211,136مرکز برنامه     حمایت از هنرمندان، 
640,51980,500,000081,140,51911,1077,305تعداد آرایهتعمیر و تجهیز آرایه های هنری

7,296,873,3135,649,960,000012,946,833,3130حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی
4,081,235,7073,180,842,00007,262,077,7070برنامه سبك زندگی و هویت شهری و ترویج اخالق اجتماعی

54,232,8403,180,842,00003,235,074,8400زیرساخت های فرهنگی
24,449,1352,109,262,00002,133,711,13551,45441,468متر مربعتامین مرکز فرهنگی

24,148,054993,580,00001,017,728,054263,7123,859متر مربع     تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمتجدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

104105 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

5,635,65140,000,000045,635,6515,1008,948متر مربعتامین پارك موضوعی
038,000,000038,000,000243,200156متر مربعتعمیر و تجهیز پارك موضوعی

4,027,002,867004,027,002,8670ارتقا سبك زندگی و هویت شهری و ترویج اخالق اجتماعی
2,288,318,409002,288,318,40920,261,400113نفر برنامه     ارتقا فعالیت های هویت بخش اسالمی ایرانی

895,543,55700895,543,5575,740,000156نفر برنامهترویج اخالق اجتماعی
212,357,72600212,357,7261,500,000142نفر برنامهارتقا فرهنگ محیط زیست شهری

115,101,80200115,101,8021,100,000105نفر برنامهارتقا فرهنگ ایمنی و مقابله با بحران های شهری
231,856,37800231,856,3784,932,33647نفر برنامهارتقا فرهنگ ترافیك شهری

61,722,2350061,722,235150,000411نفر برنامهارتقا فرهنگ ساخت و ساز در محیط شهر
121,101,44400121,101,44430,0004,037نفر برنامهارتقا فرهنگ مشارکت های اجتماعی و اقتصادی

101,001,31500101,001,31575,0001,347نفر برنامهترویج فرهنگ شهر هوشمند
گردشگران 387,877,420372,398,0000760,275,4200برنامه زیارت و خدمات به زائران و 

گردشگران 69,903,004372,398,0000442,301,0040تاسیسات زیارتی و خدمات به زائران و 
40,495,801265,000,0000305,495,80125,84211,822متر مربع     تأمین زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین

29,407,203107,398,0000136,805,2036,92919,744متر مربعتعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی و خدمات به زائرین
گردشگران 317,974,41600317,974,4160خدمات ویژه زائران و 

گردشگری کز زیارتی و  75,866,6320075,866,632350,000217نفر بازدیدکنندهبهره برداری از مرا
گردشگران 242,107,78400242,107,7843,500,00069نفر برنامه     خدمات میزبانی از زائران و 

2,827,760,1872,096,720,00004,924,480,1870برنامه سالمت اجتماعی
866,354,81596,200,0000962,554,8150ایستگاهکاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی

856,74917,000,000017,856,74940044,642متر مربعتأمین مرکز اجتماعی سالمت

ارقام به هزار ریال

واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

8,963,33679,200,000088,163,3363,58424,599متر مربعتعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سالمت
152,056,16800152,056,168650,000234نفر برنامهارتقا تاب آوری اجتماعی

327,255,21800327,255,2185,40060,603نفرحمایت از اقشار آسیب پذیر
377,223,34400377,223,344450,000838نفر شب     جمع آوری و نگهداری متکدیان و بی خانمان ها

946,727,93900946,727,9390مشارکت اجتماعی
447,780,57100447,780,5718,50052,680مرکز برنامهحمایت از نهادهای عمومی و اجتماعی و تشکل ها

203,296,80000203,296,8001701,195,864تعداد محلهراهبری شوراهای اجتماعی محالت
295,650,56700295,650,5673,000,00099نفر برنامهگسترش نشاط مومنانه در فضاهای شهری

1,014,677,4322,000,520,00003,015,197,4320تربیت بدنی
11,040,710111,000,0000122,040,7103,03440,224متر مربع     تأمین فضای ورزشی همگانی روباز

19,511,168460,650,0000480,161,168106,4624,510متر مربع     تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز
کن ورزش همگانی 461,878,59500461,878,5954,000,000115نفر برنامهبهره برداری اما

133,412,35100133,412,351800,000167نفر برنامهبرگزاری همایش های ورزشی
176,369,41700176,369,417110,0001,603نفر برنامهبرگزاری مسابقات ورزشی

23,169,0571,030,480,00001,053,649,05727,60338,172متر مربعتأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
22,026,684398,390,0000420,416,68432,21213,052متر مربع     تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده

51,907,6930051,907,693300,000173نفربرنامه     برگزاری همایش های ورزشی بانوان
66,518,4890066,518,48960,0001,109نفربرنامهبرگزاری مسابقات ورزشی بانوان

48,843,2680048,843,26840,0001,221نفر برنامهمشارکت و حمایت از ورزش معلوالن و توانیابان
4,192,352,8384,985,160,00009,177,512,8380حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران

4,192,352,8384,985,160,00009,177,512,8380برنامه ایمنی شهری

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمتجدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

106107 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

570,006,4733,032,990,00003,602,996,4730تاسیسات ایمنی
کانال های شهری 223,731,4152,584,490,00002,808,221,41580,32634,960متر مکعب     تامین مسیل و 

کانال های شهری 171,642,589448,500,0000620,142,58965,3049,496متر مکعبتعمیر و تجهیز مسیل و 
کال ها و مسیل های شهری کانال ها،  174,632,46900174,632,469162,9781,072متر طولالیروبی 

3,015,861,2271,056,780,00004,072,641,2270خدمات ایمنی
0481,750,0000481,750,0001143,795,455ایستگاه     تامین ایستگاه آتش نشانی

0137,380,0000137,380,000284,906,429ایستگاه     تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش  نشانی
0122,650,0000122,650,000340,883,333دستگاهتامین ناوگان آتش نشانی

0315,000,0000315,000,000319987,461دستگاهتعمیر و تجهیز ناوگان آتش  نشانی
1,080,921,676001,080,921,67615,49069,782موردامداد و نجات

1,934,939,551001,934,939,55114,760131,093مورد     اطفا حریق
606,485,138895,390,00001,501,875,1380بحران شهری

53,311,483739,940,0000793,251,48341,02719,335متر مربع     تأمین مستحدثات مدیریت بحران
18,301,903155,450,0000173,751,9035,83029,803موردتعمیر و تجهیز مستحدثات مدیریت بحران

461,174,02200461,174,022652707,322مورد     رفع بحران و دفع حوادث غیر مترقبه
73,697,7300073,697,730282,632,062موردراهبری امور بحران و پدافند غیر عامل

7,558,159,9167,615,490,000015,173,649,9160حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی
23,768,2731,181,320,00001,205,088,2730برنامه هوشمندسازی

23,768,2731,181,320,00001,205,088,2730هوشمندسازی خدمات شهری
5,099,545671,600,0000676,699,5451,946347,739ترا بایت     تأمین زیرساخت های فناوری اطالعات

ارقام به هزار ریال

واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

6,680,151392,560,0000399,240,1511,512264,048تعداد سرویستوسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند
11,988,578117,160,0000129,148,578816,143,572ترا بایتتعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطالعات

984,405,3105,455,500,00006,439,905,3100برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری
912,184,7755,455,500,00006,367,684,7750مشارکت های اقتصادی

717,726,2725,348,500,00006,066,226,2725,348,5001,134میلیون ریالتأمین پروژه های انتفاعی
062,000,000062,000,00078279,284متر مربعتأمین بازار ارزاق عمومی

045,000,000045,000,00065,901683متر مربع     تعمیر و تجهیز بازار ارزاق عمومی
گذاری ح های سرمایه  76,440,9160076,440,91642,251,2592میلیون ریال     فروش و استیجاره محصوالت طر

118,017,58600118,017,5867,30016,167ساعت ارائه خدماتبهره برداری از پروژه های انتفاعی
72,220,5350072,220,5350دیپلماسی شهری

24,198,6670024,198,667140172,848نفرمیزبانی و اعزام هیأت های بین المللی
14,370,9330014,370,933101,437,093تعداد مجامع شرکت شده     راهبری امور نهاد ها و سازمانهای بین المللی

29,636,9470029,636,94772411,624نفر رویدادمیزبانی رویداد های بین المللی
4,013,989004,013,98922,006,994تعداد خدمت     برند سازی خدمات شهرداری

6,549,986,333978,670,0007,528,656,3330برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی
63,731,591261,730,000315,211,5910مطالعات و برنامه ریزی
حتحقیقات و پژوهش 46,785,673164,850,000211,635,6731141,856,453تعداد طر

ح های نوآورانه و خالقانه حطر 16,945,91896,880,000113,825,918205,691,296تعداد طر
2,084,550,271002,084,550,2710سازماندهی و سرمایه انسانی

2,084,550,271002,084,550,2719721,490,209موردهماهنگی امور ستاد ، مناطق و سازمان های تابعه

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمتجدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

108109 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

140,175,32900140,175,3290نظارت و ارزیابی سازمانی
140,175,32900140,175,32921,9006,401موردپاسخگویی به درخواستها و شکایتها

53,812,274487,360,0000541,172,2740خدمات امور مالی و پشتیبانی
8,168,860209,120,0000217,288,86014,61514,868متر مربعتأمین فضای اداری

45,375,206268,240,0000313,615,20619,26616,278متر مربعتعمیر و تجهیز فضای اداری
268,20910,000,000010,268,20989115,373دستگاهتعمیر و تجهیز وسائط نقلیه اداری

890,701229,580,0000230,470,7010هوشمندسازی سازمانی
890,701215,500,0000216,390,701415521,423تعداد سرویس     توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند

014,080,000014,080,00041343,415تعداد سرویستأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند
4,026,715,402004,026,715,4020تامین مالی و منابع

1,583,849,491001,583,849,49198,154,03016میلیون ریالوصول حقوق شهرداری
72,393,9342 125,043,34000125,043,340میلیون ریال     تامین مالی )انتشار اوراق مشارکت، صکوك و ...(

24,984,5220024,984,522151,665,635تعداد پالكاجاره و استیجاره امالك و مستغالت شهرداری
2,292,838,049002,292,838,0495,440,000421میلیون ریالوصول منابع سازمانهای تابعه

180,110,76400180,110,7640صیانت از منابع
90,180,8270090,180,8272,90031,097تعداد پالكحفاظت از امالك و مستغالت شهرداری

89,929,9380089,929,9383,50025,694تعداد پالكشناسایی و بروز رسانی بانك زمین و مستغالت شهرداری
2,418,996,575080,691,460,00083,110,456,5750سایر موارد
2,418,996,575080,691,460,00083,110,456,5750سایر موارد

کارکنان غیر شاغل کارکنانپرداخت به  894,326,51700894,326,5172,700331,232تعداد 
86,000,0000086,000,000712,285,714موردکمك به موسسات خصوصی و اشخاص )بخشودگی ها(

ارقام به هزار ریال

واحد سنجشبرنامه و خدمات
بودجه مصوب سال 1401

تملک دارایی های اعتبارات هزینه ای
سرمایه ای

تملک دارایی های 
هزینه واحدتعداد خدماتبهای خدماتمالی

892,173,39500892,173,395892,1731,000میلیون ریالتعهدات پرداخت نشده جاری سنوات قبل
7,071,262018,531,460,00018,538,531,26220,267,760915میلیون ریالتعهدات پرداخت نشده عمرانی سنوات قبل
0062,160,000,00062,160,000,00060,423,7001,029میلیون ریال     بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و ...

55,011,1510055,011,15112,3374,459موردخدمات ارایه شده به سایر دستگاهها
کنندهامور بهداشت و درمان 484,414,24900484,414,249539,138898تعداد مراجعه 

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمتجدول شماره 9 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

110111 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده اصالح بودجه مصوب کد طبقه بندیشر
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401

درصد تغییراتجمعسازمان هاشهرداری

50000000055,580,981,00053,533,000,0009,537,000,00063,070,000,00013مصارف
54100000055,580,981,00053,533,000,0009,537,000,00063,070,000,00013اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411000004,176,587,8484,990,924,49604,990,924,49619فصل اول : جبران خدمات 
541101000565,601,308660,091,6290660,091,62917ماده 1- حقوق و دستمزد

5411020003,610,986,5404,330,832,86704,330,832,86720ماده 2- فوق العاده ها و مزایای شغل
کاالها و خدمات 54120000030,753,744,66530,203,396,4115,091,213,49635,294,609,90715فصل دوم : استفاده از 

کارکنان 5412030001,289,255,4881,212,252,341285,894,2861,498,146,62616ماده 3- ماموریت و نقل و انتقال 
54120400018,042,71017,467,5763,339,04120,806,61715ماده 4- حمل و نقل و ارتباطات

541205000154,644,60263,197,817121,087,430184,285,24719ماده 5- نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت
5412060009,021,3045,554,0155,458,05111,012,06622ماده 6- نگهداری و تعمیر وسائل و تجهیزات اداری

4-541207000143,261,153113,073,77223,967,726137,041,498ماده 7- چاپ و خرید نشریات و مطبوعات
7-541208000330,614,345286,340,38921,142,982307,483,370ماده 8- تصویربرداری و تبلیغات

541209000441,677,956315,516,769229,152,699544,669,46823ماده 9- تشریفات
54121000055,749,27359,587,1747,578,68967,165,86320ماده 10- هزینه های قضائی، ثبتی و حقوقی

5412110002,049,1301,287,9881,312,5562,600,54327ماده 11- هزینه های بانکی
541212000565,915,946518,932,360133,468,066652,400,42615ماده 12- آب و برق و سوخت مصرفی

17-541213000712,905,261383,581,918207,552,228591,134,146ماده 13- مواد و لوازم مصرف شدنی
541214000149,814,469200,237,388697,063200,934,45134ماده 14- هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

54121500026,872,352,34827,018,295,8654,049,736,26731,068,032,13216ماده 15- حق الزحمه به اشخاص برای انجام خدمات قراردادی
5412160008,440,6788,071,040826,4138,897,4535ماده 16- حق عضویت

5413000002,052,647,3971,414,841,461827,717,9382,242,559,3999فصل سوم : هزینه های اموال و دارائی
کرایه 541319000930,441,326967,496,62136,489,4971,003,986,1188ماده 19- اجاره و 

ارقام به هزار ریال

ح اعتبارات هزینه ای بر اساس طبقه / فصل / ماده اصالح بودجه مصوب کد طبقه بندیشر
سال 1400

بودجه مصوب سال 1401

درصد تغییراتجمعسازمان هاشهرداری

5413200001,122,206,071447,344,840791,228,4411,238,573,28110ماده 20- استهالك دارایی ها
54140000012,561,811,8089,875,933,7313,408,137,35413,284,071,0856فصل چهارم : یارانه

کاال 5414220003,095,551,20903,408,137,3543,408,137,35410ماده 22- پرداخت مابه التفاوت قیمت 
5414230009,466,260,5999,875,933,73109,875,933,7314ماده 23- پرداخت انتقالی غیرسرمایه ای به سازمان ها و شرکت های وابسته

کمکهای بالعوض 541500000875,399,032858,920,448127,863,223986,783,67013فصل پنجم: 
ح غیر دولتی کمك های بالعوض به سایر سطو 541527000875,399,032858,920,448127,863,223986,783,67013ماده 27- 

5416000004,128,477,3504,790,043,58382,067,9894,872,111,57318فصل ششم: رفاه اجتماعی
5416280001,147,484,4091,351,732,26151,220,0751,402,952,33522ماده 28- حق بیمه

کارمندان کمك های رفاهی  5416290002,110,309,4632,603,121,39130,847,9152,633,969,30625ماده 29- 
گروه های خاص کمك های رفاهی  69-541630000268,181,39283,000,000083,000,000ماده 30- 

کمك های رفاهی بازنشستگان 541632000585,272,086734,513,9320734,513,93225ماده 32- 
54163400017,230,00017,676,000017,676,0003ماده 34- سایر هزینه های رفاه اجتماعی

5417000001,032,312,9001,398,939,87001,398,939,87036فصل هفتم: سایر هزینه ها
کارکنان شاغل 541735000405,413,180506,766,4750506,766,47525ماده 35- پرداخت های انتقالی به 

541739000626,899,720892,173,3950892,173,39542ماده 39- پرداخت دیون و مطالبات

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 10 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمتجدول شماره 10 -  برآورد اعتبارات در قالب برنامه، عملیات و خدمت

112113 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح بودجه مصوب سال 1401کد طبقه بندیشر

542000000100,932,540,000اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
542100.00071,268,250,000فصل اول:ساختمان و مستحدثات
5421010000ماده 1-ساختمان های مسکونی

5421020007,008,522,000ماده 2-ساختمان های غیر مسکونی
54210300064,259,728,000ماده 3- سایر مستحدثات

الت و تجهیزات 5422000008,430,780,000فصل دوم:ماشین آ
5422040005,664,400,000ماده 4- ماشین االت و تجهیزات حمل ونقل

الت و تجهیزات 5422050002,766,380,000ماده 5- سایر ماشین آ
542300000622,140,000فصل سوم: سایر دارایی های ثابت

5423060000ماده 6- دارایی های مولد
542307000622,140,000ماده 7- دارایی های ثابت نامشهود

5424000000فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار
5424080000ماده 8- تغییر در موجودی های استراتژیک

5424090000ماده 9- تغییر در سایر موجودی ها
گران بها 5425000000فصل پنچم: اقالم 

5425100000ماده 10- سنگ ها و فلزات قیمتی
کتب خطی، آثار هنری و آنتیک 5425110000ماده 11- تابلوهای نقاشی، مجسمه، 

5425120000ماده 12- جواهرات
54260000020,613,370,000فصل ششم: زمین

54261300020,611,370,000ماده 13- خرید زمین
5427000000فصل هفتم: سایر دارایی های تولید نشده

5427140000ماده 14- دارایی های زیرزمینی
5427150000ماده 15- سایر دارایی های تولید نشده مشهود

5427160000ماده 16- دارایی های تولید نشده نامشهود
5427170000ماده 17- دارایی های تولید نشده متفرقه

ارقام به هزار ریال

کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

54313,118,600,0005,871,000,0004,750,000,00013,352,300,0001,855,500,00061,735,140,000100,932,540,000پروژه های تملك دارایی های سرمایه ای
101000005,659,900,0004,448,940,0004,740,000,0008,193,220,0001,714,000,00044,960,630,00069,716,690,000حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیك

101010001,708,000,00004,150,000,0003,150,000,000020,145,000,00029,153,000,000برنامه حمل ونقل عمومی
10101100352,000,0000940,000,000540,000,00003,155,000,0004,987,000,000اتوبوسرانی

1010110100940,000,000540,000,00003,000,000,0004,480,000,000تأمین ناوگان اتوبوس رانی
1010110290,000,0000000090,000,000تعمیر و تجهیز ناوگان اتوبوس رانی

1010110340,000,0000000135,000,000175,000,000تأمین پایانه های اتوبوس
1010110570,000,0000000070,000,000تعمیر و تجهیز ایستگاههای اتوبوس

1010110610,000,0000000010,000,000تأمین توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس
1010110780,000,0000000080,000,000تعمیر و تجهیز توقفگاه و تعمیرگاه اتوبوس

101011085,000,000000005,000,000تأمین مسیر ویژه اتوبوس
1010110915,000,000000020,000,00035,000,000تعمیر و تجهیز مسیر ویژه اتوبوس

1010111142,000,0000000042,000,000تعمیر و تجهیز پایانه اتوبوس
کسی رانی 1010120084,000,000000010,000,00094,000,000تا

کسی 1010120151,000,000000010,000,00061,000,000     تامین ناوگان تا
کسی 1010120215,000,0000000015,000,000تأمین ایستگاه تا

کسی 1010120318,000,0000000018,000,000تعمیر و تجهیز ایستگاه تا
101013001,272,000,00003,210,000,0002,610,000,000016,980,000,00024,072,000,000حمل ونقل ریلی
101013011,000,000,00003,210,000,0002,610,000,000016,890,000,00023,710,000,000تامین خطوط ریلی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمتجدول شماره 11 -  برآورد اعتبارات سرمایه ای برحسب فصل و ماده

114115 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

10101302125,000,000000090,000,000215,000,000تعمیر و تجهیز خطوط ریلی
10101304147,000,00000000147,000,000تعمیر و تجهیز ناوگان ریلی

101020003,855,900,0004,448,940,000590,000,0004,727,790,0001,714,000,00024,615,630,00039,952,260,000برنامه شبکه معابر شهری
101021003,098,040,0004,383,940,000590,000,0004,727,790,0001,714,000,00023,254,630,00037,768,400,000شبکه سواره رو

10102101445,000,000001,200,000,000200,000,0005,613,400,0007,458,400,000    تأمین معبر اصلی سواره رو
10102102999,480,00031,000,000020,410,00001,780,780,0002,831,670,000     تعمیر و تجهیز معبر اصلی سواره رو

10102103100,000,000001,007,500,000514,000,0001,050,000,0002,671,500,000تامین تقاطع های غیرهمسطح سواره رو
1010210490,000,0000000090,000,000تعمیر و تجهیز تقاطع  های غیرهمسطح سواره رو

1010210568,500,000134,000,000000270,500,000473,000,000اصالح هندسی معابر سواره رو
10102106794,060,0003,772,940,000470,000,0002,499,880,0001,000,000,00012,074,490,00020,611,370,000تملك امالك در مسیر

1010210882,500,00000001,870,960,0001,953,460,000تعمیر و تجهیز معبر فرعی سواره رو
101021090000078,000,00078,000,000تأمین معبر فرعی سواره رو

10102110265,000,000342,500,000120,000,00000365,500,0001,093,000,000تامین معبر سواره رو )تجهیزات ترافیکی(
10102111253,500,000103,500,000000151,000,000508,000,000تعمیر و تجهیز معبر سواره رو )تجهیزات ترافیکی(

10102200725,860,00050,000,0000001,340,000,0002,115,860,000شبکه پیاده رو
1010220120,000,0000000020,000,000تامین پیاده رو

10102202705,860,00050,000,000000960,000,0001,715,860,000    تعمیر و تجهیز پیاده رو
1010220400000380,000,000380,000,000تعمیر و تجهیز تقاطع غیرهمسطح عابر پیاده

1010230032,000,00015,000,00000021,000,00068,000,000شبکه دوچرخه

ارقام به هزار ریال

کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

10102302015,000,00000015,000,00030,000,000تعمیر و تجهیز مسیرهای ویژه دوچرخه
1010230432,000,00000006,000,00038,000,000تامین دوچرخه

1010400096,000,00000315,430,0000200,000,000611,430,000برنامه توقفگاه های شهری
1010410070,000,000000055,000,000125,000,000پارك سوار و پارکینگ های شهری

1010410270,000,000000055,000,000125,000,000     تعمیر و تجهیز پارکینگ
10104200000315,430,0000125,000,000440,430,000پایانه های مسافربری برون شهری

10104201000300,430,00000300,430,000تأمین پایانه های مسافربری برون شهری
1010420200015,000,0000125,000,000140,000,000تعمیر و تجهیز پایانه های مسافربری برون شهری

1010430026,000,000000020,000,00046,000,000حمل بار درون شهری
1010430120,000,000000020,000,00040,000,000     تأمین توقفگاه بار درون شهری

101043026,000,000000006,000,000     تعمیر و تجهیز توقفگاه بار درون شهری
102000001,578,260,000836,020,00010,000,0001,704,370,00041,500,0006,686,110,00010,856,260,000حوزه مأموریتی خدمات و محیط زیست شهری

10205000190,130,0000000618,970,000809,100,000برنامه بهداشت شهری
10205100148,400,0000000618,970,000767,370,000تنظیف شهری

الت تنظیف )حمل و دفن( شهری 1020510116,250,0000000160,000,000176,250,000تأمین ماشین آ
الت تنظیف شهری 1020510277,500,0000000147,000,000224,500,000تعمیر و تجهیز ماشین آ

1020510340,150,0000000129,970,000170,120,000     تأمین مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت
1020510414,500,0000000182,000,000196,500,000تعمیر و تجهیز مرکز دفن پسماند و تأسیسات ذخیره موقت

1020520041,730,0000000041,730,000تاسیسات و خدمات بهداشتی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمتجدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمت

116117 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

102052017,000,000000007,000,000     تأمین تأسیسات بهداشتی
1020520234,730,0000000034,730,000     تعمیر و تجهیز تأسیسات بهداشتی

102060001,388,130,000836,020,00010,000,0001,704,370,00041,500,0006,067,140,00010,047,160,000برنامه محیط زیست سالم شهری
102061001,203,120,000836,020,00010,000,0001,679,370,00041,500,0005,194,750,0008,964,760,000فضای سبز

10206101242,040,000105,000,0000118,000,00002,204,960,0002,670,000,000تأمین پارك های منطقه ای و محلی
1020610224,000,0000013,000,00007,000,00044,000,000تامین فضای سبز معابر

کمربند سبز شهری 10206103145,880,00045,000,00010,000,000132,740,00041,500,000360,000,000735,120,000تامین 
10206104182,500,000168,980,000069,600,00001,262,820,0001,683,900,000     تعمیر و تجهیز پارك منطقه ای و محلی

10206106373,200,000000066,000,000439,200,000تعمیر و تجهیز فضای سبز معابر
کمربند سبز شهری 102061076,500,00000001,000,0007,500,000تعمیر و تجهیز 

1020610852,000,0000010,000,0000122,000,000184,000,000     تعمیر و تجهیز پارك شهری
10206109121,500,000442,040,0000454,030,0000898,470,0001,916,040,000     تأمین منابع آبی

1020611022,500,000002,000,000010,000,00034,500,000تعمیر و تجهیز منابع آبی
1020611133,000,00075,000,0000880,000,0000262,500,0001,250,500,000تأمین پارك شهری

1020620020,500,0000000020,500,000بازیابی و تبدیل پسماند
کارخانجات تبدیلی پسماند 102062013,000,000000003,000,000تامین 

کارخانجات تبدیلی پسماند 1020620317,500,0000000017,500,000تعمیر و تجهیز 
1020630000025,000,0000025,000,000مشاغل شهری

1020630100025,000,0000025,000,000تأمین مجتمع صنفی

ارقام به هزار ریال

کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

الینده های زیست محیطی 1020640010,000,0000000010,000,000رصدآ
الینده ها 102064015,000,000000005,000,000تأمین تجهیزات اطالع رسانی آ

الینده ها 102064025,000,000000005,000,000تعمیر و تجهیز تجهیزات اطالع رسانی آ
10207000154,510,0000000872,390,0001,026,900,000فردوس های شهری

1020650139,230,0000000502,390,000541,620,000تامین آرامستان
10206502115,280,0000000370,000,000485,280,000تعمیر و تجهیز آرامستان

103000001,163,220,00000198,660,0000747,100,0002,108,980,000حوزه مأموریتی شهرسازی و معماری
کالبد شهری 10308000912,670,0000000390,100,0001,302,770,000برنامه 

10308100662,670,0000000140,100,000802,770,000مطالعات توسعه شهری
ح های توسعه ای 10308101102,637,00000000102,637,000مطالعات و طر

ح های موضوعی و موضعی 10308102214,123,00000000224,123,000مطالعات و طر
10308103345,910,0000000140,100,000486,260,000     مطالعات و طراحی پروژه های اجرایی )تهیه فازصفر، یك و دو(

10308200250,000,0000000250,000,000500,000,000بازآفرینی شهری پایدار و ساماندهی حریم
10308201250,000,0000000250,000,000500,000,000بازآفرینی محالت هدف
10309000250,550,00000198,660,0000357,000,000806,210,000برنامه سیما و منظر شهری

1030910022,500,00000190,000,0000192,000,000404,500,000زیبا سازی شهری
1030910100000120,000,000120,000,000     زیباسازی فضاها و نماهای شهری

1030910300040,000,0000040,000,000تعمیر و تجهیز آرایه های اطالع رسانی
1030910422,500,00000150,000,000072,000,000244,500,000تأمین آرایه های اطالع رسانی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمتجدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمت

118119 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

10309200228,050,000008,660,0000165,000,000401,710,000آرایه ها و خدمات هنری
10309201157,550,000008,660,0000155,000,000321,210,000      تامین آرایه های هنری

1030920470,500,000000010,000,00080,500,000تعمیر و تجهیز آرایه های هنری
104000001,245,630,000300,290,00001,564,280,00002,539,760,0005,649,960,000حوزه مأموریتی فرهنگی اجتماعی

10410000573,500,00044,000,00001,105,000,00001,458,342,0003,180,842,000برنامه فرهنگ شهروندی
10410100573,500,00044,000,00001,105,000,00001,458,342,0003,180,842,000زیرساخت فرهنگ شهروندی

10410101186,000,000001,105,000,0000818,262,0002,109,262,000تامین مرکز فرهنگی
10410102377,500,00044,000,000000572,080,000993,580,000     تعمیر و تجهیز مرکز فرهنگی

104101030000040,000,00040,000,000     تامین پارك موضوعی
1041010410,000,000000028,000,00038,000,000     تعمیر و تجهیز پارك موضوعی

گردشگری 1041100050,890,00021,590,000065,000,0000234,918,000372,398,000برنامه زیارتی و 
گردشگری 1041110050,890,00021,590,000065,000,0000234,918,000372,398,000تاسیسات زیارتی 

گردشگری 1041110100065,000,0000200,000,000265,000,000تأمین زیرساخت زیارتی 
گردشگری 1041110350,890,00021,590,00000034,918,000107,398,000تعمیر و تجهیز زیرساخت زیارتی 

10412000621,240,000234,700,0000394,280,0000846,500,0002,096,720,000برنامه سالمت اجتماعی
1041210017,000,000000079,200,00096,200,000کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی

1041210117,000,0000000017,000,000تأمین مرکز اجتماعی سالمت
104121020000079,200,00079,200,000تعمیر و تجهیز مرکز اجتماعی سالمت

10412300604,240,000234,700,0000394,280,0000767,300,0002,000,520,000تربیت بدنی

ارقام به هزار ریال

کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

1041230139,500,00015,000,00000056,500,000111,000,000     تامین فضای ورزشی همگانی روباز
10412302231,350,00049,000,000031,000,0000149,300,000460,650,000تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی روباز

10412309100,000,000170,700,0000363,280,0000396,500,0001,030,480,000تأمین فضای ورزشی همگانی سرپوشیده
10412310233,390,0000000165,000,000398,390,000     تعمیر و تجهیز فضای ورزشی همگانی سرپوشیده

10500000980,510,000285,750,0000157,000,00003,561,900,0004,985,160,000حوزه مأموریتی ایمنی و مدیریت بحران
10513000980,510,000285,750,0000157,000,00003,561,900,0004,985,160,000برنامه ایمنی شهری

10513100445,990,000144,000,0000002,443,000,0003,032,990,000تاسیسات ایمنی
کانال های شهری 10513102220,490,00070,000,0000002,294,000,0002,584,490,000تأمین مسیل و 

کانال های شهری 10513103225,500,00074,000,000000149,000,000448,500,000     تعمیر و تجهیز مسیل و 
10513200304,380,000141,750,0000157,000,0000453,650,0001,056,780,000خدمات ایمنی

10513201120,000,00091,750,000000270,000,000481,750,000     تامین ایستگاه آتش نشانی
10513202137,380,00000000137,380,000تعمیر و تجهیز ایستگاه آتش نشانی

105132032,000,0000037,000,000083,650,000122,650,000تامین ناوگان آتش نشانی
1051320445,000,00050,000,0000120,000,0000100,000,000315,000,000     تعمیر و تجهیز ناوگان آتش نشانی

10513300230,140,0000000665,250,000895,390,000بحران شهری
1051330188,190,0000000651,750,000739,940,000تأمین مستحدثات مدیریت بحران

10513302141,950,000000013,500,000155,450,000تعمیر و تجهیز مستحدثات مدیریت بحران
106000002,491,080,000001,534,770,000100,000,0003,489,640,0007,615,490,000حوزه مأموریتی مدیریت و هوشمندسازی

10614000447,750,00000481,770,0000251,800,0001,181,320,000برنامه هوشمندسازی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمتجدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمت
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کد عنوان

بودجه مصوب سال 1401

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

10614100447,750,00000481,770,0000251,800,0001,181,320,000هوشمندسازی خدمات شهری
10614101136,000,00000400,000,0000135,600,000671,600,000تأمین زیرساخت های فناوری اطالعات

10614107311,750,0000080,810,00000392,560,000     توسعه سرویس و نرم افزارهای شهر هوشمند
10614110000960,0000116,200,000117,160,000     تعمیر و تجهیز زیرساخت های فناوری اطالعات

106150001,355,000,000001,025,000,000100,000,0002,975,500,0005,455,500,000برنامه دیپلماسی و اقتصاد شهری

106151001,355,000,000001,025,000,000100,000,0002,975,500,0005,455,500,000مشارکت های اقتصادی

106151011,350,000,00000950,000,000100,000,0002,948,500,0005,348,500,000تأمین پروژه های انتفاعی
1061510300035,000,000027,000,00062,000,000تأمین بازار ارزاق عمومی

106151045,000,0000040,000,0000045,000,000     تعمیر و تجهیز بازار ارزاق عمومی
10616000688,330,0000028,000,0000262,340,000978,670,000برنامه توسعه مدیریت و پشتیبانی

10616100261,730,00000000261,730,000مطالعات و برنامه ریزی
10616102164,850,00000000164,850,000تحقیقات و پژوهش

ح های نوآورانه و خالقانه 1061610396,880,0000000096,880,000طر
10616400293,270,0000028,000,0000166,090,000487,360,000خدمات امور مالی و پشتیبانی

10616401131,120,0000028,000,000050,000,000209,120,000     تامین فضای اداری
10616402152,150,0000000116,090,000268,240,000     تعمیر و تجهیز فضای اداری

1061640410,000,0000000010,000,000بهبود و بهسازی وسایط نقلیه اداری
10616500133,330,000000096,250,000229,580,000هوشمندسازی سازمانی

10616502119,250,000000096,250,000215,500,000توسعه سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند
1061650514,080,0000000014,080,000     تأمین سرویس و نرم افزارهای سازمان هوشمند

ارقام به هزار ریال

کد عنوان

بودجه مصوب سال 1400

ساختار شکست مالی

گذاری دارایی های سرمایه ایدرآمدهای عمومی گذاری وا وا
جمعدارایی های مالی

تهاتر-معوضنقددولتتهاتر-معوضنقد

53325,575,400,0002,009,000,0003,500,000,00026,702,200,000022,904,860,00080,691,460,000اعتبارات تملك دارایی های مالی
53321,250,000,00003,500,000,00016,950,000,0000021,700,000,000بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

5332011,250,000,00003,500,000,00016,950,000,0000021,700,000,000بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
5332010081,250,000,0003,500,000,00016,950,000,000021,700,000,000بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت

533315,710,000,000009,500,000,00003,250,000,00028,460,000,000بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی
53330115,710,000,000009,500,000,00003,250,000,00028,460,000,000بازپرداخت اصل و سود تسهیالت بانکی

بازپرداخت اصل و سود تسهیالت بانکی 
53330100115,710,000,0001,000,000,000016,710,000,000)شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری(

بازپرداخت اصل و سود تسهیالت بانکی 
53330100208,500,000,0003,250,000,00011,750,000,000)حوزه اقتصادی شهرداری، سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری(

53348,615,400,0002,009,000,0000252,200,00007,654,860,00018,531,460,000تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل
5334014,205,400,0001,000,000,0000004,000,000,0009,205,400,000دیون پروژه های عمرانی

5334010014,205,400,0001,000,000,0000004,000,000,0009,205,400,000دیون پروژه های عمرانی
5334024,410,000,0001,009,000,0000252,200,00003,654,860,0009,326,060,000حسابهای پرداختی

5334020014,410,000,0001,009,000,000252,200,00003,654,860,0009,326,060,000حسابهای پرداختی
53350000012,000,000,00012,000,000,000باز پرداخت وام های خارجی و تعهدات

5335020000012,000,000,00012,000,000,000بازپرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی
533502001012,000,000,00012,000,000,000بازپرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی

ارقام به هزار ریال

جدول شماره 12 -  برآورد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب برنامه ، عملیات و خدمت
جدول شماره 13 - برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی برحسب فصل و ماده و اجزا
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پیوست شماره چهار
بودجه مصوب سال 1401 

سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته



1تبصره  شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در راســتای تســهیل و تســریع در 

بــه  نســبت  وابســته،  موسســات  و  شــرکت ها  ســازمان ها،  خدمــات  و  برنامه هــا  اجــرای 
تفویــض اعتبــار بــر اســاس بودجــه مصــوب ســنواتی، در ابتــدای ســال اقــدام الزم را بــه عمــل 

آورد.
وابســته(  موسســات  و  شــرکت ها  )ســازمان ها،  مقــدس  مشــهد  شــهرداری  2تبصره  

مکلــف اســت، در راســتای شــفافیت، تمامــی تفاهم نامه هــای منعقــده را در ســامانه فــاش 
کــرد مربوطــه را ظــرف مــدت 3 مــاه بــه شــورای  گــزارش نحــوه هزینــه  کــرده و  بارگــذاری 

ــد. ــه نمای اســالمی شــهر ارائ
وابســته(  موسســات  و  شــرکت ها  )ســازمان ها،  مقــدس  مشــهد  شــهرداری  3تبصره  

مکلــف اســت، بــا توجــه بــه وجــود ســاختارهای مــوازی مدیریتــی، فعالیت هــای فاقــد ارزش 
کاهــش زمــان انجــام امــور و وظایــف محولــه، مدیریــت  افــزوده و بــرای افزایــش بهــره وری، 
ــه بازنگــری، بازطراحــی و بهبــود  هزینــه، تســریع و تســهیل در اجــرای فرآیندهــا، نســبت ب

تبصره های 
عمومی  

ســاختار ســازمانی بــا شناســایی، بررســی، حــذف یــا ادغــام ســاختار مدیریت هــای مرتبــط، 
ــه شــورای اســالمی شــهر  ــان شــهریور مــاه ســال 1۴01 ب ــا پای ــزارش آن را ت گ اقــدام نمــوده و 

ارایــه نمایــد. 
وابســته(  موسســات  و  شــرکت ها  )ســازمان ها،  مقــدس  مشــهد  شــهرداری  4تبصره  

گــزارش اقدامــات زیــر را، بــه صــورت 3 مــاه یک بــار، بــرای بررســی بــه شــورای  مکلــف اســت، 
اســالمی شــهر ارایــه نمایــد:

برنامــه  راهبردهــای  و  اهــداف  سیاســت ها،  تحقــق  میــزان  و  شــاخص ها  اعــالم  الــف( 
ســازمان         در  مــدت  میــان  عملیاتــی 

ب( اقدامات حوزه آموزش شهروندی، هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها  
ج( یــک نســخه از تمامــی قراردادهــای منعقــد شــده در ســال 1۴01 و همچنیــن قراردادهــای 

ادامه دار ســال 1۴00

تبصره های 
عمومی  
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ــود و دو  ــیصد و ن ــارد و س ــار میلی ــل و چه ــزار و چه ــزده ه ــغ 15،0۴۴,392,823,000 )پان ــه مبل ــع ب ــث مناب ــه از حی ک ــرانی  ــازمان اتوبوس ــال 1۴01 س ــه س بودج
میلیــون و هشــتصد و بیســت و ســه هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 15،0۴۴,392,823,000 )پانــزده هــزار و چهــل و چهــار میلیــارد و ســیصد و نــود و 
دو میلیــون و هشــتصد و بیســت و ســه هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 15 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید: لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر

کثــر تــا  1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان اتوبوســرانی( مکلــف اســت، نســبت بــه اتصــال ســامانه انبــار اتوبوســرانی بــه ســامانه جامــع ســیبنا حدا

گــزارش آن را تــا پایــان تیرمــاه ســال 1۴01 ارایــه نمایــد. پایــان خــرداد مــاه اقــدام الزم را بــه عمــل آورده و 
ــه بروزرســانی تجهیــزات  2تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در راســتای توســعه خدمــات هوشــمند و اطالع رســانی بــه مســافران نســبت ب

ــه  ــزارش آن را ظــرف مــدت ۴ مــاه ب گ ــا مشــارکت بخــش خصوصــی و از طریــق شــرکت توســعه ارتباطــات ترافیکــی اقــدام و  بلیــت الکترونیــک اتوبوســرانی ب
ــار مالــی آن را در اصــالح بودجــه ســال 1۴01 ســازمان فــاوا لحــاظ نمایــد. شــورای اســالمی شــهر ارایــه و آث

3تبصره   بــه شــهرداری مشــهد مقــدس اجــازه داده می شــود، بــه منظــور جلوگیــری از فشــار ناشــی از افزایــش قیمــت بلیــت اتوبــوس بــر اقشــار آســیب پذیر، 

مبلــغ دریافتــی بلیــت از شــهروندان در ســال 1۴01 را بــا احتســاب تخفیــف، بــه مبلــغ 10.000 ریــال دریافــت نمایــد.

سازمان
اتوبوسرانى
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ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
41004,363,149,1225,227,561,808268,100,0005,495,661,8081,132,512,68626درآمدها

411019,000,0009,000,00015,500,00024,500,0005,500,00029درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

41304,288,149,1225,212,661,80805,212,661,808924,512,68622بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

41406,000,0005,900,000202,600,000208,500,000202,500,0003,375درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

415050,000,000050,000,00050,000,00000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 89-73,000,000-420082,000,0009,000,00009,000,000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

89-73,000,000-423082,000,0009,000,00009,000,000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 43001,041,458,5871,018,158,498245,301,1941,263,459,692222,001,10521منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

43301,041,458,5871,018,158,498245,301,1941,263,459,692222,001,10521مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

9-346,220,351-3,665,491,67303,319,271,3223,319,271,322تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

3,937,880,00004,957,000,0004,957,000,0001,019,120,00025تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

13,089,979,3826,254,720,3068,789,672,51615,044,392,8231,954,413,44115جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
54109,137,469,3826,241,950,3063,632,672,5169,874,622,823737,153,4418اعتبارات هزینه ای

کارکنان 54111,827,378,4622,013,957,00702,013,957,007186,578,54610فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 54122,250,955,0412,040,139,737355,732,1702,395,871,907144,916,8666فصل دوم: استفاده از 

5413294,812,19475,293,695245,301,194320,594,89025,782,6969فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

54143,020,251,20903,020,251,2093,020,251,20900فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 85-5,293,181-54156,249,355956,1740956,174فصل پنجم: 

54161,640,361,1281,994,649,30111,387,9442,006,037,245365,676,11722فصل ششم: رفاه اجتماعی

541797,461,993116,954,3910116,954,39119,492,39920فصل هفتم: سایر هزینه ها

54203,952,510,00012,770,0005,157,000,0005,169,770,0001,217,260,00031تملک دارائی های سرمایه ای

5421372,450,0007,770,000387,000,000394,770,00022,320,0006فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 54223,545,000,00004,770,000,0004,770,000,0001,225,000,00035فصل دوم: ماشین آ

30,060,000-542335,060,0005,000,00005,000,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

13,089,979,3826,254,720,3068,789,672,51615,044,392,8231,954,413,44115جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان اتوبوسرانیخالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان اتوبوسرانی

130131 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 1،110,972,۶5۶,000 )یــک هــزار و یکصــد و ده میلیــارد  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان پایانه هــای مســافربری و عاملیــت شــهرداری 
و نهصــد و هفتــاد و دو میلیــون و ششــصد و پنجــاه و شــش هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 1،110,972,۶5۶,000 )یــک هــزار و یکصــد و ده میلیــارد و 
نهصــد و هفتــاد و دو میلیــون و ششــصد و پنجــاه و شــش هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 2 درصــد افزایــش 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر
1تبصره   بــه شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان پایانه هــای مســافربری( اجــازه داده می شــود، بــه منظــور ســاماندهی ترافیکــی و زیباســازی بصــری 

گــزارش  خروجــی شــهر و افزایــش رضایت منــدی مخاطبیــن، نســبت بــه بازطراحــی ایســتگاه ســوار حافــظ بــا رعایــت الزامــات حمــل و نقلــی و پایانــه ای اقــدام و 
آن را ظــرف مــدت ۶ مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر مشــهد ارائــه نمایــد.

سازمان
پایانه های مسافربری

132133 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100490,782,964244,291,512418,428,000662,719,512171,936,54835درآمدها

4110135,000,0000200,000,000200,000,00065,000,00048درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130253,992,714243,991,51256,750,250300,741,76246,749,04818بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

4140101,000,000300,000160,700,000161,000,00060,000,00059درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 4160790,2500977,750977,750187,50024اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 85-5,125,000-42006,000,000875,0000875,000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

85-5,125,000-42306,000,000875,0000875,000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی   

گذاری دارائی های مالی 4300100,349,49885,110,32029,072,670114,182,99013,833,49114منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

4330100,349,49885,110,32029,072,670114,182,99013,833,49114مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

100-32,162,472-32,162,472000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

27-122,204,846-455,400,0000333,195,154333,195,154تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

1,084,694,934330,276,832780,695,8241,110,972,65626,277,7222جمع منابع

ارقام به هزار ریال

 

خالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان پایانه های مسافربری

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410629,294,934330,276,832334,265,824664,542,65635,247,7226اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411133,962,033149,628,8630149,628,86315,666,83012فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 526,9040-5412302,027,8723,499,450298,001,518301,500,968فصل دوم: استفاده از 

541352,666,35428,860,32029,072,67057,932,9905,266,63510فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 26-1,567,543-54156,013,68804,446,1464,446,146فصل پنجم: 

5416123,624,986145,088,1992,745,491147,833,69024,208,70320فصل ششم: رفاه اجتماعی

71-7,800,000-541711,000,0003,200,00003,200,000فصل هفتم: سایر هزینه ها

2-8,970,000-5420455,400,0000446,430,000446,430,000تملک دارائی های سرمایه ای

2-10,470,000-5421455,400,0000444,930,000444,930,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

5423001,500,0001,500,0001,500,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

1,084,694,934330,276,832780,695,8241,110,972,65626,277,7222جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان پایانه های مسافربری

134135 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 513,281,781,000 )پانصــد و ســیزده میلیــارد  کســیرانی و عاملیــت شــهرداری  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تا
و دویســت و هشــتاد و یــک میلیــون و هفتصــد و هشــتاد و یــک هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 513,281,781,000 )پانصــد و ســیزده میلیــارد و 
دویســت و هشــتاد و یــک میلیــون و هفتصــد و هشــتاد و یــک هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 3۴ درصــد 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر سازمان
كسیرانى مدیریت و نظارت بر تا

136137 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100360,444,615103,009,336385,345,290488,354,626127,910,01135درآمدها

4110270,000,0000382,345,290382,345,290112,345,29042درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

413088,444,615102,009,3363,000,000105,009,33616,564,72119بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   50-1,000,000-41402,000,0001,000,00001,000,000درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 430022,615,18318,650,1886,276,96724,927,1552,311,97210منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

433022,615,18318,650,1886,276,96724,927,1552,311,97210مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

383,059,798121,659,524391,622,257513,281,781130,221,98334جمع منابع

ارقام به هزار ریال

کسیرانی کسیرانیخالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان مدیریت و نظارت بر تا خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان مدیریت و نظارت بر تا

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410251,433,155118,769,524159,057,984277,827,50826,394,35210اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541146,567,83052,643,103052,643,1036,075,27213فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 541269,782,90811,204,47467,058,85478,263,3298,480,42012فصل دوم: استفاده از 

54136,751,9591,150,1886,276,9677,427,155675,19610فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541480,300,000085,300,00085,300,0005,000,0006فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 54151,917,5101,964,08501,964,08546,5752فصل پنجم: 

541646,112,94851,807,675422,16252,229,8376,116,88913فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

16-19,098,800-5420115,988,8002,890,00094,000,00096,890,000تملک دارائی های سرمایه ای

36-19,098,800-542152,788,800690,00033,000,00033,690,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542261,000,000061,000,00061,000,00000فصل دوم: ماشین آ

54232,200,0002,200,00002,200,0000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

15,637,8430138,564,273138,564,273122,926,430786منابع استحصالی برای شهرداری

383,059,798121,659,524391,622,257513,281,781130,221,98334جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

138139 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 23۶,301,779,000 )دویســت  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار درون شــهری و حومــه و عاملیــت شــهرداری 
و ســی و شــش میلیــارد و ســیصد و یــک میلیــون و هفتصــد و هفتــاد و نــه هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 23۶,301,779,000 )دویســت و ســی و شــش 
کاهــش  میلیــارد و ســیصد و یــک میلیــون و هفتصــد و هفتــاد و نــه هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 13 درصــد 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر
1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان حمــل و نقــل بــار درون شــهری و حومــه( مکلــف اســت، زمینــه صــدور تمــام الکترونیــک مجوزهــای صــادره از 

گــزارش اجــرای آن را ظــرف مــدت ۶ مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد. ســازمان را فراهــم و 

سازمان مدیریت حمل ونقل بار
درون شهری و حومه

140141 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100179,125,13346,731,038183,105,000229,836,03850,710,90528درآمدها

4110124,800,0000163,125,000163,125,00038,325,00031درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

413046,065,13346,731,0388,280,00055,011,0388,945,90519بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   41408,260,000011,700,00011,700,0003,440,00042درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 43005,486,6594,395,0952,070,6466,465,741979,08218منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

43305,486,6594,395,0952,070,6466,465,741979,08218مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

0000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

86,243,4030تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

13-34,553,415-270,855,19451,126,133185,175,646236,301,779جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410128,155,19451,126,13385,067,542136,193,6768,038,4816اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541123,778,65726,360,124026,360,1242,581,46711فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 541278,641,8502,497,45581,174,64783,672,1025,030,2526فصل دوم: استفاده از 

50-2,868,279-54135,747,215808,2902,070,6462,878,936فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

54141,000,00001,000,0001,000,00000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415128,8000148,120148,12019,32015فصل پنجم: 

541618,858,67221,460,264674,12922,134,3933,275,72117فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

65-92,400,000-5420142,700,000050,300,00050,300,000تملک دارائی های سرمایه ای

65-88,900,000-5421137,700,000048,800,00048,800,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

70-3,500,000-54235,000,00001,500,0001,500,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

0049,808,10449,808,10449,808,104100منابع استحصالی برای شهرداری

13-34,553,415-270,855,19451,126,133185,175,646236,301,779جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401مدیریت حمل ونقل بار درون شهریخالصه بودجه منابع سال 1401 مدیریت حمل ونقل بار درون شهری

142143 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 3،۴59,979,22۶,000 )ســه هــزار و چهارصــد و  بودجــه ســال 1۴01 شــرکت بهره بــرداری قطارشــهری و عاملیــت شــهرداری 
پنجــاه و نــه میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و نــه میلیــون و دویســت و بیســت و شــش هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 3،۴59,979,22۶,000 )ســه هــزار و 
چهارصــد و پنجــاه و نــه میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و نــه میلیــون و دویســت و بیســت و شــش هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 
ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب  1۴00 بــه میــزان 8 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر

رســید.
1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )شــرکت بهــره بــرداری قطارشــهری( مکلــف اســت، نســبت بــه انجــام مطالعــات و اجــرای پروژه هــای بــا ماهیــت 

کمیســیون راهبــری مطالعــات شــهرداری مشــهد از طریــق انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت های دانش بنیــان اقــدام نمــوده و در  مهندســی معکــوس پــس از تأییــد در 
ــای  ــار پروژه ه ــش اعتب ــه افزای ــبت ب ــوب، نس ــه مص ــوم بودج ــه در آلب گرفت ــورت  ــای ص ــل صرفه جویی ه ــان، از مح ــای دانش بنی ــت از پروژه ه ــتای حمای راس

مهندســی معکــوس اقــدام نمایــد.

بهره برداری
قطار شهری

144145 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



خالصه بودجه مصارف سال 1401 بهره برداری قطار شهریخالصه بودجه منابع سال 1401 بهره برداری قطار شهری

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
41002,629,236,1822,893,842,59002,893,842,590264,606,40810درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

41302,514,556,1822,770,862,59002,770,862,590256,306,40810بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   414039,680,00041,980,000041,980,0002,300,0006درآمد حاصل از سرمایه 

415060,000,00060,000,000060,000,00000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416015,000,00021,000,000021,000,0006,000,00040اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 90-27,000,000-420030,000,0003,000,00003,000,000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

90-27,000,000-423030,000,0003,000,00003,000,000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 15-29,935,626-4300201,566,26873,114,28098,516,362171,630,642منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

15-29,935,626-4330201,566,26873,114,28098,516,362171,630,642مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

4-1,110,963-30,616,956029,505,99429,505,994تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

323,840,0000362,000,000362,000,00038,160,00012تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

3,215,259,4062,969,956,870490,022,3563,459,979,226244,719,8198جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
54102,884,919,4062,965,956,870128,022,3563,093,979,226209,059,8197اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411597,360,272667,233,7920667,233,79269,873,52012فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 54121,801,560,5581,834,357,19222,536,9741,856,894,16655,333,6093فصل دوم: استفاده از 

5413116,255,12929,364,28098,516,362127,880,64211,625,51310فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415982,97401,130,4201,130,420147,44615فصل پنجم: 

5416333,007,305392,473,6055,838,600398,312,20565,304,90020فصل ششم: رفاه اجتماعی

541735,753,16942,528,000042,528,0006,774,83119فصل هفتم: سایر هزینه ها

5420330,340,0004,000,000362,000,000366,000,00035,660,00011تملک دارائی های سرمایه ای

2-4,340,000-5421222,340,0003,000,000215,000,000218,000,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 5422105,000,0000147,000,000147,000,00042,000,00040فصل دوم: ماشین آ

2,000,000-54233,000,0001,000,00001,000,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

3,215,259,4062,969,956,870490,022,3563,459,979,226244,719,8198جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

146147 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 23،887,151,۴۶2,000 ) بیســت و ســه هــزار و هشــتصد و هشــتاد  بودجــه ســال 1۴01 شــرکت قطارشــهری و عاملیــت شــهرداری 
و هفــت میلیــارد و یکصــد و پنجــاه و یــک میلیــون و چهارصــد و شــصت و دو هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 23،887,151,۴۶2,000 ) بیســت و ســه 
هــزار و هشــتصد و هشــتاد و هفــت میلیــارد و یکصــد و پنجــاه و یــک میلیــون و چهارصــد و شــصت و دو هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح 
ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر(  بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 20 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر

بــه تصویــب رســید.
1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، بــا توجــه بــه زمین هــای تملــک شــده بــرای شــرکت قطــار شــهری از محــل بودجــه اوراق مشــارکت و ســایر 

گــذاری ایــن  کیــد ذیحســاب دولــت مبنــی بــر هزینه کــرد منابــع حاصــل در محــل پروژه هــای مزبــور، لــذا در صــورت ضــرورت فــروش یــا وا کمک هــای دولــت و تأ
ک، 50 درصــد از منابــع حاصــل از آن را مســتقیمًا بــه حســاب شــرکت قطــار شــهری مســترد نمــوده تــا در محــل تعهــد شــده توســط شــهرداری هزینــه نمایــد. امــال

گــذاری دارایی هــای مالــی – اوراق و تســهیالت و غیــره( مــورد  2تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، برنامــه زمان بنــدی تأمیــن منابــع مالــی )وا

کثــر ظــرف مــدت 2 مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد.  نیــاز قطــار شــهری را بــه تفکیــک خطــوط و اولویت هــای اجــرای پروژه هــا، حدا
3تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )شــرکت قطــار شــهری( مکلــف اســت، پیگیــری الزم در خصــوص جــذب وام هــا، اوراق و منابــع دولتــی منظــور شــده 

گــزارش آن را بــه صــورت ماهانــه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد. بــرای شــرکت را انجــام داده و 

قطار شهری

148149 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



خالصه بودجه مصارف سال 1401 احداث قطار شهریخالصه بودجه منابع سال 1401 احداث قطار شهری

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100146,450,683156,406,3110156,406,3119,955,6287درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130134,700,683144,656,3110144,656,3119,955,6287بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   414011,750,00011,750,000011,750,00000درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 43001,292,1791,421,16701,421,167128,98810منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

43301,292,1791,421,16701,421,167128,98810مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

7-1,448,814-20,772,798019,323,98319,323,984تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

19,700,000,000023,710,000,00023,710,000,0004,010,000,00020تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

19,868,515,660157,827,47823,729,323,98323,887,151,4624,018,635,80220جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410166,249,110155,560,92819,323,983174,884,9128,635,8025اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541178,080,08487,049,762087,049,7628,969,67811فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 541234,796,90117,063,31518,911,26935,974,5841,177,6833فصل دوم: استفاده از 

54131,291,9701,421,16701,421,167129,19710فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 54151,035,0001,035,00001,035,00000فصل پنجم: 

5-2,361,507-541647,441,40144,667,180412,71445,079,895فصل ششم: رفاه اجتماعی

54173,603,7534,324,50404,324,504720,75120فصل هفتم: سایر هزینه ها

542019,702,266,5502,266,55023,710,000,00023,712,266,5504,010,000,00020تملک دارائی های سرمایه ای

542115,282,266,5502,266,55023,710,000,00023,712,266,5508,430,000,00055فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 4,420,000,000-54224,420,000,000000فصل دوم: ماشین آ

542300000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

19,868,515,660157,827,47823,729,323,98323,887,151,4624,018,635,80220جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

150151 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ــت  ــاد و هف ــد و هفت ــغ 977,97۴,3۴3,000 )نهص ــه مبل ــع ب ــث مناب ــه از حی ک ــهرداری  ــت ش ــی و عاملی ــات ترافیک ــعه ارتباط ــرکت توس ــال 1۴01 ش ــه س بودج
میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و چهــار میلیــون و ســیصد و چهــل و ســه هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 977,97۴,3۴3,000 )نهصــد و هفتــاد و هفــت 
میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و چهــار میلیــون و ســیصد و چهــل و ســه هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 2 درصــد 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. کاهــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر، بــه شــر
1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )شــرکت توســعه ارتباطــات ترافیکــی( مکلــف اســت، تــا پایــان فروردیــن مــاه 1۴01 نســبت بــه اصــالح اساســنامه شــرکت 

اقــدام و الیحــه آن را بــرای تصویــب بــه شــورای اســالمی شــهر مشــهد مقــدس ارائــه نمایــد.
2تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )شــرکت توســعه ارتباطــات ترافیکــی( مکلــف اســت، بهــای خدمــات توقف هــای زیــر نیــم ســاعت در پــارک حاشــیه ای 

گــزارش آن را ظــرف مــدت ۶ مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد. معابــر را محاســبه و در  حســاب های فی مابیــن بــا دولــت لحــاظ و 
3تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )شــرکت توســعه ارتباطــات ترافیکــی( مکلــف اســت، نســبت بــه شناســایی ظرفیت هــای تجــاری و اقتصــادی، 

هوشمندســازی و تجاری ســازی خدمــات و محصــوالت و تجــارت داده بــه مبلــغ 1000 میلیــارد ریــال در حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک به صــورت درآمــد- هزینــه 
کثــر ظــرف مــدت 3 مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد. گــزارش مربوطــه را حدا اقــدام و 

شركت توسعه ارتباطات ترافیکى 
و عاملیت شهرداری

152153 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100863,449,455456,660,433489,500,000946,160,43382,710,97810درآمدها

4110170,000,0000250,000,000250,000,00080,000,00047درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

11-54,289,022-4130505,949,455451,660,4330451,660,433بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   4140187,500,0005,000,000239,500,000244,500,00057,000,00030درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 1-453,580-430032,267,49010,133,46021,680,45031,813,910منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

1-453,580-433032,267,49010,133,46021,680,45031,813,910مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

0000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

107,293,2080تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

2-25,035,810-1,003,010,153466,793,893511,180,450977,974,343جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
10-55,720,051-5410563,843,904464,493,89343,629,960508,123,853اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541166,066,91173,979,208073,979,2087,912,29712فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 17-73,084,709-5412435,866,463341,578,80921,202,946362,781,755فصل دوم: استفاده از 

541322,558,1003,133,46021,680,45024,813,9102,255,81010فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415686,667789,6670789,667103,00015فصل پنجم: 

541638,665,76345,012,749746,56445,759,3147,093,55118فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

62-273,866,249-5420439,166,2492,300,000163,000,000165,300,000تملک دارائی های سرمایه ای

65-231,146,249-5421356,946,249800,000125,000,000125,800,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 53-42,720,000-542280,720,000038,000,00038,000,000فصل دوم: ماشین آ

54231,500,0001,500,00001,500,0000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

00304,550,490304,550,490304,550,490100منابع استحصالی برای شهرداری

2-25,035,810-1,003,010,153466,793,893511,180,450977,974,343جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 شرکت توسعه ارتباطات ترافیکیخالصه بودجه منابع سال 1401 شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی

154155 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 1،370,75۴,923,000 )یــک هــزار و ســیصد و هفتــاد  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک و عاملیــت شــهرداری 
میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه و چهــار میلیــون و نهصــد و بیســت و ســه هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 1،370,75۴,923,000 )یــک هــزار و ســیصد و 
هفتــاد میلیــارد و هفتصــد و پنجــاه و چهــار میلیــون و نهصــد و بیســت و ســه هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. کاهــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصــره زیــر و بــه شــر 19 درصــد 
1تبصره    شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک( مکلــف اســت، بررســی ها و مطالعــات الزم در خصــوص شناســایی روش  هــای نویــن 

کثــر ظــرف مــدت ۶ مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد. گــزارش آن را حدا درآمدزایــی در ســازمان )فــروش اطالعــات و غیــره( را انجــام و 
سازمان 

حمل و نقل و ترافیک

156157 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100169,305,444147,138,25347,488,750194,627,00325,321,55915درآمدها

41107,120,0003,900,0004,000,0007,900,000780,00011درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130149,294,444142,613,25340,000,000182,613,25333,318,80922بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   4140391,0000488,750488,75097,75025درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 71-8,875,000-416012,500,000625,0003,000,0003,625,000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 7,000,000-42007,000,000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

7,000,000-42307,000,000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 430034,688,47621,964,08018,498,51440,462,5945,774,11817منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

433034,688,47621,964,08018,498,51440,462,5945,774,11817مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

61-138,653,041-226,318,367087,665,32687,665,326تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

16-202,580,199-1,250,580,19901,048,000,0001,048,000,000تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

19-317,137,563-1,687,892,486169,102,3331,201,652,5901,370,754,923جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
26-114,557,364-5410437,312,287169,102,333153,652,590322,754,923اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541179,857,95490,239,774090,239,77410,381,82013فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 48-125,537,925-5412261,264,3393,324,375132,402,039135,726,414فصل دوم: استفاده از 

541319,320,0072,753,49318,498,51421,252,0071,932,00110فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415353,7000406,755406,75553,05515فصل پنجم: 

541663,111,03772,784,6922,345,28175,129,97312,018,93619فصل ششم: رفاه اجتماعی

13,405,250-541713,405,250000فصل هفتم: سایر هزینه ها

16-202,580,199-54201,250,580,19901,048,000,0001,048,000,000تملک دارائی های سرمایه ای

100-615,886,999-5421617,886,99902,000,0002,000,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 5422628,000,00001,043,000,0001,043,000,000415,000,00066فصل دوم: ماشین آ

36-1,693,200-54234,693,20003,000,0003,000,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

19-317,137,563-1,687,892,486169,102,3331,201,652,5901,370,754,923جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 حمل و نقل و ترافیکخالصه بودجه منابع سال 1401 حمل و نقل و ترافیک

158159 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ ۴،872,۴29,103,000 )چهــار هــزار و هشــتصد و هفتــاد و دو میلیــارد و  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان عمــران و عاملیــت شــهرداری 
چهارصــد و بیســت و نــه میلیــون و یکصــد و ســه هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ ۴،872,۴29,103,000 )چهــار هــزار و هشــتصد و هفتــاد و دو میلیــارد 
کاهــش داشــته  و چهارصــد و بیســت و نــه میلیــون و یکصــد و ســه هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 38 درصــد 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر، بــه شــر
ــه  ــا اولویــت ســازمان عمــران شــهرداری مشــهد مقــدس، ب گــذاری پروژه هــای عمرانــی ب ــه وا 1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت ب

ــد.  ــوان بومــی فنــی و مهندســی ســازمان، اقــدام نمای کثــری از ظرفیــت و ت کاهــش هزینه هــا و اســتفاده حدا منظــور 
کنــون و باقــی مانــده  کامــل و تفصیلــی از تمامــی هزینه هــای انجــام شــده تا گــزارش  2تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان عمــران( مکلــف اســت، 

کارگــروه بودجــه و حسابرســی وکنتــرل پــروژه  کثــر ظــرف مــدت 3 مــاه تهیــه و بــرای بررســی بــه  پــروژه تئاتــر شــهر مشــهد بــه همــراه مســتندات مربــوط را، حدا
شــورای اســالمی شــهر مشــهد مقــدس ارائــه نمایــد.

ج از شــهرداری  3تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان عمــران( مکلــف اســت، در صــورت وجــود ظرفیــت مــازاد، نســبت بــه انجــام پروژه هــای خــار

گــزارش اقدامــات انجــام شــده را، هــر3 مــاه یکبــار بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد. مشــهد مقــدس اقــدام نمــوده و 
4تبصره   بــه شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان عمــران( اجــازه داده می شــود، در راســتای اهــداف و سیاســت های شــورای اســالمی شــهر، مدیریــت شــهری 

و بــر اســاس بودجــه مصــوب ســاالنه و بــه منظــور اجرایــی نمــودن پروژه هــای شــهری در حوزه هــای فنــی، عمرانــی و تجهیــزات، نســبت بــه شناســایی و جــذب 
گــذار یــا پیمانــکار بخــش خصوصــی بــا روش هــای تامیــن مالــی )درآمــد و هزینــه( بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی در ســقف 2.500.000.000.000 ریــال  ســرمایه 

)دو هــزار و پانصــد میلیــارد ریــال( بــرای پروژه هــای مصــوب ســال 1۴01 اقــدام نمایــد.

سازمان عمران

160161 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
41002,305,376,3522,478,796,39302,478,796,393173,420,0418درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

26-446,210,903-41301,715,425,2931,269,214,39001,269,214,390بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   4140588,672,0511,208,302,99501,208,302,995619,630,945105درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 41601,279,0071,279,00701,279,00700اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 97-22,280,000-420023,000,000720,0000720,000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

97-22,280,000-423023,000,000720,0000720,000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 36-96,695,155-4300266,076,623147,771,30321,610,165169,381,469منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

36-96,695,155-4330266,076,623147,771,30321,610,165169,381,469مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

104,935,8010115,531,242115,531,24110,595,44010تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

59-3,004,555,000-5,112,555,00002,108,000,0002,108,000,000تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

38-2,939,514,674-7,811,943,7762,627,287,6962,245,141,4074,872,429,103جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
17-436,840,805-54102,641,737,2532,067,755,041137,141,4072,204,896,448اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411192,210,126213,684,4200213,684,42021,474,29411فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 23-508,134,370-54122,191,714,2091,571,686,918111,892,9211,683,579,839فصل دوم: استفاده از 

541354,820,98039,321,38421,610,16560,931,5496,110,56911فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 54151,380,0001,587,00001,587,000207,00015فصل پنجم: 

5416201,611,937241,475,3193,638,321245,113,64043,501,70322فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

48-2,502,673,868-54205,170,206,523559,532,6552,108,000,0002,667,532,655تملک دارائی های سرمایه ای

54-2,533,287,000-54214,687,320,00046,033,0002,108,000,0002,154,033,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 5422479,182,373509,417,3730509,417,37330,235,000فصل دوم: ماشین آ

54233,704,1504,082,28204,082,282378,132فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

38-2,939,514,674-7,811,943,7762,627,287,6962,245,141,4074,872,429,103جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان عمرانخالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان عمران

162163 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ ۶،928,9۶5,11۴,000 )شــش هــزار و نهصــد و  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی و عاملیــت شــهرداری 
بیســت و هشــت میلیــارد و نهصــد و شــصت و پنــج میلیــون و یکصــد و چهــارده هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ ۶،928,9۶5,11۴,000 )شــش هــزار و 
نهصــد و بیســت و هشــت میلیــارد و نهصــد و شــصت و پنــج میلیــون و یکصــد و چهــارده هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 
ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. بــه میــزان 25 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر

سازمان
آتش نشانى و خدمات ایمنى

164165 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
41003,898,037,6173,717,740,2681,099,000,0004,816,740,268918,702,65124درآمدها

4110100,000,0000150,000,000150,000,00050,000,00050درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

41303,790,607,6173,717,240,268747,300,0004,464,540,268673,932,65118بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

41401,430,000500,000200,200,000200,700,000199,270,00013,935درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 75-4,500,000-41606,000,00001,500,0001,500,000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 82-7,700,000-42009,400,0001,000,000700,0001,700,000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

82-7,700,000-42309,400,0001,000,000700,0001,700,000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 4300801,570,119812,463,436158,876,008971,339,445169,769,32521منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

4330801,570,119812,463,436158,876,008971,339,445169,769,32521مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

74-226,943,978-304,849,379077,905,40177,905,401تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

525,050,00001,061,280,0001,061,280,000536,230,000102تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

5,538,907,1154,531,203,7042,397,761,4096,928,965,1141,390,057,99925جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
54105,013,857,1154,531,203,7041,136,481,4095,667,685,114653,827,99913اعتبارات هزینه ای

کارکنان 54112,049,450,4912,290,381,09102,290,381,091240,930,60012فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412846,104,63712,803,000911,030,818923,833,81877,729,1809فصل دوم: استفاده از 

5413218,864,34462,463,436178,852,008241,315,44522,451,10110فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415257,6000296,240296,24038,64015فصل پنجم: 

54161,794,280,0432,075,556,17746,302,3442,121,858,521327,578,47818فصل ششم: رفاه اجتماعی

14-14,900,000-5417104,900,00090,000,000090,000,000فصل هفتم: سایر هزینه ها

5420525,050,00001,261,280,0001,261,280,000736,230,000140تملک دارائی های سرمایه ای

5421119,150,0000621,130,000621,130,000501,980,000421فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 5422402,400,0000637,650,000637,650,000235,250,00058فصل دوم: ماشین آ

29-1,000,000-54233,500,00002,500,0002,500,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

5,538,907,1154,531,203,7042,397,761,4096,928,965,1141,390,057,99925جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیخالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

166167 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ ۴،231,۴08,119,000 )چهــار هــزار و دویســت و ســی  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز و عاملیــت شــهرداری 
و یــک میلیــارد و چهارصــد و هشــت میلیــون و یکصــد و نــوزده هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ ۴،231,۴08,119,000 )چهــار هــزار و دویســت و ســی 
و یــک میلیــارد و چهارصــد و هشــت میلیــون و یکصــد و نــوزده هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 23 درصــد 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر
1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز( مکلــف اســت، اقدامــات الزم را درخصــوص تنظیــم الیحــه ای باتوجــه بــه  تبصــره 2 

مــاده ۶ اساســنامه ســازمان مبنــی بــر اینکــه "احصــا و دریافــت درآمــد ناشــی از تســهیالت تفریحــی و خدماتــی رفاهــی مســتقر در پارکهــا بــه عهــده ســازمان پارکهــا 
کثــر 3 مــاه جهــت ارائــه بــه شــورای اســالمی انجــام نمایــد. و فضــای ســبز مــی باشــد" ظــرف مــدت حدا

2تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز( مکلــف اســت، در راســتای حمایــت از مشــاغل خانگــی، از ظرفیت هــای خــود )در 

کارهــای خانگــی بــا اعمــال 50 درصــد تخفیــف در هزینــه صــدور مجــوز بهــره بــرداری اقــدام نمایــد. کســب  واســپاری غــرف بوســتان ها( نیــز بــرای ارائــه بــه 

سازمان
پارک ها و فضای سبز

168169 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100226,177,958199,323,325875,400,0001,074,723,325848,545,367375درآمدها

411034,000,000040,000,00040,000,0006,000,00018درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130189,777,958199,123,325826,000,0001,025,123,325835,345,367440بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   4140300,000200,0005,300,0005,500,0005,200,0001,733درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 41602,100,00004,100,0004,100,0002,000,00095اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 30-13,512,348-430045,046,95927,241,1964,293,41631,534,612منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

30-13,512,348-433045,046,95927,241,1964,293,41631,534,612مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

100-282,098,297-282,098,297000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

2,892,300,00003,125,150,1823,125,150,182232,850,1828تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

3,445,623,214226,564,5214,004,843,5984,231,408,119785,784,90423جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410553,323,214226,564,521438,753,598665,318,119111,994,90420اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411104,830,426118,438,4390118,438,43913,608,01313فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412335,653,5732,941,665415,523,213418,464,87882,811,30625فصل دوم: استفاده از 

541319,295,5012,686,63619,833,41622,520,0513,224,55017فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415515,2000592,480592,48077,28015فصل پنجم: 

541685,528,51598,497,7812,804,489101,302,27015,773,75518فصل ششم: رفاه اجتماعی

47-3,500,000-54177,500,0004,000,00004,000,000فصل هفتم: سایر هزینه ها

54202,892,300,00003,566,090,0003,566,090,000673,790,00023تملک دارائی های سرمایه ای

54212,891,300,00003,565,090,0003,565,090,000673,790,00023فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

54231,000,00001,000,0001,000,00000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

3,445,623,214226,564,5214,004,843,5984,231,408,119785,784,90423جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان پارک ها و فضای سبزخالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان پارک ها و فضای سبز

170171 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ ۴,085,702,802،000 )چهــار هــزار  بــرش بودجــه ســال 1۴01 ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری و عاملیــت شــهرداری 
ــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ ۴,085,702,802،000 )چهــار هــزار هشــتاد و پنــج  هشــتاد و پنــج میلیــارد و هفتصــد و دو میلیــون و هشــتصد و دو هــزار( ری
میلیــارد و هفتصــد و دو میلیــون و هشــتصد و دو هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 30 درصــد افزایــش داشــته 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای  زیــر و بــه شــر
کــه منطبــق و هماهنــگ  1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان بازآفرینــی و عمــران شــهری( مکلــف اســت، نســبت بــه تهیــه برنامــه تحولــی ســازمان 

بــا برنامــه تحولــی شــهرداری باشــد، اقــدام و ظــرف مــدت3 مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد.

سازمان عمران و بازآفرینى 
فضاهای شهری

172173 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
410010,153,140011,525,52711,525,5271,372,387درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

413000000بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   41405,330,03105,496,6415,496,641166,6093درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 41604,823,10906,028,8866,028,8861,205,77725اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 42002,259,6000449,824,500449,824,500447,564,90019,807منابع حاصل از وا

422000447,000,000447,000,000447,000,000فروش اموال غیر منقول

42302,259,60002,824,5002,824,500564,90025فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 37-2,695,509-43007,254,71404,559,2054,559,205منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

37-2,695,509-43307,254,71404,559,2054,559,205مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

100-354,455,864-354,455,864000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

2,765,351,34703,619,793,5713,619,793,571854,442,22331تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

3,139,474,66504,085,702,8024,085,702,802946,228,13730جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410374,123,3170405,002,802405,002,80230,879,4858اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541170,541,524079,075,49779,075,4978,533,97312فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412248,225,2450266,013,756266,013,75617,788,5117فصل دوم: استفاده از 

59-3,202,884-54135,405,21402,202,3302,202,330فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415200,0000230,000230,00030,00015فصل پنجم: 

541648,751,335056,906,21956,906,2198,154,88417فصل ششم: رفاه اجتماعی

43-425,000-54171,000,0000575,000575,000فصل هفتم: سایر هزینه ها

54202,765,351,34703,680,700,0003,680,700,000915,348,65333تملک دارائی های سرمایه ای

54212,765,351,34703,679,200,0003,679,200,000913,848,65333فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

5423001,500,0001,500,0001,500,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

3,139,474,66504,085,702,8024,085,702,802946,228,13730جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهریخالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

174175 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 3،97۶,019,897,000 )ســه هــزار و نهصــد و هفتــاد و شــش  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان مدیریــت پســماند و عاملیــت شــهرداری 
ــش  ــاد و ش ــغ  3،97۶,019,897,000 )ســه هــزار و نهصــد و هفت ــه مبل ــارف ب ــال و از حیــث مص ــود و هفــت هــزار( ری ــوزده میلیــون و هشــتصد و ن ــارد و ن میلی
میلیــارد و نــوزده میلیــون و هشــتصد و نــود و هفــت هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 5 درصــد افزایــش داشــته 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر
ــا هــدف ایجــاد انگیــزه بــرای شــهروندان و اصنــاف و توســعه  1تبصره   بــه شــهرداری مشــهد مقدس)ســازمان مدیریــت پســماند(  اجــازه داده می شــود، ب

ح جمــع آوری هوشــمند پســماندهای خشــک، چنانچــه پرداخــت بهــای خدمــات پســماند از طریــق کیــف پــول نــرم افزارهــای هوشــمند جمــع آوری  فعالیــت طــر
گردنــد.  پســماند خشــک صــورت پذیــرد، مشــمول 10 درصــد تخفیــف اضافــه در بهــای خدمــات پســماند 

2تبصره   شــهرداری مشــهد مقدس)ســازمان مدیریــت پســماند(  مکلــف اســت، در راســتای ایجــاد انگیــزه بــرای شــهروندان و اصنــاف و توســعه فعالیــت 

ج در فیــش  ح جمــع آوری هوشــمند پســماند هــای خشــک، نســبت بــه تنظیــم الیحــه ای درخصــوص اعطــای تخفیــف بــه بهــای خدمــات پســماند منــدر طــر
عــوارض نوســازی واحــد مســکونی و یــا فیــش عــوارض کســب و پیشــه واحــد صنفــی مذکــور را ظــرف مــدت 3 مــاه انجــام و بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد.
3تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان مدیریــت پســماند( مکلــف اســت، اقدامــات الزم جهــت احــداث خــط پــردازش نخالــه هــای ســاختمانی در 

کار را هــر 3 مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه و آثــار مالــی ناشــی از آن را  گــزارش اقدامــات و پیشــرفت  شــهر مشــهد را بــا مشــارکت بخــش خصوصــی انجــام و 
در اصــالح بودجــه 1۴01 لحــاظ نمایــد.

سازمان
مدیریت پسماند

176177 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
41001,890,879,2452,697,596,66002,697,596,660806,717,41543درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

41301,815,879,2452,611,496,66002,611,496,660795,617,41544بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   414075,000,00086,100,000086,100,00011,100,00015درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420065,000,00065,000,000065,000,00000منابع حاصل از وا

422050,000,00050,000,000050,000,00000فروش اموال غیر منقول

423015,000,00015,000,000015,000,00000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 42-241,992,444-4300569,952,042255,689,76072,269,838327,959,597منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

42-241,992,444-4330569,952,042255,689,76072,269,838327,959,597مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

64-321,462,302-502,205,9410180,743,640180,743,640تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

7-50,076,000-754,796,0000704,720,000704,720,000تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

3,782,833,2283,018,286,420957,733,4783,976,019,897193,186,6695جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
10-304,166,362-54102,995,297,5912,438,117,751253,013,4782,691,131,229اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411263,993,371292,405,4630292,405,46328,412,09211فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 15-286,873,509-54121,878,514,3241,410,897,175180,743,6401,591,640,815فصل دوم: استفاده از 

1-6,371,133-5413452,587,829373,946,85872,269,838446,216,696فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 54154,193,1264,270,40604,270,40677,2802فصل پنجم: 

5416265,991,773309,719,1140309,719,11443,727,34116فصل ششم: رفاه اجتماعی

64-83,138,433-5417130,017,16946,878,735046,878,735فصل هفتم: سایر هزینه ها

5420787,535,637580,168,668704,720,0001,284,888,668497,353,03163تملک دارائی های سرمایه ای

52-99,051,125-5421191,051,12571,500,00020,500,00092,000,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 5422592,484,512503,668,668684,220,0001,187,888,668595,404,156100فصل دوم: ماشین آ

54234,000,0005,000,00005,000,0001,000,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

3,782,833,2283,018,286,420957,733,4783,976,019,897193,186,6695جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401سازمان مدیریت پسماندخالصه بودجه منابع سال 1401سازمان مدیریت پسماند

178179 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 1،903,178,097,000 )یــک هــزار و نهصــد و ســه میلیــارد و صــد و  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان فردوس هــا و عاملیــت شــهرداری 
هفتــاد و هشــت میلیــون و نــود و هفــت هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 1،903,178,097,000 )یــک هــزار و نهصــد و ســه میلیــارد و صــد و هفتــاد و 
کاهــش داشــته اســت( بــا لحــاظ  هشــت میلیــون و نــود و هفــت هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان ۶ درصــد 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. تبصره هــای زیــر و بــه شــر
کاملــی از تعــداد قبــور آمــاده شــده و نیــز برنامه هــای آتــی خــود در ایــن  گــزارش  1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان فردوس هــا( مکلــف اســت، 

کثــر تــا زمــان ظــرف مــدت ســه مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارایــه نمایــد. خصــوص را تهیــه و حدا

سازمان
فردوس ها

180181 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
41001,143,463,70379,919,9651,531,960,0791,611,880,044468,416,34141درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

41201,088,321,65801,450,407,2791,450,407,279362,085,62133درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

413042,709,77775,232,765075,232,76532,522,98876بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   414012,132,2684,687,20081,252,80085,940,00073,807,732608درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 4160300,0000300,000300,00000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 4200200,0000216,000216,00016,0008منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

4230200,0000216,000216,00016,0008فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 35-18,769,625-430052,896,94529,169,2744,958,04634,127,320منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

35-18,769,625-433052,896,94529,169,2744,958,04634,127,320مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

0000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

69-564,155,214-821,109,9470256,954,733256,954,733تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

6-114,492,498-2,017,670,596109,089,2391,794,088,8581,903,178,097جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410885,320,596109,089,240777,688,858886,778,0971,457,5020اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541141,588,12746,797,758046,797,7585,209,63113فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 2-13,043,136-5412782,272,687669,255768,560,296769,229,551فصل دوم: استفاده از 

541322,896,18019,296,5815,931,54325,228,1242,331,94410فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415772,8000888,720888,720115,92015فصل پنجم: 

541636,350,80140,597,6462,308,29942,905,9456,555,14418فصل ششم: رفاه اجتماعی

54171,440,0001,728,00001,728,000288,00020فصل هفتم: سایر هزینه ها

10-115,950,000-54201,132,350,00001,016,400,0001,016,400,000تملک دارائی های سرمایه ای

10-118,450,000-54211,128,850,00001,010,400,0001,010,400,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 500,000-5422500,000000فصل دوم: ماشین آ

54233,000,00006,000,0006,000,0003,000,000100فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

6-114,492,498-2,017,670,596109,089,2401,794,088,8581,903,178,097جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه منابع سال 1401سازمان فردوس هاخالصه بودجه منابع سال 1401سازمان فردوس ها

182183 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 1،۴۶7,332,۴91,000 )یــک هــزار و چهارصــد  کشــاورزی  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده هــای 
و شــصت و هفــت میلیــارد و ســیصد و ســی و دو میلیــون و چهارصــد و نــود و یــک هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 1،۴۶7,332,۴91,000 )یــک هــزار و 
چهارصــد و شــصت و هفــت میلیــارد و ســیصد و ســی و دو میلیــون و چهارصــد و نــود و یــک هــزار(  ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. بــه میــزان ۶ درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر
ــه اقتصــاد  ــق بخشــی ب کشــاورزی( موظــف اســت، جهــت رون 1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده هــای 

کارشناســی رســمی  کــن خصوصــی را بــا دریافــت اجــاره بهــا بــر مبنــای قیمــت  شــهر، تلویزیون هــا و تابلوهــا و نمایشــگرهای شــهری منصــوب بــر بدنــه اما
ــد. کار نماین ــه  ــروع ب ــوده و ش ــال نم ــوز، فع ــذ مج ــهری( و اخ ــات ش ــررات تبلیغ ــط و مق ــه ضواب ــتفاده از مصوب ــای اس ــه ج ــتری )ب دادگس

کشــاورزی( مکلــف اســت، نســبت بــه اعمــال 50 درصــد تخفیــف،  2تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده هــای 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بهزیســتی، خانــواده شــهدا، ایثارگــران و  در هزینــه صــدور مجــوز بازارهــای ســیار تحــت نظــارت، بــرای افــراد تحــت پوشــش 
کل بازارهــای خــود در ســطح شــهر اقــدام نمایــد. کثــر 30% از ظرفیــت  جانبــازان بــا دریافــت معرفی نامــه از دســتگاه های ذیربــط و تــا ســقف حدا

سازمان ساماندهى مشاغل 
كشاورزی شهری و فرآورده های 

184185 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100838,406,122353,807,1221,011,442,6191,365,249,741526,843,61963درآمدها

41104,500,00006,300,0006,300,0001,800,00040درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130520,000,0000862,000,000862,000,000342,000,00066بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   4140304,616,082352,517,082135,142,619487,659,701183,043,61960درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 41609,290,0401,290,0408,000,0009,290,04000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 22-29,029,586-4300131,112,33689,238,05012,844,700102,082,750منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

22-29,029,586-4330131,112,33689,238,05012,844,700102,082,750مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

0000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

417,049,3750تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

1,386,567,833443,045,1721,024,287,3191,467,332,49180,764,6596جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
9-73,863,825-5410780,327,840306,557,517399,906,498706,464,015اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541199,217,665111,741,3340111,741,33412,523,66913فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 19-97,794,543-5412510,170,43726,472,079385,903,816412,375,894فصل دوم: استفاده از 

541367,637,50061,937,55012,844,70074,782,2507,144,75011فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415644,000740,6000740,60096,60015فصل پنجم: 

5416102,658,238105,665,9541,157,982106,823,9364,165,6994فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

76-458,039,993-5420606,239,9933,200,000145,000,000148,200,000تملک دارائی های سرمایه ای

76-457,109,993-5421603,809,9931,700,000145,000,000146,700,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

930,000-54232,430,0001,500,00001,500,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

0133,287,655479,380,821612,668,476612,668,476100منابع استحصالی برای شهرداری

1,386,567,833443,045,1721,024,287,3191,467,332,49180,764,6596جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

کشاورزی کشاورزیخالصه بودجه منابع سال 1401سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های  خالصه بودجه مصارف سال 1401سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 

186187 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 508,۶32,000,000 )پانصــد و هشــت میلیــارد و ششــصد  بودجــه ســال 1۴01 شــرکت نمایشــگاه بین المللــی و عاملیــت شــهرداری 
ــع و  ــه مناب ــال )ک ــون( ری ــی و دو میلی ــصد و س ــارد و شش ــت میلی ــد و هش ــغ  508,۶32,000,000 )پانص ــه مبل ــارف ب ــث مص ــال و از حی ــون( ری ــی و دو میلی و س
ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده  کاهــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 8 درصــد 

توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید.
شركت 

نمایشگاه بین المللى

188189 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100167,430,916383,300,0000383,300,000215,869,084129درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130160,120,000361,000,0000361,000,000200,880,000125بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   41406,800,00022,300,000022,300,00015,500,000228درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 53-112,762,940-4200212,762,940100,000,0000100,000,000منابع حاصل از وا

53-112,762,940-4220212,762,940100,000,0000100,000,000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 430022,008,00025,332,000025,332,0003,324,00015منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

433022,008,00025,332,000025,332,0003,324,00015مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

14,728,016تعهدات انتقالی به سال آتی  

000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

00000تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

8-47,086,249-555,718,249508,632,0000508,632,000جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
اصالح بودجه سال 1400طبقه بندی

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410342,955,309371,463,3880371,463,38828,508,0808اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541155,980,00062,402,270062,402,2706,422,27011فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412227,271,526239,035,3290239,035,32911,763,8035فصل دوم: استفاده از 

541319,579,74822,019,434022,019,4342,439,68612فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415700,000805,0000805,000105,00015فصل پنجم: 

541637,768,03445,214,155045,214,1557,446,12020فصل ششم: رفاه اجتماعی

54171,656,0001,987,20001,987,200331,20020فصل هفتم: سایر هزینه ها

542079,974,564137,168,6120137,168,61257,194,048تملک دارائی های سرمایه ای

542152,474,564110,168,6120110,168,61257,694,048فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542212,000,00012,000,000012,000,0000فصل دوم: ماشین آ

500,000-542315,500,00015,000,000015,000,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

8-47,086,249-555,718,249508,632,0000508,632,000جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401شرکت نمایشگاه بین المللیخالصه بودجه منابع سال 1401شرکت نمایشگاه بین المللی

190191 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 1،7۴۴,800,8۶8,000 )یــک هــزار و هفتصــد و  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و عاملیــت شــهرداری 
چهــل و چهــار میلیــارد و هشــتصد میلیــون و هشــتصد و شــصت و هشــت هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 1،7۴۴,800,8۶8,000 )یــک هــزار و هفتصــد 
و چهــل و چهــار میلیــارد و هشــتصد میلیــون و هشــتصد و شــصت و هشــت هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. 13 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصــره زیــر و بــه شــر
1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات( مکلــف اســت، به منظــور ایجــاد درآمــد از بخــش خصوصــی و تبلیغــات بــر روی 

کثــر ظــرف مــدت ۶ مــاه بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد. و همچنیــن بــا توجــه  گــزارش آن را حدا کارت، اقدامــات الزم را به عمــل آورده و  کارت هــای مــن 
کارت هــای در اختیــار شــهروندان از روش هــای مناســب اقــدام نمایــد. کارت، نســبت بــه فراخــوان مــن  بــه عــدم تامیــن بــه موقــع مــن 

سازمان
 فناوری اطالعات و ارتباطات

192193 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100327,082,930213,174,597288,140,000501,314,597174,231,66753درآمدها

4110168,850,0000236,390,000236,390,00067,540,00040درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130155,232,930211,174,59750,000,000261,174,597105,941,66768بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   41403,000,0002,000,0001,750,0003,750,000750,00025درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 26-45,548,826-4300172,062,59437,174,58089,339,188126,513,768منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

26-45,548,826-4330172,062,59437,174,58089,339,188126,513,768مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

0000تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

1,049,474,17801,116,972,5031,116,972,50367,498,3256تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

1,548,619,702250,349,1771,494,451,6911,744,800,868196,181,16613جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410467,856,058247,649,177259,551,691507,200,86839,344,8108اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411105,810,122117,814,6800117,814,68012,004,55811فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412184,883,84319,696,796169,899,487189,596,2834,712,4403فصل دوم: استفاده از 

541382,972,2661,910,35589,339,18891,249,5448,277,27810فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 1,200,000-54151,200,000000فصل پنجم: 

541691,489,827108,227,346313,015108,540,36217,050,53419فصل ششم: رفاه اجتماعی

1,500,000-54171,500,000000فصل هفتم: سایر هزینه ها

54201,080,763,6442,700,0001,234,900,0001,237,600,000156,836,35615تملک دارائی های سرمایه ای

1,898,389-54214,598,3892,700,00002,700,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 8,400,000-54228,400,000000فصل دوم: ماشین آ

54231,067,765,25501,234,900,0001,234,900,000167,134,74516فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

1,548,619,702250,349,1771,494,451,6911,744,800,868196,181,16613جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401سازمان فناوری اطالعات و ارتباطاتخالصه بودجه منابع سال 1401سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

194195 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 1۴،971,۶88,۴۴۶,000 )چهــارده هــزار و نهصــد و هفتاد و یک  بودجــه ســال 1۴01 ســازمان زمیــن و مســکن و عاملیــت شــهرداری 
میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار( ریال و از حیث مصارف به مبلغ 1۴،971,۶88,۴۴۶,000 )چهارده هزار و نهصد 
و هفتــاد و یــک میلیــارد و ششــصد و هشــتاد و هشــت میلیــون و چهارصــد و چهــل و شــش هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصالح بودجه ســال 1۴00 
ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویب رســید. بــه میــزان 23۴ درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر، بــه شــر

سازمان
زمین و مسکن

196197 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
4100125,161,199119,694,8938,000,000127,694,8932,533,6942درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

4130116,161,199118,694,8930118,694,8932,533,6942بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   41409,000,0001,000,0008,000,0009,000,00000درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 42004,000,000,00007,580,000,0007,580,000,0003,580,000,00090منابع حاصل از وا

42204,000,000,00007,580,000,0007,580,000,0003,580,000,00090فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 43008,348,0313,956,1905,524,7629,480,9521,132,92114منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

43308,348,0313,956,1905,524,7629,480,9521,132,92114مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

109,143,1350120,142,601120,142,60110,999,46610تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

4,236,692,77007,134,370,0007,134,370,0002,897,677,33068تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

4,479,345,136123,651,08314,848,037,36314,971,688,44610,492,343,310234جمع منابع

ارقام به هزار ریال

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410239,902,366120,901,083133,667,363254,568,44614,666,0796اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541153,474,22459,413,214059,413,2145,938,99011فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412141,974,99916,167,890127,606,058143,773,9481,798,9491فصل دوم: استفاده از 

54136,360,5841,471,8815,524,7626,996,643636,05810فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 541500000فصل پنجم: 

541638,092,55943,848,097536,54344,384,6416,292,08117فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

54204,239,442,7702,750,0007,134,370,0007,137,120,0002,897,677,23068تملک دارائی های سرمایه ای

54214,238,292,7701,600,0007,134,370,0007,135,970,0002,897,677,23068فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

54231,150,0001,150,00001,150,0000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

007,580,000,0007,580,000,0007,580,000,000100منابع استحصالی برای شهرداری

4,479,345,136123,651,08314,848,037,36314,971,688,44610,492,343,310234جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401سازمان زمین و مسکنخالصه بودجه منابع سال 1401سازمان زمین و مسکن

198199 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ــغ ۴07،۶98,300,000 )چهارصــد و  ــه مبل ــع ب کــه از حیــث مناب گردشــگری توســعه و عمــران هفت حــوض و عاملیــت شــهرداری  بودجــه ســال 1۴01 شــرکت 
هفــت میلیــارد و ششــصد و نــود و هشــت میلیــون و ســیصد هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ ۴07،۶98,300,000 )چهارصــد و هفــت میلیــارد و ششــصد 
و نــود و هشــت میلیــون و ســیصد هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 102 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ 

ح آلبــوم پیوســت)مهر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. تبصره هــای زیــر و بــه شــر
گردشــگری توســعه و عمــران هفت حــوض( مکلــف اســت، بــا توجــه بــه سیاســت های شــورای اســالمی شــهر  1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )شــرکت 

کثــر ظــرف مــدت ســه مــاه بــه  مبنــی بــر مدیریــت شــرکت بــه صــورت درآمــد هزینــه، نســبت بــه ارایــه بســته اقتصــادی بــه صــورت الیحــه اقــدام نمــوده و حدا
شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد.

گردشگری و توسعه  شركت 
عمران هفت حوض

200201 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
410036,452,09719,600,00050,035,00069,635,00033,182,90391درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

46-13,708,052-413029,508,05215,800,000015,800,000بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   41406,944,0453,800,00050,035,00053,835,00046,890,955675درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 43006,587,1046,639,94895,5146,735,462148,3582منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

43306,587,1046,639,94895,5146,735,462148,3582مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

21,024,793021,024,793تعهدات انتقالی به سال آتی  

14-14,789,099-105,592,144092,803,04592,803,045تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

53,350,0000217,500,000217,500,000164,150,000307تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

201,981,34547,264,741360,433,559407,698,300205,716,954102جمع منابع

ارقام به هزار ریال

 

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410148,631,34547,264,741107,933,559155,198,3006,566,9544اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541123,090,83925,612,907025,612,9072,522,06811فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412109,997,1664,709,988107,403,934112,113,9222,116,7562فصل دوم: استفاده از 

19-500,191-54132,610,6532,014,94895,5142,110,462فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 541500000فصل پنجم: 

541612,932,68814,926,898434,11115,361,0092,428,32219فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

542053,350,0000252,500,000252,500,000199,150,000373تملک دارائی های سرمایه ای

542153,350,0000251,500,000251,500,000198,150,000371فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

5423001,000,0001,000,0001,000,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

201,981,34547,264,741360,433,559407,698,300205,716,954102جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

 

گردشگری و توسعه عمران هفت حوض گردشگری و توسعه عمران هفت حوضخالصه بودجه منابع سال 1401شرکت  خالصه بودجه مصارف سال 1401شرکت 

202203 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ــه هــزار و دویســت و  ــغ 9،283,251,927,000 )ن ــه مبل ــع ب ــه از حیــث مناب ک ــازمان فرهنگــی و اجتماعــی و عاملیــت شــهرداری  ــال 1۴01 س ــرش بودجــه س ب
هشــتاد و ســه میلیــارد و دویســت و پنجــاه و یــک میلیــون و نهصــد و بیســت و هفــت هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 9،283,251,927,000 )نــه هــزار 
و دویســت و هشــتاد و ســه میلیــارد و دویســت و پنجــاه و یــک میلیــون و نهصــد و بیســت و هفــت هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه 
ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه  ســال 1۴00 بــه میــزان 222 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر

تصویــب رســید.
کثــر ظــرف مــدت 3 مــاه نســبت بــه تهیــه و ارائــه آیین نامــه سیاســتگذاری و اصــالح رویه هــا و  1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، حدا

فرآیندهــا بــه جهــت حــذف تصدی گــری مســتقیم در امــور فرهنگــی و اجتماعــی و حــذف اعتبــارات مربوطــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای تشــکل ها، نهادهــای 
عمومــی و مردمــی در قالــب قــرارگاه اجتماعــی بــا رویکــرد محلــه مبنایــی و مســجد محــوری بــرای اجــرا طــی مــدت یــک ســال، بــه شــورای اســالمی شــهر، اقــدام 

نمایــد.

سازمان
فرهنگى و اجتماعى

204205 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
410076,500,0000107,100,000107,100,00030,600,00040درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

413070,000,000098,000,00098,000,00028,000,00040بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   4140500,0000700,000700,000200,00040درآمد حاصل از سرمایه 

41506,000,00008,400,0008,400,0002,400,00040کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 40 2,000,000  7,000,000  7,000,000  -    5,000,000 4200منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

42305,000,00007,000,0007,000,0002,000,00040فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 430022,883,532026,492,09826,492,0983,608,56616منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

433022,883,532026,492,09826,492,0983,608,56616مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

1,921,802,38203,444,668,4703,447,399,8291,525,597,44679تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

860,340,00005,695,260,0005,695,260,0004,834,920,000562تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

2,886,525,9149,280,520,5689,283,251,9276,396,726,012222جمع منابع

ارقام به هزار ریال

 

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
54102,026,185,91403,585,260,5683,587,991,9271,561,806,01277اعتبارات هزینه ای

کارکنان 5411164,561,1930183,268,442185,999,80121,438,60813فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 54121,592,206,66602,921,142,4242,921,142,4241,328,935,75883فصل دوم: استفاده از 

541312,566,397013,889,03713,889,0371,322,64011فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 5415132,104,7410288,261,727288,261,727156,156,986118فصل پنجم: 

5416113,076,2400178,698,938178,698,93865,622,69858فصل ششم: رفاه اجتماعی

11,670,677-541711,670,677000فصل هفتم: سایر هزینه ها

5420860,340,00005,695,260,0005,695,260,0004,834,920,000562تملک دارائی های سرمایه ای

5421822,840,00005,695,260,0005,695,260,0004,872,420,000592فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

37,500,000-542337,500,000000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

2,886,525,91409,280,520,5689,283,251,9276,396,726,012222جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

 

خالصه بودجه مصارف سال 1401سازمان اجتماعی و فرهنگیخالصه بودجه منابع سال 1401سازمان اجتماعی و فرهنگی

206207 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



کــه از حیــث منابــع بــه مبلــغ 789,897,۴۶۴،000 )هفتصــد و هشــتاد و نــه میلیــارد و  بــرش بودجــه ســال 1۴01 موسســه فرهنگــی شــهرآرا و عاملیــت شــهرداری 
هشــتصد و نــود و هفــت میلیــون و چهارصــد و شــصت و چهــار هــزار( ریــال و از حیــث مصــارف بــه مبلــغ 789,897,۴۶۴،000 )هفتصــد و هشــتاد و نــه میلیــارد 
و هشــتصد و نــود و هفــت میلیــون و چهارصــد و شــصت و چهــار هــزار( ریــال )کــه منابــع و مصــارف نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 3۶ درصــد 

ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید. افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر
1تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )موسســه فرهنگــی شــهرآرا( مکلــف اســت، نســبت بــه حمایــت از تولیــد و نشــر در رســانه های ملــی، بین المللــی، 

کران هــای موقعیتــی و رســانه ای در قالــب تولیــدات تصویــری) تولیــد فیلــم، ســریال، انیمیشــن و ...( و تولیــدات در شــبکه های مجــازی  فضــای مجــازی، ا
ــد. کلیــپ و ...( اقــدام نمای )اپلیکیشــن، 

کلیــه اقدامــات، تعامــالت و رویدادهــای مرتبــط بــا تولیــد، حمایــت، مشــارکت در عرصــه  2تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، نســبت بــه انجــام 

آثــار تصویــری ترویجــی )رســانه ای، ســینمایی، تلویزیونــی، انیمیشــن و... ( در ســطح شــهری، ملــی و بیــن المللــی  از طریــق موسســه فرهنگــی شــهرآرا اقــدام 
نماید. 

3تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس مکلــف اســت، در خصــوص منابــع مــورد نیــاز پــروژه زیســت بــوم رســانه، مبلــغ 200 میلیــارد ریــال تامیــن اعتبــار نمــوده 

گــزارش آن را در زمــان اصــالح بودجــه ســال 1۴01 بــه شــورای اســالمی  و ضمــن حــذف منابــع ردیف هــا و فعالیت هــای مشــترک بــا روابــط عمومــی شــهرداری، 
شــهر ارائــه نمایــد.

ح تحولــی و فعالیت هــای جدیــد ارائــه شــده، نســبت بــه اصــالح  4تبصره   شــهرداری مشــهد مقــدس )موسســه فرهنگــی شــهرآرا( مکلــف اســت، براســاس طــر

کثــر 2 مــاه  گــزارش آن را ظــرف مــدت حدا و بروزرســانی اساســنامه و ســاختار تشــکیالتی موسســه و اخــذ مجوزهــای مربــوط از نهادهــای ذیربــط اقــدام نمــوده و 
بــه شــورای اســالمی شــهر ارائــه نمایــد.

موسسه
فرهنگى شهرآرا

208209 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
410023,468,0000104,000,000104,000,00080,532,000درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

413023,468,0000104,000,000104,000,00080,532,000343بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   414000000درآمد حاصل از سرمایه 

415000000کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 420000000منابع حاصل از وا

422000000فروش اموال غیر منقول

423000000فروش اموال منقول و اسقاط

424000000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 43009,252,195010,785,81510,785,8151,533,62017منابع حاصل از وا

431000000وام های دریافتی

432000000انواع اوراق و اسناد

43309,252,195010,785,81510,785,8151,533,62017مازاد منابع بر مصارف دوره های ماقبل

تعهدات انتقالی به سال آتی  

522,162,4730661,361,649661,361,649139,199,17627تخصیص از خزانه-اعتبارات هزینه عاملیت

46-11,500,000-25,250,000013,750,00013,750,000تخصیص از خزانه-اعتبارات سرمایه ای تفویضی

580,132,6680789,897,464789,897,464209,764,79636جمع منابع

ارقام به هزار ریال

 

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
5410554,882,6680776,147,464776,147,464221,264,79640اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541174,726,335081,985,14181,985,1417,258,80610فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 5412430,308,0910642,899,235642,899,236212,591,14549فصل دوم: استفاده از 

45-4,650,381-541310,366,19505,715,8155,715,815فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 61-1,435,458-54152,364,7380929,280929,280فصل پنجم: 

541637,117,310044,617,99344,617,9937,500,68320فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

46-11,500,000-542025,250,000013,750,00013,750,000تملک دارائی های سرمایه ای

68-10,500,000-542115,500,00005,000,0005,000,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 542200000فصل دوم: ماشین آ

10-1,000,000-54239,750,00008,750,0008,750,000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543000000تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

543200000فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

543300000فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

543500000فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

منابع انتقالی به سال آتی

000000منابع استحصالی برای شهرداری

580,132,6680789,897,464789,897,464209,764,79636جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

خالصه بودجه مصارف سال 1401 موسسه فرهنگی شهرآراخالصه بودجه منابع سال 1401 موسسه فرهنگی شهرآرا

210211 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



گــذاري و مشــارکت هــاي مردمي و عاملیت شــهرداری که از حیــث منابع به مبلــغ 101،010،000،000،000  بــرش بودجــه ســال 1۴01 ســازمان اقتصــادي، ســرمایه 
ــع و مصــارف  ــال )کــه مناب ــغ 101،010،000،000،000 )یکصــد و یــک هــزار وده میلیــارد( ری ــه مبل ــال و از حیــث مصــارف ب )یکصــد و یــک هــزار وده میلیــارد( ری
ح آلبــوم پیوســت )مهــر شــده توســط  نســبت بــه اصــالح بودجــه ســال 1۴00 بــه میــزان 30 درصــد افزایــش داشــته اســت( بــا لحــاظ تبصره هــای زیــر و بــه شــر

شــورای اســالمی شــهر( بــه تصویــب رســید:
1تبصره   تباصــر مرتبــط بــا بودجــه حــوزه اقتصــادی، ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی در تباصــر آلبــوم بودجــه شــهرداری مشــهد اشــاره و مــورد 

گرفتــه اســت. تصویــب قــرار 

سازمان اقتصادی، سرمایه گذاری 
و مشاركت های مردمى

212213 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس



ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمنابع شهرداریمنابع سازمان درصداضافه یا 
41007,608,500,00009,720,000,0009,720,000,0002,111,500,00028درآمدها

411000000درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

412000000درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری

413000000بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

گذاری   41401,550,000,00002,600,000,0002,600,000,0001,050,000,00068درآمد حاصل از سرمایه 

41506,058,500,00007,120,000,0007,120,000,0001,061,500,00018کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی و دارائی ها 416000000اعانات، 

گذاری دارائی های سرمایه ای 24-10,901,880,000-420044,581,880,000033,680,000,00033,680,000,000منابع حاصل از وا

24-10,901,880,000-422044,581,880,000033,680,000,00033,680,000,000فروش اموال غیر منقول

42300000فروش اموال منقول و اسقاط

42400000فروش سرقفلی

گذاری دارائی های مالی 430019,228,133,000037,150,000,00037,150,000,00017,921,867,00093منابع حاصل از وا

43106,928,133,000018,650,000,00018,650,000,00011,721,867,000169وام های دریافتی

432012,300,000,000018,500,000,00018,500,000,0006,200,000,00050انواع اوراق و اسناد

0000تعهدات انتقالی به سال آتی   

6,054,000,693020,460,000,00020,460,000,00014,405,999,307238مازاد منابع بر مصارف دوره هاي ماقبل

77,472,513,6930101,010,000,000101,010,000,00023,537,486,30730جمع منابع

ارقام به هزار ریال

 

ح کد شر
طبقه بندی

اصالح بودجه سال 
1400

میزان تغییراتبودجه مصوب سال 1401

کسرجمعمصارف شهرداریمصارف سازمان درصداضافه یا 
541000000اعتبارات هزینه ای

کارکنان 541100000فصل اول: جبران خدمات 

کاالها و خدمات 541200000فصل دوم: استفاده از 

541300000فصل سوم: هزینه های اموال و دارائی

541400000فصل چهارم: یارانه

کمک های بالعوض 541500000فصل پنجم: 

541600000فصل ششم: رفاه اجتماعی

541700000فصل هفتم: سایر هزینه ها

12-6,435,670,132-542052,764,170,132046,328,500,00046,328,500,000تملک دارائی های سرمایه ای

15-7,245,670,132-542149,494,170,132042,248,500,00042,248,500,000فصل اول: ساختمان و مستحدثات

الت و تجهیزات 54223,270,000,00004,080,000,0004,080,000,000فصل دوم: ماشین آ

54230000فصل سوم: سایر دارائی های ثابت

543022,048,589,450048,711,500,00048,711,500,00026,662,910,550121تملک دارائی های مالی

543100000فصل اول: وگذاری سهام

54327,000,000,000021,700,000,00021,700,000,00014,700,000,000210فصل دوم: بازپرداخت اصل اوراق مشارکت

54339,119,000,000011,750,000,00011,750,000,0002,631,000,00029فصل سوم: بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی

54355,929,589,450015,261,500,00015,261,500,0009,331,910,550157فصل چهارم: بازپرداخت وام های خارجی و تعهدات

2,659,754,11105,970,000,0005,970,000,0003,310,245,889124منابع انتقالی به سال آتی

00000منابع استحصالی برای شهرداری

77,472,513,6930101,010,000,000101,010,000,00023,537,486,30730جمع مصارف

ارقام به هزار ریال

گذاری و مشارکت های مردمی گذاری و مشارکت های مردمیخالصه بودجه منابع سال 1401 سازمان اقتصادی، سرمایه  خالصه بودجه مصارف سال 1401 سازمان اقتصادی، سرمایه 

214215 بــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدسبــودجه مصوب سال 1401 شهرداری مشهد مقدس
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